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 : (Abstract) الملخص
مفهوم اإلطار التشريعي التنظيمي وأهدافه، وماهي متطلبات تطبيق قوانين وتشريعات الطاقة المتجددة إلى التعرف على  دراسةال ههذ هدفت

)مخرجات وضوابط منظمة وقوية في  والمتمثلة اإلطار التشريعي التنظيمي، وبيان االنعكاسات االيجابية في األداء نتيجة لتطبيق بليبيا
والبرامج  تتطوير السياسانحو  والدفع ،على بيئة نظيفة خالية من مخلفات الطاقة التقليدية بأنواعهاوشفافة ذات جودة عالية( للحصول 

 .الطاقة مؤسسات أداء والتنمية المستدامة لتحسينلمتجددة الوطنية للطاقة ا
الطاقة المتجددة هي االختيار األفضل من ناحية قلة  وتعد استخدامبالحداثة،  يتميزموضوع  هذه الدراسة من خالل تناولها أهمية تبرز 

عمليات سياسي قوي هو شرط هام لنجاح إطار تشريعي تنظيمي فإن بناء ، بليبيا تأمين واستدامة امدادات الطاقة إلىالتكاليف لتصل 
في الطاقة المتجددة في عدة محاور من أهمها القوانين التأصيل النظري  الي،باإلضافة بليبيا. للطاقة المتجددة ستدامة التنمية المأهداف 

فكرية تضاف إلى مجموعة األبحاث والدراسات العلمية في والتشريعات ومعايير الجودة الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة، كما يمثل مساهمة 
األدبيات، والدراسات السابقة المتعلقة بهذا مراجعة  من خالل وصفيالنظري المنهج العلى  في هذه الدراسة عتمد الباحثانأ .هذا المجال
  الموضوع.

اقتصادية ومالية، معوقات إدارية ومؤسسية وهيكلية، معوقات معوقات  من أهمها:المعوقات والمزايا مجموعة من  قد أظهرت هذه الدراسة
أما اهم  فنية وتقنية، معوقات متعلقة بنشر الوعي وبناء القدرات، معوقات قانونية وتشريعية )عدم وجود اإلطار التشريعي والتنظيمي(.

مؤسسات جديدة خاصة ب سن قوانين وتشريعاتو  مةالطاقة المتجددة تعكس أهميتها وقيمتها في عمليات واهداف التنمية المستدا المزايا:
  .إطار تشريعي وتنظيمي قوي يعزز ثقة المستثمرينتخلق و تتضمن ضوابط تضبط استخدام الطاقة المتجددة  المتجددة بليبياالطاقة 

فإنه ال يمكن الوصول  بما فيهم ليبيا االعتبار الظروف والقوانين الحالية بمختلف الدولعين أخذ في يجب  الدارسة هذه اليه خلصت ومما
 يشجع استخدام الطاقة المتجددة. تنظيمي قوي  قانوني يتشريعإطار لهذا الهدف دون وضع 

إطار تشريعي تنظيمي قوي يعزز ثقة المستثمرين ويسرع بناء البنية التحتية للطاقة  إنشاء: أهمهاالدراسة بعدد من التوصيات  وقد خرجت 
 .االهتمام بدعم البحث العلميوبناء القدرات، نشر الوعي العلمي والتقني،  التدريب، المتجددة
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 Introduction)) مقدمة ال .1
حيث بمقدور كل المتجددة، تصور عالمًا بخصوص الطاقة 

مواطن الوصول إلى الكهرباء والوقود بأسعار معقولة وبطريقة 
موثوق بها وبدون اآلثار السلبية للتلوث وانبعاث الغازات المسببة 
لالحتباس الحراري. في مثل هذا العالم، يكون لدى األطفال في 

منازلهم للدراسة تحت أشعته، ويكون بإمكان  كل مكان الضوء في
األسر الحصول على األدوية التي تحتاج إلى التبريد، وتكون 
الهواتف النقالة متاحة للجميع حيث سيكون شحنها فوريا، وتتوفر 
للمجتمعات الفرصة لخلق المشاريع الصغيرة لتوفير الدخل 

 االستخدام إنيمكن القول  حيث. (IRENA, 2016) للكثيرين
 وصحية بيئية بأضرار تسببت التقليدي الوقود لطاقة المكثف

 اإلنسان رأسها وعلى الحية الكائنات جميع على الخطورة بالغة
 نظيفة بديلة طاقة مصادر عن للبحث والعلماء الباحثين دفع مما

 و اإلنسان صحة على سلبا تؤثر وال المستدامة التنمية تحقق
 التي المتجددة الطاقة مصادر على االعتماد ضرورة وإلى البيئة
 أي عنها ينتج أن ودون  مستديمة وبصفة طبيعية بصورة تتولد
 مصادر من معظمها يكون  والذي الضارة النفايات من نوع

 كاإلشعاع الطبيعة هو األساسي ومصدرها منبعها متجددة طاقات
 .جوفها وحرارة األرض ودوران والمياه والرياح الشمسي

 
 .(4ص، 2019,اإلســكوا) الصورة: مصدر

العديد من الدول بتنفيذ سياسات  تفقد بدأ باإلضافة الي ذلك،
 )الماءاستخدام موارد الطاقة المتجددة  وقوانين واعتماد تشريعات

والكتلة  والشمس والرياح والطاقة الحرارية األرضية والكتلة الحيوية

-Fattough, El) والوقودالكهرباء والحرارة  الجوفية( إلنتاج

Katiri.,2012). 

وبما أن العالم يتحرك نحو اعتماد الطاقة المتجددة كمصدر  
رئيسي إلنتاج الطاقة، فإن دور الدولة والحكومة ومؤسسات 
الطاقة المتجددة يجب ان يكون حاسما في انشاء وتطوير 

إطار تشريعي وتنظيمي قوي  التشريعات والقوانين الالزمة لخلق
المستثمرين ويحفظ حقوقهم ويسرع في بناء البنية يعزز ثقة 

  التحتية للطاقة المتجددة.

 
 المصدر:

 مقدمة الورقة العناصر االساسية التالية: ضمنوتت
   (Research Problem)مشكلة الدراسة:  .1.1

ان وجود فراغ تشريعي تنظيمي في بالدنا ينظم أهم مصادر 
يحتم علينا تسليط الضوء على هذا الفراغ  حيث الطاقة البديلة

حتى تتظافر الجهود نحو سن تشريعات قانونية خاصة بالطاقة 
وتتلخص ، المتجددة وتشجيع استثمار مشاريع الطاقة المتجددة

مساهمة اإلطار التشريعي التنظيمي  مشكلة الدراسة على تأكيد
في تبسيط اإلجراءات اإلدارية وضمان حقوق المستثمرين 

حسين أداء مؤسسات الطاقة المتجددة الليبية ويتحقق ذلك وت
 اإلطارما هو مفهوم )التالي  نالرئيسي ينباإلجابة على السؤال

ماهي متطلبات تطبيق قوانين وتشريعات التشريعي التنظيمي؟ و 
الطاقة المتجددة بليبيا، وبيان االنعكاسات االيجابية في األداء 

من خالل مراجعة لتنظيمي؟( نتيجة لتطبيق اإلطار التشريعي ا
 نظرية للدراسات السابقة في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.

 (Importance of the Study). أهمية الدراسة 1.2
دارسة حديثة وتعتبر مساهمة  كونها فيأهمية الدارسة  تكمن

فكرية تضاف الي مجموعة من األبحاث والدراسات القانونية 
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والعلمية في مجال الطاقة المتجددة والتي يمكن للباحثين 
 االستفادة منها في الجانب النظري. 

وتختص هذه الدراسة بتوضيح مفهوم اإلطار التشريعي التنظيمي 
وأهدافه، باإلضافة الي ذلك، تبين متطلبات تطبيق قوانين 
وتشريعات الطاقة المتجددة بليبيا، وبيان االنعكاسات االيجابية 
في األداء نتيجة لتطبيق اإلطار التشريعي التنظيمي والمتمثلة في 
)مخرجات وضوابط منظمة وقوية وشفافة ذات جودة عالية( 
للحصول على بيئة نظيفة خالية من مخلفات الطاقة التقليدية 
بأنواعها، والدفع نحو تطوير السياسات والبرامج الوطنية للطاقة 

وكذلك،  .حسين أداء الطاقةالمتجددة والتنمية المستدامة لت
المساهمة في نشر الوعي بالطاقة المتجددة ومزاياها ومعوقاتها 
وتسليط الضوء على القوانيين والتشريعات الخاصة بقطاع الطاقة 

 المتجددة.
 ههذ هدفت (Research Objectives:)أهداف الدراسة  .1.3

مفهوم اإلطار التشريعي التنظيمي إلى التعرف على  دراسةال
القاء الضوء على قوانيين وتشريعات الطاقة المتجددة و  وأهدافه،

الدفع نحو تطوير من مختلف جوانبها واطرها وبيان أهميتها في 
السياسات والبرامج الوطنية للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة 

وذلك بالرجوع لتحسين أداء الطاقة في مختلف المؤسسات 
 لتجارب الدراسات السابقة. 

 ( Research Contribution) مساهمة الدراسة: .1.4

  تعتبر هذه الدراسة مرجع للباحثين لالستفادة منها في
 الجانب النظري والعلمي.

  تساهم هذه الورقة في تحسين المدخالت التعليمية
واستغاللها بشكل يتناسب مع حجم األهداف والمخرجات 

ضمنها  المطلوبة لمؤسسات التعليم العالي الليبي والتي من
مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية ومركز بحوث 

 التقنيات الحيوية.
  تساعد هذه الدراسة مؤسسات الطاقات المتجددة في تحسين

األداء المؤسسي وذلك بإتباع التوصيات الملخصة في هذه 
 الورقة.  

 :(Research Methodology) منهجية الدراسة 1.5
في هذه الورقة على منهج نظري وصفي من  انأعتمد الباحث

خالل مراجعة األدبيات، والدراسات السابقة المتعلقة بهذا 
 الموضوع. 

 . اإلطار النظري للدراسة2

 (The theoretical framework of the study): 
وتشريعات  تناولت هذه الدراسة مفهوم ومتطلبات تطبيق قوانيين

االطار التشريعي الطاقة المتجددة بليبيا وخطوات وإجراءات 
والدور الذي يلعبه في عمليات تبسيط اإلجراءات  التنظيمي

وتسريعها وتطويرها ويمكن أن نستفيد منها من خالل تطبيقها في 
مؤسساتنا المحلية للرقي بها وتحسين أدائها من خالل التعرف 

التنظيمي على عمليات اإلصالح على أثر االطار التشريعي 
اإلداري وتبسيط اإلجراءات وتطويرها، من خالل استعراضها 
عبر المنهج النظري الوصفي في ثالث محاور أساسية األول 
يسلط الضوء على مفهوم الطاقة المتجددة بشكل عام ، والثاني 
يبحث في التعريف باالطار التشريعي التنظيمي ومتطلبات 

ريعات الطاقة المتجددة ، أما المحور الثالث تطبيق قوانين وتش
فيتضمن االطار التشريعي التنظيمي للطاقات المتجددة مزايا 

توصيات لعلها الو الخالصة وتحديات ومعوقات ومن ثم عرض 
تسهم في تحسين مستوي األداء المؤسسي للمؤسسات الطاقة 

 المتجددة.
 :  (Literature Reviews) . الدراسات السابقة3

 :المتجددة ةنبذة عن الطاق 3.1
تعد الطاقة المتجددة من المجاالت والتخصصات الحديثة 
والمهمة في كل دول العالم، حيث يعود تاريخ االهتمام بها 
كمصدر للطاقة إلى بداية الثالثينات، إذ كان التركيز في تلك 
الفترة على إيجاد مواد وأجهزة قادرة على تحويل طاقة الشمس 

ة المتجددة يتطور مع إلى طاقة كهربائية، وبدأ االهتمام بالطاق
ال يمكن ألي بلد بداية الخمسينات إلى يومنا هذا. إضافة لذلك، 

أن يتوقع أن يتمتع بنمو اقتصادي مستدام أو يمكن استدامته 
دون الحصول على طاقة موثوق بها، إذ ال يمكن أن يكون لديه 
زراعة مستدامة، وال يمكن أن يوفر لشعبه رعاية صحية عالية 

ام تعليم مناسب، مما سبق ذكره يتضح وباختصار، الجودة أو نظ
 .(IRENA ,2014)إن عدم وجود الطاقة يعني عدم التنمية 

من خالل اطالع البحثان في هذه الورقة على )مصادر الطاقة 
المتجددة، تقرير الوضع العالمي، 

http://www.ren21.net/gsr,2013 مليار  1.2 انه( تبين
شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون في حالة افتقار إلى 
الطاقة، من دون الحصول على خدمات الطاقة المتجددة التي 
يمكن أن توفر لهم اإلضاءة المؤتمنة والوقود والطاقة من أجل 
التنمية المستدامة. وبالتالي ترتب عليه، أن النساء في الدول 
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بطء ومشقة ألميال لجمع النامية يتعين عليهم شق طرقهن ب
الوقود التقليدي مثل الخشب والروث لتشغيل مواقد الطبخ القذرة 
والخطيرة التي تطلق الدخان السام في منازلهن. باإلضافة الي 
أنه ال يتوفر لألطفال أي ضوء في ليالي المساء المظلمة للقراءة 
أو الدراسة، وال يمكن شحن الهواتف المتنقلة وال يمكن لرجال 

ألعمال تزويد أعمالهم بالطاقة، وال يمكن تبريد األدوية بشكل ا
 (صحيح والتي يمكن أن تكون منقذة للحياة

http://www.rcreee.org/ar ( 
 

 
Source Adapted from: (Rereee,2012). 

 
 

 
Source Adapted from: (Rereee,2012). 

مما سبق ذكره من المعلومات السابقة المذكورة بتقرير الوضع 
العالمي توصل الباحثان للخالصة مفادها، الحصول على الطاقة 
المتجددة يمكن أن يحدث تغيير في حياة هؤالء األشخاص 
وخصوصا فئة الفقراء، ولكن إذا أردنا االعتماد على الفحم 

كهرباء إلى أشد المشبع بشكل كثيف بالكربون والغاز لجلب ال
األشخاص فقرا، فإننا بذلك قد نحكم على األجيال الحاضرة 

والقادمة في العالم للعيش في عالم يحكمه الجفاف وموجات 
الحرارة والمجاعات وأوبئة األمراض الناجمة عن تغير المناخ. 
والمفيد قوله من ناحية أخرى، يمكن للطاقة المتجددة أن توفر 

باء للماليين دون االعتماد على الوقود الحرارة والضوء والكهر 
األحفوري الملوث للبيئة والباهظ الثمن. وكذلك، إنه لم يعد 
باإلمكان استبعاد الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من أشكال 

 الطاقة المستدامة باعتبارها ترفا باهظا. 
إنها أدوات أساسية معقولة السعر من شأنها أن تمكن البلدان  

دود أنظمة الطاقة األحفورية التقليدية، ومن توفير من تجاوز ح
الطاقة النظيفة التي يمكن االعتماد عليها لشعوبها لألجيال 

. وبالتالي فإن دور الدولة ومؤسسات (2013، لخياطا) القادمة
ومنظمات الطاقة المتجددة في انشاء وتطوير وتنفيذ التشريعات 

إتاحة الحصول على والقوانيين والسياسات الالزمة التي تضمن 
 موضوع مهم جدا يجب االهتمام به الطاقة المستدامة للجميع

ان تنمية موارد الطاقة المتجددة يمكن أن يعالج  وكذلك، .ودعمه
العديد من التحديات قصيرة المدى التي تواجه مواطني البلدان 
النامية، في حين تضمن أن المجتمع يسير على الطريق 

ولكن ال يمكن  ،ونظيفةآمنة  طاقةالي الصحيح للوصول 
 واألطر والحوافز لدوافعآلية لاستغالل هذه الموارد دون وضع 

 في هذا الجانب القانونية المناسبةوالتشريعات 
)parl.org-www.Agora(  

 الطاقة المتجددة مفهومها وخصائصها:  3.2

مصدرًا واعدًا في المستقبل لما توفره من  تعتبر الطاقة المتجددة
تخفيض في انبعاث الكربون والتي أصبحت شبحًا يهدد البشرية، 
ولمحدودية مصادر الوقود األحفوري والذي يعتبر مصدرًا أساسياً 
لتوليد الطاقة حاليًا، لذلك أولت أغلب دول العالم اهتماما بالطاقة 

ياتها في بلدانها، ال المتجددة وعملت على تطويرها وتوطين تقن
تعددت المفاهيم واآلراء في  ومن هنا سيما الدول الكبرى منها.

بين العديد  المتجددة ومميزاتها وخصائصها تحديد مفهوم الطاقة
حيث قام البحثان في هذه  ،ورواد الطاقة والباحثين باءداألمن 

ومميزاتها  الورقة بجمع المفاهيم الخاصة بالطاقة المتجددة
من الدراسات السابقة ورواد الطاقة  اوتلخيصهوخصائصا 

 كالتالي: 
   :الطاقة المتجددةمفهوم  3.2.1

هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي  طاقة المتجددةال
تختلف جوهريًا عن  ،(IRENA, 2016)تنفذ تتجدد اي التي ال 

الوقود االحفوري من البترول والفحم والغاز الطبيعي لذلك يمكن 
  :بانهاتعريف الطاقة المتجددة 

http://www.rcreee.org/ar
http://www.agora-parl.org/
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هي الطاقة المتولدة من مصادر  الطاقة المتجددة )النظيفة(:
طبيعية كأشعة الشمس، والرياح والمد، والجزر، وغيرها، كما 

اليوم مثل: طاقة بعضها يمكن استخدامه بشكل دائم على مدار 
المحيطات، والوقود الحيوي، وبعضها األخر متقطع مثل: الطاقة 
الشمسية، وطاقة الرياح وذلك الرتباطها بظواهر متباينة تتغير 

 . ) RCREEE, 2013على مدار العام )
هي عبارة عن مصادر طبيعية دائمة  وايضًا الطاقة المتجددة

وغير ناضبة ومتوفرة في الطبيعية سواء كانت محدودة وغير 
نظيفة ال ينتج عنها تلوث  وهي باستمرار،محدودة ولكنها متجددة 

وفيما يلي تعريف مختلف الهيئات  (.2012, )راتول بيئي نسبيا
 : الدولية للطاقة المتجددة

تتشكل الطاقة المتجددة  ”(IEA) تعريف وكالة الطاقة العالمية
من مصادر الطاقة الناتجة عن مسارات الطبيعة التلقائية كأشعة 

والتي تتجدد في الطبيعة بوتيرة اعلي من وتيرة  والرياح،الشمس 
تعريف برنامج االمم المتحدة للحماية باإلضافة الي،  .استهالكها

الطاقة المتجددة عبارة عن طاقة ال يكون  (UNEB) البيئة
تتجدد بصفة دورية  الطبيعة،مصدرها مخزون ثابت ومحدود في 

التالية: من وتيرة استهالكها وتظهر في االشكال الخمسة  أسرع
الطاقة الكهرومائية وطاقة  الرياح، الشمس،اشعة  الحيوية، الكتلة

 .باطن األرض
قام البحثان في ة: مميزات وخصائص الطاقة المتجدد 3.2.2

خاصة  للقارئ  صورة كاملة بتلخيص وتوضيحهذه الورقة 

هو كما  (1)في شكل رقم  الطاقة المتجددة ميزات خصائصمب

 في األسفل. موضح 

 خصائص وميزات الطاقة المتجددة. (:1شكل رقم )

 
  : مركز الرياض للمعلومات والدراسات االستشاريةالمصدر
ما هي الطاقة المتجددة؟  المتجددة:خالصة الطاقة . 3.2.3

الطاقة المتجددة هي شكل من أشكال الطاقة المنتجة من مصادر 
إذا تأملنا فيما حولنا فسنجد أن تتجدد بشكل طبيعي وباستمرار. 

مصادر الطاقة تحيط بنا من كل جانب، فالشمس التي تمثل أهم 
 مصادر الطاقة بل وتعتبر المصدر األساسي ألغلبية المصادر

الموجودة على األرض، نحصل منها على الطاقة الحرارية 
 بتكنولوجيات مختلفة. بيةهر كوال

 يجاز:إللطاقة المتجددة عدة مصادر نذكرها ب
  الطاقة الحرارية األرضية 

 طاقة المحيط 
 طاقة المد والجزر 
  طاقة األمواج 

 الطاقة الحيوية 
  الطاقة الحيوية التقليدية 
  الغاز الحيوي 
  الوقود الحيوي 

 الطاقة المائية
 السدود 
  توليد الطاقة من التيار النهري/ مائية صغيرة 

 الطاقة الشمسية 
     التدفئة الشمسية 
 الطاقة الشمسية المركزة CSP  
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  لوحات الفولتا ضوئية 
 طاقة الرياح

 المصادر البديلة أو المتجددة 
 النفايات مصدر الطاقة 

 الطاقة: )في قطاع المنازل(الزجاج لتوفر 
(، تقرير الوضع 2013مصادر الطاقة المتجددة ) المصدر:
 .  http://www.ren21,REN2العالمي، 

 تشريعات الطاقة المتجددة: . 4
ترتبط إمكانيات تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
المستدامة بمدى توافر مصادر كافية ومنتظمة للطاقة تعتمد 
على المواد المتاحة بمواقع االستخدام قدر اإلمكان، وتكفل 
الظروف المعيشية الموائمة للسكان. ويتطلب ذلك خليط متوازن 

ن األثار البيئية من المصادر التقليدية والمتجددة، والحد م
 البيئة وصحة االنسان. علىالناتجة عن انتاج واستهالك الطاقة 

بين الطاقة والعديد من  االرتباط المباشرباإلضافة الي إن 
 )مثلالتنمية المستدامة  علىالقضايا االجتماعية التي تؤثر 

الفقر والعمل والصحة وتغير المناخ( نشأت علوم ومناهج 
، مثل اقتصاديات الطاقة، وإدارة وتخطيط اهتمت بدراسة الطاقة

الطاقة وتشريعات الطاقة، كما أصبح نصيب الفرد من الطاقة 
دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في ) أحد مؤشرات التنمية

 .(2013، الدول العربية
الذي يحدد العالقة بين  اإلطاروبما ان تشريعات الطاقة تمثل  

قة " المنتج، والناقل، والمستهلك"، األطراف المعنية بشؤون الطا
فقد عنيت كثير من الدول بوضع قوانين للطاقة تنظم هذه 
العالقة، ايمانا بأن إنشاء محطة لتوليد الكهرباء أو شبكة لنقل 

أهمية عن وجود نصوص تشريعية حاكمة  لالطاقة ال يق
تعريفا وبهذا، تعرض الدراسة وواضحة تحفظ للجميع حقوقهم. 

التشريعي وتوضيح اهداف  لإلطاربالمصطلحات المستخدمة 
    .(2011)الخياط، التشريعي اإلطارتطبيق 

 :المتجددة ةوالتنظيمي للطاقالتشريعي  اإلطارتعريف  4.1
عامة والطاقة المتجددة  المتخصصين في شؤون بين شاع  لقد

مصطلحات، هي التشريعات، وقوانين،  خمسخاصة استخدام 
وسياسات، آليات، وقرارات، من دون تمييز بين الفروق التي 

وتشير إليها هذه المصطلحات، وبالتالي غياب الوعي  تعنيها
   بالتأثير الذي يستتبع استخدام أحدها. 

إن عقود الطاقة المتجددة البد أن يكون لها إطار تشريعي تبني 
القانونية الملزمة لتنظيم العالقات التعاقدية  عليه ويوضح القواعد

 وفقًا إلجراءات محددة.

ومن هنا يمكن أن نعرف اإلطار التشريعي بأنه ( 2011الخياط )
إطار يبين حدود القواعد واألحكام القانونية المحددة في القوانين 

 واألنظمة التي يعمل الجميع في نطاقها.

الملزمة التي تسنها السلطة أما التشريع فهو القواعد القانونية 
التي تبيح أو  التشريعية في الدولة على هيئة قوانين وتشريعات

)مصادر القانون(  تحظر أو تنظم حقا أو مجموعة حقوق 
باإلضافة الي أنه، يحتل التشريع في  .موسوعة جوريسبيديا

العصر الحديث مكانة مرموقة في إطار مصادر القانون، فأغلب 
. وفي مجال الطاقة تنتفي رة تعتمد عليهالمجتمعات المتطو 

وضع تشريع رئيسي للطاقة، بمعني دستور للطاقة،  إلىالحاجة 
ومن ثم فإن تشريع عند استخدامها في مجال الطاقة إنما يقصد 
بها " القوانين التنظيمية لشؤون الطاقة" والتي تقوم على إصدارها 

 جهة حكومية مستقلة. 

لتشريعي والتنظيمي لعقود الطاقة هذا ويمكن أن نعرف اإلطار ا
المتجددة بأنه اإلطار القانوني الذي يحدد القواعد القانونية الملزمة 

وينتج عن ذلك قوة التشريعات، المنظمة لعقود الطاقة المتجددة. 
ُيعني التشريع، كمصدر رسمي للقانون، بوضع القواعد القانونية 

ة تساير في صورة مكتوبة تقرها السلطة المختصة في صور 
تتطور يوما بعد يوم المستجدات، خاصة إذا كانت ترتبط بتقنيات 

كما في شأن الطاقة المتجددة التي تحتاج الي تشريعات دينامية 
تتكيف مع تقنياتها وسبل نشرها في المجاالت المختلفة، فمن 
أسطح المباني التي تستضيف السخانات الشمسية للمياه وألواح 

ه وألواح الخاليا الشمسية التي تنتج الكهرباء الخاليا الشمسية للميا
مباشرة، إلي الحقول والمناطق الصحراوية التي تحتضن مزارع 
الرياح والمركزات الشمسية، مرورًا بحرق النفايات إلنتاج الكهرباء 
أو تخميرها للحصول على غاز الميثان، وغيرها من 

بيعي أن االستخدامات. وفي ضوء التعريفات السابقة كان من الط
 للحفظ حقوق المستثمرين يحتل القانون والتشريع المستوى األول

 . ووضع القوانيين التنظيمية لشؤون الطاقة المتجددة

 أهداف تطبيق اإلطار التشريعي  4.1.1

يعد تحديد الهدف الخطوة األولى في مجال إقرار سياسات الطاقة 
المتجددة، فعلي سبيل المثال قد يكون الهدف: زيادة القدرات 
المركبة، أو زيادة مساهمة أحد بدائل إنتاج الطاقة )رياح، شمس 
... إلخ(، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص، أو زيادة التصنيع 

إلى جانب تنمية البحث العلمي  المحلي، أو خفض االنبعاثات،
يمكن القول ان هذا المنطلق  نوم (ECA,2013) وغيرها.

اإلطار التشريعي التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة الهدف من 
 :يما يلالي  للوصولباألساس 

النهوض بإنتاج الطاقة انطالقا من مصادر متجددة . 1
تحت  بواسطة وحدات عامة أو خاصة؛ وتصديرها وبتسويقها

http://www.ren21,ren2/
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اشراف جهة معترف بها محلية ودولية مثال )مركز بحوث 
ودراسات الطاقة الشمسية إلعطاء شهادة االعتماد للمنتج من 
خالل اجراء االختبارات الالزمة لذلك من ناحية جودة اداء المنتج 

للطاقات المتجددة دوره  يعند استيراده وتصديره، والجهاز التنفيذ
يدي للمنتج محليا والمستورد من في هذا الموضوع رقابي وتنق

 خارج ليبيا. 

سن قوانين وتشريعات خاصة بالطاقة المتجددة تتضمن . 2
ضوابط تضبط استخدام الطاقة المتجددة بما يضمن جودة 
اإلنتاج والحصول على بيئة نظيفة خالية من مخلفات الطاقة 

 التقليدية بأنواعها.    
إنتاج الطاقة انطالقا من  تمؤسساإخضاع العمل على . 3

من الجهة المخولة  مصادر متجددة لنظام الترخيص أو التصريح
 بذلك. 

إطارا قانونيا يفتح  سن قوانين خاصة بالطاقة المتجددة تحدد. 4
إلنتاج الطاقة الكهربائية واستغاللها انطالقا  تمؤسساآفاقا إلقامة 

خاص، القطاع العام أو ال من المتجددة ةالطاق من مصادر
وتحدد فيه بوجه خاص المبادئ العامة التي يجب عليهم اتباعها 
والنظام القانوني المطبق، بما في ذلك عمليات التسويق 

 التصدير.االستيراد و و 

التشريعي أيضا، يتمثل في تحديد العالقة  اإلطار. الهدف من 5
بين األطراف المعنية بشؤون الطاقة " المنتج، والناقل، والموزع، 
والمستهلك"، فقد عنيت كثير من الدول بوضع قوانين الطاقة 

 المتجددة لتنظم هذه العالقة وتحفظ للجميع حقوقهم. 

حفز السوق لالستثمار  . تطبيق نظم التشريع التي تعمل على6
 في األنواع المختلفة للطاقة المتجددة. 

 : تطبيق قوانين وتشريعات الطاقة المتجددةمتطلبات  4.1.2

هي األساس الذي تقوم عليه  المتجددة تشريعات الطاقة عدتُ 
 القوانينالتشريعات و  أهمية بالرغم من أنأسواق الطاقة عمومُا. و 

خصوصا المتجددة، إال أنها لم تزل و والسياسات ألسواق الطاقة ً 
حيث ال  ليبيا،بما فيهم  االنتشار في عديد من الدول بسيطة

باإلضافة  .يعمل به الي هذه اللحظة يوجد إطار تشريعي تنظيمي
الحلول التي تقدمها المصادر المتجددة يظل  ً تطبيقن إ الي ذلك،

زية واألطرً المؤسساتية والسياسات التحفيبالتشريعات  مرهونا
وآليات التمويل والتنفيذ والمتابعة والتقييم التي تقرها الدولة للتوازن 

يتطلب تنفيذ  (.2019)اإلســكوا،  بين أصحاب المصالح
مشروعات الطاقة المتجددة وجود جهة تتولى إصدار قانون أو 

تشريعات أو لوائح تحدد الهدف من النشاط وتؤسس بوضوح 
ؤسسة الطاقة بهذا الدور، حيث الدور الحكومي. وعادة ما تقوم م

تها من جهة يرفع مقترحاته إلى الهيئة التشريعية في الدولة لمناقش
تهيئة مناخ االستثمار في الطاقة وآليات العمل فيها والعالقة بين 
األطراف أصحاب المصلحة، ومن ثم التصديق على هذه 

 القوانيين والتشريعات ووضعها موضع التنفيذ. 
يحتاج الي تهيئة البيئة المناسبة  المتجددة الطاقةإن مشروع 

لطبيعة عملها، كي يحقق األهداف المطلوبة، فاإلدارة تؤثر 
وتتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بها، وتتفاعل مع كافة 

القمة ) تأكدالعناصر االقتصادية والثقافية والتكنولوجية. حيث 
ن مشروع أ (2013العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية، 

 يجب أن يراعي عدة متطلبات منها:  الطاقة
 صياغة تشريعات إنفاد المشروعات المستقبلية؛ 
  إقرار خطة وطنية للطاقة المتجددة تأخد في االعتبار

 نمو معدالت الطلب واالستهالك وإتاحة المصادر؛
  إنشاء الهياكل المؤسسية لتعزيز الطاقة المتجددة مع

 م التخطيط والتنفيذ والتطوير؛تعيين األفراد المنوط به
  ترتكز نجاح متطلبات تطبيق التشريعات الرئيسية

 إلىسياسة تعريفة التغذية في )ضمان الوصول  على
الشبكة، مراعاة االستقرار من خالل وضع اتفاقيات 

 20-15 )عادةالمدي الطويل  علىلشراء الطاقة 
ربط األسعار بتكاليف سنة حسب عمر المشروع(، 

 الطاقة المتجددة؛توليد 
  ،تنفيذ سياسات األهداف الكمية )الحصص اإللزامية

، Green Certificatesالشهادات الخضراء 
 المناقصات التنافسية.

  تنظيمية  )سياسياتصياغة التشريعات الثانوية
سياسات ضريبية مجانية  تمويلية؛وإدارية؛ سياسات 

      القياس الصافي للطاقة؛لتشيع المستثمرين وأخيرا 
 ليبية وطنية ات وتشريعاتإستراتيجيسياسات و  تبني 

  المتجددة؛ للطاقة شاملة
 المتجددة؛ الطاقة الستخدام إلزامية قوانين وضع  
 الطاقة لمشاريع وتشريعي قانوني إطار صياغة 

 الصغيرة والكبيرة بليبيا؛ المتجددة
 المدن احتياجات لتدبير عمومي تمويل تخصيص 

  المتجددة؛ الطاقة معدات من والقري الليبية
 المتجددة؛ الطاقة لمنتجي أكثر مباشرة حوافز توفير  
 المتجددة؛ الطاقة وبرامج آليات تطوير  
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 الطاقة لمحطات جغرافية معلومات نظم توفير 
  المتجددة؛

 المباني في المتجددة الطاقة استخدام تشجيع. 
 

مزايا وتحديات  اإلطار التشريعي لمشاريع الطاقات المتجددة. 5
 ومعوقات:

في  انحاول الباحث الطاقة المتجددةمن خالل تناولنا لموضوع 
هذه الورقة الي إبراز أهم العناصر التي يمكن أن تعطي نظرة 

وظهورها وتطورها، وعملية  الطاقة المتجددةواضحة عن مفهوم 
تبسيط اإلجراءات اإلدارية وأهميتها. أما هذا الجانب يتضمن 

بالرجوع  الطاقة المتجددةلى مزايا وتحديات ومعوقات التركيز ع
 الي الدراسات السابقة الخاصة بهذه النقاط.

   :فوائد الطاقة المتجددة. 5.1
يوفر العديد  الطاقة الجديدةالتقليدية الي  الطاقةمن  إن االنتقال

من المزايا والفوائد المشتركة والتي لخصها الباحثين في العديد 
إلى "االستراتيجية العربية  استناداً و األبحاث السابقة من الدراسات و 

''، التي تم 2030-2010لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 
اعتمادها خالل الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: االقتصادية 

 2013واالجتماعية التي عقدت في يناير/ كانون الثاني 
لالستفادة من مشروعات بالرياض؛ وما واكبها من تطورات كبيرة 

الطاقة المتجددة على المستوى الوطني في الكثير من الدول 
على  العربية بما فيها المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للطاقة

حيث تم ربطها بالمسائل المتعلقة بالتنمية   ؛سبيل المثال ليبيا
 والتي من أهمها:االقتصادية واالجتماعية ، 

  المستدامة؛تحقيق أهداف التنمية 
 تخفيف وطأة الفقر؛ 
 تنمية المستوطنات البشرية؛ 
   ل معدالت يل  قت يدة، تسهم فً ير فرص عمل جد  يتوف

ة يصاد  قتتها األزمة المال ة واالقعم يالبطالة التً 
 .ةيالعالم  

  تتميز هذه األنظمة بوجودها على مقربة من
المجتمعات التي تستخدمها، ما يوفر الحس بالقيمة 

الجماعية المشتركة ويعزز التنمية والملكية 
 ؛المستدامة

  توفر أنظمة الطاقة المتجددة فرص عمل جديدة
ونظيفة ومتطورة تكنولوجيا، فالقطاع يشكل مزودا 
سريع النمو للوظائف العالية الجودة، وهو يتفوق من 

بعيد في هذا السياق على قطاع الطاقة التقليدية الذي 
 ؛يستلزم توافر رأسمال كبير

 مد هذه األنظمة على مصادر الطاقة المحلية تعت
المتوافرة في سائر الدول، ما يضمن بالتالي أمن 

 الطاقة. 
   موارد الطاقة مستدامة، ما يعني أنها لن ُتستنفد أبدًا

أو تلحق الضرر بالبيئة المحلية أو الوطنية أو 
 العالمية. 

  هي موارد موثوقة. فالنظام الموزع لتوليد الطاقة من
ة متنوعة من المصادر المتجددة يوف ِّر نظام مجموع

طاقة أكثر متانة وأقل عرضة النقطاع إمدادات 
الطاقة مقارنة باألنظمة المركزية. فإن تعطل نظام 
واحد منها، لن تعيش المدينة بأكملها أو أحيانًا الدولة 

 ككل حالة من الطوارئ.
  ث هذه الموارد الهواء أو اليابسة أو البحر، في ال تلو 

ث الهواء بفعل قطاعي النقل والطاقة قد  حين أن تلو 
ل العديد من المدن إلى مصدر خطر يتهدد  حو 

 صحتنا.
  تتميز الطاقة المتجددة بكونها مصدرًا نظيفًا إلنتاج

عنه ملوثات بيئية، كما أن بعضها  رالطاقة ال تصد
مدار اليوم مثل  علىيمكن استخدامه بشكل دائم 

وبعضها متقطع طاقة المحيطات والوقود الحيوي، 
مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الرتباطهما 

 بظواهر مناخية تتغير على مدار الوقت.
  الحصول على الشهادات الخضراء يعني التحول من

 آخر أقل نفثا للكربون.   إلىوقود أحفوري ملوث 
 المناسبة وتطوير  نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة

موارد الطاقة المتجددة، تعتبر طاقة متجددة ال 
 ؛، لها فوئد صحية، وحافز لكهربة الريفبتنض

كما تشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية وادارتها من اجل 
 التنمية ويتضمن ذلك:

 حماية الغالف الجوي؛ 
  دفع وتعزيز التنمية الزراعية وتحسين اإلنتاجية في

في ست واألنشطة  األهدافوتتركز الريفية، المناطق 
 مجاالت:
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  زيادة قدرة الوصول الي الطاقة خاصة في المناطق
 الريفية؛

 تحسين كفاءة انتاج واستهالك الطاقة؛ 
 دفع وتشجيع تطبيقات الطاقة المتجددة؛ 
  استخدام أنواع وقود أكثر نظافة واستخدام تكنولوجيات

 متقدمة للوقود االحفوري؛
 قطاع نقل أكثر كفاءة ونظافة؛ التوصل الي 
 ؛تشجيع التعاون اإلقليمي والدولي 

أن الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة  القول، يمكنمن هنا 
على يساعد الليبي ومركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية 

تقليل مخاطر هذه االستثمارات من خالل تعزيز اإلطار 
استثمارات مأمونة القانوني التشريعي الذي يسهل تأمين 

 وشفافة ويقدم الضمانات الالزمة للمستثمرين.
 التحديات: 5.2

وأشـــارت مجموعـــة مـــن الدراســـات واألبحـــاث الســـابقة للعديـــد مـــن 
 الطاقــة المتجــددةالتحــديات الرئيســية المشــتركة لتطبيــق إجــراءات 

 نذكر منها:
 تزايد الطلب على الطاقة المتجددة؛ 
 تقلبات أسعار الوقود؛ 
  إجراءات التكيف مع تغيرات المناخ؛تكاليف 
  :يــدعم  ي تنظيمــيتشــريع إطــارانشــاء  التــأخر فــيالتشــريعات

 والمواطنين.قطاع الطاقة المتجددة والمستثمرين 
 لشفافية المعلومات: مما يحد مـن مشـاركة المـواطنين  االفتقار

 الفعلية في تقييم األعمال والخدمات المقدمة من الحكومة.
  الطاقـة ضعف العالقة بـين القطـاع العـام والخـاص فـي مجـال

 المتجددة. 
  للثقافة الطاقةقلة الوعي وينتج عنه صعوبة في تقبل المجتمع 

 .(النظيفة) المتجددة
 .مقاومة التغيير 
  في األجهـزة  مثلةتمضعف الثقة بين المواطنين والقطاع العام

 والمصالح الحكومية.
  سياسي واألمني العقبة األكبر االستقرار العدم تشكل حالة

 مــن ناحيــة تنميــة المــوارد البشـــرية فــي هــذا القطــاع، حيـــث
صعوبة الوضع السياسي واألمني المتردي تحد من انخراط 
المنظمـــات الدوليـــة فـــي بـــرامج التـــدريب والتوجيـــه المتعلقـــة 

 .متطلبات الطاقة المتجددةبتطبيق 

 تأهيــل الكــادر الحكــومي يشــكل عامــل مباشــر، فــي  ضــعف
 فــي إدارة التشــريعي التنظيمــي اإلطـارعرقلـة جهــود تطبيــق 

الليبية، فحجم الكادر كبير واالستغناء عنه  الطاقة المتجددة
محفـــوف بالمخـــاطر وتأهيلـــه مكلــــف وال يتوقـــع منـــه نتــــائج 

 مرضية.
  ــــة تكريســــه كمحــــرك ارتفــــاع حــــدة الخطــــاب القبلــــي ومحاول

ضمن فعاليات االداء السياسي واإلداري. وانكسـار  أساسي
هيبـــة الدولـــة وانحســـار مظـــاهر االلتـــزام بمبـــادئ المواطنـــة 

 واحترام حقوق اآلخرين.
 الطاقة المتجددة غياب الدور الرقابي على أداء مؤسسات 

 وضعف المؤسسات الرقابية المالية واإلدارية.
 الطاقة المتجددة.تقنية تية لالتح ضعف البنية 

  :معوقات استغالل الطاقة المتجددة في ليبيا 5.3
بالطاقة هناك العديد من األبحاث والدراسات التي اهتمت 

على المستوي  هاوما واجهته من معوقات في تطبي المتجددة
 العالمي عموما وفي الدول العربية خصوصا. 

ـــــاج ونشـــــر اســـــتخدامات الطاقـــــة المتجـــــددة  تصـــــنف معوقـــــات إنت
)النظيفـــة( فـــي الـــدول العربيـــة وبشـــكل خـــاص ليبيـــا إلـــى معوقـــات 
قانونيـــة وتشـــريعية واقتصـــادية وماليـــة وإداريـــة ومؤسســـية وهيكليـــة 
وفنية وتقنية وأخيرا معوقات نشر الوعي وبناء القدرات، وفيما يلي 

 توضيح باختصار لكل منهما:
 :معوقات قانونية وتشريعية 5.3.1

تعتبر التشريعات والقوانين من العوامل الداعمة الستغالل الطاقة 
المتجددة، ألنها تمثل ضمانات للمستثمرين في هذا المجال، 

ولكن ليبيا تعاني من غياب مثل هذه التشريعات والقوانين 
المتعلقة بتشجيع ودعم االستثمار في مجال الطاقة المتجددة، 

 الموالية تلخص هذه المعوقات: والنقاط

.عدم وجود أي دعم النتشار سوق الطاقة المتجددة في ليبيا، 1
حيث ال تسمح القوانين بإجراء مناقصات تنافسية عامة لمشاريع 

 الطاقة المتجددة الكبرى الخاصة بالقطاع الخاص.
.ال يوجد قانون ملزم يتضمن اتفاقيات شراء الطاقة طويلة 2

 الطاقة المتجددة، سواء المحليين أو الدوليين.األجل مع منتجي 
 . ال يوجد تعريفة تغذية شبكة مميزة خاصة بالطاقة المتجددة.3
. ال تطبق سياسة قياس صافي الطاقة لمشاريع الطاقة 4

 المتجددة الصغيرة.
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. ال توجد قوانين تلزم الجهات المسؤولة في الدولة ضرورة 5
ية موحدة ومحددة للطاقة التنسيق بغية الوصول إلى استراتيج

 المتجددة بالرغم من بعض المحاوالت الفردية.
. هناك العديد من االستراتيجيات والقوانين في مجال الطاقة 6

المتجددة وهي إما محاوالت فردية غير مجمع عليها أوانها حبيسة 
 أدراج األجسام التشريعية في ليبيا ولم ترى النور بعد.

 نح والقروض وغيرها.. غياب الحوافز مثل الم7
 الجودة والمواصفات الخاصة بليبيا. ومعايير . غياب قوانين8
.ال يوجد قانون يعطي األولوية لربط ونقل الطاقة المنتجة من 9

 مصادر الطاقة المتجددة.
.غياب التشريعات المشجعة على التعاون مع الدول المتقدمة 10

 .(2016)شنيب وآخرون،  واالستفادة من خبراتها
 :معوقات اقتصادية ومالية 5.3.2

تتركز هذه المعوقات في ارتفاع التكلفة الرأسمالية لمشروعات 
الطاقة المتجددة مع قصور )أو غياب( آليات التمويل، فضاًل 

على االعتقاد الخاطئ بأن االستثمار في مثل هذه المشروعات 
يمثل مخاطرة مالية علي الرغم من كونها طاقة تحافظ علي 

كما أن بعض البنوك ومصادر التمويل قد ال تشجع  البيئة،
القروض واالستثمارات في مجاالت ناشئة بالمقارنة بمشروعات 

الطاقة التقليدية، ويدعم ذلك أن االستثمارات في مجاالت الطاقة 
المتجددة قد ال تكون ذات قيمة عينية واضحة، وقد ال تكون 

والمنفعة( إذا ما جاذبة من الناحية االقتصادية )تحليل الكلفة 
قورنت بفرص استثمارية أخرى، ويمكن للحكومات تشجيع 

االستثمار في مجاالت الطاقة الجديدة والمتجددة  )النظيفة( من 
 خالل:

I.  وضع سياسات ذات منحى بيئي مثل اإلعفاء أو
التخفيض من الضرائب على إنتاج الطاقة من 

مصادر متجددة وغير ضارة بالبيئة ووضع ضرائب 
 ات على المصادر األكثر تلويثًا.وغرام

II.  تقديم المساعدات والدعم المالي وضمان قروض
 المشاريع التي تدفع نحو استخدام المصادر المتجددة.

III.  وضع وتطوير المعايير والتشريعات ذات الصلة
بالمصادر الجديدة والمتجددة ضمن مفهوم "الكل 

 شركاء معنيون".
IV.  إعادة النظر في نظم تسعير المنتجات البترولية

 وربطها بجودة الوقود. 

هذا باإلضافة إلى مراعاة تقديم مقترحات المشروعات مفصلة 
ومشتملة على توصيف اإلجراءات واآلليات وبرنامج التنفيذ 
المقترح للمشروع، وتحديد االحتياجات الفنية والتقنيات والمعدات 

يذ، وتقدير القيمة اإلجمالية لالستثمارات والخبرات الالزمة للتنف
وبنودها، وتقييم الفوائد المالية المباشرة وغير المباشرة للمشروع 
شاملة الفوائد الناتجة عن تقليل االعتماد على الوقود األحفوري 

 .(2016وآخرون., شنيب ) وما لهذا من فوائد بيئية
 :معوقات إدارية ومؤسسية وهيكلية 5.3.3

واستخدام التكنولوجيات المتقدمة في إنتاج الطاقة )مثل: ن إنتاج إ
الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والوقود الحيوي( يحتاج إلى 
تضافر جهود عدد كبير من الشركاء منهم شركات التصنيع 
والمستخدمين، والسلطات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة )منها 

، ووزارة المالية )الجمارك، وزارات الكهرباء والطاقة والنقل والبيئة
والضرائب( والبحث العلمي والمواصفات والمقاييس(، لذا يجب 
تحديد األدوار وخطط التنفيذ ووضع نظام إداري متكامل للتنسيق 
بين هذه األطراف من أجل الوصول إلى إنتاج الطاقة من 

 مصادر متجددة.

 :يلي فيماتتمثل أهمها  :معوقات فنية وتقنية 5.3.4

الفجوة التقنية وغياب الجانب المعرفي معوقات فنية تتثمل في  -
 ؛في الدول النامية

معوقات تسويقية وغياب تعريف المستهلك بتطبيقات الطاقة  -
  اإلضاءة،(؛)التسخين الشمسي للمياه، المنزلية المتجددة 

 ؛مستوى خدمات ما بعد البيع )التشغيل والصيانة.( انخفاض -
إال أنه يجدر  السابقة،من خالل المعطيات باإلضافة الي ذلك، 

القول إن هذه التكنولوجيات لم تستخدم بعد على نطاق واسع 
لتوفير خدمات الطاقة، حيث أنه مازال هناك عدد من القيود 
والمعوقات التي تواجه التوسع في استخدامها، منها ارتفاع 

ت التكلفة. وعلى الرغم من النضج التقني الذي وصلت إليه شبكا
توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح ونظم الطاقة الشمسية 
الحرارية بقدرات تصل إلى بضع مئات من الميجاوات، إال أنها 
مازالت غير قابلة للمنافسة على نطاق تجاري، إذ أن اقتصاداتها 
تعتمد بصورة كبيرة على طبيعة الموقع وينبغي اآلن النظر بعين 

هذه التكنولوجيات كما يجب تقييمها االعتبار إلى برامج تطوير 
 ,IEA) بعناية في المواقع التي تتمتع بموارد متاحة كبيرة

2011). 
 : معوقات متعلقة الوعي 5.2.5
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االهتمـــام باســتخدام المصـــادر المتجــددة إلنتـــاج الطاقـــة  نقــصإن 
والفهــــم الخــــاطئ لطبيعـــــة عمــــل وتطبيقـــــات تكنولوجيــــات الطاقـــــة 
المتجــددة مــن قبــل األطــراف المعنيــة والمجتمــع بأســره إنمــا تشــكل 

المصــــادر النظيفــــة فــــي إنتــــاج  ىعائقـــًا كبيــــرًا نحــــو االعتمــــاد علـــ
المؤسسـات واألفـراد  الطاقة، ويقوي هذا العائق الشعور العام لـدى

بقلـــة جـــدوى المســـاعي المتعلقـــة بالبيئـــة مـــن ناحيـــة ومـــن جـــدوى 
ــــــة متغيــــــرة  ــــــي ظــــــواهر طبيعي شــــــنيب )اســــــتخدام نظــــــم تعتمــــــد عل

ـــــاح(، وهنـــــا يبـــــرز دور  (2016وآخـــــرون.,  )مثـــــل الشـــــمس والري
اإلعالم والتوعية للدفع نحو تأهيل األفراد والمجتمعـات ككـل نحـو 

ن مصـادر نظيفـة وصـديقة للبيئـة، مفهوم صحيح إلنتاج الطاقة مـ
مع مراعاة أال تقتصر التوعية على الحمالت اإلعالمية للجمهور 
وتشــجيعه للتحــول إلــى تكنولوجيــا الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فقــط، 
بـل يجــب أن تمتـد إلــى تكـرار التــدريب والتثقيـف الفنــي مـن خــالل 

ات البـــــرامج التدريبيـــــة والنـــــدوات العلميـــــة وور  العمـــــل والمـــــؤتمر 
للمهندسين والفنيين، بل ومتخذي القرار في مجـال الطاقـة والنقـل، 
األمـــر الـــذي يســـاعد علـــي توضـــيح الحقـــائق االقتصـــادية والبيئيـــة 

 (.OECD, 2018ت  ) والفنية في هذه المجاال
تعتبــر األزمــة السياســية التــي  معوقااات سياسااية وأمنيااة: 5.2.6

تمر بها ليبيا من أهم العوائق، فاالستقرار السياسي وما ينتج عنـه 
من استقرار أمني يساهم في خلق بيئة مناسبة لالستثمار المحلـي 
والدولي، إضافة إلى ذلك فإن االستقرار السياسي واألمني يسـاعد 

علـــى  علـــى تحســـين إيـــرادات الدولـــة، األمـــر الـــذي يجعلهـــا قـــادرة
تمويل المشاريع الرائدة والتجريبية ودعم البحوث المتعلقـة بالطاقـة 

 .(2016وآخرون., شنيب ) المتجددة
 والتوصياتالخالصة  6

 الخالصة 6.1
لجعل النمو االقتصادي والتنمية متوافقتان مع مقاييس التوازن 
المناخي؛ ولضمان محيط مستدام، ينبغي القيام بتغيير جدري 
واختيار تنمية نظيفة واقتصاديات خضراء، تصدر نسب كربون 

ويمكن في هذا اإلطار االستفادة من آلية التنمية النظيفة أقل. 
تطبيقات الطاقة المتجددة  التي اعتمدها بروتوكول "كيوتو" في

تحقيق تنمية نوعية، توافق بين الفعالية للحد من غازات الدفيئة و 
االقتصادية والعدالة االجتماعية وتسيير رشيد للموارد الطبيعية، 

، بل في االستهالك اإلنتاجبإعادة النظر ليس فقط في أنماط 
ورغم االنتقادات التي تزعم أن دعم مشروعات الطاقة  كذلك.

وقد يرفع  البديلة يشكل عبئًا على دافعي الضرائب من جهة بل

سعر الكهرباء من جهة أخرى. إال أن المزايا التي توفرها من 
خالل توفير فرص عمل جديدة، تسهم في تقليل معدالت البطالة 
 التي عمقتها األزمة المالية واالقتصادية العالمية

 .(2019,)اإلســكوا
عبارة عن مصادر دائمة وغير ناضبة  وتعد الطاقة المتجددة هي

أو غير محدودة ولكنها  ةومتوفرة في الطبيعة سواء كانت محدود
 متجددة، وهي نظيفة وصديقة للبيئة، كما تحاول العديد من الدول

وخاصة الدول األعضاء في السوق األوروبية  بما فيهم دولة ليبيا
يب متعددة تشجيع الطاقة البديلة وخاصة الطاقة المتجددة بأسال

والدوافع إلى ذلك عادة عدة أهداف منها: امن الطاقة، الدافع 
التغيرات . هذا باإلضافة الي ان مصادر الطاقة البيئي، وتنويع

المناخية الواضحة التي يشهدها العالم، ينبغي التفكير جديا في 
تقليل انبعاث غازات االحتباس الحراري الناتجة من استخدام 

فورية والتي لها صلة وثيقة بهذه التغيرات مصادر الطاقة االح
المناخية. ولهذا كله وبسبب إمكانية نضوب البترول بعد سنوات 
ال تتجاوز القرن كما يؤكد الكثير من الباحثين، أصبح لزاما 
التوجه إلى الطاقة البديلة النظيفة التي ال تنضب بأشكالها 

حالية بمختلف أخذًا في االعتبار الظروف والقوانين الالمتعددة. 
فإنه ال يمكن الوصول لهذا الهدف دون بما فيهم دولة ليبيا الدول 

 وضع تشريع قانوني يشجع استخدام الطاقة المتجددة.
من خالل هذه الدراسة المتواضعة يمكن الوصول الي مجموعة 

 من النتائج وذلك على النحو التالي:

في استخدام الطاقة المتجددة، اتخاذ حزمة متكاملة  التطور يحتاج

من اإلجراءات العديدة بما يتناسب مع الظروف واألولويات 

االعتبار درجة  عين ، مع األخذ فيوخاصة البيئة الليبية الوطنية

الحكومية  توالمؤسساالتنسيق وتكامل السياسات بين القطاعات 

لدولة من عام ذات الصلة من جانب، وبينها وبين قطاعات ا

عالقات الدولة الخارجيةً وبيئي وتعليمي  وصناعي عنوخاص 

وبحثي من جانب آخر، فضال مع الدول والمنظمات والمؤسسات 

)   المعنية على المستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية

، الطاقة المتجددة التشريعات والسياسات في المنطقة العربية

2019.) 
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الحصول على الطاقة المتجددة خلصت هذه الدراسة أن  .1

يمكن أن يحدث تغيير في حياة هؤالء األشخاص 

وخصوصا فئة الفقراء، ولكن إذا أردنا االعتماد على الفحم 

المشبع بشكل كثيف بالكربون والغاز لجلب الكهرباء إلى 

أشد األشخاص فقرا، فإننا بذلك قد نحكم على األجيال 

مة في العالم للعيش في عالم يحكمه الحاضرة والقاد

الجفاف وموجات الحرارة والمجاعات وأوبئة األمراض 

 .الناجمة عن تغير المناخ.

المعوقات من أهمها من الطاقة المتجددة واجهت مجموعة  .2
معوقات اقتصادية ومالية، معوقات إدارية ومؤسسية 
وهيكلية، معوقات فنية وتقنية، معوقات متعلقة بنشر الوعي 

بناء القدرات، معوقات قانونية وتشريعية )عدم وجود و 
 اإلطار التشريعي والتنظيمي(. 

مصدرًا من مصادر الطاقة المتجددة التي ال  الرياح تعتبر .3
تنضب، ولذلك فقد عمد اإلنسان إلى تصنيع أدوات ووسائل 

من طاقة الرياح وأهم إلــــى  ها تحويل طاقة الرياحلالستفادة  
ــاقـــة ،   طـــاقـــة كــهــربــائــيــة  وتــعــتــمــد عــلــى تــحــويــل الـــطـ

ضخمة  ة الي طاقة كهربائية باستخدام مولداتالــحــركــي
في عدة  قديماً  الرياح بزعانف عمالقة، واستخدمت طاقة

ومنها استخدامها لتسيير المراكب في عد أشكال 
ــراعـــيـ ــة، وتــســتــخــدم فـــي عــصــر الــتــكــنــولــوجــيــا، الـــشـ

 عــصــرنــا هــذا لتحريك زعانف التوربينات إلنتاج الطاقة.
ــعـــات واضــــحــــة كما أثبتت نتائج الدراسة  .4 ـــــود تـــشـــريـ إن وجـ

ــراف  ــانـــات كـــافـــيـــة مــــن األطــــ ووجــود  الحكومية،وضـــمـ

بيئية استثمارية محفزة، إضافة إلــى وجود منهجية عمل 

مؤسسية لمتابعة مــشــاريــع التوليد سبب أساسي لنجاح هذه 

 .المشاريع

الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة  المشاكل والتحدياتخالصة 
 بليبيا:
  نتيجة للظروف االستثنائية  الماليةقلت المخصصات

  .الي تمر بها البلد
 وجود تشريعات منظمة لقطاع الطاقة بليبيا عدم• 

  األن قوانين أو تشريعات  دحالي لم يصدر في ليبيا
 .بخصوص الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة

  عدم وجود حوافز معتمدة لتشجيع استخدام الطاقة
حاليا دراسة  ، ويتمالمتجددة وكفاءة الطاقة في ليبيا

 .في هذا المجال المستثمرينلوائح لتحفيز 
  عدم وجود شركات تصنيع متخصصة في مجال

كبيرة  رغبة، الطاقة وتوجدالطاقة المتجددة وكفاءة 
المجال من القطاع الخاص لالنخراط في هذا 

 .مستقبال
  عدم وجود مؤسسات تعليمية متخصصة في مجال

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ولكن توجد بعض 
ة تدرس في كليات الهندسة المقررات الدراسية الجامعي

في الجامعات الليبية هذا باإلضافة إل العديد من 
مشاريع التخرج لنيل درجة البكالوريوس والماجستير 

 تتناول مواضيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
  عدم وجود شركات تصنيع متخصصة في مجال

الطاقة، وتوجد رغبة كبيرة الطاقة المتجددة وكفاءة 
المجال الخاص لالنخراط في هذا القطاع  من

 .مستقبال
  عدم وجود مؤسسات تعليمية متخصصة في مجال

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ولكن توجد بعض 
المقررات الدراسية الجامعية تدرس في كليات الهندسة 
في الجامعات الليبية هذا باإلضافة إلى العديد من 

ماجستير مشاريع التخرج لنيل درجة البكالوريوس وال
 تتناول مواضيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

 الخاصة  على البياناتتجميع والحصول  ةصعوب
آلية موضوعة لتجميع وأرشفة  لعدم وجودبالطاقة 

واستهالك  ةالمتعلقة بالطاق والمعلوماتالبيانات 
تجميع هذه  وضعف أداء المؤسسة المسئولة عن

 .ة القطاعاتالبيانات والمعلومات األساسية لكاف
 

البد من اختيار السياسات  وقد أظهرت هذه الدراسة أنه
على نحو يستفيد من تلك  الليبية المناسبة لظروف الدولة

التي تم اختيارها بواسطة الدول المختلفة سواء تلك الخاصة 
بتنمية الطلب واإلنتاج للطاقات المتجددة أو الخاصة بتشجيع 
اإلنتاج المحلي أو سياسات دعم الطاقة المتجددة وكذلك 
تحديد الجهات القائمة على تنفيذ القانون، وفي حالة تحديد 

سبة من السياسات السابق ذكرها فإنه يمكن االختيارات المنا
وضع الصياغات المناسبة لمواد القانون لتكون معبرة عن 



13 
 

 

وأيا ما كانت السياسات باإلضافة الي ذلك،  تلك السياسات.
من خالل  الليبية تتبناها الدولة التيالرئيسية والمساندة 

تشريعاتها، فالبد حتى يكون هذا التشريع ناجحًا أن يأتي 
ًا عن سياسة مترابطة تغطي جميع نواحي الموضوع معبر 

وتمثل آلية صالحة للتنفيذ لتنمية إنتاج الكهرباء من المصادر 
 .المتجددة
 التوصيات:  6.2

في هذه الورقة  انالتي توصل الباحث من أهم التوصيات

والتي يمكن ان يهتم بها أصحاب القرار بالدولة الليبية 

  كالتالي: والتي كانت

تشريعات واضحة وضمانات كافية من  إن وجود .1

ووجود بيئة استثمارية محفزة،  الحكومية، األطراف

إضافة إلى وجود منهجية عمل مؤسسية لمتابعة مشاريع 

 سبب أساسي لنجاح هذه المشاريع. الطاقة المتجددة

وقوانين استثمار الطاقة  وتشريعات سياسات، سن .2

فائدتها  في ليبيا وتأكيد الشمسية( )الطاقة المتجددة

 .االقتصادية والبيئة

سن التشريعات واعتماد المعايير والموصفات الخاصة  .3

 بالشبكات والمعدات والنظم ذات الصلة في ليبيا. 

تأهيل الكوادر الوطنية خصوصا في الجانب المعرفي  .4

 بتكنولوجية الطاقة المتجددة. 

نشر استخدام تقنيات الطاقة المتجددة التي  العمل على .5

 تثبت جدواها اقتصاديا. 

توطين تكنولوجيات الطاقة المتجددة  إجراءاتحتاج ت .6

وكذلك معدات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الوطن 

مدروسة لنقل معرفة  إجراءاتإلى بما فيهم ليبيا العربي 

ن تصنيع المعدات والتكنولوجيات ذات الصلة، خاصة أ

 يتطورانقطاعي الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة 

 .بسرعة هائلة

نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة المناسبة مع التركيز  .7

وخاصة أن ليبيا تعاني من انقطاع على انتاج الكهرباء 

 التيار الكهربائي.

دعم أنشطة البحث والتطوير العلمي ربطا بالقدرات  .8

 الصناعية الوطنية.

الزمة للمؤسسات الطاقة لوير البنية التحتية ايوصي بتط .9

 المتجددة بليبيا.

التشريعات المطلوبة: االنضمام إلى بقية االتفاقيات  .10

الدولية المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة وتبني مدونات 

المركز اإلقليمي للطاقة وقواعد السلوك الصادرة عن 

فيما يتعلق باالستخدام اآلمن  المتجددة وكفاءة الطاقة

 للطاقة المتجددة.

 الجهازفي عين االعتبار التوصيات الصادرة من  أخديجب 

إلنجاح (، 65-64ص، 2017(المتجددة للطاقات التنفيذي

والتي تعتبر المصدر مخطط تطوير الطاقات المتجددة 

للطاقة على المدى البعيد فإنه يتطلب اتخاذ جملة  اإلستراتيجي

 :أهمهامن اإلجراءات من 

 " اعتماد مخطط تطوير الطاقات المتجددة

 ؛واإلستراتيجية المقترحة لتطوير الطاقات المتجددة

  النظر في معالجة تشريعات الطاقة بشكل عام

والطاقة الكهربائية بشكل خاص، وخصوصا فتح 

احتكار إنتاج الطاقة السوق للمنافسة وكسر 

الكهربائية؛ )هناك مسودة قانون لتشجيع استخدام 

الطاقات المتجددة بصورة عامة وتشجيع استخدام 

منظومات تسخين المياه بالطاقة الشمسية على وجه 

الخصوص تم إعداده من قبل الجهاز التنفيذي 

 ؛للطاقات المتجددة تحت إجراءات االعتماد(
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 تعنى بالتنسيق بين  ضرورة وجود هيئة تنظيمية

مختلف الجهات ومراقبتها والمحافظة على حقوق 

 ؛المستهلك واعتماد مختلف التعريفات

  الدخول في التمويل عن طريق االستثمار المشترك

يتطلب إصدار تشريعات تضمن شراء الطاقة المنتجة 

بأسعار مجزية )تكلفة + هامش ربح( وتحمل فرق 

 األسعار؛

  مؤسسات التمويل المحلي حث المؤسسات الليبية و

للمشاركة في االستثمار في تقنيات ومشروعات 

 الطاقات المتجددة؛

  توجيه نسبة من الدعم الحالي لمصادر الطاقة

التقليدية )الوقود بمختلف أنواعه( لدعم تطوير 

مصادر الطاقات المتجددة؛ والنظر في إصدار 

تشريعات وحوافز تشجع على نشر استخدام تطبيقات 

 ت المتجددة؛الطاقا

  المساهمة في المبادرات الدولية المطروحة، والمشاركة

تطوير تقنيات الطاقات المتجددة حتى يمكن  يف

توطين هذه التقنيات محليا، وعدم االعتماد الكلي 

 على الشركات والمؤسسات األجنبية؛

  دعم الجهات التنفيذية والبحثية في مجال الطاقات

 ".ية والمعنويةالمتجددة بكافة الوسائل الماد
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