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 . ممخص البحث1

واعجا  لمظاقة في السدتقبل نغخا  لسا تؾفخه مؽ تخفيض في انبعاث الكخبؾن التي  تعتبخ الظاقات الستججدة مرجرا  
لؾقت أصبحت شبحا  ييجد البذخية، ونغخا  لسحجودية الؾقؾد األحفؾري الحي يعتبخ مرجرا  أساسيا  لتؾليج الظاقة في ا

الحاضخ، فقج اىتست العجيج مؽ دول العالؼ بيحه الظاقات وعسمت عمى تظؾيخىا وتؾطيشيا في بمجانيا، ال سيسا الجول 
 الستقجمة في أوربا والؾاليات الستحجة.

تؾاجو ىحه الظاقات العجيج مؽ العؾائق التي تحج مؽ انتذارىا بذكل سخيع، إال أن ىحه الجول حاولت والزالت تحاول  
 جاد الحمؾل السشاسبة لسعالجة ىحه العؾائق. إلي

تدتعخض ىحه الؾرقة أىؼ السعؾقات التي تؾاجو انتذار ىحه الظاقات الستججدة في العالؼ وأىؼ السقتخحات لمتغمب عمى 
ىحه السعؾقات مع التخكيد عمى أىؼ السعؾقات التي تحج مؽ انتذار ىحه الظاقات في ليبيا، والتي تتسثل في معؾقات 

ة واقترادية، معؾقات مؤسداتية وىيكمية، معؾقات فشية وتقشية ومعؾقات متعمقة بالؾعي. ولقج تؼ تدميط الزؾء مالي
 عمى كل جدء مؽ ىحه السعؾقات و اقتخاح الحمؾل الشاجعة لسعالجتيا.

 ، العؾائق التقشية(السالية )الظاقات الستججدة، السعؾقات :الكممات المفتاحية

 . المقجمة 2
تساد السباشخ عمى الؾقؾد االحفؾري كسرجر رئيدي وأساسي لمظاقة لو أثار مدتقبمية كبيخة، و لقج اجسع االع إن

الحي أقيؼ في ججة عمى وجؾد تحجيات كبيخة  2013مخترؾن ومدئؾلؾن في السؤتسخ الدعؾدي الجولي لمسياه والظاقة 
الية لإلنتاج، وعجم استجامة السؾارد الظبيعية مؽ مياه تؾاجو إنتاج السياه والظاقة في الؾطؽ العخبي تتعمق بالتكمفة الع

باإلضافة إلى تمؾث البيئة السحيظة الحي يعتبخ مؽ أكبخ السذاكل التي [، 1ووقؾد أحفؾري، واالستيالك الستشامي لمفخد]
ون(، وتدبب تدببيا السحظات التقميجية نتيجة حخق الؾقؾد األحفؾري؛ بل يرل تأثيخىا عمى طبقات الجؾ العميا )األوز 

تدببت السحخوقات البتخولية بميبيا في انبعاث أكاسيج   2003مذاكل االحتباس الحخاري، فعمى سبيل السثال مشح سشة 
انبعاث ثاني أكديج الكخبون خالل العام % مؽ الغاز الظبيعي، حيث بمغ 40%، وحؾالي 60الكخبؾن بأكثخ مؽ 

جيات الكبيخة التي تؾاجو االعتساد السظمق عمى الؾقؾد االحفؾري [. عمى الخغؼ مؽ التح2ميكا طؽ] 50بحجود   4002
الى انو يعتبخ مؽ اسيل مرادر الظاقة الستؾفخة في الؾقت الحاضخ ويعؾد الدبب الخئيدي الى السعؾقات الكبيخة التي 

تقميجي بذكل كبيخ تعاني مشيا الظاقاتى الججيجة والستججدة خاصة في السجتسعات الشامية والتي يتؾفخ فييا الؾقؾد ال
 وعجم وجؾد نغخة مدتقبمية الى واقع الظاقة مع االستسخار باستشداف الخديؽ الستؾفخ مؽ الؾقؾد االحفؾري. 

 .2013ديدسبخ  3[ التكمفة العالية تحج يؾاجو إنتاج السياه والظاقة بالدعؾدية، عخبي اوناليؽ، 1]
[2] Mohamed Ekhlat, Ibrahim M. Salah,  Nurredin M. Kreama, "Energy Efficiency and 

Renewable Energy", Libya - National study, United nations Environment Program 

(UNEP), Sophia Antipolis, September 2007. 



 

 

 المؤتمر الدولي االول في مجال الهندسة الكيميائية والنفطية وهندسة الغاز 

 1222ديسمبر  11-12هــ المىافق  2321ربيع األول  12-12

 . نبحة حول الطاقات المتججدة3

   مفهوم الطاقات المتججدة 1.3
 في الظبيعة هوجؾد يتكخر التي الظاقة تيارات خالل مؽ عمييا نحرل التي السؾارد تمػ بأنيا " الستججدة عخفت الظاقات

 ]1[ودوري"  تمقائي نحؾ عمى
 محاجودة غياخ أو كانات محاجودة اساؾاء   ،الظبيعاة فاي ومتاؾفخة ناضابة وغياخ دائساة طبيعياة مراادر كساا عخفات بأنياا "

مراادرىا  الظاقاة الذسداية، طاقاة  أىاؼ وماؽ  ]2[بيئاي ندابي ا"  تمؾث عشيا يشتج ال نغيفة وىي باستسخار، متججدة ولكشيا
 ، طاقة الحخارة الجؾفية، طاقة الكتمة الحيؾية )الظاقة العزؾية(. الظاقة الشؾويةالخياح، الظاقة السائية، 

 ]2[وتتسيد الظاقات الستججدة بعجة خرائص نحكخ مشيا ما يمي  
ا دور ا إنيا تمعب -  الظاقة. مؽ متظمباتو مؽ عالية ندبة يةتمب في وذلػ بسداىستيا االندان حياة في ىام 
عاؽ قاجرتشا وال نداتظيع  خاارج بذاكل فياي تختفاي نذااء،  ومتاى نذااء ماا مشاو مخدون اا جااىد ا نداتعسل ليدات -

 االشعاع. وشجة كالذسذ مشيا الستؾفخة السقاديخ تحجيج أو فييا التحكؼ
 وىؾ تكمفتيا، ارتفاع أسباب خة، وىحا أحجالكبي األحجام السداحات و ذات األجيدة مؽ لمعجيج استخجاميا يحتاج -

 الدخيع. انتذارىا أمام أحج العؾائق الؾقت نفذ في يذكل ما
 ]2[ومؽ إيجابيات استخجام الظاقات الستججدة ما يمي  

 تعج صجيق ا لمبيئة، كسا أنيا تمعب دور ا أساسي ا في تخفيف التغيخات السشاخية. -
 .العالؼ أنحاء جسيع في مشتذخة بكثخة -
 كبيخ. اقترادي عائج وذات االستخجامات مؽ كثيخ في تراديةاق -
 .والتججد بالجيسؾمة الستججدة الظاقات مرادر تتستع -

 مرادر الطاقات المتججدة 2.3
 الظاقة الذسدية 1.2.3
األخاخ..  الستجاجدة عاؽ الظاقاات تسيدىاا باو ماؽ خراائص تستاز لسا لمشفط والغاز، والبجيمة الستججدة الظاقات أولى وىي

ا كبياخة بجيماة عاؽ  كظاقاة لتظاؾيخطخق اساتغالليا العمسياة البحاؾث طخياق عاؽ وليحا نجج العجيج مؽ دول العالؼ تبحل جيؾد 
 .الشفط والغاز. 

 عماى األرض إلاى طاقتياا الحخارياة وترال الذاسذ، فاي تحاجث الشؾوياة التاي التفااعالت نااتج ىاي" الذسدية الظاقةف إن
 ي الجاؾ  الغاالف مشياا بؾسااطة كبياخة كسياة حجاب ياتؼ التاي - البشفداجية فاؾق  ةماؽ األشاع مكؾناة إشاعاعية طاقاة صاؾرة

 .]3[تحت الحسخاء"  واألشعة السخئية واألشعة
 عمى تشعكذ% 15الفزاء، تشعكذ في %50 مشيا  Kw/m2 1.36لألرض تبمغ  الؾاصل الذسدي االشعاع كسية إن

 لاأل الذسداية الؾاصامة لمظاقاة الكماي ساا أن السجساؾع. ك]4[والتخباة  والسااء الياؾاء قبل مؽ % تستص35األرض،  سظح
ا، كبياخ رض  ماؽ بأساخه العاالؼ احتيااج تغظاي شسداية طاقاة لتجسياع يكفاي األرض ماؽ مدااحة % فقاط1  أن حياث جاج 

 فانن األرض، الظاقاة عماى دورة فاي أو السخادون  فاي يغياخ لاؽ الظاقاة الذسداية اساتخجام أن بالاحكخ والجاجيخ الكيخبااء،
 الخاارجي. الفزااء إلاى إشاعاعيا إعاادةو  حخارياة طاقاة إلاى مياايالذاسذ وتحؾ  تساتص أشاعة واليابداة سائياةال السدظحات

 تقاؾم عشاجما حخارياة طاقاة شاكل عماى إطالقياا ياتؼ الزاؾئي التسثيال أثشااء الشباات التاي يسترايا البدايظة الشدابة وكاحلػ
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 حاخارة. شاكل عمى فقجىا أو الذسدية الظاقة مؽ وحرت بتحؾيل يقؾم كحلػ االندان فننو. الظعام بيزؼالحية  الكائشات
ا مرجر ا الذسذ تعتبخ فنن تيا. ومؽ ىشا دور  في خمل وال الكمية محفؾعة الظاقة فنن وبيحا  . ]4[لمظاقة  متججد 

   ]1[وتتسيد الظاقة الذسدية بعجة خرائص، نحكخ مؽ ىحه الخرائص ما يمي 
 .وفخة السعخوفة الظاقة مرادر أكثخ الذسدية الظاقة تعتبخ  -
 .األخخ.  الظاقة أشكال معغؼ الى الذسدية الظاقة تحؾيل سيؾلة -
  .ممؾثة وغيخ نغيفة طاقة تعتبخ -

 ستغالل الظاقة الذسدية في السجاالت التالية اويسكؽ 
 التحؾيل الحخاري  -أ

، والراشاعية سشدلياةمشياا ال االساتخجامات ماؽ العجياج وفاي القاجم مشاح الحاخارة لتؾلياج الذسداية الظاقاة اساتخجمت
 الحخارية  الذسدية استخجام الظاقة إيجابيات أىؼ ومؽ والتجفئة، السياه تدخيؽ

 الشفظية. الظاقة استيالك مؽ الحج -
 .CO2مؽ  السباشخة نبعاثاتالا مؽ التقميل في اإلسيام -
 الكيخوضؾئي التحؾيل -ب

 ،التاأثيخ الكيخوضاؾئي عااىخة ائي باساتخجامكيخبا إلاى تياار مباشاخة الذسداي اإلشاعاع تحؾيال مبجأ عمى ويعتسج
 ماؽ التظبيقاات كثياخ فاي م تداتخج التاي الذسداية بالخالياا يداسى لساا األساساية الغاىخة الراؾرة ىحه إذ تعتبخ
 اإلذاعة ومحظات الياتفية تراالتالوا لاإلرسا أبخاج تذغيل وفي الحاسبة التآلوا اليج  ساعات مثل العسمية

الكيخوضاؾئية  الظاقاة تؾلياج أىاؼ مداياا وماؽ .والظاخق  القاخ.  بعاض فاي إناارة حالي اا تداتخجم أنيا كسا ،والتمفديؾن 
]3[  

 سمبية. انبعاثات أي إحجاث دون  الكيخباء تؾليج  -
الذسداية  بالظاقاة تعسال التاي الحاسابة اآلالت مثال السراغخة التظبيقات بيؽ ما تتشؾع التي التظبيق دائخة تداعإ -

 ميجاا عاجة -)ميمماي وات إنتاجياا يتاخاوح   حياث الكباخ.، والسراانع الخاصاة زلالسشاا فاي الظاقاة إنتااج إلاى
 .وات(

 ثاني ا طاقة الخياح
واالخاتالف  الجاؾي  الزاغط فاي لتغياخات نتيجاة الجاؾي  الغاالف فاي تتحخك التي اليؾاء مؽ كتل تعخف الخياح عمى أنيا "

 بأماكؽ مثبتة كبيخة اليؾاء أللؾاح تحخيػ مؽ الستؾلجة الظاقة . أما طاقة الخياح فيي]3[األرض"  عمى الحخارة درجات في
 عماى تحسال دوارة أذرع عاجة ذات Wind Turbineتؾربيشاات  بؾاساظة الخيااح ماؽ الكيخبائياة الظاقاة ويتؼ انتاج مختفعة،
 . ]2[كيخبائية  طاقة الى لمخياح الحخكية الظاقة تحؾيل تعسل عمى عسؾد

 كال وخراائص الخيااح، أناؾاع التؾربيشاات، وساخعة بااختالف الخيااح، تؾربيشاات ماؽ السؾلاجة الكيخبائياة القاجرة وتختماف 
 .Wind turbine power curveوالقجرة  الخياح لدخعة البياني السشحشى خالل مؽ عشو يعبخ تؾربيؽ، وىحا

لحبااؾب، السياااه، طحااؽ ا ضاا  ضااافة لتؾليااج الكيخباااء فااي عااجة مجاااالت مثاالإلويسكااؽ اسااتخجام ىااحا الشااؾع مااؽ الظاقااة با
 ]5[وتدييخ الدفؽ. وتتسيد طاقة الخياح بعجة مسيدات مشيا  

 .مدتسخة صيانة الى تحتاج وال مجانية طاقة كؾنيا  -
 بالبيئية. ضارة وال ممؾثة مؾاد عشيا تشتج تعتبخ مؽ الظاقات الشغيفة التي ال -
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  .الظاقات التقميجية إلى الحاجة مؽ سيقمل استخجاميا زيادة إن -
 عماى كانات ساؾاء سامبية آثاار أنؾاعياا لياا بااختالف التقشياات أن يادات التاي تستااز بياا ىاحه التقشياة، إالوباالخغؼ ماؽ السس

 يسكاؽ واحاجة بشااء فاي الذاخوع مخاعاتياا عشاج يجاب والتاي لتؾربيشاات الخيااح الدامبية اآلثاار أىاؼ وماؽ  .اإلنداان أو البيئاة
 التالي  الشحؾ عمى ترشيفيا

 : اضياألر  مؽ السظمؾبة السداحة -1
 مخبع كيمؾمتخ 1 إلى 0.1 مؽ  مداحة تحتل الخياح حقؾل فأغمب كبيخة مؽ األرض، مداحة الخياح حقؾل حيث تتظمب

 فنن لحا الؾاحجة، السشرؾبة الظاحؾنة قظخ 10 إلى 5 مؽ وأخخ.  طاحؾنة بيؽ الفاصل يكؾن  ونسؾذجيا ، .ميجاوات لكل
 ]3[ .شفخة كل تغظييا التي السداحة مؽ مخة 100 لىإ 25 حؾالي ىي الذفخات لتسدحيا السظمؾبة السداحة

 الزجيج  -2
 بدابب التاخوس، وضاجيج صاشجوق  ماؽ وياأتي ميكاانيكي، ضاجيج  :الزاجيج ماؽ ناؾعيؽ تشاتج الخيااح تؾربيشاات حقاؾل
 ]3[الذفخات. مع اليؾاء احتكاك

 ]5[ .تؾليجىا يسكؽ التي الكيخبائية الظاقة حفع صعؾبة -3
 ثالثا  الظاقة السائية

ا  طاقة الحخارة الجؾفية خامد 
ا  طاقة الكتمة الحيؾية )الظاقة العزؾية( سادس 
 السخاجع

 اماجادات لتاأميؽ كسخحماة الستجاجدة الظاقاة لسذااريع الجدائخ وتؾجو بألسانيا الستججدة الظاقة صشاعات أحسج، راتؾل  -1
 السؤسداات سامؾك حاؾل الاجولي العمساي مظبؾعاات السمتقاى ،"ديدرتااك مذاخوع حالاة" البيئاة وحساياة األحفؾرياة الظاقاة

 2012ورقمة  االجتساعية، والعجالة السدتجامة التشسية رىانات عل في االقترادية
 مجاال فاي التظبيقي البحث بؾحجة حالة الشفط، دراسة لقظاع كبجيل الستججدة بظاش، الظاقات ررة بخؾش، زا أحسج -2

 االقترادية، جامعة العمؾم في الميدانذ شيادة متظمبات كسالالست بحث مقجم -غخداية - ARAERالظاقة الستججدة  
  2013ورقمة  مخباح قاصجي

 2002القاىخة،  ، الدابع العخبي الظاقة دة، مؤتسخ الستجج العخبي الظاقة الشاصخ، مدتقبل عيدى وىيب  -3
 التجاارب بعاض الاى بالخجؾع الجدائخ حالة دراسة الرادرات عمى الشفط استغالل أنغسة تظؾر أثخ " مخمفي، أميشة -4

 2013ورقمة  مخباح قاصجي جامعة العمؾم االقترادية، في الجكتؾراه  شيادة لشيل أطخوحة ،" العالسية
 2012  ورقمة ليدانذ، محكخة ،"السدتجامة التشسية تحقيق في الظاقؾية السؾارد أىسية " جغبالة، الغشي عبج - -5
 العماؾم معياج ليداانذ ماحكخة ، "البجيماة الظاقاة مراادر ماؽ ومؾقعاو الاشفط عمى الظمب" نديؼ، الجاوي  رضا، الجاوي  -6

 2010مخباح ورقمة  قاصجي جامعة التدييخ، وعمؾم التجارية االقترادية،

 المتججدة:معوقات استخجام الطاقة . 4

جو الخرؾص، والؾطؽ العخبي عمى و  ،الكثيخ مؽ السعؾقات تؾاجو مظالب نذخ استخجام الظاقة الستججدة حؾل العالؼ
ويسكؽ تسثيل ىحه األسباب يرفو عامة في الفجؾة التقشية وغياب الجانب السعخفي ومعؾقات تدؾيقية، وغياب تعخيف 

مثل التدخيؽ الذسدي لمسياه وانخفاض مدتؾ. التذغيل والريانة،  ،السدتيمػ بتظبيقات الظاقة الستججدة السشدلية
جودية مذاركة القظاع الخاص في إنذاء مذخوعات إلنتاج واستخجم ومعؾقات تذخيعية ومح ،كخجمات لسا بعج البيع
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تظبيقات الظاقة الستججدة وقرؾر التسؾيل، وكحلػ نقص التؾعية )حسالت التؾعية( بفؾائج الظاقة الستججدة والتي تيجف 
 إلى تخشيج استيالك الظاقة ونذخ لثقافة االستثسار في الظاقة الذسدية. 

 السعؾقات االقترادية  1.4
التكمفة السبجئية السختفعة أحج اكبخ السعؾقات االقترادية ألنغسة الظاقة الستججدة فتكمفة إنذائيا برؾرة عامة  تعتبخ

كبيخة ندبيا)ارتفاع التكمفة الخأسسالية لسذخوعات الظاقة الستججدة( مع قرؾر أو غياب آليات التسؾيل، فزال عؽ 
عمى الخغؼ مؽ كؾنيا طاقة تحافع عمى  ،لسذخوعات يسثل مخاطخة ماليةاالعتقاد الخاطئ بأن االستثسار في مثل ىحه ا

البيئة، وإن ما يجعؼ ىحه القرؾر أن االستثسارات في مجاالت الظاقة الستججدة قج ال تكؾن ذات قيسة عيشية واضحة، 
سعؾقات ويسكؽ تمخيص ال .وقج ال تكؾن جاذبة مؽ الشاحية االقترادية، إذا ما قؾرنت بفخص استثسارية أخخ. 

 [ 1االقترادية بسا يمي]
حؾاجد التدؾيق التي تؾاجييا التكشؾلؾجيات الججيجة وىي تتشافذ مع تكشؾلؾجيات ناضجة، ولسشافدة الؾقؾد  -1

مؽ الحؾاجد الخئيدية لمتدؾيق وىي البشية  اثشتيؽاألحفؾري والتكشؾلؾجيات الشؾوية الستججدة الشاضجة يجب التغمب عمى 
 .[2]الحجؼ وفؾراتعجم وجؾد التحتية الستخمفة و 

التذؾىات الدعخية مؽ الجعؼ الحالي لمؾقؾد االحفؾري واألعباء الزخيبية غيخ الستكافئة بيؽ مرادر الظاقة  -2
 الستججدة ومرادر الظاقة األخخ..

 فذل الدؾق لتقييؼ الفؾائج العامة مؽ مرادر الظاقة الستججدة. -3
م الؾصؾل إلى رأس السال، "الحؾافد تقدؼ" بيؽ أصحاب السباني حؾاجد الدؾق مثل نقص السعمؾمات، وعج -4

 والسدتأجخيؽ، وارتفاع تكاليف السعامالت لعسميات الذخاء الرغيخة.
  مؤسداتيةمعؾقات قانؾنية و  2.4
ؾي( إنتاج واستخجام التكشؾلؾجيات الستقجمة في إنتاج الظاقة )مثل  الظاقة الذسدية، وطاقة الخياح، والؾقؾد الحي يحتاج

مشيؼ شخكات الترشيع والسدتخجميؽ، والدمظات التذخيعية والتشفيحية ذات  ،إلى تزافخ جيؾد عجد كبيخ مؽ الذخكاء
الرمة، لحا يجب تحجيج األدوار وخظط التشفيح ووضع نغام إداري متكامل لمتشديق بيؽ ىحه األطخاف مؽ أجل الؾصؾل 

اتخاذ خظؾات لتذجيع االستثسار في مجاالت الظاقة الستججدة،  إلى إنتاج الظاقة مؽ مرادر متججدة، وعمى الحكؾمات
ومشيا وضع سياسات ذات مشحى بيئي مثل اإلعفاء أو التخفيض مؽ الزخائب عمى إنتاج الظاقة مؽ مرادر متججدة 

جات ووضع ضخائب وغخامات عمى السرادر األكثخ تمؾيثا مثل السشتجات البتخولية، وتقجيؼ السداع ،وغيخ ضارة بالبيئة
 .[3والجعؼ السالي وضسان قخوض السذاريع التي تجفع نحؾ استخجام السرادر الستججدة]

  الؾعيمعؾقات  3.4
والفيؼ الخاطئ لظبيعة عسل وتظبيقات  ،عجم أو قمة االىتسام باستخجام السرادر الستججدة إلنتاج الظاقة تذكل

السرادر  ىعائقا  كبيخا  نحؾ االعتساد عم إنسا ؛ع بأسخهتكشؾلؾجيات الظاقة الستججدة مؽ قبل األطخاف السعشية والسجتس
الشغيفة في إنتاج الظاقة، ويقؾي ىحا العائق الذعؾر العام لج. السؤسدات واألفخاد بقمة ججو. السداعي الستعمقة بالبيئة 

دور اإلعالم  ومؽ ججو. استخجام نغؼ تعتسج عمى عؾاىخ طبيعية متغيخة )مثل الذسذ والخياح(، وىشا يبخز ،مؽ ناحية
والتؾعية لمجفع نحؾ تأىيل األفخاد والسجتسعات ككل نحؾ مفيؾم صحيح إلنتاج الظاقة مؽ مرادر نغيفة وصجيقة 
لمبيئة، مع مخاعاة أال تقترخ التؾعية عمى الحسالت اإلعالمية لمجسيؾر وتذجيعو لمتحؾل إلى تكشؾلؾجيا الظاقة الججيجة 

تكخار التجريب والتثقيف الفشي مؽ خالل البخامج التجريبية والشجوات العمسية وورش والستججدة فقط، بل يجب أن تستج إلى 
تؾضيح  ىالعسل والسؤتسخات لمسيشجسيؽ والفشييؽ، بل ومتخحي القخار في مجال الظاقة والشقل، األمخ الحي يداعج عم

 [.4الحقائق االقترادية والبيئية والفشية في ىحه السجاالت]
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  شيةفشية وتقمعؾقات  4.4
الى إجخاءات تؾطيؽ تكشؾلؾجيات الظاقة الستججدة و نقل وكحلػ  ،مذاريع الظاقة الستججدة لتكشؾلؾجيا متظؾرة تحتاج

الستججدة، ويتظمب ذلػ خبخة فشية نفتقخ إلييا في العالؼ العخبي الججيجة و معخفة ترشيع معجات وتكشؾلؾجيات الظاقة 
في ىحا السجال عمى مخاحل تيتؼ بتحجيج قائسة أولؾيات لمسكؾنات التي وليبيا عمى وجو الخرؾص، لحا يخاعى التؾسع 

دراسة وافية لمقجرات السحمية في الترشيع وما تتظمبو إجخاءات ترشيع  عمىوذلػ بشاء  ،يسكؽ نقل تقشيات ترشيعيا
تشسية الجانب  ومج. تؾافخ األيجي العاممة واالستثسارات التي يسكؽ مؽ خالليا ،مكؾنات ومعجات الظاقة الستججدة

مع ضخورة أن تعسل السؤسدات العخبية مع بعزيا البعض في شكل متكامل ومتشاغؼ، ويسكؽ تحجيج اىؼ  ،السعخفي
 [ 3،5السذاكل الفشية بسا يمي]

والتي تعتبخ مؽ  ،الرمة بترشيع مكؾنات وأنغسة الظاقة الستججدة يغياب الجانب السعخفي والسعمؾماتي ذ -1
 ي تحؾل دون نذخ تظبيقات الظاقة الستججدة. السعؾقات الفشية الت

لحلػ فيي  ،بذكل مباشخ عمى شجة شخوق الذسذ ومدتؾ. قؾة الخياح انانتاج الظاقة الذسدية وطاقة الخياح يعتسج -2
 تعاني مؽ تقظع مرجر الظاقة.

 السغبخة أو األيام الغائسة األيام أو الميل أثشاء مشيا واالستفادة الستججدة القرؾر الكبيخ في عسميات خدن الظاقة -3
 ،االستخجام وفتخة ونؾع الظاقة، تمػ كسية عمى الظاقة خدن  ويعتسج أو عشج عجم تؾفخ الخياح، )الظاقة الذسدية(

 بحث إلى تحتاج التي السؾاضيع مؽ الظاقة تخديؽ مؾضؾع ويعتبخ ،التخديؽ لظخيقة اإلجسالية التكمفة إلى باإلضافة
الؾقت  في السؾجؾدة الظخق  أفزل والرخؾر الساء بؾاسظة الحخارة تخديؽ ويعتبخ ة،ججيج أكثخ واكتذافات عمسي

 بظاريات ) البظاريات الدائمة استخجام ىي الذائعة الظخيقة زالت فسا الكيخبائية الظاقة لتخديؽ بالشدبة أما الحاضخ،
 . والخصاص الحامض

 دورات في السدتخجمة السياه في السؾجؾدة ألمالحا الذسدية ومجسعات الخياح بدبب السجسعات في التآكل حجوث -4
 التدخيؽ، ولسجسعات الخياح البحخية.

 المخاجع
 [ دمحم مرطفى الخياط، ماجج كخم الجين محمود، "سياسات الطاقة المتججدة إقميميا وعالميــا"، 1]

 .2009–مرخ –وزارة الكهخباء والطاقة  –هيئة الطاقة الججيجة والمتججدة
، 15461د العمخي،"معوقات نذخ الطاقة المتججدة في الدعودية"، صحيفة اليوم الدعودية، العجد [ عبجالعدي2] 

 . 2015أكتوبخ  14هـ الموافق  1436ذو الحجة  30األربعاء 
 . http://www.almohandes.org[ موقع المهنجس 3]

 [4] Chi-Jen Yang, Eric Williams, Jonas Monast, "Climate Change Policy Partnership", 
Duke University, November 2008. 
 [5] Peter Fiekowsky, Citizen’s Climate Lobby, "Technical and Institutional Barriers to 
the Expansion of Wind and Solar Energy Near‐term measures to foster 
development", AUTHORS Patrick Luckow Bob Fagan Spencer Fields Melissa 
Whited ,June 19, 2015.  
 

، 2013، (RCREEE)، السخكد اإلقميسي لمظاقة الستججدة وكفاءة الظاقة 2012ليبيا  -نبحة عؽ الظاقة الستججدة [1]
 http://www.rcreee.org/arمتاح عمى شبكة االنتخنت  

http://www.rcreee.org/ar
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  ليبيا الطاقات المتججدة في. 5

 مرادر الطاقة في ليبيا  1.5
تتسيد ليبيا بسؾقعيا الجغخافي بيؽ دول أفخيقيا وجشؾب أوروبا، وبتشؾع تزاريديا، وأجؾائيا السجارية والرحخاوية، 

 ,Mohamed Ekhlat)% )80، وتغظي الرحخاء Km 1900وبسداحتيا الذاسعة، فداحميا عمى البحخ الستؾسط 
Ibrahim M. Salah,  Nurredin M. Kreama, 2007 .مؽ مداحتيا 

بو بعض الجبال والسختفعات، وصحخاء  Km 1900شخيط ساحمي مميون كيمومتخ مخبع:  1.7: السداحة وتزاريديا
 %80تسثل 

ويؾجج القميل ببعض السشاطق ، معغسيؼ متخكديؽ بالسجن الداحميةمميون ندمة:  6.5عجد الدكان وتؾزيعيؼ الجغخافي
 والؾاحات بالجشؾب.

الرشاعات  لمفخد Kwh 4850، بسعجل استيالك  Mw 5981، ومعجل االستيالك  لمظاقة الكيخبائيةاألقرىلظمب ا
 الخئيدية الرشاعات البتخولية، والحجيج والرمب، واإلسسشت

ىي فديادة عمى غشاىا بسرادر الظاقة التقميجية، البتخول والغاز الظبيعي، والتي تعتبخ محجودة الكسية وباىغة الثسؽ، و 
تعتسج عمييا في إنتاج الظاقة الكيخبائية وبعض الرشاعات القائسة عمييسا بالبمج؛ فيي وفيخة بسرادر الظاقة الستججدة، 

 كالظاقة الذسدية وطاقة الخياح، الستؾفخة بكسيات غيخ محجودة وبجون ثسؽ، زيادة عمى أنيا صجيقة لمبيئة.
يا وتؾزيع الدكان واالحتياجات مؽ الظاقة إلى السرادر الستاحة؛  ( الحي يؾضح جغخافية ليب1فكسا يتبيؽ مؽ الججول )

فمؾ تؼ استثسار جدء مؽ ريع الظاقات التقميجية في استغالل وتظؾيخ الظاقات الستججدة؛ لداىؼ ذلػ في الحج مؽ إرىاق 
لبيئة، وبحلػ إلى نسؾ البمج ميدانية الجولة في دعؼ السحخوقات البتخولية، والحفاظ عمى ثخوة البمج الخئيدية، كحلػ نغافة ا

 وزيادة استقخاره وتقجمو.
  [Abdelmonem Dagroum, and others] وندبة وجؾدىا مرادر الظاقة( 1ججول )
 طاقة الخياح الظاقة الذسدية الغاز الظبيعي البتخول

احتياطي بأكثخ مؽ 
 BOEبميؾن  43

)أكبخ احتياطي 
 بأفخيقيا(

احتياطي بأكثخ مؽ 
 BOEبميؾن  10

عاع شسدي بستؾسط اش
2470kWh/m2/day 

سخعة رياح بستؾسط عال 
 بسشاطق متعجدة

رابع أكبخ احتياطي 
 بأفخيقيا

مؾفع عالسي جحاب  ثاني أعمى إشعاع بالعالؼ
 لسحظات الخياح

 BOE: Barrel of oil equivalent 

مرادر الطاقات المتججدة المدتخجمة بميبيا  2.5  

، واألكثخ اىتساما مؽ الشؾاحي العسمية والبحثية، وىشاك بميبياا األكثخ تؾفخا واستخجاما طاقة الخياح والظاقة الذسدية ىس
 عجة أسباب لحلػ االىتسام، نحكخ مشيا 

 .بميبياىحان السرجران ىسا األكثخ تؾفخا  -
 .بميبيامتؾسط سخعة الخياح مجج في عجة  مشاطق ومؾاقع   -
 الذسذ عالية بكل ليبيا. متؾسط اإلشعاع الذسدي وكحلػ الحخارة ودوام بقاء -
 تقجم تقشيات الترشيع عالسيا في ىحيؽ السجاليؽ، وكحلػ انخفاض تكمفة اإلنتاج. -
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األكثخ اىتساما مؽ قبل شخكة الكيخباء، وبعض السخاكد البحثية واألكاديسية، مسا يداعج عمى تؾفخ السعمؾمات  -
 دتقبمية. والبيانات والخخائط وكحلػ مج. الشذاطات الحالية والتؾجيات الس

 معجالت بارامتخات الطاقات المتججدة بميبيا 3.5
 طاقة الخياح

 ( متؾسط  سخعة الخياح ببعض السشاطق الميبية، اعتسادا بالظبع عمى االرتفاع عؽ مدتؾ. سظح2يؾضح الججول )
 ألرض. وتعتبخ ىحه الدخعات جحابة لالستثسار في ىحا السجال.ا
 

  Mustafa M. Sofia  لسشاطق الميبية( متؾسط سخعة الخياح ببعض ا2ججول )
م  40السؾقع )عمى ارتفاع 

فؾق مدتؾ. سظح 
 األرض( 

متؾسط 
 الدخعة
 )م/ث(

Weibull - parameters كثافة القجرة 
(W/m2) A (m/s) K 

 334.6 1.73 7.12 6.35 العديدية
 566.9 1.60 8.20 7.35 األصابعة
 368.6 2.15 تأكج8.06 7.14 تخىؾنة
 291.5 2.39 7.54 6.68 مدالتة
 286.0 2.33 7.40 6.6 مرخاتة
 263.0 2.50 7.30 6.4 سخت
 376.0 2.34 8.10 7.2 السقخون 
 328.0 1.70 6.90 6.2 طمسيتة
 480.0 2.60 9.00 8.0 درنة

 ( تتؾافق في كثيخ مؽ األحيان، مع سمؾك الظمب عمى3كسا أن تغيخ سخعة الخياح شيخيا، كسا يؾضحيا الججول )
 الظاقة الكيخبائية مؽ الذبكة العامة. 

                   
 
 
 
 

 
 Ahmed M.A. Mohamed, Amin Al-Habaibeh الستؾسط الذيخي لدخعة الخياح بسشاطق ليبية( 3ججول )

 
and Hafez Abdo 

ال م د ي ال الستؾسط الذيخي لدخعة الخياح في بعض السشاطق الميبية نة م تؾ  س  ط
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 الطاقة الذمدية  

  ( ساعة/الدشة3500-3000تقع ليبيا في قمب الحدام الذسدي، ويرل دوام اإلشعاع الذسدي ) -
, A.M. TRESH, 2011RENKO, Y. NPET 

ومتؾسط اإلشعاع الذسدي  ببعض مشاطق بميبيا  كسا يؾضحو  إلشعاع الذسدي في ليبيا عال ججا.يعتبخ ا -
            ]KWh/m ]Ahmed M.A. Mohamed, and others, 2016 26( يرل إلى أكثخ مؽ 4الججول  )

 .Ahmed M.A]  ( لمناطق بميبياKWh/m2( المتوسط اليومي لإلشعاع الذمدي )4ججول )   
Mohamed, and others, 2016]   

(، كسا في سخعة الخياح، أن التغيخ في شجة اإلشعاع الذسدي يتؾافق كثيخا مع 4نالحع أيزا مؽ الججول ) -
 تغيخ الظمب عمى الظاقة الكيخبائية السظمؾبة مؽ الذبكة العامة.
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 4.9 4.9 4.6 4.7 4.7 4.3 4.3 4.9 5.3 5.6 5.5 5.3 5.1 سخت
 5.0 5.3 4.8 4.5 4.6 4.1 4.2 5.0 5.4 5.7 6.1 5.3 5.2 مرخاتة

يشة
لسج
ا

 

 
 في بعض مشاطق ليبياالستؾسط اليؾمي لإلشعاع الكمي  

سط
ستؾ

ال
ايخ 
يش

خايخ 
فب

رس 
ما

خيل 
أب

ايؾ 
م

نيؾ 
يؾ

ؾليؾ 
ي

ظذ 
غد
أ

سبخ 
سبت

ؾبخ 
أكت

سبخ 
نؾف

سبخ 
ديد

 

 4.94 1.83 3.15 4.00 5.48 6.47 7.05 7.09 6.45 5.97 5.00 3.87 2.95 طخابمذ
 5.36 3.50 4.10 5.10 5.80 6.30 6.80 6.60 6.30 6.30 4.70 4.80 4.00 غات
 5.48 3.44 3.86 4.83 5.74 6.74 7.17 7.16 6.74 6.56 5.37 4.54 3.66 جالؾ
 5.88 3.97 4.75 5.56 6.51 6.96 7.26 7.35 6.65 6.68 5.81 4.88 4.18 سبيا
 4.41 1.97 2.69 3.59 4.67 6.14 6.72 6.73 6.05 5.45 3.93 2.72 2.3 شحات
 5.34 3.19 3.80 4.72 5.91 6.69 7.09 7.06 6.61 6.19 5.10 4.22 3.54 ىؾن 
 6.05 3.99 4.70 5.67 6.45 7.19 7.25 7.43 7.24 6.86 6.04 5.38 4.43 الكفخة
 5.43 3.20 3.47 4.32 5.45 7.02 7.39 7.12 6.75 6.61 5.65 4.63 3.55 القخيات
 5.77 3.51 4.00 5.13 6.22 7.10 7.66 7.67 7.10 6.71 5.59 4.70 3.80 القبة
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  الحالية والمدتقبميةة مذخوعات الطاقة المتججد
(  مذخوعات الظاقة الستججدة القائسة، والسذاريع التي مازالت تحت اإلنذاء، والسخظط إلنذائيا، 5يؾضح الججول )
 عمسا أن كل مذاريع الظاقة بميبيا تسؾن مؽ القظاع العام. 2025لى عام إحدب الخظة 

 / السخظط إلنذائيا( مذخوعات الظاقة الستججدة القائسة/ تحت اإلنذاء5ججول )
 مخظط إلنذائيا تحت اإلنذاء قائسة السذخوعات 
 نؾع التقشية

 الخياح

 
 
 اليؾجج

مذخوع درنة 
 60بقجرة 

Mw 
)وهي تمثل 

% من  23.1
 القجرة الكمية(

  Mw 60ب قجرة  Iمذخوع السقخون  -
  Mw 120بقجرة  IIمذخوع السقخون  -

 % من القجرة الكمية( 76.9)وهي تمثل  

خاليا ال
 الكيخوضؾئية

 (Kw 67.2)  بؾادي مخسيط   PV نغام -
 (Kw 67.2لز  السياه )    PV نغام -
 (Kw 950محظات تقؾية شبكة االتراالت ) -
 (Kw 42) مخبؾطة بالذبكة    PV أنغسة- 
 725) إلمجاد الخيف بالكيخباء   PV أنغسة- 

Kw) 
 (Kw 75 – 15إلنارة الذؾارع )   PV أنغسة -
 (Kw 1859ف الجؾالة )اليؾات -
 الكمية( % من القجرة3.9تمثل ) وهي  

محظة لمخاليا 
 الكيخوضؾئية
بالجفخة بقجرة 

 ميجاوات 14
)وهي تمثل 

% من  10.9
 القجرة الكمية(

 Mw 40بدبيا بقجرة  الكيخوضؾئيةمحظة لمخاليا  -
بجشؾب الجبل  الكيخوضؾئيةمحظة لمخاليا  -

 Mw 50األخزخ بقجرة 
إلمجاد الخيف بالكيخباء بقجرة  ضؾئيةكيخو خاليا  - 

2 Mw 
 Mw 15 بغات بقجرة الكيخوضؾئيةمحظة لمخاليا  -
أعمى األسظح بقجرة  الكيخوضؾئيةأنغسة الخاليا  - 

3 Mw 
 % من القجرة الكمية( 85.3تمثل  )وهي 
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 pdf2. Ahmed M.A. Mohamed, Amin Al-Habaibeh  and Hafez Abdo, FUTURE 
PROSPECTS OF THE RENEWABLE, ENERGY SECTOR IN LIBYA, Proceedings of 
SBE16 Dubai, 17-19 January 2016, Dubai-UAE  
 
pdf1. PETRENKO, Y. N, A.M. TRESH, RENEABLE ENERGT IN LIBYA: PRESENT AND 
FUTURE, Independence, Доклады БГУИР. 2011.  
file:///C:/Documents%20and%20Settings/des3oas/My%20Documents/Downloads/422-
835-2-PB.pdf 

pdf5 
، (RCREEE)، السخكد اإلقميسي لمظاقة الستججدة وكفاءة الظاقة 2012ليبيا  -نبحة عؽ الظاقة الستججدة [1] .
 http://www.rcreee.org/ar، متاح عمى شبكة االنتخنت  2013

 معوقات استغالل الطاقات المتججدة في ليبيا. 6

 فيوضحشا ذلػ أ اوخاصة الظاقة الذسدية وطاقة الخياح كس ،مؽ تؾافخ مرادر الظاقة الستججدة في ليبياعمى الخغؼ 
ضئيال  مؽ استيالك  اوالتي ال تسثل إال جدء ،لؼ يتؼ استغالليا إال في بعض التظبيقات البديظة فيي، الفقخة الدابقة

 عجة معؾقات وعخاقيل تعتخض ليبيا يؾاجو في لستججدةا الظاقات في االستثسار الدبب في ذلػ أنالظاقة في ليبيا. 
 يسكؽ تمخيريا في الفقخات التالية األمثل ليحه السؾارد. ىحه العخاقيل والسعؾقات  االستغالل

 :معوقات مالية وتمويمية 1.6
السحظات  كسا في ا لتذغيمياوقؾدألنيا ال تتظمب لمغاية  زىيجة الستججدة الظاقة حالة فيتعتبخ تكاليف التذغيل 

. اكبيخ  ااألمخ الحي يتظمب تسؾيال مالي ،[3] مختفعة ندبيا تعتبخ التكمفة االستثسارية  لمظاقات الستججدةإال أن التقميجية، 
 يسكؽ حيث ؛ليبيا بالكيخباء في السعدولة الخيفية السشاطق تدويج في كبيخة أىسية يسثلات الستججدة كسا أن استخجام الظاق

ألنيا تقمل تكاليف نقل  لسثل تمػ السشاطق الكيخباء، والتي تعتبخ مؽ أفزل أساليب تدويج PVؾئية الز الخمية استخجام
فنن البحث والتظؾيخ في مجال  . إضافة  إلى ذلػخاكبي يامال اليتظمب تسؾيالتؾجو ولكؽ ىحا  ،لسدافات طؾيمة الظاقة

سعؾقات الستعمقة وفي ما يمي نبخز أىؼ ال .ال مالي أيزحتاج إلى تسؾيوالخائجة تة يالظاقات الستججدة والسذاريع التجخيب
 الشقاط التالية في بالجانب السالي والتسؾيمي 

 فحتى السذخوعات السدمع تشفيحىا سيتؼ  في ليبيا، لتسؾيل مذخوعات الظاقة الستججدة مدتقل صشجوق  عجم وجؾد. 1
 .[1] تسؾيميا مؽ ميدانية الحكؾمة

وال يدال سؾق إنتاج الظاقة مغمقا أمام مدتثسخي  ،اص باالستثسار في قظاع الظاقةالخعجم فتح السجال لمقظاع . 2
 .[1] القظاع الخاص

. ال تؾجج سياسة لتؾفيخ الزسان السالي لسدتثسخي القظاع الخاص لكي تكفل السجفؾعات بسؾجب اتفاقيات شخاء 3
  .[1]الظاقة 

، ومكؾنات إنتاج الظاقة الستججدة معفاة مؽ الخسؾم الجسخكية وفقا لتذخيع الزخائب الججيج، فنن كل معجات. رغؼ أنو 3
 .[1] امتيازات ضخيبية داخمية لسذخوعات الظاقة الستججدةأي القؾانيؽ ال تكفل ولكؽ 

 Support Of R&D [2]لمبحث والتظؾيخ  كافيمالي  . عجم وجؾد دعؼ5
 .Projects& Studies [2]. غياب االستثسار في السذاريع والجراسات 6

file:///C:/Documents%20and%20Settings/des3oas/My%20Documents/Downloads/422-835-2-PB.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/des3oas/My%20Documents/Downloads/422-835-2-PB.pdf
http://www.rcreee.org/ar
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 الستججدة.الظاقة مجاالت في البذخية والكؾادر الظاقات وتجييد لتجريبا. نقص الجعؼ السالي لبخامج وخظط 7
 الشفط في ليبيا الحي يجعل الظاقات الستججدة غيخ مشافدة. . انخفاض أسعار8

:عوائق التقنية 2.6  
، ولكؽ ىشاك بعض 3الفقخة  في تشاولشا ذلػ أسمفشا مؽ بعض السعؾقات التقشية كؼ برفة عامة تعاني الظاقات الستججدة

 السعؾقات التقشية التي تحج مؽ استغالل الظاقات الستججدة في ليبيا، لعل أبخزىا ما يمي 
 .Demo projects [2] تجخيبية  المسذاريع ل. ال وجؾد 1 
 .Pilot Projects  [2]  ال وجؾد لمسذاريع الخائجة .2 
 الذسدية السخايا الديميكؾن إلنتاج ، مثل مرانع إنتاج[2]ت الظاقات الستججدة . ال يؾجج أي خظة لترشيع  معجا3 

 .[4]الكيخوضؾئية وغيخىا  والخاليا العاكدة
 . [2]بخامج فعالة لشقل تقشية الظاقات الستججدةال تؾجج . 4
 .[1]. ال تؾجج اشتخاطات خاصة لمظاقة الستججدة في كؾد الذبكة 5
 .[1]لمذبكات لسؾاقع الظاقة الستججدة . ال تتؾفخ خخائط تفريمية 6
، [4]% 20% إلى 10يتخاوح ما بيؽ  بسعجل الذسدية الظاقة تخفيض إلى تؤدي أن يسكؽ والتي األتخبة، تأثيخ .7

 خاصة  في السشاطق الرحخاوية.
 مؽ األراضيىحه  وحساية ،وطاقة الخياح الذسدية الظاقة مؽ مسكؽ قجر أكبخ إلنتاج الرالحة األراضي . عجم تحجيج8

خاصة الخاليا  ،مؽ األرض ا، فسؽ السعخوف أن الظاقات الستججدة تحتاج إلى مداحات كبيخة ججئالخاط االستغالل
 . [4]الزؾئية

 :عوائق تذخيعية وقانونية 3.6
ا تعتبخ التذخيعات والقؾانيؽ مؽ العؾامل الجاعسة الستغالل الظاقات الستججدة ألنيا تسثل ضسانات لمسدثسخيؽ في ىح
السجال، ولكؽ ليبيا تعاني مؽ نقص في التذخيعات والقؾانيؽ الستعمقة بتذجيع ودعؼ االستثسار في مجال الظاقات 

 في القؾانيؽ والتذخيعات  تجاركياالستججدة. الشقاط التالية تمخص أىؼ السعؾقات التي يجب أن يتؼ 
مشاقرات  ال تدسح القؾانيؽ بنجخاءث ، حي [2]في ليبيا نتذار سؾق الظاقات الستججدةالعجم وجؾد أي دعؼ  .1

 .[1] تشافدية عامة لسذاريع الظاقة الستججدة الكبخ. الخاصة بالقظاع الخاص
سؾاء السحمييؽ  ،ال يؾجج قانؾن ممدم يتزسؽ اتفاقيات شخاء الظاقة طؾيمة األجل مع مشتجي الظاقة الستججدة .2

 .[1]أو الجولييؽ 
 .[1] مسيدة خاصة بالظاقات الستججدة Feed-in tariff ال يؾجج تعخيفة تغحية شبكة .3
 .[1] ال تظبق سياسة قياس صافي الظاقة لسذاريع الظاقة الستججدة الرغيخة .4
مؾحجة بغية الؾصؾل إلى استخاتيجية  ضخورة التشديق الجيات السدئؾلة  في الجولة ال تؾجج قؾانيؽ تمدم .5

 .[2] محجدة لمظاقات الستججدةو 
كات القظاع الخاص باإلنتاج الحاتي لمظاقة مؽ خ والحي سؾف يدسح لذ ،ديؾجج حاليا قانؾن قيج اإلعجا .6

 .[1]ولكؽ ال يؾجج مشتجؾن ذاتيؾن لمظاقة مؽ مرادر متججدة  ،مرادر متججدة
 مثل السشح والقخوض وغيخىا. Incentives [2] غياب الحؾافد .7
 .Quality Insurance [2]أكيج الجؾدة تخاصة بالقؾانيؽ الغياب  .8
 تؾجييات االتحاد األوربي باسؼ في ما يعخف أو الستججدة الظاقة باستخجام إلدامية ذخيعاتعجم وجؾد ت  .9

 .[4] (EU Renewable Directors) الستججدة  الظاقة
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 .[1]ال يؾجج قانؾن يعظي أولؾية لخبط ونقل الظاقة السشتجة مؽ مرادر الظاقة الستججدة  .10
 مؽ واالستفادة مجال الظاقات الستججدة ىحا في الستقجمة الجول مع غياب التذخيعات السذجعة  عمى التعاون   .11

 خبخاتيا.
أو مدارعيؼ أو  مشازليؼ الظاقات الستججدة في عجم وجؾد تذخيعات لجعؼ السؾاطشيؽ الخاغبيؽ في استخجام  .12

 مرانعيؼ.
 عوائق سياسية وأمنية: 4.6

خار الدياسي وما يشتج عشو مؽ استقخار أمشي يداىؼ أىؼ السعؾقات، فاالستق تعتبخ األزمة الدياسية التي تسخ بيا ليبيا مؽ
في خمق بيئة مشاسبة لمالستثسار السحمي والجولي. إضافة إلى ذلػ، فنن االستقخار الدياسي واألمشي يداعج عمى تحديؽ 

اقات ودعؼ البحؾث الستعمقة بالظ يبةاألمخ الحي يجعميا قادرة عمى تسؾيل السذاريع الخائجة والتجخ  ،إيخادات الجولة
  الستججدة.

 عــــــــــــالمخاج

 ،2013، (RCREEE)، السخكد اإلقميسي لمظاقة الستججدة وكفاءة الظاقة 2012ليبيا  -نبحة عؽ الظاقة الستججدة [1] 
 http://www.rcreee.org/ar متاح عمى شبكة االنتخنت 

[2] Mohamed Ekhlat, Ibrahim M. Salah,  Nurredin M. Kreama, Energy Efficiency and 
Renewable Energy, Libya - National study, United nations Environment Program 
(UNEP), Sophia Antipolis, September 2007 
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