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I. تمھید:  
یعتبر  قطاع النقل ولعصب المحرك للكثیر من القطاعات ؛ تعتبر الطاقة وخاصة النفط شریان الحیاة وا

التحدیات الرئیسیة التي تواجھ التنمیة المستدامة، فھو من القطاعات األكثر استھالكا للطاقة، كما أنھ  والمواصالت أحد
، یعتبر مصدرا للعدید من الملوثات والتي تؤثر سلبا على البیئة بجمیع عناصرھا على الصعید العالمي واإلقلیمي والمحلي

  . وھذه معضلة طالما حیرت البلدان في شتى أرجاء العالم
السیما في الجزائر على الحصة األكبر من االستھالك النھائي للطاقة في قطاع  النقل البري بالطرقات یستحوذ

 تتمثل فيلقطاع النقل  ومنھ فإن التحدیات الرئیسیة. لرئیسي للتلوث وخاصة تلوث الھواءالنقل، ومن ثم فإنھ المصدر ا
وھو ما  ؛النقل الحضري خالل تحسین نوعیة الوقود المستعمل وتطویر  التقلیل من استھالك الطاقة وكذا حمایة البیئة من

مع  ،یؤدي إلى تحسین كفاءة الطاقة في القطاع ومن ثم تحقیق نقل مستدام یساھم في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
ا التخفیض من غازات مراعاة حمایة البیئة من خالل الحفاظ على الموارد األحفوریة خاصة النفط المھددة بالنفاذ وكذ

   .االحتباس الحراري
یتم قیاسھا من خالل مجموعة من المؤشرات والتي تسمح بوضع مجموعة من البرامج  الطاقةإن كفاءة 

لیھ الجزائر من خالل البرنامج الوطني لترشید استھالك الطاقة إ، وھذا ما سعت كفاءة الطاقة والسیاسات من أجل تحسین
وكذا الحفاظ على البیئة في إطار  ،2007ظ على النفط الذي بدأ انتاجھ في التراجع منذ عام بغیة الحفا) 2007-2030(

  .التزامھا الدولي بحمایة البیئة
 : شكالیة التالیةبرازه من خالل ھذه الورقة البحثیة وذلك باإلجابة على اإلإھذا ما سنحاول 

  ا ھو واقع الجزائر في ھذا المجال ؟كیف یمكن أن تساھم كفاءة الطاقة في تحقیق نقل مستدام ؟ وم

كون موضوع الطاقة والتنمیة المستدامة من مواضیع الساعة  ،تنبع أھمیة ھذا البحث من ذاتھ: ھمیة البحث أ
وكذا مشكل نضوب النفط الذي یعتبر المصدر الرئیسي للطاقة  ،خاصة في ظل زیادة الطلب العالمي والمحلي على الطاقة

كما أنھ یتسبب في تلوث الھواء وزیادة انبعاثات  ،ألخیر الذي یستھلك كمیات كبیرة من الطاقةفي قطاع النقل، ھذا ا
غازات االحتباس الحراري ؛ وأمام ھذه التحدیات وجب على جمیع الدول بما فیھا الجزائر تحسین كفاءتھا الطاقویة أو 

  . استدامة قطاع النقل والمواصالتترشید استھالكھا من أجل 
  : تبرز أھداف ھذا البحث من خالل :حث ھداف البأ

وكذا  ،براز تطور االستھالك الكلي والنھائي للطاقة في الجزائر وحصة قطاع النقل والمواصالت في ھذا االستھالكإ -
 التأثیرات البیئیة لھذا القطاع؛

اد على عتما المجال باالأھمیة كفاءة الطاقة في قطاع النقل والمواصالت في الجزائر، وقیاس التقدم المحرز في ھذ -
 مجموعة من المؤشرات؛

___________________ 
eMail : (*) R.amel70@yahoo.fr  

  
  وكذا  ،والمواصالت في زیادة استھالك الطاقة بالجزائر تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز دور قطاع النقل

ومن ثم ضرورة تحسین . التأثیرات البیئیة لھذا القطاع السیما تلوث الھواء وزیادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري
في ھذا  كفاءة الطاقة السیما في قطاع النقل، والتي یتم قیاسھا من خالل مجموعة من المؤشرات تبین التقدم المحرز

وھذا ما تسعى الجزائر إلى تحقیقھ . المجال وتسمح بوضع السیاسات والبرامج لتحسین كفاءة الطاقة وتحقیق نقل مستدام
من خالل وضع سیاسة للتحكم في الطاقة في قطاع النقل تشتمل على مجموعة من البرامج تھدف إلى التخفیض من 

إال أنھ یبقى . ، التقلیل من حركة النقل بإعطاء األولویة للنقل الجماعياستھالك الطاقة في القطاع، تحسین نوعیة الوقود
على الجزائر بذل المزید من الجھود لتحسین كفاءة الطاقة وتحقیق نقل مستدام ذلك أنھ بالرغم من السیاسات الموضوعة 

  .خیرةإال أن كفاءة الطاقة عرفت تراجعا في السنوات األ
  

 استھالك الطاقة، انبعاثات قطاع النقل ،CO2 كفاءة الطاقة، برنامج ،PROP-AIR.  
  

JELL91 ،Q42 ،Q48 ،Q49 ،Q53 ،Q56.  
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الجھود المبذولة من طرف الجزائر من أجل تحسین كفاءة الطاقة في قطاع النقل من خالل البرنامج الوطني للتحكم في  -
 الطاقة؛

  :بحثنا والمتوفرة لدینا تمثلت فیما یلي إن أھم الدراسات القریبة إلى  : السابقةالدراسات 
- Au sujet de la politique d’efficacité énergétique en Algérie, approche systémique pour 

un développement durable, Mémoire de magister en génie civil,  université de Tlemcen, 2013, 
par BOUAMAMA Wahiba. 

ع دراسة من فھم الكثیر من األمور المتعلقة بسیاسة كفاءة الطاقة في الجزائر ومعرفة واقحیث مكنت ھذه ال
في حین أن دراستنا ھذه تناولت  ،إال أن ھذه الدراسة ركزت على القطاع المنزلي أخرى ؛ دولالجزائر بالمقارنة مع 

ھ المتسبب الرئیسي في تلوث الھواء، كما كما أن ،قطاع النقل والمواصالت كونھ من القطاعات األكثر استھالكا للطاقة
حصائیات جدیدة مقارنة بالدراسة السابقة، وتناولت بعض المؤشرات األساسیة لقیاس التقدم المحرز في إتناولت دراستنا 

 .مجال كفاءة الطاقة
- Vers un transport urbain durable (cas du tramway de Constantine), revue science et 

technologie, N°33, Juin 2011, par RIBOUH Bachie & al.  
حیث كانت ھذه الدراسة بمثابة حجر األساس لفھم الكثیر من األمور المتعلقة بقطاع النقل في الجزائر والسیاسة 

كثیر باعتباره مستھلك كبیر للطاقة ومصدر لل نقلركزت على قطاع الفقد دراستنا  أما ل مستدام ؛المتبعة لتحقیق قطاع نق
وكذا حمایة  ،عتبار كفاءة الطاقة كمدخل للتقلیل من االستھالك والمحافظة على موارد النفطاومن ثم تم  ،من الملوثات

 . البیئة ومن ثم الوصول إلى قطاع نقل مستدام

II.  مساھمة قطاع النقل والمواصالت في میزان الطاقة بالجزائر والتحدیات البیئیة للقطاع: 
  ) :2013-2000(لطاقة بالجزائر خالل الفترة تطور میزان ا .1

یعرف میزان الطاقة بأنھ حصة كل نوع من الطاقة في االستھالك الكلي للطاقة االبتدائیة، كما یسمى أیضا 
كما أنھ تلك األداة التي تسمح بالوصول إلى حاصلین أساسین ھما استھالك الطاقة االبتدائیة واستھالك . 1بمحفظة الطاقة

  .الطاقة النھائیة والتي تعكس المراحل األساسیة لدورة الطاقة
واستھالك ویتضمن االستھالك الكلي للطاقة والمسمى أیضا استھالك ابتدائي، كل من استھالك الطاقة النھائیة 

استھالك قطاع  : أما استھالك الطاقة النھائیة فیتضمن). االستھالك والكمیات الضائعة لقطاع الطاقة(التحویل قطاع 
   .2النقل، القطاع المنزلي، قطاع الخدمات والزراعةقطاع ، )باستثناء الطاقة(الصناعة 

لك الدولة، كما أنھ ة السیاسة الطاقویة لتفعالیإن میزان الطاقة لكل دولة یسمح بتتبع تطور الطلب على الطاقة وكذا 
  .ة الطاقة لتلك الدولةكفاءیسمح بقیاس العدید من المؤشرات ككثافة الطاقة وفاتورة الطاقة والتي تسمح بدورھا بقیاس 

 ھاما دورا والنفط الطاقة قطاع یلعبإذ  نتجة للطاقة خاصة منھا االحفوریة ؛تعتبر الجزائر من أكبر الدول الم
 من الھامة الموارد بفضل وذلك الوطني فروع االقتصاد لباقي المحركة األداة ویعتبر دیة،االقتصا التنمیة في ورئیسیا

 المحلي الناتج من35% :  حوالي المحروقات تمثل حیث .الجزائر بھا تزخر التي الطبیعیة والثروات المحروقات
  .3الدولة میزانیة إیرادات من  %60 من وأكثر التصدیر عائدات من  97%اإلجمالي،

 152 نم زاد حیث، 2012و  2000بین  الممتدة الفترة في 2% بنسبة ارتفاعا التجاریة األولیة الطاقة إنتاج سجل
 النفط من كل مثل وقد 2012.طن مكافئ للنفط عام  ملیون 156 إلى لیصل 2000 طن مكافئ للنفط عام ملیون

  .20124عام   52%نسبة الطبیعي الغاز سجل حین في اإلجمالي، اإلنتاج من %43نسبة  والمكثفات
من الطاقة ) الكلي(لوطنیة من الطاقة، إذ بلغ االستھالك االبتدائي وتساھم ھذه األخیرة في تلبیة كامل االحتیاجات ا

وھذا ما یوضحھ  %4.4بنسبة زیادة قدرت بـ  2013عام  46.6ووصل إلى  2012ملیون طن مكافئ للنفط عام  44.8
، وقد 2000، فبقراءة بسیطة ألرقام الجدول یتضح لنا أن االستھالك الكلي عرف زیادات مستمرة منذ عام )1(الجدول 

ي الممیع ومحطات تولید خاصة مصانع الغاز الطبیع(یرجع سبب ھذا النمو إلى تطور صناعات الطاقة من جھة 
، والتي أدت إلى تطور سریع 2001وكذا برامج االنعاش االقتصادي التي باشرت بھا الجزائر منذ عام  ؛) الكھرباء

مرتفعا بنسبة  2012ملیون طن مكافئ للنفط عام  36.4إلى  لالستھالك النھائي من جھة أخرى، إذ وصل ھذا االستھالك
  .ملیون طن مكافئ للنفط 18.3والتي قدرت بـ  2000عن قیمتھ عام تقریبا  98%

یتضح لنا تطور االستھالك النھائي للطاقة في الجزائر، حیث توزع ھذا االستھالك على ) 2(ومن خالل الجدول 
، قطاع الصناعة والبناء %41.42القطاع المنزلي واستھالكات أخرى :  ا یليكم 2012مختلف القطاعات الرئیسیة عام 

  .%36.74، قطاع النقل والمواصالت %21.84واألشغال العمومیة 
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 عرف قطاع: تطور استھالك الطاقة النھائیة في قطاع النقل بالجزائر واستعراض التركیبة االقتصادیة للقطاع  .2
 13.4 إلى لیصل سنویا %9.2نمو  نسبة سجل ، حیث2012-2001لطاقة خالل الفترة الستھالك ا معتبرا النقل نموا

وقدرت بذلك  .2001  عام طن مكافئ للنفط ملیون 4.7 یتعدى حوالي ال كان بعدما 2012 عام طن مكافئ للنفط ملیون
، وھو بذلك ثاني 2012 من االستھالك النھائي للطاقة في الجزائر عام %36.74مساھمة قطاع النقل والمواصالت بـ 

  .یوضح ذلك) 2(أكبر قطاع مستھلك للطاقة بعد قطاع الصناعة والبناء، والجدول 
النقل والمواصالت یعد الیوم أحد المعاییر األساسیة للحكم على مدى تقدم الدول ونھضتھا، وذلك  قطاعإن نمو 

حد كبیر على نمو قطاعي المواصالت  ألن نمو الصناعة وغیرھا من القطاعات االنتاجیة والخدمیة یعتمد إلى
النقل البري، النقل المائي، النقل :  وتتمثل وسائل النقل والموصالت المعروفة في ثالثة أنواع رئیسیة ھي. واالتصاالت

 4.686كم، ووصل عدد السیارات إلى  109452بلغ طول شبكة الطرق البریة في الجزائر  2012وفي عام . الجوي
ألف سیارة، أما  200عدد السیارات المحولة إلى غاز البترول المسال إلى  ووصلحركات دیزل، بم %35ملیون منھا 

یتكون في حین أن األسطول البحري . محطة 200كم مجھزة بـ  4200بالنسبة لشبكة السكك الحدیدیة فوصل طولھا إلى 
  .  5مطار 35طائرة و 65ي على یحتوي االسطول الجوكما . میناء للصید 35موانئ تجاریة و  10سفینة و  38من 

من االستھالك  %36نسبة  2012النھائي للطاقة في قطاع النقل والمواصالت والذي فاق عام  االستھالكإن 
للنقل  %4للنقل بالسكك الحدیدیة،  %2:  لقطاعات، كان مقسما على طرق النقل السابقة الذكر كما یليالنھائي لجمیع ا

، وھذا ما یوضحھ الشكل للنقل البري عبر شبكة الطرق نتاكفیساھم ف %88أما النسبة األكبر  ،للنقل المائي %6الجوي، 
)3.(  

خاصة النقل البري –یعد قطاع النقل والمواصالت  :التحدیات البیئیة لقطاع النقل والمواصالت بالجزائر  .3
  :من أھم مصادر التلوث في الوقت الحاضر ویرجع ذلك لسببین  -بالطرق

  األضرار الصحیة بالغة الخطورة والناتجة عن احتراق الوقود المستخدم؛ -
  تركیز ھذه الملوثات وزیادة نسبتھا في أجواء المناطق السكنیة؛ -

المواصالت في الجزائر أكثر من ثلث االستھالك النھائي للطاقة، ویعتبر البنزین وقود یستھلك قطاع النقل و
كما أن الحظیرة الوطنیة للمركبات قدیمة نوعا ما ففي عام ). 2001عام (من المركبات  %72.67أساسي ألكثر من 

أما عام . 6للمركبات من مجمل الحظیرة الوطنیة %76.36سنة  15مثلت نسبة المركبات التي یفوق عمرھا  2006
  .7%58.37فقد وصلت ھذه النسبة إلى  2012

، حیث عرف قطاع النقل نشاط كثیف سواء في 2012عام  %35نسبة المركبات التي تسیر بالبنزین إلى  ووصلت
عرف استھالك البنزین ارتفاعا طفیفا بنسبة  2012و  2000ففي الفترة الممتدة بین . الجوي أو المائي أوالنقل البري 

. %4.4سنویا، في حین أن غاز البترول المسال زاد بنسبة /%8.5لك مقارنة بالدیزل الذي زاد بنسبة سنویا، وذ/5.2%
  ). 4(، الشكل  8سنویا/%14أما الكھرباء فقد زادت بنسبة 

ن البنزین ھو الوقود األكثر استخداما لتسییر معظم أنواع المركبات في العالم، ولذلك ینظر إلیھ تجدر االشارة أ
ثاني أكسید الكربون، بخار الماء، أكسید وكربونات الرصاص، :  على أنھ المصدر الرئیسي للعدید من الملوثات أھمھا

ربون، أكاسید النیتروجین، أبخرة المواد مركبات الرصاص المحتویة على األكسجین والھالوجین، أول أكسید الك
  .9أما الملوثات الناجمة عن مركبات الدیزل فھي قلیلة نسبیا إذا ما قورنت بالمركبات المسیرة بالبنزین. الھیدروكربونیة

ن خالل ما سبق ونتیجة ما یمیز قطاع النقل في الجزائر من قدم المركبات واستعمالھا للنفط ومشتقاتھ كوقود م
یستحوذ على  البري عبر الطرقوحیث أن النقل  .غیر مطابقة للمعاییر البیئیةللنقل، كما أن نوعیة الوقود ھي في الغالب 

 %5، كما أن ھناك زیادة في عدد المركبات بمعدل نمو سنوي )%88(الحصة األكبر من استھالك قطاع النقل للطاقة 
بنسبة كبیرة عن  فھو مسئول اع على البیئة یكون واضحا وكبیرا،قطومن ثم فإن تأثیر ال ؛ 10ناھیك عن قدم ھذه األخیرة

من  %22ھذا القطاع یساھم بنسبة . مما یؤدي إلى تلوث الھواء وتدھور البیئة الحضریة انبعاثات الغازات الملوثة للھواء
یصدر العدید من  كما أنھ. NO2من انبعاثات ثاني أكسید النیتروجین  %57.7و  CO2انبعاثات ثاني أكسید الكربون 

 COV، المركبات العضویة المتطایرة CO، أول أكسید الكربون SO2أكسید الكبریت ثاني :  الملوثات األخرى وتتمثل في
إن زیادة تركیز ھذه الملوثات في الجو یمكن أن یؤدي إلى مخاطر جسیمة نتیجة تأثیراتھا السامة على صحة . والرصاص

ففي مدة ). إلخ...انخفاض االنتاج الزراعي، تحمض التربة والمیاه(ى الحیوان والنبات االنسان، ناھیك عن تأثیراتھا عل
ألف بمرض الربو، ھذه األمراض كانت  700ألف جزائري بالتھاب رئوي،  300أربع سنوات أصیب ما ال یقل عن 

  . 11مرتبطة ارتباطا وثیقا بالتلوث الناتج عن النقل البري خاصة

III. الطاقة في قطاع النقل والمواصالت بالجزائر  كفاءة: 
تم تطویر كفاءة الطاقة للمحطات  1979و 1973حتى حدوث الصدمتین النفطیتین لعامي  :كفاءة الطاقة  ماھیة .1

وكان . وفي سنوات الثمانینات من القرن العشرین شرع في الحدیث عن اقتصاد الطاقة في میادین أخرى. الحراریة
و المستعمل سابقا لتخفیض االستھالك، ومع مرور الوقت ظھر مفھوم االستعمال العقالني للطاقة، مصطلح الحفظ ھ
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، وھو یعني انتاج كمیة أكبر باستعمال كمیة )فعالیة الطاقة(وفي الوقت الحاضر أصبح یستعمل مصطلح كفاءة الطاقة 
  .200512األوروبیة عام  أقل وھو ما جاء في الكتاب األخضر لكفاءة الطاقة والذي أصدرتھ اللجنة

من الطاقة المستھلكة على  %27.6یحتل قطاع النقل األولویة من حیث تحسین كفاءة الطاقة، ذلك أنھ یمثل حوالي 
وصیانة باستثناء تركیب ( CO2من انبعاثات  %26.5المستوى العالمي، كما أنھ مصدر لحوالي ثلث الملوثات و لـ 

یتم تلبیتھا ) %95حوالي (؛ ومن جھة أخرى نجد أن القطاع مرتبط ارتباطا وثیقا بالنفط إذ أن جل احتیاجاتھ ) السیارات
عن طریق المشتقات النفطیة، ھذا المورد الذي أصبح مھددا بالنفاذ حیث أن الكثیر من الدول وصلت إلى ذروة انتاجھا 

  .النفطي
تم دراسة كیفیة تخفیض استھالك الطاقة في قطاع  1973مة النفطیة األولى لعام وألجل ذلك ففور انتھاء الصد

؛ ولكن  1985-1975النقل والمواصالت وتصور مستقبل المركبات، وقد تم تحقیق اقتصادیات معتبرة خالل الفترة 
امتصاصھا بزیادة عدد  أدت إلى إبطاء ھذه الجھود، فتخفیض استھالك المركبات تم 1986العكسیة لعام الصدمة النفطیة 

الكیلومترات المقطوعة، ومن جھة أخرى فإن صناع السیارات والطائرات والذین حققوا نتائج معتبرة من حیث تخفیض 
  .13انبعاثات غازات االحتباس الحراري واجھوا أیضا مشكل زیادة حركة المرور

والحد من سوء االستعمال األمثل  كون باالستغاللیجب أن یفي استھالك الطاقة أو كفاءة الطاقة  دیالترشإن 
 رھایاح وغیة، طاقة الریأخرى من أھمھا الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمس جاد بدائلیكون بإیجب أن یكما  ر،یوالتبذ

وذلك للمحافظة على احتیاطیاتھا  نفط وغاز ل من االستھالك في المصادر األحفوریة منیمن شأنھا التقل من البدائل التي
  .لفترات زمنیة أطول، والتقلیل في نفس الوقت من االنبعاثات واآلثار السلبیة على البیئة

ستخدامھا مع تعریف ترشید استھالك الطاقة بأنھ اتخاذ اإلجراءات الضروریة من أجل خفض ا یمكنومنھ 
بحیث یمكن إنتاج وحدة المنتج بكمیة أقل من  ،المحافظة على حجم اإلنتاج المتحقق وزیادة كفاءتھا وتقلیل الضائع منھا

  . 14وبعبارة أخرى یقصد بترشید الطاقة تبدید التبذیر بزیادة كفاءة استھالك الطاقة .الطاقة
من األسباب التي تدفع صانعي القرار في معظم الدول نامیة كانت أو  العدیدیوجد :تحسین كفاءة الطاقة  أھمیة  .2

ى اعتماد إستراتیجیة واضحة لترشید استخدام الطاقة في مختلف القطاعات كأحد األھداف األساسیة، ویمكن متقدمة إل
  : 15ذكر ھذه األسباب فیما یلي

ورفع قدرة شبكات الطاقة  نفاق من خالل عدم إنشاء محطات جدیدةویتمثل في العمل على ترشید اإل:  سبب مالي -
 .ویزداد ھذا السبب في الدول التي تعتمد على استیراد الطاقة بأنواعھا. الحالیة

وتزداد أھمیتھ أیضا في الدول المستوردة للطاقة، خاصة في ظل توقع :  مدى اعتماد االقتصاد على مصادر الطاقة -
ة في یتعلق خاص سیة أو عسكریة تؤثر على الوارداتات الطاقة بمرور الوقت، أو تغیرات سیایانخفاض احتیاط

 .بمصادر الطاقة األحفوریة
ز ینتج عنھ غا في الصناعة أو في النقل أو غیرھا من القطاعات من المعروف أن احتراق الوقود سواء:  سبب بیئي -

 .عد من الغازات األساسیة المسببة لظاھرة االحتباس الحراريثاني أكسید الكربون، والذي ی
وھو ما یتطلب أن یراعي اإلنسان في  :تمام بالبیئة والتنمیة المستدامة بطة بازدیاد االھاالتجاھات العالمیة الحالیة المرت -

ومنھا الطاقة، وكذلك الحد  د في استخدام الموارد بأنواعھاأنشطتھ المختلفة، سواء كانت إنتاجیة أو استھالكیة الترشی
سراف یتطلب ضرورة الحد من اإل نمیة المستدامةعمل على تحقیق التوبالتالي فإن ال .من تأثیراتھ السلبیة على البیئة

  .في استخدام الطاقة بمصادرھا المتعددة، وھو ما یعني العمل على ترشید استخدامھا في القطاعات المختلفة
  :أھم مؤشرات الكفاءة لنصیب قطاع النقل والمواصالت من الطاقة في الجزائر   .3

  : اقة من خالل مجموعة من المؤشرات نذكر أھمھا فیما یليكفاءة الط التقدم المحرز في مجال تقییمیمكن 
 .والمعروفة أیضا بكثافة الطاقة، وھي من أھم المؤشرات لقیاس كفاءة الطاقة ألي اقتصاد : المؤشرات االقتصادیة -

الي، القیمة الناتج المحلي االجم(وتمثل العالقة بین استھالك الطاقة ومؤشر للنشاط االقتصادي مقاس باألسعار الثابتة 
كثافة  یعبر عنو. ویمكن قیاس كفاءة الطاقة على مستوى االقتصاد ككل أو على المستوى القطاعي). خلإ... المضافة
  .16الناتج المحلي االجمالي/للطاقة) ابتدائي أو نھائي(استھالك  = كثافة الطاقة: العالقة  من خاللالطاقة 

ھذا المؤشر یعبر عن كفاءة الطاقة واألداء الطاقوي لبلد ما، فانخفاض ھذا المؤشر یعني أن ھناك انتاج أكبر من 
قوة وعادة ما یحسب ھذا المؤشر من خالل الناتج المحلي اإلجمالي حسب تعادل ال. أجل نفس االستھالك من الطاقة

 .الشرائیة من أجل إدراج تكلفة مستوى المعیشة وذلك لمعرفة الوضعیة الحقیقیة مقارنة مع دول أخرى
ملیون دج مرتفعة /ملیون طن مكافئ للنفط 6.99إلى  2009في الجزائر وصلت قیمة كثافة الطاقة االبتدائیة عام 

  .%0.81لیون دج بمعدل نمو سنوي م/ملیون طن مكافئ للنفط  6.50والتي قدرت بـ  2000عن قیمتھا عام 
إذ زادت بمعدل نمو سنوي  2009-2000أما كثافة الطاقة النھائیة فقد عرفت ارتفاعا ملحوظا خالل الفترة 

ھذه الوضعیة تترجم ). 3الجدول ( 2009ملیون دج عام /ملیون طن مكافئ للنفط 4.19ووصلت قیمتھا إلى  2.52%
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زیادة االستھالك النھائي للطاقة وزیادة عدد السكان وكذا حركة التصنیع والتي بانخفاض ملحوظ لكفاءة الطاقة نتیجة 
  .رافقھا استعمال غیر عقالني للطاقة في نظام االنتاج

ملیون /ملیون طن مكافئ للنفط 1.43أما كثافة الطاقة النھائیة لقطاع النقل فقد ارتفعت ھي األخرى إذ انتقلت من 
، وذلك نتیجة %37.55مسجلة ارتفاعا بنسبة  2009ملیون دج عام /ن مكافئ للنفطملیون ط 1.967إلى  2000دج عام 

  ).4(زیادة عدد المركبات ما أدى إلى زیادة استھالك الطاقة في القطاع، الجدول 
القطاعات الفرعیة أو (وتقاس ھذه المؤشرات على مستوى أدق من السابقة  : االقتصادیة- المؤشرات التقنیة -

، ھذه )إلخ...سكن، سیارة، طن من الصلب،(ن خالل العالقة بین استھالك الطاقة ومؤشر للنشاط م) االستخدامات
    .17االقتصادیة تسمى أیضا استھالك وحدوي أو محدد-المؤشرات التقنیة

  :18وفي ھذا اإلطار تحسب مجموعة من المؤشرات في قطاع النقل والمواصالت نذكر منھا
 عدد المركبات في الحظیرة/االستھالك النھائي السنوي لقطاع النقل=ھالك الوحدوي المتوسط لكل مركبةاالست.  

 .مركبات إلى تلك التي تسیر بالبنزین وأخرى بالدیزلویمكن التخصیص أكثر وتقسیم ال
 المسافة المتوسطة السنویة /االستھالك المتوسط السنوي للمركبات=االستھالك المتوسط المحدد للمركبات

  .المقطوعة
باإلضافة إلى المؤشرات السابقة ھناك مؤشر مھم لقیاس كفاءة الطاقة والذي یھتم أكثر بجانب حمایة البیئة  -

ویقاس من . لمتمثل في كثافة الكربون، والذي یستعمل لقیاس التقدم المحرز في التصدي لظاھرة تغیر المناخ العالميوا
الناتجة عن استعمال  CO2كمیة انبعاثات : ، ویكتب من خالل العالقة 19واستھالك الطاقة CO2خالل العالقة بین انبعاثات 

 .تھالك الطاقةاس/الطاقة
الناتجة عن قطاع النقل واالستھالك  CO2أما بالنسبة لكثافة الكربون في قطاع النقل فتمثل العالقة بین كمیة 

وكفاءة الطاقة ذلك أنھ كلما زاد ھذا المؤشر یعني حیث أن ھناك عالقة عكسیة بین ھذا المؤشر . النھائي للطاقة في القطاع
لناتجة عن استعمال نفس الكمیة من الطاقة، ما یعني أن استعمال الطاقة غیر عقالني وغیر أن ھناك زیادة في االنبعاثات ا

  .للمعاییر البیئیة يمراع
ما یعني تراجعا لكفاءة الطاقة  2009-2000ویالحظ أن كل المؤشرات السابقة عرفت نموا ملحوظا خالل الفترة 

تكثف جھودھا في مجال كفاءة الطاقة في كل القطاعات السیما ، وھو ما جعل الجزائر )4الجدول (خالل الفترة المذكورة 
. في قطاع النقل، حیث أنھ یعتبر ثاني أكبر قطاع مستھلك للطاقة في الجزائر كما أنھ المتسبب الرئیسي في تلوث الھواء

ذي یمتد خالل إذ عملت على وضع سیاسة لتحسین كفاءة الطاقة من خالل إصدار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وال
، ومن خالل النتائج السابقة یبدو أن القطاع لم یحقق تقدما ملحوظا في مجال كفاءة الطاقة خالل 2030-2007الفترة 
            .، مما یستدعي بذل جھود أكبر لتحقیق أفضل النتائج مستقبال2009- 2007الفترة 

IV. م سیاسة كفاءة الطاقة في الجزائر لتحقیق قطاع نقل مستدا: 
تجدر بنا اإلشارة إلى تجارب بعض  إلى سیاسة كفاءة الطاقة في الجزائر والبرامج التي تضمنتھا، التطرققبل 

  .الدول في مجال كفاءة الطاقة، حیث تعتبر أوروبا رائدة في ھذا المجال
 :تجارب دولیة في مجال كفاءة الطاقة  .1

اسع، إال أنھ یتعین بذل جھود أكبر لتحقیق كفاءة الطاقة من أھمیة كفاءة الطاقة والمعروفة على نطاق و بالرغم
  . السیما في قطاع النقل، من خالل وضع سیاسات واستراتیجیات وبرامج لتعزیز كفاءة الطاقة

على مدى العقود الثالثة الماضیة، خفضت معظم الدول من كثافة استخدامھا للطاقة والذي یترجم بزیادة كفاءة 
وقامت . النھائیة األساسیة كالسیارات، األجھزة الكھرومنزلیة، التدفئة والعملیات الصناعیة الطاقة في االستعماالت

لتزامات على االحكومات بتنفیذ مجموعة واسعة من السیاسات والبرامج كمعاییر كفاءة الطاقة، حمالت التوعیة، فرض 
  . یر كفاءة الطاقةعتماد تداباالفاعلین في السوق والحوافز المالیة لتسریع عملیة تطویر و

 1998جراءات من أجل تعزیز كفاءة الطاقة على المستوى المحلي، ففي أفریل عام أوروبا تم اتخاذ العدید من اإل في -
من  2010-1998مكانیات االقتصادیة لكفاءة الطاقة خالل الفترة نة األوروبیة مسارات الستكشاف اإلقترحت اللجا

عام  الكتاب األخضر لكفاءة الطاقةبصدور سیاسة كفاءة الطاقة وقد تم اعتماد  الطاقة الذكیة، مفھوم إدراجخالل 
 .  2020ستراتیجیة للطاقة حتى عام تحاد األوروبي في ظل التحدیات اإلة لإلیل، والذي یمثل رؤیة مستقب2005

، توجیھات خاصة التصامیم البیئیةكلتعزیز كفاءة الطاقة ) تعلیمات(تحاد األوروبي ترسانة تشریعیة یمتلك اإل
لتزامات قویة حیث أن كل دولة عضو في اإلتحاد األوروبي تبنت إ. إلخ...للمركبات CO2انبعاثات  معاییربكفاءة الطاقة، 

  .    2020رشادیة الوطنیة لعام اقة كما یتضح من خالل األھداف اإللكفاءة الط
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، من أجل 2012كتوبر أطاقة تم اعتمادھا في قترحت اللجنة األوروبیة تعلیمة جدیدة لكفاءة الا 2010وفي جوان 
  .202020من اقتصاد الطاقة والمحدد لعام  %20تعزیز تحقیق ھدف 

ملیار یورو سنویا، ومن ھنا نشأت فكرة  150حیث تشیر التقدیرات أن استخدام كفاءة الطاقة یسمح بتوفیر 
، %20بتخفیض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة  2020والتي تضع ھدف حتى عام  20/20/20ستراتیجیة إ

  .21 %20وزیادة مساھمة الطاقات المتجددة بنسبة  ،%20وتخفیض استھالك الطاقة بنسبة 
آلیات إلزامیة لكفاءة الطاقة :  تحاد األوروبي تدابیر مبتكرة والتي تشملطار ھذه التعلیمة الجدیدة وضع اإلوفي إ

، 2020-2014ستخدام النھائي السنوي خالل الفترة إجمالي االمن  %1.5وفورات طاقة جدیدة تقدر بـ تھدف إلى تحقیق 
إنشاء سجل وطني لمقدمي خدمات الطاقة، مراجعات منتظمة وإلزامیة للمؤسسات الكبرى وتحفیزات للمؤسسات 

  . 22الصغیرة والمتوسطة
في دول جنوب البحر األبیض المتوسط عرفت كفاءة الطاقة تطورات تدریجیة والتي تمثل الیوم تحدیا كبیرا أمام  -

طاقة، فلم وباستثناء تونس والتي باشرت منذ وقت طویل في سیاسة للتحكم في استھالك ال. سیاسات أغلب ھذه الدول
نعكس في إتشھد باقي الدول إال عدد قلیل من التدابیر الملموسة في مجال كفاءة الطاقة، بالرغم من أن الوضع قد 

 : 23السنوات األخیرة، ومن أھم البرامج المعتمدة في مجال كفاءة الطاقة في ھذه الدول نذكر
 یھدف إلى تخفیض كثافة استھالك الطاقة والذي  2011-2008تم وضع برنامجین، البرنامج الرباعي :  تونس

ھدف إلى تحسین كفاءة الطاقة من فی 2016-2011سنویا، أما البرنامج الوطني  %3في جمیع القطاعات بنسبة 
ملیون طن  0.268إلى  2011دینار عام  1000/ملیون طن مكافئ للنفط 0.286خالل تخفیض كثافة الطاقة من 

 .2016دینار عام  1000/مكافئ للنفط
 2015-2011وضعت خطة وطنیة لكفاءة الطاقة للفترة :  لبنان. 
 2020-2004وضعت خطة وطنیة لكفاءة الطاقة للفترة :  المغرب. 

الدول الرائدة في مجال كفاءة الطاقة، وقد تم وضع أول خطة لكفاءة  من) بكندا(أمریكا الشمالیة تعتبر كیبك  في -
ھذه الخطة الثالثیة والتي . من قبل وكالة كیبك لكفاءة الطاقة 2010-2007الطاقة والتكنولوجیات الجدیدة للفترة 

 . تیراجول من الطاقة 25655ملیون دوالر تسمح بتوفیر  891رتفعت فیھا االستثمارات إلى ا
جراءات المسیرة من طرف موزعي الطاقة، خصوصا في مجال الخطة األولى مجموعة من اإل نتتضموقد 

جراءات تضاف ھذه اإل. كفاءة في استھالك الطاقةستبدال األدوات الكھرومنزلیة بنماذج أكثر االمباني الجدیدة وتجدید و
  .24ابقا وخاصة في مجال النقلدراجھا سإإلى بعض المبادرات المقترحة من طرف الوكالة في میادین لم یتم 

لمھیمن للنقل عبر السكك وفي دول أخرى كالصین والھند والتي تمتاز بعدد قلیل من السیارات نظرا للدور ا -
ولكن ھذه  ،اءة الوقود في السیارات في االقتصادیات الناشئة خالل العقود المقبلةیتوقع زیادة متوسط كفالحدیدیة، 

ییر ومن ثم فباإلضافة إلى برامج وضع العالمات والمعا. المكاسب سیتم امتصاصھا بزیادة حجم حظیرة السیارات
ت لتحسین أداء المكونات المنفذة فعلیا، تتجھ ھذه الدول إلى وضع سیاسا CO2لزامیة لكفاءة الوقود وانبعاثات اإل

 .25)إلخ...ضاءةات لعالمات إلزامیة، التكییف، اإلخضاع إطارات السیارإ(والتي تؤثر على فعالیة وقود السیارات 
یاسة كفاءة الطاقة وبعد ھذا العرض الموجز لبعض التجارب الدولیة في مجال كفاءة الطاقة نتطرق فیما یلي إلى س

 .في الجزائر لتحقیق قطاع نقل مستدام
  ) :2030-2007(في الجزائر الطاقة  في للتحكم الوطني البرنامج .2

 أجل من الطاقة لكفاءة وطنیة إستراتیجیة وضع الجزائر قررت االحفوریة، الطاقویة الموارد نضوب لعامل نظرا
وقد تم وضع عدد من البرامج والنشاطات  .للمحروقات الوطني طيحتیااال على والحفاظ والطلب العرض توازن ضمان

  .ترمي إلى توفیر الطاقة الالزمة لالقتصاد الوطني واستغاللھا بصورة عقالنیة وبأقل تكلفة
المتعلق بالتحكم بالطاقة شروط ووسائل تأطیر تنفیذ  1999جویلیة  28المؤرخ بتاریخ  99/09یحدد القانون 
بموجب ) PNME(شید استھالك الطاقة، وقد تم تحدید البرنامج الوطني لترشید استھالك الطاقة السیاسة الوطنیة لتر

على ) APRUE(ترشید استھالك الطاقةلوطنیة من أجل تطویر وتسھر الوكالة او، 2004المرسوم التنفیذي المؤرخ في 
  :  26تنفیذ ھذا البرنامج تحت رعایة وزارة الطاقة والمناجم، والذي یتم من خاللھ

 تحدید إطار وآفاق ترشید الطاقة؛ -
 والھدف منھا؛تقییم إمكانیات التحكم في الطاقة  -
  مدى القصیر، المتوسط وكذا الطویل؛نجازات المحتمل تحقیقھا على الاإل -

ومجاالت ...) ة، كھرباءنفطیمواد (تحدید البرنامج الوطني لترشید الطاقة حسب نوعیة المواد الطاقویة  وقد تم
  ...).صناعة، زراعة(ستخدام المختلفة وكذا میادین اال...) إنارة، تدفئة(االستعمال 

 لیاتاآل ختلفم خالل من الطاقة في للتحكم الوطني الصندوق على یعتمد الطاقة كفاءة تمویل فإنعام  بشكل
  .المشجعة المنح ،الضریبي القرض ،المدعم القرض ،اإلعانات:  خاصة المناسبة التمویلیة
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بالنسبة لقطاع النقل فقد حظي بأھمیة كبیرة ضمن سیاسة ترشید استھالك الطاقة في الجزائر، كونھ من القطاعات 
 %94لوثات كونھ یعتمد على المنتجات النفطیة بنسبة للطاقة، كما أنھ مصدر للعدید من االنبعاثات والم استھالكااألكثر 

ھذا ما أدى إلى تكثیف الجھود من أجل تحسین كفاءة الطاقة في قطاع النقل . تقریبا، مع سیطرة كبیرة للدیزل كوقود
وكذا المحافظة على موارد  ،والمواصالت في الجزائر من أجل حمایة البیئة والتخفیض من غازات االحتباس الحراري

ومن  .ومن ثم تحقیق التنمیة المستدامة والوصول إلى قطاع نقل مستدام ریة خاصة النفط والمھددة بالنفاذلطاقة األحفوا
أجل تحقیق أفضل النتائج عملت الجزائر على تدعیم سیاسة كفاءة الطاقة بمجموعة من القوانین المنظمة للقطاع تتمثل 

  : 27فیما یلي
 التنمیة المستدامة، مع والذي یتعلق بتنظیم وتوجیھ النقل البري في إطار 2001أوت  7المؤرخ في  01/13 القانون -

  .عطاء األولویة للنقل الجماعيإ
والذي یتعلق بتحدید القواعد العامة للطیران المدني مع التنمیة  1998جوان  27المؤرخ في  98/06 القانون -

 .المتوازنة للنقل الجوي لألشخاص والسلع في أفضل ظروف السالمة، االقتصاد والكفاءة
   .لتزاماتھا الدولیةاعتبارھا كجزء من احریة فقد تم أما فیما یتعلق بالنقل البحري وحمایة البیئة الب -

لوث المصدر الرئیسي لتالنقل الحضري لتزام الجزائر بسیاسة عامة لحمایة البیئة، حیث یشكل قطاع ا إطاروفي 
ین نشغاالت الرئیسیة لھذه السیاسة، وضعت الوزارة المكلفة بالبیئة باإلضافة إلى القوانالھواء، والذي كان من بین اال

ھذه السیاسة تم تدعیمھا بسیاسة . 2002وذلك منذ أفریل " سماء صافیة"المذكورة، نظام تحلیل لنوعیة الھواء سمي 
المسال كوقود وذلك منذ  غاز البترول إلىطاقویة خاصة فیما یتعلق بكفاءة الطاقة من خالل برنامج لتحویل المركبات 

جراءات أخرى فیما یتعلق باستھالك الطاقة نذكر إ تخاذكما تم اإلى تحسین نوعیة الوقود، والذي یھدف  1982عام 
 : 28منھا

، والذي یمتاز (GPL)واالستفادة القصوى من أنواع الوقود البدیلة مثل غاز البترول المسال  إعطاء األولویة -
من  ٪34یتوقع أن تصل حصة غاز البترول المسال إلى و. بخصائص تقنیة أفضل كما أنھ فعال بیئیا واقتصادیا

 .2020إجمالي استھالك وقود السیارات عام 
المعیار الذي یحدد الخصائص ستخدام البنزین الخالي من الرصاص الموزع من طرف شركة نفطال، إذ تم إصدار ا -

 .1999الفیزیائیة والكیمیائیة المفروضة منذ جانفي عام 
 مشروع ، وقد لقيمن القرن العشرین في نھایة سنوات الثمانینیات (GNC) المضغوط الطبیعي زبدأ استخدام الغا -

 ضمن النقل في استعمالھ وتعمیم أجل ترقیة ومن الجزائریة، الدولة ھتماما كوقود المضغوط الطبیعي الغاز استعمال
 المضغوط الطبیعي الغاز زیعتو نشاط ممارسة شروط یحدد   2003عام تنفیذي مرسوم إصدار تم ي،قانون إطار

 الطبیعي الغاز لتوزیع محطتین نجازإ : سمح بـ مماللتحویل  التركیبیة بالمجموعة وتجھیز السیارات للسیارات كوقود
 .29المضغوط الطبیعي بالغاز تعمل عشر حافالت قتناءا المضغوط،

 : ستراتیجیة تركز على الحد من حركة السیارات وإعطاء األولویة للنقل الجماعي من خاللإالشروع في  -
  التي تتوافق مع المعاییر ) الحافلة/مقعد 100(حافلة  300ستیراد ااستخدام حافالت ذات قدرة عالیة حیث تم

ورافق ھذه العملیة إنشاء . ٪15یر المساحة وتخفیض استھالك الوقود بحوالي تسمح ھذه الحافالت بتوف. الدولیة
 .مؤسسات عامة لتسییر ھذه الحافالت

 وتم تنشیط ھذه األخیرة من قبل برنامج . ةالجزائری إطالق مشاریع المترو في العاصمة والترام في المدن الكبرى
ھذه األخیرة  ، (EMA)قبل شركة مترو الجزائر، وقد بدأت بالفعل من )2009-2004(االستثمار الخماسي 

  .الحد من تلوث الھواءكتستعمل الطاقة الكھربائیة والتي لھا العدید من المزایا 
الطاقة السیما في قطاع  في التحكم سیاسة بإنشاء 2030ستشرافیة الستھالك الطاقة حتى عام اإل األعمال سمحت

 والمتمحورة والقصیر المتوسط المدى ذات برامج في عنھا المعبر (2030) البعید المدى على إجراءات ووضع ،النقل
  .30الطاقة في للتحكم الوطني حول البرنامج

 من علیھا المعتمد الحكومیة اإلجراءات مختلف خالل من المدة ھذه مكنت ) :2013-2011( صیرالق المدىعلى  -
 بھا األخذ الواجب المشاریع ومختلف ،أھدافھا وتحدید الطاقة في التحكم قدرة ورفع ،الطاقة ةكفاء لتطبیق إطار وضع

  .المسال البترول بغاز تسیر ألف سیارة 12 حوالي تحویل مناإلطار  ھذا في
 كوقود، استعمال المسال البترول غاز إلى السیارات حظیرة من 20% یتوقع تحویل : 2020على المدى المتوسط  -

  . الكبرى المدن في المضغوط الطبیعي بالغاز تسیر التي افالتالح
 على للتأكید وذلك، 2030 آفاق حتى النھائیة الطاقة لطلبات ستشرافیةاإل الدراسة متدتا : 2030على المدى البعید  -

 وضع اقة،الط في التحكم حول القانونیة األنظمة تعزیز : خالل من الوطني المستوى على اإلجراءات تخاذا أھمیة
 .للطاقة المستھلكة التكنولوجیات منع الطاقویة، الفعالیة حول الرقابة تدابیر

  : PROP-AIR برنامج .3
ستعمال غاز البترول یز ا، ویھدف إلى تعزلبرنامج الوطني للتحكم في الطاقةیعتبر ھذا البرنامج كجزء من ا

كما أنھ یھدف إلى . الصندوق الوطني للتحكم في الطاقةویتم تمویلھ من طرف  المضغوط كوقود، الطبیعيال والغاز المس
ومن أجل ذلك . لیة محفزة للتمویل من أجل تشجیع تركیب معدات غاز البترول المسال في المركبات الخفیفةآتطویر 
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أجل  من تفاقیة شراكة مع بنك التنمیة المحلیةبتوقیع ا) APRUE( تطویر وترشید استھالك الطاقةلالوكالة الوطنیة قامت 
تخفیف لوالذي یعتبر كبدیل للبنزین والدیزل  سیاراتھم إلى غاز البترول المسال،منح األفراد قروض بدون فوائد لتحویل 

 .الضغط علیھا وتخفیف تأثیر التلوث في المناطق الحضریة
 ل، كما تم وضع الشروطمركبة خاصة إلى غاز البترول المسا 10000تم تحویل  2013- 2011وخالل الفترة 

  . 31حافلة تعمل بالغاز الطبیعي المضغوط في الجزائر العاصمة 100ستحداث المالئمة ال
قة ھي على والخاصة بالبرنامج الوطني للتحكم في الطا 2015شارة أن الدفعة السنویة الثانیة لعام تجدر اإل

مركبة  20000تحویل :  بواب وتتضمن مجموعة من المشاریع في جمیع القطاعات، وقد حدد لقطاع النقل ما یلياأل
  .32حافلة تعمل بالغاز الطبیعي المضغوط 20متالك اصة إلى غاز البترول المسال، خا

V.  الخالصة:  
لى مدى تقدم الدول، فلقد واكب نمو إن نمو قطاع النقل والمواصالت یعد الیوم أحد المعاییر األساسیة للحكم ع

فة، كما ربط بسھولة بین تطور النشاط االقتصادي والتجاري بین بلدان العالم ومدنھ المختل نقل وازدھارھاوسائل ال
  .ستھالك مما جعل العالم یبدو وكأنھ وحدة اقتصادیة متكاملةمناطق اإلنتاج وأسواق اال

صداره إتھالكا للطاقة، كما أنھ شدید التأثیر على البیئة وخاصة من خالل من القطاعات األكثر اسیعد  النقلإال أن 
رتباطھ الشدید بالنفط ومشتقاتھ اء أھمھا غازات االحتباس الحراري، ناھیك عن الكمیات كبیرة من الملوثات في الھو

الموارد األحفوریة خاصة  العالمي الیوم من قرب استنزاف احتیاطي وأمام التحدیات التي یواجھھا قطاع الطاقة. كوقود
أمام ھذه التحدیات وجب على دول العالم بما فیھا  مناخ العالمي ؛وزیادة الطلب على الطاقة وكذا مشكل تغیر ال ،النفط

الجزائر بذل الكثیر من الجھود من أجل تلبیة الطلب على الطاقة وحمایة البیئة والحفاظ على الموارد األحفوریة ألطول 
  .ثم تحقیق التنمیة المستدامة في جمیع القطاعات بما فیھا قطاع النقل والمواصالت فترة ممكنة ومن

وفي ھذا اإلطار أصبح من الضروري تحقیق اقتصاد للطاقة من خالل ترشید استھالكھا وتحسین كفاءتھا، ھذه 
توى القطاعات األخیرة التي یقاس تطورھا من خالل مجموعة من المؤشرات سواء على المستوى الكلي أو على مس

وقد سعت الجزائر والتي یمثل فیھا قطاع النقل ثاني أكبر مستھلك للطاقة إلى تحسین كفاءة الطاقة في . السیما قطاع النقل
وذلك من خالل وضع سیاسة للتحكم في الطاقة تضم مجموعة من البرامج منھا برنامج استدامتھ، ھذا القطاع من أجل 

PROP- AIR الخاص بقطاع النقل.  
 :ستنتاجات یمكن إجمالھا فیما یلي البحثیة توصلنا إلى مجموعة من االھذه الورقة  خاللومن 

یعتبر قطاع النقل والمواصالت من القطاعات األكثر استھالكا للطاقة على المستوى العالمي والوطني، ومثل  -
  ة؛من مجمل االستھالك النھائي للطاق %36.74 نسبة 2012استھالكھ في الجزائر عام 

 2012ووصلت في الجزائر عام  ،على أكبر حصة من استھالك الطاقة لقطاع النقل الطرق النقل البري عبر یستحوذ -
 ؛%88إلى 

ثاني  : المصدر الرئیسي لتلوث الھواء، إذ أنھ یصدر الكثیر من االنبعاثات أھمھا یعتبر قطاع النقل وخاصة البري -
 ؛SO2وثاني أكسید الكبریت  NO2جین ثاني أكسید النیترو، CO2أكسید الكربون 

 تحقیق قطاع نقل مستدام من خالل تحسین كفاءة الطاقة في القطاع أو ترشید استھالكھا؛ یمكن -
 كفاءة الطاقة من خالل مجموعة من المؤشرات العامة أو القطاعیة أھمھا كثافة الطاقة، كثافة الكربون؛ تقاس -
وھو ما یعني تراجع كفاءة الطاقة  ،2009-2000ي الجزائر خالل الفترة ھذه المؤشرات ارتفاعا ملحوظا ف عرفت -

عتماد على البنزین والدیزل كوقود ناھیك عن زیادة الطلب اال ستمرارلنقل نتیجة زیادة عدد المركبات وافي قطاع ا
 المحلي على الطاقة؛

یث وضعت برنامج للتحكم في الطاقة یمتد الجزائر الكثیر من الجھود من أجل تحسین كفاءة الطاقة في النقل، ح تبذل -
 على المدى القصیر، المتوسط والطویل؛

ستعمال غاز البترول المسال والغاز االبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة في قطاع النقل على التحول الى  یرتكز -
ت ومن ثم تخفیض الطبیعي المضغوط، وكذا عطاء األولویة للنقل الجماعي من أجل التقلیل من حركة السیارا

 االستھالك؛
  : على ضوء ما سبق یمكن تقدیم جملة من التوصیات نوجزھا فیما یلي 

ضرورة تنویع مصادر الطاقة في االستعماالت المختلفة في الجزائر السیما في قطاع النقل من أجل الحفاظ على ما  -
  تبقى من احتیاطي الموارد األحفوریة وكذا حمایة البیئة؛

 تطورات الحاصلة على المستوى العالمي في قطاع النقل واإلقتداء بتجارب دول أخرى الستدامة القطاع؛ال مواكبة -
الجھود لتحسین كفاءة الطاقة في قطاع النقل في الجزائر من خالل االلتزام الصارم بتنفیذ سیاسة كفاءة الطاقة  تكثیف -

 ؛2009-2007الموضوعة والتي لم تحقق نتائج ملموسة خالل الفترة 
قوانین صارمة فیما یتعلق بحمایة البیئة وترشید استھالك الطاقة من خالل تحدید معاییر االنبعاثات المسموح  وضع -

 إلخ؛...بھا للمركبات، فرض الضرائب وتقدیم الحوافز المالیة
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 تكثیف حمالت التوعیة من أجل تحسین كفاءة الطاقة وتعزیز السیاسة الموضوعة؛ ضرورة -
ؤسسات بالمراجعة الطاقویة والتي تساعد على وضع خطة للعمل والوصول إلى األھداف المحددة في سیاسة قیام الم -

  كفاءة الطاقة، أو تبني نظام إلدارة الطاقة یمكن من التحسین المستمر لترشید استھالك الطاقة؛ 
 

   : ملحق الجداول واألشكال البیانیة  -
 

  ملیون طن مكافئ للنفط:  الوحدة     ) 2013-2001(تطور االستھالك االبتدائي للطاقة في الجزائر :  )1(الجدول 
 السنوات 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013
 االستھالك االبتدائي للطاقة 30.0 30.0 32.6 35.4 39.6 38.6 40.7 44.8 46.6

Source : - Bp statistical review of world energy, June 2011. 
             - Bp statistical review of world energy, June 2014.  

  
  ملیون طن مكافئ للنفط:  الوحدة       )2012-2001(تطور االستھالك النھائي للطاقة في الجزائر :  )2(الجدول 

 السنوات 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 % إلى االجمالي 2012نسبة 
الصناعة، البناء  قطاع 4.6 5.1 5.8 6.7 7.3 8.0 7.8 7.9 21.84

 العمومیة األشغال و
قطاع النقل  4.7 5.9 5.8 6.4 10.8 11.2 12.3 13.3 36.74

  والمواصالت
القطاع المنزلي  9.5 11.3 12.7 14.3 12.6 12.4 12.3 15.0 41.42

  واستھالكات أخرى
  االجمالي 18.9 22.4 24.4 27.5 30.9 31.6 32.6 36.4 100

  .59ص  مرجع سابق، الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،للجمھوریة وزارة الطاقة والمناجم، الورقة القطریة  :المصدر 
  

  )2009-2000(مؤشرات كثافة الطاقة بالجزائر :  )3(الجدول 
 السنوات الوحدة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 الكثافة االبتدائیة ملیون دج/طن مكافئ للنفط 6.50 6.13 6.62 6.87 6.37 6.09 6.54 6.45 6.80 6.99
 ئیةالكثافة النھا ملیون دج/طن مكافئ للنفط 3.35 3.35 3.40 3.31 3.37 3.51 3.58 3.83 4.06 4.19
Source : 30/01/2015, Centre d’Activités Régionales PNUE/PAM, Indicateurs de maîtrise de l’énergie dans les pays 

de la rive sud de la Méditerranée, Rapport final de l’Algérie, APRUE, Décembre 2011, p 16, 
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/5-2-fr_rapport_indicateurs_algerie.pdf  

  
  )2009-2000( في قطاع النقل مؤشرات لقیاس كفاءة الطاقة بالجزائر) : 4(الجدول 

 السنوات الوحدة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
طن مكافئ  1.430 1.450 1.524 1.487 1.511 1.562 1.605 1.756 1.902 1.967

  الكثافة النھائیة للنقل  ملیون دج/للنفط

كغ مكافئ  2948.8 3076.1 3306.3 3404.3 3494.4 3666.0 3577.9 3697.9 3670.1 3754.8
 سنة/مركبة/للنفط

االستھالك الوحدوي 
 مركبة/ لمتوسطا

طن مكافئ  4.14 4.20 4.44 4.30 4.37 4.52 4.60 5.08 5.51 5.70
CO2/ملیون دج  

  كثافة الكربون
  لقطاع النقل

Source : Centre d’Activités Régionales PNUE/PAM, op cit, p 25.      
  

 االبتدائيمنحنى بیاني لتطور االستھالك ) : 1(الشكل 
         )2013-2001( للطاقة في الجزائر

 
 

  .1معطیات الجدول : المصدر 

أعمدة بیانیة لتطور االستھالك النھائي للطاقة في ) : 2(الشكل 
         )2012- 2001(الجزائر 
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 2012توزیع االستھالك في قطاع النقل عام ) : 3(الشكل 
 حسب النوع

 2% 4%
 6%

 88%

النقل البري عبر شبكة الطرقات 

النقل المائي 

النقل الجوي 

النقل بالسكك الحدیدیة 

 
Source : Ministère de l’énergie et des mines, consommation 

énergétique finale de l’Algérie, op cit, p 8.  

 2012توزیع االستھالك في قطاع النقل عام ) : 4(الشكل 
 حسب مصدر الطاقة

 35%

 3%1%

 61%

كھرباء

غاز البترول المسال

بنزین

دیزل

 
Source : Ministère de l’énergie et des mines, consommation 

énergétique finale de l’Algérie, op cit, p 8.  
 

مؤشرات كثافة الطاقة بالجزائر منحنى بیاني ل) : 5(الشكل 
)2000 -2009( 

 
  .3معطیات الجدول : المصدر 

للكثافة النھائیة للنقل منحنى بیاني ) : 6(الشكل 
 )2009-2000(بالجزائر

 
  .4معطیات الجدول  :المصدر 

 
منحنى بیاني لالستھالك الوحدوي المتوسط لكل ) : 7(الشكل 

 )2009-2000(مركبة بالجزائر 

 
  .4معطیات الجدول : المصدر 

منحنى بیاني لكثافة الكربون لقطاع النقل ) : 8(الشكل 
 )2009-2000(بالجزائر 

 
  .4معطیات الجدول  :المصدر 
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