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امللخص: يقع هذا البحث االستقرائي ضمن موضوع إدارة و تطوير أنظمة الطاقة املتجددة. و هو يعرض  باختصار إمكانات 

و مقدرة الطاقات املتجددة املتوفرة مبنطقة »وادي اآلجال« الواقعة جنوب غرب ليبيا على توفري وظائف و فرص عمل عديدة 
و متنوعة، باإلضافة إىل توليد الطاقة عرب اقرتاح عدة مناذج استثمارية يف جماالت الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و طاقة 
الكتلة احليوية، و ذلك عن طريق مقاربة إحصائية تعرض الورقة من خالهلا كيفية توفري فرص عمل متنوعة وفقًا لألنشطة 
االستثمارية املقرتحة يف احلقول الثالثة املبينة للطاقات املتجددة. و يف االستنتاج ختلص الورقة إىل توفر الطاقة الشمسية و 
طاقة الرياح و طاقة الكتلة احليوية بكميات متباينة مجيعها قادرة و بنسب متفاوتة على تهيئة الوظائف و فرص العمل التقنية 
كتفعيل  االستثمار  هذا  يف  املؤثرة  االقتصادية  باحملفزات  الدعم  مع  املستدامة،  للتنمية  وطين  برنامج  ألي  الالزمة  املتطورة 

السوق و التأهيل البشري، والتمويل.

Exploration of the potential employment opportunities in 
the field of renewable energies in “Wadi AL-ajal”

Gassem Azzain

Faculty of Engineering - Sebha University 
PO Box 19758 Sebha Libya

Abstract: This inductive research is located within the theme of the management and 
development of renewable energy systems. In brief, It introduces the potential and ability 
of renewable energies available in “Wadi AL-ajal”, which is located south-west of Libya, 
in providing many job opportunities; in addition to power generation. Several proposed 
investment models in solar, wind and biomass energies in this paper show -via statistical 
approach- how to provide a variety of job opportunities according to investment activities 
proposed in the three mentioned fields of renewable energies. In conclusion, the paper 
confirms the availability of the earlier mentioned renewable energies in varying amounts 
and varying degrees, they are all able to create jobs and employment of advanced technology, 
which are necessary for any national program for sustainable development, with the support 

الطاقة الشمسية
والتنمية المستدامة

مة نصف سنوية تصدر   جملة علمية ُمكَّ
عن مركز  حبوث ودراسات الطاقة الشمسية
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of economic stimuli that affect investment, such as; the market activation, human resources, 
and finance.  

كلمات استداللية: الطاقة، الطاقات املتجددة، التنمية االقتصادية، البدائل التنموية.

1. مقدمة 

تقع منطقة »وادي اآلجال« يف جنوب ليبيا إىل اجلنوب 
الغربي ملنطقة »سبها« بني خطي عرض26.54° و °26.25 
يبني  كما  شرقًا   °14.25 و   °12.30 طول  خطي  و  مشاآل 
الشكل 1. و قد عرفت هذه املنطقة إىل وقت قريب »بوادي 
كما  نسمة،    72,587 حوالي  سكانها  عدد  يبلغ  و  احلياة« 
منها  املأهولة  املساحة  و   ،2 كم  تبلغ مساحتها حوالي 31,890 
تقدر حبوالي 2200 كم2 فقط ]8[، و سكانها يقيمون يف قرًى 
قرية  من  ميتد  شريط  على  متناثرة  مزارع  يف  أو  صغرية 
األبيض و حتى أوباري عاصمة املنطقة ملسافة 160 كم بني 

بداية سلسلة جبال أكاكوس و رملة زالف.
تشتهر منطقة “وادي اآلجال”  بإنتاجها الزراعي املميز 
بها  توجد  كما  التمور،  و  احلبوب  و  اخلضار  و  الكروم  من 
سياحية  مبيزات  تتمتع  و  كبرية،   ومائية  نفطية  ثروات 
كذلك  و  فيها  الشهرية  “قربعون”  حبريات  لوجود  فريدة 
أقدم  عاصمة “اجلرمنت”  العريقة  مدينة “جرمه”  أطالل 
ذلك  إىل  باإلضافة  متتلك  وهي  الكربى.  الصحراء  حضارات 
تسرتعي  اليت  املتجددة  للطاقات  متعددة  و  كبرية  مصادر 
الشمسية  الطاقة  مثل  االستثمار  على  تشجع  و  االهتمام 
هذه  سكان  لكن  احليوية،  الكتلة  طاقة  و  الرياح  طاقة  و 
على  كليًا  اعتمادًا  يعتمدون  ليبيا  يف  كغريهم   و  املنطقة 
تغطية  يف  الغاز  على  كذلك  و  املختلفة  مشتقاته  و  النفط 
و  النقل  و  الكهرباء  توليد  يف  الطاقة  من  احتياجاتهم  كافة 
املواصالت و االتصاالت و مجيع اخلدمات، وذلك  بالرغم من 
األزمات  إن  لذلك.  املصاحبة  البيئية  و  التقنية  املساوئ  كل 
السياسية و البيئية و االقتصادية و األمنية اليت تسبب فيها 
التقليدية  الطاقة  مصادر  على  احمللي  و  العاملي  االعتماد 
كالنفط و الفحم و الغاز قد فرضت ضرورة إجياد خارطة 
الطاقة  مصادر  متاهة  من  فعال  و  مالئم  خمرج  و  طريق 
الناضبة امللوثة للبيئة و الصراع السياسي الدولي للسيطرة 
و  أمنية  مشكالت  من  ذلك  كل  على  ترتب  وما  عليها، 
اجتماعية معقدة، حيث إن مثل هذا املخرج قد يكون متوفرًا 
من  النظيفة.  املتجددة  الطاقات  يف  األمثل  االستثمار  عرب 
األساس  احلقل  هو  عام  بشكل  الطاقة  حقل  فإن  آخر،  جانب 

يف االقتصاد احلديث، و على املستوى الوطين بصورة خاصة، 
فإن أي ختطيط مستقبلي مستدام البد أن يدخل يف حساباته 
االستخدام األمثل ملصادر الطاقات املتجددة، ليس فقط من 
أجل توفري احتياجات الطاقة التقليدية منها، بل و للمساهمة 
الذي  و  للعمل،  مستدامة  سوق  خلق  يف  الفعالة  االقتصادية 
يف  لالستثمار  الوطين  مظلة “املشروع  حتت  يكون  أن  ميكن 
الطاقات املتجددة” ]1[. من هنا تأتي أهمية الرتابط الكائن 
بني عملية استغالل إمكانيات الطاقات املتجددة و بني إجياد 
وظائف متنوعة و فرص عمل متجددة للمواطنني من أجل 
أي  شأن  من  إن  مستدام.  و  قوي  اقتصاد  بناء  يف  املساهمة 
برنامج وطين جيد لالستثمار يف الطاقات املتجددة، املساهمة 
األزمات  من  الوطين  االقتصاد  لوقاية   صلبة  درع   خلق  يف 
اليت  و  أخر  إىل  حني  من  بالعامل  تعصف  اليت  االقتصادية 

ترتبط بالشكل وثيق بعملية إنتاج و استهالك الطاقة.
املتعلقة  األساسية  احلقائق  بعض  بيان  هنا  املهم  من  و 
املتجددة  الطاقات  حقل  يف  التوظيف  و  العمل  بتهيئة فرص 
 ،]2[   ANERI املتجددة  للطاقات  الدولية  للوكالة  وفقًا 

حيث:
املتجددة  • الطاقة  جمال  يف  الوظائف  أن  “أيرينا”  تقدر   

تنازلي  ترتيب  يف  و   .2013 عام  يف  ماليني   6.5 بلغت 
والواليات  والربازيل  الصني  من  العمل  أرباب  أكرب  كان 

املتحدة واهلند وأملانيا وإسبانيا وبنغالديش ]3[.

البلدان  • من  اإلقليمية  التحوالت  حدوث  تواصل 
املتقدمة إىل البلدان الناشئة. و على حنو غالب يف 
قطاعات التصنيع والرتكيب من سلسلة القيمة يف 

تكنولوجيات طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
الطاقات الضوئية الشمسية و الرياح ال تزال األكثر  •

ديناميكية و قابلية للتجدد بني تكنولوجيات الطاقة 
املتجددة.

•  2.3 على  الضوئية  الشمسية  الطاقة  قطاع  استحوذ 
مليون وظيفة يف عام 2013، تركز معظمها يف الصني. 

تشري االجتاهات إىل زيادة يف وظائف الرتكيب يف الصني،  •
تزايد  حيث  مستقرة  التصنيع  وظائف  تبقى  حني  يف 
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و  • االستقرار  و  حيوي،  أمر  السياسي  السياق  إن 
القدرة على التنبؤ لضرورية لضمان النمو املستدام 

و للتوظيف يف الطاقة املتجددة.

التعليم والتدريب هما من العوامل املساعدة اهلامة  •
للعمل يف هذا القطاع اجلديد نسبيا و الذي يتميز 
يف  النقص  إن  حيث  للغاية،  عالية  بديناميكية 
املهارات خيلق بالفعل اختناقات و يعيق نشر تقنيات 

الطاقات املتجددة يف بعض البلدان. 
و بناًء على مجلة احلقائق األساسية الواردة يف هذا النص 
اكتسبت  اليت  العمل  فرص  إجياد  و  التوظيف  جماالت  فإن 
هي  املتجددة  الطاقات  حقل  يف  األهمية  حيث  من  األولوية 
الطاقة الشمسية و طاقة الكتلة احليوية و طاقة الرياح، كما 

يبني الشكل 2 ]2[.
و على هذا فإنه ميكن التأكيد و بشكل عام على الوجود 
الرئيسية  اجملاالت  يف  عامليًا  املتنامي  العمل  لسوق  الفعلي 

الرتاجع  و  االنتكاسات  بعض  من  بالرغم  املتجددة،  للطاقات 
بسبب األزمة االقتصادية العاملية، و على سبيل املثال كما يف 
الواليات املتحدة ]11[، و الصني ]12[، و أملانيا ]13[، و إسبانيا 

]14[، و اهلند ]15[، و الربازيل ]16[. 

2. الطاقات املتجددة يف وادي اآلجال

املناطق  خمتلف  بني  الكبري  البيئي  التشابه  إىل  بالقياس 
ذات الطابع الصحراوي جنوب ليبيا فإن هناك ثالثة مصادر 
وادي  منطقة  يف  متوفرة  اعتبارها  ميكن  املتجددة  للطاقات 
الرياح “حتى”  اآلجال و هي طاقة اإلشعاع الشمسي و طاقة 
و إن مل تكن مستمرة أو قوية ثم طاقة الكتلة احليوية اليت 
ميكن إنتاجها من مياه الصرف الصحي و النفايات و املخلفات 
النباتية و احليوانية أو من مزارع الطاقة. و يف هذا السياق، فإن 
األهداف الرئيسية ألي برنامج وطين لالستثمار يف الطاقات 
املتجددة مبنطقة “وادي اآلجال” - على سبيل املثال - ينبغى 
أن تتضمن متكني املواطنني من العمل بشكل فردي أو مجاعي 

الطلب ميتص زيادة املعروض من ألواح اخلاليا الشمسية.

الوقود احليوي السائل، والكتلة احليوية احلديثة والغاز  •
التوالي  على  تبلغ  و   ، العمل  أرباب  أكرب  هي  احليوي 
)1.4 مليون نسمة، و 0.8 مليون و 0.3 مليون نسمة( 

وترتكز أساسًا يف وظائف إنتاج املواد األولية.

يبقى التوظيف يف طاقة الرياح مستقرًا نسبيا عند 0.8  •

من  العديد  يف  السياسات  تغيري  عمل.  فرصة  مليون 
الدول قد خفض وظائف الرتكيب، يف حني أن الوظائف 

يف أعمال التشغيل والصيانة شهدت بعض النمو.

بلغ التوظيف يف التدفئة الشمسية 0.5 مليون نسمة، و  •
مع احتمال وجود سوء تقدير فإن  70% منها يقع يف 

الصني.

الشكل  )1(.  موقع منطقة وادي اآلجال على خريطة ليبيا
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يف كل ما يتعلق باستغالل املوارد الطبيعية للطاقات املتجددة 
املتوفرة يف تلك املنطقة مما خيلق فرصًا جديدة لعمل تقين 
حتقيق  و  اجملال،  هذا  يف  احلديثة  التقنيات  نقل  و  متطور، 

االقتصادي  الرواج  من  بيئة  إحداث  و  جمزية  مالية  عوائد 
نهضة  إرساء  ثم  من  و  الشريفة  املنافسة  من  جو  يف  اخلالق 

اجتماعية مستدامة.

الشكل )2(. التوظيف و فرص العمل يف الطاقات املتجددة عامليًا )2013م( حسب نوع التقنية املستخدمة ]2[

املتعلق  املشروع  لتغطية هذا  املطلوبة  املعلومات  إن طيف 
الطاقة  مصادر  من  الرئيسية  الثالثة  األنواع  يف  باالستثمار 
املتجددة و هي الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و طاقة الكتلة 
احليوية واسع جداً، و خيرج عن نطاق هذا البحث املوجز ذي 
على  سريكز  البحث  هذا  فإن  هلذا  و  االستقرائية،  الطبيعة 
النموذج األمثل للمنطقة يف هذا  الطاقة الشمسية باعتبارها 
املضمار بالنظر حلجم مصدرها الكبري حيث يبني اجلدول 1. 

السعات التقديرية لتلك املصادر يف ليبيا ]20[. و هذا البحث 
يقوم على إجراء مقاربة يف حدود ما هو متوفر من معلومات 
العمل  فرص  خلق  يف  الشمسية  الطاقة  بإمكانات  تتعلق 
اإلمكانات  تناول  سيتم  عليها  بالقياس  و  الحقًا  ثم  املناسبة، 
الرياح  و  احليوية  الكتلة  طاقيت  من  لكل  املتوقعة  العملية 

بشكل عام.

  اجلدول )1(. السعات السنوية لتوليد الطاقة الكهربية من الطاقات املتجددة املتوفرة يف ليبيا ]20[.

نسبة السعة التقديرية %السعة التقديرية )ترياوات ساعة / السنة(النوع
140,00089.17الطاقة  الشمسية

15,0009.55طاقة الرياح
2,0001.28طاقة الكتلة احليوية

157,000100اإلمجالي

1.2 إمكانات الطاقة الشمسية  و فرص العمل اليت 
قد توفرها مبنطقة وادي اآلجال

بناًء على املعلومات املتوفرة من مصادر عدة  فإن إمكانات 
اآلجال  وادي  مبنطقة  يوميًا  املتوفرة  الشمسية  الطاقة 
الفردية  احلاجات  أما   ،]5[ و   ]4[ و   ]1[ ك.و.س/م2   7 هي 
للطاقة احلرارية و الكهربية يف اخلدمات املنزلية كتسخني 
و  كالتلفاز  املنزلية  األجهزة  بعض  تشغيل  و  ضخها  و  املياه 

5 ك.و.س يوميًا يف  احلاسوب و ما شابه، فقد تكون يف حدود 
العامة  للشركة  تقديرات متوسطة  بناًء على  الراهن  الوقت 
إىل  األقصى  حدها  يف  تصل  قد  و   ،]18[ ليبيا  يف  للكهرباء 
 ،]5[ 12 ك.و.س يوميا و هو املقرتح إمجااًل ً يف عام  2050م 

و عليه فإن متوسط حاجات الفرد اليومية من الطاقة ستكون 
خالل 10 إىل 20 سنة القادمة 7.2 ك.و.س تقريبًا. و هذا بناًء 
متنامية  سنوية  زيادة  بواقع  السابقة  املعدالت  استقراء  على 
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املرتبط  الطلب  و  التنمية  معدالت  بزيادة  تزيد  قد   %  4.37

تستهلك  الطاقة  هذه  من   %  33 أن  باعتبار  و   ،]18[ بذلك 
على هيئة طاقة حرارية و 76 %  على هيئة طاقة كهربية، 
فإن هذا يعين احلاجة لتغطية ما مقداره 2.4 ك.و.س طاقة 
املطلوبة  املساحة  من  الفرد  حصة  فإن  هلذا  وفقًا  و  حرارية، 
من  اليومية  احتياجاته  لتغطية  الشمسية  الطاقة  لتجميع 
م2،  “الطاقة احلرارية الشمسية” فقط ستكون حوالي 1.75 
لتغطية  و   .%  60 حتويل مشسي حراري كلي  أساس  على 
البالغة  الكهربية  الطاقة  من  اليومية  الفرد  حاجات  باقي 
4.8 ك.و.س فإن املساحة املطلوبة من ألواح الطاقة الكهربية 

الشمسية “الفوتوفولتية” ستبلغ حوالي 5.5م2 للفرد الواحد، 
على أساس حتويل مشسي كهربي جتاري 12.5 %. و هذا 
يعين أنه  ينبغي تركيب مساحة إمجالية تبلغ 130,000م2 
عدد  إمجالي  أن  باعتبار  الشمسية،  احلرارية  اجملمعات  من 
إىل  باإلضافة  هذا  نسمة،   72,587 هو  باملنطقة  السكان 
حتكم  أجهزة  و  مضخات  و  أنابيب  من  املنظومات  جتهيزات 
الكرتونية و خزانات حرارية معزولة و غريها من الصمامات 
تقريبية  مساحة  تركيب  ينبغي  فإنه  كذلك  و  املكمالت.  و 
الشمسية،  الفوتوفولتية  اجملمعات  من  400,000م2  إمجالية 
وهذه املساحة ميكن ختفيضها إىل النصف إذا مت تبين معايري 
التقليدية  مع  املتجددة  للطاقة  االقتصادية  املنافسة  حتسني 
200,000 م2، إضافة  وفقًا لسياسة تكاملية فتصبح تقريبًا  
إىل ملحقاتها املختلفة من حموالت و مبدالت  و مقومات تيار 
و مقاييس و أجهزة كهربية و بطاريات و أسالك و كوابل 

متنوعة.
إن االستثمار يف جمال الطاقة الشمسية يف منطقة وادي 
اآلجال ميكن أن ينجز يف ثالث مراحل تتضمن مبدئيًا احلاجة 
اجملمعات  من  وافر  عدد  صيانة  و  تركيب  و  الستجالب 
الشمسية و جتهيزاتها و  الفوتوفولتية  و  الشمسية احلرارية 
املعدات الالزمة هلا على املدى القريب، ثم بدء برنامج وطين 
التجهيزات  الكامل ملختلف هذه  طموح للتصنيع اجلزئي ثم 
األبعد، و  املدى  املتنوعة على  الشمسية و ملحقاتها  املعدات  و 
الدولية  االستثمارية  املؤسسات  خمتلف  مع  بالتعاون  ذلك 
إليه  اإلشارة  جيب  ما  و  التقنيات،  هذه  مثل  يف  املتخصصة 
هنا هو احلاجة إىل طاقم كبري من عمال و فنيي الرتكيب 
سياسة  إطار  يف  الدراسة  و  التصميم  مهندسي  و  الصيانة  و 
املتعلقة  املتوسطة  و  الصغرى  املشاريع  لدعم  اقتصادية 

باستخدام الطاقة الشمسية، و كذلك احلاجة إىل عدد آخر 
من موظفي اخلدمات و اإلدارة املتعلقة بهذا اجملال املستحدث، 
حيث  يدخل هذا ضمن مبادرة فعالة لتهيئة بيئة عمل متكن 
و  احليوية  الكتلة  و  الشمسية   الطاقات  استخدام  برنامج 
الرياح من إنشاء و استدامة فرص عمل مناسبة متوافقة مع 

أفضل املعايري العلمية يف هذا اجملال.

فرص  و  احليوية   الكتلة  طاقة  إمكانات   2.2
العمل اليت قد توفرها

إن ما سلف من مقرتحات خبصوص االستفادة الصرحية 
إىل  باإلضافة  للطاقة  كمصدر  الشمسية  الطاقة  من 
االستثمار  و  للعمل  سوق  و  كمصدر  الضمنية  االستفادة 
إن   .ً احليوية  “الكتلة  طاقة  أيضا  لتشمل  توسيعها  ميكن 
أوضح املصادر لطاقة الكتلة احليوية يف منطقة وادي اآلجال 
ألنواع  الزراعي  اإلنتاج  أو  احليوانية  و  الزراعية  املخلفات  هو 
مياه  و  املنزلية  النفايات  تأتي  ثم  للطاقة،  املنتجة  احملاصيل 
يف   ]7[ الصناعية  املخلفات  من  القليل  مع  الصحي  الصرف 

املرتبة الثانية.
ما  يف  املناسبة  احمللية  البيانات  توفر  عدم  إىل  بالنظر   
الواحد من مياه الصرف  اليومي للفرد  بالناتج احمللي  يتعلق 
العاملية  الصحي ميكن االعتماد على احلد األدنى للتقديرات 
للمناطق الريفية و هو تقريبًا 0.15 م3 للفرد، و على متوسط 
تلك التقديرات من النفايات الصلبة املنزلية فقط  و هو تقريبًا 
1 كج للفرد ]9[. و بناًء على هذا فإن إمجالي الناتج السنوي 

م3،  ماليني   4 حوالي  يكون  سوف  الصحي  الصرف  مياه  من 
طن،  ألف   26.5 تقريبًا  يكون  سوف  الصلبة  النفايات  من  و 
النفايات  من  جداً  مهمة  و  كبرية  كميات  إىل  باإلضافة 
الزراعية و املخلفات احليوانية باعتبار أن منطقة وادي اآلجال 
هي منطقة زراعية بالكامل حتتوي على أعداد ليست بالقليلة 
من حظائر املاشية و تربية الدواجن، إضافًة إىل قدرتها على 
استزراع مساحات معقولة  مبا يسمى مبحاصيل إنتاج الطاقة.

إن معاجلة الكميات الناجتة عن مياه الصرف الصحي و 
فصلها إىل مياه صاحلة إلعادة االستعمال يف أغراض الري و 
غاز حيوي  و إىل  للرتبة  و إىل أمسدة و خمصبات  اخلدمات 
التقين  للعمل  حمدودة  غري  فرصُا  توفر  أن  ميكن  للوقود 
على  التدريب  و  التأهيل  بعد  األفراد  من  واسعة  لشرائح  
خمتلف املستويات. من جهة أخرى، فإن التعامل مع النفايات 
مصادرها  خمتلف  و  أنواعها  جبميع  العضوية  و  اجلافة 
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على  املؤسسات  و  لألفراد  واسعة  عمل  فرص  توفر  يعين 
إىل  املؤهلة  غري  للعمالة  النفايات  جبمع  تبدأ  مستويات  عدة 
التصنيع و إعادة التدوير و إنتاج املواد املستعادة و الغاز احليوي 
كامليثان و األمسدة ، مروراً بعمليات الفرز و أعمال املعاجلة 
املتنوعة للعاملني املؤهلني و الفنيني املتخصصني و املهندسني 

و املستثمرين ]9،8[.
الطاقة  إنتاج  جمال  يف  اخلاص  القطاع  استثمارات  إن 
أمام  بالتأكيد  واسعًا  الباب  تفتح  سوف  احليوية  الكتلة  من 
و  جتميع  حمطات  يف  مهمة  تقنية  عمل  فرص  استحداث 
تنقية و معاجلة مياه الصرف الصحي و يف جممعات النفايات 
البلدية الصلبة و العضوية و يف حمطات تربية احليوانات و 

يف مزارع الطاقة.

قد  اليت  العمل  فرص  و  الرياح   طاقة  إمكانات   3.2
توفرها

لسرعة  موثقة  واضحة  بيانات  هناك  ليست  أنه  برغم 
أو شدة الرياح و مدتها يف منطقة وادي اآلجال، فإنه ميكن 
مبثيالتها  والتشابه  للقرب  نظرًا  شديد  باطمئنان  مقاربتها 
األسباب  لنفس  ذلك  و  سبها،  منطقة  يف  املوثقة  و  املعروفة 
تقدميه.  سبق  كما  الشمسية  الطاقة  بإمكانات  املتعلقة 
العام  املتوسط  أن  بينت  قد  الدراسات  بعض  فإن  وبالقياس 
املتوقع لسرعة الرياح بهذه املنطقة هو ما بين 3.6 و 5.8 م/ث 
الرياح  هذه  توصف  حيث   ،]6[ و   ]4[ أمتار   10 ارتفاع  على 
لعدد  فقط  صاحلة  وهي  خفيفة،  و  مومسية  بأنها  عمومًا 
تستخدم  اليت  وهي   ، اخلفيفة  الرياح  تربينات  من  حمدود 
و  منخفضة  بقدرات  الكهربية  الطاقة  توليد  أو  املياه  لضخ 
أمناط  بعض  لتغطية  كافية  من  أكثر  تكون  قد  لكنها 
الطلب احمللي املتوسط أو بعض التطبيقات احلديثة و اليت 
من  هي  و  الطاقة  كشجرة  الدراسة  و  البحث  قيد  تزال  ال 
تصميم فرنسي و هي بإمكانها توليد 3.5 كيلووات تقريبًا 
مستوياتها  رغم  الرياح  طاقة  أن  يتبني  هذا  من  و   .]17[

املنخفضة و املومسية فإنه قد يكون باإلمكان بواسطتها توفري 
املؤسسات  و  األفراد  لبعض   احملدودة  العمل  فرص  بعض 
يقوم  أن  مستثمر  ألي  ميكن  املثال،  سبيل  على  و  باملنطقة، 
الطاقة  لتوليد  املناسبة   األماكن  يف  رياح  تربينات  بنصب 
دراسة  إجراء  بعد  األفراد  أو  للمؤسسات  بيعها  و  الكهربية 
اجلدوى االقتصادية الالزمة، كما ميكن لبعض املهندسني 
و الفنيني - كما سيتبني الحقًا - العمل يف جمال تركيب 

تلقيهم  بعد  املتوسطة  و  الصغرية  الرياح  تربينات  صيانة  و 
دورات التدريب و التأهيل املطلوبة.  

وادي  مبنطقة  املتجددة  الطاقات  يف  االستثمار  مفزات   .3
اآلجال

أية  استكمال صورة  أجل  و من  السابقة  للمعطيات  وفقًا 
خطة لالستفادة من الطاقات املتجددة يف إجياد فرص عمل 
متطورة و فعالة للمواطنني مبنطقة وادي اآلجال فإن هناك 
و هذه  اإلجابة عليها،  ينبغي  اليت  املهمة  التساؤالت  من  عدداً 

التساؤالت ميكن تلخيصها على النحو التالي:

تلك  • استثمار  و  استخدام  اقتصادية  مدى  هو  ما 
املصادر يف منطقة ريفية كوادي اآلجال؟. هذا يعين 
القيام بإجراء دراسات اجلدوى االقتصادية الالزمة و 
استثمار  مشروعات  جلعل  املناسبة  الطرق  إجياد 

الطاقات املتجددة املتوفرة مرحبة و مضمونة.

ما هو حجم السوق املتوقع للطاقات املتجددة يف وادي  •
اآلجال؟. هذا يتطلب إجراء مسح اقتصادي اجتماعي 
شامل لتحديد حجم السوق املتوقع ملعدات و خدمات 
الطاقات املتجددة و لرسم صورة واضحة عن أمناط 

استهالك الطاقة السائدة يف املنطقة.

مشروع  • أي  يف  للبدء  املطلوبة  التأهيل  درجة  هي  ما   
يعين  األمر  هذا  املتجددة؟.  الطاقات  يف  لالستثمار 
و  للتأهيل  مناسبة  خطة  بوضع  االهتمام  ضرورة 
التدريب ضمن املعاهد الفنية ذات العالقة و العناية 
بأن جيد خرجيوها فرص عمل جيدة و مستدامة يف 

مشروعات الطاقات املتجددة.  

املتاحة  • و  الالزمة  التمويل  مصادر  و  قيمة  هي  ما 
ملشروعات الطاقات املتجددة؟. هذا يشري إىل األهمية 
املصرفية  املؤسسات  عواتق  على  امللقاة  البالغة 
إجياد  يف  املختلفة  التمويل  صناديق  و  الوطنية 
الصيغة املناسبة لتمويل مشرعات الطاقات املتجددة 
منح  و  الشركات  أو  األفراد  مستوى  على  دعمها  و 
فرص  من  أكرب  عدداً  توفر  اليت  لألنشطة  األولوية 

العمل التقنية.

ما نوع السياسة االقتصادية االجتماعية اليت تتبناها  •
و  لالستثمار  األجانب  و  املواطنني  لتشجيع  الدولة 
هذا  يف  و  املتجددة؟  للطاقات  الفعالني  االستخدام 
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التشريعات  إلجياد  البالغة  األهمية  تربز  الشأن 
املتجددة،  الطاقات  يف  االستثماري  للنشاط  احملفزة 
و  السياسيني  عاتق  على  ملقاة  خاصة  مهمة  وهي 

صناع القرار يف املؤسسات ذات العالقة يف الدولة .

 4. مراحل برنامج االستفادة من الطاقات املتجددة يف التوظيف 
و توفري فرص العمل

لصورة  استكمااًل  و  السابقة  املعطيات  من  باالستفادة 
إجياد  يف  املتجددة  الطاقات  من  لالستفادة  املفرتضة  اخلطة 
»وادي  مبنطقة  للمواطنني  فعالة  و  متطورة  عمل  فرص 
حمفزات  توفر  من  التحقق  مت  قد  أنه  بافرتاض  و  اآلجال”، 
االستثمار املشار إليها سابقًا، و باالستفادة من اخلربات الدولية 
الطاقات  جمال  يف  التوظيف  مسألة  حول  املتاحة  البيانات  و 
الطاقات  استخدام  برنامج  تقسيم  ميكن  فإنه    ،]2[ املتجددة 
املتجددة إىل ثالث مراحل سيتم بيانها الحقًا، و قد يكون من 
املمكن عرض بعض النماذج لألنشطة املهنية و فرص العمل 
املتجددة   الطاقات  من  االستفادة  تتبنى  خطة  ضمن  احملددة 
بالتوافق مع منط اخلربة الفنية احملتمل تهيئتها يف اجملتمع 
و البيئة الريفية “لوادي اآلجال” يف جمال التعامل مع املعدات 
هذه  و  للطاقة،  املستهلكة  باألنشطة  املرتبطة  التجهيزات  و 

املراحل الثالث هي على النحو التالي:
 املرحلة األوىل، و هي تتعلق بأعمال الرتكيب و الصيانة 

و  الكهربية  و  الشمسية احلرارية  الطاقة  اجلزئية ملنظومات 
و  معاجلتها  و  احليوية  الكتلة  من  الطاقة  توليد  منظومات 
مجيع  لوازم  و  ملحقات  و  البسيطة  الرياح  طاقة  منظومات 
مع  التعامل  يف  التجربة  حلداثة  بالنظر  و  املنظومات،  تلك 
يكون  لن  املرحلة  هذه  يف  و  فإنه  املنظومات،  هذه  معدات 
الفين  التأهيل  ذوي  العاملني  سوى  العمل  سوق  يف  مطلوبًا 
إصالح  و  الدورية  الصيانة  و  الرتكيب  أعمال  على  املقتصر 
الكافية  اخلربة  توفر  عدم  بسبب  هذا  و  االعتيادية،  األعطال 
أو التقنية الضرورية لتصنيع تلك املعدات بالداخل، حيث يتم 
املتوسط  و  القريب  املدى  على  بالكامل  اخلارج  من  استريادها 
يهدفان  واضحني  أداء  وحسن  تصنيعية  جودة  شروط  ضمن 
املدى  على  توطينها  و  التقنية  نقل  عملية  تيسري  ضمان  إىل 
حتى  سنوات،   5 إىل   3 من  املرحلة  هذه  تستمر  قد  و  البعيد. 
العاملني بهذا التخصص  التأكد من تشرب الوسط الفين و 
الضرورية  اخلربة  اكتسابهم  و  املهنة  هذه  مهارات  لكافة 

الالزمة لالنتقال إىل املرحلة التالية.

اجلزئي  التصنيع  بأعمال  املتعلقة  وهي  الثانية،  املرحلة 

اخلصوص  وجه  على  احلرارية  الشمسية  املعدات  لبعض 
بعض  و  احلرارية  اخلزانات  و  الشمسية  اجملمعات  مثل 
كألواح  حرفية  األكثر  الشمسية  الرتكيبات  ملحقات 
املعزولة  احلرارية  اخلزانات  صناعة  و  االنتقائية  الزجاج 
تركيبات  لبعض  اجلزئي  التصنيع  إىل  إضافة  شابه،  ما  و 
املخلفات  معاجلة  معدات  مثل  احليوية  الكتلة  منظومات 
و  للغازات  الناقلة  األنابيب  و  الرتسيب  كخزانات  العضوية 
بعض ملحقات و لوازم هذه املنظومات، و من اجلدير بالذكر 
الكثري من  أنه سوف تكون هناك فرصة أكرب للتعرف على 
التخصصية  األعمال  من  املزيد  توليد  و  العملية  الوظائف 
يف  املذكورة  الفنية  األعمال  لكافة  الفعلية  املباشرة  عند 
املرحلة فرتة زمنية قدرها  املرحلة األوىل. و قد تتطلب هذه 
من 5 إىل 10 سنوات و ذلك حتى التأكد من قابلية ممارسي 
األعمال التقنية و ذوي اخلربة املؤهلني املذكورين يف املرحلة 
باملعلومات  تشبعهم  و  املتكامل  التصنيع  عامل  لولوج  السابقة 
ضمن  املضمار  هذا  يف  احمللية  الصناعة  لتطوير  الالزمة 
الشروط العاملية املعروفة للجودة وحسن األداء بالدرجة اليت 

تكفي لالنتقال إىل املرحلة الثالثة.
املرحلة الثالثة، و هي ترتبط مبحاولة التصنيع املتكامل و 

إقامة خطوط اإلنتاج الصناعي جلميع وحدات توليد الطاقة 
من املصادر املتجددة املتوفرة باملنطقة، كمصنع للمنظومات 
الفوتوفولتية  للمنظومات   مصنع  و  احلرارية  الشمسية 
الشمسية و مصنع لرتبينات الرياح و مصنع لوحدات معاجلة 
الكتلة احليوية، حيث إن الوصول إىل هذه املرحلة و السيطرة 
التنمية  مهمًا يف جمال  على مجيع معطياتها سيكون إجنازاً 

البشرية املستدامة يف منطقة » وادي اآلجال”.
و  األعمال  تصنيف  حول  اإليضاح  من  املزيد  أجل  من  و 
املصادر  من  الطاقة  توليد  أنشطة  بكافة  املرتبطة  الوظائف 
تقديم  ميكن  اآلجال”  »وادي  منطقة  يف  احملتملة  املتجددة 
و  العملي  اإلطار  ضمن  العمل  فرص  تهيئة  حول  منوذج 
املنزلي بالطاقة  التسخني  ذلك باالستفادة من بعض تقنيات 
أمناط  من  معني  لنمط  حمدد  لتصور  وفقًا  الشمسية 
النموذج  الطاقة احلرارية، ثم و بالقياس على هذا  استهالك 
من  توفريه  ميكن  ملا  مقاربة  على  احلصول  باإلمكان  سيكون 
فرص عمل ضمن حقلي طاقة الرياح و طاقة الكتلة احليوية 
الرياح  بقوة  الطاقة  توليد  وحدة  تشغيل  و  تركيب  مثل 
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و  تركيب  عملية  أو  املاشية  تربية  و  الزراعية  لألغراض 
العضوية  املخلفات  من  احليوي  الغاز  إنتاج  منظومة  تشغيل 
و  احلرارية  الطاقة  لتوليد  منوذجية   مزرعة  يف  احليوانية 

إنتاج األمسدة العضوية.

الطاقات  يف  احملتملة  العمل  لفرص  مقرتحة  من��اذج   .5
املتجددة

و  احلرارية  الشمسية  الطاقة  يف   .1 رقم  منوذج   1.5
الفوتوفولتية

أواًل: املنظومات الشمسية لتوليد القدرة احلرارية: 

التجارية  و  املنزلية  للخدمات  للماء  الشمسي  التسخني  “وحدة 

البسيطة”

طاقة  من  تستفيد  حرارية  ميكانيكية  منظومة  هي 
درجة  رفع  يف  جممعاتها  أسطح  على  الساقطة  الشمس 
حرارة املائع الناقل للحرارة عرب أنابيب هذه اجملمعات و تقوم 
بتخزينها حتى تكون يف متناول املستخدم يف مجيع األوقات يف 

حالة غياب اإلشعاع الشمسي لياًل أو لعدة أيام بسبب  الغيوم.

منظومة التدوير الطبيعي:	 

من    3 الشكل  يبني  كما  البسيطة  املنظومة  تتكون هذه 
منطقة  يف  العرض  خط  تعادل  بزاوية  املائل  املعدني  اللوح 
االستخدام و املثبت به أنابيب النحاس الطولية الناقلة للماء 
أفقيًا  املثبت  املعزول  احلراري  اخلزان  حنو  مشسيًا  املسخن 

أعلى اللوح احلراري. 
منظومة التدوير القسري:	 

تتكون املنظومة األكثر تعقيداً كما يبني الشكل 4. من 
سطح  على  املركب   )1( الشمسي  اجملمع  أي  املعدني  اللوح 
للماء  الناقلة  الطولية  النحاس  أنابيب  به  املثبت  و  املبنى 
املسخن مشسيًا و املائل بزاوية تعادل خط العرض يف منطقة 
الناقل للحرارة بواسطة  املائع  أنابيب  االستخدام و توصل به 
املضخة )2( اليت يشغلها جهاز حتكم الكرتوني )14( لتدوير 
و  الشمسي   اجملمع  بني  حراريًا  معزولة  أنابيب  عرب  املائع 
اخلزان احلراري املعزول )10( املركب عموديًا داخل املبنى. و 
من أجل إعطاء فكرة أفضل عن جممل الرتكيبات الالزمة يف 
منظومة التسخني القسري بالطاقة الشمسية فإن اجلدول 2 
الرسم  املبينة على  يبني مجيع تفاصيلها وأجزائها األساسية 

التوضيحي.
الشكل )3(. مكونات املنظومة الشمسية املنزلية لتسخني املاء بالتدوير الطبيعي

اجلدول )2(. تركيبات و أجزاء منظومة التسخني القسري بالطاقة الشمسية املبينة يف الشكل 4.

العنصررقمالعنصررقمالعنصررقم

مصفاة13.تصريف آلي للهواء7.اجملمع الشمسي1.
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جهاز حتكم الكرتوني14.مقياس ضغط »مانومرت«8.مضخة تدوير )جممع - خزان( 2.

مضخة تدوير )نظام التدفئة(15.مقياس حرارة »ترمومرت«9.صمام مانع رجوع3.

مشع تدفئة أو تدفئة أرضية16.خزان حراري معزول10.وعاء مغلق للتمدد4.

سخان احتياطي إضايف17.ماء ساخن لالستعمال11.صمام أمان5.

صمام ثالثي االجتاه18.منظم ضغط12.صمام ضبط السريان6.

املنظومة  تركيبات  نوعي  حول  ُبني  ما  خالل  من  و 
احلرارية الشمسية لألغراض املنزلية أو التجارية املتوسطة، 
اليد  تعداد  حول  مبسطة  صورة  على  احلصول  ميكن  فإنه 
العاملة الالزمة  للتعامل معها و فقأ ملراحل العمل و التطوير 
التوزيع هو مقرتح  أن هذا  3. مع مالحظة  كما يف اجلدول 
مبنطقة  السكانية  الكثافة  حسب  نظري  مكاني  إحصائي 
و  تقريبًا  نسمة   7200 لكل  شركة  بواقع  اآلجال”،  “وادي 

املنطقة  سكان  لعدد  وفقًا  للشركات  املقرتح  العدد  فإن  عليه 

سوف يكون حوالي 10 شركات لكل نوع من املنظومات مكونة 
املبني. و  املهندسني حسب  و  اإلداريني  و  الفنيني  من عدد من 
وفقُا للتوزيع املقرتح يف اجلدول 3. فإن إمجالي الفرص اليت 
قد يوفرها العمل على كلتا املنظومتني يف املرحلة األوىل هو 
تقريبًا 80 وظيفة عمل مستدامة منها 30 وظيفة يف شركات 
منظومات التدوير الطبيعي و 50 وظيفة يف شركات منظومات 

التدوير القسري. 

الشكل )4(. مكونات منظومة مشسية منزلية لتسخني املاء و التدفئة بالتدوير القسري. 	

أما فيما يتعلق باملرحلة الثانية، فإن إمجالي فرص العمل 
أعمال منظومة  82 وظيفة يف  يبلغ تقريبا  احملتمل إجيادها 
125 وظيفة يف أعمال منظومة التدوير  التدوير الطبيعي و 
القسري. و إذا أخذ يف االعتبار إمكانية املزج بني املنظومتني يف 
التعامل بسبب التشابه يف التقنيات و املواد يف كلتا املرحلتني، 
فإنه سيكون من املتوقع أن تتمكن أية خطة لدعم التوجه حنو 
االستفادة من التقنيات البسيطة للطاقة الشمسية احلرارية 

الكلي   عددها  يبلغ  قد  متنوعة  تقنية  عمل  فرص  إجياد  من 
207 وظيفة. و إذا ما أضيف إليها كل فرص العمل  حوالي 
الكامل  الصناعي  االستثمار  جراء  عليها  احلصول  احملتمل 
املرحلة  يف  الشمسية  الطاقة  معدات  تصنيع  يف  املباشر  و 
الثالثة و متت إقامة مصنع هلا باملنطقة فإن اإلمجالي الكلي 

املراحل  املتوقعة جلميع  املستدامة  الوظائف  العمل و  لفرص 
سيكون تقريبًا 361 وظيفة يف كلتا املنظومتني أي  مبتوسط 



10

 قاسم عبدالسالم الزين
جمللد )4( العدد )1(  - 2015 

ة -  ا
ستدام

ة امل
ة والتنمي

س
شم

ة ال
طاق

 ال

الطبيعي ومتوسط  التدوير  132)4±( وظيفة يف منظومات 

216 )9±( وظيفة يف منظومات التدوير القسري. 

القدرة  لتوليد  الفوتوفولتيــة   الشــمسية  املنــظومة  ثانيًا: 

الكهربية:

يف  كما  الفوتوفولتية  الشمسية  املنظومات  ترتكب 
الفوتوفولتية  األلواح  مصفوفة  من  عام  بشكل   5 الشكل 
تياراً  منها  تولد  و  الشمس  أشعة  تستقبل  اليت  الشمسية 
حاكم  وعرب  األسالك  عرب  الوقت  نفس  يف  يرسل  كهربيًا 
الشحنة حنو بطاريات التخزين، و بناءاً على ما سبق فإنه ميكن 
املتوقع احلصول عليها يف  العمل  اقرتاح عدد إمجالي لفرص 
أعمال الرتكيب و الصيانة املتعلقة باملنظومات الفوتوفولتية 
الشمسية  تبلغ نسبة زيادتها 30 % قياسًا على فرص العمل 
فرصة    470 حوالي  أي  الشمسية  احلرارية  املنظومات  يف 
احلاجة  توقع  مع  أقصى،  كحد  الكرتونية  ـ  كهربية  عمل 
باملنظومات  مرتبطة  كهربية  صيانة  و  تركيب  أعمال  إىل 
باملنظومات  املرتبطة  تلك  تفوق  الفوتوفولتية  الشمسية 
العمل  فرص  إمجالي  يكون  هنا  من  و  احلرارية،  الشمسية 
املتوقع احلصول عليها من العمل املباشر يف تصنيع و تركيب 
و صيانة معدات الطاقة الشمسية و ملحقاتها عمومًا حوالي 
730 وظيفة، و إذا أضيفت إليها 30 فرصة عمل يف األعمال 

توقعها  ميكن  عمل  فرصة   760 فإن  املصاحبة  اخلدمية 

الطاقة الشمسية وحدها. أي    ملنطقة »وادي اآلجال« يف حقل 
بواقع وظيفة واحدة لكل 95 نسمة.

منوذج رقم 2.  طاقة الكتلة احليوية

طاقة  معدات  و  جتهيزات  مع  بالعمل  يتعلق  ما  إن 
يف  باألخذ  و  السابقة  املقاربة  نفس  باتباع  و  احليوية،  الكتلة 
االعتبار القابلية الواسعة لتوليد فرص العمل وفقًا لألمناط 
الذي   6 الشكل  يف  املبينة  املتجددة  احليوية  للطاقة  املختلفة 
احليوية  الكتلة  خامات  الستغالل  السنوية  الدورة  يبني 
 7 الشكل  و  السماد،  و  الطاقة  إلنتاج  احليوانية  أو  الزراعية 
معاجلات  ألهم  العضوية  الكيميائية  التفاصيل  يبني  الذي 
العمل احملتمل يف خمتلف  بالنظر حلجم  الكتلة احليوية، و 
الكتلة  طاقة  من  باالستفادة  املرتبطة  األنشطة  و  املعاجلات 
حجم  اقرتاح  ميكن  فإنه  األشكال  هذه  يف  الظاهرة  احليوية 
أي  الشمسية،  الطاقة  مع  باملقارنة   %  75 بنسبة  توظيف 
جمال  يف  توقعها  ميكن  عمل  فرصة  و  وظيفة   570 حوالي 
و  نسمة.   127 لكل  وظيفة  بواقع  أي  احليوية،  الكتلة  طاقة 
سوق  ضمن  العمل  لفرص  املتوقع  الكلي  العدد  يصبح  بهذا 
حوالي  إمجااًل  اآلجال”  »وادي  مبنطقة  املتجددة  الطاقات 
وظيفة و فرصة عمل ميكن تهيئتها يف فرتة زمنية   1,330

قد يكون متوسطها من 7 إىل 10 سنوات يف الطاقة الشمسية و 
معاجلات الكتلة احليوية.

اجلدول )3(. مقرتح توزيع فرص العمل و الوظائف يف شركات الطاقة الشمسية و فقأ للمراحل:

مراحل تهيئة فرص العمل
و توصيفاتها

نوع املنظومة -
 عدد العاملني

تدوير 
طبيعي

تدوير قسري

املرحلة األوىل : مشروعات صغرى

)تركيب و صيانة املنظومات اجلاهزة(

التصنيف :
11إداري

1-فين كهربي ـ إلكرتوني )متخصص(

23فين ميكانيكي )تركيب و صيانة(

35العدد  الكلي التقريبي للعاملين في الشركة الواحدة

3050العدد  الكلي للعاملني لكل 10 شركات تقريبًا

املرحلة الثانية: مشروعات صغرى

)جتميع- تصميم وتصنيع جزئي حسب الطلب، تركيب-الصيانة(
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التصنيف :

11إداري

مهندس ميكانيكي )تصميم وتنفيذ و إشراف(
مهندس 

مستقل لكل 4 
شركات

مهندس 
مستقل  

لكل  
شركتني

1-فين كهربي ـ إلكرتوني
710فين ميكانيكي )تركيب و صيانة(
812احلد األدنى و األعلى للوظائف يف الشركة الواحدة

82125العدد  الكلي التقرييب للعاملني لكل 10 شركات تقريبًا

املرحلة الثالثة : مشروعات متوسطة

»شركة تصنيع املنظومات الشمسية احلرارية« )كامل قياسي / حسب الطلب(

التصنيف:

5 ـ 210 ـ 4إداري
12مهندس ميكانيكي )تصميم وتنفيذ و إشراف(

5 ـ 38 ـ 5فين كهربي ـ إلكرتوني
20 ـ 1030 ـ 14فين ميكانيكي )تركيب و صيانة(
32 ـ 1650 ـ 24احلد األدنى و األعلى للوظائف يف الشركة الواحدة

207 - 225-128 136احلد األدنى و األعلى للوظائف املتوقعة لكل الشركات حسب نوع املنظومة

216 )9±(132)4±(متوسط العدد الكلي للوظائف املتوقعة لكل الشركات حسب نوع املنظومة

الشكل )5(. تركيب املنظومة الشمسية الفوتوفولتية ]19[

منوذج رقم 3.  طاقة الرياح

الشمسية  الطاقة  إمكانيات  على  قياسًا  و  سبق،  مما 
السالفة الذكر يف سياق إجياد فرص العمل، و إىل املعدالت 
القليلة   واإلمكانيات  الرياح  طاقة  لتوفر  املتواضعة  الطبيعية 
لتوليد الطاقة منها يف منطقة وادي اآلجال، فإنه ميكن اقرتاح 
3 %  لسوق العمل يف تركيب معدات و جتهيزات  ما نسبته 
23 فرصة  طاقة الرياح يف منطقة وادي اآلجال، و بهذا فإن 

عمل تقريبًا قد تتوفر كمتوسط تقديري، أي بواقع فرصة 
عمل لكل 2,268 نسمة.

4.اخلالصة

املتجددة  الطاقات  تقنيات  يف  االستثمار  فإن  بهذا  و 
بالصورة اليت مت بيانها يف هذه الورقة سوف يكون له القدرة 
يف  عمل  فرصة  و  وظيفة   1,353 جمموعه  ما  تهيئة  على 
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الرياح،  طاقة  و  احليوية  الكتلة  طاقة  و  الشمسية  الطاقة 
54 نسمة من سكان  لكل  أو وظيفة  أي مبعدل فرصة عمل 
املنطقة، أو ما نسبته 6.21 %، إذا افرتضنا أن قوة العمل بني 

جمموع  من   %  30 تقريبًا  تبلغ  باملنطقة  املواطنني  السكان 
السكان ، أي حوالي 21,776 وظيفة ، و على اعتبار أن النسبة 
األكرب من السكان هم طلبة أو صغار يف السن دون 18سنة . 

الشكل )6(. الدورة االستثمارية إلنتاج الوقود احليوي من الناتج الزراعي أو احليواني، املدخالت )اليد العاملة، رأس املال، املخصبات، 

املبيدات، احملروقات، الكهرباء، و املاء ثم النواتج و اخلدمات و معاجلة االنبعاثات ]10[.

من  فإنه  الورقة،  هذه  سياق  نفس  يف  و  عام  بشكل  و 
التأكيد على أن ما ذكر ليس هو كل ما ميكن  الضروري 
أن يتولد عن التوجه حنو التقنيات احلديثة من أجل تركيب 
الطاقة من  توليد  و أجهزة  و صيانة و الحقًا تصنيع معدات 
املتجددة مبنطقة »وادي اآلجال”، بل إن هناك طيفًا  املصادر 
املرتبطة بتنشيط هذا االستثمار  املهن  و  الوظائف  واسعًا من 
ميكن تهيئتها، حيث  ينبغي لفت االنتباه إىل أن توفري فرص 
الستخدام  احملتملة  الثالثة  اجملاالت  يف  اقرتحت  اليت  العمل 
الطاقات املتجددة مبنطقة »وادي اآلجال” و نشر ثقافة العمل 
الرتكيب  أعمال  املعدات من  و  التقنية  املباشر مع  التعامل  و 
اليد  و  اخلربات  انتشار  و  املتكامل  التصنيع  إىل  الصيانة  و 
الفنية سيساهم يف نشر و تعزيز تطبيقات الطاقات املتجددة، 
و سوف يفتح األفق واسعًا أمام االزدهار االقتصادي و يشجع 
اليت  األنشطة  من  العديد  مباشرة  على  املواطنني  من  الكثري 
تستفيد من تلك التطبيقات يف جمال إنتاج الطاقات احلرارية 
العمل  الكثري من فرص  الكهربية، االمر الذي يعين تهيئة  و 
“غري املباشر” مع خمتلف تقنيات و معدات الطاقات املتجددة.

5. االستنتاجات 

تقنية  عمل  فرص  إجياد  إلمكانيات  االستقراء  هذا  من 
األهلية  املؤسسات  و  لألفراد  املتجددة  الطاقات  يف  متطورة 
مبنطقة وادي اآلجال، ميكن أواًل استنتاج أن هناك ثالثة أنواع 
رئيسية من الطاقات املتجددة متوفرة باملنطقة و على رأسها 
تأتي الطاقة الشمسية ثم طاقة الكتلة احليوية و بعدها تأتي 
طاقة الرياح من حيث إمكانية االستثمار فيها و توليد الطاقة 
و فرص العمل منها بدرجات متفاوتة، و ميكن اقرتاح تصور 
نوعية  و  األنشطة  حتديد  إىل  يهدف  بيانه،  مت  كما  عملي 
فرص العمل املرتبطة بربنامج االستفادة احمللية من الطاقات 

املتجددة.
إن خلق فرص العمل يف جماالت الطاقات املتجددة سالفة 
الذكر يعتمد على عدة حمفزات ضرورية لتحقيق اجلدوى 
و  تشريعات  سن  خالل  من  السوق  تفعيل  أهمها  االقتصادية 
الرئيسي  املصدر  املتجددة  الطاقات  من  جتعل  قوانني  إصدار 
إلمداد املشاريع اإلسكانية و اخلدمية بالطاقة، و أيضًا إقامة 
يف  تعتمد  سياحية  و  صناعية  و  زراعية  اقتصادية  مشاريع 



 استكشاف فرص العمل احملتملة يف الطاقات املتجددة مبنطقة »وادي اآلجال«.
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إمداداتها على أنظمة الطاقات املتجددة، ثم التأهيل  البشري 
يف  املتوسط  و  العالي  التقين  التعليم  دعم  و  نشر  خالل  من 
جماالت الطاقات املتجددة، ثم منح التمويل الالزم ملشروعات 
ضمن  االستثماري  اإلقراض  طريق  عن  املتجددة  الطاقات 
شروط تشجيعية مالئمة، و ذلك من أجل الوصول إىل تنمية 

من  و  االقتصادية.  اجلدوى  معايري  أفضل  ضمن  مستدامة 
الطاقات  قطاع  يف  األهلي  لالستثمار  برنامج  أي  إجناح  أجل 
املتجددة باملنطقة ينبغي االهتمام بهذه احملفزات و منحها ما 

تستحقه من البحث و الدراسة.
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