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 œËe²�« s�√ oOI×ðË VKD�« WO³Kð sLCð WOK³I²�� WO�UÞ WO−Oð«d²Ý« WžUO� w� W�UD�« jOD	ð 
UÝ«—b� fOzd�« ·bN�« Ê≈
 ÆW¹uOM³�«Ë WO¾O³�«Ë W¹œUB²�ô«Ë WOŽUL²łô« œUFÐ_« w� sLJ¹ W�UD�« ŸUDI� Â«b²�L�« —uD²�« dO¹UF� o�Ë

 w�UÞ  Ì—bB�  dO�u²Ð  q�_«  XEI¹√  w²�«  v�Ë_«  W¹ËuM�«  
UD×L�«  …œôË  l�  UNLE½  qOK×ðË  W�UD�«  jOD	ð  
UÝ«—œ  
QA½
 Ê√ b¹b−�« —bBL�« «cN� sJL¹ Íc�« —Ëb�« ÊUO³ð vKŽ W¹«b³�« w� 
UÝ«—b�« Ác¼ ·b¼ VB½«Ë ÆW¹—uHŠ_« —œUBL�« ·œd¹ b¹bł
 œu�u�« ‰«b³²Ý« WO½UJ�≈ sŽ Y×³�« qLAO� U¼bFÐ l�ð« rŁ ¨WOzUÐdNJ�« W�UD�« s� …b¹«e²L�« W¹dA³�« 
UłUO²Š« sO�Qð w� t¹œR¹
 s¹e	²� WłU×�«  ÊËœ W�UD�«  s� WKzU¼ 
UOL� bO�u²Ð `L�ð w²�«  W¹ËuM�«  W�UD�«  ULOÝ ô ¨…œb−²�Ë …b¹bł —œUBLÐ Í—uHŠ_«
 ôË X½U� U� Î U³�Už w²�« WO�Ëb�« 
U�“_UÐ dŁQ²�« sŽ lL²−L�UÐ ÈQM¹Ë œËe²�« s�√ oOI×ð w� bŽU�¹ UL� ¨œu�u�« s� …dO³� 
UOL�
 WOL�UF�«  b¼UFL�«Ë  e�«dL�«  s�  b¹bF�«  r¼UÝ  b�Ë  ÆjHM�«  u¼Ë  ô√  fOzd�«  W�UD�«  —bB�  vKŽ  Ÿ«dB�«  rCš  w�  QAMð  ‰«eð
 l{ËË W�UD�« WLE½√ qOK×ð w� bŽU�ð W³ÝUM� qOK×ð qzUÝËË qLŽ 
UO−NM� d¹uDð w� ¨WO�UD�« 
UÝUO��« rÝdÐ WOMFL�«
 W¹—c�«  W�UDK� WO�Ëb�« W�U�u�« e�«dL�« Ác¼ sOÐ s� ÊU�Ë ÆœËe²�«Ë VKD�« w³½Uł vKŽ wK³I²�L�« U¼—uDð ‰uŠ 
U¼u¹—UMOÝ
 rŽœ  w�  UNÐ  ◊uML�«  —Ëb�«  rJ×Ð  W�UD�«  WLE½√  qOK×²�  W¹—ËdC�«  qLF�«  
UO−NM�  d¹uDðË  wM³ð  w�  Î«bz«—  Î«—Ëœ  
œ√  w²�«

 ÆW¹ËuM�« W�UDK� wLK��« Â«b	²Ýô«

 W¾O¼  WÐd−²�  VC²I�  Ì÷dŽ  l�  WO�Ëb�«  W�U�u�«  q³�  s�  …—uDL�«  W�UD�«  jOD	ð  
UO−NM�  sŽ  W×L�  ‰UIL�«  «c¼  ÂbI¹
 rŽœË  …d³	�«  r¹bIð  v�≈  Îôu�Ë  UN�«b	²Ý«  w�  WOMÞu�«  —œ«uJ�«  ¡UMÐË  
UO−NML�«  Ác¼  sOÞuð  w�  W¹—u��«  W¹—c�«  W�UD�«

ÆW�UDK� WOMÞu�« WÝUO��« r�UF� rÝ— w� —«dI�« l½U�

W�UD�« ÂUE½
يتجاوز نظام الطاقة في مفهومه الواسع قطاع الطاقة الذي ال 
تأمين  الطاقة في  الغرض من نظام  يشكل سوى جزٍء منه. ويكمن 
والتكييف،  والتدفئة  كاإلضاءة  للمجتمع  المختلفة  الطاقية  الخدمات 
المحرك  الدور  الطاقية  الخدمات  تؤدي  كما  ذلك.  إلى  وما  والنقل، 

لمعظم النشاطات البشرية التجارية والصناعية. 

والطلب  التزود  من جانبي  أساسي  بشكل  الطاقة  نظام  يتكون 
(Supply and Demand Sides)، أو من قطاع الطاقة وقطاع الخدمات 

لحوامل  المولدة  النشاطات  الطاقة  قطاع  يمثل  حيث  الطاقية، 
الطاقة وصوًال لشكلها النهائي المقدم للمستهلك بينما يمثل قطاع 
بالمصابيح  المتمثلة  النهائي  االستخدام  تكنولوجيات  االستهالك 
الكمبيوتر  وأجهزة  الطحن  وآالت  والثالجات،  والمواقد  الكهربائية 
من  مجموعة  القطاعين  هذين  بين  الوسيط  دور  ويتخلل  وغيرها. 
التجهيزات والبنى التحتية الضرورية لنقل وتحويل الوقود المقدم من 
قطاع التزود إلى خدمات طاقية كالكهرباء مثًال لدى استخدامها في 

توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات.  

 ،Sustainable Energy for the 21st Century اعتمدت المقالة بشكل خاص على أحد إصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان
إضافًة إلى نتائج أعمال مجموعة تخطيط الطاقة/ هيئة الطاقة الذرية السورية بهذا الخصوص

............ä’É```≤e


