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 الرحيم  الرحمن �سم هللا

ا�تم   "    2022  جوان  02  خميسيوم  املوسوم  الوط�ي  امللتقى  فعاليات  �� ا�عقاد  الطـــــــــــــــاقوي  االنتقــــــــــــــال 

الرهـانــــــــات الــجزائــــــــــــــــر: و  اقع  طرف  "الـــــــو من  املنظم  تنمية  "  خمرب "  و  الصناعية  التجاريةالسياسات    املبادالت 
)POIDEX  "(  و فرقة البحثPRFU    و هذا بقاعة    وي يف اجلزائر"ـ"التحليل االحصائي و االقتصادي لالنتقال الطاق

مستغانـم عبد ا�حميـد بن  جامعة  �    و العلوم التجار�ة وعلوم التسي�� لية العلوم االقتصادية  جتماعات ب�اال 

بلقاسمأ.د.    بُحُضور السّيدباد�ـس     ، عميد ال�لية  �جالالعدالة  أ.د.  نيابة عن السيد     العميدنائب    دواح 

و السادة األساتذة   بن ز�دان ا�حاج مسؤول امليدانأ.د.  لسّيدا،   POIDEX  املخرب   مدير  السيد أ.د. يوسفي رشيد

 األتية أسماؤهم حسب تنظيم ا�جلسات الثالثة: 

 املقرر  الرئيس  ا�جالسات 

 بن شنـي يـوسف د.  عـريـس مختار د.  االفتتاحية ا�جلسة 

 �سعد عبد الرحمن  د .  مـخفي أم�ن  أ.د .  الورشة األو�� 

 بوز�ان ال�جال د.  ودان بوعبد هللا د.  الورشة الثانية 

ال��وفيسور  و   شرفنا  ا�حاج  قد  ز�دان  "االفتتاحية  املداخلة  ط  ينش بتبن  عنوان  وأهمية    تحت  دور 

 "    �� ا�جزائر املستدامة   التنمية مبادئ �� تجسيد   املتجددة الطاقات  استغالل
ً

لتقى الِعلِ�ي تفاُعال
ُ
وقد جّسَد امل

منظمة ِوفق نمط العرض الثالثة  جلسات  ا��جموعة ِمن األساتذة الباحِث�ن بُمختلف ُرُ�وع الوطن ِمن خالل  

صت لعرض مداخالت األساتذة ِمن بقّية جامعات   ّصِ
ُ

  .الوطناِالف��ا��ي خ

 كحوصلة تقنية للمداخالت و املشار�ات �� امللتقى : 

 مداخلة �عد اجراء التحكيم املزدوج  45، قبل م��ا 85املستلمة  داخالتعدد امل .1

 مداخلة م��مجة  45من  42عدد املداخالت املعروضة يوم امللتقى   .2

 من  أهم التوصيات املق��حة من طرف املتدخل�ن، ندكر م��ا: 

ادخال علوم الطاقات املتجددة �� املنا�ج وال��امج التعليمية من أجل خلق جيل متعلم ووا�� للوضع   •

 الراهن واملستقب�� للطاقة.  

 إدماج الطاقات املتجددة ضمن املز�ج الطـاقوي وتطو�رها و��جيع استغاللها.  •
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ملرحلة ال�ي تتش�ل ف��ا سوق  إزالة العوائق أمام االستثمار �� مجال الطاقات املتجددة، خاصة مع هذه ا •

 إقليمية جديدة ب�ن أور�ا وشمال إفر�قيا. 

اعداد   • وكذا  م��ا  واالستفادة  ا�جال  هذا   �� الرائدة  العاملية  وا�خ��ات  الدولية  بالتجارب  االستعانة 

ها  تحف��ات الستقطاب يد عاملة �� هذا ا�جال الغاية م��ا التعر�ف بالطاقات املتجددة والنتائج ال�ي تحقق

 عند االستثمار ف��ا؛   

 إشراك البنوك �� املشاريع االستثمار�ة �� مجال الطاقات املتجددة.  •

إطالق مشاريع صغ��ة �� قطاع الطاقة املتجددة وال�ي تكون عموًما أقل ت�لفة وتمكن من الوصول إ��   •

 املناطق الر�فية وتحس�ن وصولها إ�� سالسل القيمة ا�خاصة بالطاقات املتجددة.

 د خطة وطنية لتصنيع معدات الطاقة املتجددة محليا دون ا�حاجة الست��ادها بت�اليف مرتفعة.إعدا •

ع��   • �عتمد  املتجددة،  الطاقة  مصادر  استغالل  مجال   �� واألورو�ية  العر�ية  الدول  مع  شرا�ات  إقامة 

 الت�امل وتبادل ا�خ��ات فيما بي��ا؛ 

 إ�شاء مراكز بحوث مختصة �� التحول الطاقوي، •

 ء نماذج جديدة لسوق الطاقة ؛ إ�شا  •

 تب�ي سياسات التحف�� والدعم ملشاريع الطاقات املتجددة .   •

 تحر�ر سوق الطاقة املتجددة.  •

الطاقات   مجال �� خاصة ثةيا�حد بالتكنولوجيات لالرتقاء ا�خصصة امل��انية ورفع العل�ي البحث ترقیة •

 االقتصادية والقطاعات املؤسسات ع�� ا�جزائر�ة ا�جامعة النفتاح املبادرة أخد عن فضال  املتجددة،

 إل��ا؛  املتوصل والنتائج  األبحاث لالستفادة من

ال��ك�� ع�� التمو�ل املستدام خاصة �عض ازمة جائحة كورونا، فقد وجهت ا�جائحة ترك�� الدول ع��  •

 مثل ال�حة والتوظيف.
ً
 ا�خاطر االجتماعية األك�� إ�حاحا

 ا�خواص ع�� االستثمار  �� مجال الطاقات املتجددة و تقديم تحف��ات  لهم . ��جيع  •

 ��جيع الس�ان ع�� انتاج الكهر�اء املن��� من خالل مشاريع صغ��ة لطاقة الشمسية و طاقة الر�اح    •

 ��جيع املس��لك�ن والشر�ات الصغ��ة واملتوسطة ع�� استخدام مصادر طاقة متجددة: •

 مع استثمارات الطاقة املتجددة ومصادر الطاقة املتجددة.تكييف نماذج األعمال  •

توجھ املصارف والقروض ا�خضراء، إذ ر�طت املصارف و�ش�ل م��ايد شروط القروض بالعوامل البيئية   •

 .واالجتماعية واملؤسسية
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التنظيمية،  • اللوائح  خالل  من  واالجتماعية،  االقتصادية  ا�خدمات  شر�ات  أمام  األسواق  فتح  دعم 

 ب�� ا�خصصة �أداة لدعم �عز�ز كفاءة استخدام الطاقة. والتدا

�حب تدر��� ومدروس للطاقات غ�� املتجددة من نظام الطاقة، مع اتخاذ إجراءات لتوف�� عوائد سوقية   •

 مستقرة الستثمارات الطاقة املتجددة؛ 

االقتصادي    الس�� إ�� اعداد سياسات، خطط و�رامج الستثمار الطاقات املتجددة تفي بتحقيق التنويع •

 وخلق نمط جديد �خلق التنمية املستدامة؛

 ضرورة االستفادة من مصادر الطاقات املتجددة خاصة الشمسية م��ا للوصول إ�� نمو مستدام.  •

•   �� القطاع ا�خاص لالستثمار  أمام  املتجددة وف�ح ا�جال  �� مجال الطاقات  التعاون املش��ك  ضرورة 

 ون مع مستثمر�ن أجانب. هكذا نوع من القطاعات املهمة بالتعا

ضرورة القيام �عملية تقييم لل��امج واملشاريع املنجزة �� إطار رؤ�ة و�س��اتيجية تطو�ر وتنمية الطاقات   •

 املتجددة من أجل الوقوف ع�� م�امن ا�خلل وت�حيح األخطاء. 

 عز�ز السياسات ال�ي ��دف إ�� االستخدام الفعال للطاقات املتجددة ؛  •

��جيع البحث العل�ي، وتكثيف املبادرات البحثية والتوعو�ة واالبداعية �� مجال االنتقال  العمل ع��   •

 الطاقوي �� ا�جزائر. 

 العمل ع�� تطو�ر الطاقات املتجددة من خالل ��جيع االستثمار �� القطاع، •

الطاق االعتماد أهمية بمدى االقتصادي�ن واملتعامل�ن األسر لدى الو�� ز�ادة ع�� العمل •  اتع�� 

 و االس��الك.  اإلنتاج أنماط و�غ�� املتجددة 

 فتح أسواق الطاقة أمام االستثمارات الصغ��ة والكب��ة ع�� حد سواء.  •

 البد من قيام الدولة بتقديم الدعم �� مجال الطاقات املتجددة ل��يئة اقتصاد قوي �� املستقبل.  •

الطاقة   • استغالل   �� القادمة  األجيال  حق  ع��  نحافظ  الطاقة ل�ي   �� االستثمار  من  البد  التقليدية 

 املتجددة، خاصة عندما نجد مصادرها متوفرة مثل ما هو موجود �� دولة األردن. 

 وترسيخ مبادئ املسؤولية البيئية لدي املواطن  .  •

 وضع قوان�ن و�شريعات من أجل إدماج استخدام الطاقة الشمسية �� املبا�ي ا�خاصة والعمومية. •

ومواءمة  من تنسيق   ا�جمعيات العامة  من أجل تمك�ن  القطاعات ا�ختلفة،   قوي ب�ن   تنسيقتحقيق  يجب •

 مش��كة.   برامجها لصا�ح طاقة 

 ال بد من تحس�ن التآزر ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص،    •

 ب�ن أ�حاب املص�حة من القطاع�ن العام وا�خاص،  ا�حوار  من الضروري ��جيع و�عز�ز سياسة  •
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و�مكن للقطاع ا�خاص أن يلعب دورا رائدا �� هذا القطاع من خالل االستثمار �� كفاءة استخدام الطاقة  •

 والطاقة املتجددة ع�� مستوى البلديات (املساجد، املدارس، املبا�ي العامة، إنارة الشوارع، إ�خ).  

امل  • التداب��  تنفيذ  جميع  و�نب��  استيعاب  أجل  من  الوطنية  الشبكة  مثل  التحتية  البنية  لتعز�ز  ناسبة 

 الطاقة املولدة للطاقة دون التأث�� ع�� جودة إشارة الطاقة.  

افز إضافية لإلعفاءات الضر�بية �� السلع واملشاريع املوفرة للطاقة.  •  الت�جع ع�� تقديم حو

 ب��ة ع�� حد سواء،  فتح أسواق الطاقة أمام االستثمارات الصغ��ة والك •

يجب �عز�ز كفاءة استخدام الطاقة، ح�ى ال تظل �عد اآلن عنصرا هامشيا وغ�� معروف كث��ا لالستثمارات   •

 �� جميع القطاعات.  

ينب�� دعم فتح األسواق أمام شر�ات ا�خدمات االقتصادية واالجتماعية، من خالل اللوائح التنظيمية،   •

 �ز كفاءة استخدام الطاقة.  والتداب�� ا�خصصة �أداة لدعم �عز 

إ�شاء مركز معلومات ومصرف بيانات �جميع مشاريع نظم املعلومات واإلبالغ عن االل��امات، فضال عن   •

   تصنيف شر�ات نظم املعلومات املتجددة وكفاءة الطاقة. 

 املستو�ات. ينب�� الشروع �� املز�د من حمالت التوعية، باالق��ان مع تنظيم حلقات عمل ع�� جميع   •

 

 كما ال تفوتنا الفرصة بالشكر ل�ل من ساهم �� إنجاح و اثراء هذا ا�حفل العل�ي.

 

 الدكتور  ز�ـــاد أمحمدرئيس امللتقى :  

 02/06/2022مستغانم، ا�خميس 

 


	 ينبغي الشروع في المزيد من حملات التوعية، بالاقتران مع تنظيم حلقات عمل على جميع المستويات.

