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الديباجة:
تعد اجلزائر من بني املناطق اإلسرتاتيجية يف العامل ملا حتتوي
عليو من ثروات طاقویة ىائلة واحتياطي نفطي وغازي كبري ،جعلها
حتتل املراتب األوىل يف إنتاج وتصدیر الطاقة األحفوریة يف العامل ،إذ
تعترب من املمونني الرئيسيني للنفط والغاز الطبيعي ملنطقة أوروبا.
وبالتايل أصبحت صادرات احملروقات تشكل املصدر شبو الوحيد
للعملة الصعبة والدخل يف اجلزائر.
إن غىن اجلزائر بالطاقة وخاصة النفط والغاز الطبيعي جعلها ال
تواجو مشكلة تلبية الطلب احمللي مقارنة بالدول اجملاورة ،حيث تعد
احملروقات املصدر الرئيسي للطاقة هلا خاصة يف ظل عدم توفر
بدائل رخيصة ،وىذا ما یتجلى من خالل توجهات سياستها
الطاقویة منذ االستقالل واعتمادىا على احملروقات .ولكن مبادئ
ىذه السياسة تغريت يف السنوات األخرية بسبب ظهور عوامل
عدیدة ،فهيمنة النفط والغاز الطبيعي كمصدر للطاقة تأثرت يف
السنوات األخرية بعدد من التطورات أمهها حتقيق أىداف التنمية
املستدامة ،إذ أن ىناك حمددات سلبية وإجيابية جدیدة تساىم يف
صياغة اآلفاق املستقبلية للمحروقات .ففی ظل خماطر تراجع
االحتياطات النفطية والغازیة ،حيث تشري بعض الدراسات احلدیثة
إىل أن االحتياطي النفطي يف اجلزائر يف تناقص خاصة وأن الكثري
من احلقول بدأت تشيخ وتنخفض احتياطاهتا باملوازاة مع تزاید
الطلب على الطاقة بتزاید النمو االقتصادي والسكاين وضرورة
احلفاظ على البيئة ،جيعل خيار التوجو حنو مفهوم الكفاءة
اإلستخدامية ملوارد الطاقة ضرورة حتمية حيتاج إىل رسم إسرتاتيجية
وطنية متكاملة هتدف إىل حوكمة السياسة الطاقویة عن طریق

حتسني أمناط إنتاج الطاقة وترشيد استهالكها وتشجيع البدائل
النظيفة وتثمني دورىا يف مزیج الطاقة احمللي لتحقيق األمن
الطاقوي.
وعلی ضوء ما سبق ،ميكن طرح التساؤل التايل :ما هو دور
الطاقات المتجددة فی تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر

فی ظل تراجع االحتياطات ؟

محاور اليوم الدراسي

أوال :مفهوم الطاقات املتجددة ودورىا يف حتقيق التنمية املستدامة
ثانيا :بعض جتارب سياسات الطاقة املتجددة عامليا

ثالثا :دور تنویع مصادر الطاقة واستغالل مصادر الطاقة املتجددة
يف حتقيق األمن الطاقوي يف اجلزائر

رابعا :دور ترشيد استهالك الطاقة يف حتقيق التنمية املستدامة يف
اجلزائر

خامسا :آفاق الطاقات املتجددة يف اجلزائر

أهداف اليوم الدراسي:

نسعى من خالل اليوم الدراسي إىل حتقيق ما یلي:
 حتدید مبادئ السياسة الطاقویة العاملية وأىدافها اإلسرتاتيجيةلتحقيق التوليفة الطاقات املتجددة واحلفاظ على البيئة؛
 الوقوف على مقومات وأىداف السياسة الطاقویة الوطنيةاجلدیدة لرفع كفاءة الطاقة وترقية استغالل الطاقات املتجددة؛
 سبل حتقيق ترشيد استهالك الطاقة إلجناح مشروع الطاقةاملستدامة؛
 اقرتاح وعرض بعض النماذج االقتصادیة والقياسية ميكننا منخالهلا التنب سمستو الطلب والعرض الطاقوي يف اجلزائر.
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