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والتطوير  العلمي  البحث  اجلديد حول  التوجيهي  القانون   مبوجب  
والذي   ،2015 دي�سمرب  يف  �سدر  الذي  االبتكار،  و  التكنولوجي 
االأكادميي  البحث  التوا�سل  بني  املزيد من ج�سور  اإن�ساء  اإىل  يهدف 
مركز  واكب  فقد  االقت�سادية،  و  ال�سناعية  والقطاعات  التطبيقي  و 
من  ذلك  و  كاملة  ب�سفة  الديناميكية  هذه  املتجددة  الطاقات  تنمية 
خالل تنظيم  عدة ابواب مفتوحة �سهدت جناحا كبريا حول خمرجات 
الطاقات  تنمية  مركز  باحثو  اأجنزها  التي  العلمية   البحوث  ومنتجات 
ال�سناعيني  لل�سركاء  �سمح  الذي  االأمر  هو  و  وحداته.   و  املتجددة 
بقوة  حا�سرين  كانوا  الذين  املدين   املجتمع  و  الطلبة  و  واجلامعيني 
تنمية  مركز  عليها  يحتوي  التي  املوؤهالت  و  القدرات  اكت�ساف  من 
العلمية  املعرو�سة و اجلاهزة    النماذج  الطاقات املتجددة من خالل  
للت�سنيع على نطاق وا�سع و طرحها يف ال�سوق الوطنية و العاملية وهو 
ما ين�سده الباحثون الذين يرغبون يف تثمني جمهوداتهم العلمية  و اأن 
متثل خمرجات بحوثهم  قيمة م�سافة لالقت�ساد الوطني. لقد تكللت 
هذه االأيام املفتوحة بالتوقيع على �سبعة اتفاقيات تعاون مع متعاملني 
رئي�سيني يف القطاع العام و اخلا�ص الذين ين�سطون يف جمال الطاقات 

املتجددة و التنمية امل�ستدامة.
وفقا  عديدة،  �سنوات  طيلة  املتجددة  الطاقات  تنمية  مركز  اإهتم  لقد 
ملهامه القانونية، على تدريب اليد العاملة  يف ميدان الطاقات املتجددة 
الطاقات  تعزيز  و  اخلربات  و  واال�ست�سارات  البحث  خالل  من 
يف  كتخ�س�سات  اإدراجها  و  تعميمها  و  ن�سرها  خالل  من  املتجددة 
اجلامعات ومراكز التكوين املهني و التمهني. كما  انخرط املركز ب�سكل 
النا�سطني يف  ال�سناعيني  ال�سركاء  مرافقة  و  امل�ساريع  اإجناز  كامل يف 
جمال الطاقات املتجددة. على رئ�سها تركيب املعدات  ال�سم�سية يف 
معظم الرتاب الوطني  خ�سو�سا يف املناطق النائية و املعزولة. و هو 
ما �سمح ب�سكل ملحوظ يف تغيري الو�سعية ال�سناعية للطاقات املتجددة  
على  املحافظة  و  البديلة  الطاقة  ثقافة  بداأت  و  كبري  ب�سكل  بالدنا  يف 
البيئة تاأخذ طريقها يف الو�سط االإجتماعي و يتبناها �سناع القرار يف 

البلديات و الواليات.
الطاقوية  ال�سيا�سات  قلب  يف  اليوم   املتجددة  الطاقات  تتواجد  
رئي�ص  ال�سيد  فخامة  اإعترب   قد  و  اجلزائر  يف  املنتجة  االقت�سادية  و 
اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة تطويرها  اأولوية وطنية خ�سو�سا واإن  
يولد   و  لبالدنا  م�ستقبلي  طاقوي  ا�ستقالل  حتما  �سي�سمن   ا�ستغاللها 
ابداعية   �سناعات  اإن�ساء  خالل  من  االقت�سادية  التنمية  يف  ديناميكية  
وموؤ�س�سات �سغرية و متو�سطة و اإيجاد  فر�ص عمل جديدة  و ي�ساهم 

اأي�سا يف احلفاظ على البيئة و مكافحة  تغري املناخ. 

�سناعة  من ظهور  املتجددة  للطاقات  الوطني  الربنامج  تنفيذ  �سيمكن 
قوية و متعددة للطاقات املتجددة يف اجلزائر و هو ما من �ساأنه اأن  ميثل 
فر�سة حقيقية للتفوق يف هذا املجال، لي�ص فقط يف �سناعة املعدات 
التي ت�ستخدم الطاقة ال�سم�سية اأوطاقة الرياح اأو الطاقة  اجليوحرارية 
اأو غريها من م�سادر الطاقات املتجددة و لكن اأي�سا يف جمال الهند�سة 

و الدرا�سة و الرتكيب و االإ�ستغالل و املتابعة و ال�سيانة.
التطوير  و  االإبتكار  يتطلب  املتجددة  الطاقات  �سناعة  تقدم   اإن 
يف  توجيهه   و  البحث  حترير  يف  حتما  �سي�ساهم  الذي  التكنولوجي 
اإطار  تخ�س�سي مما �سين�سئ ج�سور بني عامل البحث و عامل ال�سناعة.  
لهذا الغر�ص، ينبغي اإ�سراك البحث العلمي يف كل مراحل الربنامج 
البحث  عملية  تدعم  اأن  ينبغي  كما  املتجددة.  للطاقات  الوطني 
من  غريها    و  منادج  من  التطبيقية  البحوث  خمرجات  و  والتطوير 
كما  ال�سوق.  متطلبات  و  التكنولوجية  ال�سيا�سات  يف  دجمها  خالل 
يعترب اأي�سا  دعم البحث و التطوير يف جمال الطاقات املتجددة اأولوية 
وطنية و خيارا اإ�سرتاتيجيا قادر على اإيجاد حلول طاقوية جديدة ويف 
مما  منا�سبة   باأ�سعار  و  نظيفة  و  موثوقة  و  م�ستدامة  طاقة  الوقت  نف�ص 
يوؤدي اإىل تطوير تكنولوجي بناء و �سريع و خلق مناف�سة قوية و انت�سار 
و ا�ستغالل وا�سع للطاقات املتجددة.  كما يجب اأن ال يكون م�سدر 
هذا الدعم من ال�سلطات العمومية فقط  و لكن اأي�سا من املوؤ�س�سات 
االإبتكار  و  العلمي  البحث  دور  اأن  املهم  من  فاإنه  منه  و  اخلا�سة. 
والتطوير التكنولوجي يف جمال الطاقات املتجددة يلقى ترحيبا على 
جميع امل�ستويات للو�سول مل�ستوى االإتقان التكنولوجي الذي ي�سمح 
قت�سادات املتقدمة يف جمال املحافظة عن  لبالدنا اأن حتتل مكانة بني االإ

البيئة.
و يف االأخري فاإن  مركز تنمية الطاقات املتجددة بالعا�سمة  متيقن من 
ي�سعى  و  حددها  التي  املتجددة   للطاقات  التكنولوجية  التحديات 
لتطبيقها  من خالل  تعبئة  850 باحث و داعم للبحث يتوزعون بني 
املتواجدة يف ثالث واليات وهي  الثالثة   البحثية  املركز و  وحداته 
اأهدافه  و  الوطني  املخطط  بر�سم  قام   كما  اأدرار.  و  غرداية  تيبازة، 
االأ�سا�سية ملرافقة الربناج الوطني للطاقات املتجددة و تعزيز ال�سراكة 

مع القطاع ال�سناعي العام و اخلا�ص.
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