تعليقات الصحافة
اتفاق باريس حول التغيرات المناخية يشكل فرصة للجزائر
لتطوير الطاقات المتجددة
حول التغريات املناخية مببادرة من اجلزائر .و�سيعرف هذا املنتدى الذي �سينظم
ب�إحدى مدن اجلنوب اجلزائري م�شاركة القادة الأفارقة وممثلني عن املجموعة
العلمية وم�س�ؤويل ال�شركات الدولية املخت�صة يف الطاقات املتجددة.
كما �سيكون هذا املنتدى الإفريقي "ف�ضاءا لعر�ض التجارب و�آخر االبتكارات
التكنولوجية املرتبطة بهذا املجال" ح�سبما �أكده الوزير الأول عبد املالك �سالل
يف خطابه مبنا�سبة انعقاد ندوة باري�س.
و�أو�ضح ال�سيد جغالف �أن متويل مثل هذه امل�شاريع �سيكون من خالل ال�شراكة
يف �إطار "�أ�صدقاء املرافقة والطموح اجلزائري يف جمال احلد من التغريات
املناخية التكيف" وهي مبادرة �أخرى للجزائر كمال قال.
وقال ال�سيد �سالل خالل ندوة باري�س "ن�شجع �شركائنا يف ال�شمال واجلنوب
على االن�ضمام يف �إطار �أ�صدقاء مرافقة الطموح اجلزائري".
وبتوجهها نحو �إفريقيا لتغطية حاجياتها يف جمال الكهرباء قد ت�صبح اجلزائر رائدة
على ال�صعيد الإفريقي يف جمال الطاقات املتجددة.
الغاز الطبيعي ج�سر لالنتقال الطاقوي
ول�ضمان االنتقال الطاقوي للجزائر يرى ال�سيد جغالف �أن الغاز الطبيعي ي�شكل
اجل�سر "املثايل" لالنتقال نحو �أي اقت�صاد معتدل فيما يخ�ص الكاربون.
و�أ�شار �إىل ما قد تدره ال�شراكة مع الهند الذي يعد ثالث بلد يف العامل من حيث
التقلي�ص من الكاربون �إن قررت ت�شغيل م�صانعها بالغاز الطبيعي كمورد طاقوي
نظيف مقارنة بالطاقات االحفورية.
وقال قي هذا ال�سياق "يجب توجيه تعاوننا نحو هذا النوع من ال�شراكة التي
تعود بالفائدة على الطرفني".
و�أ�ضاف �أن "الغاز الطبيعي يعد ج�سرا لالنتقال من الطاقات االحفورية امللوثة
مثل النفط �إىل الطاقات املتجددة".
ويعد الغاز الطبيعي الطاقة االحفورية الأقل تلويثا بن�سبة  20باملائة من االنبعاث
امل�سببة لالحتبا�س احلراري مقابل  37باملائة بالن�سبة للنفط و 43باملائة بالن�سبة
للفحم.

�أكد اخلبري الدويل يف �ش�ؤون البيئة والتنمية امل�ستدامة والتنوع البيئي احمد
جغالف يوم الأربعاء باجلزائر العا�صمة �أن اتفاق باري�س حول التغريات املناخية
الذي �سيعطي "دفعا قويا" ل�صناعة الطاقات املتجددة ي�شكل فر�صة للجزائر التي
تتوفر على م�ؤهالت هامة يف هذا املجال.
وقال ال�سيد جغالف خالل مائدة م�ستديرة نظمها املعهد الوطني للدرا�سات
الإ�سرتاتيجية ال�شاملة �أن "اتفاق باري�س يعد دفعا قويا ل�صالح �صناعة الطاقات
املتجددة و�أن هذا القطاع كان ينتظر �إ�شارة والتي جت�سدت من خالل التزام
الدول خالل هذه الندوة".
و�أو�ضح ال�سيد جغالف الذي تر�أ�س منا�صفة اللجنة الدولية حول التغريات
املناخية التي �سبقت ندوة باري�س �أنه "من الوا�ضح الآن �أن العامل �سيتوجه نحو
الطاقات املتجددة".
وذكر نف�س املتحدث �أن  330مليار ا�ستثمرت يف هذه الطاقات النظيفة �سنة
 2015مع توقع بلوغ �أكرث من  1000مليار دوالر �سنة  2020تاريخ دخول هذا
الإتفاق حيز لتنفيذ.
واعترب ال�سيد جغالف ان هذا التوجه نحو الطاقات املتجددة يعد فر�صة بالن�سبة
للجزائر التي يجب �أن ت�ؤمن انتقالها الطاقوي للتح�ضري ملا بعد النفط.
وبالتايل ف�إن الطاقة ال�شم�سية تعد ح�سب نف�س املتحدث موردا هاما يجب تطويره
يف اجلزائر التي تتوفر على قدرات تتمثل يف حوايل � 2500ساعة من الت�شم�س
�سنويا وهو عدد يفوق بكثري ن�سب بلدان �أخرى ك�أملانيا (� 800ساعة) التي تعد
الرائد العاملي يف جمال الطاقة ال�شم�سية.
ويف هذا الإطار �أبدت اجلزائر يف ندوة باري�س حول التغريات املناخية نيتها
يف تطوير هذه الطاقة و�إنتاج الكهرباء من �أجل تغطية حاجياتها وت�صديرها نحو
�إفريقيا.
من جهته �سي�ساهم املنتدى الإفريقي للطاقات املتجددة الذي �ستحت�ضنه اجلزائر
ابتداءا من �سنة � 2016أو  2017يف بلوغ هذا الهدف.
وجاءت فكرة احت�ضان املنتدى الإفريقي للطاقات املتجددة خالل ندوة باري�س
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الحكومة تتجه نحو االستثمار في الطاقات المتجددة
من بوابة جينيرال إلكتريك
مركز تنمية الطاقات المتجددة يوقع اتفاقية رائدة
مع المجمع العالمي الستغالل الطاقات النظيفة
يا�سع " :البد من �إدراج البحث العلمي يف كل مراحل الربنامج الوطني للطاقات
املتجددة" وقع مركز تنمية الطاقات املتجددة اتفاقية تعاون مع املجمع الأمريكي
جينريال �إليكرتك متعلقة بتطوير الطاقات اجلديدة واملتجددة باجلزائر ،والتي تعد
�أوىل خطوات انفتاح بالدنا ال�ستغالل الطاقات النظيفة التي ال تن�ضب.
وح�سب البيان ال�صادر عن جينريال �إلكرتيك ،ت�سلمت "الفجر" ن�سخة منه،
تهدف هذه االتفاقية التي مت التوقيع عليها على هام�ش الأبواب املفتوحة املنظمة
من طرف املركز �إىل حتفيز وحتقيق م�شاريع تعاونية مبتكرة يف ميدان يعرف
تطورا كبريا.
وت�سعى االتفاقية �إىل حتديد االحتياجات يف ميدان البحث وتنمية الطاقات
اجلديدة واملتجددة باجلزائر ،ابتداء باالنتاج مرورا بالنقل ،التوزيع وكذا ت�سيري
الأجهزة عرب حلول رقمية.
و�أكد مدير املركز نور الدين يا�سع -ح�سب البيان -على �أهمية البحث يف
تطوير �صناعة الطاقات اجلديدة واملتجددة م�شريا �إىل �أن هذا النوع من ال�شراكة
ي�ساهم بالت�أكيد فى حترير مبادرات البحث واالبداع والتطوير يف هذا املجال
التكنولوجي ا�ضافة �إىل مد ج�سور �أكرث بني عاملي البحث وال�صناعة.
وح�سبه ف�إن البحث العلمي ينبغي �أن ي�شارك يف كل مراحل الربنامج الوطني
للطاقات املتجددة ،م�ضيفا �أن ن�سق البحث وتطوير والإي�ضاح يتطلب دعما عرب
�إدراج �سيا�سات تكنولوجية وعمليات ال�سوق.
وقال" :يعترب هذا الدعم ملجال الطاقات املتجددة �أولوية وطنية وخيار ا�سرتاتيجي
لتطوير حلول طاقوية جديدة ميكن االعتماد عليها تكون نظيفة وب�أ�سعار معقولة،
وينبغي �أن ي�أتي هذا الدعم من ال�سلطات ومن ال�شركات اخلا�صة".
من جهته� ،أكد الرئي�س املدير العام جلنريال الكرتيك ملنطقة �شمال غرب
�إفريقيا توفيق فرج �أن هذه االتفاقية �ست�سمح للجزائر باحل�صول على �أح�سن
التكنولوجيات يف العامل يف جمال الطاقات املتجددة وكذا يف جمال ال�شبكات.

واعترب �أن تخزين الطاقة و�إدماج الكهرباء املتناوبة املنتجة من م�صادر متجددة
�ستكون �أحد التحديات الكربى الواجب رفعها.
كما �أعرب عن رغبته يف م�ساهمة املجمع يف الربنامج اجلزائري"الطموح" يف
جمال الطاقة املتجددة والذي �سي�سمح للبالد بالإ�شعاع على ال�صعيد اجلهوي
وان ت�صبح فاعال كبريا يف جمال االنتقال الطاقوي يف القارة الإفريقية ككل.
يذكر �أن الربنامج الوطني املحني للطاقات املتجددة الذي �صادق عليه جمل�س
الوزراء يف  24ماي  2015يهدف يف �أفق  2030لإنتاج  22جيغاواط من
الكهرباء ذات امل�صدر املتجدد موجهة لل�سوق الداخلي و 10جيغاواط �إ�ضافية
للت�صدير.
و�ستمثل الطاقة ذات امل�صادر املتجددة نحو  27باملائة من الإنتاج الإجمايل
للكهرباء يف  2030و�ضعف القدرة احلالية للحظرية الوطنية لإنتاج الكهرباء.
و�سي�سمح هذا الهدف بتخفي�ض ا�ستهالك الطاقة الأحفورية ب  9باملائة يف افق
�سنة  .2030كما رافع وزير الطاقة �صالح خربي خالل مداخلته يف افتتاح
املنتدى اجلزائري -الأوروبي الأول حول الطاقة عن �أهمية ا�ستغالل الطاقات
اجلديدة واملتجددة ،قائال �أن الظروف الراهنة تفر�ض التحول الطاقوي للجزائر
لتنويع م�صادر الطاقة ،م�ضيفا "من غري املعقول �أن ال ن�ستغلها" ،م�ؤكدا �أن اجلزائر
�ستنتج  368ميغاواط من الطاقة ال�شم�سية نهاية ال�صائفة مع ا�ستهداف بلوغ 22
�ألف ميغاواط م�ستقبال.
ووجه الوزير دعوته للخوا�ص لال�ستثمار يف قطاع الطاقات النظيفة لتوليد
الكهرباء ،م�ؤكدا �أن الدولة لن ت�ستثمر مبا�شرة فيها ،بل �ستدعم هذه الأخرية
بال�سماح لها ب�شراء عقود لإنتاج الكهرباء على مدى � 20سنة ب�أثمان جد معقولة
ت�سمح بتغطية تكاليف اال�ستثمار و�إنتاج الطاقة ،وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة،
م�شريا �أن  27باملائة من الكهرباء �سيتم توليدها من الطاقات اجلديدة واملتجددة
�آفاق .2030
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