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بسم اهلل الرحمن الرحيم
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السيدات والسادة الوزراء،
أصحاب السعادة
أيتها السيدات أيها السادة،
أود في البداية أن أشكركم جزيل الشكر على دعوتكم لي ،وتشريفي بافتتاح هـذا الــمنتدى،
وأن أُ ْعـــ ِرب عــن خـالص إمتناني لكــل الـذين عـملوا عــلى جعل هذا الحـدث ممكـنًا،
وأغـتـنـم هذه الـفرصة ألرحب بجمــيع ضيــوف الجـزائر.
كــما يسعـدنــي أن أعرب عن ارتياحي النعقاد هــذا الحدث الهام ،الــذي من شـأنه أن يتيح
للمشاركــين الجــزائريــين واألوروبيــين فرصة تبادل اآلراء ووجهات النظر ومنــاقــشتها
وإثـرائها من أجل الـنهوض بجــميع مبادرات الــشراكــة ،ودفــع وترقــيــة مشاريــع
الـتعــاون في مجال الـغاز ،والطاقات الـجـديدة والـمتـجــددة ،والــنَـجــاعـَـة الــطاقــويــة
وتــطويــرهــا.
أيتها السيدات أيها السادة،
يشكل هذا الـمنتدى فرصة هامة لتــعــزيـز الــتــقــارب والــتــكــامل بيــن الــهــيــئــات
الــمعــنــيــة الــرئــيــسيــة ،ومختــلف الــفــاعــليــن عــلى الـضفــتــيــن ،ولكونها تعد
حجر الـزاويــة فـي هذه الــشراكــة ،حيث يتوجــب عــلينا العمل على إنجــاح االنــتــقــال
الــطاقــوي ،بطريــقــة عــادلة ومنــصفــة.

من جهة أخرى ،ينبغي اإلشارة إلى أن هذا الـمنتدى ينعقد فـي ظرف خاص َيــتَـسم
بتطورات متعددة اقتصادية وجيوسياسية عموما؛ مما جعل مسألة الطاقة تحتل الصدارة
على الساحة الدولية ،بصفتها أحد الــمحركــات الرئـيسيــة لتنميــة اقـتصاديات البلدان،
وجدير بالذكر أن هذا الوضع أدى إلى السعي إلى ضمان التأمين باإلمدادات الطاقوية،
وتعزيز الـقدرة التنافسية واالقتصاديــة ،فضال عن األداء الــبيــئــي ،التي تشكل حاليا أهم
القضايا التي تحظى باهتمامنا.
وبالتالي ،فإنه من واجبنا جميعا ومن مسؤوليتنا أن نجد أفـضل الــسبل ،وأنسب الحلول
لتــلبية الطلب الـمتزايد عــلى الطاقــة ،بصفة مستــدامة واقــتصاديــة وآمنــة ،مع
الــمحافــظة عــلى الــنــظم الــبيــئــيــة.
ونحن نعتقد اعتقادا راسخا أن الغاز الطبيعي يعد العنصر الرئيسي واألساسي لإلنتقال
الطاقوي كما يمكن أن تشاطروني الرأي حول ذلك ،والذي يمثل مكونا هاما للمزيج
الطاقوي ،لكونه يشكل في الواقع وعلى وجه الخصوص ،حال بسيطا وفوريا بالنسبة
"لتخفيض من مادة الكربون في الكهرباء" والصناعة ،والسيما في القطاعات التي تستهلك
مثاليا للطاقات الـمتجددة التي تعد بطبيعتها متقطعة
كبيرا من الطاقة وشريكًا
قدرا
ً
ً
ً
وموسمية.
أيتها السيدات أيها السادة،
وعيا بالرهانات الـمرتبطة باالحتباس الحراري ،والتي تتجلى آثاره كل سنة بكثافة أكبر في
منطقتنا الـمتوسطية ،من الضروري وضع هذا التعاون في مجال الطاقة في إطار رؤية
إستراتيجية متوازنة ،تمكّننا من تجسيد انتقال طاقوي يضمن التنمية االقتصادية
واالجتماعية الـمستدامة والعادلة.
بأن الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي ليست وليـدة
وفي هذا اإلطار أَ َّو ُّد أن أذكِر ّ
الحاضر ،بل إننا نحتفل اليوم بالذكــرى العشرين لتــأسيسهــا ،وهـي التي مكنــت من وضع
إطار للتعاون ،حتى وإن أصبح من الضروري تحسيــنــه وتعزيزه ،مما سمح فــيــما مـضى
بتـنــفيذ الــعـــديــد مــن الــمبادرات واإلجــراءات.
وقد تم تعزيز هذا التعاون في مجــال الطاقة ،بمذكرة تــفاهم واِتفاق إداري ،سمح بتأطير
حوار رفيع الــمستوى بين الطرفين ،وهذا الـمنتدى الـثانــي هو أحد النتائج الـملموسة لهذا
الحوار ،الذي يعتـبر عنصرا أساسيا في الشراكة الجزائرية األوروبيــة ،ألن توفير إمدادات
الطاقــة بصفة آمنــة ومستدامة وتنافــسيةُ ،يـعد من األولويــات وأحد ركــائز إرساء أسس
االستقرار واالزدهــار الــمتــبادل والــمشتــرك.

وعليه ،كــان من الــضروري تــعــزيــر وتــقــيــيــم الــحوار بيــن شركــائــنــا
األوروبـــيــين فــي جــميــع الــميــاديــن ،من أجــل توطيد هذا التعاون والــعــمل معــا
لبنــاء شراكــة رابح ـ رابح تــضمن وتــصون مصالــح كــال الــطرفــين.
وغني عن البيان أن الجزائر ،في مجال الطاقة ،هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا
والـمورد الثالث للغاز الطبيعي في أوروبا؛ التي تعد بدورها أهم سوق للغاز الجزائري؛ وذلكم
ما يفسر العالقات الوثيقة والحوار الدائم بين الجزائر واالتحاد األوروبي بهدف تعزيز األمن
الطاقوي وترقية الطاقات الـمتجددة والفعالية الطاقوية.
تعد إمكانات الجزائر من حيث احتياطيات النفط والغاز كبيرة ،لكنها ال تزال غير مستكشفة
نسبيا ،السيما في جنوب غرب وشمال البالد وفي الـمنطقة البحرية؛ وذلكم هو السبب الذي
ً
جعل تكثيف جهود االستكشاف في صميم استراتيجيتنا.
وفرص االستثمار مفتوحة لشركائنا.
ونحن إذ نقوم بتكثيف جهود االستكشاف لزيادة احتياطياتنا ،فإن ذلك ليس فقط لتلبية
أيضا من أجل تعزيز مكانتنا كالعب نشط وموثوق
االحتياجات الـمتزايدة لسوقنا الـمحلية بل ً
في األسواق اإلقليمية والدولية؛ ولعل أفضل تعبير عن هذه اإلمكانات الهيدروكربونية هي
تلك االكتشافات الحديثة في الغاز الطبيعي.
وال شك أن تنفيذ قانون الـمحروقات ونصوصه التطبيقية ،سيــؤدي ال محالة إلى مضاعفة
فرص إطالق مشاريع االستكشاف ،وإعادة تقييم احتياطيات الغاز التقليدية ،واإلمكــانيات
سيــمكننـا من رفـع قدرات البالد
الكبيرة الـتي نــتــوفــر عــليــهــا من هذه الــموارد ،مما ُ
فيما يخص اإلنتاج والتصدير.
حدد برنامج عمل استعجالـي ،أشرفــت عليه وتكفلت
ولهذا الغرضّ ،
فإن قطاع الطاقة قد ّ
سيمكنهــا من زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي عــلى الــمدى
به شركة سوناطراك ،مما ُ
القــصير ،وذلك من خالل تسريــع عـمليــة تــطويــر بعض االكــتــشافــات ،وتنفيذ مخطط
لتحسين اإلنتاج ورفعه.
وإدراكا منّا للتحدي الــمزدوج الذي يواجه الــبالد ،والــمتمثل في تعزيز األمن الطاقوي عــلى
ً
الــمدى الطويــل ،وهذا بضمان تغطية الطلب الوطني من جــهــة ،والحفــاظ من جهة
أخرى عــلى كميــة صادرات الغاز عند الــمستــوى األمثل ،بما يضمن ويسمح لهــا بالوفاء
بالتزاماتهــا الــمستقبليــة ،وخاصة تُجــاه الــسوق األوروبيــة.

الصدد ،فإن صادراتنا قد بلغت مستــويــات ال بأس بها ،غير أن تطوير مواردنا
وبهذا
ّ
الطبيعية يستوجب منا القيام باستثمارات في الـمنبع ،قصد تحقيق اكتشافــات جديدة فــي
مجال الــمحروقــات؛
ومن هذا الــمنــبر ،ندعو كل الــشركــات والـمتعاملين األوروبيــين فــي قــطاع
الــمحروقــات ،للعمل معنا على رفع من قــدراتنا فــي إنتاج الـمحروقات السيما الغاز،
والــمضي
لتــحقــيــق الــمصالــح الــمشتركــة ،وضمان األمن الــطاقــوي للطرفــيــن،
ُ
قـدما نحو اِنتقال طاقوي عـادل وسلس في إطار تنمية مستــدامة.
فضال عن ذلك ،فإن الجزائر تعمل جاهدة في مجــال الغاز عــلى تعزيز تعاونهــا مع
شركــائهــا االقــتــصاديــين ،والسيــما عن طريق استــغاللــهــا األمثل لبنــيــتــهــا
الــتــحتــيــة من الــغاز ،من خالل إعــادة تفعيل مشروع أنبوب الـغاز TSGPالــعــابر
للصحراء ،الــذي يربط نـيـجيريــا بأوروبا ،مرورا بالــنــيــجــر والجــزائر ،والذي يعـتبر
اِختــيــارا استــراتــيــجــيــا يــضمن أمنــنــا وأمن أوروبا الــطاقــوي.
نظرا لـموقعها
أما فــيــما يخص برنــامج تــطويــر الــطاقــات الــمتــجددة ،فإن الجزائر،
ً
الجغرافي ،تتوفر على أحد أعلى الحقول الشمسية في العالم ،حيث تتجاوز مدة سطوع
تقريبا  3000ساعة سنو ًيا ،والتي يمكن أن تصل إلى 3900
الشمس في جميع أنحاء البالد
ً
ساعة ،خاصة في الهضاب العليا والصحراء.
حيث
الصدد ،تم الشروع في تجسيد برنامج يهدف إلى إنتاج  15.000ميجاوات،
وبهذا
ّ
تــم إطالق الــمرحلة األولى منــه ،من خالل دعــوة الــمستــثمريــن إلنــجــاز 1000
ّ
ميــجــاوات ،خالل الــسنــة الـقــادمة.
عالوة على ذلك ،يــعكف قــطاع الــطاقــة عــلى تــكــثيــف جهوده فــي الــمشاريــع
االستــثماريــة الجديدة ،من أجــل تنويــع الـمزيــج الطاقوي ،مركــزا على تطويــر
الــطاقــات الــمتــجــددة ،وإجــراءات الــتــحكــم فــي استــهالك الــطاقــة.
الــصدد ،يجري تــــنــفــيــذ برنامج لتعويض الــمصادر الــتــقــليــديــة إلنــتــاج
وفي هذا
ّ
الــكــهــرباء بقدرة  1300ميــجــاوات عــلى مستــوى الــمنــشئات الــقــاعــديــة
واإلنــتــاجــيــة لسونــاطراك بجــنــوب الــبالد ،بمصادر متــجــددة كــهــروضوئيــة.
مثلما قامت سونــلغاز ،من جهتها ،بإطالق برنــامج لتــهــجــيــن جــميــع محطات
الــطاقــة الــصغيــرة الــواقــعــة فــي الــجــنــوب وتــعــمل بالــوقــود.

واعتبارا لـموقعها الجغرافي وقربها من السوق األوروبية ،ومجالها
وعلى صعيد أخر،
ً
الشمسي الفريد ،واحتياطياتها المائية ،ومنشآتها األساسية في مجال الغاز والكهرباء
الـمتينة والواسعة ،ومراكزها البحثية ،وجامعاتها النشطة والفعالة ،ونسيجها الصناعي قيد
النمو ،وتحكمها ومهاراتها الـمؤكدة في مجال إنتاج الهيدروجين الرمادي واألمونياك /
اليوريا ،والتكرير والبتروكيماويات ،فإن الجزائر لديها فرص أكيدة للقيام ،بشكل سريع
ومستدام ،بتطوير شعبة هيدروجين فعالة ،وواعدة ،ومن شأنها أن تساهم بشكل فعال
في نجاح مسار اإلنتقال الطاقوي في البالد ،واستحداث قيم مضافة ،من حيث تكوين الثروة
ومناصب الشغل الـمستدامة ،على الـمدى الـمتوسط والطويل.
ولهذا الغرض ،ونظرا لكل هذه الـمؤهالت والتحوالت الــجــديــدة عــلى الصعيد
الــعــالــمي ،شرعــت الــجــزائر فــي تــطويــر الــهــيــدروجــيــن ،حيــث يوشك قــطاع
الــطاقــة والــمنـاجم بالتنسيق مع القطاعات الــمعنية األخرى ،عــلى استكمال دراسة
محددة الـمعالم لإلستراتيجية الــوطنــــيــة
سيــتــم من خاللــهــا وضع خارطة طريــق
ّ
لتــطويــر هــذا الــمصدر الــجــديــد من الــطاقــة.
أيتها السيدات أيها السادة،
لقد شرعت الحكومة بقيادة السيد رئيس الجمهورية ،في إصالحات هيكلية تهدف إلى
تنويع اقتصادنا ،والتخلص من تبعيتنا إلى النفط والغاز ،وتكثيف الجهود من أجل مزيد من
التكامل والتصنيع الوطنيين ،بهدف خلق الثروة والعمالة وضمان النمو في ظل الحفاظ على
الـمنجزات االجتماعية القتصادنا.
استــراتـيـجيـا وأولويــة ،حيث اتخذت
خيــارا
وبالنسبة للجزائر ،فإن هذه الــشراكــة تعد
ً
ً
الــحكــومة الــجــزائــريــة الــعــديــد من اإلجــراءات الــمحفـزة للنــمو ،بـتــشجــيــع
وتــرقــيــة االسـتــثمار ،وتحــسيــن منــاخ األعــمال ،من خالل مراجعة قــانــون االستــثمار،
وتحـديــث الــنــظام الــمالي والــمصرفــي ،عــن طريــق قــانــون النـقد والقرض الذي
تــكـ ِيـيــف قانون الصفقات العموميــة ،إلضفاء مزيد من
تجري مراجعته ،إلى جانب
ْ
الــمرونة على الشروط التعاقدية ،فــضالً عــن تــبسيط اإلجراءات اإلداريــة ،وآليــة الحصول
عــلى الــعقـارات الصنــاعــية ،مما يزيد من جاذبية الجزائر ،ويــسمح باستقطاب وجلب
االستــثمار األجــنــبي.
وفـي هذا الــسيــاق ،حرصت الحكومة الجزائرية عـلى التعجيل بوتــيــرة النــشاط الـمصرفي
والــتــأميــن ،ورقــــمنــة العــمليــات الــمختلفة ،وإنــشاء الشباك الوحيــد ،وتحسين عرض
األراضي والعقارات الــصنــاعــيــة.

وحرصا منها على صون موارد ميــزانية الدولة في ظل تــقـلبات أسعــار النفــط فــي
الــسنــوات األخيــرة ،والسيــما منــذ تــفشي فيروس كــورونــا ،انــتــهــجــت السلطات
العمومية الجزائرية أسلوبا وطريـقة جــديــدة لتــمويــل الــمشاريــع االستــثماريــة
الكــبرى ،وذلك بإشراك القطاع الخاص مع القطاع الــعــام .ويــجــري حالــيــا وضع
الــلمسات األخيــرة عــلى الــقــــانــون الــذي يــنــظم ويــؤطر هــذا الــشكــل الــجــديــد
من الــتــمويــل.
وأغتنم هذه الفرصة لنــرحب بكــم ونــدعــوكــم لالنــضمام إلـى مختلف مشاريع اإلصالح،
والــمشاركــة بشكــل ف ّعـال فــي االِنعاش االقـتصادي الــذي انتهجته الحكــومة
الجــزائــرية.
أيتها السيدات ،أيها السادة،
إن الحوار الـمفتوح والصادق والــمنظم حول قضايــا الطاقة ،وكــذا الــمسائــل الــمنـاخية،
من شأنه أن يــسهم بصفــة فعالة فـي إحراز تــقدم كــبيــر بيــن الــطرفــين ،وسيــكون
لهذا الــنــهج الــقــدرة عــلى خلق الــفــرص ،والــمضي قــد ًما لتــطويــر هــذه الــشراكــة.
ولتحقيق هذه الغاية ،يجب أن تــأخذ هــذه الــعــمليــة بعــين االعــتــبار ،أهداف وقدرات
وموارد األطراف الــمختلفة ،لجـعل هــذا الــتــقــارب وهــذا الــتــعــاون ممكــنًـا،
ومجــديــا ،وشامال لجميع الـجــوانــب الـمتعلقة بالــطاقــة ،وال يــقــتــصر فــقــط عــلى
نــشاط الــمحروقــات ،لذلك يــجــب أن تــقــتــرن هــذه الــجــهــود برغبة حقــيــقــيــة
فــي شراكــة ُمفــيــدة و ُمجــديــة للطرفــيــن.
وفي هذا الـمنظور ،فإن التعاون في التمويل يعد هو اآلخر ضروريا ،حيث يجب أن نجد م ًعا
اآلليات التي من شأنها أن تسمح للدول والبنوك والـمؤسسات الـمالية والشركات بالعمل
ومشتركا.
على نحو يكون فيه عبء التمويل والـمخاطر محتمال
ً
أن الطاقة عــامل رئيـسي في تحقيق االستــقــرار واإلزدهــار للجــميــع ،فــإ ّنــه
وبما ّ
يــتــوجــب عــــليــنــــا أن نــــعــــمل م ًعــا من أجــل مستــقــبل أفــضل ،عــلى الــرغم
مما نــواجــه من تــحديــات :اجــتــماعــيــة ،واِقــتــصاديــة ،وسيــاسيــة.
كــما يــجــب عــليــنــــا من أجــل مصالــحنــا الــمشتــركــة ،أن نــرسم بشكــل جــماعــي
آفــاق واعــدة للشراكــة ،من أجــل تــعــزيــز وتــشجــيــع وتــسهــيــل فــرص االستــثمار
بيــن الــشركــات الــجــزائريــة واألوروبيــة ،فــي مجــال الــغاز والــطاقــة الــمتــجــددة
والــبيــئة والــتــــنــميــة الــمستــدامة.

ونــحن متــفــائلون بأنــه ستــكــون لنــا الــقــدرة والــعــزيــمة الكبيرة عــلى تــطويــر
شراكــة قــويــة ،كفيلة بتحقيق نــتــائج ملموسة لصالــح األجــيــال الـقــادمة فــي
الجــزائــر واالتحاد األوروبي على حد سواء ،من خالل تركــيــز جهودنا عـلى الثقة والتـعـاون،
لضمان انــتــقــال طاقــوي فــ ّعــال عــادل ومنــصف ،يــأخذ في الحسبان اهــتــمامات
وخصوصيــات كــل طرف.
مفيدا للجميع ،بما يضمن األمن الطاقوي
وهكذا ،وحتى يكون هذا التعاون في مجال الطاقة
ً
لبعضنا البعض والسماح بالتنمية االجتماعية واالقتصادية للجميع ،فإنه يتعين أن ُيدرج
كذلك ضمن مقاربة شاملة تقوم محاورها الرئيسية لزا ًما على:
-

-

-

تعزيز االستثمارات ،السيما في مجال التنقيب عن البترول والغاز من أجل تطوير
إمكاناتنا الباطنية الكبرى ،وكذا في مجال الطاقات الـمتجددة والهيدروجين األخضر،
لـما تتمتع به الجزائر في هذا الـمجال من مزايا اليستهان بها؛
تطوير االبتكار والبحث والتنمية ،السيما في مجال الطاقات الجديدة والـمتجددة،
وخاصة الهــيــدروجين ،وتنفيذ عمليات نقل التكنولوجيا؛ على غرار رقمنة الشبكات
والشبكات الذكية وتخزين الطاقة والحركية النظيفة أو حتى عزل الكربون واحتجازه.
تعزيز التعاون العلمي في مجال البحث والتكوين قصد تنمية الـمهارات الالزمة
لالنتقال الطاقوي؛
التطوير الصناعي لـمختلف الشعب الطاقوية من أجل إدماج أفضل لسالسل القيم.

تلكم ،أيتها السيدات أيها السادة ،هي بعض األفكار واآلراء التي أردت أن أتقاسهما وإياكم
بمناسبة افتتاح هذا الـمنتدى الذي أتمنى أن يحقق األهداف التي عقد من أجلها.
شكــرا لكــم عــلى كــرم االصغاء.
والسالم عليكم

