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بتطبيق منوذج مرحيل
لالنتقال الطاقوي القامئ
عىل الطاقات املتجددة يف
دول الرشق األوسط ومشال
إفريقيا عىل اجلزائر ،تو ّفر
هذه الدراسة رؤية إرشادية
لدمع تطوير االسرتاتيجية
وتوجيه معلية االنتقال
الطاقوي.

يتيح االنتقال الطاقوي حنو
الطاقات املتجددة فرصة بعيدة
املدى للتطور االقتصادي
واالجمتايع يف اجلزائر.

متلك اجلزائر إماكنيات
اكفية لتصدير الطاقة
املتجددة بأشاكل خمتلفة
يف املستقبل ،ما يتيح
الفرصة لتعويض اخنفاض
العائدات من الوقود
األحفوري.
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إن الفهم الواحض للرتابطات االجمتاعية
والتقنية والرؤية اهليلكية يه رشوط أساسية
لتعزيز وتوجيه التحول إىل نظام طاقة قامئ عىل
الطاقة املتجددة بالاكمل .لتهسيل هذا الفهم،
مت تطوير منوذج مرحيل لالنتقال الطاقوي
املتجدد يف بلدان الرشق األوسط ومشال
إفريقيا وتطبيقه عىل حالة اجلزائر .وهو
مممص لملساعدة عىل تطوير اإلسرتاتيجيات
وإدارة االنتقال الطاقوي وليكون مبثابة دليل
إرشادي لصناع القرار.

ُيظهر التحليل أن اجلزائر قد اختذت بالفعل
اخلطوات األوىل حنو االنتقال إىل الطاقات
املتجددة .وف ًقا للمنوذج املرحيل للرشق
األوسط ومشال إفريقيا ،ميكن تصنيف
اجلزائر عىل أهنا تدخل مرحلة « إطالق
الطاقات املتجددة » .بالرمغ من ذلك ،ال
يزال الوقود األحفوري يلعب دو ًرا مهمي ًنا يف
قطاع الطاقة اجلزائري ويف االقتصاد كلك.
لدمع إطالق الطاقات املتجددة ،هناك حاجة
إىل دمع قوي عىل مجيع املستويات .عندها
فقط ميكن هتيئة الظروف اإلطارية الالزمة
لتجشيع املشاركة وجذب االستمثار من
القطاع اخلاص .وحتقيقا هلذه الغاية ،ينبيغ
تطوير اسرتاتيجية طويلة األجل للطاقة تأخذ
بعني االعتبار إماكنات الطاقة املتجددة لدمع
التحول الفعال إلمدادات الطاقة اجلزائرية
ومتكني االنتقال السلس.

ملزيد من املعلومات :

عىل وجه اخلصوص ،مع اجلهود العاملية
املسمترة للتخلص من الكربون والطلب املتغري
املتوقع من املسهتلكني يف مجيع أحناء العامل
لصاحل الوقود املستدام ،من املستحسن أن
ترشع اجلزائر يف مسار مستدام عاج ً
ال وليس
آج ً
ال الغتنام الفرص االقتصادية وجتنب آثار
التقييد التكنولويج واالستمثارات العالقة يف
قطاع الوقود األحفوري .هتدف نتاجئ التحليل
عىل طول المنوذج املرحيل لالنتقال حنو طاقة
متجددة  %100٪إىل حتفزي ودمع النقاش
حول نظام الطاقة املستقبيل يف اجلزائر
من خالل توفري رؤية إرشادية شاملة النتقال
الطاقة وتطوير السياسات املناسبة.

https://algeria.fes.de/ar/
https://mena.fes.de/ar/topics/climate-and-energy
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مقدمة
األوســط ومشــال إفريقيــا ،خاصــة الريــاح والطاقــة المشســية،
فرصــة إلنتــاج كهربــاء حمايــدة للكربــون تقريبــا ،وتعزيــز الرخاء
االقتصــادي عــى حــد ســواء .بالــرمغ مــن ذلــك ،مــا زالــت
معظــم الــدول يف املنطقــة تســتخدم الوقــود األحفــوري مكصــدر
رئيــي للطاقــة ،واالعمتــاد عــى واردات الوقــود األحفــوري يف
بعــض الــدول ذات الكثافــة الســانية العاليــة يشـ ّ
ـل خطــرا مــن
ناحيــة األمــن الطاقــوي ونفقــات املزيانيــة العامــة.

تواجــه منطقــة الــرق األوســط ومشــال إفريقيــا مجموعة كبرية
مــن التحديــات ،مــن بيهنــا المنــو الســاين الرسيــع والمنــو
االقتصــادي البــيء ومعــدالت البطالــة املرتفعــة والضغــوط
البيئيــة الشــديدة .زادت املشــالك العامليــة واإلقلمييــة اكلتغــر
املنــايخ مــن تفــامق هــذه التحديــات .ســتصبح املنطقــة الــي
يه هشــة أصــا إىل حــد كبــر بســبب ظروفهــا اجلغرافيــة
والبيئيــة ،ســتصبح أكــر تأ ّثــرا بالتبعــات الســلبية لتغــر املنــاخ
يف املســتقبل .ســيزتايد اجلفــاف ودرجــات احلــرارة يف منطقــة
يه بالفعــل واحــدة مــن أكــر املناطــق الــي تعــاين مــن ّ
حش
امليــاه يف العــامل .مــع ّ
تركــز قطاعــات كبــرة مــن الســان يف
املناطــق احلرضيــة الســاحلية ،ســيكون الســان أيضــا عرضــة
أكــر لزتايــد نقــص امليــاه والعواصــف والفيضانــات ودرجــات
احلــرارة .يف القطــاع الفــايحُ ،يتو ّقــع أن تــؤدي آثــار تغــر
املنــاخ إىل مســتويات إنتــاج أقــل ،يف حــن ســيزتايد الطلــب
عــى الغــذاء بســبب المنــو الســاين وأمنــاط االســهالك
ّ
تــرر اهليــالك
املتغــرة .باإلضافــة إىل ذلــك ،يزتايــد خطــر
األساســية احليويــة ،وتضــع تاكليــف التصليــح والبنــاء عبــا
إضافيــا عــى املــوارد املاليــة الضئيلــة أساســا .ال جيــب جتاهل
هــذه التحديــات متعــددة املســتويات ،الناشــئة مــن تداخــل
اجلوانــب االقتصاديــة واالجمتاعيــة والبيئيــة ،حيــث أهنــا تشــل
خماطــر كبــرة عىل االزدهــار والمنو االقتصــادي واالجمتايع،
وبالتــايل عــى اســتقرار املنطقــة.

يمشــل التحــول حنــو نظــام طاقــة قــامئ عــى الطاقــات املتجددة
نــرا واســع النطــاق لتكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة وتطويــر
البنيــة التحتيــة املواتيــة ،وتنفيــذ األطــر التنظمييــة املالمئــة
وإنشــاء أســواق صناعــات جديــدة .لذلــك فــإن الفهــم الــواحض
ألوجــه الرتابــط السوســيوتقنية يف نظام الطاقــة والديناميكيات
األساســية البتــار النظــام أمــر حــامس ،والرؤيــة الواحضــة
تهســل التغيــر األســايس
هلــدف واجتــاه معليــة التحــول
ّ
املنشــود ( .)Weber/Rohracher, 2012إنّ الفهــم املعــزّز
لعمليــات التحــول ميكنــه نتيجــة لذلــك ،دمع حــوار ب ّنــاء حــول
التطــورات املســتقبلية لنظــام الطاقــة يف منطقــة الــرق
األوســط ومشــال إفريقيــا .مكــا يسمح ألحصــاب املصلحــة
بتطويــر اســراتيجيات للتحــول حنــو نظــام طاقــة قــامئ عــى
الطاقــات املتجــددة.
لتعزيــز هــذا الفهــمّ ،
مت تطويــر منــوذج مرحــي للتحــوالت
الطاقويــة القامئــة عــى الطاقــات املتجــددة يف دول الــرق
األوســط ومشــال إفريقيــا .يقــوم هــذا المنــوذج هبيلكــة العمليــة
االنتقاليــة مــع مــرور الزمــن مــن خــال مجموعــة مــن املراحــل
االنتقاليــة .ويســتند عــى المنــوذج املرحــي األملــاين ،مكــا
ـرة إلدارة التحــول وخلصوصيــات منطقة
ُيســتمكل برؤيــة متبـ ّ
الــرق األوســط ومشــال إفريقيــاَ ُ .
وتــ َّدد املراحــل وفقــا
للعنــارص والعمليــات الرئيســية الــي تشـ ّ
ـل لك مرحلــة ،مكــا
يس ـلّط الضــوء عــى االختالفــات النوعيــة بــن املراحــل .ترك ـ ّز
لك مرحلــة عــى التطويــر التكنولــويج ؛ يف الوقــت نفســه ،يق ّدم
معمقــة حــول التطـ ّورات املرتابطــة يف األســواق
المنــوذج رؤى ّ
ّ
والبــى التحتيــة واملجمتــع .مكــا توفر الرؤى التمكيلية املســمدة
دمعــا إضافيــا إلدارة التغيــر
مــن جمــال حبــوث االســتدامة ً
طويــل األجــل يف أنمظــة الطاقــة عــى طــول املراحــل األربعــة.
وهيلع ،يقّــدم المنــوذج املرحــي نظــرة عامــة حــول معليــة انتقــال
ّ
املبكــر لالســراتيجيات واألدوات
يهســل التطويــر
معقــدة ،مكــا
ّ
اخلاصــة بالسياســات ،وذلــك وفقــا الحتياجــات املراحل املختلفة
الــي تشـ ّ
ـل يف مجموعهــا رؤيــة توجهييــة شــاملة.

مت ّثــل مشــالك الطاقــة جــز ًءا ال يتجــزأ مــن هــذه التحديــات.
ت ّتســم املنطقــة باعمتادهــا الكبــر عــى النفــط والغــاز الطبيــي
لتلبيــة احتياجاهتــا مــن الطاقــة .بالــرمغ مــن أن املنطقــة تعتــر
منتجــا كبــرا للطاقــة ،إال أن الكثــر مــن دول الــرق األوســط
ومشــال إفريقيــا تــاحف مــن أجــل تلبيــة احتياجاهتــا احملليــة
مــن الطاقــة .ميثــل االنتقــال إىل أنمظــة طاقــة قامئــة عــى
الطاقــات املتجــددة طريقــة واعــدة لتلبيــة هــذه االحتياجــات
املزتايــدة .سيســاعد االنتقــال أيضــا عــى خفــض انبعاثــات
غــازات الدفيئــة مبوجــب اتفــاق باريــس .إضافــة إىل ذلــك ،فــإنّ
اســتخدام الطاقــة املتجــددة ميكنــه زيــادة المنــو االقتصــادي
والعاملــة احملليــة واحل ـ ّد مــن القيــود املاليــة.
يف ضــوء الطلــب املزتايــد بوتــرة رسيعــة عــى الطاقــة نتيجــة
والتوســع احلــري
ـر ســلوك املســهلك
المنــو الســاين وتغـ ّ
ّ
املزتايــد وعوامــل أخــرى – مــن بيهنــا التصنيــع ،حتليــة امليــاه
وتزايــد اســتخدام الكهربــاء للتربيــد – يزتايــد أيضــا االهمتــام
بالطاقــة املتجــددة يف منطقــة الــرق األوســط ومشــال إفريقيا.
لضــان األمــن الطاقــوي طويــل األجــل ولتحقيــق أهــداف التغري
املنــايخ ،طـ ّورت معظــم دول منطقــة الــرق األوســط ومشــال
ً
خططــا مطوحــة لزيــادة إنتاجهــا مــن الطاقــة املتجــددة.
إفريقيــا
ختلــق اإلماكنــات الكبــرة للطاقــات املتجــددة يف منطقــة الرشق

ســنقوم يف هــذه الدراســة بتطبيــق المنــوذج املرحــي اخلــاص
بالــرق األوســط ومشــال إفريقيــا عــى حالــة اجلزائــر .مكــا
ـم وحنلّــل احلالــة اإلمنائيــة الراهنــة يف اجلزائــر اســتنادا
نقـ ّ
2

مقدمة

عــى المنــوذج املرحــي .لقــد مقنــا بإجــراء مقابــات مــع خــراء
للحصــول عــى نظــرة فاحصة لتحديد مكونات المنــوذج املج ّردة
املذكــورة ســابقا .لذلــك ،نقــرح خطــوات إضافيــة لالنتقــال
الطاقــوي (بنــاء عــى خطــوات المنــوذج املرحــي) .ويعمتــد
هــذا التطبيــق عــى املعرفــة املكتســبة من الدراســات واملشــاريع
الســابقة يف منطقــة الــرق األوســط ومشــال إفريقيــا ،يف حني
مت مجــع البيانــات اخلاصــة بدراســة احلالــة مــن طــرف رشاكء
حمليــن وكذلــك اخلبــرة زينــب مشــيش.
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 1.2المناذج املرحلية األصلية

هيلع ،جيب الوصول إىل مزجي من اخليارات املرنة يتطابق مع
اإلمداد املتغري حملطات الطاقة المشسية والرياح عن طريق
توسيع الشباكت الكهربائية وزيادة مرونة إنتاج وختزين أو إدارة
جانب الطلب عىل الطاقة األحفورية .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن
لتطوير تكنولوجيات املعلومات واالتصال أن يعزز من إدارة
املرونة .عن طريق استخدام تطبيقات حتويل الطاقة إىل وقود/
غاز ( ،)PtF/Gميكن لقطاعات خمتلفة أن تكون مرتابطة أكرث.
يمشل ذلك تكييف القوانني والبنية التحتية واستيعاب تصممي
جديد للسوق .لكون الطلب عىل الطاقة أكرب بأربعة أو مخسة
أضعاف يف نظام طاقة قامئ عىل الطاقات املتجددة منخفضة
الكربون ،فإن حتسني كفاءة الطاقة رشط أسايس من أجل
انتقال طاقوي ناحج .اتباع مبدأ « كفاءة الطاقة أوال » يعين
التعامل مع كفاءة الطاقة كعنرص أسايس يف البنية التحتية
املستقبلية للطاقة ،وبالتايل أخذه بعني االعتبار جنبا إىل جنب مع
خيارات أخرى ،مثل الطاقات املتجددة وأمن اإلمدادت والرتابط
البيين (.)European Commission DG Energy, 2019

1

ُط ّور المنوذج املرحيل للتحوالت الطاقوية حنو أنمظة طاقة
منخفضة الكربون قامئة عىل الطاقات املتجددة يف منطقة
الرشق األوسط ومشال إفريقيا من طرف فيشديك وآخرين
( .)Fischedick et al. 2020ويستند إىل المناذج املرحلية
مصه
اخلاصة بالتحول يف النظام الطاقوي األملاين الذي ّ
فيشديك وآخرين ( )Fischedick et al. 2014وهنينغ وآخرون
( )Henning et al. 2015فقد اقرتحوا منوذجا من أربع مراحل
لتحويل نظام الطاقة األملاين حنو نظام خال من الكربون
قامئ عىل الطاقات املتجددة .ترتبط املراحل األربعة للمناذج
باالفرتاضات الرئيسية املستنبطة من اخلصائص األساسية
مسيت مكا ييل  « :إطالق
ملصادر الطاقة املتجددة ،واليت ّ
الطاقة املتجددة » « ،تاكمل النظام » « ،حتويل الطاقة إىل
وقود/غاز ( ،» )PtF/Gو« حنو طاقات متجددة .» %100
تتوقع دراسات سيناريوهات الطاقة أن معظم الدول يف
املستقبل ،من مضهنا دول منطقة الرشق األوسط ومشال
إفريقيا ،ستقوم بإنتاج الكهرباء بشلك أسايس من طاقة
الرياح والمشس .مصادر أخرى مثل الكتلة األحيائية
والطاقة الكهرمائية ُيتوقع أن تكون حمدودة ألسباب تتعلق
حبامية البيئة ونقص الوفرة ووجود استخدامات أخرى
منافسة ( .)BP, 2018 ; IEA, 2017عىل هذا األساس ،فإنّ
الزيادة الكبرية لطاقة الرياح والمشس يف مزجي الطاقة يه
افرتاض أسايس للمنوذج املرحيل .يمشل ذلك االستخدام
املبارش للكهرباء يف قطاعات االستخدام الهنايئ اليت تعمتد
حاليا عىل الوقود األحفوري والغاز الطبييع .و ٌيتوقع أن
يلعب التنقل الكهربايئ يف قطاع النقل واملضخات احلرارية
يف قطاع البناء دورا حامسا .من بني القطاعات اليت
يصعب ختليصها من الكربون باستعامل التكنولوجيا يه
قطاعات الطريان والنقل البحري ومركبات التشغيل الثقيل
والصناعات اليت تستخدم درجات حرارة عالية .يف هذه
القطاعات ،ميكن للهيدروجني أو الوقود والغاز االصطناعيني
القامئني عىل اهليدروجني ( )PtF/Gاستبدال الوقود األحفوري
والغاز الطبييع .ميكن احلصول عىل اهليدروجني املطلوب
من الكهرباء املتجددة عن طريق التحليل الكهربايئ.

حيدد المنوذج املرحيل هذه الرتابطات السوسيوتقنية للتطورات
املذكورة ،واليت ُتبىن عىل بعضها البعض وفق ترتيب زمين.
املراحل األربعة رضورية لتحقيق نظام طاقة قامئ عىل الطاقات
املتجددة بشلك اكمل .يف املرحلة األوىل ،يمت تطوير وعرض
تكنولوجيات الطاقة املتجددة يف األسواق .يتحقق ختفيض
التاكليف من خالل براجم البحث والتطوير وسياسات الدخول
إىل السوق األولية .يف املرحلة الثانية ،يمت إدخال تدابري
خمصصة لدجم الكهرباء املتجددة يف نظام الطاقة .يمشل
ذلك مرونة يف اإلنتاج املتبيق للطاقة األحفورية ،وتطور وتاكمل
التخزين وتفعيل مرونة جانب الطلب .ويف املرحلة الثالثة ،يمت
جعل التخزين طويل األجل للكهرباء املتجددة ملوازنة الفرتات
ُ
الطلب أمرا أساسيا .يزيد ذلك من
العرض
اليت يتجاوز فهيا
َ
حصة الطاقات املتجددة بشلك أكرب .تطبيقات  PtF/Gتصبح
جزءا ال يتجزأ من نظام الطاقة يف هذه املرحلة ،واسترياد
وسائل نقل الطاقة املتجددة يكتسب أمهية .يف املرحلة الرابعة،
الطاقات املتجددة الوقو َد األحفوري بشلك اكمل يف لك
تع ّوض
ُ
القطاعات .جيب أن ترتابط لك املراحل بصورة سلسة لتحقيق
هدف نظام الطاقة القامئ عىل الطاقات املتجددة  .%100لرشح
التغريات بعيدة املدى يف أنمظة الطاقة يف هذه املراحل األربعة،
معمقة من جمال حبوث التحول
ُيستمكل المنوذج املرحيل برؤى ّ
املستدام .هتمت هذه البحوث بديناميات التغيري األسايس طويل
األجل يف النظم الفرعية املجمتعية ،مثل أنمظة الطاقة.

جيب أن يكون هناك تأكيد عىل تكييف البنية التحتية للكهرباء
نظرا لرضورة املوازنة بني اإلمداد والتوليد (خاصة من الطاقات
املتجددة املتقلبة) للحفاظ عىل استقرار شبكة الكهرباء .بالتايل
فإنه ينبيغ مزامنة إنتاج الطاقة والطلب علهيا ،أو تنفيذ خيارات
التخزين .ختزين الكهرباء ،مع ذلك ،أمر صعب بالنسبة ألغلب
الدول ،واإلماكنية تبىق حمدودة نتيجة للظروف اجلغرافية .وبناء
1

يستند النص إىل أمعال هولزت وآخرين

 2.2املنظور متعدد املستويات واملراحل الثالثة للتحول
ال ميكن التحمك يف التح ّول الطاقوي بشلك اكمل ،مكا ال ميكن
التنبؤ به بشلك مطلق .إن إرشاك الكثري من الفاعلني والعمليات
خيلق مستوى عال من االعمتاد املتبادل والاليقني حول التطورات

()Holtz et al., 2018
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والقبول املجمتيع عىل احلد من حواجز النرش والتعممي .عندما
يصبح االبتاكر املتخصص قادرا عىل املنافسة بالاكمل من ناحية
السعر وآليات السياسات الدامعة احمل َّددة غري الزمة ،تتحقق
مرحلة « المنو القامئ عىل السوق » ،مكا أن تكنولوجيات الطاقة
املتجددة ُمدجمة يف النظام بالاكمل يف هذه املرحلة.

التكنولوجية واالقتصادية والسوسيوثقافية .ونظرا للرتابط بني
تطبق حبوث االنتقال الطاقوي عاد ًة مقاربات
العمليات واألبعادِّ ،
ّ
متعددة التخصصات .ميثل املنظور متعدد املستويات ()MLP
يهسل تص ّور ديناميات االنتقال ويو ّفر قاعدة
إطار معل بارز
ّ
لتطوير تدابري اإلدارة (شلك .)1-2
عىل مستوى « املهشد » ،تؤثر االجتاهات واسعة االنتشار مثل
التحوالت الدميغرافية والتغري املنايخ واألزمات االقتصادية
عىل مستوى « النظام » و« املجاالت املتخصصة » .2يعكس
مستوى « النظام » النظام السوسيوتقين الذي هيمين عىل
قطاع االهمتام .النظام يف هذه الدراسة هو قطاع الطاقة.
ويمشل التكنولوجيات احلالية والقوانني وأمناط املستخدم
ّ
لتشك النظم
والبنية التحتية واخلطابات الثقافية اليت جتمتع
السوسيوتقنية .لتحقيق تغيريات عىل مستوى « النظام »
وجتنب التقييد واالعمتاد عىل املسار ،االبتاكرات عىل مستوى
« املجاالت املتخصصة » أمر تصاعدي ألهنا تو ّفر القاعدة
األساسية للتغيري املهنيج .تتطور املجاالت املتخصصة يف
فضاءات محمية مثل خمابر البحث والتطوير وتكتسب زمخا
عندما تصبح الرؤى والتوقعات مقبولة أكرث عىل نطاق واسع.
وبالتايل فإن هيالك شبكة الفواعل اليت متلك القدرة لنرش املعرفة
وتغيري القمي املجمتعية يه ذات أمهية رئيسية للعملية االنتقالية
( .)Geels, 2012تقدم هذه الورقة مقاربة سيوسيوتقنية تذهب
إىل ما وراء اإلصالح التكنولويج وتغيري السلوك .التحوالت
املهنجية تستلزم تط ّورا مشرتاك وتفاعالت متعددة األبعاد
بني الصناعة والتكنولوجيا واألسواق والسياسات والثقافة
واملجمتع املدين .منظور متعدد املستويات .تتطلب إدارة
التحوالت التجربة والتعمل واملتابعة املسمترة و االنعاكسية
والقدرة عىل التكيف وتنسيق السياسات عرب مستويات
وقطاعات خمتلفة (Hoogma et al., 2005 ; Loorbach, 2007
 )Voß et al., 2009 ; Weber/Rohracher, 2012تطوير املجاالت
املتخصصة يف إطار معل « اإلدارة االسرتاتيجية لملجاالت
املتخصصة » رشط مسبق أسايس للتغيري اجلوهري.
مضن املراحل االنتقالية ،ميكن متيزي ثالث مراحل مع هنج
سياسات عامة ذو صلة  « :تشكيل املجال املتخصص »« ،
االخرتاق » ،المنو القامئ عىل السوق .يف مرحلة « تشكيل
املجاالت املتخصصة » ،يتطور وينضج املجال امتخصص،
وقد يق ّدم حلوال ميكن استيعاهبا من طرف النظام .يف هذه
توجه
املرحلة ،ال ميكن االستغناء عن التوقعات والرؤى اليت ّ
تدع مشاركةُ
معليات التعمل .إضافة إىل ذلك ،ميكن أن
ّ
اجلهات الفاعلة والشباكت االجمتاعية إنشاء سالسل القمية
ومعليات التعمل الرضورية يف مستويات خمتلفة مع إماكنية
للهنوض بالتكنولوجيا.
يف مرحلة « االخرتاق » ،ينترش االبتاكر املتخصص من خالل
الفاعلني املشاركني وحصة السوق واستنساخه يف مواقع أخرى.
حتسني األداء السعري أمر مهم يف هذه املرحلة ،وإماكنية
الوصول إىل البنية التحتية واألسواق الرضورية جيب أن تكون
متاحة .ويعمل تعديل القواعد والترشيعات إضافة إىل زيادة الويع
2

املجال املتخصص "  : " nicheقطاع متخصص من السوق لنوع حم ّدد من
املنتجات أو اخلدمات.
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الشلك 1-2
املنظور متعدد املستويات
املهشد االجمتايع – التقين
(سياق خاريج)

األسواق،
تفضيالت املستخدم

الصناعة
السياسات

نظام
اجمتايع – تقين

التكنولوجيا

تضغط التطورات يف املنطقة عىل
النظام القامئ ،ما يفتح املجال أمام
إنشاء فرص ساحنة للحداثة

النظام اجلديد
يؤثر عىل املنطقة

العلوم
الثقافة

ُيعد النظام االجمتايع والتقين "مستق ًرا بشلك دينامييك".
وتسمتر اإلجراءات يف احلاالت املختلفة األبعاد.
التأثريات اخلارجية عىل املجاالت املتخصصة
(عن طريق التوقعات والشباكت)

تنشأ تكوينات جديدة ،ويمت االستفادة من "
الفرص الساحنة " .حتدث التعديالت يف النظام
االجمتايع التقين.

تصبح العنارص متسقة وتستقر يف مركز مهمين.
ويزداد الزمخ الداخيل.

االبتاكرات املتخصصة

شباكت صغرية مؤلفة من جهات فاعلة تدمع احلداثة عىل أساس التوقعات والرؤى.
تمت معلية التعمل عىل اكفة مستويات األبعاد (اإلنشاء املشرتك) .بذل جهود لربط
عنارص خمتلفة يف شبكة ملتحمة.

الزمن

املصدر Geels/Schot, 2007 :

 3.2إضافات عىل المنوذج املرحيل
اخلاص بالرشق األوسط ومشال إفريقيا

اليت يصعب ختليصها من الكربون (املرحلة  .)4يف مرحلة
االخرتاق ،تعمتد لك مجموعة ابتاكر عىل معلية تشكيل املجاالت
املتخصصة اخلاصة باملرحلة السابقة .وبالتايل تدابري إدارة
حمددة تدمع االخرتاق واالرتقاء بالعمليات يف املرحلة احلالية.
يف مراحل الحقة ،تسمتر مجموعات االبتاكر يف االنتشار من
خالل المنو القامئ عىل السوق (.)Fischedick et al. 2020

عىل افرتاض أن المنوذج املرحيل اخلاص باالنتقال الطاقوي
األملاين الذي وضعه فيشيدك وآخرون (Fischedick et al.
 )2014وهينينج وآخرون ( ،)Henning et al. 2015مناسب
لدول الرشق األوسط ومشال إفريقيا ،تبىق املراحل االنتقالية
األربعة نفهسا .تو ّفر « طبقة النظام » اليت ُا ُ ِ
عتدت من المناذج
املرحلية األصلية أهدافا واحضة لتطوير النظام من خالل تقدمي
مبادئ توجهيية لصنّاع القرار .مبا أن معليات تشكيل املجاالت
املتخصصة رضورية لالرتقاء الناحج مبستوى االبتاكرات
املتخصصة ،متت إضافة طبقة « املجاالت املتخصصة »
إىل المنوذج املرحيل األصيل الذي وضعه فيشيدك وآخرون
( .)Fischedick et al. 2020و ّ
مت حتديد مجموعة معينة من
االبتاكرات للك مرحلة  :تكنولوجيات الطاقة املتجددة (املرحلة ،)1
خيارات املرونة (املرحلة  ،)2تكنولوجيات حتويل الطاقة إىل وقود/
غاز (املرحلة  ،)3والقطاعات مثل الصناعات الثقيلة والطريان

بناء هيلع ،إضافة « طبقة نيتش » ختلق تأكيدا أكرب عىل العمليات
اليت جيب أن جترى للوصول إىل أهداف النظام (شلك .)2-2
تغيري نرش التكنولوجيات بني األسواق مرشوح يف « الطبقة التقنية
االقتصادية » ،بيمنا عوجلت مراحل اإلدارة يف « طبقة اإلدارة ».
هدف هذه الطبقة هو ربط التطورات يف الطبقة التقنية االقتصادية
مع هنوج اإلدارة لدمع املراحل االنتقالية .تدابري حمددة مع تركزي
كبري عىل بناء نظام طاقة قامئ عىل الطاقات املتجددة ُمدرجة يف
المنوذج املرحيل .عوامل مثل القدرات والبنية التحتية واألسواق
وزعزعة استقرار النظام احلايل القامئ عىل الوقود األحفوري
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الشلك 2-2
المنوذج املرحيل االنتقايل ملنطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا

حصص الطاقة املتجددة يف
نظام الطاقة والكهرباء

املرحلة األوىل :
إطالق الطاقة املتجددة

املرحلة الثانية :
تاكمل النظام

املرحلة الرابعة :
املرحلة الثالثة :
الطاقة احملولة إىل وقود /حنو مصادر متجددة بنسبة
%100
غاز

الزمن
تطبيقات خاصة بالطاقة احملولة إىل وقود/غاز

NF

الطاقة احملولة إىل وقود/غاز
خيارات املرونة
إمدادات الطاقة
املتجددة

NF
NF

BT

تشكيل املجاالت املتخصصة NF :

NF

BT

BT

MBG

MBG

BT
MBG

MBG

اإلجنازات احملققة BT :

املصدر Holtz et al., 2018 :

ّ
متت إضافهتا أيضا إىل المنوذج .تعترب هذه اجلوانب ،مع ذلك،
انعاكسا لإلدارة مكا يلزم تقيميها بشلك فردي وتكييفها لتالمئ لك
دولة من دول الرشق األوسط ومشال إفريقيا.
تويل هذه الدراسة اهمتاما خاصا ملستوى « املهشد » ودوره يف
الضغط عىل النظم القامئة وخلق فرص من أجل تغيري النظام.
نوقشت األسئلة املتعلقة بتأثري أطر العمل الدولية عىل التغري
املنايخ والرصاعات العاملية واإلقلميية واآلثار بعيدة املدى لوباء
فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل العمليات االنتقالية يف دراسات
احلاالت القطرية للك دولة .باإلضافة إىل الرتكزي عىل احلاجة
إىل حتسني كفاءة الطاقة باسمترار عرب لك املراحل ،مت إدخال
كفاءة استخدام املوارد يف المنوذج .يفرتض هذا التقليل من
استزناف املواد من خالل تدابري زيادة الكفاءة ومبادئ االقتصاد
الدائري.
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المنو القامئ عىل السوق MBG :

مؤسسة فريدريش إيربت  -التحول املستدام لنظام الطاقة اجلزائري

3
المنوذج املرحيل
للرشق األوسط ومشال إفريقيا
 1.3اخلصائص احملددة ملنطقة الرشق
األوسط ومشال أفريقيا

بالرمغ من أن منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا تستفيد
من موارد كبرية من الطاقة املتجددة ،إال أن جزءا كبريا من
اإلماكنات االقتصادية للطاقة املتجددة تبىق غري مستغلة.
باستغالل هذه اإلماكنات ،تستطيع معظم الدول أن حتقق
اكتفا ًء ذاتيا يف جمال الطاقة ،وأن تصبح يف هناية املطاف
مص ّدرة صافية للطاقة املتجددة .مع حتول واردات الطاقة
واهلريوجني إىل ركزية هامة يف اسرتاتيجية أوروبا للطاقة
( ،)European Comission, 2020بإماكن دول الرشق
األوسط ومشال إفريقيا مستقبال أن تستفيد من أسواق الوقود
االصطنايع الناشئة وحتقق أرباحا من تصدير ناقالت الطاقة
لدول أوروبا املجاورة .وميكن يف هذا الصدد أن تبين بعض
دول الرشق األوسط ومشال إفريقيا اليت متلك بنية حتتية للنفط
والغاز عىل جتارهبا يف التعامل مع الغاز والوقود السائل.
مبساعدة تكنولوجيات حتويل الطاقة (،Power-to-X (PtX
ميكن لدول الرشق األوسط ومشال إفريقيا املصدرة للطاقة أن
تنتقل بسالسة من مرحلة الوقود األحفوري إىل نظام طاقة قامئ
عىل الطاقات املتجددة .لكن ،لتحقيق هذا اهلدف سيتعني علهيا
حتديث وتعديل البنية التحتية عىل نطاق واسع للنقل والتخزين.
بالنسبة لدول أخرى يف منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا،
استغالل إماكنات الطاقة املتجددة خاصهتا يف مرحلة اتنقالية
الحقة لتصدير منتجات حتويل الطاقة  PtXقد يتيح فرصا
اقتصادية جديدة.

مت تطوير المنوذج املرحيل األصيل وفقا للسياق األملاين،
مبعىن أن افرتاضات معينة مت طرحها .ألن سياق منطقة
الرشق األوسط ومشال إفريقيا خمتلف ،مت تكييف االفرتاضات
األساسية للمنوذج املرحيل لتتناسب مع خصائص دول املنطقة.
قام فيشيدك وآخرون ( )Fischedick et al., 2020بتحديد
االختالفات ووصف التعديالت عىل المنوذج املرحيل اخلاص
بالرشق األوسط ومشال إفريقيا ،الذي هو مبثابة نقطة االنطالق
لنقل المنوذج القطري اخلاص يف هذه الدراسة.
إحدى االختالفات يه حالة الطاقة الراهنة يف منطقة الرشق
األوسط ومشال إفريقيا ،واليت ختتلف من بلد إىل آخر .تمتتع
الكثري من الدول ،من بيهنا العراق ،برثوة يف موارد الوقود
األحفوري .مكا تعمتد دول أخرى عىل غرار املغرب وتونس
واألردن ،بشلك كبري عىل استرياد الطاقة .عالوة عىل ذلك ،مت ّثل
املدعة وكذلك أسواق الطاقة غري احمل ّررة حتديا
أسعار الطاقة
ّ
آخر لالنتقال الطاقوي يف دول الرشق األوسط ومشال إفريقيا
(.)IRENA, 2014

اختالف جوهري آخر عن السياق األملاين هو االجتاه املزتايد
للطلب عىل الطاقة يف منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا .وفقا
لرشكة النفط الربيطانية ( ،)BP, 2019سيواجه الرشق األوسط
زيادة سنوية يف الطلب عىل الطاقة حبوايل  %2حىت سنة .2040
قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والقطاعات عدمية االحرتاق
مسؤولة بشلك رئييس عن االرتفاع الكبري يف االسهتالك الهنايئ
للطاقة .العامل املسامه اآلخر هو المنو الساكين ،والذي ُيتوقع أن
يزتايد أكرث  -خاصة يف مرص والعراق ( .)Mirkin، 2010إضافة
الصلب
إىل ذلك ،تستأثر القطاعات كثيفة االستخدام للطاقة ،مثل ُّ
واإلمسنت والكمياويات ،بنسبة كبرية من الطلب عىل الطاقة.
يزتايد الطلب عىل الطاقة نتيجة إلنشاء وتوسيع قدرات حتلية مياه
البحر يف معظم دول الرشق األوسط ومشال إفريقياُ :يتوقع أن
يتضاعف الطلب عىل الكهرباء لتحلية مياه البحر ثالث مرات حبلول
عام  2030مقارنة بـ  2007يف منطقة الرشق األوسط ومشال
إفريقيا ( .)IEA-ETSAP/IRENA, 2012عالوة عىل ذلك ،فإنّ كثافة
استخدام الطاقة يف كثري من دول الرشق األوسط ومشال إفريقيا
ّ
لتدن جودة العزل يف املباين وضعف الكفاءة
عالية جدا نظرا
التقنية لتقنيات التربيد والتدفئة ،واهليالك األساسية للتوزيع .تق ّدر
نسبة خسائر الكهرباء يف التوزيع بني  %11و %15يف بلدان
الرشق األوسط ومشال إفريقيا املستقرة مقارنة بـ  %4يف أملانيا
(.)The World Bank, 2019

غري أن اختالفا آخر يمكن يف أن شبكة الكهرباء يف أملانيا
متطورة بالاكمل ،بيمنا لدى معظم دول الرشق األوسط ومشال
إفريقيا نظم شباكت حباجة إىل توسيع وتطوير عىل الصعيد
الوطين ،وإىل ربط عابر للحدود .التوصيالت البينية املادية
موجودة ،لكهنا تنحرص بشلك رئييس يف التجمعات اإلقلميية
( .)The World Bank, 2013نتيجة لذلك ،تفتقد املنطقة إىل إطار
العمل الرضوري لتجارة الكهرباء .باإلضافة إىل ذلك ،ستكون
األكواد (الرموز) التقنية للشبكة حباجة إىل تطوير لدجم الطاقة
املتجددة وموازنة تقلباهتا .ونظرا لقلة معايري الطاقة الكهروضوئية
والرياح ،ينبيغ وضع لواحئ واحضة لمتكني الوصول إىل الشبكة.
ميكن لدول الرشق األوسط ومشال إفريقيا أن تستفيد بشلك
كبري من التطورات العاملية يف تكنولوجيات الطاقات املتجددة.
تضاف التجربة العاملية يف نرش تكنولوجيا الطاقات املتجددة إىل
منحىن التعمل ،ما أدى إىل خفض التاكليف .من هذا املنطلق،
اخنفضت تاكليف وحدات الطاقة الكهروضوئية حبوايل %80
منذ  ،2010وتراجعت أسعار التوربينات الرحيية بنحو  %30إىل
 %40منذ .)IRENA, 2019( 2009

8

المنوذج املرحيل للرشق األوسط ومشال إفريقيا

 3.3مراحل االنتقال الطاقوي يف دول الرشق األوسط
ومشال إفريقيا

يف حني يفرتض المنوذج املرحيل اخلاص بالسياق األملاين
أن تكنولوجيات الطاقة املتجددة حباجة إىل وقت حىت تنضج،
بإماكن المنوذج املرحيل اخلاص بسياق الرشق األوسط ومشال
إفريقيا أن يتضمن خفض التاكليف .باإلضافة إىل ذلك ،هناك
بالفعل شبكة فواعل كبرية من الرشاكت اليت تو ّفر اخلربة يف
جمال تكنولوجيات الطاقة املتجددة.

ط ّور معهد فوبرتال المنوذج املرحيل اخلاص بدول الرشق األوسط
ومشال إفريقيا بناء عىل المنوذج املرحيل األملاين والتجربة
املكتسبة خالل مرشوع « تطوير منوذج مرحيل لتصنيف ودمع
التحول املستدام ألنمظة الطاقة » يف منطقة الرشق األوسط
ومشال إفريقيا ،الذي نال الدمع من مؤسسة فريدريتش ايربت
( Fischedick et al., 2020؛  .)Holtz et al., 2018مت التطرق
بالتفصيل إىل املراحل اخلاصة مبنطقة الرشق األوسط ومشال
إفريقيا يف مجيع أبعادها ،واليت تقوم عىل العرض والطلب
والبنية التحتية واألسواق واملجمتع .يتجىل املنظور متعدد
املستويات لبحوث التحول يف هذه الطبقات ،مربزا العالقات
املرتابطة هلذه األبعاد خالل املراحل االنتقالية .يلخص اجلدول
رمق  1-3التطورات الرئيسية يف الطبقة « التقنية االقتصادية »
وطبقة « اإلدارة » ،وكذلك يف مستويات « املهشد » و« النظام »
و« املجاالت املتخصصة » خالل املراحل األربعة.
ي ّ
مت زيادة قدرات إمدادات الطاقة املتجددة يف اكفة املراحل
لتلبية الطلب املزتايد عىل الطاقة يف لك القطاعات .االفرتاض
احلامس هو احلاجة إىل زيادة كفاءة الطاقة بشلك كبري يف لك
ّ
املوضة يف املرحلتني  3و 4فتعمتد عىل
املراحل .أما التطورات
التطورات التكنولوجية والسياسية واالجمتاعية ،وبالتايل فهي
غري مؤكدة بشلك كبري من منظور وقتنا احلايل.

أنمظة الطاقة يف منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا يف
مرحلة التطوير  :الطاقات املتجددة جذابة نظرا ألهنا تو ّفر
االستدامة واألمن الطاقوي .عالوة عىل ذلك ،متلك الطاقات
املتجددة القدرة عىل حتفزي االزدهار االقتصادي .لكن ،تبىق
رشوط تطوير صناعات الطاقة املتجددة غري مناسبة بسبب غياب
األطر الدامعة لتنظمي املشاريع واالبتاكر التكنولويج .يف حني
أن القطاع اخلاص األملاين يلعب دورا رئيسيا يف احملطات
الصغرية للطاقة الكهروضوئية والرياح ،مت ّثل الرشاكت احلكومية
يف منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا العنرص احملوري يف
املشاريع الكبرية .تعبئة رؤوس األموال عامل مهم آخر يستلزم
اسرتاتيجيات مك ّرسة.

 2.3تكييف افرتاضات المنوذج وفقا خلصوصيات
دول الرشق األوسط ومشال إفريقيا
ينبيغ تكييف مراحل المنوذج املرحيل األصيل لتناسب
خصوصيات منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا .استنادا
إىل فيشيدك وآخرون (ّ ،)Fischedick et al. 2020
مت معل
بعض التغيريات عىل املراحل األربعة ووصفها الزمين .إضافة
إىل ذلكُ ،اس ُتمكل وصف « طبقة النظام » برتكزي أكرب عىل
زعزعة استقرار املنظومة ،وسلّط الضوء عىل « طبقة املجاالت
املتخصصة » يف لك مرحلة للتحضري لملرحلة التالية.

مفصل لتأثريات مستوى
باإلضافة إىل ذلك ،مت القيام بتحليل
ّ
« املهشد » .االفرتاض القامئ هو أن العوامل التالية ستؤثر
عىل لك املراحل  )1 :األطر الدولية عىل تغري املناخ ؛ )2
جهود الدول الصناعية للتخلص من الكربون ،واليت تمشل
براجم االنتعاش األخرض بعد جاحئة كورونا ؛  )3الزناعات
العاملية واإلقلميية (اليت تؤثر عىل التجارة) ؛  )4اآلثار بعيدة
املدى جلاحئة كورونا عىل االقتصاد العاملي ؛  )5الظروف
اجلغرافية وتوزيع املوارد الطبيعية ؛  )6المنو الدميغرايف.

من أجل تلبية الزيادة املتوقعة يف إمجايل الطلب عىل الطاقة،
يرتفع جحم الطاقات املتجددة يف املرحلتني  1و 2بشلك كبري دون
تقويض األمعال التجارية القامئة للصناعات اليت توفر الوقود
األحفوري والغاز الطبييع .شباكت الكهرباء يف دول الرشق
األوسط ومشال إفريقيا حمدودة يف قدرهتا عىل استيعاب
احلصص املزتايدة للطاقات املتجددة ،ما ينتج عنه تركزي أكرب
عىل حتديث وتوسيع الشباكت خالل املرحلة األوىل .باإلضافة
إىل ذلك ،جيب أن تبدأ املرحلة الثانية مبك ًرا مقارنة باحلالة
األملانية ،وميكن أن يتضمن التطوير يف بعض الدول تركزيا أكرب
عىل حلول لتطبيقات التوزيع خارج الشبكة والشباكت املعزولة
الصغرية .ميكن إشباع الطلب احمليل عىل الطاقة يف دول
الرشق األوسط ومشال إفريقيا من خالل الطاقات املتجددة
االصطناعيي .بيمنا تلعب
وناقالت الطاقة ،مثل الوقود والغاز
ْ
الواردات األملانية دورا كبريا يف املراحل الالحقة (يف املرحلة
الثالثة عىل وجه اخلصوص) ،ميكن لدول الرشق األوسط ومشال
إفريقيا تصدير فائض الطاقة وخلق فرص اقتصادية حممتلة يف
املرحلة الرابعة .متنح التنافسية العاملية املزتايدة للطاقات املتجددة
الفرصة لترسيع وترية مراحل تشكيل املجاالت املتخصصة يف
لك مراحل التحول .مع ذلك ،ينبيغ دجم معليات تشكيل املجاالت
املتخصصة يف االسرتاتيجيات احمللية .سيكون من الرضوري
أيضا إنشاء وتكييف مؤسسات لدمع تطوير املجاالت املتخصصة
مبا يتوافق مع سياق البلد.

املرحلة األوىل  « :إطالق الطاقات املتجددة »

يمت إدخال الكهرباء اخلرضاء يف نظام الطاقة قبل بلوغ املرحلة
األوىل « إطالق الطاقات املتجددة » .التطورات عىل مستوى
« املجاالت املتخصصة » ،مثل تقيمي اإلماكنيات اإلقلميية،
املشاريع المنوذجية احمللية ،تشكيل شباكت من الفواعل،
ومشاركة املهارات واملعارف حول نظام الطاقة احمليل ،يه
مبثابة مؤرشات أولية عىل بداية االنتشار .خالل هذه الفرتة
السابقة لملراحل ،يمت تطوير الرؤى والتوقعات املتعلقة بزيادة
توليد الطاقات املتجددة.
ّ
املمي عىل مستوى النظام هو إدخال
يف املرحلة األوىل ،التطور
والزيادة األولية للطاقات املتجددة ،خاصة الكهرباء املولّدة من
خالل حمطات الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح .بإماكن
دول الرشق األوسط ومشال إفريقيا االستفادة بشلك كبري
من التكنولوجيات املتاحة عامليا ومن اخنفاض األسعار العاملية
للطاقات املتجددة ،األمر الذي من شأنه تهسيل إدخال الطاقة
الكهروضوئية وطاقة الرياح إىل السوق .مبا أن الطلب عىل
الطاقة يف املنطقة يزتايد بشلك كبري ،ال ميكن حلصة الطاقة
9
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املتاكملة ،لكون املاء يصبح أكرث ندرة بفعل تداعيات التغري
املنايخ .قد ينتج عن ذلك نقص يؤثر عىل قطاع الطاقة أو تنافس
هيلع من القطاعات األخرى ،كقطاع إنتاج الغذاء.

املتجددة الداخلة إىل النظام أن تع ّوض الوقود األحفوري يف
هذه املرحلة .الستيعاب املستويات املتغرية للطاقة املتجددة ،جيب
توسيع نطاق الشبكة الكهربائية وحتديهثا .مكا جيب أن تدخل
القوانني واللواحئ حزي التنفيذ ،هبدف دجم الطاقات املتجددة
يف نظام الطاقة ومتكني إدخال الكهرباء املتجددة يف شباكت
الكهرباء .استحداث خمططات األسعار حكوافز لملستمثرين
يهسل النرش الواسع النطاق للطاقات املتجددة والطاقة
ّ
الكهروضوئية الالمركزية لألرس املعيشية.

املرحلة الثالثة  « :حتويل الطاقة إىل وقود/غاز »
عىل مستوى « النظام » ،ترتفع حصة الطاقات املتجددة يف
مزجي الكهرباء ،مما يؤدي إىل تنافس كثيف بني الطاقات املتجددة
والوقود األحفوري ومؤقتا إىل ارتفاع امحلوالت السلبية املتبقية.
يصبح اهليدروجني األخرض والوقود االصطنايع أكرث تنافسية
نظرا لوفرة الكهرباء منخفضة التلكفة .مكا يدخل حتويل الطاقة
إىل وقود/غاز املدعوم بأطر تنظميية تمشل خمططات التسعري
إىل السوق وينال حصصا مزتايدة من « فائض » الطاقات
املتجددة خالل الفرتات اليت يرتفع فهيا العرض .تسامه
قطاعات التنقل/النقل ملسافات بعيدة ،خاصة يف زيادة استخدام
تكنولوجيات حتويل الطاقة إىل وقود/غازّ .
ميكن هذا بدوره من
االستغناء عن الوقود األحفوري والغاز الطبييع .تطوير اهليالك
األساسية لطاقة اهليدروجني وحتديث البنية التحتية للنفط والغاز
من أجل استغالل الوقود والغاز االصطناعيني ،خيلق إمدادا
يهسل الصادرات العاملية .ال يؤثر خفض األسعار وفرض
متجددا ّ
الرسوم والرضائب عىل الوقود األحفوري سلبيا عىل سوقه فقط،
بل يعمل كذلك عىل بدء التخلص التدرجيي من الوقود األحفوري.
وحت ّفز هذه التطورات التغيري يف مناذج األمعال التجارية .نظرا
لقدرة حلول حتويل الطاقة إىل وقود/غاز عىل توفري ختزين طويل
األجل ،فباإلماكن إذا إنشاء هيالك معتربة لسوق الصادرات.

مت ّهد التطورات اجلارية عىل مستوى « املجاالت املتخصصة »

الطريق لملرحلة الثانية .يمت تقيمي اإلماكنات اإلقلميية خليارات
املرونة املختلفة (عىل سبيل املثال  :إماكنيات التخزين بالضخ
وإدارة جانب الطلب ( )DSMيف الصناعة) ،وتطوير الرؤى اليت
تتناول مسألة خيارات املرونة .يف هذه املرحلة ،تمت مناقشة دور
االقرتان القطايع (مثل التنقل الكهربايئ وحتويل الكهرباء إىل
حرارة) ،واستكشاف مناذج األمعال التجارية .متهد متطلبات
املرونة املتوقعة والتقارب القطاعايت الطريق لرشاكت تكنولوجيات
املعلومات واالتصال الناشئة وتريس األساس لمناذج األمعال
الرمقية اجلديدة.
املرحلة الثانية  « :تاكمل النظام »

توسع الطاقات املتجددة عىل مستوى
يف املرحلة الثانية ،يسمتر ّ
« النظام » ،بيمنا تسمتر األسواق النامية يف إتاحة املجال
للطاقات القامئة عىل الوقود األحفوري للتواجد مع الطاقات
املتجددة .مكا يسمتر توسيع الشباكت الكهربائية ،وبذل اجلهود
من أجل إنشاء خطوط الكهرباء العابرة للحدود الوطنية ملوازنة
الفروقات اإلقلميية يف إمدادات الطاقة المشسية وطاقة الرياح.
يف هذه املرحلة ،يمت االعرتاف بإماكنات املرونة (إدارة جانب
الطلب والتخزين) ،وتعديل تصممي أسواق الكهرباء الستيعاب
هذه اخليارات .وكذلك دجم البنية التحتية لتكنولوجيات
املعلومات واالتصال مع نظام الطاقة بشلك اكمل (الرمقنة).
عىل املستوى السيايس ،ت ّ
مت مواءمة قوانني قطاعات الكهرباء
والنقل والتدفئة لتوفري أرضية متاكفئة ملختلف ناقالت الطاقة.
الكهربة املبارشة للتطبيقات يف قطاعات النقل والصناعة
والتدفئة يضيف مرونة أكرب للنظام.

أما عىل مستوى « املجاالت املتخصصة » ،فتلعب جتارب تطبيقات
حتويل الطاقة إىل وقود/غاز دورا أساسيا يف القطاعات اليت
يصعب ختليصها من الكربون ،مثل الصناعات الثقيلة (اإلمسنت،
املواد الكمياوية ،الصلب) ،النقل الثقيل والحشن .وعالوة عىل
ذلك ،يمت استكشاف إماكنية تصدير اهليدروجني والوقود
والغازات االصطناعية وتقيميها .ويمت إنشاء شباكت الفواعل،
مكا تكتسب املعرفة األولية ،و ٌتد َرس مناذج األمعال.
املرحلة الرابعة  « :حنو طاقات متجددة » %100
ً
ً
فشيئ بواسطة
شيئ
ُيستعاض عن الوقود األحفوري املتبيق
ناقالت الطاقة القامئة عىل الطاقة املتجددة .ويمت التخلص من
اهليالك األساسية القامئة عىل الوقود األحفوري ومناذج األمعال
تدرجي ًيا ،بيمنا يمت تطوير البنية التحتية حللول الكهرباء احملولة
إىل وقود/غاز بشلك اكمل ،ويصبح دمع الطاقة القامئة عىل
الطاقات املتجددة غري رضوري ،فيمت التخلص من خمططات
دمع األسعار تدرجي ًيا .مكا يمت تطوير هيالك سوق التصدير
لتشلك قطاعا حيويا لالقتصاد.

ُتط ّور تطبيقات حتويل الطاقة إىل وقود/غاز عىل مستوى
« املجاالت املتخصصة » لتحضري النظام من أجل التقدم يف
املرحلة الثالثة .يمت اختبار تطبيق الوقود والغاز االصطناعيني يف
ّ
حيل
الظروف احمللية من خالل املشاريع التجريبيةُ .يتوقع أن
ّ
حمل الوقود األحفوري يف قطاعات مثل
اهليدروجني األخرض
اإلنتاج الكمييايئ .عىل املدى القصري واملتوسط ،سيكون إنتاج
ثاين أكسيد الكربون عن طريق احتجاز الكربون يف الصناعات
كثيفة االستخدام للطاقة مقبوال .أما عىل املدى البعيد ،عىل أية
حال ،جيب أن يتحول الرتكزي إىل االستخالص املبارش للكربون
من اهلواء والطاقة األحيائية لضامن حتييد الكربون .وتقوم شباكت
الفواعل خبلق ومشاركة املعرفة واملهارات يف جمال حتويل الطاقة
إىل وقود/غاز  .PtF/Gبناء عىل تقيمي إماكنات خمتلف طرق حتويل
الطاقة إىل وقود/غاز ،توضع اسرتاتيجيات وخطط لتطوير البنية
التحتية ،ويمت استكشاف مناذج األمعال التجارية.
تنال الصلة بني املياه والطاقة اهمتاما يف إطار معل ُ
النج

 4.3نقل المنوذج املرحيل إىل احلالة القطرية للجزائر
ُط ّبق المنوذج املرحيل اخلاص بالرشق األوسط ومشال إفريقيا
عىل حالة األردن يف أمعال هولزت وآخرين (.)Holtz et al. 2018
مكا نوقش المنوذج مع كبار صناع القرار ،وممثلني عن العمل
والصناعة واملجمتع املدين يف األردن .وتبني أنه أداة مفيدة
لدمع النقاشات حول االسرتاتيجيات ووضع السياسات املتعلقة
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باالنتقال الطاقوي اليت ميكن تطبيقها كذلك يف دول أخرى من
الرشق األوسط ومشال إفريقيا .وهيلع ،مت تطبيق المنوذج املرحيل
اخلاص بالرشق األوسط ومشال إفريقيا عىل احلالة القطرية
للجزائر بعد القيام بالتعديالت الرضوريةُ .تظهر النتاجئ نظرة
شاملة ُم َ
هيكة للتطورات املسمترة يف نظام الطاقة اجلزائري .مكا
معمقة حول اخلطوات الرضورية التالية لتحويل
رؤية
تق ّدم أيضا
ّ
نظام الطاقة اجلزائري إىل نظام قامئ عىل الطاقات املتجددة.
من أجل عكس التحديات والفرص احمل ّددة لالنتقال الطاقوي
يف اجلزائر ،مت إجراء بعض التعديالت عىل مجموعة معايري
المنوذج املرحيل ملنطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا عىل
مستوى املهشد ً
أيضا .وتمشل عوامال مثل جاحئة كورونا وجهود
إزالة الكربون العاملية يف ضوء اتفاقية باريس .وقد أثرت هذه
اجلوانب بالفعل أو ستؤثر عىل أسعار النفط والغاز العاملية
وتطوير القطاع .عالوة عىل ذلك ،مت تقيمي تفاصيل الدور املهمين
للوقود األحفوري يف نظام الطاقة والتحديات ذات الصلة لتطوير
قطاع الطاقة املتجددة .يعرض اجلدول  1-3التطورات خالل
املراحل االنتقالية.

 5.3مجع البيانات
مت مجتيع املعلومات التفصيلية عن الوضع والتطورات احلالية
لألبعاد املختلفة (العرض والطلب والبنية التحتية وشبكة اجلهات
الفاعلة وتطوير السوق) من أجل تطبيق المنوذج املرحيل عىل
أوضاع لك بلد عىل حدة .يف اخلطوة األوىل ،مت إجراء مراجعة
شاملة لألدبيات ذات الصلة والبيانات املتاحة .بنا ًء عىل تقيمي
وحتليل البيانات املتاحة ،مت حتديد الثغرات يف املعلومات .مكا
ّ
مت استمكال املعلومات الناقصة باالستعانة مبقابالت اخلرباء
والبحث املوقيع من قبل املؤسسات احمللية الرشيكة .باإلضافة
إىل ذلك ،ساعدت املنمظات احمللية الرشيكة يف حتديد التحديات
والعوائق اخلاصة بلك بلد واليت ميكن أن تعيق االستفادة من
تضمن املشاركون أحصاب
إماكنات الطاقة املتجددة يف البالد.
ّ
املصلحة ذوي الصلة من ذوي اخلربة يف قطاع الطاقة أو
القطاعات ذات الصلة من املؤسسات السياسية واألوساط
األاكدميية والقطاع اخلاصُ .
وأجريت مقابالت اخلرباء وف ًقا
لملبادئ التوجهيية لملقابالت املنمظة .تستند البيانات المكية
املستخدمة عىل مصادر ثانوية ،مثل قواعد البيانات من الواكلة
الدولية للطاقة ( )IEAوالواكلة الدولية للطاقة املتجددة (،)IRENA
أو مت حساهبا باستخدام البيانات املتاحة لتحديد الوضع احلايل
واالجتاهات املستقبلية.
ُأجريت مقابالت مع اخلرباء يف اجلزائر بواسطة زينب مشييش
لدراسة التحديات والعوائق اخلاصة بلك بلد واليت ميكن أن تعيق
إطالق إماكنات الطاقة املتجددة يف البالد .الرشاكء الرئيسيون
يف املقابلة مه سولر كالسرت  -اجلزائر ( ،)Solar Clusterوتوفيق
حسين ،باإلضافة إىل أحصاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة
الذين ميلكون خربة سنوات يف قطاع الطاقة يف اجلزائر من
املؤسسات السياسية واألوساط األاكدميية والقطاع اخلاص.
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اجلدول 1-3
التطورات خالل املراحل االنتقالية
ّ

التطورات قبل
املرحلة األوىل

املرحلة األوىل :

إطالق الطاقات
املتجددة

مستوى املهشد

* تشكيل املجاالت * اخرتاق الطاقات
املتخصصة للطاقة املتجددة
املتجددة
* تشكيل املجاالت
املتخصصة خليارات
املرونة

املرحلة الثانية :

املرحلة الثالثة :
حتويل الطاقة إىل
وقود/غاز

* المنو القامئ عىل السوق
للطاقات املتجددة
* اخرتاق خيارات املرونة
* تشكيل املجاالت
املتخصصة لتحويل الطاقة
إىل وقود/غاز

* المنو القامئ عىل السوق
* المنو القامئ عىل السوق
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز
خليارات املرونة
* اخرتاق حتويل الطاقة إىل * اخرتاق تطبيقات حتويل
الطاقة إىل وقود/غاز
وقود/غاز
اخلاصة والصادرات
* تشكيل املجاالت
املتخصصة تطبيقات
حتويل الطاقة إىل وقود/غاز
اخلاصة والصادرات

تاكمل النظام

•األطر الدولية بشأن تغري املناخ

•اآلثار طويلة املدى لوباء كورونا عىل االقتصاد العاملي
•الظروف اجلغرافية وتوزيع املوارد الطبيعية
•التطور الدميوغرايف

* إدخال الطاقة املتجددة
إىل السوق باالعمتاد
عىلالتكنولوجيااملتاحة
عامل ًيا وبدافع من اخنفاض
األسعار العاملية

* حصة الطاقة املتجددة
يف نظام الطاقة حوايل
إىل %50

%20

* متديد إضايف للشبكة
(حميل ودويل)

الطبقة التقنية االقتصادية

* متديد وتعديل شبكة
* تتاكمل هيالك تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت مع
الكهرباء
أنمظة الطاقة (مثل إدخال
العدادات الذكية)
* لواحئ وخمططات تسعري * اخرتاق النظام خليارات
املرونة (مثل ختزين البطاريات)
الطاقة املتجددة

قطاع الطاقة

%100

•جهود إزالة الكربون من البلدان الصناعية (مبا يف ذلك براجم التعايف األخرض بعد جاحئة كورونا)
•الرصاعات العاملية واإلقلميية (اليت تؤثر عىل التجارة)

* حصة الطاقة املتجددة
يف نظام الطاقة حوايل
 %0إىل %20

مستوى النظام

املرحلة الرابعة :
حنو طاقة متجددة

* تطوير وتعزيز سالسل
التوريد احمللية للطاقة
املتجددة

* ال يوجد بديل للوقود
األحفوري بسبب األسواق
املتنامية

* حصة الطاقة املتجددة
يف نظام الطاقة حوايل
 %50إىل %80

* توسيع التخزين طويل
األجل (مثل ختزين الغاز
االصطنايع)

* بناء البنية التحتية عىل
نطاق واسع لصادرات
PtF/G

* مت إنشاء أول بنية حتتية
( PtF/Gتلبية الطلب الوطين/
األجنيب القادم)

* التخلص التدرجيي
من البنية التحتية للوقود
األحفوري ومناذج األمعال

* أمحال متبقية عالية مؤقتة
بسبب ارتفاع نسبة الطاقة
املتجددة
* بدأت أجحام مبيعات
الوقود األحفوري يف
التقلص

* توحيد مناذج التصدير
القامئة عىل الطاقة املتجددة

* الكهربة املبارشة للتطبيقات
يف قطاعات املباين والتنقل
والصناعة ؛ تغيري مناذج
األمعال يف تلك القطاعات (مثل
املضخات احلرارية ،والسيارات
اإللكرتونية ،وأنمظة املزنل
الذيك ،وتسويق األمحال من
األمحال الصناعية)
* بدأت مناذج األمعال
* ال يوجد بديل (أو استبدال
حمدود فقط) للوقود األحفوري احلالية القامئة عىل الوقود
األحفوري يف التغري
بسبب األسواق املتنامية
* زيادة أجحام  PtF/Gيف
* تطوير وتوسيع الشباكت
الصغرية حكل للتطبيقات خارج النقل ،لتحل حمل الوقود
األحفوري والغاز الطبييع
الشبكة واملواقع البعيدة
* التقدم يف االنتقال الطاقوي
يف قطاعات االستخدام الهنايئ
(النقل والصناعة واملباين)
* إحراز تقدم يف االنتقال
الطاقوي يف قطاع الصناعة،
وتقليل احملتوى الكربوين
العايل ملنتجات معينة
واالنبعاثات املرتفعة لبعض
العمليات
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* حصة الطاقة املتجددة
يف نظام الطاقة حوايل
 %80إىل %100

* االستبدال الاكمل للوقود
األحفوري بواسطة الطاقة
املتجددة والوقود القامئ عىل
الطاقة املتجددة

* استقرار مناذج أمعال
 PtF/Gوقدرات اإلنتاج (مثل
االستمثارات واسعة النطاق)

المنوذج املرحيل للرشق األوسط ومشال إفريقيا

التطورات قبل
املرحلة األوىل

املرحلة األوىل :

إطالق الطاقات
املتجددة

* تشكيل املجاالت * اخرتاق الطاقات
املتخصصة للطاقة املتجددة
املتجددة
* تشكيل املجاالت
املتخصصة خليارات
املرونة

قطاع الطاقة

مستوى النظام

طبقة اإلدارة

* االعرتاف
األسايس بأن
كفاءة الطاقة
يه الركزية
االسرتاتيجية
الثانية لتحويل
نظام الطاقة

املرحلة الثانية :

املرحلة الثالثة :
حتويل الطاقة إىل
وقود/غاز

* المنو القامئ عىل السوق
للطاقات املتجددة
* اخرتاق خيارات املرونة
* تشكيل املجاالت
املتخصصة لتحويل الطاقة
إىل وقود/غاز

* المنو القامئ عىل السوق
* المنو القامئ عىل السوق
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز
خليارات املرونة
* اخرتاق حتويل الطاقة إىل * اخرتاق تطبيقات حتويل
الطاقة إىل وقود/غاز
وقود/غاز
اخلاصة والصادرات
* تشكيل املجاالت
املتخصصة تطبيقات
حتويل الطاقة إىل وقود/غاز
اخلاصة والصادرات

تاكمل النظام

املرحلة الرابعة :
حنو طاقة متجددة

%100

* دمع اعمتاد الطاقة
املتجددة (مثل تعريفات
التغذية) ،ووضع اللواحئ
وخطط األسعار للطاقة
املتجددة

* الضغط عىل إعادة
استخدام الكهرباء القامئة
عىل الوقود األحفوري
(مثل خفض الدمع وتسعري
الكربون)

* الضغط عىل مكونات
النظام اليت تتناسب مع
املرونة (مثل التخلص
التدرجيي من حمطات
توليد الطاقة ذات امحلل
األسايس)

* الضغط عىل الوقود
األحفوري (مثل التخلص
التدرجيي من اإلنتاج)

* زيادة مشاركة
املؤسس ّيني
املستمثرين
ّ
(صناديق التقاعد،
ورشاكت التأمني،
واألوقاف ،وصناديق
الرثوة السيادية) يف
املرحلة االنتقالية

* حسب دمع الطاقة املتجددة
(مثل التخلص التدرجيي من
تعريفات التغذية)

* حسب دمع خيارات
املرونة

* حسب دمع

* زيادة الويع بقضايا
البيئة

* تدابري لتقليل اآلثار اجلانبية
غري املقصودة للطاقة املتجددة
(إن وجدت)

* تدابري لتقليل اآلثار
اجلانبية غري املقصودة
خليارات املرونة (إن وجدت)

* تدابري إلعادة التخلص
من اآلثار اجلانبية غري
املقصودة لـ( PtF/Gإن
وجدت)

* توفري إماكنية الوصول
إىل البنية التحتية
واألسواق للطاقات
املتجددة (عىل سبيل
املثال ،إعداد اللواحئ
للوصول إىل الشبكة)

* تكييف تصممي السوق
الستيعاب خيارات املرونة

* وضع اللواحئ وخمططات * الوصول إىل البنية
األسعار لـ ( PtF/Gمثل النقل التحتية واألسواق (مثل
واستبدال الوقود األحفوري ربط مواقع اإلنتاج خبطوط
األنابيب)
والغاز الطبييع)

* توفري الوصول إىل
األسواق خليارات املرونة
(مثل تكييف تصممي السوق،
ومواءمة الكهرباء ،والتنقل،
واللواحئ املتعلقة باحلرارة)

* ختفيض األسعار املدفوعة * دمع االعمتاد (مثل
للكهرباء القامئة عىل الوقود اإلعانات)
األحفوري

* جهود معتدلة لترسيع
حتسينات الكفاءة

* دمع إنشاء وتفعيل خيارات
املرونة (مثل تعريفات التحميل
ثنايئ االجتاه للسيارات
الكهربائية)
* تهسيل االقرتان القطايع
بني قطاعات الطاقة
واالستخدام الهنايئ لدمع
تاكمل الطاقة املتجددة
املتغرية يف قطاع الطاقة
* تكييف تصممي السوق
الستيعاب خيارات املرونة
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* توفري إماكنية الوصول
إىل البنية التحتية واألسواق
لـ ( PtF/Gمثل خطوط
األنابيب املع ّدلة لنقل الغازات
االصطناعية/الوقود)
* دمع اعمتاد ( PtF/Gمثل
اإلعفاءات الرضيبية)

PtF/G

مؤسسة فريدريش إيربت  -التحول املستدام لنظام الطاقة اجلزائري

التطورات قبل
املرحلة األوىل

املرحلة األوىل :

إطالق الطاقات
املتجددة

قطاع الطاقة

مستوى النظام

طبقة اإلدارة

قطاع الطاقة

مستوى املجاالت املتخصصة

الطبقة التقنية االقتصادية

* تشكيل املجاالت * اخرتاق الطاقات
املتخصصة للطاقة املتجددة
املتجددة
* تشكيل املجاالت
املتخصصة خليارات
املرونة

املرحلة الثانية :

املرحلة الثالثة :
حتويل الطاقة إىل
وقود/غاز

* المنو القامئ عىل السوق
للطاقات املتجددة
* اخرتاق خيارات املرونة
* تشكيل املجاالت
املتخصصة لتحويل الطاقة
إىل وقود/غاز

* المنو القامئ عىل السوق
* المنو القامئ عىل السوق
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز
خليارات املرونة
* اخرتاق حتويل الطاقة إىل * اخرتاق تطبيقات حتويل
الطاقة إىل وقود/غاز
وقود/غاز
اخلاصة والصادرات
* تشكيل املجاالت
املتخصصة تطبيقات
حتويل الطاقة إىل وقود/غاز
اخلاصة والصادرات

تاكمل النظام

* إعادة ختصيص
االستمثارات حنو احللول
منخفضة الكربون  :حصة
عالية من استمثارات الطاقة
املتجددة وتقليل خماطر
األصول العالقة
* مواءمة اهليالك االجمتاعية
االقتصادية والنظام املايل.
استدامة أوسع مع متطلبات
التحول
* تهسيل اقرتان القطاع بني
قطاعات الطاقة واالستخدام
الهنايئ لتهسيل تاكمل الطاقة
املتجددة املتغرية يف قطاع
الطاقة
* مواءمة أنمظة الكهرباء
والتنقل واحلرارة

* تقيمي اإلماكنات
اإلقلميية خليارات املرونة
املختلفة

* تقيمي إماكنات طرق حتويل
 PtF/Gاملختلفة

* إجراء جتارب خيارات
* مشاريع
جتريبية حملية مع املرونة
الطاقة املتجددة

* مشاريع جتريبية حملية مع
توليد  PtF/Gاعمتادا عىل
هيدروجني الطاقة املتجددة
واحتجاز الكربون (مثل
احتجاز واستخدام الكربون
 CCUواحتجاز وختزين
الكربون )CCS

* تقيمي إماكنات
الطاقة املتجددة

* استكشاف مناذج
األمعال حول خيارات
املرونة مبا يف ذلك
بدء تشغيل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
ومناذج األمعال الرمقية
اجلديدة لالقرتان القطايع

* استكشاف مناذج األمعال
القامئة عىل PtF/G

• استكشاف إماكنات
جديدة إلدارة جانب الطلب
( DSMمثل الحشن الذيك
ومركبة إىل شبكة
 vehicle-to-gridلملركبات
الكهربائية ،والتخسني
والتربيد املرن لملضخات
احلرارية  ،والتخزين احلراري
الذي يمت تغذيته بالكهرباء)
* االستفادة من التجارب
العاملية لـ PtF/G
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* جتربة تطبيقات  PtF/Gيف
قطاعات مثل الصناعة (مثل
قطاعات الصلب واألمسنت
والكميياء) والنقل اخلاص
(مثل الطريان والحشن)
* االستمثار يف مناذج
األمعال لصادرات

PtF/G

* صادرات جتريبية للوقود
الصنايع

املرحلة الرابعة :
حنو طاقة متجددة

%100

المنوذج املرحيل للرشق األوسط ومشال إفريقيا

التطورات قبل
املرحلة األوىل

املرحلة األوىل :

إطالق الطاقات
املتجددة

* تشكيل املجاالت * اخرتاق الطاقات
املتخصصة للطاقة املتجددة
املتجددة
* تشكيل املجاالت
املتخصصة خليارات
املرونة

* تطوير الرؤى
والتوقعات
املشرتكة لتمنية
الطاقة املتجددة

* تطوير الرؤى والتوقعات
للسوق املرنة وتاكمل
أنمظة الطاقة (أسواق
الطاقة اإلقلميية وعرب
الوطنية)

املرحلة الثانية :

املرحلة الثالثة :
حتويل الطاقة إىل
وقود/غاز

* المنو القامئ عىل السوق
للطاقات املتجددة
* اخرتاق خيارات املرونة
* تشكيل املجاالت
املتخصصة لتحويل الطاقة
إىل وقود/غاز

* المنو القامئ عىل السوق
* المنو القامئ عىل السوق
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز
خليارات املرونة
* اخرتاق حتويل الطاقة إىل * اخرتاق تطبيقات حتويل
الطاقة إىل وقود/غاز
وقود/غاز
اخلاصة والصادرات
* تشكيل املجاالت
املتخصصة تطبيقات
حتويل الطاقة إىل وقود/غاز
اخلاصة والصادرات

تاكمل النظام

* تطوير الرؤى والتوقعات
املشرتكة لـ ( PtF/Gمثل
اسرتاتيجية وخطط تطوير/
تكييف البنية التحتية)

قطاع الطاقة

مستوى املجاالت املتخصصة

طبقة اإلدارة

* دمع معليات التعمل حول * دمع معليات التعمل حول
* دمع معليات
( PtF/Gمثل املشاريع احمللية
التعمل حول الطاقة املرونة (مثل املشاريع
لتوليد  ،PtF/Gواالستفادة من
احمللية)
املتجددة (مثل
اخلربات العاملية لـ ،PtF/G
املشاريع احمللية)
استكشاف مناذج األمعال
القامئة عىل) PtF/G
* تشكيل شباكت
الفاعلني املتعلقة
بالطاقة املتجددة
(مثل املشاريع
املشرتكة)

* تشكيل شباكت اجلهات
الفاعلة حول املرونة عرب
قطاعات الكهرباء والتنقل
واحلرارة (مثل استكشاف
مناذج األمعال حول املرونة
مبا يف ذلك الرشاكت
الناشئة يف جمال ت
كنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ومناذج
األمعال الرمقية اجلديدة
لالقرتان القطايع)

• املشاركة
واالخنراط
املجمتع ّيني
(مثل مبادرات
املواطنني)

* تطوير قاعدة معرفية
مشرتكة ملسارات إزالة
الكربون املتاكملة لتيسري
املواءمة والكتلة احلرجة
(احليوية) اليت ميكن أن
تساعد يف حتويل القطاع
بأمكله

* تشكيل شبكة اجلهات
الفاعلة ذات الصلة بـ
(الوطنية والدولية)

PtF/G

* تطوير الرؤى والتوقعات
املشرتكة لصادرات
(عىل سبيل املثال  :حول
األسواق املسهتدفة واملواقع
خلطوات التقارب)
PtF/G

* دمع التعمل حول PtF/G
يف قطاعات مثل الصناعة
والنقل اخلاص (عىل سبيل
املثال ،جتارب استخدام
منتجات  PtF/Gلصهر
الزجاج)

* دمع التعمل حول صادرات
( PtF/Gعىل سبيل املثال
فميا يتعلق بقبول السوق
واللواحئ التجارية)

* تشكيل شباكت اجلهات
الفاعلة إلنشاء هيالك
تصدير الوقود االصطنايع
عىل نطاق واسع (مثل
املنتجني ،وامجلعيات
التجارية ،واألسواق)

*

التحسينات املسمترة يف كفاءة الطاقة

*

االسمترار يف تقليل كثافة املواد من خالل تدابري الكفاءة ومبادئ االقتصاد الدائري

املصدر  :من إنشائنا
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املرحلة الرابعة :
حنو طاقة متجددة

%100

مؤسسة فريدريش إيربت  -التحول املستدام لنظام الطاقة اجلزائري

4
تطبيق المنوذج عىل اجلزائر
نرشة الوقائع
املصادقة عىل اتفاق باريس
اسرتاتيجية المنو األخرض
حتديد أهداف الطاقة املتجددة
وضع السياسات التنظميية لتنفيذ الطاقة املتجددة
وجود اسرتاتيجية كفاءة الطاقة
اسرتاتيجية حتويل الطاقة Power-to-X

هتدف هذه الدراسة إىل دمع النقاش حول نظام الطاقة املستقبيل
يف اجلزائر من خالل توفري رؤية إرشادية شاملة لالنتقال إىل
نظام قامئ عىل مصادر الطاقة املتجددة .من أجل املساعدة يف
تطوير االسرتاتيجيات السياساتية املناسبة ،يمت تقيمي الوضع
احلايل لالنتقال الطاقوي يف اجلزائر والتطورات احملمتلة
بالتفصيل عىل طول المنوذج املرحيل املقرتح.

✔
✗
✔
✔

 1.1.4تقيمي الوضع احلايل واالجتاهات
عىل مستويات املهشد والنظام

✔
✗

يناقش هذا القسم الوضع واالجتاهات احلالية لنظام الطاقة يف
اجلزائر من حيث العرض والطلب وقطاع النفط والغاز والطاقة
املتجددة والبنية التحتية وشبكة اجلهات الفاعلة وتطوير السوق.

 1.4تصنيف حتوالت نظام الطاقة يف اجلزائر
وف ًقا للمنوذج املرحيل

العرض والطلب عىل الطاقة

يعمتد نظام الطاقة يف اجلزائر بشلك كبري عىل الوقود األحفوري
حيث متتلك البالد احتياطات وفرية من النفط والغاز .بصفهتا
عض ًوا يف منمظة البلدان املصدرة للنفط (أوبك) ،تع ّد اجلزائر
واحدة من أكرب منيجت النفط والغاز يف العامل ،حيث أن أكرث
من  %90من عائدات النفط والغاز تأيت من التصدير .ومع ذلك،
تمتتع اجلزائر ً
أيضا بإماكنيات مشسية كبرية ،حيث أهنا تستفيد
من أكرث من  3000ساعة من أشعة المشس يف السنة ولدهيا
أكرب مساحة يابسة يف القارة .لذلك متتلك اجلزائر القدرة عىل
أن تصبح العبًا رئيسيًا يف قطاع الطاقة املتجددة .إال أنه يف
الوقت احلارض ،بالاكد تستغل البالد هذه اإلماكنات ويه عىل
مفرتق طرق لتطوير نظام طاقة مستقبيل برؤى متنافسة يف
املهشد السيايس (.)Hochberg, 2020

إن التغري الدميوغرايف ،والتمنية الصناعية ،والتوسع احلرضي،
لكها عوامل حتفز الطلب املزتايد عىل الطاقة يف اجلزائر .يف عام
 ،2018بلغ إمجايل االسهتالك الهنايئ للطاقة يف اجلزائر 36360
كيلو طن نفط ماكفئ ( .)IEA، 2020aمصنف ٌة حسب القطاع،
سيطر النقل عىل اسهتالك الطاقة ( ،)%42تليه املنازل والصناعة
(  %19للك مهنام) ،وأخرى (( )IEA، 2020a( )%21الشلك .)1-4
يف عام  ،2018سيطر الوقود األحفوري عىل مزجي الطاقة (الشلك
 ،)2-4حيث ميثل الغاز الطبييع  ،%63.8والنفط  ،%35.4والفحم
 ،%0.6يف حني أن الطاقات املتجددة يف املجموع تستحوذ عىل
نصيب ال ياكد يذكر بـ .)IEA، 2020a( % 0.1

مبوجب اتفاقية باريس ،الزتمت اجلزائر خبفض انبعاثات غازات
الدفيئة بنسبة  %7حبلول عام  2030مقارنة بسيناريو العمل املعتاد
(املسامهات احملددة وطنيا  .)INDC-Algeria, 2015من خالل
الدمع الدويل ،ميكن للجزائر أن خت ّفض انبعاثاهتا من غازات
الدفيئة بنسبة  %22حبلول عام  .)Darby، 2015( 2030ومع
ذلك ،عىل الرمغ من قيام اجلزائر بصياغة أهداف مطوحة للطاقة
املتجددة وإنشاء إطار تنظيمي لنرش تقنيات الطاقة املتجددة،
فإن احلصة احلالية من مصادر الطاقة املتجددة يف مزجي الطاقة
اإلمجايل ال تزال ضئيلة .سلطت جاحئة كورونا الضوء عىل خطر
تأثر اجلزائر بأسعار سوق النفط والغاز العاملية .مكا أدى الوباء
إىل إبطاء وترية خطط االنتقال الطاقوي يف اجلزائر .لكن ،ميكن
أن تكون األزمة يه الدافع الالزم إلحداث تغيري جوهري وإعطاء
األولوية يف الهناية الستمثارات الطاقة النظيفة يف اجلزائر ،عىل
الرمغ من أن هذا سيعمتد عىل جهود واستعداد صانيع القرار
الرئيسيني يف الدولة.

بلغ متوسط منو اسهتالك الطاقة يف اجلزائر بني عايم 2000
و 2017حوايل  .%5وف ًقا حملافظة الطاقات املتجددة والفعالية
الطاقوية ( ،)CEREFEاكن لدى اجلزائر يف عام  2019قدرة
ّ
مركبة تبلغ  20963ميغاواط (،)CEREFE، 2020
إمجالية
مهنا  %96من حمطات توليد الكهرباء بالغاز الطبييع .وف ًقا
للجنة ضبط الكهرباء والغاز ( ،)CREGختطط اجلزائر لزيادة
ّ
املركبة إىل  36000ميغاواط حبلول عام .2028
إمجايل قدرهتا

باإلضافة إىل الغاز الطبييع ،ستمشل التوسعة حمطات الطاقة
المشسية ،واليت من املتوقع أن حتتل  %15من حصة قدرة
ّ
املركبة حبلول عام  .)Hochberg, 2020( 2028قد تكون
التوليد
ّ
هناك خطة معلقة لتطوير حمطة لتوليد الطاقة تستخدم احتياطات
البالد الكبرية من اليورانيوم لتلبية الطلب املزتايد عىل الكهرباء
(.)Xinhua, 2019
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الشلك 1-4
مجموع االسهتالك الهنايئ للطاقة (بالكيلوطن نفط ماكفئ) ،اجلزائر 2018 -1990

[كيلو طن نفط ماكفئ]

النقل
اخلدمات التجارية والعامة
االستخدام غري الطاقوي

الصناعة
الزراعة/الغابات

قطاع السكن
غري حمدد

املصدر  :بيانات تستند إىل IEA، 2020a

الشلك 2-4
إمجايل إمدادات الطاقة (بالكيلوطن نفط ماكفئ) ،اجلزائر 2018 -1990

[كيلو طن نفط ماكفئ]

النفط

الغاز الطبييع

الفحم

طاقة املياه

الوقود احليوي والنفايات
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اسهتالك الكهرباء (بامليغاواط ساعة) ،اجلزائر 2018 -1990

ترياواط ساعة
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توليد الكهرباء حسب املصدر (بالترياواط ساعة) ،اجلزائر 2018 -1990

ترياواط ساعة

النفط

الغاز

طاقة املياه

الطاقة المشسية
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االكتشافات احلديثة ،فقد اخنفض استغالل النفط والغاز
يف السنوات األخرية بسبب جفاف احلقول وتأخري معليات
االستغالل اجلديدة .سبب هذا األخري هو عدم وجود موافقة
وطنية ،وعدم كفاية البنية التحتية ،إضافة إىل التحديات التقنية
( .)DENA، 2014بيمنا اكنت الدولة ال تزال تنتج حوايل 1.5
مليون برميل من الغاز يوم ًيا يف عام  ،2005اخنفض إنتاجها
اليويم احلايل إىل حوايل مليون برميل (.)GTAI, 2020

بلغ اسهتالك الكهرباء يف عام  2018حنو  66.7ترياواط ساعة،
وهو ما يقرب من مخسة أضعاف الطلب عىل الكهرباء يف 1990
(الشلك  .)3-4يف أهشر الصيف ،يكون استخدام تقنيات التربيد
مرتف ًعا؛ وبالتايل ،يبلغ الطلب ذروته بني الواحدة مسا ًء والثالثة
سلت أعىل ذروة للجزائر عند
مسا ًء .يف أغسطس/أوت ّ ُ ،2019
 15656ميجاواط عىل الساعة  2:30مسا ًء .وحبسب جلنة ضبط
الكهرباء والغاز مفن املق ّدر أن الطلب اجلزائري عىل الكهرباء
سريتفع إىل 150ترياواط ساعة حبلول عام  2030والوصول إىل
 250ترياواط ساعة حبلول عام  .2050هذا الطلب املزتايد مدفوع
بالتغريات يف سلوك املسهتلك ويف معليات إنتاج السلع الصناعية
( .)Bouznit et al.، 2020عىل الرمغ من أن هامش احتيايط
الطاقة لعام  2013اكن  ،)The World Bank, 2013( %47فإن
الطلب عىل الكهرباء يف السنوات السابقة جتاوز العرض (عىل
سبيل املثال يف عايم  2003و ،)2012مما أدى إىل احتجاجات
مدنية منتمظة .مكا أن الصناعة مع ّرضة بشدة النقطاع التيار
الكهربايئ (.)AHK, 2018

مت إجراء إصالحات هتدف إىل تهسيل االستمثار األجنيب
ووقف هذا الرتاجع يف التمنية ،وال سميا يف  .2005ومع ذلك،
فقد مت إلغاؤها الح ًقا من قبل املؤسسات العسكرية واألمنية اليت
اكن هلا مصلحة مالية وسياسية يف احلفاظ عىل الوضع الراهن
( .)Boersma et al.، 2015يف يناير  ،2020دخل قانون الطاقة
اجلديد الذي هيدف إىل حتسني ظروف االستمثار للرشاكت
األجنبية (من خالل آليات تمشل ختفيض الرضائب) ّ
حي التنفيذ
يف اجلزائر (.)Henle/Schmitz، 2020

ّ
ختطط اجلزائر لدجم
للتعامل مع مستويات االسهتالك املزتايدة،
جحم كبري من الطاقة املتجددة يف شبكة الكهرباء .لكن ذلك قد
يكون طري ًقا طوي ً
ال .فبحلول عام  2018مت توليد أكرث من %98
من إمدادات الكهرباء من الغاز الطبييع ،بيمنا اكنت حصة
مصادر الطاقة املتجددة حوايل  %1فقط (الشلك .)4-4

ذهب اجلدل السيايس األخري لصاحل تصدير الغاز الطبييع،
يف حني أن اهلدف هو استبدال اسهتالكه احمليل بالطاقة
املتجددة .من خالل تصدير لك الغاز الطبييع الذي تستخدمه
حال ًيا ،ميكن للجزائر أن تولّد ما قميته حوايل  200مليون دوالر
أمرييك سنو ًيا .لكن ،يتوىخ صناع القرار يف اجلزائر احلذر
ويلزتمون بتأمني إمدادات الطاقة بأي مثن (مبا يف ذلك احلفاظ
عىل هيالك الدمع احلالية) بسبب األثر السليب للحرب األهلية
يف التسعينيات .نتيجة لذلك ،من احملمتل أن يظل اهليلك القامئ
لنظام إمداد الطاقة عىل حاله لعدة سنوات قادمة.

ُتظهر األرقام أن مصادر الطاقة املتجددة تلعب دو ًرا هامش ًيا
فقط يف مزجي الطاقة وليست قادرة بعد عىل استبدال الوقود
األحفوري لتلبية احتياجات اجلزائر املزتايدة من الطاقة .وهذا
ّ
املوضة يف المنوذج املرحيل ملنطقة
يتفق مع املرحلة األولية
الرشق األوسط ومشال إفريقيا.

الطاقة املتجددة
مكا هو مذكور أعالهّ ،
شكت املصادر املتجددة حبلول عام
 %1 ،2018من مزجي توليد الكهرباء يف البالد .يف عام ،2018
استحوذت الطاقة المشسية عىل  %84من إمجايل الكهرباء
املولّدة من مصادر متجددة ،بيمنا شلكت الطاقة الكهرومائية
 %15وطاقة الرياح ( %1الشلك .)6-4

قطاع النفط والغاز
ّ
تشك احتياطات اجلزائر اهلائلة من النفط والغاز العمود
الفقري لالقتصاد .باعتبارها رابع أكرب مص ّدر عاملي للغاز
الطبييع املسال ،وثالث أكرب مص ّدر عاملي لغاز البرتول املسال،
وخامس أكرب مص ّدر عاملي للغاز الطبييع ،تع ّد اجلزائر دولة
مص ّدرة صافية (الشلك  .)5-4يسامه قطاع احملروقات بنسبة
أمه وجهات
 %45.9يف الناجت احمليل اإلمجايل اجلزائريّ .
التصدير يه أوروبا ( )%49وأمرياك المشالية (DENA،( )%36
حامسا
 .)2014بسبب مواردها الطبيعية ،تلعب اجلزائر دو ًرا
ً
يف سياسات اجلوار والرشاكة األوروبية .وهيلع فقد وقعت عدة
اتفاقيات ثنائية إلدماج مناطق التجارة احلرة (.)AHK, 2011

عىل الرمغ من توسعها البيطء يف مصادر الطاقة املتجددة ،تعد
إماكنات الطاقة المشسية يف اجلزائر من بني أعىل املعدالت يف
العامل مبتوسط إشعاع يويم يبلغ  6.57كيلو واط يف الساعة/
مرت مربع ،مما جيعل إمجايل الطاقة السنوية يرتاوح بني 2000
كيلو واط يف الساعة للك مرت مربع و 2650كيلو واط يف الساعة
للك مرت مربع .ومبا أن  %86من اجلزائر مغطاة بالصحراء،
فهناك إماكنات جيدة لتنفيذ مشاريع الطاقة المشسية عىل نطاق
واسع .تبلغ إماكنات الطاقة المشسية احلرارية حوايل 170.000
ترياواط ساعة سنو ًيا ،بيمنا تصل إماكنات الطاقة الكهروضوئية
إىل حوايل  13.9ترياواط ساعة يف السنة (.)DENA، 2014
معظم اإلماكنات تمتركز يف جنوب البالد ،بيمنا يأيت معظم
الطلب من املراكز احلرضية يف المشال .يقع مرشوع الطاقة
ّ
املركزة الرئييس يف اجلزائر  -حمطة توليد الطاقة
المشسية
ّ
املركزة الغازية اهلجينة  -يف حايس الرمل .تبلغ قدرة
المشسية
ّ
املركزة و 125ميغاواط
احملطة  25ميغاواط من الطاقة المشسية
من الغاز .بلغ االستمثار يف هذه احملطة حوايل  313مليون
يورو ،وبدأ العمل يف عام  .2011يف عام  ،2014بدأ تشغيل
حمطة الطاقة الكهروضوئية يف غرداية بسعة  1.1ميغاواط،
ويف عام  ،2018مت تشغيل حمطة أخرى لتوليد الطاقة

عالوة عىل ذلك ،أظهرت االكتشافات األخرية أن اجلزائر
لدهيا ثالث أكرب جحم من موارد الغاز الصخري يف العامل
( 19800مليار مرت مكعب) و 5.7مليار برميل من النفط
الصخري ( .)Boersma et al.، 2015تدرس اجلزائر التكسري
اهليدرولييك بالغاز الصخري ،لكن االحتجاجات الشعبية ضد
التنقيب عن الغاز الصخري أوقفت تطويره يف الوقت احلايل.
وأدى الوباء احلايل إىل إعاقة أي تط ّور يف هذا االجتاه بسبب
اخنفاض أسعار السوق العاملية للنفط والغاز.
مكا أظهرت التقيميات أن موارد اجلزائر ميكن أن تتجاوز بكثري
ّ
املؤكدة .يقع أكرث من نصف هذه
احتياطات الغاز التقليدية
االحتياطات يف حايس الرمل وسط اجلزائر .عىل الرمغ من
19
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صايف الطاقة املستوردة (باملليون طن نفط ماكفئ) ،اجلزائر 2018 -1990

كيلو طن نفط ماكفئ
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الشلك 6-4
مزجي توليد الكهرباء (باجليغاواط ساعة) ،اجلزائر 2018

النفط

الغاز الطبييع

طاقة الرياح

املصادر املتجددة

املصدر  :بيانات تستند إىل IEA، 2020a
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من إماكنية توليد الطاقة الكهرومائية .باإلضافة إىل ذلك ،فإن
معظم األودية الهنرية مومسية .عىل الرمغ من أن اجلزائر متتلك
قدرة كهرومائية ّ
مركبة تبلغ  313ميغاواط وميكهنا إنتاج ما يصل
إىل  500جيغاواط ساعة من الكهرباء سنو ًيا ،إال أنه مت توليد 117
ّ
املركبة
جيغاواط ساعة فقط يف عام  .2018ال يوجد جسل للقدرة
حملطات الطاقة الكهرومائية الصغرية ( .)DENA، 2014يلخص
اجلدول  1-4مشاريع الطاقة املتجددة التشغيلية املتصلة بالشبكة
يف اجلزائر ،واليت تبلغ إمجايل قدرة ّ
مركبة  389.3ميغاواط.

الكهروضوئية بطاقة  10ميغاواط يف برئ الرباع .قامت رشكة
الكهرباء والطاقات املتجددة  ،SKTMذراع سونلغاز للطاقات
املتجددة ،ببناء  22حمطة طاقة كهروضوئية بسعة إمجالية تبلغ
 343ميغاواط (انظر اجلدول .)1-4
باإلضافة إىل التطبيقات واسعة النطاق مت إنشاء الشباكت
للج ُزر ،املغ ّذاة بالطاقة المشسية لتلبية الطلب
الكهربائية املص ّغرة ُ
احمليل يف املناطق النائية واملناطق ذات الكثافة الساكنية
املنخفضة يف اجلنوب .ويه تز ّود  16قرية بـ  1.5جيغاواط ساعة
يف السنة (.)DENA، 2014

عىل الرمغ من املستويات احلالية املنخفضة من مصادر الطاقة
املتجددة ،إال أن احلكومة متلك اإلرادة ملاكحفة تغري املناخ وتأمني
إمدادات الطاقة يف اجلزائر من خالل تنفيذ مشاريع الطاقة
املتجددة .لذلك ،يف عام  2011أطلقت وزارة الطاقة برناجمها
للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة « ،الربناجم الوطين لتمنية الطاقات
املتجددة وكفاءة الطاقة ( .» )PNEREEتتوقع هذه اخلطة تركيب
 22جيغاواط من الطاقات املتجددة حبلول عام  2030مهنا 10
جيغاواط خمصصة للتصدير .حبلول عام  ،2030من املتوقع أن
يزداد توليد الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة حبوايل ،%40
وهو ما يعادل حصة  %27يف مزجي الطاقة (شبكة سياسة
الطاقة املتجددة للقرن الواحد والعرشين  .)REN21، 2019إن
حتقيق هذه اخلطة سيلكف اجلزائر ما يقرب من  86.55مليار يورو
(ّ .)DENA, 2014
يلخص اجلدول  2-4مراحل خمتلفة من برناجم
الطاقة املتجددة ويشري إىل تكنولوجيا الطاقة احملددة.

يعترب وسط وغرب اجلزائر من املواقع البارزة لطاقة الرياح،
حيث يبلغ متوسط رسعة الرياح  7.5مرتا يف الثانية .من خالل
الدراسات القليلة املتوفرة ،ميكن استنتاج أن اإلماكنات اجلزائرية
لطاقة الرياح تصل إىل  35ترياواط ساعة يف السنة .غري أن
هناك عامال عائقا وهو النسبة العالية للرمل والغبار يف اهلواء،
مما قد يؤثر عىل معل التوربينات .عالوة عىل ذلك ،قد مي ّثل
نقل مع ّدات الرياح الثقيلة إىل املناطق الصحراوية النائية (حيث
تكون إماكنات توليد طاقة الرياح يه األعىل) حتد ًيا إضاف ًيا ،ألن
شباكت الطرق الصحراوية يف اجلزائر ليست مناسبة هلذا النوع
من حركة املرور ( .)DENA، 2014يف عام  ،2014بدأ أول مرشوع
َ
العمل بقدرة ّ
مركبة تبلغ
كبري لطاقة الرياح ،كربتني بوالية أدرار،
 10.2ميغاواط (انظر اجلدول .)1-4

مت حتديث الربناجم يف عام  ،2015بوضع أهداف مطوحة لرفع
الطاقة المشسية إىل  13.5جيغاواط حبلول عام  .2030و ّ
متت
زيادة حصة الطاقة الكهروضوئية وحسب الطاقة المشسية
ّ
املركزة من مرحلة التنفيذ األوىل .احلجة الرئيسية لحسب
ّ
املركزة اكنت تاكليفها املرتفعة .ومع
تكنولوجيا الطاقة المشسية
ذلك ،حيث تظهر سيناريوهات الطاقة أن الطاقة اللكية للجزائر
استخدام تنقسم إىل  %20للكهرباء  %80للحرارة ،وقد يكون
ّ
املركزة غري منطيق.
قرار احلكومة بشأن الطاقة المشسية

إن إماكنية استخدام الكتلة احليوية إلنتاج الطاقة حمدودة وغري
ُمدرجة يف خطة نرش الطاقة املتجددة يف اجلزائر .وباملثل ،ال
تؤخذ إماكنات احلرارة اجلوفية بعني االعتبار يف النرش عىل
نطاق واسع ،عىل الرمغ من وجود إماكنات حرارية جوفية يف
مناطق حتتوي عىل تشكيالت احلجر اجلريي واحلجر الرميل
(.)DENA، 2014
مكا أن إماكنات الطاقة الكهرومائية حمدودة للغاية يف اجلزائر،
حيث تعاين البالد من ندرة املياه .فاخنفاض معدالت تساقط
األمطار ،والترصيف الرسيع ،ومعدل التبخر املرتفع للغاية حيد

من املتوقع أن تؤدي تداعيات جاحئة كورونا ،اليت نتج عهنا

اجلدول 1-4
مشاريع الطاقة املتجددة التشغيلية يف اجلزائر
حمطات طاقة الرياح التشغيلية

املوقع

السنة التشغيلية

ّ
املركبة (ميغاواط)
القدرة

كربتني (أدرار)
2014
10.2

حمطات الطاقة المشسية التشغيلية (الطاقة المشسية املركّ زة و الطاقة الكهروضوئية)

برناجم رشكة الكهرباء

املوقع

حايس الرمل

غرداية

برئ الرباع المشال

النوع

الطاقة المشسية احلرارية
والبخار (الغاز الطبييع)

الطاقة
الكهروضوئية

الطاقة
الكهروضوئية

الطاقة
الكهروضوئية

2011

2014

2018

2018

( 25طاقة مشسية ّ
مركزة)

1.1

10

343

السنة التشغيلية

ّ
املركبة (ميغاواط)
القدرة
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اجلدول 2-4
برناجم الطاقة املتجددة  2030يف اجلزائر (ميغاواط)
مرحلة

مرحلة

املجموع

2020-2015

2030-2021

الطاقة الكهروضوئية

3,000

10,575

13,575

الرياح

1,010

4,000

5,010

الطاقة المشسية
املركّ زة

-

2,000

2,000

التوليد املشرتك
للطاقة

150

250

400

الكتلة األحيائية

360

640

1,000

احلرارة اجلوفية

5

10

15

4,525

17,475

22,000

املجموع

للطاقة المشسية ،وطاقة الرياح ،والتوليد املشرتك للطاقة ،واليت
ينمظها مرسوم  .2014ختتلف تعريفات التغذية حسب سعة
حمطة توليد الكهرباء .تتلىق حمطات طاقة الرياح اليت تزيد
سعهتا عن  5ميغاواط  9.5سنتمي يورو للك كيلوواط ساعة،
بيمنا تتلىق حمطات طاقة الرياح األصغر (أقل من  5ميغاواط)
 11.9سنتمي يورو للك كيلوواط ساعة .وتتلىق حمطات الطاقة
المشسية بقدرة أكرث من  5ميغاواط  11.6سنتمي يورو للك
كيلوواط ساعة ،وحمطات الطاقة المشسية األصغر (أقل من 5
ميغاواط) تتلىق  14.5سنتمي يورو للك كيلوواط ساعة .ال يتضمن
ّ
املركزة
خمطط تعريفات التغذية مشاريع الطاقة المشسية
( .)energypedia, 2020مكا مت إنشاء الصندوق الوطين
للطاقات املتجددة والتوليد املشرتك للطاقة ( )FNERمبوجب
املرسوم التنفيذي رمق  423-11يف عام  ،2011والذي ُي َّول
من رمس  %1عىل عائدات رضيبة النفط (.)RCREEE, 2019
عىل غرار األردن ،تق ّدم اجلزائر مضا ًنا قانون ًيا ألولوية الوصول
إىل شبكة مصادر الطاقة املتجددة؛ ويه آلية نادرة حال ًيا يف
منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا .املراسمي التنفيذية رمق
 428-06و 429-06لعام  2006و 2008تضمن أولوية الوصول
يبي الشلك  7-4إدخال تدابري سياسة
هذه (ّ .)RCREEE, 2012
الطاقة وتأثريها عىل توليد الكهرباء املتجددة حسب السنة.
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بالفعل اخنفاض عاملي يف أسعار النفط ،إىل رفع مطوح
احلكومة اجلزائرية وإرادهتا السياسية لالستمثار يف الطاقة
المشسية ( .)Stahl, 2020عىل ضوء ذلك ،أبدت احلكومة
ريا بإماكنية استبدال حمطات
اجلزائرية مؤخ ًرا اهمتا ًما كب ً
الطاقة اليت تعمل بالغاز مبحطات الطاقة المشسية .ميكن
ً
بدال من حرقه يف حمطات توليد الكهرباء بالغاز
تصدير الغاز
يف اجلزائر ،مما قد يؤدي إىل وفورات بالعملة األجنبية

يزتامــن المنــو يف الطاقــة املتجــددة املولّــدة منــذ عــام  2014مــع
تطبيــق تعريفــة التغذيــة .مت حتقيــق أكــر منــو يف العــام التــايل
بعــد إجــراء تغيــرات عــى الربنــاجم الوطــي لتمنيــة الطاقــات
املتجــددة والنجاعــة الطاقويــة .اســتحوذت الطاقة المشســية عىل
أعــى حصــة مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة ،والــي ميكــن أن
تكــون نتيجــة الرتفــاع تعريفــة التغذية .بيمنــا ّ
يوض الشــل 7-4
تطــور تدابــر سياســة الطاقــة وتوليــد الكهربــاء املتجــددة حــى
عــام  ،2018ومت طــرح املناقصــة األوىل يف عــام  2019فقــط.
ً
منخفضــا
رمبــا مــن املفاجــئ أن املناقصــة األوىل جذبــت عــددًا
من العطاءات (.)Bouznit et al., 2020

(.)Henle/Schmitz,2020

لتحقيق أهدافها ،ختطط اجلزائر ً
أيضا ملرشوع للطاقة المشسية،
تافوك  ،1والذي يتكون من مخس مناقصات بقدرة  800ميغاواط.
بإماكن مرشوع  4000ميغاواط زيادة قدرة اجلزائر عىل تصنيع
ً
زمخا
وحدات ورفوف واكبالت الطاقة المشسية .مكا أنه يو ّفر
لتحقيق أهداف الطاقة املتجددة يف اجلزائر (Hochberg,
 .)2020عنرص أسايس يف املناقصة هو رشط تصنيع األجزاء
حمل ًيا ؛ قد يتسبب هذا يف عوائق أولية ألن سوق الطاقة المشسية
يف اجلزائر مل يمت تطويره بالاكمل بعد .ومع ذلك ،فإن مثل هذه
السياسات لدهيا القدرة عىل تجشيع نقل املعرفة إىل االقتصاد
احمليل .تقع اجلزائر عىل مفرتق طرق أوروبا والرشق األوسط
ومشال إفريقيا ،وميكننا أن نتفاءل بأن تصبح مرك ًزا إلمدادات
التصنيع لصناعة الطاقة املتجددة (املرجع نفسه).

باختصار ،عندما يتعلق األمر بالطاقة املتجددة ،يبدو أن
هنجا تد ّرج ًيا ً
بدال من إجراء تغيريات
احلكومة اجلزائرية تتخذ ً
رسيعة واسعة النطاق .وطاملا اسمترت احلكومة يف دمع
أسعار الطاقة وبقاء البنية التحتية للكهرباء املتطورة بالقرب
من مراكز الطلب الساحلية يف ماكهنا ،مفن املرحج أن تظل
وترية التحول إىل الطاقة املتجددة معتدلة .عىل الرمغ من
إماكنات اجلزائر يف مشاريع الطاقة المشسية واسعة النطاق،
فإن العديد من مشاريع الطاقة املتجددة املخطط هلا للفرتة
 2014-2006و 2020-2016موجودة فقط عىل الورق ،وجتتذب
مشاريع الطاقة املتجددة دعاية سلبية بسبب لويب النفط والغاز
القوي .لذلك ،مل تستوف اجلزائر بعد املطلوب العتبار أهنا
أمكلت املرحلة األوىل وف ًقا للمنوذج املرحيل.

يعترب القطاع الزرايع يف اجلزائر رائدا يف استخدام الطاقات
املتجددة .حيث تقع معظم املواقع الزراعية يف اجلنوب البعيد،
بعيدًا عن شبكة النقل .لذلك ،استمثرت بعض املرافق الزراعية
يف حمطات الطاقة المشسية أو طاقة الرياح لضامن تشغيل
جتاري غري منقطع للتربيد والتجفيف واملعاجلة  -وكذلك للري.
ومع ذلك ،مل يصبح هذا هو املعيار الصنايع بعد ،وال يزال غالبية
املنتجني الزراعيني يستخدمون مولدات الديزل (.)AHK, 2018
مكا مت تنفيذ العديد من املشاريع الصغرية العاملة خارج الشبكة؛
الري اليت تعمل
وتمشل مجموعات الطاقة المشسية وأنمظة
ّ
بالطاقة المشسية وطاقة الرياح (.)CEREFE، 2020

البنية التحتية
يف اجلزائــر %99 ،مــن الســان موصولــون بشــبكة نقــل
الكهربــاء الوطنيــة .يبلــغ طــول الشــبكة  30515مك ،مهنا 4497
مك شــبكة جهــد عــايل  400كيلوفولــط .الشــبكة متصلة باملغرب

وتونــس عــر مــروع الربــط الكهربايئ املغــاريب .ليبيــا ً
أيضا
جــزء يف هــذه الشــبكة ( .)The World Bank، 2013حنــو
املغــرب ،تبلــغ خطــوط النقــل  225كيلوفولــط و 400كيلوفولــط
بقــدرة إمجاليــة  1400ميغــاواط .تبلــغ القــدرة اإلمجاليــة

لتحفزي نرش الطاقات املتجددة ،أنشأت احلكومة اجلزائرية عدة
آليات متويل .وتمشل اتفاقات رشاء الطاقة ( ،)PPAsاليت ينمظها
املرسوم التنفيذي رمق  ،218-13وتعريفة التغذية الكهربائية
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الشلك 7-4
تطوير توليد الكهرباء املتجددة حسب املصدر (باجليغاواط ساعة)
وإدخال تدابري سياسة الطاقة ،اجلزائر 2018-1990
2009

الصندوق
الوطين
 2011للطاقات
خطة تطوير املتجددة
الطاقة
املتجددة
والكفاءة
الطاقوية

2018

االسهتالك
الهنايئ
للكهرباء يف
اجلزائر 76,6
ترياواط ساعة
(حصة الطاقة
املتجددة )%1

2030-2011

 %1طاقة
الرياح
 %84الطاقة
المشسية

)429-06

2030-2015

 %15طاقة
املياه

طاقة املياه

2004

القانون
املتعلق
برتقية
الطاقات
املتجددة 2002
(القانون القانون املتعلق
رمق
بتحرير سوق
 )09-04الطاقة وإنشاء
جلنة ضبط
الكهرباء
والغاز (قانون
رمق )01-02

الطاقة المشسية

جيغاواط ساعة

2015

تعديل
الربناجم
الوطين
لتمنية
الطاقات
املتجددة
والنجاعة
الطاقوية

2014

تعريفة
التغذية
لرتكيب
الطاقة
المشسية
الكهروضوئية

2008

تعديل قانون
أولوية
الوصول
إىل الطاقة
املتجددة
(القانون
2006
رمق
 )429-06قانون
أولوية
الوصول
إىل
الطاقة
املتجددة
(القانون
رمق

طاقة الرياح
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بإمجايل طول  50280كيلوم ً
رتا ( .)Mansour، 2020aيمت
مراقبة قطاع التوزيع من قبل أربع رشاكت توزيع ،ترشف
لك واحدة عىل نظامها اخلاص .تواجه شبكة الكهرباء
اجلزائرية يف الوقت احلارض عدة حتديات ،من بيهنا
االتصاالت أحادية االجتاه ،واملستويات العالية من انبعاثات
الكربون ،وخطوط نقل طويلة لتوصيل الطاقة ،والتاكليف
العالية للكهرباء ،وتقلبات يف املستقبل إذا متت تغذية
الشبكة مبستويات مزتايدة من الطاقة املتجددة (Harrouz
 .)et al., 2017حال ًيا ،يمت تغذية الشبكة اجلزائرية بـ 389.3
ميغاواط من الطاقة املتجددة ،مما يوفر رشوط وصول
تفضيلية إىل الشبكة ملصادر الطاقة املتجددة ،حيث يضمن
أولوية اإلرسال (املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة) .إن وجود
نسبة عالية من مصادر الطاقة املتجددة يف هيلك الكهرباء
سيخلق مزايا اقتصادية كبرية عىل املدى الطويل .ومع ذلك،
جيب أن تكون الشبكة قادرة عىل دجم نسبة عالية من التوليد
املتقلب ،وستعمتد توسيعات الشبكة عىل املواقع املناسبة
ملصادر الطاقة املتجددة (.)Platzer, 2016

خلطــوط الربــط الكهربــايئ التونســية  900ميغــاواط ،جبهــد
 90كيلوفولــط و 150كيلوفولــط و 220كيلوفولــط .مكــا أن خــط
 400كيلوفولــط جاهــز منــذ عــام  2008عىل اجلانــب اجلزائري
( .)IRENA، 2014اتفقــت الــدول املغاربيــة عــى إصالح شــبكة
النقــل والعمــل م ًعــا لتحســن وتنســيق ســوق جتــارة الكهربــاء
املشــركة .عــاوة عــى ذلــك ،أعلنــت الــدول يف إعــان اجلزائر
لعــام  2010عــن هدفهــا املمتثــل يف إنشــاء ســوق للكهربــاء
قــادرة عــى االســمرار داخــل دول املغاربيــة ودجم هــذا
الســوق مــع االحتــاد األورويب ،وال ســما مــع شــبه اجلزيــرة
األيبرييــة ( .)The World Bank، 2013اكمتــل العمــل
الــروري لالندمــاج مــع االحتــاد األورويب مــن جانــب
املغــرب ،بيمنــا ال يــزال اجلــزء اجلزائــري قيــد التطويــر .عــاوة
عــى ذلــك ،فــإن اجلزائــر لدهيــا خطــط إلنشــاء ســوق كهربــاء
عربيــة .وقــد ا ّتمســت هــذه النيــة بالتوقيــع املتبــادل عــى
ّ
مذكــرات تفــامه مــع دول عربيــة أخــرى يف عــام 2017
(.)Matar، 2020
أصول شبكة النقل مملوكة للرشكة اجلزائرية لتسيري شبكة
نقل الكهرباء ( - GRTEرشكة النقل اليت متلكها وتديرها
سونلغاز) ،واليت يه مبثابة املشرتي الوحيد يف منوذج
سوق الطاقة اجلزائري .تقع مسؤولية تأمني اإلمداد عىل
مسي املنظومة الكهربائية
كيان آخر لرشكة سونلغاز ،وهو
ّ
( .)OSط ّورت الرشكة اجلزائرية لتسيري شبكة نقل الكهرباء
ً
خططا لتوسيع شبكة النقل يف الفرتة من  2020إىل ،2029

جيب ً
أيضا إجراء التعديالت الالزمة للتحمك يف أنمظة التوزيع،
مثل نظام قياس االسهتالك الصايف لملنتجني الذاتيني للطاقة
املتجددة املتصلني بالشبكة ( .)RCREEE, 2019لذلك ،فإن احلاجة
إىل رؤية عامة اكملة رضورية مجليع تدابري التخطيط اإلضافية.
سيعمتد الوقت املستغرق إلمكال التوسيع والتعديل التحدييث
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ُسح لملنتجني املستقلني بإنتاج الكهرباء وبيعها يف إطار
سوق املشرتي املنفرد منذ عام  .2002جيب توقيع اتفاقات
رشاء الطاقة مع الرشكة اجلزائرية لتسيري شبكة نقل الكهرباء
 ،GRTEاليت تشرتي الكهرباء من املنتجني املستقلني .حاليا،
 %13من الكهرباء املنتجة يف اجلزائر تأيت من منيجت الطاقة
املستقلني ،والذين ينشطون غالبا يف قطاع الوقود األحفوري
( .)DENA, 2014مت وضع خطة مناقصة لتجشيع االستمثار
يف مصادر الطاقة املتجددة يف اجلزائر .مكا ُتنح العقود،
يف شلك اتفاق رشاء الطاقة الكهربائية  ،PPAللرشاكت اليت
تقدم عطاءات إلنتاج الطاقة بأقل تلكفة .صدرت املناقصة األوىل
يف عام  ،2019هبدف إنتاج ما مجموعه  150ميغاواط .ومع
ريا
ذلك ،نظ ًرا ألن قواعد املناقصات تشرتط تصني ًعا حمل ًيا كب ً
لوحدات الطاقة المشسية وغريها من املعدات  -عىل الرمغ من
العدد احملدود للرشاكت احمللية لتصنيع الطاقة المشسية  -فقد
مت تقدمي عروض من أجل  90ميغاواط فقط ،عىل الرمغ من
أن االتفاقية تضمنت رشط احتفاظ الرشيك اجلزائري حبصة
 %51وإلزامية المتويل من البنوك اجلزائرية (Bellini, 2019
؛  Hochberg, 2020؛  .)Bouznit et al., 2020سيمت تطوير
املشاريع املختارة من جولة العطاءات لعام  2019مبوجب خمطط
البناء والمتلك والتشغيل ( )BOOمع اتفاقية رشاء الطاقة ()PPA
عىل مدى  20عا ًما .طرحت احلكومة مناقصة أخرى إلنتاج 50
ميغاواط لتطوير مشاريع الغاز/الديزل والطاقة المشسية خارج
الشبكة .املناقصات وخمطط تعريفة التغذية جزء من اخلطة
اجلزائرية لرتكيب  22جيغاواط من الطاقة املتجددة حبلول عام
 .2030الشلك ّ 9-4
املؤسيس اجلزائري لسوق
يوض اإلطار
ّ
الكهرباء والطاقة.

عىل بنية موارد الطاقة ودوافع املؤسسات ذات الصلة
( .)Schen et al., 2018الشلك  8-4يص ّور شبكة نقل
الكهرباء يف اجلزائر مع مراكز ِ
احلل الكهربايئ الرئيسية
املوجودة يف املناطق الساحلية احلرضية من البالد.
يف وضعها احلايل ،البنية التحتية للنقل يف اجلزائر غري قادرة
عىل دجم أجحام كبرية من مصادر الطاقة املتجددة .عىل الرمغ
من وجود إطار تنظيمي وبدء حترير السوق (القانون رمق 01-02
سنة  2002يفرض الفصل بني أنشطة النقل واإلنتاج والتوزيع
السابقة املتاكملة رأسيًا لسونلغاز Ministère de l'énergie)،
 ،))2020ال تزال الشبكة تواجه حتديات تقنية وتنظميية .وال تزال
كذلك يف مرحلة التوسع .وبالتايل ،فقد مت البدء يف تطوير البنية
التحتية للكهرباء من أجل دجم مصادر الطاقة املتجددة وف ًقا
لملرحلة األوىل من المنوذج املرحيل ولكهنا مل تكمتل بعد.
املؤسسات واحلومكة
وزارة الطاقة يه الفاعل الرئييس يف قطاع الكهرباء والطاقة
يف اجلزائر .ويه ترشف عىل قطاع الطاقة بأمكله ،مكا أهنا
مسؤولة عن تطوير وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات الطاقة.
نظ ًرا لزيادة الويع بأمهية الطاقة املتجددة يف اجلزائر ،مت
إنشاء وزارة االنتقال الطاقوي والطاقة املتجددة لتعزيز نرش
الطاقة املتجددة يف البالد .بعد إجراءات تفكيك سوق الكهرباء
يف عام  ،2002مت تقسمي السوق إىل عدة مؤسسات .ومع
ذلك ،فإن معمظها مملوك للدولة .ترشف جلنة ضبط الكهرباء
والغاز اليت أنشئت يف عام  2002عىل أسواق الكهرباء والغاز
الوطنية محلاية مصاحل لك من املسهتلكني واملش ّغلني .مكا تدير
جلنة ضبط الكهرباء والغاز ( )CREGوتتحمك يف اخلدمات العامة
للطاقة وتعمل مكستشار للحكومة (.)energypedia, 2020
باإلضافة إىل ذلك ،تقوم بنرش عطاءات (دعوة عامة إلبداء
االهمتام) لنرش تقنيات الطاقة املتجددة.

منذ أن متت إعادة هيلكة سونلغاز كرشكة قابضة يف 2002
(القانون رمق  ،)01-02جادل اخلرباء بأن جهود اجلزائر لتحرير

ريا أمام القطاع اخلاص.
السوق ضئيلة وال تزال متثل حاج ًزا كب ً
ً
تبي أن اإلطار
لقد أصبح اإلطار القانوين
ناجضا بالفعل ،ولكن ّ
التنظيمي واآلليات املالية غري اكفية ( .)Hochberg، 2020وف ًقا
لبورمسا وآخرون ،)Boersma et al. 2015( ،تواجه الرشاكت
العاملة يف قطاع الطاقة معليات بريوقراطية وطويلة ألن مجيع
االتصاالت جيب أن متر عرب سوناطراك أو سونلغاز .مما يؤخر
إجناز املشاريع وميكن أن يؤدي إىل مشالك يف االتصال .ومن
مث فإن الوضع احلايل لتطور وفعالية اإلطار املؤسيس يضع
اجلزائر يف بداية املرحلة األوىل حنو نظام طاقة متجدد وف ًقا
للمنوذج املرحيل للرشق األوسط ومشال إفريقيا.

عىل صعيد االستخراج والتوليد ،هتمين عدة رشاكت
وطنية عىل قطاع الطاقة اجلزائري :مجموعة سوناطراك
مسؤولة عن احملروقات ،يف حني أن مجموعة سونلغاز
تنتج وتس ّوق الكهرباء ويه مسؤولة عن التوزيع الوطين
للغاز الطبييع .تنتج الرشكة اجلزائرية النتاج الكهرباء
( Société Algérienne de l'Electricité (SPEالكهرباء ً
أيضا،
بيمنا الرشكة اجلزائرية لتسيري شبكة نقل الكهرباء ( )GRTEمسؤولة
عن نقل الكهرباء .تقع مسؤولية التوزيع عىل عاتق الرشكة اجلزائرية
لتوزيع الكهرباء و الغاز ( ،)SADEGواليت مت إنشاؤها من خالل دجم
رشاكت التوزيع األربعة السابقة لسونلغاز  :رشكة توزيع الكهرباء
والغاز وسط (،)Société de Distribution du Centre SDC
رشكة توزيع الكهرباء و الغاز للغرب (Sonelgaz Distribution
 )Ouest SDOرشكة توزيع الكهرباء والغاز للرشق (Société
 ،)de Distribution de l'Est SDEورشكة توزيع الكهرباء والغاز
للجزائر العامصة (،)Société de Distribution d'Alger SDA
( .)Mansour، 2020bيف عام  ،1985أنشأت وزارة الطاقة
الواكل َة الوطنية لتعزيز وترشيد استخدام الطاقة ( )APRUEلتعزيز
تدابري النجاعة الطاقوية .هذه األخرية مسؤولة عن محالت التثقيف
والتوعية بشأن كفاءة الطاقة.

سوق الطاقة واالقتصاد
خيتلف هيلك تعريفة الكهرباء يف اجلزائر وف ًقا للوقت من اليوم :
ست تعريفات  -أوقات الذروة ،وخارج أوقات الذروة ،وساعات
هناك ّ

االسهتالك الرئيسية ،والهنار والليل ،وتعريفة ثابتة واحدة .عالوة
عىل ذلك ،يمت المتيزي بني التعريفات بنا ًء عىل نوع العميل (مثل
املنازل والصناعة) ،حيث يدفع األخري عادة أكرث للك كيلوواط
ساعة .بالتايل ،ختتلف بني  0.007و 30.052يورو سنتمي للك
كيلوواط ساعة .تمت مراقبة هيلك التعريفة بواسطة جلنة ضبط
الكهرباء والغاز .CREG
3
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املتجددة ( .)CEREFE, 2019ومع ذلك ،نظ ًرا ألن احلكومة اجلزائرية
مل تبدأ بعد أو تعلن عن أي إصالحات للدمع ،مفن املتوقع أال يتغري
هذا الوضع يف املستقبل القريب (.)DENA، 2014

تعترب اجلزائر دولة ريعية منوذجية .فباإلضافة إىل تصدير الغاز
الطبييع والنفط ،فإهنا تعمتد عىل اهليدروكربونات لالسهتالك
دعان بشلك كبري .يف ،2019
احمليل .كال امل َ ْورِد ْين ُم ّ
ذهب حوايل  %7.6من الناجت احمليل اإلمجايل اجلزائري
إىل الدمع  :مت دمع النفط مببلغ  8.8مليار دوالر ،والغاز بـ
 2.3مليار دوالر ،والكهرباء بـ  2مليار دوالر (.)IEA، 2020b
املدعة حملطات توليد
يرتبط سعر الكهرباء بتلكفة توليد الطاقة
ّ
الطاقة بالغاز .أحد العوائق الرئيسية لتطوير الطاقة املتجددة يف
اجلزائر هو اخنفاض سعر سوق الكهرباء الناجت عن هذا الدمع.
عالوة عىل ذلك ،ينتج عن السعر املنخفض آثار خارجية سلبية ؛
لن يكون استخدام الطاقة مرتف ًعا حفسب ،بل لن تنعكس تلكفة
الطاقة ً
أيضا عىل أسعار السلع كثيفة االسهتالك للطاقة .من
شأن إصالحات الدمع أن خت ّفف من الضغوط املالية وتحمس
بإعادة ختصيص املزيانية لألولويات األخرى ،مثل مصادر الطاقة

لدمع مصادر الطاقة املتجددة ،أنشأت اجلزائر اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻮﻃﻲﻨ ﻟﻠـﺘﺤﻢﻜ يف اﻟﻄﺎﻗـﺔ ،)FNME( ،وهو صندوق للطاقة
املتجددة والتوليد املشرتك ُيَّول من الرضائب والغرامات .يمت
إعادة احتساب الرضائب الالزمة لمتويل الصندوق سنو ًيا عىل
أساس متطلبات املزيانية السنوية لرباجم الطاقة املتجددة وكفاءة
الطاقة .مكا أهنا مدرجة يف قانون املزيانية (.)AHK، 2018
فميا يتعلق بالمتويل من القطاع اخلاص ،مفن الصعب معو ًما
احلصول عىل قرض مرصيف للطاقة املتجددة أو مشاريع
كفاءة الطاقة ( ،)AHK, 2018مبا أن هذا القطاع ال يزال

الشلك 8-4
ّ
توض مراكز ِ
احلل الرئيسية
شبكة اجلزائر لنقل الكهرباء
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خط النقل
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هيلك سوق الكهرباء مع اهليائت والرشاكت ذات الصلة
وزارة االنتقال
الطاقوي
والطاقات

احملافظة للطاقات
املتجددة والفعالية
الطاقوية
()CEREFE

الواكلة الوطنية
لتعزيز وترشيد
استخدام الطاقة

الرشكة الوطنية
للكهرباء والغاز

سوناطراك

()Sonelgaz

()APRUE

الرشاكت اخلاصة
(املنتجون املستقلون
للكهرباء)

وزارة الطاقة

الرشكة
اجلزائرية لتسيري
شبكة نقل
الكهرباء ()GRTE

اتفاقات رشاء
الطاقة مع
GRTE

املزادات
(اتفاقات رشاء
الطاقة مع

جلنة ضبط
الكهرباء والغاز

مركز تمنية
الطاقات املتجددة

()CREG

()CDER

رشكة الكهرباء
والطاقات املتجددة
()SKTM

الرشكة اجلزائرية
لتسيري شبكة نقل
الغاز ()GRTG
الرشكة اجلزائرية
إلنتاج الكهرباء

)GRTE

()SPE

الرشكة
اجلزائرية لتوزيع
الكهرباء والغاز
()SADEG

املسهتلكون قطاع السكن قطاع الصناعة
املصدر  :بيانات خاصة تستند إىل 2017 ،Energydata

يف مرحلة مبكرة يف اجلزائر فإن البنوك ال تستطيع تو ّقع
املخاطر املتعلقة به ، .يبىق خيار متويل املشاريع من خالل رأس
املال اخلاص يف شلك صناديق استمثار أمرا ممكنا .لكن،
ال يتخصص يف هذا القطاع سوى عدد قليل من الرشاكت
اخلاصة اجلزائرية .تمشل اخليارات األخرى خمططات متويل
املشاريع ،حيث يرتبط السداد بالسيولة النقدية املستقبلية .ومع
ذلك ،فإن عيب هذه املخططات هو أنه ُيحمس لملرافق األجنبية
بامتالك  %49فقط من احليازة (املرجع نفسه).

الفعالية
برناجما وطن ًيا للكفاءة
يف عام  ،2011أطلقت احلكومة اجلزائرية
ً
الطاقوية مت تعديله يف  .2015هيدف برناجم كفاءة الطاقة إىل
حتقيق أهداف الكفاءة يف قطاعات البناء والنقل والصناعة.
بالنسبة لقطاع البناء ،يمتثل اهلدف يف توفري أكرث من  30مليون
طن من النفط حبلول عام  2030من خالل استخدام العزل احلراري
يف البناء ،ومصابيح  ،LEDوخسانات املياه بالطاقة المشسية.
هيدف قطاع النقل إىل توفري  15مليون طن من النفط ،بشلك كبري
عن طريق استبدال الوقود التقليدي بغاز البرتول املسال ()LPG
والغاز الطبييع املضغوط ( .)CNGمن املتوقع أن يسامه القطاع
الصنايع يف توفري ما يصل إىل  34مليون طن نفط حبلول عام
 .2030يف املجموع ،ختطط احلكومة إلنفاق  900مليار دينار
جزائري 4عىل برناجم كفاءة الطاقة .لتحقيق التدابري املنصوص
علهيا يف اخلطة ،جيب اختاذ اإلجراءات التالية لك عام حىت
سيتعي عىل  100000مبىن سكين اعمتاد تدابري
عام : 2030
ّ
العزل احلراري ،وتوزيع  10ماليني مصباح مو ّفر للطاقة ،مكا

ّ
املدعة من الدولة حاج ًزا رئيس ًيا
تشك أسعار الطاقة
باختصار،
ّ
أمام نرش الطاقة املتجددة عىل نطاق أوسع ،ويه تق ّيد دمع احلكومة
َ
السوق عىل حساب
الدمع
اجلزائرية ملصادر الطاقة املتجددة .يش ّوه
ُ
االنتقال الطاقوي .وإىل أن ُتصلح اجلزائر سياسة دمع الوقود
األحفوري وتقو َم باستمثارات نشطة لتنويع مصادر الطاقة بدال من
ذلك ،مفن غري املرحج أن يتقدم حتوهلا حنو نظام طاقة قامئ عىل
مصادر الطاقة املتجددة .وهكذا ،فإن اجلزائر ُتصنّف عىل أهنا
مازالت يف املرحلة األوىل من المنوذج املرحيل االنتقايل.
26
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( .)Sahnoune/Imessad, 2017مع قدرة ّ
مركبة تبلغ  2.4مليون
مرت مك ّعب يوم ًيا يف عام  2015لتحلية املياه ،يولّد هذا القطاع
مستويات عالية من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بسبب معلياته
كثيفة االسهتالك للطاقة.

سيتعي تكييف  1.3مليون سيارة الستخدام غاز البرتول املسال.
ّ
من املتوقع أن ختلق هذه اإلجراءات ما يصل إىل  180ألف فرصة
معل ( energypedia، 2020؛ .)Sahnoune/Imessad, 2017
باإلضافة إىل ذلك ،ختطط احلكومة خلفض إشعال الغاز يف
حمطات الطاقة بنسبة  %1حبلول عام .2030

عىل الرمغ من أن هدف املسامهات املقررة وطنيًا يف اجلزائر
هو تقليل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بنسبة  %7حبلول عام
 ،2030إال أن االنبعاثات يف الواقع تزتايد بسبب التصنيع .من أجل
التخلص من الكربون يف قطاع النقل ،املسؤول عن احلصة األكرب
من انبعاثات غازات الدفيئة ،جيب تنفيذ الرباجم اليت تسهتدف
الكهربة .لكن الكهربة املبارشة لن تحجن يف تقليل انبعاثات غازات
الدفيئة إال إذا مت توليد الكهرباء من مصادر متجددة.

بالنسبة لألجهزة التكنولوجية اجلديدة اليت تستخدم الكهرباء أو
الغاز أو أي وقود آخر ،توجد هشادات الطاقة ووضع البطاقات
التعريفية .عىل سبيل املثال ،يمت تصنيف املع ّدات السكنية املعتادة،
مثل مكيفات اهلواء ،والثالجات ،وأجهزة التدفئة ،واملصابيح،
وأجهزة التلفزيون ،بتصنيفات طاقوية وف ًقا لقانون كفاءة الطاقة
رمق  ،16-05الصادر عام  .2015مل يمت حىت اآلن تنظمي تدابري
كفاءة الطاقة يف قطاع البناء مبوجب القانون؛ غري أنّ الوثائق
توجه أمعال التعديل التحدييث للعزل احلراري واإلضاءة
التقنية ّ
( .)AHK, 2018وتمتثل خطة أخرى يف الرتكزي عىل االقتصاد
الدائري عن طريق إدخال مساد النفايات العضوية وتمثني غاز
امليثان يف حمطات معاجلة املياه .من الواحض أن خطة الكفاءة
الطاقوية تتضمن اخلطوات األوىل حنو كفاءة استخدام املوارد.

املجمتع املدين
يزتايد عدد املنمظات االجمتاعية والثقافية والبيئية يف اجلزائر،
ويبدو أن الويع البييئ بني املواطنني يزتايد ببطء (مؤرش
برتلمسان للتحول  .)BTI، 2020اكنت هناك ً
أيضا معارضة كبرية
لبعض مشاريع الطاقة ،ال سميا مرشوع يف جنوب غرب اجلزائر
الستكشاف موارد الغاز الصخري يف البالد .أ ّدت االحتجاجات
غري املتوقعة من قبل امجلاعات احمللية إىل مقاومة يف مجيع
أحناء البالد وحجنت يف وقف التنقيب عن الغاز الصخري يف
اجلزائر يف الوقت احلارض .برصف النظر عن الفوائد البيئية
واالجمتاعية واالقتصادية املرتبطة بتطوير الطاقات املتجددة ،ال
ينبيغ اعتبار القبول االجمتايع ملشاريع الطاقة املتجددة أم ًرا
ً
مفروغا منه.

يظهر تقيمي للخطوات اليت اختذهتا اجلزائر فميا يتعلق بكفاءة
الطاقة أن احلكومة قد اعرتفت هبا جكزء أسايس من االنتقال
الطاقوي .تشري اخلطط الواردة يف اإلطار التنظيمي إىل أن
اجلزائر قد وضعت تدابري الكفاءة الطاقوية موضع التنفيذ عىل
املستوى السيايس .لكنه مل يمت الوصول إىل األهداف املرجوة
بعد ،مما يعين أن اجلزائر يف املرحلة األوىل من االنتقال
الطاقوي وف ًقا للمنوذج املرحيل ملنطقة الرشق األوسط ومشال
إفريقيا .بعبارة أخرى ،مل تستمكل اجلزائر بالاكمل بعد املرحلة
األوىل من إجراءاهتا املتعلقة بكفاءة الطاقة.

مت إنشاء العديد من واكالت ومؤسسات البحث والتكوين يف
جمال الطاقة املتجددة .وتمشل معهد الطاقة املتجددة وكفاءة
الطاقة ( ،)IAERالواكلة الوطنية لرتقية وترشـيد اسهتالك
الطاقة ( ،)APRUEومركز تمنية الطاقات املتجددة ()CDER
( .)Tuerk et al., 2015تنظم الواكلة الوطنية لرتقية وترشـيد
اسهتالك الطاقة محالت توعية للحفاظ عىل الطاقة ،وينرش
مركز تمنية الطاقات املتجددة املعلومات ذات الصلة حول مصادر
الطاقة املتجددة ،ومكا ينرش بانتظام األخبا َر حول هذا املوضوع
عىل موقعه عىل اإلنرتنت .أنشئت سولر ايرنيج لكوسرت (Solar
 )Energy Clusterيف عام  2017من طرف  12رشكة طاقة لتقوية
شبكة الرشاكت الوطنية واجلهات الفاعلة العاملة يف سلسلة
القمية .ويمشل ذلك مو ّردي املواد اخلام واملطورين والقامئني
بالرتكيب واملدربني احملرتفني واألاكدمييني واملصممني .يف
الوقت احلارض ،هناك  34رشكة عضو يف هذه الشبكة.
هتدف املجموعة إىل زيادة الويع وتجشيع استخدام
الطاقات املتجددة ،وال سميا الطاقة المشسية ،من خالل
معمقة ومبادئ توجهيية لملامرسات اجليدة
توفري معلومات
ّ
لدمع االنتقال الطاقوي يف البالد ( .)Haouari, 2017أ ّدى
إنشاء سولر اينجري كالسرت إىل رؤية جديدة جلزائر تعمل
فقط بالطاقة املتجددة ؛ بالرمغ من ذلك ،ال تزال احلكومة
تدرج الوقود األحفوري يف رؤيهتا املستقبلية لنظام الطاقة.
يو ّفر عدد حمدود من املؤسسات درجات املاجستري أو
الدكتوراه يف هذا املجال .يق ّدم معهد الطاقة املتجددة وكفاءة
الطاقة ( )IAERتدريبات وورش معل حم ّددة لبناء القدرات،
مبا يف ذلك دورات حول اهلندسة والسالمة واألمن ومراجعة

انبعاثات غازات االحتباس احلراري
حتتل اجلزائر املرتبة الثالثة يف إفريقيا من حيث توليد انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون ( .)Hochberg, 2020يف عام  ،2014بلغ
نصيب الفرد من استخدام الطاقة  1.327كيلوغرام من معادل
النفط ( ،)The World Bank, 2014وهو معدل مرتفع نسب ًيا
مقارنة بالدول املغاربية األخرى .يف عام  ،2018اكن قطاع النقل
ً
مسؤوال عن  %32من انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون ،وإنتاج
الكهرباء واحلرارة بنسبة  ،%28يليه القطاع السكين بنسبة
 .%19شلكت الصناعة  %9من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
يف نفس السنة .منذ  ،2005زادت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
بنسبة  %77بسبب الديناميات الدميغرافية املتصاعدة ،والتمنية
الصناعية ،واآلثار الناجتة عن تغري املناخ (الشلك .)10-4
ّ
يوض الشلك  10-4صورة ثاين أكسيد الكربون يف اجلزائر،
بيمنا ّ
يوض الشلك  11-4االنبعاثات الناجتة من توليد احلرارة
والكهرباء حسب املصدر لعام .2018
إن اجلزائر شديدة التأثر بتغري املناخ ،حيث إهنا تعاين بالفعل من
مستويات كبرية من اإلجهاد املايئ .ال تزال املوارد املائية تشلك
حتديا كبريا .مفن بني مجيع دول البحر األبيض املتوسط ،حتتل
اجلزائر املرتبة الثانية بعد إسبانيا من حيث حتلية املياه .تعمتد
حتلية املياه يف اجلزائر إىل حد كبري عىل الوقود األحفوري
4

حوايل  8مليار يورو.
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ّ
حسابات الطاقة وإدارة املشاريع
لملركبني والتقن ّيني (Tuerk
 .)et al., 2015وف ًقا حملافظة الطاقات املتجددة والفعالية
خشصا بني عايم 2017
الطاقوية ( )CEREFE, 2020حصل 40
ً
و 2018عىل هشادة مهنية يف كفاءة الطاقة ،و  46يف تركيب
الوحدات الكهروضوئية وصيانهتا ،و 268يف تركيب األنمظة
الكهروضوئية واحلرارة المشسية.

تأثري عىل املدى الطويل .تعكس العوائق األخرى اليت تؤثر
َ
األمناط التقنية
عىل تطوير االنتقال الطاقوي مستوى النظام
واملالية والتنظميية.
قامت اجلزائر رمس ًيا بتفكيك سوق الكهرباء لدهيا ،مكا مضنت
أولوية الوصول إىل الكهرباء املولّدة من مصادر الطاقة املتجددة،
لكن سوق الكهرباء ال يزال سوق املشرتي الوحيد ،الذي حتتكره
سونلغاز .فشلت املناقصات اليت مت طرحها مؤخ ًرا يف اجلزائر
حىت اآلن يف حتقيق التوازن بني مصاحل القطاع العام ومصاحل
القطاع اخلاص (منتجو الطاقة املستقلون) واالستمثار األجنيب.
العوامل املسامهة يف حمدودية عدد املشاريع يه عىل األرحج
متطلبات احملتوى احمللية الصارمة ملشاريع الطاقة املتجددة.
باختصار ،عىل مستوى النظام ،فإن هناك عددا من العوامل اليت
حتد حال ًيا من تقدم اجلزائر يف االنتقال الطاقوي  :وفرة موارد
الغاز الطبييع ،وأسعار الكهرباء املدعومة  ،وهيالك سوق الطاقة
من جهة ،والدمع املرتدد من اجلهات الفاعلة املؤسسية واالفتقار
إىل االستعداد االجمتايع لدفع مقابل مصادر الطاقة املتجددة
من جهة أخرى .لك هذه اجلوانب متنع اجلزائر من حتقيق
أهدافها االنتقالية المطوحة .عن طريق تنفيذ الربناجم الوطين
لتمنية الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة  PNEREEوالقانون رمق
 01-02بشأن حترير السوق ،دخلت اجلزائر املرحلة األوىل من
االنتقال الطاقوي حنو نظام قامئ عىل مصادر الطاقة املتجددة

نظ ًرا ألن القطاع املايل لديه فهم حمدود لقطاع الطاقة
املتجددة ،فإن نرش مشاريع الطاقة املتجددة عىل نطاق واسع
أمر صعب يف اجلزائر .ي ع ّد التدريب اخلاص للقطاع املايل
أم ًرا بالغ األمهية ،لكن ذلك مل يصبح حقيقة واقعة بعد.
بشلك عام ،أنشأت اجلزائر مؤخ ًرا عددًا من املؤسسات
لزيادة الويع حول الطاقات املتجددة .رمغ ذلك ،ال َيعترب
املجمتع اجلزائري حىت اآلن أن املوضوعات البيئية هلا
عواقب جادة .ستسامه محالت التوعية يف هذا ال ُبعد؛ لكن،
سيتطلب األمر جهودًا كبرية لتضمني هذه اجلوانب يف
عادات الناس اليومية وذهنياهتم.
ملخص تطورات مستوى املهشد والنظام
من املتوقع أن تؤثر جاحئة كورونا عىل االنتقال الطاقوي عىل
ً
أيضا أن يكون هلا
األقل عىل املدى القصري ،ومن احملمتل

الشلك 10-4

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون حسب القطاع (بالطن املرتي من ثاين أكسيد الكربون) ،اجلزائر 2018-2005

[بالطن املرتي من ثاين أكسيد الكربون]

النقل
السكن

منتجو الكهرباء واحلرارة
الصناعة

اخلدمات التجارية والعامة

االسهتالك الهنايئ غري حمدد يف ماكن آخر
املصدر  :بيانات تستند إىل IEA، 2020a
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الشلك 11-4
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من توليد الكهرباء واحلرارة حسب املصدر (طن مرتي من ثاين
أكسيد الكربون) ،اجلزائر 2018

 38,6طن املرتي من
ثاين أكسيد الكربون

نفط
غاز

املصدر  :بيانات تستند إىل IEA، 2020a

وف ًقا للمنوذج املرحيل ملنطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا.
ومع ذلك ،فإن التحديات احلالية ،مثل الوباء ،ميكن أن تؤثر سل ًبا
عىل التقدم أو أن تعرقل املزيد من التطور .باإلضافة إىل ذلك
ّ
حتل يف الوقت احلايل حمل
فإن مصادر الطاقة املتجددة مل
النفط والغاز بسبب زيادة الطلب عىل الطاقة .يف الواقع ،العكس
حصيح  :اسهتالك الوقود األحفوري آخذ يف االزدياد ،وانبعاثات
غازات الدفيئة آخذة يف االرتفاع ،مكا يمت توسيع قدرات الوقود
األحفوري ،وهو ما قد خيلق قيودًا تكنولوجية.

■ الطاقة الكهروضوئية خارج شبكة الكهرباء
تع ّد الطاقة الكهروضوئية خارج شبكة الكهرباء جماال بارزا
يف اجلزائر .تواجه املناطق النائية يف اجلنوب ،وكذلك املناطق
شديدة االزدحام يف المشال ،حتديات خطرية من حيث استقرار
إمدادات الطاقة .هيدد انقطاع الكهرباء يف الصيف اإلنتاجَ
املوثوق به .ال ميكن تلبية الطلب عىل الطاقة يف األنشطة
الصناعية ،مثل اإلمسنت والسرياميك والكميياويات وإنتاج
الغذاء ،فض ً
ال عن تشييد املباين اجلديدة اليت تسهتلك مكيات
كبرية من الطاقة ،من قبل الدولة وحدها ( .)AHK, 2018ملواجهة
هذه املشلكة ،هناك حاجة إىل حلول المركزية .ومع ذلك ،وبسبب
نقص البدائلُ ،تستخدم مولّدات الديزل بشلك أسايس لتلبية هذا
الطلب (املرجع نفسه) .مع استثناء يف القطاع الزرايع الذي
حيتوي عىل أنمظة ري تعمل بالطاقة المشسية .إن العدد املزتايد
من هذه األنمظة يثبت جدواها ويؤدي إىل زيادة الطلب.

 2.1.4تقيمي االجتاهات والتطورات
عىل مستوى التخصص

تعترب التطورات عىل املستوى املجاالت املتخصصة خالل
ً
حامسة للوصول إىل املراحل الالحقة من االنتقال
لك مرحلة
الطاقوي (انظر اجلدول  .)1-3مع التقدم املذكور أعاله الذي مت
إحرازه عىل مستوى النظام يف اجلزائر حنو الطاقة املتجددة،
حدثت تطورات سابقة وموازية عىل مستوى التخصص .بيمنا
يمت دجم بعض اجلوانب ،مثل الطاقة المشسية وكفاءة الطاقة،
عىل مستوى نظام الطاقة ،ال تزال اجلوانب األخرى يف مستوى
املجاالت املتخصصة .التطورات األولية واحضة يف جماالت مثل
كهربة قطاع النقل أو حتويل الكهرباء إىل طاقات أخرى ،PtX
واليت تعترب مهمة لمليض قدما إىل املراحل التاليةُ .تظهر اجلزائر
بعض التقدم يف مجيع األبعاد ذات الصلة تقري ًبا للعرض والطلب
والبنية التحتية واألسواق/االقتصاد واملجمتع .ومع ذلك ،ما يزال
يتعني تنفيذ خطوات مهمة حنو الطاقة املتجددة من قبل احلكومة
لتحقيق اإلدخال الاكمل للطاقة املتجددة يف األسواق اجلزائرية.

■ كفاءة الطاقة
تسهتدف اجلزائر قطاع البناء جكزء من خطة كفاءة الطاقة لعام
 .2015تمشل تدابري التجديد استخدام مواد العزل احلراري ؛
لكن هذا السوق حال ًيا غري ناجض يف اجلزائر .عىل ضوء ذلك،
ّ
جيب أن ّ
يركز اإلنتاج الصنايع احمليل عىل مواد العزل وزيادة
هذه القدرات اإلنتاجية .مراجعة حسابات الطاقة ً
أيضا جزء من
خطة كفاءة الطاقة ،لكن اجلزائر لدهيا عدد قليل من الرشاكت
املتخصصة املؤهلة يف هذا القطاع (.)AHK, 2018
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اجلدول 3-4
االجتاهات واألهداف احلالية لالنتقال الطاقوي
الصنف

انبعاثات الكربون
(مقارنة بـ )1990

املؤرش

2005

2010

2015

2018

2020

انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون
للك وحدة من الناجت
احمليل اإلمجايل

%10-

%12-

%3-

غري
متوفر

غري
متوفر

انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون للك فرد

%15+

%35+

%65+

%65+

غري
متوفر

منو القدرة
(ميغاواط)

غري
متوفر

253

312

الطاقة املتجددة

حصة
االستخدام
الهنايئ للطاقة

%0.6

%0.3

%0.1

%0.1
()2017

%1.6

%0.38

%0.23

%1.02

%6

%27

-

%174.7+

غري
متوفر

-

-

%5.4-

%3.2+

%18.1+

غري
متوفر

غري
متوفر

-

-

%11.1+

%33.3+

%55.6+

%55.6+

-

-

اسهتالك
الفرد للكهرباء

%80+

%100+

%200+

%220+

غري
متوفر

-

-

دمع الوقود األحفوري
( %من الناجت احمليل
اإلمجايل )2019

غري
متوفر

غري
متوفر

غري
متوفر

%186+

%94+

إمجايل إمدادات
الطاقة ( )TESللفرد

االسهتالك السكين
الهنايئ للكهرباء
(مقارنة بـ )2005
إمجايل االسهتالك
الهنايئ للطاقة

النقل

(مقارنة بـ )1990

-

-

غري
متوفر

كثافة الطاقة
للطاقة األولية

البنايات

-

-

سيناريواالمور
املعتادة)

%40

مجموع اإلمدادات من
الطاقة األولية TPES

الفعالية

 %7إىل %20(باملقارنة مع

-

-

احلصة يف
مزجي الكهرباء

(مقارنة بـ )1990

 1جيغاواط
من الطاقة
احليوية احملولة
من نفايات
أهداف تخسني إىل طاقة،
املياه بالطاقة
 15ميغاواط
الطاقة احلرارية
المشسية :
اجلوفية13.5 ،
 490.000م2
من مساحة
جيغاواط الطاقة
منطقة التجميع
المشسية
(الطاقة المشسية الكهروضوئية،
ّ
املركزة) 2 )2020( ،جيغاواط
لطاقة المشسية
ّ
املركزة5- ،
جيغاواط طاقة
الرياح ()2030

2030

2050

انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون
يف قطاع النقل
عدد املركبات
الكهربائية

%46.1+

%152.5+ %87.7+

غري
متوفر

 %7.6من
الناجت احمليل
اإلمجايل8.8 :
مليار دوالر
(نفط)3.2 ،
مليار دوالر
(نفط) 2 ،مليار
دوالر (كهرباء)

-

-

-

%224.6+

%308.1+

غري
متوفر

-

-

%55.2+

%190.9+ %99.5+

%186.4+

غري
متوفر

-

-

%50+

%187.5+ %100+

%181.3+

غري
متوفر

-

-

غري
متوفر

غري
متوفر

100,000

-

غري
متوفر

غري
متوفر

غري
متوفر

30

تطبيق المنوذج عىل اجلزائر

الصنف

الصناعة

املؤرش

2005

2010

2015

2018

2020

%4.3-

%10.9-

%19.2-

%19.2-

غري
متوفر

-

%50.5

%35.7

%39.6

%37.4
()2019

-

-

%82.3+ %106.5+

%38.7+

%63.9+

غري
متوفر

-

-

%2,696+ %597+

%491+

غري
متوفر

-

-

29.42()2018

27.81()2019

-

-

%67.7+ %103.2+ %72.2+

%41.9+

غري
متوفر

-

-

%7.7-

%111.5+ %165.4+

%96.2+

غري
متوفر

-

-

غري
متوفر

%98.8

%99.93

%100

غري
متوفر

-

-

غري
متوفر

%7.87+

غري
متوفر

غري
متوفر

%7.9+

%7.87+

-

-

%1.15-

غري
متوفر

%0.2-

%1.15-

-

-

0.1499
USD

0.3892
USD

0.8838
USD

غري
متوفر

غري
متوفر

-

-

الساكن ()2019

-

-

-

43,053,054

-

-

-

المنو الساكين

%1.39

%1.80

%2.04

%2

غري متوفر

-

-

معدل التحرض

%63.83

%67.54

%70.85

%72.05
()2017

-

-

%5.9

%3.6

%3.7

%1.4

-

-

كثافة الكربون يف
االسهتالك الصنايع
(مقارنة بـ )1990
القمية املضافة
( %من الناجت
احمليل اإلمجايل)
صادرات
الغاز الطبييع
(مقارنة بـ )1990
واردات
املنتجات النفطية
(مقارنة بـ )1990
الصادرات العاملية
من النفط اخلام
(مقارنة بـ )2012

أمن اإلمدادات

االستمثار

(مقارنة بـ )2007

االقتصاد
االجمتايع

املاء

واردات الكهرباء

(مقارنة بـ )1990

صادرات الكهرباء
(مقارنة بـ )1990

إماكنية الوصول
إىل الكهرباء حسب
نسبة الساكن
احتياطات النفط
(مقارنة بـ )1999
احتياطات الغاز
(مقارنة بـ )1999
استمثارات
إزالة الكربون
(مليون دوالر أمرييك)

منو الناجت
احمليل اإلمجايل

%57.33

%243+

غري
متوفر

غري
متوفر

21.76()2017

إيرادات النفط
( %من الناجت
احمليل اإلمجايل)

%29

%23.3

%12.8

%15.7

إيرادات الغاز الطبييع
( %من الناجت
احمليل اإلمجايل)

غري
متوفر
غري
متوفر

2030

2050
-

غري
متوفر

-

-

%3.9

%3.2

%3.2

%3.1

غري
متوفر

-

-

الوظائف يف الصناعات
منخفضة الكربون

غري
متوفر

غري
متوفر

غري
متوفر

غري
متوفر

13,776
()2019

-

-

مستوى اإلجهاد املايئ

%92.5

%104.9

%126

137.9
()2017

غري
متوفر

-

-

املصدر  :استنادًا إىل بيانات من  BP, 2020؛  FAO, 2020؛  IEA، 2020a؛  IRENA، 2020؛  Statista، 2020؛ The World Bank, 2020
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ّ
وامليض
الطاقة (املوصوف يف المنوذج املرحيل مكرحلة ثانية)
قد ًما يف االنتقال الطاقوي ،جيب بذل جهود أكرب لتجسيد الطاقة
املتجددة ،وجيب ترمجة االستعداد السيايس للعمل عىل هذا
األمر إىل إجراءات مملوسة.

■ التنقل الكهربايئ
ال تزال تدابري التنقل الكهربايئ اململوسة قيد التطوير ،ولكن
بعض األهداف موجودة بالفعل .عىل سبيل املثال ،ح ّدد وزير
االنتقال الطاقوي وكفاءة الطاقة هدفا يمتثل يف 100000
سيارة كهربائية يف الشوارع حبلول عام  .2030غري أنّ
اهلدف الرئييس لقطاع النقل العام هو التحول إىل القاطرات
ّ
ّ
حمل العديد من قطارات الديزل اليت ال
لتحل
الكهربائية
تزال قيد االستخدام .ختطط اجلزائر لكهربة خطوط السكك
احلديدية ،مكا سيمت كهربة خط السكك احلديدية املخطط هلا
إىل اجلنوب (مترناست) .ميكن تشغيل الكهرباء يف قطاع
السكك احلديدية عن طريق تكنولوجيا الطاقة المشسية املبنية
عىل طول اخلط ( .)Oxford Business Group, 2016جتري
بعض املناقشات حول كهربة قطاع النقل الربي ،ولكن مل حتدث
تطورات مهمة حىت اآلن.

تعد اجلزائر سو ًقا ذات إماكنات عالية يف مصادر الطاقة
املتجددة نظ ًرا ملساحهتا وإماكنات مواردها ،ولكن ال تزال هناك
حتديات .إنّ همينة قطاع النفط والغاز يف ٍّ
لك من مزجي الطاقة
واالقتصاد العام تعيق انتشار مصادر الطاقة املتجددة عىل نطاق
واسع بطرق متعددة .بسبب جاحئة كورونا ،أصبحت مصادر
الطاقة املتجددة أكرث مالءمة من حيث التاكليف والمتويل املتاح.
وبالتايل ،جيب عىل احلكومة الرتكزي عىل تبين تكنولوجيات
الطاقة املتجددة التنافسية بشلك مزتايد ،بعدما مت التبشري هبا
لتكون املستفيد من األزمة ( .)IEA، 2020cميكن للغاز أن يعمل
عىل املدى القصري جكرس لالنتقال الطاقوي يف اجلزائر ،حيث
أنه يتسم بالكفاءة واملرونة ،وبالتايل فهو متوافق مع الطاقات
املتجددة .ولكن ،جيب التخلص تدرجييا من تكنولوجيا الغاز
أيضا عىل املدى الطويل.

■ الوقود احليوي
إن إنتاج الوقود احليوي ليس قيد الدراسة حال ًيا يف اجلزائر .غري
أنه مت تنفيذ مرشوع جترييب إلنتاج اإليثانول احليوي من خملفات
معاجلة المتور .يمت اختبار مزج البزنين مع الوقود احليوي املنتج
من المتور ،مكا مت إجراء دراسة جدوى (.)DENA، 2014

لدمع إطالق الطاقة املتجددة ،هناك حاجة إىل دمع حكويم
قوي ،خاصة يف بلد مثل اجلزائر مبوارد كبرية من الوقود
األحفوري .عىل سبيل املثال ،جيب مراجعة رشوط اإلطار
القانوين واالستمثاري لتنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة
جلعلها جذابة .مع أن اجلزائر متلك إطارا تنظمييا واحضا
ملصادر الطاقة املتجددة ،إال أنه غري فعال .مل حتقق مناقصات
القطاع اخلاص سوى جناح حمدود ،والقيود املفروضة عىل
االستمثارات األجنبية يف اجلزائر تشلك عائ ًقا رئيس ًيا
ً
واحضا .جيب ً
أيضا حتفزي الرشاكت يف اجلزائر للتحول إىل
مصادر الطاقة املتجددة؛ مثال ،من خالل مضان اإليرادات
من توليد الطاقة املتجددة .قد يكون ذلك يف شلك ختفيضات
أو إعفاءات رضيبية عىل الطاقة املتجددة أو هشادات ثاين
أكسيد الكربون أو مراجعات حسابات الطاقة .عالوة عىل
ذلك ،من خالل توفري إطار معل ولواحئ مناسبة لدمع الرشاكت
يف اعمتاد تدابري كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات غازات
الدفيئة ،ميكن تجشيع الرشاكت عىل املشاركة يف اجلهود
الرامية إىل االنتقال الطاقوي (.)Al-Shamali et al.، 2019

■ اهليدروجني وحتويل الطاقة PtX

مت إطالق مرشوعني حبث ّيني رائدين لتطوير اهليدروجني يف
عام  .2006هيدف لك من « املرشوع التجرييب للهيدروجني
المشيس » الذي ين ّفذه قسم الدراسات واالبتاكر التكنولويج
يف مركز تمنية الطاقات املتجدد ة  CDERومرشوع �HY
 DROSOLبالتعاون مع معهد الدينامياك احلرارية الفنية
وحبوث الطاقة المشسية يف مركز الفضاء األملاين ()DLR
إىل استغالل إماكنات اجلزائر المشسية إلنتاج اهليدروجني
( .)AHK, 2011النقاش حول الوقود االصطنايع حمدود
عىل املستوى السيايس ،عىل الرمغ من أنه اكن من
املنتظر أن تو ّقع اجلزائر مذكرة تفامه مع رشكة دي أي
أي ديزرت إيرنيج  Dii Desert Energyبشأن اهليدروجني
يف عام  .)Hochberg, 2020( 2020حلّلت دراس ٌة حول
اهليدروجني من عام  2003اإلنتاج التقديري احملمتل يف
جنوب البالد (.)Bouderies-Khellaf/Khellaf, 2003

باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل اجلزائر أن ختلق حوافز إلدخال
وإدماج الطاقات املتجددة وخيارات املرونة .تمتثل إحدى
اخلطوات املهمة يف التخلص التدرجيي من الدمع الطاقوي للوقود
األحفوري ،مما يعيق االنتقال الطاقوي حال ًيا .وهذا من شأنه أن
مينح الدولة نفو ًذا مال ًيا ويساعد عىل تقليل االسهتالك املفرط
للطاقة (.)Al-Shamali et al.، 2019
إن تعزيز التعاون مع البلدان املجاورة واالحتاد األورويب بشأن
نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ميكن أن يساعد ً
أيضا يف حتقيق
هدف زيادة حصة الطاقة املتجددة يف مزجي الكهرباء .قد يكون
تعزيز الرشااكت والتحالفات يف جمال الطاقة ،مثل التحالف
األملاين املغريب إلنتاج اهليدروجني الذي اختمت يف يونيو/جوان
 ،2020خطوة مهمة يف هذا االجتاه .حتديدا ،ميكن أن يساعد
ُ
املخصص ،وكذلك الدورات املعمتدة
إدخال التدريب املهين
َّ
ألحصاب املصلحة ،مثل البنوك ،عىل زيادة مستويات القدرات
احمللية يف قطاع الطاقة املتجددة.
لتعزيز انتقال الطاقة املتجددة حنو تاكمل النظام ،جيب عىل
اجلزائر أن تبدأ النظر يف خيارات املرونة .توجد بعض احلوافز

ال ينبيغ للجزائر واجلهات الفاعلة الصناعية أن تتجاهل الزمخ العاملي
احلايل للهيدروجني ( .)Kefaifi, 2020متلك اجلزائر قطاعا إصالحيا
يتكون من عدد من حمطات األمونيا وامليثانول والتكرير اليت تعمل منذ
أكرث من 60عا ًما وتستخدم الغاز الصنايع إلنتاج امليثانول واألمونيا.
لذلك ،ميكن أن يكون أم ًرا حمور ًيا حتويل العملية القياسية واستخدام
اهليدروجني املُن َتج من مصادر الطاقة املتجددة .لكن ،ال توجد حال ًيا أية
حوافز لدمع خطوة كهذه.
اخلطوات الالزمة لتحقيق املرحلة التالية
لقد اختذت اجلزائر بالفعل اخلطوات األوىل حنو االنتقال إىل
الطاقة املتجددة وميكن تصنيفها عىل أهنا تدخل مرحلة « إطالق
الطاقة املتجددة » وف ًقا للمنوذج املرحيل ملنطقة الرشق األوسط
ومشال إفريقيا .من أجل دجم مصادر الطاقة املتجددة يف نظام
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خمتلف أحصاب املصلحة وممثيل الساكن إىل زيادة الشفافية
واملشاركة .عىل سبيل املثال ،ميكن أن يؤدي مجتيع جهات
ً
أيضا إىل
فاعلة خمتلفة من أجل تطوير سيناريوهات الطاقة
زيادة احلافز لالخنراط يف االنتقال الطاقوي.

يف قطايع التنقل الكهربايئ واهليدروجني ،لكن احلكومة مل
تركز علهيا بعد ( .)Hochberg, 2020ميكن امليض قد ًما يف
النقاش حول التنقل الكهربايئ من خالل فرض رضيبة الكربون
عىل املركبات اليت تعمل بالبزنين أو عن طريق إدخال احلافالت
الكهربائية يف قطاع النقل العام .إن إنشاء هيلك تعريفة ممتايز
ودينامييك ميكن أن يوفر فرصة إضافية الستغالل إماكنات
املرونة احلالية .باإلضافة إىل ذلك ،جيب توسيع وحتسني شباكت
النقل والتوزيع.

يف سياسهتا الطاقوية ،ال تزال اجلزائر ُتظهر املوقف المنوذيج
ّ
تظل
لدولة ريعية مع تركزي قوي عىل الوقود األحفوري ،بيمنا
المطوحات حول الطاقات املتجددة بشلك أسايس عىل الورق.
يضاف إىل ذلك ّ
تأخر حترير سوق الطاقة .مثال عىل ذلك هو
يوحد رشاكت
ولكنه
السوق
حترير
يتوقع
الذي
القانون ،01-02
ّ
الطاقة يف رشكة قابضة متتلك أكرث من  %50من السوق.
ميكن إلنشاء هيئة تنظميية مستقلة أن يكون خطوة أوىل حنو
مراقبة أفضل لسوق الكهرباء.

عامل مهم آخر لتاكمل نظام الطاقات املتجددة هو رمقنة قطاع
الطاقة ،وهذا يف مرحلة مبكرة جدا .إلحراز تقدم يف الرمقنة،
جيب حتويل الدراية العملية الرضورية وتكييفها مع السياق
احمليل اجلزائري.
بشلك عام ،سيعمتد التقدم إىل حد كبري عىل احلوافز السياسية
لدمع االنتقال الطاقوي بشلك فعال .وال يقترص هذا عىل استمثار
الدولة حفسب ،بل يمشل ً
أيضا تصممي الظروف اإلطارية الالزمة
لتجشيع املشاركة وجذب االستمثار من القطاع اخلاص.

بالنظر إىل أن مراكز الطلب تقع يف المشال عىل الساحل ،يف
حني أن لك إنتاج الطاقة احلايل قرب حايس الرمل يف اجلنوب،
وإماكنات الطاقة املتجددة ً
أيضا تمتركز يف الصحراء ،فإن البنية
التحتية املناسبة لنقل الطاقة تعد أم ًرا بالغ األمهية .يف حني أن
البنية التحتية لنقل النفط والغاز موجودة بالفعل ،فإن هناك نقصا
يف الشبكة الذكية وتكنولوجيا إدارة الشبكة جللب مكيات كبرية
من الكهرباء املتجددة إىل الساحل ( .)Hasni et al.، 2021لذلك،
جيب التعامل مع التخطيط لقدرات البنية التحتية بشلك شامل
وتطويره لصاحل الطاقة املتجددة.

 2.4نظرة مستقبلية عىل املراحل
التالية لعملية التحول
مكا ي ّتضح من هذا التحليل ،أحرزت اجلزائر بعض التقدم يف
جمال الطاقات املتجددة .من خالل الربناجم الوطين لتمنية
الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة  ،PNEREEمتلك اجلزائر
ري إىل متوسط املدى يساعد عىل مقارعة
مفهوما ناجعا من قص ٍ
التحديات اليت يواجهها قطاع الطاقة .لكن ،ليك حت ّقق اجلزائر
أهدافها يف جمال الطاقة املتجددة ،جيب علهيا زيادة جهودها.
عىل الرمغ من وجود إطار قانوين قوي للطاقة املتجددة ،إ ّ
ال
أن التنفيذ العميل متخلّف عن الركب .ويرجع ذلك إىل لويب
مما أدى إىل بناء املزيد من حمطات الطاقة
النفط والغازّ ،
التقليدية .تمتتع قدرات توليد الوقود األحفوري اجلديدة بعمر
تشغييل طويل ،مما قد يؤدي إىل تبعيات جديدة لملسار يف
نظام الطاقة .ميثل ذلك عقبة أمام االنتقال الطاقوي املستدام،
ّ
موض يف المنوذج املرحيل .بيمنا ميكن أن يكون
مكا هو
الغاز مهزة وصل عىل املدى القصري خالل املرحلة االنتقالية،
جيب أن يكون اهلدف عىل املدى الطويل هو أن تصبح الطاقات
املتجددة املصدر األسايس للطاقة.

ً
مهم يف نظام الطاقة يف
باختصار ،سيظل الغاز مكو ًنا
اجلزائر عىل املدى القصري إىل املتوسط .ومع ذلك ،ينبيغ دجم
الطاقة املتجددة يف التخطيط االسرتاتيجي يف مرحلة مبكرة
الغتنام الفرص االقتصادية ومتكني االنتقال السلس .ال تو ّفر
خطة الطاقة احلالية للربناجم الوطين لتمنية الطاقات املتجددة
ً
متاكمل لدجم نظام الطاقة بالاكمل
هنجا
وكفاءة الطاقة ً PNEREE
بشلك فعال ،ومواءمته مع األهداف طويلة األجل .لذلك ،يوىص
بأن تبدأ اجلزائر يف تطوير اسرتاتيجية طويلة املدى تأخذ يف
االعتبار إماكنات الطاقة املتجددة لدهيا لمتكني التحول الفعال
إلمداداهتا من الطاقة .مع اجلهود العاملية اجلارية للتخلص من
َّ
املتوقع من املسهتلكني يف مجيع أحناء
املتغي
الكربون والطلب
ّ
ُ
العامل لصاحل الوقود املستدام ،تنصح اجلزائر بالرشوع يف
ال وليس آج ً
هذا املسار عاج ً
ال لتجنب آثار التقييد التكنولويج
واالستمثارات العالقة يف قطاع الوقود األحفوري.

لتحقيق هذا اهلدف ،من الرضوري زيادة التعاون بني خمتلف
القطاعات ومستويات احلمك .عىل املستوى العمودي ،جيب
تعزيز االتصال بني كيانات اإلدارة .وعىل املستوى األفيق،
جيب إنشاء منصات للحوار بني القطاعات والتخصصات
لتطوير إطار سياسة قوي وممتاسك وشامل من شأنه تهسيل
حتول نظام الطاقة حنو الطاقة املتجددة .جيب أن يكون
اهلدف العام هو تقدمي توصيات لتعزيز تطوير الطاقة املتجددة
بنسبة  %100يف اجلزائر لصاحل الساكن .مكا جيب النظر
يف االنتقال الطاقوي مضن النظام االجمتايع واالقتصادي
الذي يمت نرشه فيه .ميكن للتفاعالت ثنائية االجتاه بني االنتقال
الطاقوي والنظام االجمتايع واالقتصادي أن تعزّز التوافق
النشايط ( .)IRENA, 2018لذلك ،جيب أن تأخذ السياسة
يف االعتبار حتول الطاقة ليس فقط من وجهة نظر اقتصادية،
ً
أيضا من منظور اجمتايع اقتصادي ومعاجلة قضايا
ولكن
أوسع ،مثل الطاقة والعدالة املناخية .ميكن أن يؤدي إرشاك

يلخص الشلك  12-4الوضع احلايل للجزائر يف حت ّول نظام
الطاقة ويعيط نظرة عامة عىل اخلطوات الالحقة.
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مستوى املجاالت
املتخصصة قبل املرحلة األوىل
(اإلطالق)

املرحلة األوىل :
اإلطالق

الطلب

تقيمي إماكنات الطاقة
املتجددة

ال حتل الطاقة
املتجددة حمل الوقود
األحفوري

العرض

الشلك 12-4
نظرة عامة عىل وضعية اجلزائر يف منوذج انتقال النظام الطاقوي

التجارب احمللية يف
الطاقة املتجددة

مستوى املجاالت
املتخصصة قبل املرحلة األوىل
(تاكمل النظام)
تقيمي اإلماكنات
اإلقلميية ملختلف
خيارات املرونة

جتارب خيارات
املرونة

البنية التحتية

اجلهود املبذولة
لترسيع حتسينات
الكفاءة

متديد وحتديث شبكة
الكهرباء

املجمتع

السوق/االقتصاد

اجلهود عرب الوطنية
لتوسيع الشبكة
إدخال الطاقة
املتجددة إىل السوق

تطوير الرؤى لتوسيع
الطاقة املتجددة

تطوير رؤى لدجم
السوق املرن ونظام
الطاقة (أسواق
الطاقة اإلقلميية وعرب
الوطنية)

لواحئ وخمططات
أسعار الطاقة
املتجددة

تشكيل شباكت
الفاعلني املتصلة
بالطاقة املتجددة

استكشاف مناذج األمعال
املتعلقة املرونة مبا يف
ذلك الرشاكت الناشئة يف
جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ومناذج األمعال
الرمقية اجلديدة لالقرتان
القطايع

تشكيل شباكت
فاعلني حول املرونة
عرب قطاعات الكهرباء
والتنقل واحلرارة

زيادة الويع
بالقضايا البيئية

الزمن
غري مكمتل
بعد

مكمتل
املصدر :بيانات تستند إىل IEA، 2020a
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مفقود

استنتاجات وتطلعات

5
استنتاجات وتطلعات
يع ّد الفهم الواحض والرؤية املنمظة من املتطلبات األساسية لتعزيز
وتوجيه االنتقال حنو نظام طاقة قامئ عىل مصادر الطاقة املتجددة
بالاكملّ .
مت تكييف المنوذج املرحيل ملنطقة الرشق األوسط
ومشال إفريقيا مع وضعية اجلزائر من أجل توفري املعلومات
اليت من شأهنا دمع انتقال نظام الطاقة حنو االستدامة .ومت
تعديل المنوذج ،الذي ُصم وفق السياق األملاين ومت استمكاله
متعمقة يف اإلدارة االنتقالية ،لتحديد االختالفات بني
برؤى
ّ
االفرتاضات األساسية العامة ،وخصوصيات منطقة الرشق
األوسط ومشال إفريقيا ،والسياق اجلزائري اخلاص.
ّ
مت تطبيق المنوذج الذي يتضمن أربع مراحل (« اإلطالق »،
« تاكمل النظام » « ،حتويل الطاقة إىل وقود/غاز » ،و« حنو
طاقة متجددة  )» %100لتحليل وحتديد موقف اجلزائر من حيث
التحول الطاقوي حنو الطاقات املتجددة .يو ّفر تطبيق المنوذج
ً
أيضا خارطة طريق ّ
توض بالتفصيل اخلطوات الالزمة لمليض
قد ًما يف هذا املسار .أظهر التحليل أن االهمتام بالطاقة املتجددة
يزتايد يف اجلزائر ،وقد ح ّددت احلكومة اجلزائرية لنفهسا
أهدا ًفا مطوحة للتحول حنو الطاقات املتجددة .عىل الرمغ من أن
التوسيع للطاقات املتجددة متطور
اإلطار القانوين والتخطيط
ّ
بشلك جيد ،إال أنّ الدمع التنظيمي للطاقات املتجددة واحلوافز
املالية اكنا حمدودين إىل حد ما حىت اآلن .بالنظر إىل أن الوقود
األحفوري يلعب دو ًرا رئيس ًيا يف قطاع الطاقة يف اجلزائر،
وكذلك يف االقتصاد كلك ،فإن الطريق إىل نظام طاقوي قامئ
عىل الطاقات املتجددة حيتاج إىل دمع حكويم قوي عىل مجيع
املستويات للنجاح .من أجل احلصول عىل دمع سيايس أوسع،
جيب أن يعرتف صانعو القرار باالنتقال الطاقوي باعتباره فرصة
طويلة األجل للتمنية االقتصادية واالجمتاعية.
ميكن للجزائر أن تستفيد من مواردها باستخدام الغاز الطبييع
كتقنية جتسري عىل طول مسار التمنية .ومع ذلك ،عىل املدى
الطويل ،جيب أن يكون حتقيق نظام طاقة قامئ عىل الطاقات
املتجددة بنسبة  %100هد ًفا واقع ًيا للبلد .عالوة عىل ذلك ،تمتتع
اجلزائر بإماكنيات اكفية لتصدير الطاقة املتجددة بأشاكل خمتلفة
يف املستقبل ،مما يوفر فرصة لتعويض اإليرادات املتناقصة
املرج أن تصبح
من الوقود األحفوري .يف هذا الصدد ،من
ّ
التغيريات اهليلكية املتعلقة باجلهود العاملية إلزالة الكربون ،واليت
من املتوقع أن تؤدي إىل اخنفاض الطلب عىل الوقود األحفوري،
حمرك ً
ً
مهم للتحول حنو الطاقة املتجددة .لذلكُ ،تنصح احلكومة
اجلزائرية باختاذ إجراءات لتجشيع االستمثار يف تكنولوجيات
ً
ختطيطا شام ً
ال لتهسيل
الطاقة منخفضة الكربون .وهذا يتطلب
تاكمل النظام والبنية التحتية ،مع مراعاة اهليالك االقتصادية
واالجمتاعية .يع ّد بناء الثقة بني صانيع القرار وأحصاب
املصلحة اآلخرين أم ًرا أساس ًيا لتحقيق أهداف الطاقة املتجددة
يف اجلزائر ،وستكون التغيريات يف السياسات واالستمثار
والسلوك مطلوبة.
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قامئة االختصارات الواردة
APRUE
BOO
CCS
CCU
CDER
CEREFE
CNG
CREG
FNER
FNME
GRTE
IAER
MLP
INDC
PNEREE
PPA
PtF
PtG
PtX
PV
RE
SADEG
SDA
SDC
SDE
SDO
SKTM
SPE

قامئة الوحدات والرموز الواردة

الواكل َة الوطنية لتعزيز وترشيد استخدام الطاقة
خمطط البناء والمتلك والتشغيل
احتجاز وختزين الكربون
احتجاز واستخدام الكربون
مركز تمنية الطاقات املتجددة
حمافظة الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية
الغاز الطبييع املضغوط
جلنة ضبط الكهرباء والغاز
الصندوق الوطين للطاقات املتجددة والتوليد
املشرتك للطاقة
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻲﻨ ﻟﻠـﺘﺤﻢﻜ يف اﻟﻄﺎﻗـﺔ

%
CO2
GWh
Ktoe
Kv
Kw
KWh
M/s
MW
GWh
TWh

للرشكة اجلزائرية لتسيري شبكة نقل الكهرباء -
سونلغاز
معهد الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة
املنظور متعدد املستويات
املسامهات احملددة وطنيا
الربناجم الوطين لتمنية الطاقات املتجددة وكفاءة
الطاقة
اتفاق رشاء الطاقة الكهربائية
حتويل الطاقة إىل وقود
حتويل الطاقة إىل غاز
حتويل الطاقة
الطاقة الكهروضوئية
الطاقة املتجددة
الرشكة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز
رشكة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العامصة
رشكة توزيع الكهرباء والغاز وسط
رشكة توزيع الكهرباء والغاز للرشق
رشكة توزيع الكهرباء والغاز للغرب
رشكة الكهرباء والطاقات املتجددة
الرشكة اجلزائرية النتاج الكهرباء

38

باملائة
ثاين أكسيد الكربون
جيغاواط ساعة
كيلو طن نفط ماكفئ
كيلوفولط
كيلوواط
كيلوواط ساعة
مرت يف الثانية
ميغاواط
جيغاواط ساعة
ترياواط ساعة

قوامئ

قامئة اجلداول
اجلدول 1-3

اجلدول 1-4
اجلدول 2-4
اجلدول 3-4

التط ّورات خالل املراحل االنتقالية
مشاريع الطاقة املتجددة التشغيلية يف اجلزائر
برناجم الطاقة املتجددة  2030يف اجلزائر
(ميغاواط)
االجتاهات واألهداف احلالية لالنتقال الطاقوي

12
21
22
30

قامئة األشاكل
الشلك 1-2

الشلك 2-2

الشلك 1-4
الشلك 2-4
الشلك 3-4

املنظور متعدد املستويات
المنوذج املرحيل االنتقايل ملنطقة الرشق األوسط
ومشال إفريقيا
مجموع االسهتالك الهنايئ للطاقة (بالكيلوطن نفط
ماكفئ) ،اجلزائر 2018-1990
إمجايل إمدادات الطاقة (بالكيلوطن نفط ماكفئ)،
اجلزائر 2018-1990
اسهتالك الكهرباء (بامليغاواط ساعة) ،اجلزائر

6
7

17

17

18

2018-1990
الشلك 4-4

توليد الكهرباء حسب املصدر (بالترياواط ساعة)،

الشلك 5-4

صايف الطاقة املستوردة (باملليون طن نفط ماكفئ)،

الشلك 6-4

مزجي توليد الكهرباء (باجليغاواط ساعة) ،اجلزائر
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اجلزائر 2018 -1990
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اجلزائر 2018-1990
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تطوير توليد الكهرباء املتجددة حسب املصدر
(باجليغاواط ساعة) وإدخال تدابري سياسة الطاقة،
اجلزائر 2018-1990
توض مراكز ِ
شبكة اجلزائر لنقل الكهرباء ّ
احلل
الرئيسية
هيلك سوق الكهرباء مع اهليائت والرشاكت ذات
الصلة
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون حسب القطاع
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2018-2005
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انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من توليد الكهرباء
واحلرارة حسب املصدر (طن مرتي من ثاين

29
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حول املؤلفني
سيبل راكيل إرسوي ( )Sibel Raquel Ersoyتعمل كباحثة مبتدئة
يف وحدة البحث «  » International Energy Transitionsيف معهد
فوبرتال منذ عام  .2019تمتثل اهمتاماهتا البحثية الرئيسية يف مسارات
االنتقال حنو أنمظة الطاقة املستدامة يف اجلنوب العاملي ومنذجة العالقة بني
املياه والطاقة .تركز سيبل يف حبوثها عىل الرشق األوسط ومشال إفريقيا.
د .جوليا تريابون بفاف ( )Julia Terrapon-Pfaffكبرية الباحثني
يف معهد فوبرتال .جمال حبهثا األسايس هو التحول يف نظام الطاقة
املستدامة يف البلدان النامية والناشئة ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل
الرشق األوسط ومشال أفريقيا.
اخلرباء الذين متت استشارهتم يف اجلزائر :

طباعة
مؤسسة فريدريش إيربت | مكتب اجلزائر
 175هنج كرمي بلقامس | تيمليل |  | 16000اجلزائر العامصة
https://algeria.fes.de

لطلب املنشورات :

info@fes-algeria.org

ترمجة من اإلجنلزيية  :خالد بن ساكمي
تدقيق لغوي  :رحيل بايل
حيظر االستخدام التجاري للبيانات اليت تنرشها مؤسسة فريدريتش إيربت
( )FESدون إذن كتايب من املؤسسة.

زينب مشيش يه مهندسة أحباث ومتخصصة يف االتصال البييئ،
وتسىع حال ًيا للحصول عىل درجة املاجستري يف املناخ واإلعالم.
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التكرير والبرتوكمياويات .أمىض معظم حياته املهنية يف رشكة سوناطراك.
يف عام  2002أسس رشكة  ،)New Energy Algeria) NEALويه
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