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التروالت اٌعكدت الٍدوة الدولية ذوه: 

اجليوضرتاتيحية الطاقوية واضرتاتيحية االٌتكاه 

الطاقوي يف اجلصائس  ويف التحازب الدولية، يف يوً 

، 1442زجب  29املوافل ه  2021وازس  13

باذثا وخبريا وَ داخن  40مبصازكة أكثس وَ 

جمطات عمىية ذوازية،  6اجلصائس وخازجّا يف 

واضتعسضت أكثس وَ مثاٌية جتازب دولية 

  :توصمت الي التوصيات التاليةو

وضع بسٌاوخ وتكاون لالٌتكاه الطاقوي بكن  -1

الكطاعات ضىَ زؤية بعيدة املدي، ذلددة الوضائن 

واملساذن، واضرة االِداف لتروين االقتصاد 

 .اجلصائسي الي قطب طاقوي

توذيد جّود ِيئات االٌتكاه الطاقوي املتعدد  -2

بني مجيع    املصادز  وضىاُ التٍطيل التكاومي

 .والوشازات واملؤضطات والكطاعات ذات الصمة

إعادة بعث وصازيع الصساكة اإلقميىية اهلاوة  -3

اخلاصة بالطاقات املتحددة والطاقة الٍووية، 

واخلسود وَ وٍاطل الٍفوذ الطاقوي اجلديدة اليت 

  تعاٌي وٍّا االقتصاديات السيعية

صاط إلغاء االذتكاز العىووي الري يعيل الٍ -4

الطاقوي، وفتح اجملاه لمكطاع اخلاص يف دلاه 

 االضتثىاز واالٌتاد والتوشيع الطاقوي،

 التصسيعية الطسوزية اإلصالذات واجساء -5

 تواكب اليت واملؤضطية والتٍظيىية والكاٌوٌية

  .الطاقوية التكٍولوجية املطتحدات

 الطاقوي لمىصيخ وطتداوة شاومة ضياضة وضع -6

 األوَ لتركيل واجملاالت والكطاعات املصادز املتعدد

 الطاقوية املٍتحات صادزات وتٍويع الطاقوي،

 .والتكميدية املتحددة

 

The International seminar on: Geostrategic 

shifts of energy and the Energy Transition 

Strategy in Algeria and International 

Experiences, was organized on March 13, 

2021, corresponding to Rajab 29, 1442, with 

the participation of more than 40 researchers 

and experts from Algeria and other countries 

in 6 scientific dialogue sessions, where more 

than eight international experiences were 

reviewed and the following recommendations 

have been reached: 

1- Establishing an integrated program for 

energy transition in all sectors within a long-

term vision, with specific tools and steps and 

with clear objectives to convert the Algerian 

economy into an energy pole; 

2- Unifying the efforts of the multi-source 

energy transition parties and ensuring the 

integrated coordination between all relevant 

ministries, institutions and sectors; 

3- Resurrecting the significant regional 

partnership projects concerning renewable 

energies and nuclear energy, and exiting the 

new energetic areas of influence from which 

the rentier economies suffer; 

4- Eliminating the public monopoly that 

hinders the energy activity, and opening the 

way to the private sector in the field of 

investment, production and energy 

distribution; 

5- Carrying out the necessary legislative, 

legal, organizational and institutional 

reforms that keep pace with the energetic 

technological developments; 

6- Setting a comprehensive and sustainable 

policy for the energy mix of multiple 

sources, sectors and fields to achieve energy 

security, and to diversify exports of 

renewable and traditional energy products; 
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 املصازيع وتدعيي التكاومي، التعاوُ تسقية -7

 والعسبي واالفسيكي املغازبي املطتوي عمى املصرتكة

 جتازب اجيابيات وَ واالضتفادة واإلضالوي،

 .املتىيصة الطاقوي االٌتكاه

 ضائس وع االقميىية الطاقوية الصساكات تطويس -8

 تواشُ إطاز يف االقتصادية واملٍاطل التكتالت

  .املصاحل

 املتحددة، الطاقوية الترتية البٍية تطويس -9

 اٌتاد يف املتخصصة الصٍاعية الفسوع وإقاوة

  .الوضيطة وضمعّا ِا ووواد ووعداتّا، جتّيصاتّا

 لمىؤضطات والتأِيمي التكويين الدوز تسقية -10

 واملٍّية، االكادميية الفسوع خاله وَ اجلاوعية

 االحباث يف املتخصصة البرثية املساكص وإقاوة

 البرثية التعاوٌية اجلّود وتٍطيل الطاقوية،

 يف املتخصصة البصسية املوازد لتأِين والتكويٍية،

 .اجلصائسي باالقتصاد املتاذة الطاقات مجيع

 يف املصمرة ذات االطساف مجيع إشساك  -11

 ِيئات فيّا مبا املطتداً الطاقوي االٌتكاه عىميات

 العاوة االعالوية واملسافكة املدٌي، اجملتىع

   .واملتخصصة

 ووضائن  احلوافس وَ جديدة أشكاه تطويس -12

 وتوشيع واضتّالك اٌتاد لتصحيع املباشس الدعي

 .الٍظيفة الطاقات

 باملعايري وااللتصاً احلوكىة، وبادئ تطبيل -13

 والتكيد الصاومة، باالضتداوة املتعمكة الدولية

 الطاقوية املؤضطات تكازيس بإعداد اخلاصة املبادزات

 .اجلصائسية

7- Promoting the complementary 

cooperation and supporting the cooperative 

projects at the Maghreb, African, Arab and 

Islamic levels, and benefiting from the 

advantages of the successful energy 

transition experiences; 

8- Developing regional energy partnerships 

with other economic blocs and regions 

regarding the balanced interests; 

9- Developing the renewable energy 

infrastructure, and establishing industrial 

branches specialized in the production of 

their equipment, tools, materials and 

intermediate goods; 

10- Upgrading the formative and qualifying 

role of universities through their academic 

and professional branches, establishing 

research centers specialized in energy 

research, and coordinating cooperative 

research and training efforts, to qualify 

human resources specialized in all the 

energies available in the Algerian economy; 

11- Involving all stakeholders in the 

sustainable energy transition processes, 

including civil society organizations, and 

privet and public media support; 

12- Developing new forms of incentives and 

means of direct support to encourage the 

production, consumption and distribution of 

clean energies; 

13- Applying the principles of governance, 

and the adherence to international 

standards related to comprehensive 

sustainability, and the commitment to the 

initiatives for the preparation of Algerian 

energy institutions’ reports. 

  Head of the seminar    رئيس الندوة


