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اسا دَسي ِّد َعب  لا ير العام لِّلَمع َهد الَوَطنِّي  لِّلَدر  د، الُمدِّ يز ُمجاهِّ يَّة العَزِّ تراتِّيجِّ س  ت اإلِّ

لَة   الشامِّ
  

يَّة  ياسِّ اسات السِّ ي  لِّلَدر  يرِّ الَسي ِّدات َوالساَدة أَع ضاء َوفََد الَمع َهد الَوَطنِّي  النَي جِّ
يَّة ، تراتِّيجِّ س   َواإلِّ

 
  الساَدة ،أيها الَسي ِّدات أيتها 

 
م فِّي إِّطار  زاَرة الطاقَة َوالَمناجِّ م فِّي َمقَر  وِّ م اليَو  ب بُك  ا أَنَّ أَُرح ِّ دنِّي َجد  عِّ  ذههيُس 

يَّة آلتِّي تَ  راسِّ ياَرة الدِّ دِّ الزِّ بَ  فُ ه  رِّ ض التَج  يَّة فِّي َمجال بَل  إِّلَى َعر  َرة وَ ة الَجزائِّرِّ
ياسات  ة.السِّ بَة، بهذه د  َوأَوَ  العامَّ ير العام لِّلَمع َهد الَوَطنِّي   الُمناسِّ ُكر الُمدِّ أَنَّ أَش 

د ، َعلَى ُحُضورهُ َمعَنا  يز ُمجاهِّ لَة ، الَسي ِّد َعبََد العَزِّ يَّة الشامِّ تراتِّيجِّ س  اسات اإلِّ لِّلَدر 
تاز لِّ َوعَ  يم الُمم  ياَرةهَ لَى التَن ظِّ  . ذه الزِّ

 
ياَرة إِّطاراً هتَُوف ِّر  ُضوعات الُمتَعَل ِّقَة ُمَميَّزا لِّلتَّ ذه الزِّ ل الَمو  وار َحو  باُدل َوالحِّ

يا ي ات َوسِّ تراتِّيجِّ تَلِّف القِّ بِّإِّس  يَة لَُمخ  َمحُ ط اعات ، َوالَّتِّي َستَ سات التَن مِّ يد كُ لَ  س  م بِّالتَأ كِّ
فَة َوفَه ل أَف ضل وَ مَ نَ بَِّمع رِّ يَّة فِّي الَجزائِّر بَِّشك  ُهود الَكبِّيَرة آلتِّي الجُ شاط الَهي ئات العُُمومِّ

تَل بِّيَة ذُ تَب   ة لِّ داَرة العامَّ نِّي حتياجاتٱلها اإلِّ سالُمواطِّ يشتِّ َن َوتَحِّ تََوى َمعِّ  . مهِّ يَن ُمس 

اللِّ ٰهذا اللِّقاء َسيَتِّمُ  يَّة قِّطاع الطاقَة  خِّ تراتِّيجِّ س  يَّة إَلِّ ر الَرئِّيسِّ ق إِّلَى الَمحاوِّ التََطر 
م ، تَل َمكانَة هاَمة فِّي ٱِّق تِّصادنا ، َوالَمناجِّ ي يَح  ُروقات فِّي  الَّذِّ ير الَمح  وِّ تَبِّط تَط  َحي ُث يَر 

 ً تِّباطا ً   الَجزائِّر ٱِّر  رها  َوثِّيقا ي    بِّتََطو  تِّماعِّ ي   وَ   اٱلِّج  ل   ، فَُهوَ  اٱلِّق تِّصادِّ كِّ  ك ر ِّ حَ المُ  يُش 

ي  لِّلنُمُ  ي  ، وتحفيز القِّ الَرئِّيسِّ رى ، خاصَّةو  اٱلِّق تِّصادِّ ناَعة َوالفِّالَحة  ط اعات األُخ  الصِّ
سِّ  نِّي َن . ينَوتَحِّ يَّة لِّلُمواطِّ يشِّ  الُظُروف الَمعِّ

يد  ع لُِّموَن ، تُع تَبَرَكما تَ  وِّ َربائِّيَّة َوتَز  يَة الَكه  الَجزائِّر َمن البُل دان الرائَِّدة َمن َحي ُث التَغ طِّ
نِّي َن بِّالطاقَة ، َحي ُث نَُسج ِّ  َربائِّيَّة بُِّمعَدَّل يَفُوق الُمواطِّ يَة لِّلطاقَة الَكه  ٪ 63٪ َو 99ل تَغ طِّ

ي  .  بَة لِّلغاز الَطبِّيعِّ تِّياجاتٱِّ َكما يَتَِّم تَل بِّيَة بِّالنِّس  ن َمن الُمن تِّجات البِّت ُرولِّيَّة فِّي  ح  الَمواطِّ
 ُكل  ُربُوع الَوَطن .

يم  ن ضِّ رنا مِّ د َسطَّ قَ َولَ  شِّ ي اتنا تَر  لَوِّ دام الطاقَة آلَتِّ د ن أَو  تِّخ  ها البِّالد بَِّحي ُث ن تِّجُ تُ  يٱِّس 
َهة ، َومِّ َرص العَ فُ  قِّ َخل  ها لِّ َجهُ عائِّداتُ وَّ تُ  َوة َمن جِّ تِّغ الل آخَ  ب  ن جانِّ َمل َوالثَر  ر اٱلِّس 

كال الطاقَة الُمتََوف َِّرة وَ  يع أَش  ثَل لََجمِّ ئَة َعلَى  األَم  ل  التَغَي رات الطارِّ الساَحة ذلَك فِّي ظِّ
ي ُمواجَ  يالُدَولِّيَّة آلَتِّ  عِّ تَد  يد مِّ َهة التَس  يات َعلَى غِّ  نَ عَدِّ وُرونا حتواء جائَِّحة كُ اار رالتََحد ِّ

قِّيق اٱلِّن تِّعاش اٱلِّق   ي  َوتَح  فَعُ ، َوُمكافََحة التَغَي   تِّصادِّ يَّة َوالَّتِّي تَد  نا إِّلَى ٱِّت ِّخاذ رات الَمناخِّ
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ياسات طاقوية َمسار   و سِّ يع مَ  نَح  يَدة قائَِّمة َعلَى تَن وِّ ي نَُموَذج ن ِّ بَ ر الطاقَة َوتَ صادِّ َجدِّ
ف إِّلَى الحِّ  دِّ يد يَه  د األحفُ طاقوي َجدِّ ماج يَّ ورِّ فاظ َعلَى الَموارِّ د  يع اإلِّ جِّ ينها ، َوتَش  ة َوتَث مِّ

مايَة البِّيئَة . تَداَمة َوحِّ يَة الُمس  ي  الَوَطنِّي  َوالتَن مِّ ناعِّ  الصِّ

ماالً   تِّك  مها لَ  يلتِّ اع لُومات  لِّلمَ َوٱِّس  يارات الَمي دانِّيَّة كُ َسنُقَد ِّ نَحُكم الزِّ م، َستَم  م اليَو 
مَ المُ  تََوى ُمن َشآتِّ بَر  يَّ َجة َعلَى ُمس  ة َعن  نا الغازِّ َرة عامَّ يَّة ، نَظ  نا راتِّ دُ قُ  ة َوالَمن َجمِّ

ب راتِّ  ن ، َوالَّتِّي تُ نا فِّي َمجال الَوخِّ َرة خَ ثَ  د  عَ طاقَة َوالَمعادِّ سينم  عاماً َمن العََمل ( 50) م 
 فِّي الَمي دان .

 الَسي ِّدات َوالساَدة ،

َعة قِّ و  الَجزائِّر بِّمَ  تَتََمتَّع ُموَن ،ع لَ َكما تَ   ِّ ة َوُمتَنَو  مَّ يَّة ُمهِّ د َطبِّيعِّ ع ُجغ رافِّي  ُمتََمي ِّز، َوَموارِّ
ي  فِّي اعها َمن لَ ت  نَ كَّ مَ  ر َرئِّيسِّ َهد الطاقويب َدو  ي  َكمُ  لَمش  يخِّ ر ِّ وَ العالَمِّ ن  يد تارِّ ، آمِّ

ُروقات. َكما ثُوق لِّلَمح  ير الُمباَدالت الطَّ َجزائِّر ُجُهوداً َكبِّيَرة لَتَطال لُ ذُ تَب   َوَمو  اقوية وِّ
تََوى القارِّ   تَل الطاقَة َكأَداَة  َعلَى الُمس  ي  ، َمكانَة هاَمة فِّي  ي َو تَح  ق لِّيمِّ لِّلتَكاُمل اإلِّ

تراتِّيجِّ  س  يَّة لِّبِّالدنا اإلِّ  .يَّة التَن َموِّ

ير د  عَ َوتُ  الً  كلِّ َكذ يانَي جِّ ي اً فِّي عالَ  ُعن ُصراً فاعِّ ي  لَ بَ م الطاقَة ، بَِّحي ُث شاَرَك الَرئِّيسِّ ا دان َسوِّ
عار الطاقَة ، فِّي الُجُهود الُدَولِّيَّة لِّ  يَدة ألس  يات الُمتَعَل ِّقَة بِّالتَقَل بات الَشدِّ ُمواَجَهة التََحد ِّ

يل فِّ  د بِّالطاقَة َعلَى الَمَدى الَطوِّ ين التََزو  َحلَة ٱِّن تِّقال طاقويش هي عالَم يَ َوتَأ مِّ  .د َمر 
َرة  َحي ُث تَظافَرُت ُجُهود البَلََدي نِّ فِّي إِّطار ُمن تََدى الُدَول الُمَصد ِّ

َرة لِّلبِّت ُرول )َوُمنَظَّ  (GECF) لِّلغاز يقِّيَّة َوالُمنَظََّمة اال( OPECَمة الُدَول الُمَصد ِّ ف رِّ
ُ نِّ تُ وفُ . َوال يَ (APPOَول الُمن تَِّجة لِّلنَف ط )لِّلد   بَة أَن أ هِّ الُمناسِّ يدَ ي بِّٰهذِّ يَدة بِّالقِّيادَ  شِّ ة الَرشِّ

يانِّ إِّلَى بَلَدِّ  APPO وَ  OPEC نِّ لُِّكل  َمن ُمنَظََّمةيلِّألَُمناء العام ِّ  ُكم اللََّذي نِّ يَن تَمِّ
ين . أَن الُمَوقَّر وَ  ي  الثَمِّ يقِّي  َوالقِّيادِّ ُكرُهم َعلَى َعَملُهم التَن سِّ  أَش 

ي  أَن نَ  نَ مِّ  اذلِّ  ي ا َمن أََجلالَضُرورِّ اللبِّناء ُمس   ع َمل َسوِّ يقِّيا ، َمن خِّ  تَق بَل الطاقَة فِّي إِّف رِّ
يز العاَلقات الثُ  كانات الطاقويةتَع زِّ م  ة فِّي البَلََدي نِّ الَكبِّيَرة الُمتََوف ِّرَ  نائِّيَّة بِّالنََظر إِّلَى اإلِّ

َمحُ َوالَّتِّي تَ  تَرَ  س  تِّمام الُمش  يع ذات اٱلِّه  يد َمن الَمشارِّ ير العَدِّ َمة فِّي ك َوالُمساهَ لَنا بِّتَط وِّ
يَّ  يَة اٱلِّق تِّصادِّ سِّ التَن مِّ اللِّ تَحِّ ة ، َمن خِّ د بِّالطاقَة . ينة لِّلقارَّ  ُمعَدَّل التََزو 

يرَ  أَن ياق ، أََود  فِّي ٰهذا السِّ   ُروع أُن بُوب  أُشِّ بِّط البَلََدي نِّ َوُهَو َمش  ُروع َهي َكلِّي يَر  إِّلَى َمش 
راء ) ي يُ TSGPأَل غاز العابِّر لِّلَصح  يَّة لِّلشَّ د المَ ر أَحتَبَ ع  ( الَّذِّ تراتِّيجِّ س  يع اإلِّ راَكة شارِّ

يَة ال يَدة لِّتَن مِّ يقِّياَجدِّ ف ، َحي ُث (NEPAD) اف رِّ دِّ ُروع إِّلَى رَ يَه  غاز ط ُحقُول أَل  ب  ٰهذا الَمش 
ي يرِّ ي  فِّي نَي جِّ دام َشبََكة ُخُطوط أَلبِّأُوُروب ا ، بِّ ا الَطبِّيعِّ تِّخ  يَّة .ٱِّس   غاز الَجزائِّرِّ

 
ا د  َوأَوَ  ً خاص  تِّماما يد َعلَى أَنَّ الَجزائِّر تُولِّي ٱِّه  ُروع  لِّإلِّن جاز التَأ كِّ يع لِّهذا الَمش  الَسرِّ

ي دُ الَكبِّير  ي َسيُع طِّ يَدة لِّلعاَلقات بَي َن بَ ف عَ الَّذِّ ير التَعاُون ا ، مِّ نَ ي  دَ لَ ة َجدِّ وِّ فَنِّي لان َحي ُث تَط 
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ي  َوبِّناء القُدُ وَ  نُولُوجِّ يَّة َكبِّيَرة فِّي ُدَول  قُ قِّ  ات َوَسيُحَ رَ التِّك  يَّة َوٱِّق تِّصادِّ تِّماعِّ فَوائِّد ٱِّج 
مايَة البِّيئَة وَ  الجزائر، نيجيريا و النيجر،   :العُبُور تِّرام حِّ تَداَمة . َمَع ٱِّح  يَة الُمس  التَن مِّ

د لَ  ا ذهَ َولِّ  يَّة فاقِّيَّ وتَنا لِّلُمصاَدقَة َعلَى اٱلِّت ِّ م َدع  كُ الغََرض نَُجد ِّ تَمَّ  يلتاة الُحُكومِّ
قِّيعُ  نِّيَّة بِّهَ  نَ ي  بَ  هاتَو  ُروع فِّي أَبُوجا اذالُدَول الَمع  ي ا  الَمش  يلِّ َوالعََمل َسوِّ ها َعلَى تَف عِّ
رِّ  ُروع آلَمُ َوتَس    . مهِّ يع إِّن جاز ٰهذا الَمش 

 الَسي ِّدات َوالساَدة ،

يَّة َوالبِّيئِّ  ُكمي  فَى َعلَ ال يَخ    يات اٱلِّق تِّصادِّ ن مائِّيَّة أَنَّ الطاقَة تَتََصدَّر التََحد ِّ لتي ايَّة َواإلِّ
عار َمع قُولَة  هواجِّ تُ  ثُوقَة َوبِّأَس  يثَة ، َمو  تَداَمة، َحدِّ فِّير طاقَة ُمس  م. إِّن تَو  العالَم اليَو 

تُ  م  ن الُوُصول إِّلَيها ُهَو ُمهِّ كِّ د َكبِّيَرة َمَع َويُم  يَّة ، َونُحَن نَب ذُل ُجُهوداً َوَموارِّ نا الَرئِّيسِّ
تِّياجا تَل بِّيَة اٱلِّح  كات التابِّعَة لِّلقِّطاع لِّ ير الُمباَدالت الَشرِّ وِّ ت الَوَطنِّيَّة َمن الطاقَة َوتَط 

 . الُدَولِّيَّة لِّلطاقَة

 

تام ُمداَخلَتَيِّ  َوفِّي تِّمامَ خِّ د لَِّكم ٱِّه  ذانا البَ ي أَُجد ِّ يع  الِّغ بِّهِّ قُ تَ َسيُ لتي االلِّقاء َوالَمواضِّ  َطرَّ
فِّ كُ إِّلَيها َوأَتََمنَّى لَ   . عَة فِّي الَجزائِّريق َوالنَجاح َوإِّقاَمة ُمَمتِّ م ُكل  التَو 

ُكرُكم َعلَى حُ   غائِّ س  َوأَش  ُكم .ن إِّص   


