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  إعــالن الجــزائــر

 حـول الهيـدروجـين ذي المصـدر المتـجدد

  
املتجه الطاقوي ذي املصدر املتجدد، أمجع اخلرباء و املختصون املشاركون :  انعقاد الورشة الدولية األوىل حول اهليدروجنيمبناسبة
 : على أن

  
 .ن اآلفاق املستقبلية للتنمية املستدامةاملنظومات الطاقوية املعتمدة من قبل اإلنسان ينبغي أن تندرج أكثر فأكثر ضم •
  
 .احترام توجيهات إتفاق كيوطو يعترب ضرورة حتمية من أجل محاية كوكبنا •

  
ال سيما تلك الناجتة عن زيادة كثافة غازات " عامل الدفيئة"احلد من اإلنبعاثات الغازية املسببة لظاهرة اإلحتباس احلراري  •

 .نب اإلختالالت املناخية اخلطرية و الغري القابلة للتصحيح، لضمان جت)مثل ثاين أكسيد الكربون(
  

 .احلد من اإلنبعاثات الغازية السامة، تلك املسؤولة عن تلوث اهلواء اجلوي للتجمعات احلضرية، أصبح ضرورة قصوى •
  

قادمة، ينبغي أن يكون  الىت أصبح نفاذها أمرا حمتوما ال مفر منه و متوقع خالل العشريات الاملواد اهليدروكربونيةإستبدال  •
 .حمضرا عن طريق الوضع التدرجيي ملنظومات طاقوية مستدامة و حتترم البيئة

  
الدول النامية يتوجب عليها متابعة خمططات تنميتها و تطورها، و بناءا على ذالك فإن تلبية احتياجاا الطاقوية املتزايدة و  •

 . معقولةمتويناا الطاقوية ينبغي أن يكون مؤمنا و بتكاليف
  

متوين الدول األوروبية بالطاقة ينبغي أن يكون أيضا مضمونا و بصفة مستدامة قدر املستطاع يف مأمن من خماطر التقلبات  •
 .املواد اهليدروكربونيةولن نتمكن مستقبال من جتنب التوترات الدولية إذا تأخرنا أكثر يف ضمان البديل عن . السياسية

  
 .جددة و حتترم البيئة أصبح ضرورة حتمية غري قابلة للمراجعةاللجوء املتزايد لطاقات مت •
 
 .تأيت الطاقة الشمسية يف املقام األول بالنسبة للمخزون الطاقوي املتوافر على سطح كوكبنا األرضي •

  
املغرب، :  الدول املطلة على ضفيت البحر األبيض املتوسط، و على اخلصوص الدول الواقعة على الضفة اجلنوبية له •

تتوافر على خمزون معترب من الطاقة الشمسية، أكرب و بعدة أضعاف من الكمية املقدرة ... جلزائر، تونس، ليبيا، مصرا
 .لإلحتياجات اإلنسانية
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التقدم احلايل للتكنولوجيات جيعل باإلمكان تطوير منظومات ذات كفاءة مثلى و اقتصادية مبنية على إستغالل املخزون  •

 .الشمسي ألغراض طاقوية
  

 .اهليدروجني معروف عامليا لدى األوساط العلمية بأنه املتجه الطاقوي املثايل دون كفء •
  

إن . اهليدروجني، املتجه الطاقوي املستقبلي، ميكن إنتاجه بطريقة فعالة و اقتصادية اعتمادا على الطاقة الشمسية •
وإن التعاون الدويل العلمي . يف هذه الورشةالتكنولوجيات اليت سوف تستخدم قد مت تطويرها يف أغلب الدول املشاركة 

 .و الصناعي ال غىن عنه، لتحقيق التحكم يف تكنولوجيات هي األكثر كفاءة و األكثر اقتصادا
  

هذا التعاون يعد . ملصلحة اجلميع، ينبغي جتسيد تعاون علمي و صناعي بني الدول على ضفيت البحر األبيض املتوسط •
غية تثمني املخزون الطاقوي الشمسي اهلائل املتوفر على مستوى الدول املغاربية إلنتاج ضروريا و يف أسرع وقت ممكن ب

 .اهليدروجني الشمسي
  

جعة يف هذا التطور من خالل تعبئة و إن دول الشمال مبا تتوفر عليه من إمكانيات تكنولوجية هامة ميكنها املسامهة بصفة نا •
 .جلب تكنولوجياا إلستخدامها يف إنتاج و نقل و إستعمال اهليدروجني املنتج يف دول اجلنوب بواسطة الطاقة الشمسية

  
 ونيةاملواد اهليدروكربتعترب اجلزائر يف الوقت احلايل من بني املنتجني الصناعيني األساسيني للهيدروجني املنتج اعتمادا على  •

 .يف العامل
  

إن وجود شبكة أنابيب للنقل الغازي العابر للبحر األبيض املتوسط، سيسمح على األرجح، بنقل اهليدروجني املنتج يف  •
كما أن أوروبا قد درست هذا النموذج من اإلشكال يف إطار املشروع املدرج يف . دول جنوب املتوسط حنو دول الشمال

"NaturalHy." 
  

 .مثيالا من دول اجلنوب ستستفيد من التموين الطاقوي املوثوق، واملستدام و االقتصاديإن دول الشمال ك •
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  :اخلرباء و املختصون اتمعون يف هذه الورشة الدولية قدموا التوصيات التالية
 

 ."طاقات املتجددةلا "كنولوجيملؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التا  إطاريفهليدروجني  حول اوحدة حبث إنشاء .1
 
 .فتح جمال خاص للبحث و التطوير خمصصا للهيدروجني يف إطار الربنامج الوطين للبحث يف الطاقات املتجددة .2

  
 (A2H2) "نيـدروجـة للهيـريـزائـية اجلـعـاجلم"تأسيس  .3

  
 .رـباجلزائني ـدروجـي للهيـد الدولـإنشاء املعه .4

  
ية تنمية و إستغالل اهليدروجني املنتج عن طريق الطاقة الشمسية يف الدول مغاريب بغ-إنشاء مشروع كبري للتعاون األورو .5

  . املغاربية
  

  :هذا املشروع يستجيب لألهداف التالية على وجه اخلصوص
حبيث ميكن أن يتم إنتاج . تطوير التكنولوجيات ذات الكفاءة العالية إلنتاج اهليدروجني عن طريق الطاقة الشمسية -

، و كذا بإستخدام وقود متجدد مستخلص من الكتلة املواد اهليدروكربونيةاالت انطالقا من املاء أو اهليدروجني تبعا للح
  .احليوية

 .أنابيب نقل الغاز، النقل البحري و الربي: تطوير تكنولوجيات نقل اهليدروجني عرب مسافات بعيدة -
 . اهزة هلذا الغرضإختبار قطع أجزاء الوحدات و كذا األنظمة يف مواقع التجريب املالئمة و -
تقييم، ومقارنة و إقرار سالمة التكنولوجيات ذات اجلودة العالية من منظور تطورها الصناعي يف أبعادها و مستوياا  -

  .الكلية
  . إحصاء الفاعلني يف جماالت البحث و التطوير و التصنيع، أصحاب القابلية للمسامهة يف هذا التطوير -
نية واإلقتصادية بنظرة تندرج يف إطار التحضري لإلستراجتية الصناعية و التطويرية لفرع مصاحبة أعمال الدراسات التق -

 .اهليدروجني الشمسي
 

من أجل السماح إلنطالقة هذا املشروع و تنشيطه، الدول األعضاء فيه قرروا بأن يعهدوا ملركز تطوير الطاقات املتجددة 
ة و بأن يعهدوا للشركة األوروبية لتكنولوجيات اهليدروجني مسؤولية تنسيق مسؤولية تنسيق اجلهود على مستوى الدول املغاربي

  .اجلهود على مستوى الدول الواقعة مشال ضفة البحر األبيض املتوسط
  

أكدوا باإلمجاع " املتجه الطاقوي ذي املصدر املتجدد: الورشة الدولية حول اهلدروجني"اخلرباء واملختصون املشاركون يف هذه 
 .دهم من أجل جعل هذا اإلعالن موضع تنفيذتظافر جهو

  

  2005  جوان23 : في مدينة العلوم،–الجزائر
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