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تنمية  مركز  �سيدرا  جمعية  دعت  لالأر�ص"  "�ساعة  العاملي  احلدث  اإطار  يف 
اأقيم  الطاقات املتجددة للم�ساركة يف احلدث وكذا الئحة خرباء الطاقة، حيث 
للمرة  الثقافة، مفدي زكريا  بق�سر   2016 مار�ص   19 ال�سبت  يوم  هذا احلدث 

الثانية يف اجلزائر.
دكتور كعبا�ص، حدثنا عن احلدث العاملي "�ساعة لالأر�ص" 

)الهدف الرئي�سي لهذه التظاهرة(؟
يتم  اإذ  مار�ص  �سهر  من  اأخري  �سبت  كل  يقام  �سنوي  حدث  هو  لالأر�ص  �ساعة 
7000 مدينة حول العامل، ينطوي على  170 بلدا و  اأكرث من  االإحتفال به يف 
�ساعة  ال�سرورية ملدة  الغري  الكهربائية  االأجهزة  االأ�سواء من خالل ف�سل  نف�ص 
ال�سندوق  من  مببادرة  الرمزي  احلدث  من هذا  الرئي�سي  الهدف  كان  واحدة. 
ت�سجيع  خالل  من  احلراري  االإحتبا�ص  ظاهرة  من  احلد  هو  للطبيعة،  العاملي 
ن  الأ الطاقة  اإقت�ساد  لتحقيق  وذلك  �سلطة  اأو  �سركة  اأو  مواطن  �سواء  اجلميع، 

االإ�ساءة متثل االإ�ستهالك العاملي اخلام�ص للكهرباء.

كيف كانت م�ساركتكم يف هذا احلدث؟
وماهي امل�ساهمة التي قام بها مركز تنمية الطاقات املتجددة؟

يف اإطار حلول احلدث العاملي �ساعة لالأر�ص الذي كان حتت رعاية ال�سيد وزير 
الثقافة ال�سيد عز الدين ميهوبي وال�سيد وزير الطاقة �سالح خربي، جمعية �سيدرا 
)�سفرية احلدث العاملي �ساعة لالأر�ص يف اجلزائر( قامت بدعوتي للم�ساركة يف 
احلدث وكذا امل�ساركة يف الئحة خرباء الطاقة املنظم للمرة الثانية باجلزائر، يوم 
19 مار�ص 2016 بق�سر الثقافة "مفدي زكريا". فيما يخ�ص مركز تنمية الطاقات 
املتجددة �سارك يف هذه التظاهرة كمركز بحث متميز يف جمال تعزيز الطاقات 
االأحفورية  الطاقة  االإ�ستهالك  البيئية عند  بالتكلفة  املواطنني  لتح�سي�ص  املتجددة 
الفردي  واالإ�ستهالك  االإقت�سادية  بالتكلفة  اإبالغهم  وكذا  احلراري(  )اإحتبا�ص 

وم�سلحة ت�سجيع اإ�ستخدام الطاقات املتجددة.
اأكرث  بعقالنية  الطاقة  اإ�ستهالك  نحو  التوجه  "ب�سرورة  الطاقة  وزير  �سرح 
وخ�سو�سا لل�سركات التي تدفع فاتورة اإ�ستهالك الطاقة بال�سعر الوطني والغري 
املنزلية  الكهربائية  لالأجهزة  الطاقة  اإ�ستهالك  توؤطر  معايري  هناك  هل  الوطني"، 

وغريها يف اجلزائر؟ ما هي؟

مشاركة مركز تنمية الطاقات المتجددة
في الئحة خبراء »ساعة لألرض«

خا�سة  املنتج،  خ�سائ�ص  تلخ�ص  للم�ستهلك  موجهة  قائمة  هي  الطاقة  البطاقة 
اأداء الطاقة وذلك لت�سهيل االإختيار بني النماذج املختلفة حيث يتم تقييم كفاءة 
+++ هي لالأداء  +++ اإىل د اأو ج. الطاقة اأ الطاقة للجهاز من حيث الطاقة من اأ
االأمثل، اأما ج االأقل كفاءة. مت اإدخال هذه املعايري عام 1992 يف معظم االأجهزة 

الكهربائية املنزلية.
كيف ميكن ملركز تنمية الطاقات املتجددة امل�ساهة يف مثل هذا احلدث؟

ال�سياق احلايل للطاقة، يتميز بنفاذ الطاقة االأحفورية، االإحتبا�ص احلراري وظهور 
لذلك  البديلة.  الطاقة  حلول  منو  اإىل  يوؤدي  هذا  كل  امل�ستدامة  التنمية  مفهوم 
احلد من  مبا يف ذلك  م�ستويات  االإجراءات على عدة  من  العديد  اإتخاذ  يجب 
اأنظمة  توليد   ،)1988 )كيوتو  احلراري  لالإحتبا�ص  امل�سببة  الغازات  االإنبعاثات 
بف�سل  الطاقة وذلك  اإ�ستهالك  للطاقة، خف�ص  امل�سرتك  التوليد  الطاقة من خالل 
الطاقات  تطوير  واأخريا  املجتمعات،  وكذا  وال�سركات  املواطن  ووعي  جهد 
الطاقات املتجددة كمركز متميز يعمل  تنمية  ال�سياق، مركز  املتجددة. يف هذا 
اأي مبادرة تتعلق بهذه  يف جمال تعزيز الطاقات املتجددة، ميكنه مرافقة ودعم 

املوا�سيع.
كلمة اأخرية؟

من الوا�سح اأن طريقتنا يف احلياة تعتمد على طاقة وفرية ورخي�سة، اأوال وقبل 
هذا  لكن  الطبيعي(  والغاز  )النفط  االأحفوري  الهيدروكربون  على  �سيء  كل 
النموذج الطاقوي غري قابل لالإ�ستمرار ب�سكل وا�سح كما يت�سح من املوؤ�سرات 
املختلفة املتاحة مبا يف ذلك تقديرات االإحتياط وقدرة الطاقة االإنتاجية ال�سنوية، 
وا�سح من حيث توقعات االإ�ستهالك املحلي. وبالنظر اإىل هذه االأرقام يتبني لنا 
النق�ص املادي للوقود االأحفوري هو اأمامنا وهذه امل�سكلة لي�ست م�سكلة االأجيال 
القادمة بل واحدة من م�ساكل اجليل احلايل بالتاأكيد ميكن للغاز الطبيعي اأن ي�ساعد 
ال�سروري  فمن  لذلك  اأجيال جزائرية  ب�سعة  اأو  قليلة  عقود  على  احل�سول  يف 

اإعادة النظر يف منوذج الطاقة.


