أحداث
مشاركة مركز تنمية الطاقات المتجددة
في الئحة خبراء «ساعة لألرض»
يف �إطار احلدث العاملي "�ساعة للأر�ض" دعت جمعية �سيدرا مركز تنمية
الطاقات املتجددة للم�شاركة يف احلدث وكذا الئحة خرباء الطاقة ،حيث �أقيم
هذا احلدث يوم ال�سبت  19مار�س  2016بق�صر الثقافة ،مفدي زكريا للمرة
الثانية يف اجلزائر.
دكتور كعبا�ش ،حدثنا عن احلدث العاملي "�ساعة للأر�ض"
(الهدف الرئي�سي لهذه التظاهرة)؟
�ساعة للأر�ص هو حدث �سنوي يقام كل �سبت �أخري من �شهر مار�س �إذ يتم
الإحتفال به يف �أكرث من  170بلدا و  7000مدينة حول العامل ،ينطوي على
نف�ض الأ�ضواء من خالل ف�صل الأجهزة الكهربائية الغري ال�ضرورية ملدة �ساعة
واحدة .كان الهدف الرئي�سي من هذا احلدث الرمزي مببادرة من ال�صندوق
العاملي للطبيعة ،هو احلد من ظاهرة الإحتبا�س احلراري من خالل ت�شجيع
اجلميع� ،سواء مواطن �أو �شركة �أو �سلطة وذلك لتحقيق �إقت�صاد الطاقة �ﻷ ن
الإ�ضاءة متثل الإ�ستهالك العاملي اخلام�س للكهرباء.

البطاقة الطاقة هي قائمة موجهة للم�ستهلك تلخ�ص خ�صائ�ص املنتج ،خا�صة
�أداء الطاقة وذلك لت�سهيل الإختيار بني النماذج املختلفة حيث يتم تقييم كفاءة
الطاقة للجهاز من حيث الطاقة من �أ� +++إىل د �أو ج .الطاقة �أ +++هي للأداء
الأمثل� ،أما ج الأقل كفاءة .مت �إدخال هذه املعايري عام  1992يف معظم الأجهزة
الكهربائية املنزلية.
كيف ميكن ملركز تنمية الطاقات املتجددة امل�ساهة يف مثل هذا احلدث؟
ال�سياق احلايل للطاقة ،يتميز بنفاذ الطاقة الأحفورية ،الإحتبا�س احلراري وظهور
مفهوم التنمية امل�ستدامة كل هذا ي�ؤدي �إىل منو حلول الطاقة البديلة .لذلك
يجب �إتخاذ العديد من الإجراءات على عدة م�ستويات مبا يف ذلك احلد من
الإنبعاثات الغازات امل�سببة للإحتبا�س احلراري (كيوتو  ،)1988توليد �أنظمة
الطاقة من خالل التوليد امل�شرتك للطاقة ،خف�ض �إ�ستهالك الطاقة وذلك بف�ضل
جهد ووعي املواطن وال�شركات وكذا املجتمعات ،و�أخريا تطوير الطاقات
املتجددة .يف هذا ال�سياق ،مركز تنمية الطاقات املتجددة كمركز متميز يعمل
يف جمال تعزيز الطاقات املتجددة ،ميكنه مرافقة ودعم �أي مبادرة تتعلق بهذه
املوا�ضيع.
كلمة �أخرية؟
من الوا�ضح �أن طريقتنا يف احلياة تعتمد على طاقة وفرية ورخي�صة� ،أوال وقبل
كل �شيء على الهيدروكربون الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي) لكن هذا
النموذج الطاقوي غري قابل للإ�ستمرار ب�شكل وا�ضح كما يت�ضح من امل�ؤ�شرات
املختلفة املتاحة مبا يف ذلك تقديرات الإحتياط وقدرة الطاقة الإنتاجية ال�سنوية،
وا�ضح من حيث توقعات الإ�ستهالك املحلي .وبالنظر �إىل هذه الأرقام يتبني لنا
النق�ص املادي للوقود الأحفوري هو �أمامنا وهذه امل�شكلة لي�ست م�شكلة الأجيال
القادمة بل واحدة من م�شاكل اجليل احلايل بالت�أكيد ميكن للغاز الطبيعي �أن ي�ساعد
يف احل�صول على عقود قليلة �أو ب�ضعة �أجيال جزائرية لذلك فمن ال�ضروري
�إعادة النظر يف منوذج الطاقة.

كيف كانت م�شاركتكم يف هذا احلدث؟
وماهي امل�ساهمة التي قام بها مركز تنمية الطاقات املتجددة؟
يف �إطار حلول احلدث العاملي �ساعة للأر�ض الذي كان حتت رعاية ال�سيد وزير
الثقافة ال�سيد عز الدين ميهوبي وال�سيد وزير الطاقة �صالح خربي ،جمعية �سيدرا
(�سفرية احلدث العاملي �ساعة للأر�ض يف اجلزائر) قامت بدعوتي للم�شاركة يف
احلدث وكذا امل�شاركة يف الئحة خرباء الطاقة املنظم للمرة الثانية باجلزائر ،يوم
 19مار�س  2016بق�صر الثقافة "مفدي زكريا" .فيما يخ�ص مركز تنمية الطاقات
املتجددة �شارك يف هذه التظاهرة كمركز بحث متميز يف جمال تعزيز الطاقات
املتجددة لتح�سي�س املواطنني بالتكلفة البيئية عند الإ�ستهالك الطاقة الأحفورية
(�إحتبا�س احلراري) وكذا �إبالغهم بالتكلفة الإقت�صادية والإ�ستهالك الفردي
وم�صلحة ت�شجيع �إ�ستخدام الطاقات املتجددة.
�صرح وزير الطاقة "ب�ضرورة التوجه نحو �إ�ستهالك الطاقة بعقالنية �أكرث
وخ�صو�صا لل�شركات التي تدفع فاتورة �إ�ستهالك الطاقة بال�سعر الوطني والغري
الوطني" ،هل هناك معايري ت�ؤطر �إ�ستهالك الطاقة للأجهزة الكهربائية املنزلية
وغريها يف اجلزائر؟ ما هي؟
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