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   ٣٠/١٠/٢٠٠٩ في ، ألمانياميونيخ– صحفي بيان

    DII  طالق المبادرة الصناعيةنإ

مسـتدامة من صحاري  ومبادرة صناعية فریدة هدفها إمداد طاقة مأمونة صدیقة للبيئة بدأت  –ميونيخ 
القانون األسـاسي  ـسـونفي ميونيخ وقع المؤس واليوم . شـمال إفریقيا تتخذ وضعها ورق األوسـط الشـ

هم إثنى عشـر شـرآة باإلضافة لمؤسـسـة تقنية   و  DII GmbH   إسـمهاالمسـؤوليةمحدودة  لشـرآة
مخطط تقنية "إلى تعجيل تحقيق  تهدف  DII  شـرآة و . DESERTEC Foundationالصحراء  
أعمال سـتشـمل  لكلذ.  DESERTEC  "دیزرتك "الذي ابتكرته مؤسـسـة تقنية الصحراء" الصحراء
شـمال إفریقيا   إلمداد الشـرق األوسـط وـدّهملإلسـتثمارات التي توضع إطار     تحليال دقيقا وDIIشـرآة  

 على أن یكون الهدف على المدى البعيد إمداد منطقة ،الریاح أوروبا بالطاقة المنتجة من الشـمس و و
 صل إلىإمداد أوروبا بما ی   المنطقة على الطاقة وشـمال إفریقيا بقسـط وافر من طلب الشـرق األوسـط و

  .٢٠٥٠   في عام من إحتياجها من الكهرباء٪١٥

  مدیرا عاما Paul van Son  اليوم تم تعيين السـيد بول فان سـون  DIIفي اجتماع مسـاهمي شـرآة  
يادیة في صناعات  عدة مناصب قالثالثين عاما الماضيةغضون  في لقد تقلد السـيد فان سـون  و.للشـرآة

 )هولندا ("نـْرنِسإیكُو"و   Deutsche Essent ) ألمانيا ("تـْن إسـٍدویتشـه "الطاقة األوروبية، منها
Econcern ، تعظيم آفاءة  وهاتان الشـرآتان اآتسـبتا سـمعة طيبة آمنتجتان لمناهج للطاقة المتجددة  و

رئاسـة  و  EFETاد األوروبي لتجارة الطاقة یتولى السـيد فان سـون أیضا رئاسـة اإلتح   و.الطاقة
 .إفریقيا في لها نشـاط التي Energy4All "الطاقة للجميع"مؤسـسـة 

نعتبرها محوریة  و  DESERTECة رؤیة تقنية الصحراء  د بقـُّوُنؤیِّ  ور ـِقإننا نـُ: "السـيد فان سـون
لقد . أوروبا وشـمال إفریقيا  وق األوسـط للتحّول إلى سـياسـة مسـتدامة في مجال الطاقة في بالد الشـر

ة یدعدت ثقافا و بين أطراف مكثـّفهذا ُیحتم التعاون ال و واقعموضع الؤیة حان األوان لوضع هذه الُر
سـتبدأ   لذلك.شـبكات نقل الكهرباء و في تقنيات الطاقات المتجددة ناجحةإلسـتثمارات  سـليمة قاعدةإلیجاد 

لضمان نجاح النظم التي یجب تطبيقها  والتقنية   ولى األطر االقنصادیة   بالترآيز عDIIشـرآة  
إن مشـروعات مبدئية مرجعّية سـتسـاهم لنتعلم منها مناهج تحقيق المخططات . المشـروعات المسـتهدفة

  ."ینخرآأو عن طریق أطراف   DIIسـواء عن طریق  شـرآة  

حكومية  و  على تأیيد واسـع من جهات سـياسـية DIIحازت شـرآة  منذ إعالنها في شـهر یوليو الماضي 
  تنوي التعاون الوثيق مع DIIمثال ذلك أن شـرآة   و. أوروبا  وشـمال إفریقيا  وفي الشـرق األوسـط 

 نابعة ٢٠٠٨هو مبادرة انبثقت عام  و  Mediterranean Solar Plan  "لمتوسـط الشـمسـي لمخطط ال"
. بان رئاسـته لمجلس االتحاد األوروبيإ الذي أطلقه الرئيس الفرنسي "اإلتحاد من أجل المتوسـط"من 
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الجنوب أسـاسـها دفع  و یهدف إلى إیجاد عالقة جدیدة متوازنة بين الشـمال "المخطط الشـمسـي للمتوسـط"
 آمبادرة سـياسـية "المخطط الشـمسـي للمتوسـط"ن ي المبادرتآال و. مشـروعات الطاقة المسـتدامة

  .لذلك یعضد آل منهما اآلخر وتشـابهة   آمبادرة صناعية خاصة أهدافهما مDIIشـرآة   و

  :   بترتيب حروف الهجاء الالتينية هم من اليسـارDIIالمسـاهمون في شـرآة  

ABB, ABENGOA Solar, Cevital, DESERTEC Foundation, Deutsche Bank, E.ON, HSH 
Nordbank, MAN Solar Millennium, Munich Re, M+W Zander, RWE, SCHOTT Solar, Siemens  

  عدد من الشـرآات من دول مختلفة آمسـاهمين أو DIIفي المسـتقبل القریب سـينضم إلي شـرآة   و
  . شـمال إفریقيا والشـرق األوسـط   وشـرآاء لتعزیز قاعدة عریضة من تأیيد المجتمع في أوروبا 

  .نيخسـيكون مقر الشـرآة مدینة ميو و

ن یيفورك عضو مجلس ِتـْسیقول توْر.  فعالة لحمایة المناختدابير على ضرورة إتخاذ الموقعونآل إتفق 
  : DIIلشـرآة     نيابة عن األعضاء المؤسـسـينMunich Reإدارة شـرآة ميونيخ إلعادة التأمين  

طيع إنقاص انبعاثات غازات  آيف نسـت: یكون یجب أن، بل؟ هل علينا أن نفعل شـيئا:السـؤالسـتقيم ال ی"
 مكاسـب مزدوجة ـُحققبطریقة ذآية تآيف یمكن تحقيق هذا الهدف  ولمناخ باالضارة اإلحتباس الحراري 

 إلى مؤتمر القمة العالمي الهام في آوبنهاجن، فإن هذه المبادرة تطلعبال  و.؟اإلقتصاد ولكل من البيئة 
  .أهداف اإلسـتدامة وح اإلقتصادیة للقطاع الخاص تظهر إمكان التوافق بين المصال

  اإلسـبانية والفرنسـية   والهولندیة  واأللمانية  وهذه النشـرة متاحة أیضا باإلنجليزیة 

  :لإلتصال بمندوبي اإلعالم للجهات المؤسـسـة بترتيب حروف الهجاء الالتينية

ABB Deutschland 
Klaus Treichel 
Tel. + 49 621 438 12 30 
klaus.treichel@de.abb.com 
 
Abengoa Solar 
Patricia Malo de Molina Meléndez 
Tel. + 34 954 93 71 11 
patricia.malodemolina@abengoa.com 
 
Cevital 
Karim Ait Aissi 
Tel. + 00 213 770 250 158  
karim.aitaissi@cevital.com 
 
DESERTEC Foundation 
Michael Straub 
Tel. + 49 40 32 507 795 
michael.straub@desertec.org  
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Deutsche Bank Group 
Dr. Klaus Winker 
Tel. + 49 69 910 322 49 
klaus.winker@db.com 
 
E.ON AG 
Dr. Christian Drepper 
Tel. + 49 211 4579 889 
christian.drepper@eon.com  
 
HSH Nordbank 
Gesine Dähn 
Tel. + 49 40 33 33 15346 
gesine.daehn@hsh-nordbank.com 
 
MAN Solar Millennium 
Sven Moormann 
Tel. + 49 9131 94 09 0 
presse@solarmillennium.de  
 
Munich Re 
Alexander Mohanty 
Tel. + 49 89 3891 98 96 
amohanty@munichre.com 
 
M+W Zander 
Michael Gemeinhardt 
Tel. + 49 711 8804 1420 
michael.gemeinhardt@mw-zander.com 
 
RWE AG 
Dr. Jürgen Frech 
Tel. + 49 201 12 150 95 
juergen.frech@rwe.com 
 
Schott Solar AG 
Klaus-Bernhard Hofmann 
Tel. + 49 6131 66 36 62 
klaus-bernhard.hofmann@schott.com 
 
Siemens AG 
Alfons Benzinger 
Tel. + 49 9131 18 70 34 
alfons.benzinger@siemens.com 


