
 

 

  "ديزرتك "نية الصحراءـتقتعريف بمؤسـسـة 

 

  مقـدمة

  المشـكالت المحيطة بالتنمية العالمية 

خالل العقود القادمة سـتواجه التطورات العالمية البشـر بتحديات غير مسـبوقة، حيث سـتصل مشـكالت 
ي إلى رفع مسـتوى إن التطلع العالم. تغير المناخ وتزايد عـدد السـكان إلى حد يتجاوز قدرة تحمل األرض

لقد . المعـيشـة وما يتبعه من تزايد الطلب على الطاقة والمياه هي المشـكالت األسـاسـية التي سـنواجهها
نتج عن مائتي عام من التصنيع مسـتوى معـيشـي مرتفع وعمر أطول لجزء من البشـرية، وقد تحقق ذلك 

هو أمر لم يعـد من الممكن تجاهله، ويتبعـه ومازال يتحقق مقابل تدمير للبيئة وتغـيير في المناخ و
  . التغـيرات الشـديدة في الحياة على األرض في المسـتقبل

وإلى يومنا هذا فإن إقتصادنا القائم على الصناعة يعتمد بصفة رئيسـية على إسـتخدام مصادر الطاقة 
 إلى -  الجيولوجيةبالحقبقياسـا  - أدى إحراق هذه المصادر خالل فترة قصيرة من الزمن قدو. الحفرية

ويعـد ذلك بصفة أسـاسـية هو السـبب الذي . زيادة واضحة في ترآيز ثاني أآسـيد الكربون في الجو
  . اليختلف عليه أحد في حدوث إرتفاع عام في درجة الحرارة وبداية التغـير في المناخ

. ثير مما تسـتطيع األرض تجديدهمن البشـر موارد طبيعـية أآثر بكمليار  ٦٫٥وفي أثناء ذلك، يسـتهلك 
. ونتج عن ذلك أن المسـاحة التي تسـمى باألثر البيئي للبشـرية أصبحت حاليا أآبر من مسـاحة األرض

ويعتبر االرتفاع في متوسـط درجة حرارة الجو وذوبان الغـطاء الجليدي للقطبين وآذلك زيادة الظواهر 
فإذا لم . نا نحّمل األرض عبئا أآثر من قدرتها على التحملالجوية الشـديدة الحدة دالالت واضحة على أن

على . نغير سـلوآنا بحزم ونتوقف عن تكديس ثاني أآسـيد الكربون في الجو فسـوف نواجه آوارث عدة
سـبيل المثال سـيؤدي ذوبان الغطاء الجليدي لجرينالند إلى حدوث زيادة في مسـتوى البحر تبلغ عـدة 

ومناطق أخرى سـيصيبها . ـتصبح الكثير من المناطق السـاحلية غير صالحة للسـكنونتيجة لذلك س. أمتار
 سـوف تسـببان هجرة - الفيضانات والتصّحر-هاتين الظاهرتين. القحط فتصبح غير صالحة للمعيشـة

  .جماعية بمعـدل غير مسـبوق

  ٢٠٥٠ مليار نسـمة في عام ١٠نحو 

 مليار نسـمة سـيحتاجون إلى طعام وماء وطاقة ١٠ سـيصبح عـدد سـكان األرض ٢٠٥٠بحلول عام 
ومنتجات، إن ثلث سـكان العالم في وقتنا الحالي ال يحصلون إال على قدر محدود من هذه المتطلبات 

في ظل األنظمة االقتصادية الحالية .  بل هناك عـدة ماليين من البشـر ليس لديهم الكفاف–األسـاسـية 
ول الرائدة إقتصاديا أن تحافظ على مسـتوى إزدهارها أو تزيد منه بينما سـيكون من المسـتحيل على الد

وسـوف . هناك في نفس الوقت عـدة مليارات من البشـر يكافحون من أجل مسـتوى مشـابه من االزدهار
 وسـوف يسـتمر المناخ في التغـير – وخاصة الماء والطاقة –تتفاقم الصراعات حول الموارد الطبيعية 

في ضوء هذه الحقيقة . متطلبات األسـاسـية للحياة بالنسـبة لغـالبية سـكان األرض مهددة بعنفوتصبح ال
بدال من ذلك، . المقلقة لم يعـد السؤال األسـاسـي اليوم هو هل أو متى سـنبدأ في تقليل الضغط على األرض

   :سـؤاليجب أن يكون ال
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  ...  الضغط على األرض بدءا من اليومآيف يمكننا تخفيف"

o  مليار نسـمة مايكفيهم من الغـذاء والماء والطاقة، و١٠ سـنة سـيجد ٤٠بحيث أنه في خالل  
o ما يتبع ذلك من تغيرات مهددة لظروف  لكي نمنع اسـتمرار اإلرتفاع في درجة حرارة الجو و

 "الحياة؟
  

  !الطاقة النظيفة :  اإلمكانيات متاحة بقدر وفير
ي ظرف سـت سـاعات تسـتقبل صحارى العالم قدرا من الطاقة أآبر إذ ف: تعتبر الشـمس إحدى الحلول

  :ومن ثم فإن السـؤال الوحيد الذي يجب أن نجيبه هو. مما تسـتهلكه البشـرية آلها خالل عام آامل
آيف يمكن أن نحّول هذه الطاقة اإلشـعاعية إقتصاديا إلى طاقة يمكن اسـتخدامها وآيف يمكن أن تنقل "

  "؟إلى المسـتهلكين
اإلجابة على هذا السـؤال ومن خالل ذلك يعالج بشـكل فعال آل تحديات  يقدم مخطط تقنية الصحراء
وهي نقص الطاقة والماء والغذاء وآذلك اإلنتاج المفرط لغاز ثاني أآسـيد : العقود القادمة المذآورة آنفا

ناطق التي تعتبر حتى اآلن وفي نفس الوقت يقدم هذا المخطط رؤية لإلزدهار والتطور في الم. الكربون
  .من المناطق النامية إضافة إلى نمو إقتصادي مسـتدام للدول الرائدة إقتصاديا

أوضحت الدراسـات التي أجراها المرآز األلماني لشـؤون الطيران ومجال الفضاء 
)German Aerospace Center, DLR ( باألخص - سـنة على أقصى تقدير سـتصبح ٤٠أنه في خالل - 

طات الطاقة الشـمسـية الحرارية قادرة على أن تنتج أآثر من نصف الطلب على الكهرباء في منطقة مح
 . على وجه إقتصادي(EUMENA)أوروبا والشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا 

 تيراوات سـاعة في السـنة فإنه ١٨٠٠٠ولكي نوفر الطلب العالمي على الكهرباء في وقتنا الحالي وهو 
 بحقول ٢ مليون آم٤٠ ثالثة من ألف من مسـاحات الصحراء في العالم والتي تبلغ تقريبا يكفي أن نزود
 من ٢م٢٠ المكثفات الخاصة بمحطات الطاقة الشـمسـية الحرارية وذلك حيث أن حوالي هيمن المرايا و

خال تماما  و ذلك –) أنظر الخريطة(الصحراء تكفى للوفاء بمتطلبات الطاقة لإلنسـان الواحد يوما وليلة 
فإذا وجدت الرغبة لدى القادة السـياسـيين لوضع إطار ألسـس العمل سـيمكن . من ثاني أآسـيد الكربون

  .  عام٣٠على مسـتوى العالم في أقل من  إتمام التنفيذ لمخطط تقنية الصحراء

  

  : حزام الصحارى على آوآب األرض 
 توفير - بشـكل فّعال -مالي وجنوبي خط االسـتواء ولذلك يمكن تمتد الصحارى على آوآب األرض شـ

  .نيات المتاحة اليومـ٪ من سـكان العالم من الصحارى باسـتخدام التق٩٠الكهرباء ألآثر من 
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   فرصة عـالمية عظيمة: مخطط تقنية الصحراء
تاحة بوفرة في المناطق يسـمح مخطط تقنية الصحراء باالسـتفادة من الطاقة الشـمسـية وطاقة الرياح الم

 ومن ثم فهي تتكامل بشـكل مناسـب مع أنواع الطاقات –٪ من سـكان العالم ٩٠الصحراوية ألآثر من 
المتجددة اإلقليمية األخرى في المناطق المجاورة للصحراء وباسـتخدام خطوط حديثة لنقل الكهرباء 

 يصبح من (High-Voltage Direct Current transmission lines, HVDC)  بالتيار المسـتمر فائق الجهد
وألن اإلشـعاع الشـمسـي في . آم  ١٠٠٠ن ثالثة بالمائة لكل مل ـقأالممكن نقل الكهرباء و ذلك بمعدل فاقد 

ل فإن نقل ـالصحارى يفوق نظيره في غيرها بمقدار مرتين أو ثالث مع آون التقلبات الموسـمية أق
. ط المذآورة لعـدة آالف من الكيلومترات سـيصبح اقتصادياالكهرباء من الصحراء عن طريق الخطو

  . آم أو أقل ٣٠٠٠٪ من البشـر يمكن الوصول إليهم عبر مسـافة ٩٠وأآثر من 
  

بل وجاهزتان لإلسـتخدام ـنيتان للمسـتقـ تق–ترآيز الطاقة الشـمسـية والتيار المسـتمر فائق الجهد 
  : اآلن

 ات ترآيز الطاقة الشـمسـية الحرارية إن الفائدة المميزة السـتخدام محط
(Concentrating Solar-Thermal Power Plants, CSP-Plants)   تكمن في اإلجراءات الفنية لهذه

ل إلى حرارة عالية إلنتاج  ُيحّو– وخالفا للخاليا الكهربية الضوئية –أوال ُيرآز ضوء الشـمس : العملية
وحيث أنه يمكن فنيا تخزين الطاقة .  محطات الكهرباء التقليديةبخار سـاخن يسـتخدم إلدارة توربينات في

 فإن محطات الكهرباء الشـمسـية الحرارية قادرة على - مقارنة بتخزين الكهرباء –الحرارية بسـهولة 
في حالة وجود السـحب باسـتخدام الطاقة الحرارية المخزونة، وفي حاالت  توليد الكهرباء ليال و
وبذلك يمكن لمحطات ترآيز الطاقة .  انتاج البخار بإشـعال غاز أو آتلة إحيائيةالضرورة يمكن أيضا

  ".لطلبل وفقا"الشـمسـية الحرارية أن توفر إمداد الكهرباء 
ولهذا السـبب فإن . ال غنى عنها إلسـتقرار شـبكات الكهرباء" قدرة الموازنة"تلك القدرة الكامنة و تسـمى 

التي (الكهربية الضوئية تعتمد في تعزيزها على محطات الكهرباء التقليدية طاقة الرياح و طاقة الخاليا 
أو محطات التخزين بضح المياه وهي محدودة أو ) تحرق الفحم أوالغاز الطبيعي والمحطات النووية

   .أجهزة تخزين الكهرباء وهي عالية التكلفة وفعاليتها محدودة
ريكية تعمل محطات الكهرباء الشـمسـية الحرارية بشـكل في صحراء آاليفورنيا بالواليات المتحدة األم

ومؤخرا تم ". آريمر جنكشـن"م أول محطة في ١٩٨٥إذ أنشـئت في عـام . تجاري منذ عـدة عـقود
وعند توفر ظروف مالئمة يمكن أن يرتفع إنتاج المكثفات . تشـغيل محطات أخرى في إسـبانيا ونيفادا

  .لطلبالشـمسـية بمعـدل سـريع لتغطية ا
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وآذلك تسـتخدم خطوط نقل الكهرباء بالتيار المسـتمر فائق الجهد إسـتخداما تجاريا منذ عـقود ويمكن 
وعند مراعاة احتمال إعتراض سـكان الجوار على خطوط الكهرباء الهوائية نجد . إنتاجها بالكم المطلوب

أوال خطوط الكهرباء بالتيار المسـتمر فائق الجهد ال : وطعامالن مهمان يسـاعدان على تقّبل مد هذه الخط
 إال الضئيل من اإلشـعاع الكهربي، وثانيا أن تكلفة الخطوط – مقارنة بخطوط التيار المتردد –تسـبب 

  . التي تمد تحت األرض تسـاوي تقريبا تكلفة خطوط التيار المتردد الهوائية
حطات الكهرباء الشـمسـية الحرارية مضافا إليها تكلفة نقلها عبر وحاليا تبلغ تكلفة الكهرباء المولدة من م

سـنت لكل آيلووات سـاعة حسـب المكان   يورو٢٠ إلى ١٠خطوط النقل بالتيار المسـتمر فائق الجهد من 
والتقنية وطريقة التشـغيل ولكن سـوف تنخفض هذه التكلفة بوضوح بمجرد أن تخضع مكونات محطة 

وفضال عن ذلك، ال توجد تكاليف إضافية صريحة أو خفية ناشـئة . لى نطاق واسـعالكهرباء لإلنتاج ع
  . عن إضرار بالبيئة آما هو الحال في محطات الكهرباء الحفرية أو النووية

  
  نية الصحراء تربط الشـعوب ـتق

  مخطط خاص بمنطقة أوروبا والشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا 
ز فريد من تنفيذ مخطط تقنية ـُّيوسـط وشـمال إفريقيا أن تحظى بتَميمكن لمنطقة أوروبا والشـرق األ

لتغطية متطلباتها المتزايدة من الكهرباء تنشـيء بالد جنوبي وشـرقي البحر : فإذا تخيلنا اآلتي .الصحراء
األبيض المتوسـط وآذلك بالد الجزيرة العربية محطات آهرباء شـمسـية حرارية في الصحراء معززة 

و باإلضافة .  لتحلية مياه البحر- المطلوبة بشـكل عاجل -لرياح والطاقة المائية مع مراعاة الطاقة بطاقة ا
  . إلى ذلك يمكنها تحقيق عائد مسـتدام من تصدير الكهرباء إلى أوروبا

إن اإلسـتثمار في الطاقات المتجددة والتجارة بها يعزز التطور اإلقتصادي في المنطقة وُيتيح فرص عمل 
على سـبيل المثال يتطلب إنشـاء محطة آهرباء : ية في آل من إنتاج المكثفات الشـمسـية واإلنشـاءاتمحل

 عامل ومهندس لفترة تمتد لعامين ١٠٠٠ ميجاوات بالمكثفات الشـمسـية ذات القطع المكافئ ٢٥٠بقدرة 
الدول المنتجة للنفط والغاز وبذلك تسـتطيع دول الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا بما فيها . أو ثالثة أعوام

أن تحقق عائدا من تصدير الكهرباء النظيفة آما تتخذ خطوة فعالة نحو حل مشـكلتي البطالة وهجرة 
وسـتحقق الدول األوروبية بدورها أهـدافها الُمعلنة لتقليل إنبعاثات ثاني أآسـيد الكربون بشـكل . العقول

ردة من محطات الكهرباء الشـمسـية الحرارية ُيمكنها أن أسـرع وبتكلفة أقل حيث أن الكهرباء المسـتو
وبذلك تسـتفيد المنطقة آلها من التجارة . الُمنتجة حاليا من الوقود الحفري" قدرة الموازنة"تـؤدي دور 

  . بكهرباء الصحارى
  

  نظرة أوروبية إلى اسـتيراد الكهرباء الشـمسـية وتأمين اإلمداد 
أليس هذا معناه أننا نجعل إمدادنا من الكهرباء معتمدا إلى حد : " اإلمدادتدور أسـئلة آثيرة حول تأمين

ما العمل إذا تعرضت خطوط النقل لإلنقطاع نتيجة للظواهر الطبيعية أو الحوادث "  "آبير على الخارج؟
  "أو التخريب أو المقاطعة؟

إتخاذ اإلجراءات التي تضمن ويمكننا بل وَيجب علينا . إن موضوع تأمين الكهرباء يجب أخذه بمأخذ الجد
ومن الهام جدا أن نوضح أن مخطط تقنية الصحراء اليعتمد فقط على آهرباء الصحراء، بل . هذا التأمين

 عن -ويقدم مخطط تقنية الصحراء للدول األوروبية . يعتبرها أحد مكونات مزيج من الطاقات المتجددة
ضاف إلى الطاقات الحفرية مثل الغاز والفحم  خيارا آخر ي-طريق إسـتيراد الكهرباء من الصحراء 
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ويقدم مخطط تقنية الصحراء مجموعة متنوعة من مصادر إنتاج . وبالتالي يقلل من اإلعتماد عليها
الكهرباء وعشـرات من خطوط النقل ذات القدرة المتوسـطة بدال من عـدد قليل منها لنقل آميات ضخمة 

 أوسـع بكثير من مصادر وخطوط أنابيب الطاقة الحفرية من الكهرباء وهي بذلك منتشـرة على نطاق
أما بالنسـبة لحدوث تلف في محطات الكهرباء أو خطوط نقل التيار فإن ذلك يمكن إصالحه . الحالية

أما القطع المقصود . بسـهولة ومنظومة الكهرباء هذه مزودة بقدرة إحتياطية آافية لموازنة هذا النقص
 بعكس وضع الطاقة الحفرية التي يمكن –إلى خسـارة في الدخل للدول المنتجة لإلمداد الكهربي فسـيؤدي 

 .تخزينها وبيعها فيما بعـد ربما بسـعر أعلى
   

  :لمحة سـريعة 
o الطاقات المتجددة متوفرة بغزارة على األرض 
o إلى اسـتخدام أآبر مصدر للطاقة وهي الطاقة الشـمسـية  تهدف تقنية الصحراء

 . العالمالمتوفرة في صحارى
o  آم من إحدى  ٣٠٠٠٪ من سـكان العالم يقطنـون على بعد أقل من ٩٠أآثر من

 .الصحارى ويمكن بذلك تزويدهم بالكهرباء النظيفة منها
o  تقدم تقنية الصحراء حال متكامال لعـدد من المشـكالت العالمية الرئيسـية في العـقود

  .ك التغيرات المناخيةالعجز في الطاقة والماء والغـذاء وآذل: القادمة وهي
o يمكن تطبيق هذا المخطط فورا حيث أن آل التقنيات الالزمة متوفرة ومختبرة. 

  

  لوضع إطار للعمل السـياسـي  لقد آن األوان
 .برة والمسـتثمرون المهتمون باألمر مسـتعدون للعملتخالتقنية متوفرة وُم"
  "؟ لماذا لم تصلنا الكهرباء حتى اآلن من الصحراء 

ففي معظم الدول التي يمكنها اإلنتاج ال تتوفر األطر القانونية المالئمة التي يمكن أن تعطي :   بسـيطاألمر
  . بليـلتخطيط المسـتقا  للشـروع فياألمان الالزم للمسـتثمرين من القطاع العام أو الخاص

 آما هو –معـقدة خاصة بالنسـبة للدول التي تلزمها ظروفها بالدخول في جوالت إسـتشـارية ومفاوضات 
 فإن جميع األطراف المعنية البد أن يكون لديها إرادة –الحال في اإلتحاد األوروبي والدول المجاورة له 

أما بالنسـبة للدول التي لديها صحارى في نطاق . سـياسـية قوية حتى تتفق على األطر المناسـبة بسـرعة
فربما يكون من األسـهل عليها ) لمتحدة األمريكيةمثل أسـتراليا والصين والهـند والواليات ا(حدودها 

وضع تلك األطر ومع ذلك حتى في هذه الدول، نجد أن التصميم لتوجيه مسـار منظومة الطاقة إلى مخطط 
إن إعادة توجيه المسـار في مجال الطاقة . لم يصبح بعـد جزءا من السـياسـات الرسـمية تقنية الصحراء

العمل على إتخاذ اإلجراء تعـجيل  و لذلك فعلى القادة السـياسـيين –ـرية ألمر في صالح مسـتقبل البش
  .المناسـب

" نية الصحراءـمنهج تق"للدخول سـريعا في العصر الشـمسـي البد من جهود عالمية مكثفة، ومن ثم فإن 
  . الدولي يعتبر فرصة عظيمة لمسـتقبل مسـتدام للبشـرية
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 التحلية مياه شـرب عن طريق : فائدة إضافية 
وهناك عامال قد يبدو بعـيد الصلة باألمر ولكنه يمكن أن يصبح حجة مقنعة جدا 
تزآي تقنية ترآيز الطاقة الشـمسـية أال وهو النقص المتزايد في مياه الشـرب الذي 

يمكن إسـتخدام الحرارة الفائضة من : الحل. بات يهدد الحياة في الدول المنتجة
وبهذه المعادلة يمكن . الحرارية في تحلية مياه البحرمحطات الكهرباء الشـمسـية 

وقبل ذلك وبعـده يقدم . الحصول على مياه شـرب نظيفة مع إنتاج مسـتدام للكهرباء
إجتماع مياه الشـرب مع ظالل مرايا تجميع الطاقة الشـمسـية أآثر من منظور جديد 

  ".اء قاحلةصحراء جدب"لقطاع الزراعة في تلك المناطق التي آانت من قبل 
  

  الترآيز على أوروبا والشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا 

   نحو الهدفةخطوات محدد
حوافز للمسـتثمرين المحتملين وشـرآات التشـغيل، ثم : إن على اإلطار السـياسـي الفعال أن يوفر ثالثة

  .يعطي األمان لتخطيط طويل المدى، وأخيرا يوفر أآبر قدر ممكن من شـفافية السـوق

لتعزيز تجارة الكهرباء في أوروبا والشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا يجب تأسـيس سـوق مترابطة وفعالة 
ولكي تتم تغطية هذه المسـاحات المترامية . لإلمداد بالكهرباء داخل أوروبا وحول البحر األبيض المتوسـط

تيار المسـتمـر فائق الجهد في أوروبا بكفاءة عالية يجب أن تشـمل البنية التحتية شـبكة لنقل الكهرباء بال
والشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا، وطبقا للحسـابات التي أجراها المرآز األلماني لشـؤون الطيران و 

 مليار ٤٥ جيجاوات تصل الى حوالي ٥مجال الفضاء فإن التكاليف المقدرة لعشـرين خط ينقل آل منها 
  .يورو

تغذية الطاقات المتجددة إلى الشـبكة الذي أثبت نجاحه في أسـبانيا وألمانيا وبتطبيق نظام التعريفة المفضلة ل
سـتصبح الكهرباء الشـمسـية من الصحراء منافسـة للطاقات األخرى، و مع تعاظم إنتاج المكونات 
لمحطات الكهرباء الشـمسـية الحرارية سـتكون قادرة في المسـتقبل القريب على منافسـة مصادر الكهرباء 

  .حفرية والكهرباء النووية دون دعم إطالقا، شـريطة أال تدعم األخيرتينال

دعم اسـتثماري : لدفع إنشـاء محطات الكهرباء والشـبكات بسـرعة يمكن تصور أدوات تشـجيع أخرى مثال
مباشـر، على سـبيل المثال من حصيلة بيع شـهادات اإلنبعاثات بالمزاد أو من برامج إسـتثمارية حكومية 

ضع خاصة لحماية المناخ، ومن الممكن آذلك أن تقدم الحكومات ضمانات لإلسـتثمارات في الدول تو
  .األجنبية

وقد تم بالفعل إقرار ُحسـبان الكهرباء الشـمسـية المسـتوردة من مسـتهدف أوروبا لحصة الطاقات المتجدده 
وانين مناسـبة من ناحية الدول والخطوة المنطقية التالية يجب أن تكون سـن ق. م٢٠٢٠٪ بحلول عام ٢٠

األوروبية لتغذية شـبكتها بالكهرباء الشـمسـية من منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا، أو مشـارآة 
  .أوروبا في تمويل قوانين تغذية الطاقات المتجددة قي الدول النامية

 تكاليف آثار انبعاثات ثاني أآسـيد  أن يشـمل سـعر مصادر الطاقة الحفرية- تحقيقا للمنافسـة العادلة -يجب 
 التي تتم التجارة بها في CDM" آليات التنمية النظيفة"الكربون على المناخ، ولم يتحقق ذلك بواسـطة 
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وتحت الظروف المذآورة آنفا تصبح الكهرباء من ترآيز . الوقت الحالي حيث أن تأثيرها محدود جدا
  . األخرى تنافسـية من اليومالحرارة الشـمسـية ومصادر الطاقة المتجددة

 لكل مصادر الطاقة -سـواء الصريح منه أو المسـتتر  -ي وآذلك من الضروري التخلص من الدعم المال
وُيقدر الدعم إلنتاج الكهرباء من مصادر . الحفرية حيث ُيعتبر ذلك تشـجيعا السـتثمارات ضارة بالبشـرية

  .ات الدوالرات على مسـتوى العالمالطاقة الحفرية والنووية بعدة مئات من مليار

وأولئك الذين يتمسـكون بمصادر الطاقة الحفرية بحجة توفير الوظائف يغفلون عن حقيقة أنه يمكن توفير 
  .عدد آبير من الوظائف في الصناعات النامية للطاقات المتجددة بتكلفة أقل بمراحل

  

  هذه المشـروعات واإلجراءات هي األولى في جدول األعمال

o بين " اإلتحاد من أجل المتوسـط"إلسـتفادة الكاملة من اإلمكانيات الجديدة للتعاون الناشـئ عن تأسـيس ا
أوروبا والدول العشـر جنوبي وشـرقي البحر المتوسـط، وعلى األخص يجب تنفيذ المشـروع 

لوية آبرى  واعتباره ذو أو-" الخطة الشـمسـية للبحر المتوسـط" وهو -الرئيسـي على وجه السـرعة 
 .آمنهج طوارئ لمكافحة تغير المناخ

o  البدء فورا في مفاوضات إلنشـاء شـراآة بين دول أوروبا من ناحية ودول الشـرق األوسـط وشـمال
 .إفريقيا من ناحية أخرى بهدف تطبيق مخطط تقنية الصحراء

o ـر فكرة مخطط حملة إعالمية تغطي جميع دول أوروبا والشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا بغرض نش
 .تقنية الصحراء وإمكانيات التطبيق العملي لهذا المخطط

o  خاص بمحطات الكهرباء الشـمسـية الحرارية يكون متاحا للجميع " أطلس لإلشـعاع الشـمسـي"إعداد
 .ويوضح بالنسـبة للزمان والمكان شـدة اإلشـعاع الشـمسـي السـاقط على المناطق الصحراوية

o سـات جدوى لتوضيح القضايا السـياسـية والمؤسـسـاتية والمالية والفنية والبيئية اإلعداد الفوري لدرا
 .التي ال تزال معلقة بالنسـبة لتنفيذ مخطط تقنية الصحراء

o  جيجاوات مبدئي بهدف توضيح الجدوى العملية في دول الشـرق األوسـط وشـمال ١وضع برنامج 
، فإن إقامة محطة للكهرباء الشـمسـية وتحلية مياه البحر إفريقيا التي يهمها األمر، وألسـباب انسـانية

على األراضي المصرية إلمداد قطاع غزة سـيكون مشـروعا تجريبيا نموذجيا، وبما أن هذا سـيؤدي 
 .إلى تحسـين ظروف المعيشـة في القطاع، فسـينتج عن ذلك تقليل الصراعات في هذه المنطقة

o  إلنشـاء محطات آهرباء شـمسـية حرارية وخاصة لمكثفات " ةبناء المقدرة الصناعي"برنامج لدعم
اإلشـعاع الشـمسي لكي تتمكن الدول التي سـتقام بها تلك المحطات من التنمية الصناعية وتسـاهم في 

 .هذه القيمة المضافة

o  اتفاقيات ُملزمة طويلة المدى من جانب دول أوروبا لشـراء الكهرباء النظيفة من منطقة الشـرق
 .سـط وشـمال إفريقيا بشـروط مالئمة وحد أدنى من الكهرباء المسـتوردةاألو

o  لمحطات الكهرباء ذات الكفاءة المتدنية التي تعمل بالفحم وانتهى عمرها االفتراضي " إغالق"مكافأة
  . النظيفة من الصحراءفي دول جنوب أوروبا إذا اسـتبدلت طاقتها اإلسـمية بواردات الكهرباء
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في المربعات الحمراء تعطي المسـاحة الالزمة لكهرباء العالم ثم الحتياج أوروبا ثم الحتياج الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا 

  م٢٠٥٠لتنفيذ المخطط الموصوف لتأمين اإلمداد الكهربي إلى عام و المربع األخير هو المسـاحة المطلوبة . م٢٠٠٥عام 

  

 (DESERTEC Foundation) "ديزرتك" نية الصحراءـمؤسـسـة تق

  المهام واألهداف 
ومع تزايد . نية الصحراء بصفة أسـاسـية على العمل التطوعيـحتى اآلن اعتمد تطوير وانتشـار مخطط تق

لذلك تم تسـجيل . االهتمام بهذا الموضوع بين السـياسـين والمواطنين ازدادت مهام ممثلي المخطط
  . لكي تفي بهذه المطالب"رتكديز "مؤسـسـة تقنية الصحراء

  وهم الجمعية األلمانية لمنتدي روما العلمي "ديزرتك "لقد اقتنع مؤسـسـو مؤسـسـة تقنية الصحراء
 (German Association CLUB OF ROME) عبر المتوسـط للطاقة المتجددة  وأعضاء شـبكة التعاون

(TREC)والذي يمكن التعجيل به -ت المناسـب  بأن إعادة توجيه المسـار في مجال الطاقة في الوق 
  . يتطلب وجود منظمة مسـتقلة قوية-باسـتخدام الكهرباء من الصحراء 

 هذا المخطط هو ّنية الصحراء، ولبـ سـفير ومدّعم لمخطط تق"ديزرتك "إن مؤسـسـة تقنية الصحراء
ء مما يؤدي إلى تنمية مسـتدامة توفير المتطلبات األسـاسـية للبشـرية باتباع منهج مسـتدام إلنتاج الكهربا

  .ويمنع الصراعات على الموارد

 تجّمع االهتمام السـياسـي واالقتصادي واالجتماعي لتأمين الطاقة "ديزرتك "إن مؤسـسـة تقنية الصحراء
والمؤسـسـة ترّوج لمخطط تقنية الصحراء عن . مع الحفاظ على المناخ، وبذلك تزيد من تأثيرها السـياسـي

مين للمخطط، وإضافة لذلك فالمؤسـسـة تعمل في ـالقات العامة لكسـب أآبر عدد من الداعطريق الع
االسـتشـارات السـياسـية على مسـتوى وطني وإقليمي في أوروبا ومنطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا 

طط تقنية وآذلك حول العالم مع المشـرعين والقادة االجتماعيين المؤثرين بهدف التعجيل بتنفيذ مخ
  .الصحراء
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  الفرص واآلفاق

  هل تدعَّم المؤسـسـة بواسـطة الشـرآات ؟ 
إن إعادة توجيه المسـار في مجال الطاقة سـوف يؤدي إلى تحديات عظيمة لبعض الشـرآات وفي نفس 

وحتى الشـرآات التي يعتمد نمطها التجاري حتى اآلن على اسـتخدام . الوقت يفتح آفاقا هائلة للمسـتقبل
  . صادر الطاقة الحفرية يمكنها االسـتفادة من هذا التطور الجديدم

  

   ...وسـتكون تقنية الصحراء مفيدة بشـكل خاص للشـرآات التي
o  تقوم بهندسـة وتصميم وإنتاج محطات الكهرباء الشـمسـية الحرارية

 . وخطوط نقل التيار المسـتمر فائق الجهد
o  البنية التحتيةتبحث عن فرص إسـتثمار مسـتدامة في قطاع. 
o  تسـتهلك آميات آبيرة من الكهرباء أو تنتج منتجات تسـتهلك آمية آبيرة من

 .الكهرباء ولذلك يهمها اسـتخدام الكهرباء النظيفة بسـعر ثابت
o تقوم بهندسـة أو تصميم أو إنتاج محطات تحلية مياه البحر. 
o تاجها غير مليات إنـتنتج أو تسـتخدم اإليدروجين وتهتم لذلك بأن تكون ع

 . مسـببة النبعاثات ثاني أآسـيد الكربون
o تبحث عن إمكانيات مسـتدامة لتنمية نطاق أعمالها. 

  
 هي األسـاس لفتح قدر آبير من أنماط المناهج اإلقتصادية "ديزرتك "جهود مؤسـسـة تقنية الصحراء

  . الية ودراسـات فنيًةولكى ينجح هذا المخطط فإن المؤسـسـة بحاجة لدعم في شـكل موارد م. الجديدة

  

  مهمة لكل منا 

  هذه هي الطريقة التي أسـتطيع بها أن أسـاهم شـخصيا في نجاح المخطط

فكلما زاد عـدد األفراد الذين . يعتمد نجاح مخطط تقنية الصحراء إلى حد آبير على دعم عام من المجتمع
تخاذ خطوات إيجابية، آلما أدى ذلك يقدرون البعد الحقيقي لإلطار العام ويكونوا على وعى بفرصتهم ال

  . إلى سـرعة تحول المخطط إلى واقع

آل واحد منا يسـتطيع أن يسـاهم فكل فرد داعم للمخطط يسـاعـد على نشـر محتواه لآلخرين وبذلك يوجد 
يمكنك الحصول على معلومات عن الحقائق والتطورات بإنتظام عن طريق اإلشـتراك . مؤيدين إضافيين

 لتأآيد yourvoice/org.DESERTEC.wwwآما يمكنك أيضا التسـجيل في . نا اإلخبارية الدوريةفي رسـائل
  .إسـتحسـانك للمخطط

 التهدف للربح وتعتمد على الدعم المالي في شـكل تبرعات ولو آانت "ديزرتك "مؤسـسـة تقنية الصحراء
 بالتبرع بالمال لدفع جهود "ديزرتك "يمكنك دعم مؤسـسـة تقنية الصحراء. تؤمن إسـتقاللهابسـيطة حتى 

  . المؤسـسـة أو بالمسـاهمة في أصولها



 

  ١٠ من ١٠صفحة   "ديزرتك" مؤسـسـة تقنية الصحراء  ٢٠١٢مايو  
 

 
وهي ،   TRECتم تطوير مخطط تقنية الصحراء بواسـطة شـبكة التعاون عبر المتوسـط للطاقة المتجددة 

أنحاء العالم بجانب الجمعية األلمانية لمنتدى روما مجموعة من العلماء والسـياسـيين والشـرآات من 
وهـذا المخطط ينبع من القلق على الوضع الحالي في العالم لُيـبّين ضرورة العمل الجاد بسـرعة . العلمي
هذا وتعزز القاعـدة العلمية للمخطط ثالث دراسـات أجراها المرآز األلماني لشـؤون الطيران . وتصميم

  : وهيتكليف من وزارة البيئة اإلتحادية األلمانية بDLRومجال الفضاء 

MED-CSP 

 
  يةـمسـمحطات الكهرباء من الطاقة الش

 بمنطقة حوض البحر األبيض المتوسط

TRANS-CSP 

 
 حوض البحر األبيض المتوسط لنقل ربط دول
 يةمحطات الكهرباء الشمسية الحرار الطاقة من

AQUA-CSP 

 
  محطات الكهرباء من الطاقة الشـمسـية

  مياه البحرلتحلية
  

  org.menarec.www للحصول على الدراسـات

  : لإلتصال
DESERTEC Foundation  

Initiative of the CLUB OF ROME   
Office Hamburg  

Ferdinandstr. 28-30  
D-20095 Hamburg, Germany  

  795 507 32 – 40(0) 49+   هاتف
  860 10 10 – 3212(0) 49+   فاآس

  org.DESERTEC@foundation   بريد إلكتروني
  org.DESERTEC.www   موقع اإلنترنت

 

  هانئ محمود النقراشي، نائب رئيس مجلس اإلشـراف لمؤسـسـة تقنية الصحراء. د: هذه النشـرة ميمتص
   ٢٠٠٩ ، برلين (DESERTEC Foundation)حقوق النشـر محفوظة لمؤسـسـة تقنية الصحراء 

  .نرحب بنشـر محتويات هذه النشـرة مع ذآر المصدر
  

  لحاسـم للجنس البشـريحماية المناخ بشـكل عاجل لهو إختبار الذآاء ا


