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 :(COP22) 22إلى مؤتمر األطراف  (COP21) 21مر األطراف من مؤت                     صحفي بيان

 المتوسطي تكاملالو  المتجددة الطاقة مصادر                                

 

الذي تمت  يوم، اجتماعهم الالمتوسط األبيض البحر دول من، الماليةممثلو الحكومات وشركات الطاقة والمؤسسات اختتم  – 2016مايو / ايار  27تونس، 

 .باريس اقاتف في المدرجة المناخ تغير آثار من التخفيف أهداف تحقيق في ،المتوسط األبيض البحرضمن منطقة  ،لطاقةمتكامل ل سوق دور مناقشة من خالله

 كبيرة من إمكاناتتلعب الطاقة المتجددة في منطقة البحر األبيض المتوسط دوراً هاماً في التخفيف من آثار التغير المناخي. تتمّتع بلدان جنوب المتوسط ب

. ممكنة كلفةت بأقل ثاني أوكسيد الكاربون انبعاثات من لحدبلدان شمال وجنوب البحر المتوسط على حد سواء ل لمساعدةاستثمارها  يمكن التي المتجددة الطاقة

يض ة في منطقة البحر االبمتكاملالطاقة ال سواقفإّن أ لذلك. الشمسية الطاقة إنتاجتتمّيز بلدان جنوب المتوسط عن شماله بشكل واضح ب ذلك، على وعالوة

 .المنطقة بلدان عبر الطاقة وطلب توليد بنى في واالختالفات المتجددة الطاقة توليدل التنّوع الجغرافي ستستفيد من

في  خاصة طاقةالمتوسطي المتكامل لل سوقال فوائد حول الوعي في هذا اإلطار ينّظم مركز التكامل المتوسطي اجتماعاً يدوم يوماً واحداً من شأنه زيادة نسبة

 .أوروبا فيكما  أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في خالي من الكربون اقتصاد نحو التحولدعم 

 إقليمي متكامل للطاقة. سوق تحقيق من أجل معالجتها يتعّين التي التحديات ومناقشة القضايا حول المعرفة تبادل المشاركين أتاح اإلجتماع أمام وقد

 أهم النقاشات هي التالية:

 إطار السياسات والنظم الخاصة باتحاد الطاقة والتكامل المتوسطي 

  للتبادالت والربط الكهربائيينالوجه اإلقتصادي 

  األمم اقيةاتف في لألطرافأهداف الدورتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين  لتحقيق السعي في والخاص العام للتمويلين التكامليةاألدوار 

 .المناخ تغيُّر بشأن اإلطارية المتحدة
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من جميع أنحاء البحر األبيض  والحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدنيمنصة لتبادل اآلراء حول البرامج المتعددة الشركاء في المنطقة، حيث تعقد اجتماعات يحضرها وكاالت التنمية  :مركز التكامل المتوسطي
ونان، إيطاليا، أعضاء مركز التكامل المتوسطي هم: مصر، فرنسا، الي .بيض المتوسطالمتوسط لتبادل المعرفة ومناقشة السياسات العامة، بغية إيجاد الحلول الالزمة لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه منطقة البحر األ

للمزيد من المعلومات  لي.وعة البنك الدو ومجم بنك األوروبي .لإلستثمار المدينة مرسيليا، منطقة بروفنس ألب كوت دازور ، األوروبي )مراقب(،  خدمة العمل الخارجيغرب، السلطة الفلسطينية، وتونس، األردن، لبنان، الم
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