
  

 
 
 
 

 
 

 بیان صحفي                                  
 البحر األبیض المتوسطخاص بطاقة للسوق نشاء لقد حان الوقت إل

 
 

تحول في مجال الالبحر األبیض المتوسط إلى حركة " دولكي تنضم  مثلاآلن ھو الوقت األ باریس: - 2015 / كانون األول دیسمبر 7
إلیھا  ھذه ھي الخالصة التي توّصللتحفیز فرص العمل، والنمو والقدرة التنافسیة. في المنطقة إنشاء سوق متكامل للطاقة ب" وتلتزم الطاقة

ن لمؤتمر األطراف یلدورة الحادیة والعشرلي لقاء جانب خاللالیوم ، في مجال المناخ صانعي القرارخبراء الطاقة والتنمیة، فضال عن 
)COP21لةكمت النقاشوقد قام مركز التكامل المتوسطي بتنظیم ھذا البحر األبیض المتوسط. في منطقة سوق الطاقة  ، حول) في باریس 
 رسیلیا.افي م 2015 / حزیران في یونیو MEDCOP21 مؤتمر األطراف المتوسطي لتوصیات التي تم تحدیدھا خاللل
 

ي منطقة فسواق الكھرباء أل لي نادراً ما نجد ترابطاً في الوقت الحافتحقیق التكامل اإلقلیمي ربط شبكات قویة لدعم تبادل الكھرباء. یتطلب 
كبیرة میات بادل كتالشمال ت دولفي حین أن وبین إسبانیا والمغرب.  یقعبط الوحید بین الشمال والجنوب االرإذ أّن  البحر األبیض المتوسط،

 دول الجنوب فقط طاقة احتیاطیة.بادل تتبانتظام وبحریة،  من الكھرباء
 

التنمیة  تسھیلمن شأنھ  ذيوالبین أوروبا والبحر األبیض المتوسط  متكاملضرورة اعتماد وتنفیذ سوق طاقة ناقش المجتمعون بناء علیھ، 
 لموارد الطاقة المتجددة في الجنوب بتكلفة أقل. ناسقةالمت

 
بر ع ي،لمتوسط. فالتكامل ابالفائدة لدول الشمال والجنوب على حد سواءتطویر التبادل بین الشمال والجنوب على أساس تجاري یعود 

المدى  لىأما عبلدان الجنوب.  تغطیة العجز في قدراتو لدیھا تصدیر فائض الطاقةمن سمح للدول في الشمال الصالت والترابط القوي، سی
دول  لحاجات، بتكلفة أقل، الكبیرة لدیھا وتستجیبإمكانیات الطاقة الشمسیة بتطویر الجنوب  حیث تقوم دول، وائد عكسیةتكون الفالطویل، 
 ."خالیة من الكربون" كھرباءالملحة لالشمال 

 
 :الفرص والفوائد المترتبة على سوق الطاقة المتوسطي متعددة وتشملإّن 

  األبیض المتوسطلدان البحر في بالطاقة  وحمایة أمن •
 ثاني أوكسید الكربون الحد من انبعاثات •
 ولدبناء وتشغیل محطة للطاقة، والمساھمة في النمو االقتصادي في عبر خلق أنشطة اقتصادیة جدیدة مرتبطة بالطاقة الشمسیة  •

 الجنوب
  خلق فرص عمل جدیدة •
  تعزیز التعاون اإلقلیمي •

 
 :بما في ذلك خاص بمنطقة البحر األبیض المتوسط سوق طاقةوحسن سیر  نشاءالعدید من التحدیات إل اركونكذلك حدد المش

 في البنى التحتیة كافيالالربط غیر  •
 آلیات الشبكةتصمیم السوق وفي عدم وجود مواءمة  •
 في أوروبافي صناعة الطاقة المتجددة  سیاسة الحمایة •
 بلدان الجنوب.عدم وجود تعاون بین بلدان الشمال والجنوب، ولكن أیضا بین  •

 
 

**** 
 znahas@worldbank.org، 0033604677242لدى مركز التكامل المتوسطي، (الجوال)  عالم: (اآلنسة) زین نحاس، مسؤولة اإلجھات إتصال الصحافة

 لمحفل تجتمع فیھ وكاالت التنمیة والحكومات والسلطات المحلیة والمجتمع المدني من جمیع أنحاء منطقة البحر األبیض المتوسط من أجل تباد مركز التكامل المتوسطي
، من ي الي مساعدة البلدانوسطالمعرفة ومناقشة السیاسات العامة، وتحدید الحلول الالزمة لمعالجة التحدیات الرئیسیة التي تواجھ المنطقة. و یھدف مركز التكامل المت

، األردن، سا، إیطالیاخالل توفیر حلول مبتكرة، على تحقیق اإلصالحات الجوھریة وتعزیز التكامل في منطقة البحر األبیض المتوسط. و أعضاء المركز ھم مصر، فرن
 .   دازور، البنك األوروبي لالستثمار ومجموعة البنك الدوليمدینة مرسیلیا، منطقة بروفنس الب كوت الیونان، لبنان، المغرب، السلطة الفلسطینیة، تونس، 
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