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 تنبيه لوسائل اإلعالم

الطاقة المتجددة والغاز، تحديات جديدة يجب تنظيمها في 

 البحر المتوسط 

 بتاريخ للطاقة، األول المرن االستباقي التنظيم: المستوى رفيع( ميدريغ) منتدى إلى انضموا
 . بروكسل في نوفمبر 6

 

 ناحية من البيئية الجوانب تعميق إلى المتوسط البحر في الطاقة مجال في التعاون أدى لقد: 3102 أكتوبر 32 بروكسل،
. والتقنية المؤسسية التحديات من العديد للطاقة اإلقليمي القطاع يواجه بينما. خرىأ ناحية من واالقتصادية االجتماعية والجوانب

 مترابط تنظيمي نهج ووضع لتسهيل البعيد المدى على الطاقة مجال في اإلقليمي التعاون تعزيز إلى يهدف( ميدريغ) منتدى إن
 نوفمبر 6 بتاريخ المستوى رفيع مؤتمر وسينعقد. طالمتوس البحر منطقة في الطاقة سوق تكامل أجل من اإلقليمي المستوى على

 في الفاعلة الجهات تحكم وكيفية( RES) المتجددة الطاقة ومصادر للغاز والمتوقعة الحالية اللوائح لتحليل بروكسل في 3102
 . لها واالستجابة المفتوحة القضايا هذه شكل تحديد في اإلقليمية الطاقة مجال

 التي باإلنجازات( ميدريغ) منتدى إجراءات فاعلية مدى ستتضح(: "ميدريغ) منتدى رئيس رباش،ديمي غولفسان السيدة قالت
 التحديات لمعالجة تقنية تعاونية كمنصة( ميدريغ) منتدى إنشاء تم: "أنه أكدت كما". العمل من سنوات عشر من أكثر بعد سنحققها
 تعاون أجل من ونعمل اإلقليمي التضامن قوة بمدى نؤمن نحن. طالمتوس البحر إقليم في الطاقة مجتمع في تؤثر التي الشائعة
 ". المتوسط البحر منطقة في مشترك

 المجال وممثلي األوروبية والمؤسسات السياسات وواضعي المتوسطية األوروبية المنطقة في الطاقة منظمات بين المنتدى سيجمع
 مجاالت حول للمناقشات بابًا يفتح أن شأنه من وهذا والجامعات، ثالبحو ومراكز المالية والمؤسسات المتوسط، البحر منطقة في

 استباقي حوار لتحفيز فريدة فرصة وتوفير المتوسط البحر في المتجددة الطاقة ومصادر الغاز قطاعات في صلة األكثر التطور
 .الطاقة مجال في المعنية والجهات المنظمات بين

 

 (ميدريغ) منتدى حول معلومات

 المتوسط البحر حوض لدول الطاقة منظمي جمعية تجمع كما التقني، والحوار السياسات قيادة في سنوات 01 من أكثر خبرة
 لدول الطاقة منظمو يعمل: أفريقيا وشمال والبلقان األوروبي االتحاد بين نطاقها يمتد دولة 33 من منظمة 32 بين( ميدريغ)

 السوق تكامل لتحقيق والسعي أكبر، بصورة وقوانينها اإلقليمية الطاقة قأسوا بين التوافق لتعزيز مًعا المتوسط البحر حوض
 .المتوسطية األوروبية الدول حوض في تدريجيًا

 

 فاليزانو شيسكوفران مع التواصل أو MEDREG زيارة يُرجى القادم، الحدث في المشاركة أو( ميدريغ) منتدى حول المزيد لمعرفة
  644348685 34+. هاتف francesco@revolve.media خالل من. إي
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