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 تنبيه إعالمي:

أسواق الطاقة في دول حوض البحر المتوسط، واإلنجازات 

 التي حققناها.

 المج في والُمقبلة القائمة اإلصالحات لمناقشة بروكسل مدينة في سبتمبر 91 في واحد يومٍ  لمّدة مؤتمرٍ  يُعقد
 .المتوسط للبحر الجنوبي الحوض دول في الطاقة

 

 ولوائح ومقاربات سياسات من المتوسط البحر حوض في الوطنية والغاز الكهرباء أسواق تُعاني: 9191 أغسطس 91 ميالنو،
 اإلقليمية، طاقةلل سوق أي في الشبكات بين أعمق ربط تحقيق من الُمشتركة القواعد إلى االفتقار هذا ويعوق التنوع؛ شديدة تنظيمية
 لتأسيس ةالالزم التحتية البنية في االستثمارات وتمكين السليمة المنافسة ضمان أجل ومن. الوطنية السلطات تُنظّمها أسواقٍ  وهي
 وقد. طنيةالو الطاقة ألنظمة متناسق تنظيمي إطار وضع إلى الحاجة تظهر المستقبل، في األورومتوسطية المنطقة في للطاقة نظام
 لدعم الحاجة حسب مخصصة أنشطةٍ  تنفيذ على( MEDREG" )ميدريج" المتوسط البحر حوض لدول الطاقة منظمي جمعية عملت

. ضيعالموا من بمجموعة تتعلق محددة وطنية تنظيمية إلصالحات معالجتهم في الجنوبي الحوض ساحل في الموجودين المنظمين
 هؤالء مامأ الماثلة والتحديات المتحققة النتائج على للتعرف بروكسل مدينة في واحد ليوم مؤتمرٍ  يُعقد 9191 سبتمبر 91 في سيُعقد

 .المنظمين

 الطاقة وقس تنظيم هيئة في اإلستراتيجيات تطوير إدارة ورئيسة" )ميدريج" جمعية رئيسة ديميرباش، غولفشان السيدة وتقول
 قيةوالشر الجنوبية األسواق في التنظيمية اإلصالحات ويرتط لتيسير بمبادرةٍ  بدأنا ،9192 عام في: "الصدد هذا في ،(التركية
 تنفيذيال الدعم خطط بلدان ستة من المستوى رفيعو ممثلون خاللها يقّدم فعاليةٍ  عقد إلى نتطلّع ونحن المتوسط، البحر لحوض

 ".المتوسط للبحر الجنوبي الحوض في الطاقة منظمو لصالح ونُفّذت ُوضعت التي والتفصيلية المخصصة

 بلدان منو وفلسطين، والمغرب واألردن وإسرائيل ومصر الجزائر من الطاقة منظمي بروكسل في تُعقد التي الفعالية تضمٍّ وسوف
 فسوف ،"ميدريج" المتوسط البحر حوض لدول الطاقة منظمي جمعية في كأعضاء المنظمين هؤالء وبصفة. مختلفة أوروبية
 الحوض في ناسقا ٍت أكثر إقليمية طاقة سوق تحقيق أجل من الحلول واستكشاف التعاون وجهبأ يتعلق فيما الحديثة خبراتهم يتبادلون
 .المتوسط للبحر الجنوبي

 "ميدريج" المتوسط البحر حوض لدول الطاقة منظمي جمعية عن نبذة

 االتحاد مناطق وتغطي بلدا ، 99 من الطاقة منظمي من 92" ميدريج" المتوسط البحر حوض لدول الطاقة منظمي جمعية تضمٍّ
 ثابتو مشتَرك أورومتوسطي تنظيمي إطارٍ  وضع تعزيز إلى" ميدريج" جمعية وتهدف. أفريقيا وشمال البلقان ودول األوروبي
 . المتوسط حرالب حوض في الطاقة قطاع في االستثمارات وتنمية التعاون ولتيسير للطاقة، موّسعة بسوق النهوض بغرض ومتناسق
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 رجىيٍُ المقبلة، الفعاليّة في للمشاركة أو" ميدريج" المتوسط البحر حوض لدول الطاقة منظمي جمعية عن أخرى معلومات لمعرفة
 francesco@revolve.media اإللكتروني البريد بعنوان االتصال أو MEDREG للجمعية اإللكتروني الموقع زيارة

http://medreg-regulators.org/

