يُنشر فو ًرا

سط والهيئات التنظيميّة المعنيّة بالطاقة في إسرائيل
تج ّمع منظّمي الطاقة لدول حوض البحر األبيض المتو ّ
وفلسطين تعقد العزم على تعزيز التعاون اإلقليمي في أسواق الكهرباء والغاز
القدس 16 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2017
في زيارة رسميّة أجراها رئيس تج ّمع منظّمي الطاقة لدول حوض البحر األبيض المتوسّط *) (MEDREGالسيّد ألكسندر سانتوس ،ومنسّقه
العام السيّد فابيو تامبوني ،إلى إسرائيل وفلسطين في  15و 16تشرين الثاني/نوفمبر ،أعادا التأكيد على دعم التج ّمع لألعضاء من الضفّة
الجنوبيّة للمتوسّط .وقد التقيا بوزير الطاقة اإلسرائيلي د .يوفال شتاينس ،وبرئيس سلطة الطاقة الفلسطيني المهندس ظافر ملحم ،وذلك للتوصل
إلى أساليب فعليّة لدعم سوق الطاقة واإلصالحات التنظيميّة في البلدين واالتّفاق عليها.
وفي  15تشرين الثاني/نوفمبر ،اجتمع ال ّسيّد سانتوس والسيّد تامبوني برئيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء االسرائيليّة د .إساف إيالت ،وبالمدير
العام لسلطة الغاز الطبيعي السيّد ألكسندر فارشافسكي .وقد ناقشوا الطرق الّتي يمكن للسلطتين اعتمادها لالستفادة من خبرة التج ّمع في مجال
أسواق الكهرباء والغاز واستثمارات البنية التحتيّة ،وقضايا تمكين المستهلكين الّتي يمكن أن تعود عليهم بالفائدة .وبشكل خاص ،وفي سياق عمليّة
اإلصالح الجارية لسوق الطاقة ،فقد سبق للتج ّمع أن شرع في تقديم الدعم إلى سلطة الكهرباء ،للتق ّدم بطلب للمشاركة في ورشة عمل مع أداة
المفوّضيّة األوروبيّة المساعدة الفنيّة وتبادل المعلومات **( )TAIEXتنظر في المسارات المح ّددة لفتح األسواق في المنطقة المتوسّطيّة ،في
ضا إجراء زيارات دراسيّة لمنظّمين من
بلدان االتّحاد األوروبي كما على الساحل الشرقي للمتوسّط .وتعتزم سلطة الغاز الطبيعي اإلسرائيليّة أي ً
االتّحاد األوروبي وخارجه في مطلع العام المقبل ،في مسع ًى لتبادل الخبرات الوطنيّة بشأن إجراءات ربط المستهلكين من األسر المعيشيّة
المحليّة.
وص ّرح د .أساف إيالت ،رئيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في إسرائيل بما يلي:

"نث ّمن عاليًا المساعدة التقنيّة والمخصّصة ا ّلتي م ّدنا بها التج ّمع ،ومرافقته بشكل عام لجهود سلطة الكهرباء إلرساء سوق جملة تنافسي يق ّدم
المنافع للمستهلكين ،بما يتوافق مع االستمراريّة الماليّة للصناعة على المدى الطويل".
واليوم ،الواقع فيه  16تشرين الثاني/نوفمبر ،شارك السيّد سانتوس والسيّد تامبوني في مؤتمر بشأن تنظيم سوق الكهرباء في فلسطين ُعقِد في رام
هللا .وقد أتاح هذا المؤتمر الّذي نظّمه مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني بالشراكة مع الوكالة األميركيّة للتنمية الدوليّة ***USAID
فرصةً ألصحاب المصلحة الرفاع المستوى لمناقشة تنظيم سوق الكهرباء في فلسطين.
ش ّدد رئيس التج ّمع على أنّه من شأن هيئات تنظيم الطاقة الكفوءة والقويّة في المنطقة أن تسهم بشكل كبير في تحقيق أمن إمدادات الطاقة وحماية
المستهلك ،كما أنّه بإمكان التج ّمع أن يدعم الهيئة التنظيميّة الفلسطينيّة عند الحاجة .وأعرب الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء
الفلسطيني السيّد حمدي طهبوب عن ترحيبه الحار بالخبرة واألدوات الّتي يق ّدمها التج ّمع ،في سياق الترويج إلنشاء نظام قياس لالستهالك
الصافي وتقييم مشاريع االنتاج الضخم القائمة على مصادر الطاقة المتج ّددة في فلسطين .وصرّح قائالً:

" ك ّل الشكر للتج ّمع على الدعم الذي سيم ّدنا به وعلى مبادرة بناء القدراتّ ،
فإن مو ّظفي مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني يأملون أن
ّ
يتم ّكنوا من تحديد هدف طموح في مجال مصادر الطاقة المتج ّددة ،مع تطبيق توصيات وخطوط توجيهيّة محددة".
وإذ يرسي سانتوس وتامبوني األسس لتعميق التعاون والتكامل في مجال الطاقة في المنطقة المتوسطيّة ،فقد اقتنصا أيضًا فرصة زياراتهما
القطريّة لمناقشة أخر نشاطات التج ّمع مع وفد االتّحاد األوروبي في القدس.

XXXX
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 MEDREGهو اختصار تج ّمع منظمي الطاقة لدول حوض البحر األبيض المتوسط ،ويض ّم  25منظّ ًما من  21بلدًا ،من االتّحاد األوروبي،
ودول البلقان ،وشمال إفريقيا .ويستفيد التج ّمع من الدعم المالي من االتحاد األوروبي .ويعمل المنظّمون من دول حوض البحر األبيض المتوسّط
معًا لتعزيز مواءمة األسواق والتشريعات اإلقليميّة للطاقة ،في إطار سعيهم إلى تحقيق التكامل التدريجي للسوق في الحوض األورومتوسطي.
ومن خالل التعاون المستم ّر وتبادل المعلومات بين األعضاء ،يسعى التج ّمع إلى تعزيز حقوق المستهلك ،وكفاءة الطاقة ،واالستثمار في البنية
التحتيّة وتطويرها ،على أساس نُظُم الطاقة اآلمنة والمأمونة والفعّالة من حيث الكلفة والمستدامة بيئيًّا .ويش ّكل التج ّمع أيضًا من ّ
صةً تتيح تبادل
المعلومات وتقديم المساعدة لألعضاء ،باإلضافة إلى أنشطة تطوير القدرات ،من خالل عقد حلقات الدراسة الشبكيّة ،والدورات التدريبيّة،
وورش العمل ،وإطالق المبادرات العمليّة المخصّصة .وتتخذ أمانة التج ّمع من مدينة ميالنو في إيطاليا مق ًّرا لها .للمزيد من المعلومات ،زوروا
موقع التج ّمع على العنوان التاليwww.medreg-regulators.org :

**  TAIEXهي أداة المفوّضيّة األوروبيّة المساعدة الفنيّة وتبادل المعلومات.
***  USAIDهي الوكالة الحكوميّة األميركيّة األساسيّة الّتي تُعنى بوضع ح ّد للفقر المدقع في العالم وببناء مجتمعات قادرة على الصمود
وديمقراطيّة لتمكينها من تحقيق إمكانيّاتها.

