للنشر الفوري
هيئة تنظيم الطاقة األلبانية ( )EREستتولى مجلس رئاسة ميدريج من خالل الرئيس بتريت أحمتي في 2022-2021

األربعاء 25 ،نوفمبر 2020
عقد أعضاء ميدريج اليوم عبر اإلنترنت اجتماع الجمعية العمومية الثالثين وانتخبوا فيه رئيسهم الجديد للعامين القادمين :السيد بتريت أحمتي ،رئيس مجلس
إدارة هيئة تنظيم الطاقة األلبانية ( .)EREشغل السيد أحمتي منصب نائب رئيس ميدريج في واليته السابقة وهو أيضا ً من األعضاء القدامى في مجموعات
عمل ميدريج وهو منخرط بشكل كامل في أولويات الجمعية وتحدياتها .هذا وقد صرّ ح عقب انتخابه:

"جنباً إلى جنب مع فريق هيئة تنظيم الطاقة األلبانية ( )EREوبدعم من هيئات الحوكمة في ميدريج ،ستكون أولويتي التنفيذ الناجح لمجموعة النشاطات
الحافلة التي تنص عليها خطة عملنا للعام  ، 2022-2021ومتابعة ورفع مستوى الدعم التقني الذي نقدمه إلى منصات الطاقة لالتحاد من أجل المتوسط،
باإلضافة إلى تعزيز دور الجمعية من خالل إبراز قيمنا المثلى المتمثلة بالتعاون والتبادل بين النظراء .إضافة إلى ذلك ،سأعمل على تقوية العالقات بين
الهيئات التنظيمية وبين مساهمنا المالي ،المفوضية األوروبية ،من أجل تسريع إنشاء سوق متوسطي للطاقة يتميز بالفعالية والتنافسية واالستدامة .وإنه لشرف
لي أن أتمكن من خدمة جمعيتنا في منصب رئيس الجمعية وسأستغل خير استغالل الخبرات التي جمعتها من عملي في سوقي الطاقة األلباني واألوروبي".
سيحل السيد بتريت أحمتي محل رئيسة ميدريج السابقة ،السيدة جولفشان ديميرباش ،رئيسة قسم تطوير االستراتيجيات في هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية
( .) EMRAوستكون الفترة االنتقالية في غاية األهمية لتحقيق أهداف الجمعية ولتطوير االستراتيجية المخطط لها للدورة القادمة .وقد صرحت السيدة ديميرباش
قائلة:

"يسعدني جد ًا نقل الشعلة إلى السيد أحمتي وأنا ّكلي رضاً بعد أن حققت األولويات الثالث التي وضعتها لدورتي الرئاسية ،أال وهي زيادة شمولية ميدريج،
وتحسين سمعتها ،ومراجعة وثائقنا التأسيسية .وكانت هذه األهداف الثالثة قائمة على ثالثة مبادئ هامة اعتمدت عليها في اإلجراءات التي اتخذتها في منصب
الرئاسة أال وهي :تعزيز االستقاللية ،وتحسين الكفاءة وتأمين المسائلة .ووفقاً لذلك ،عملنا في السنتين الماضيتين جاهدين لدعم تطوير المبادئ التنظيمية في
منطقة البحر المتوسط ،مع التركيز على تأسيس هيئات تنظيمية مستقلة ،وحماية المستهلكين المستضعفين ،وتحسين استعمال الروابط البينية عبر الحدود في
الحاضر والمستقبل ،ودور الغاز ومصادر الطاقة المستدامة في االنتقال نحو مستقبل أكثر استدامة في المنطقة .ويمكن االطالع على جميع هذه الجوانب في
التقارير التي أصدرناها في تلك السنوات .بالنظر إلى المستقبل ،أعتقد أن هذا العمل سيدعم مساعي هيئات الحوكمة الجديدة لميدريج .وأنا أتمنى لهم كل
النجاح".
وسيحظى الرئيس الجديد بدعم من ثالثة نائبين هم السيد كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم انشطة سوق الغاز ) )GASREGو االسيد برداش عبد
اللطيف مدير الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ( )ANREإلى جانب نائب الرئيس الدائم السيد ستيفانو بيسيغيني ،رئيس الهيئة اإليطالية لتنظيم الطاقة والشبكات
والبيئة ( .)ARERAوتعهد نواب الرئيس الثالثة بدعم نشاطات ميدريج وبتقديم خبراتهم للمضي قدما ً نحو زيادة فعالية وتوافق أطر األعمال التنظيمية في
المنطقة .وإلى جانب انتخاب مجلس الرئاسة ،شهد اجتماع الجمعية العمومية الثالثين انتخاب رئاسة مجموعات العمل.
عالوة على ذلك ،قام اجتماع الجمعية العمومية بمراجعة واعتماد التقارير التي نفذتها مجموعات العمل خالل العام  .2020وشملت هذه التقارير تحليالً ُمحدّثا ً
لكفاءات ودور الهيئات التنظيمية في كل من ال دول األعضاء في ميدريج؛ ومراجعة الدمج شبه اإلقليمي للروابط البينية للكهرباء عبر الحدود؛ ومنهجية حول
دور الغاز في تعزيز االنتقال إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة؛ وحالة المستهلكين المنزليين المستضعفين؛ ودراسة حول دور المزادات واالستهالك الذاتي في
تطوير األسواق للطاقة المتجددة.
في فترة الوالية التالية ،سيكون من بين أولويات ميدريج التقدم في المجاالت الرئيسية لتنظيم الطاقة في المنطقة من خالل تطوير المزيد من أطر العمل
التنظيمية األكثر فعالية واألكثر توافقا ً ومن خالل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والمساعدة بين أعضائها.

ميدريج هي جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر األبيض المتوسط وهي تضم  27هيئة تنظيمية من  22دولة من دول االتحاد األوروبي
والبلقان وشمال أفريقيا .وتعمل الهيئات التنظيمية من دول حوض البحر األبيض المتوسط معا ً لتعزيز توافق أسواق الطاقة اإلقليمية وتشريعاتها،
وتسعى لدمج األسواق بشكل تدريجي في منطقة حوض األوروبي المتوسطي .ومن خالل التعاون وتبادل المعلومات المستمرين بين األعضاء،
تسعى ميدريج لتعزيز حقوق المستهلكين ،وكفاءة الطاقة ،واالستثمار والتطوير في مجال البنى التحتية وكل ذلك باالستناد إلى أنظمة طاقة آمنة
و ُمجدية التكلفة و ُمستدامة بيئياً .تعمل ميدريج كمنصة لتبادل المعلومات ولتوفير المساعدة ألعضائها باإلضافة إلى نشاطات تنمية القدرات من
خالل الندوات عبر اإلنترنت (ويبينار) والجلسات التدريبية وورشات العمل باإلضافة إلى المبادرات العملية ال ُمصممة حسب المتطلبات الخاصة.
يقع مقر أمانة ميدريج في مدينة ميالنو في إيطاليا.
ميدريج ُممولة بشكل مشترك من قبل االتحاد األوروبي.
للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة www.medreg-regulators.org
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للمزيد من المعلومات وللمقابالت وللمواد ذات الصلة ،يُرجى االتصال بـ:
فالنتينا بيلوزي
ضابطة الفعاليات وضابطة االتصال المؤقتة في ميدريج
vpelosi@medreg-regulators.org
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