
 

 

 5252هوهرب  52امرابط تتارخي 

 

 تالغ حصفي

 اهتخاب امس يد غحد انوعيف جرضاش يف منطة انئة رئيس 

 مجؼية ىيئات ضحط امعاكة دلول حوض امححر الأتيظ املتوسط

 "MEDREG -"ميدريݣ 

 

مجؼية  يف منطة انئة رئيس امس يد غحد انوعيف جرضاش، رئيس امييئة اموظنية مضحط امكيرابء،اهتخة 

 5255-5252" نوفرتة MEDREG -ىيئات ضحط امعاكة يف منعلة امححر الأتيظ املتوسط "ميدريݣ 

ػرب ثلنيات امتكنوموجية احلدًثة مالجامتع غن  5252هوهرب  52خالل ادلع امؼام امثالثني املنؼلد ًوم الأرتؼاء 

 .91-تؼد اميت فرضهتا جاحئة كوفيد

 

اذلي ًتبأمف من امرئيس وثالث  5255-5252س امرئاسة نوفرتة واهتخة خالل ىذا ادلع امؼام أأغضاء جمو

( ERE -هواب نورئيس. وتذكل اهتخة امس يد ترًتت أأمحيت كرئيس نومجوس )ىيئة ثنظمي امعاكة الأمحاهية 

( وامس يد اكرم ANRE -وامس يد غحد انوعيف جرضاش كنائة نورئيس )امييئة اموظنية مضحط امكيرابء 

ىل جاهة انئة امرئيس ادلامئ  (GASREG -مي أأوشعة سوق امغاز املرصًة محمود كنائة نورئيس )ثنظ ا 

ىل جاهة ARERA - ال ًعامية ثنظمي امعاكة وامش حاكت وامحيئةىيئة امس يد ستيفاهو تيس يغيين ) (. وا 

اهتخاب جموس امرئاسة، شيد ادلع امؼام امثالثني اهتخاب رئاسة مجموػات امؼمل احملدثة داخل مجؼية 

 ".MEDREG - "ميدريݣ

 

ؼكس اهتخاب املموكة املغرتية انئحا مرئيس مجؼية "ميدريݣ  " املطداكية اميت حتظى هبا MEDREG -ًو

نورؤًة امسامية املموكة دلى املنظامت وادلؼيات ادلومية والاػرتاف ابجليود ادلؤوتة اميت ثحذميا املموكة، وفلا 

ده  ال امعاكة امكيرابئية وامعاكات املتجددة.، لس امي يف جمنومكل دمحم امسادس هرصه هللا وأًأ

كام ثبأيت امثلة اميت وضؼت يف امييئة اموظنية مضحط امكيرابء يف خشص رئيسيا، من خالل مشاركتو ادلامئة 

وامحناءة يف مجيع الأوشعة املنظمة من ظرف ادلؼية وحرضو ادلامئ ػىل ثؼزيز ادلور امرايدي نومموكة املغرتية 

هاها يف شير هوهرب من س نة دلى ادلؼية فامي خي ص ثحادل امتجارب واخلربات مع أأغضاء ادلؼية منذ الاهضامم ا 

5292. 



 

 

 

 

بأيت كذكل ىذا الاهتخاب تؼد أأساتيع فلط من اهؼلاد الاجامتع الأول جملوس امييئة اموظنية مضحط امكيرابء  ًو

ق الاسرتاثيجية نوفرتة واذلي اكن مناس حة نومطادكة ػىل مجموػة من املرارات اميامة هذكر  مهنا خارظة امعًر

 اخلاضة تـامييئة. 5259-5252

 

ىل أأن من تني أأوموايت جموس امرئاسة نوفرتة  س يكون امتلدم يف اجملالت  5255-5252وجتدر الاشارة ا 

امرئيس ية متنظمي امعاكة يف منعلة امححر الأتيظ املتوسط من خالل ثعوير أأظر امؼمل امتنظميية وثؼزيز 

 امتؼاون وثحادل املؼوومات تني أأغضاء ادلؼية.

 

" منظمة MEDREG -وثؼترب مجؼية ىيئات ضحط امعاكة دلول حوض امححر الأتيظ املتوسط "ميدريݣ 

ة ثضم  ليا. وثؼمل ىيئات  55ىيئة ثنظميية من  52هجًو دوةل من دول الاحتاد الأورويب وامحولان وشامل أأفًر

كوميية نوعاكة ولكل من أأجل ضحط امعاكة من دول حوض امححر الأ  تيظ املتوسط مؼًا لوسجام الأسواق ال 

 .ثؼزيز ودمج ىذه الأسواق ثشلك ثدرجيي يف ىذه املنعلة

 
 
 
 
 
  

 


