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                               دعم النقل في منطقة المتوسط: اإلتحاد من أجل المتوسط يطلق

  LOGISMEDمشروع برامج تدريب 

 
 

  تستضيف األمانة العامة لإلتحاد من أجل المتوسط مؤتمر إطالق مشروع برامج تدريبLOGISMED (LOGISMED-TA )

 بمقرها بقصر بدرالبس في برشلونة. 3172يونيو  71في 

  يهدفLOGISMED-TA النقل  دعمالمتوسط بما يحوض تطوير دول جنوب  ستي والمساهمة فيإلى تعزيز القطاع اللوج

 لمنطقة.التجارة في ا زيادة ساهم فيوي

 

وزراء  وذلك بمشاركةمؤتمر إطالق المشروع،  ، السيد / فتح هللا السجلماسي،يفتتح األمين العام لإلتحاد من أجل المتوسط

المكلف بالتوسع وسياسة الجوار ، المفوض األوروبي ستيفان فولالسيد / مصر والمغرب وتونس، وكذلك  منالنقل 

   .فيليب دي فونتان فيف، نائب رئيس بنك اإلستثمار األوروبي السيد /، واألوروبية

هو مشروع معتمد من قبل الثالث وأربعين دولة األعضاء في اإلتحاد من  LOGISMED (LOGISMED-TA)برامج تدريب 

يورو( مليون  2( ويتم تمويله من قبل المفوضية األوروبية )EIBأجل المتوسط ومدعوم من بنك اإلستثمار األوروبي )

 مليون يورو(. 2.3وصندوق شراكة دوفيل )

 

لقد أظهرت العديد من الدراسات الحاجة إلى توافر قدرة تنافسية لقطاع النقل اللوجستي في منطقة المتوسط، حيث 

العديد من القضايا والمشاكل الرئيسية التي تؤثر على التجارة في المنطقة، ومنها انخفاض مستوى التكامل 

 قليمي، وارتفاع التكلفة، وقلة عدد العاملين ونقص العمالة المؤهلة في القطاع اللوجستي.اإلقتصادي اإل

 

، اللوجيستية هو توفير العمالة وصقل مهارات العاملين بالمحطات LOGISMED-TAيعد الهدف الرئيسي لمشروع 

سيتم  .كفاءة أكثر متوسطية-أوروشبكة محطات لوجستية بما يدعم النقل والتجارة في المتوسط ويسهم في إنشاء 

في عشر دول متوسطية وخمسة أرصفة لوجستية، وتنطلق أولى  3172-3172تنفيذ المشروع خالل الفترة 

 األنشطة التدريبية في تونس والمغرب ومصر.

  .اويمكن مراجعة المزيد من المعلومات حول المشروع هن
 

 الجلسة اإلفتتاحية مفتوحة لوسائل اإلعالم ويعقبها تصريحات صحفية وحفل استقبال.
 

 3172 يونيو 71: التاريخ

      + عرض المشروع الجلسة اإلفتتاحية 77:11: الموعد

 المدخل الجانبي للمتنزه )البوابة الرمادية(  –قصر بدرالبس، شارع دوران فاري   :الموقع

 
 التسجيل

اإلسم، اسم  :communication@ufmsecretariat.orgلتأكيد الحضور والتسجيل، برجاء ارسال البيانات التالية إلى 

العائلة، الجهة اإلعالمية، تحقيق الهوية، وكذلك رقم اللوحة المعدنية للسيارة )يقتصر دخول السيارات على الوحدات 

 .يونيو 71، الجمعةة من مساء يوم سادسالمحمولة(. برجاء تأكيد الحجز قبل الساعة ال

 

 اإلعالم

 communication@ufmsecretariat.orgايزابيل بارديوس 
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