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عمل خطة تحديد أجل من رفيع مستوى على ندوة يُنظم المتوسط أجل من االتحاد  

مغرب العربيلل العابر بريال الطريق محور إلدارة  

 
 خالل وذلك تشاركية بطريقة مغرب العربيلل العابر بريال الطريق إلدارة األساسية بالجوانب تتعلّق عمل خطة تحديد سيتم
 مغربلل العابر بريال الطريق إدارة في والتنسيق اإلدماج تحقيق أجل من أفقية إجراءات إتباع: العمل أيام'بعنوان  ندوة

.4102 ،/أيارمايو 7-6 في برشلونة مدينة في ستقام 'عربيال  

 
 التكامل تحقيق أجل من أفقية اجراءات إتباع: العمل أيام' عنوان تحت المستوى عالية ندوة ستعقد. 4102 ،/أيارمايو 5 برشلونة،

 6 يومي برشلونة مدينة في المتوسط أجل من تحاداال مقرفي  وذلك 'مغرب العربيلل العابر بريال الطريق إدارة في والتنسيق

 األمانة باعتباره المتوسط غربب النقل في مجال الدراسات مركز بين مشتركة بصورة العمل أيام ستنظمو. 4102 /أيارمايو 7و

 مع بالشراكة المتوسط أجل من تحادلال العامة األمانة وبين( خمسة+  خمسة) المتوسط غربدول ل النقل وزراء لمجموعة الفنية

) العالمي البري النقل تحادا IRU.) 

 

 التحتية البنية وتمويل التجارة تيسير وهي السريع الطريق إلدارة األساسية الجوانب حول عمل خطة تحديد إلى اللقاء يهدف

 إيجابيا أثرا العمل خطة لتنفيذ وسيكون. لإلقليم العام النقل منظومة في  المروري المحور وإدماج المرورية والسالمة وتسعيرها

 المخطط تعريف وسيتم. المغاربية الدول في والّسلع األفراد تنقل في الفقري العمود دور المروري المحور وسيلعب اإلقليم على

.المتوسط حوض منطقة في النقل قطاع بتطور المعنية الرئيسية األطراف مع بالتعاون تشاركّية بطريقة  

 

لقد تمت تسمية مشروع  'استكمال القسم المركزي من محور الطريق البري العابر للمغرب العربي' من قبل االتحاد من أجل 

 وسطاأل محورال من المفقودة الروابط استكمال المشروع ويضم. وجدواه اإلقليمية ألهميته نظرا 4104 /شباطفبراير في المتوسط

 متواصال سريعا طريقا المشروع هذا وسيقدم. السريع الطريق محور إدارة في والتنسيق ،العربي للمغرب العابر بريال للطريق

(.الليبية-التونسية الحدود) جدير رأس إلى( األقصى المغرب) أغادير من انقطاع دون  

 

 تشغيل عن المسؤولة الشركاتو العمل، خطة بتطوير المعنيين المغاربية الحكومات من أعضاء مشاركة من العمل أيام ستستفيد

 بتطوير يقومون الذين العالمية المالية المؤسسات أهم عن وممثلين وأوروبا، العربي المغرب دول من كل في السريعة الطرقات

. المجال هذا في تعمل أخرى خاصة منظمات ستشارك كما. بالمشروع مرتبطة مبادرات  

 

 بين المرحلة، هذه في والرابط،الهام  البري الطريق هذا ببناء والمتعلقة الجارية لألعمال ةجديد ةدفع هذه العمل أيام ستعطي

(.تونسو الجزائرو غربمال) الثالث المغاربية الدول  

 

 

 

 
 

 االتحاد من أجل المتوسط نبذة عن

في االتحاد  دولة عضو 82) بلدا   34 حيث ينضوي تحت لوائه ،البحر األبيض المتوسطمعنية بمنطقة حكومية دولية االتحاد من أجل المتوسط مؤسسة 
 .يشكل منصة للحوار السياسي والتنسيق وبناء توافق اآلراء وهو(. ن جنوب وشرق البحر األبيض المتوسطم بلدا   51األوروبي و

مجاالت شتى ال، على تنفيذ مشاريع ومبادرات التعاون اإلقليمي في 8252في برشلونة عام  تي أنشئتتركز األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط، الو 
تعاون وثيق مع الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء بتعمل األمانة العامة و مثل الطاقة والبيئة والتعليم والنقل وتطوير األعمال والشؤون االجتماعية. 

 مرورا  بالتخطيط المشروع، تنفيذ ووصوال  إلى التقنية بدءا  بالمساعدة كل مشروع، دورة طوال مراحل للمشاروعات مةالجهات الداعلمساعدة  يناألورومتوسطي
 . التبرعات وجمع المالي

http://ufmsecretariat.org/ar/the-completion-of-the-central-section-of-the-trans-maghreb-motorway-axis/
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