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 م . عمرو نصار : مصر تستضیف اول منتدي اعمال لدول االتحاد

 من اجل المتوسط یونیو المقبل
 

 المنتدي یمثل فرصة كبیرة لتعزیز العالقات االقتصادیة بین دول
 شمال وجنوب المتوسط

 
شهر خالل ستستضیف مصر أن والصناعة التجارة وزیر نصار عمرو المهندس/             أعلن
تعزیز یستهدف والذى المتوسط اجل من االتحاد لدول األول االعمال منتدى المقبل              یونیو
التجارة وزراء من كبیر عدد وبمشاركة االتحاد دول بین واالستثمارى التجارى             التعاون
باالتحاد األعضاء المتوسط البحر وجنوب شمال بدول بالتجارة والمعنیین           والمسئولین

 والبالغ عددها 43 دولة
 

اجل من االتحاد منظمة وفد مع الوزیر عقده الذى الموسع اللقاء خالل ذلك               جاء
بحث اللقاء تناول حیث المساعد العام األمین معنینو رشید السفیر/ برئاسة             المتوسط
الوزیر لقاء خالل تنظیمه علي االتفاق تم والذي المنتدى، هذا لعقد النهائیة              الترتیبات
كما الماضى، سبتمبر شهر خالل المتوسط اجل من االتحاد عام امین كامل ناصر               بالسفیر/
عقد والذى المتوسط اجل من االتحاد تجارة وزراء اجتماع نتائج اهم أحد المنتدي               یعد

 بالعاصمة البلجیكیة بروكسیل خالل شهر مارس من العام الماضى.
 

منذ المتوسط اجل من االتحاد یعقده أعمال منتدي ألول مصر استضافة ان الوزیر               وقال
التعاون وتعزیز تنمیة في رئیسي كالعب مصر ومكانة قیمة یعكس 2008 عام في               انشاءه
من االستفادة تعظیم علي المصریة الحكومة تحرص حیث المتوسط وجنوب شمال دول              بین
من االتحاد منظمة اطار في الموقعة البروتوكوالت كافة تفعیل في الهام الدولي الحدث               هذا
بین واالستثمار التجارة حركة علي ایجابًا ینعكس بما النفاذ حیز وادخالها المتوسط              اجل

 الدول االعضاء .
 



االقتصادیة العالقات تعزیز على المصریة الحكومة حرص نصار أكد االطار هذا             وفي
من االتحاد عمل منظومة اطار في المتوسط وجنوب شمال دول بین واالستثماریة              التجاریة
لدول االقتصادیة التنیمة وتحقیق االقلیمى التعاون منظومة تعزیز بهدف المتوسط            اجل
الموضوعات من عدد على یركز االعمال منتدى ان الي مشیرًا ، المتوسط البحر               حوض

 التجاریة الهامة تأتى على رأسها النفاذ لألسواق والتجارة االلكترونیة.
 

اختیار ان المتوسط اجل من لالتحاد المساعد العام األمین مغنینو رشید السید/              وقال
االقلیمى دورها یعكس المتوسط اجل من لالتحاد األول االعمال منتدى الستضافة             مصر
تعد مصر ان الى مشیرًا الشامل، االقتصادى اإلصالح برنامج تنفیذ في ونجاحها              المحورى

 احدى اهم الدول المؤسسة والفاعلة باالتحاد من اجل المتوسط.
 

والعالمیة اإلقلیمیة االقتصادیة المنظمات من عدد برعایة سیعقد المنتدى ان الى             وأشار
المتوسطیة والصناعیة التجاریة الغرف GIZواتحاد الدولى للتعاون األلمانیة الوكالة           تشمل

 الى جانب وزارة التجارة والصناعة المصریة.
 

متعلقة موضوعات سیناقش المنتدى أن المتوسط أجل من االتحاد وفد اعضاء             وأوضح
جانب إلى للتجارة التعریفیة وغیر التعریفیة والعوائق لألسواق النفاذ عوائق            بإزالة
سیتطرق المنتدى أن إلى مشیرین األسواق ومعلومات للجودة األساسیة البنیة            موضوعات
المعنیة الرئیسیة األطراف بین الروابط وتعزیز المنشأ بقواعد متعلقة لموضوعات            ایضا

 بالتجارة بدول شمال وجنوب البحر المتوسط.
 

مجاالت في المتوسطي التعاون تعزیز امكانیات سیستعرض المنتدى أن الوفد            وأضاف
أن إلى ،الفتین إلكترونیا والسلع الخدمات وتوفیر والمبیعات والتسویق والتوزیع            اإلنتاج
االتحاد بدول االقتصادى بالملف المتعلقة النظر ووجهات الخبرات تبادل فى سیسهم             المنتدى

 من أجل المتوسط .
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