مؤتمر ألبان المتوسط )(LACTIMED
انطلقت بمقر األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باالسكندرية بقاعة رئاسة األكاديمية
يوم األثنين الموافق

فاعليات مشروع "ترويج منتجات األلبان المتوسطية "LACTIMED

 4952/90/51الساعة التاسعة صباحا وذلك بحضور معالي  /وزير التموين ومعالي  /وزير والزراعة
وسعادة األستاذ الدكتور  /رئيس االكاديمية  .حيث ستستمر الفاعليات خالل الفترة من االثنين الموافق
 4952/90/51إلى السبت الموافق  ، 4952/90/49و سيتم فيها تدريب الكوادر العاملة في مجال
صناعة األلبان من ست دول وهي مصر ,لبنان  ,تونس  ,فرنسا  ,اليونان و إيطاليا  .وسيتبع ذلك مناقشة
السياسات العامة لصناعة األلبان ودراسة حاالت النجاح والتميز مع ذكر المعوقات في الدول المذكورة.
ثم ستختم الفعاليات باجتماع لجنة تسيير مشروع "ترويج منتجات األلبان المتوسطية "."LACTIMED
يعتبر ) (LACTIMEDأحد مشروعات االتحاد األوروبي الموجهة لدول حوض البحر المتوسط ،
والذي يهدف لدراسة وتحسين سلسلة االمداد الخاصة بصناعة األلبان  .وتعد األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري أحد الشركاء الرئيسيين في المشروع ممثلة في كلية النقل الدولي
واللوجستيات.
وصرح سعادة األستاذ الدكتور  /إسماعيل عبد الغفار رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري باعتبار األكاديمية بيت الخبرة العربي والعالمي الرئيسي في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا في
مجال البحوث واالستشارات العلمية لذا فان االكاديمية تكون قادرة على القيام بتنفيذ مشروعات مثيلة
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" "LACTIMEDفانه يمكن لكافة الجهات المعنية في سلسلة إنتاج الحليب ومشتقاته أن تشارك في هذا
المشروع مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة (المربون ،الحالبون ،المصنعون والموردون) ،أصحاب
المأكوالت الجاهزة والمطاعم  ،والجهات الوطنية والمحلية .وتتمثل معايير االختيار المعتمدة فى جدوى
وواقعية المشروع مع القدرة على تنفيذه قبل مايو  ، 4951حيث يقوم االتحاد األوروبي بتمويل المشروع
بقيمة  2049999يورو.
كما صرحت الدكتورة  /جيهان صالح عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات باالسكندرية بأن الهدف
األساسي للمشروع هو تعزيز إنتاج وتوزيع منتجات الحليب النموذجية المبتكرة ومشتقاتها في حوض
البحر المتوسط من خالل تنظيم سالسل اإلنتاج المحلية ومواكبة المنتجين في تطوير مشروعاتهم وإيجاد
قنوات جديدة لتسويق منتجاتهم حيث ينفذ هذا المشروع في إطار برنامج  .ENPI CBC MEDويعزز

مشروع  LACTIMEDقدرات اإلنتاج واالبتكار باالعتماد على الموارد المحلية والخبرات الفنية
التقليدية من خالل مواكبة المنتجين في مشروعاتهم التنموية  .وأضافت بأنه نظرا الحتواء كلية النقل
الدولي واللوجستيات علي الكوادر القادرة علي تحليل وتنفيذ مثل هذه الدراسات فقد أصبحت الشريك
العلمي للمشروع من الجانب المصري ويتولى قسم لوجستيات التجارة الدولية بالكلية إدارة المشروع.
وتتمثل الفئات المستهدفة من المشروع في المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع منتجات
األلبان (مصنعون  ،موردون وتعاونيات) ,والهيئات الوسيطة (غرف تجارية  ،منظمات مهنية  ،إدارات
إقليمية للزراعة وجامعات)  ،والسلطات الوطنية والمحلية.
كما تتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في االستغالل التجاري االمثل لمنتجات األلبان الموجودة فى
منطقة البحر األبيض المتوسط ،التعاون المستدام بين المنتجين والمصنعين والباحثين ،باالضافة الى
التعاون مع السلطات الزراعية والتنمية اإلقليمية  ،تنويع وزيادة المعروضات من منتجات األلبان وجذب
األسواق الوطنية والدولية الجديدة ،تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة  ،تعزيز هيكلة
األراضي عن طريق نمذجة منتجات األلبان لصغار المنتجين وإنشاء مجموعات من الشركات الصغيرة
والمتوسطة  SMEsأو  VSEsلتجميع الموارد والخبرات  ،وتشجيع الطرق التقليدية في إنتاج األلبان.
والجدير بالذكر ان مشروع  LACTIMEDيضم  55شريك من ستة دول بحوض البحر المتوسط وهم
كالتالي :
 من فرنسا  :المركز الدولي للدراسات العليا في حوض المتوسط  ،غرفة التجارة اإليطالية -الفرنسية في مرسيليا .
 من اليونان  :جامعة تسالونيكي ،اتحاد غرف التجارة والصناعة في اليونان . من إيطاليا  :استير ،سلو فودز . من لبنان  :غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحله والبقاع . من تونس  :القطب التنموي في بنزرت . من مصر  :الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ،غرفة التجارة األلمانية  -العربية ،كليةالنقل الدولي للنقل واللوجيستيات باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

