
 
                              

 

 

 

 

 

 

تكاُتف األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط والمركز الدولي 
للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر األبيض المتوسط 

للنهوض بالتعاون في مجالي التعليم العالي واألمن الغذائي في 
 المنطقة األورومتوسطية

 

 

 بيان صحفي 

 
  فتح هللا السجلماسي واألمين العام للمركز الدولي  العام لالتحاد من أجل المتوسط األمين

وال ييرينتشللدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر األبيض المتوسط كوزيمو ال
يوقِّعان على اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرات مشتركة للمساهمة بفعالية في التعليم العالي 

 لمنطقة األورومتوسطية.واألمن الغذائي في ا
 

  رسميا  التعليم العالي في مجال األمن الغذائي والتنمية الريفية"تدشين مشروع ". 
 

  البحر األبيض  منحة دراسية للطالبات من جنوب 02في إطار المشروع، تم تخصيص
الالئي يدرسن في المعاهد األربعة التابعة للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسط 

 .0202-0202المتقدمة لمنطقة البحر األبيض المتوسط للعام الدراسي 

 

توفر مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها أمس في مقر  .0202أكتوبر/تشرين األول  3برشلونة، 
لعامة لالتحاد من أجل المتوسط أساساً متيناً لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود الثنائية في األمانة ا

والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة  تشجيع مشروع االتحاد من أجل المتوسط
 البحر األبيض المتوسط "التعليم العالي في مجال األمن الغذائي والتنمية الريفية". ويسعى هذا

برامج الماجستير الحالية التي يقدمها المركز الدولي للدراسات الزراعية  عزيزالمشروع إلى ت
 المتقدمة لمنطقة البحر األبيض المتوسط والدورات التدريبية المتقدمة للمهنيين، وذلك من خالل:

 

 .زيادة مشاركة الطالب من جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط وتوفير المنح الدراسية لهم -
 تطوير مبادرات التعلم اإللكتروني. -
 إنشاء مبادرات دولية للتنقل وشهادات مشتركة. -
 تنفيذ برنامج متوسطي للدكتوراه، يوفر تدريبا ومساندة مالية لطالب الدكتوراه.  -
 إقامة مرصد لتشجيع ريادة األعمال والمهارات الالزمة للتوظيف بين الخريجين. -
 البرامج.زيادة مشاركة المرأة في كافة  -

 

 

الجهود نحو تنفيذ األنشطة والمبادرات  صعيدكما سيساعد هذا االلتزام المشترك أيضا على ت

 المشتركة الرامية إلى االرتقاء بالتعاون اإلقليمي في مجاالت البيئة والمياه والبحوث.

 

الغذائي، باإلضافة "أعتقد أن األمن وصرح السجلماسى، أمين عام االتحاد من أجل المتوسط، قائالً: 

إلى التعليم العالي والتنقل المرتبط بهذا القطاع، عناصر تحتل صميم تنمية المنطقة األورومتوسطية 

 . وهي حاسمة األهمية بالنسبة لصقل مهارات الشباب من أجل التوظيف"

http://ufmsecretariat.org/higher-education-on-food-security-and-rural-development/


 

متوسط وأضاف األمين العام للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر األبيض ال

"رسالتنا تكّمل بعضها بعضا وعملنا سيكون أقوى إذا تمكنا من إقامة مشروعات وال قائال: ييرينتشال

ملموسة لشعوب منطقة البحر األبيض المتوسط، وال سيما في مجال التعليم وتنقل الشباب 

ماما بالنمو وقضايا األمن الغذائي قضايا استراتيجية في المنطقة ومرتبطة توالدبلوماسية العلمية. 

 .األخضر واستراتيجيات النمو الشامل"

 

ة التي ينبغي القيام بها في ضوء المؤتمر حددلقاء فرصة لمناقشة األعمال المعالوة على ذلك، أتاح ال
نوفمبر/تشرين  82الذي سيعقد في مدينة باليرمو اإليطالية في واألورومتوسطي حول الزراعة، 

الثاني، فضال عن االجتماع الوزاري الحادي عشر للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة 
لمنطقة البحر األبيض المتوسط، المقرر عقده في العاصمة البرتغالية لشبونة في سبتمبر/أيلول 

8102 . 
 

 
 
 
 
 
 

 المتوسط أجل من االتحاد عن نبذة

 

 نم بلداً  51و األوروبي االتحاد في عضو دولة 82) بلداً  34 لوائه تحت ينضوي حيث ،المتوسط األبيض البحر بمنطقة معنية دولية حكومية مؤسسة المتوسط أجل من االتحاد

 .اآلراء توافق وبناء والتنسيق السياسي للحوار منصة يشكل وهو(. المتوسط األبيض البحر وشرق جنوب

 

 والبيئة الطاقة مثل مجاالتال شتى في اإلقليمي التعاون ومبادرات مشاريع تنفيذ على ،8252 عام برشلونة في تأنشئ يتال المتوسط، أجل من لالتحاد العامة األمانة تركزو

 الجهات لمساعدة يناألورومتوسطي الشركاء من نشطة شبكة ومع الحكومات مع وثيق تعاونب العامة األمانة تعملو. االجتماعية والشؤون األعمال وتطوير والنقل والتعليم

 . التبرعات وجمع المالي بالتخطيط مروراً  المشروع، تنفيذ إلى ووصوالً  التقنية بالمساعدة بدءاً  مشروع، كل دورة مراحل طوال للمشاروعات مةالداع
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