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 اوع

وبعد  ١٩٩٥نوفمبر عام  ٢٨-٢٧متوسطية فى مؤتمر وزراء الخارجية الذى عقد فى برشلونة فى  -تم تأسيس الشراكة األورو
وثيقة طموحة لخلق المدى ، تعكس المبادرة المشتركة التى قام شريك "إعالن برشلونة " المعروف باسم ( إعالنه الرسمي النهائي 

إن الهدف الشراكة . وية بين شواطئ البحر األبيض المتوسط وسيسجلها التاريخ الحديث كأول محاولة لخلق روابط وثيقة وق
.متوسطية خلق سالم واستقرار وتنمية فى المناطق التى تعد ذات أهمية إستراتيجية ألوروبا –األورو 

على ثالث أهداف رئيسية تدعى فى أغلب األحيان " ) بعملية برشلونة" والتى تعرف أيضا ( متوسطية  –تركز الشراكة األورو
  " :السالل الثالث " أو " الفصول الثالثة " باسم 

G السلة األولى" أو  –نية وسياسية شراكة أم(خلق منطقة سالم واستقرار مستندة على مبدأ حقوق اإلنسان والديمقراطية ("  

Gقة ازدهار مشترك من خالل التأسيس التدريجي للتجارة الحرة بين اإلتحاد األوربى وشركائهم من دول البحر األبيض خلق منط
  ") السلة الثانية" أو  - شراكة اقتصادية ومالية (المتوسط وبين الشركاء وبعضهم البعض 

G أو  –شراكة ثقافية واجتماعية وإنسانية (تحسين التفاهم المتبادل بين شعوب اإلقليم وتطوير مجتمع مدنى حر ومزدهر "
  ") السلة الثالثة

محمد السيد عبد اهللا مع بعض /اشتركت جامعة المنصورة ممثلة فى كلية الزراعة جامعة المنصورة ممثلة فى منسق المشروع د
  .واليونان ومالطة) إدارة المشروع ( كال من إيطاليا  المؤسسات والجامعات فى

سنوات مضت فى هذه الدول األوربية المتوسطية وكان دور جامعة المنصورة بصفة مراقب مشارك  ٣وقد بدأ المشروع منذ حوالى 
  .فى أنشطة المشروع واالستفادة من النتائج والخبرات المتحصل عليها

م العالى تشجع االشتراك فى مثل هذه المشاريع الدولية فإن فريق عمل المشروع من هذه الدول ولما كانت الجامعة ووزراء التعلي
األوربية قرر الحضور لجامعة المنصورة لعمل ندوة أو مؤتمر مصغر لنشر نتائج المشروع التى وصل إليها وطبقت نتائجها 

  .لالستفادة منها فى هذه الدول وكذلك مصر

  :ا المشروعومن األهداف الرئيسية لهذ

العمل على توصيل الخدمات التعليمية والصحية والزراعية والثقافية المختلفة لفئات المجتمع فى المناطق الغير مأهولة والمعزولة 
  .جغرافيا فى هذه الدول باستخدام محطات متقدمة لالتصال الدائم

  . ية إلى صناع القرار فى المناطق الحضريةنقل النتائج والبيانات المتعلقة بجمهور المستفيدين فى المجتمعات الريف

.سهولة وصول جمهور المستفيدين فى هذه الضواحي بصناع القرار والجهات المقدمة للخدمات المختلفة


