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 بالغ صحفي

 

 واالبتكار  البحث مجال المغرب يعزز تعاونه مع االتحاد الأوروبيي في 

 " PRIMAابنضمامه لمشروع "
 

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقع الس يد سعيد أأمزازي 
بين  "PRIMAعلى مشروع اتفاق "س يل، ، بمقر االتحاد الأوروبيي ببروك 8102أأبريل  01يومه الثالاثء 

 ، الرئيسDimiter TZANTCHEVدالس يالمغرب واالتحاد الأوروبيي، وذلك بحضور كل من 
، المفوض الأوروبيي المكلف ابلبحث Carlos MOEDASالأوروبيي، والس يد  االتحاد لمجلس الحالي

 .االتحاد الأوروبيي لدى يةالمملكة المغرب سفير  ،يرضا الشامأأحمد والعلوم واالبتكار، وكذا الس يد 
 المتوسط الأبيض في منطقة البحر واالبتكار البحثشراكة من أأجل ال مشروع  ويأأتي

"PRIMA "  بعد بتكارواال   التعاون بين المغرب واالتحاد الأوروبيي في مجال التكوين والبحثلتعزيز ،
يرسمأأوروبية كبرى من قبيل أأن كان المغرب قد اس تفاد من برامج   8181وس" و"أأفق "تمبوس وا 

 .البرانمج اال طار السابع للبحث والتنمية"""و
لىويهدف  المتوسط،  الأبيض دول حوض البحر بين بتكارواال  التعاون في مجال البحث  دعم ا 

، ويتعلق الأمر ابلأمن منطقةهذه ال في  تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحدايت ذات الأولوية من أأجل
 مليون شخص في هذه المنطقة  021غذائي، حيث يعاني حاليا ما يناهز كتفاء الذاتي الاال  المائي، و 

 والشرقية من نقص كبير في المياه، بينما تعتمد الأغلبية الساحقة للدول المتموقعة ابلضفتين الجنوبية
  المتوسط بشكل كبير على الواردات في المجال الغذائي. الأبيض للبحر

بتكار من أأهم مبادرات االتح "PRIMA"ويعتبر برانمج  اد الأوروبيي في مجال دعم البحث واال 
لى عدد الدول المشاركة لى ضفتي حوض البحر الأبيض  01والذي يبلغ   ،ابلنظر ا  دولة تنتمي ا 

 .المتوسط
( 8182-8102المقبلة ) على مدى عشر س نواتمليون أأورو  011تسخير ما يقارب  ويعتزم

 لمتعلقة بتدبير الموارد المائية، والممارسات الفالحية، وسالسلاالبتكار ا-لدعم مشاريع البحث
 بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. الصناعات الغذائية

كما س يمكن الباحثين المغاربة، من المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بهذه المبادرة مع  
طار شراكات ثالثية الأطراف تقوم على ا   شراك دولة من االتحاد زمالئهم الأوروبيين، وذلك في ا 

مبادرة  في 01 الـ الأعضاء بين من الأوروبيي االتحاد خارج من متوسطية شريكة الأوروبيي ودولة
"PRIMA.على الأقل ،" 
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