
  

 

 مصر فيفد االتحاد األوروبي و حاد األوروبياالت 

  

  ٤١٠٢إبريل  6القاهرة في           

 بيان صحفي

 BioVision Alexandriaمكتبة اإلسكندرية يشارك  االتحاد األوروبي

 جديدة: العقد القادم"الحية العلوم "ال

BioVision Alexandria (BVA )حدث هذا العام لهو الشريك الرسمي  األوروبي االتحاد

في  مؤتمرو يقام ال .مرة كل سنتينيعقد الدولي السابع والذي  مكتبة اإلسكندرية مؤتمرفي 

مع المنتدى العالمي االشتراك بوتنظمه مكتبة اإلسكندرية  ٤١٠٢إبريل  ٩إلى  ٧الفترة من 

مؤتمر  عقديفي ليون بفرنسا حيث  ٩٩٩٩ عاملتقليد بدأ  استكماال المؤتمر يعدو .علوم الحيةلل

(BVA )عقد كل عام الذي ي الحية علوملل العالمي المنتدىبالتبادل مع  مرة كل عام زوجي

 . ٤٠٠٢في ليون منذ عام فردي 

وينظم االتحاد األوروبي جلسة في أول يوم للمؤتمر لتقديم برامجه الجديدة في إطار التعاون 

وتشمل البرامج في مجال التعليم العالي والبحث و االبتكار بين االتحاد األوروبي ومصر 

االتحاد برامج ويعرض . Horizon 2020و   Erasmus Plusبرنامجي مثل الجديدة 

معلومات عن الع من خالل الجناح الذي يقيمه علي جانب المؤتمر حيث يتم توزياالتحاد 

  كيفية المشاركة في هذه البرامج.

أنحاء ل من ك نوبل ثين متميزين وحائزين على جوائزمتحدهام يجمع محفل  BVA يعدو

 BVA. ويهدف "القادم العقد: جديدةال حيةال لومالع والفكرة األساسية لهذا العام هي " .العالم

رحلة إلى العقد القادم واستكشاف جبهات علمية جديدة والتحاور بشأن إلى الذهاب في 

الجيل القادم من التكنولوجيا التحاور بشأن علوم الحية باإلضافة إلى التغيرات أساسية في 

 .على المستوى العالمي وهي كلها أشياء ضرورية لمواجهة العقبات والتهديدات التي تواجهنا



"نؤمن بأن التعاون  :في مصررئيس وفد االتحاد األوروبي  وقال السفير جيمس موران

تطبيق أفضل للمعرفة من أجل تطور و ا إلى علم أفضلاالبتكار سيقودنالدولي في العلوم و

وليس في االتحاد بوجه عام و ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل في كل مكان  حقيقي

التكنولوجيا هو القاطع على التزامنا باالستثمار في العلوم و فحسب. والدليل األوروبي

مليار يورو على مدى  ٠٠ نحوويبلغ تمويله والذي أطلق مؤخرا  Horizon 2020برنامج 

للتعاون مع مصر  جديدةذلك فرص مهمة ويشمل "و سبع سنوات في مختلف أرجاء العالم.

 والمنطقة. 

تعاون طويل األمد بمع مكتبة اإلسكندرية األوروبي االتحاد  أما علي المستور الثقافي فيتمتع

عات كثيرة يمولها كما نفذت مكتبة اإلسكندرية في السنوات السابقة مشرو .مجالهذا الفي 

ر. ووقع يللتطو كأداةورعاية الثقافة  االبتكار والفنون والثقافة العامةفي االتحاد األوروبي 

اتفاقية إضافية لتنفيذ مشروع لحماية وتعزيز التنوع  مكتبة اإلسكندرية مع األوروبي االتحاد

و  األوروبي مليون يورو يساهم في تمويلها االتحاد ٩الثقافي واإلبداع في مصر بقيمة 

 جاري تنفيذه حاليا.

 للتواصل:

  heba.gaber@eeas.europa.euبرنامج: د. هبة جابر المدير 

  sha.serry@eeas.europa.euraالمسؤول الصحفي: رشا سري: 

  www.eeas.europa.eu/delegations/egyptالموقع: 

Facebook :www.facebook.com/eudelegationegypt        
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