
 

 

 

 التنفيذية االتفاقية

 الحدود عبر لالغذية الزراعية المفتوح البيئي العضوي النظامالنشاء 

 

 المقدمة

النظام البيئي العضوي: "تعزيز النظام البيئي العضوي عبر  ENI CBC MEDي إطار مشروع ف

هو  3رقم  خطة العملالحدود من خالل تعزيز التحالفات الغذائية الزراعية" ، الهدف الرئيسي من 

إنشاء نظام بيئي عضوي مفتوح لألغذية الزراعية عبر الحدود )ويشار إليه فيما بعد باسم النظام 

 البيئي(.

 ذوي الالعبين مختلف بين معقدة تفاعالت إنتاج يتم حيث مفتوحة شبكة عن عبارة البيئي النظام

 نهج خالل من ، الحدود وعبر التنظيم جيد وطني تحالف على تأسيسها تم وقد ، التكميلية الخلفية

 من الفاعلين بين والحوار التعاون زيادة إلى البيئي النظام ويهدف ، متآزر وتأثير ملموس تعاوني

 التشاركي والتبادل الديناميكية المناقشة يحفز الذي العضوي القطاع في والخاص العام القطاعين

 العضوي القطاع نطاق لتوسيع الممكنة المستدامة والحلول واالحتياجات والمشكالت للخبرات

 .المنطقة وفي الشريكة البلدان في االقتصادي النمو لتعزيز وكذلك التنافسية قدرته وتحسين المتوسط

 الشركاء،) العضوي البيئي النظام من المستفيدين قبل من الموقعة ، التنفيذية االتفاقية هذه تهدف

 إلى( واالبتكار العضوية سلسلة في الفاعلة الجهات ، المشغلين العضويين ، المرتبطون الشركاء

 بموجبها البيئي النظام شركاء ينوي التي العامة والظروف والمبادئ األهداف على عامة نظرة تقديم

 المزارعيين والمشغليين تعزيز بهدف ، والتعاون المشاركة والمعرفة القدرات بناء أنشطة تطوير

 األبيض البحر شبكة أعضاء) الحكومية السلطات تدعمها التي الشريكة البلدان في العضويين

 (.MOAN - العضوية للزراعة المتوسط
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 البيئي النظام وشروط ومبادئ أهداف

 :يلي ما على الموقعون يتفق

 أي" راعيةالز لألغذية الحدود عبر مفتوح عضوي بيئي نظام" إنشاء على الطرفان اتفق: 1 المادة

 .ENI CBC MED العضوي البيئي النظام مشروع إطار في البيئي النظام

 

 في االبتكار زيزوتع العضوية القيمة سلسلة توسيع هو البيئي للنظام العام الهدف :المهمة 2 المادة

 تصاديةاق فرص وخلق مستدامة وعبر وطنية تجارية تحالفات إنشاء خالل من النظامي غير القطاع

 بفضل لكوذ ، الناس بين نهج -شعب مع ، والنساء األعمال رجال لصغار بالنسبة خاصة ، جديدة

 نهج اراالعتب في األخذ مع ، التعاون وتعاون والخاص العام القطاعين بين CB الروابط إنشاء

 الثقافة على القائمة والثقافة ، اإلعالم وسائل ، الحكومة ، الصناعة ، الجامعة) الخماسي اللولب

 (.المجتمع لعالقات الطبيعية البيئات - المدني والمجتمع ، العامة

 وعلى ، البيئة ىعل إيجابي تأثير لها سيكون وبالتالي ، االستدامة مبادئ إلى االبتكارات هذه ستستند

 .المدني المجتمع رفاهية وعلى ، اإلقليمي واالقتصاد المؤسسات

 .والمشاركة المشترك التوليد مبدأ على تقوم عملية في البدء يجب ، لذلك

 :يلي بما المتعلقة األنشطة تطوير إلى الشبكة تهدف ، الخصوص وجه على

 :تستهدف القدرات بناء -

 لسياساتا تطوير( 2 ، المراقبة( 1 أجل من القدرات تطوير إلى تهدف التي العامة المؤسسات( 1

 إنشاء( 3 و ، والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات احتياجات على بناء   المناسبة

 قيمةال سلسلة خلق في والمتوسطة الصغيرة الشركات لتسهيل األعمال لتطوير استشارية خدمات

  المبتكرة

 جديدة اراتمه تطوير إلى تهدف التي المبتدئة والشركات الشباب للمبتكرين التدريب/  التدريب( 2

ا األكثر القيمة سلسلة ابتكارات من المزيد تصميم في والمشاركة ا ابتكار   السوق إلى صولللو ونجاح 

 .جديدة عمل فرص وخلق العالمية

 بيانات قاعدة) والمعلومات المعرفة وتبادل لتبادل وممارسات أدوات إنشاء مثل المشتركة المعرفة -

 الدولية األعمال أحداث ، الجديدة األعمال تحالفات ، المحلية CB مختبرات ، المفتوح الوصول

 . المبتكرة األعمال إنشاء تعزيز أجل من CB مستوى على العضويين المشغلين وتعبئة
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 المؤسساتو البحوث ومراكز والجامعات المؤسسات) السلسلة في الفاعلة الجهات بين التعاون -

 مما ، جيالبيولو التنوع ومستوى المحلي المستوى على ،( والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية

 :إلى يؤدي

 ليالمح المستوى على والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات تجميع هيكلة 

 التي األسواق إلى بنجاح للوصول المركزي البنك مستوى على الحالية المجموعات وتعزيز

 .التجارة أو الجودة قواعد لمتطلبات سواء تعقيد ا تزداد

 مويلالت برامج في المشاركة وتفضيل المشترك المحلي المؤسسي التعزيز مبادرات تطوير 

 .والدولي الوطني

 

 لعضويا اإليكولوجي النظام مشروع شركاء هم اإليكولوجي النظام أعضاء :العضوية 3 المادة

 اتوالجه والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات وكذلك به المرتبطون والشركاء

 .وخارجها الشريكة للبلدان العضوية السلسلة في الفاعلة

ا مفتوح اإليكولوجي النظام  العابرة حدودال على العاملة والمنظمات والهيئات المؤسسات لجميع أيض 

 معا بشكل زراعيةال األغذية قطاع في المبتكرة األفكار لتعزيز والمحلية واإلقليمية والوطنية للحدود

 .خاص بشكل العضوي القطاع وفي

 

 العضوي البيئي ظامالن شركاء من تتألف إدارة لجنة قبل من الشبكة تدار :والتنسيق اإلدارة 4 المادة

 سيحاول وربما الشبكة تنسيقCIHEAM Bari (PP3 ) سيضمن. طرف لكل واحد ا ممثال   وتضم

 .المشروع نهاية بعد MOAN بـ ربطها خالل من استدامتها ضمان

 .ةالخاص نفقتهم على طوعي أساس على الشبكة أعضاء طورها التي األنشطة جميع تنفيذ سيتم

 :التالي النحو على المشروع تنفيذ أثناء شريكة دولة كل في البيئية الندوات تعقد

 االتفاقية توقيعل األردن في البداية الجتماع التالي اليوم في واالفتتاحي األول االجتماع يعقد -

 .البيئي النظام مهام وتحديد التنفيذية

 المستوى على المصلحة أصحاب مع البيئي النظام أهداف تقاسم سيتم ، الوطنية الندوات خالل -

 .المهتمة الجديدة الفاعلة الجهات إلى العضوية توسيع وسيتم المحلي
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 التحديات دلتحدي إجراؤه تم الذي القطري التحليل لمناقشة لبنان في الثاني االجتماع سيعقد -

 صحابأل االستقصائية والدراسات الوطنية الندوات خالل تحديدها تم التي المشتركة العضوية

 .المصلحة

 المتناهية تالمشروعا قدرة على التدريبي األثر تقييم إلى اليونان في الثالث االجتماع يهدف -

 قاعدة هيكل وتقاسم ، العضوية المبتكرة القيمة سالسل زيادة على والمتوسطة والصغيرة الصغر

 على بناء   المبتكرة العضوية القيمة سلسلة توسيع لزيادة الميزات من والتحقق العضوية البيانات

 .مستوى الوطني المستوى على مختارة مشتركة معايير

 جاتاحتيا أساس على العضوية CB استراتيجية لصياغة تونس في الرابع االجتماع عُقدسي -

 .التحديات وتقييم والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات

 البيئي لنظاما استدامة وتحديد االستراتيجية على للموافقة إيطاليا في الخامس االجتماع يعقد -

 تحالفات قبل من المبتكرة القيمة سالسل حول المرتدة التغذية االعتبار في األخذ مع ، العضوي

 .الجديدة األعمال

 على يتهمعضو حالة إظهار على األعضاء جميع يوافق: والتواصل اإللكتروني الموقع 5 المادة

 كولوجياإلي النظام لمشروع اتصال أداة أو اجتماعي تواصل وسيلة أي وعلى اإللكتروني الموقع

 لبيئيا النظام لمشروع االتصال لخطة وفق ا االتصال استراتيجية بتنفيذ يقومون كما. العضوي

 أنهش من وهذا ؛ بهم الخاصة النشر وقنوات أدواتهم باستخدام المحلي المستوى على العضوي

 ، ذلك على عالوة. اآلخرين المصلحة أصحاب مشاركة وتشجيع النشر أنشطة يرتأث مضاعفة

 .صلة ذات معلومات أي وتحديث بتوفير يتعهدون

 :على البيئي النظام أعضاء يوافق: االلتزامات 6 المادة

 ؛ وسكانه اإليكولوجي النظام إنشاء أجل من التعاون •

 العضوية عةالزرا لتطوير المفيدة والمعارف المعلومات وتبادل والمسوحات الدراسات في التعاون •

 ؛ المبتكرة القيمة وسلسلة

 .CB و وطنية تجارية تحالفات وإنشاء تعزيز •

 القيمة سلةوسل العضوية بالزراعة المتعلقة والدولية المحلية األنشطة في والمشاركة المشاركة •

 ؛ المبتكرة

 المستوى على المستقبلية المكالمات في طرحها سيتم التي للمبادرات التخطيط عملية في المشاركة •

 (.ENI برنامج مثل) التمويل ألغراض والمحلي الدولي
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 بإشعار وقت أي في البيئي النظام من طوع ا االنسحاب عضو ألي يمكن :األعضاء سحب 7 المادة

 .سابق خطي
 

ا التنفيذية االتفاقية هذه تسري: السريان تاريخ 8 المادة  عليها قيعالتو تاريخ من اعتبار 

 .العضوي البيئي النظام مشروع فترة طوال سارية وستظل( 03.06.2020)


