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لقد صدر هذا المنشور بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي.
مسؤولية محتوياته هي لسلطة إدارة برنامج التعاون عبر
الحدود لحوض المتوسط ،وال يمكن بأي ظرف من الظروف
أن تعتبر إنعكاسا لموقف اإلتحاد األوروبي.
على الرغم من بذل كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات
الواردة في هذا المنشور ،ال يمكن أن يكون برنامج التعاون
عبرالحــدود لحــوض المتوســط مســؤوال عــن أي معلومــات مــن
مصــادر خارجيــة أو عــدم دقــة فنيــة
أو أخطاء مطبعية أو أخطاء أخرى.
قد تكون المعلومات والروابط قد تغيرت دون سابق إنذار.
يصرح بالنسخ شريطة ذكر المصدر.
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لبنان
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فلسطين

عن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض
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 112إقليما مشموالً

€

 198مليون شخص يعيشون في منطقة
التعاون

80

مليون يورو قيمة المشاريع الممولة

 209مليون يورو مساهمة اإلتحاد
األوروبي في البرنامج

€
* انضمت الجزائر إلى البرنامج ولكنها لم توقع على إتفاقية التمويل مع اإلتحاد األوروبي وقت نشر هذا الكتيب
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عدد المشاريع الممولة حسب األولوية
نقل التكنولوجيا وتسويق
نتائج البحوث

كفاءة إستخدام
الطاقة والطاقة
المتجددة
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نقل التكنولوجيا واإلبتكار

إدارة النفايات

التجمعات األورو-
متوسطية اإلقتصادية

البيئة وتغير المناخ

شركات ناشئة
ومؤسسات أنشئت
مؤخرا

إمكانية توظيف اليافعين
 NEETوالنساء
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مثال

شركات صغيرة و
متوسطة و تطوير األعمال

 :LBمنسق المشروع
شركاء :مؤسسات تشارك في المشاريع

اإلدماج اإلجتماعي ومكافحة
الفقر

مشروع واحد تحت هذه األولوية

مشروع واحد تحت هذه األولوية

مشروعان تحت هذه األولوية
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تحقيق نتائج مستدامة وملموسة وقابلة للتكرار
وتدوم بعد إنتهاء المشروع

تعزيز قابلية النقل وإعادة إستخدام الممارسات الجيدة

المشاريع اإلستراتيجية
األهداف والمحاور الرئيسية
بنــاء تــآزرات مــع سياســات االتحــاد األوروبــي و
سياســات الوطنيــة ذات الصلــة والمبــادرات اإلقليميــة
المنفــذة فــي منطقــة المتوســط

المساهمة في تطوير السياسات العامة
واالبتكارات ذات الصلة بالسياسات
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شركات ناشئة ومؤسسات أنشئت مؤخرا

INVESTMED

كل مــن :الشــركات الصغــرى والصغيــرة
والمتوســطة ،والتــي ســيتم تدريــب
موظفيهــا وتمرينهــم ليصبحــوا أكثــر
قــدرة علــى المنافســة ،وتعزيــز قــدرات
الســلطات العامــة لتســهيل الوصــول إلــى
وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة للشــركات
الصغــرى والصغيــرة والمتوســطة.

الغرفة األلمانية-العربية للصناعة والتجارة
معهد تنمية ريادة األعمال
جامعة ماريا الحرة  - SSأسونتا
جمعية  Rumunduللترويج اإلجتماعي
ما وراء اإلصالح والتنمية /
مجموعة إرادة S.A.L
جمعية اإلقتصاديين األورومتوسطية
المعهد األوروبي للمتوسط
غرفة التجارة اإلسبانية
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 315رواد أعمال حديثي التخرج ونساء
شركات متوسطية ناشئة/وأعمال ناشئة حديثا ً
منظمات دعم األعمال
 10هيئات عامة

الهدف

شركات ناشئة مستدامة ومبتكرة لمنطقة
المتوسط
إتحاد كونفيدراليات الشركات المتوسطية

من سيستفيد؟

وصف المشروع
تواجــه الشــركات الصغــرى والصغيــرة
والمتوســطة فــي منطقــة المتوســط تحديــات
مهمــة مــن حيــث القــدرة التنافســية ،اإلســتدامة،
التدويــل والقــدرة علــى اإلبتــكار والتــي تتطلــب
حلـ ً
ـول جديــدة لضمــان نموهــا وإســتمرارها .إن
تخضيــر اإلقتصــاد وتعزيــز المــوارد الطبيعيــة
قــد يمثــل ح ـاً جديــداً لمواجهــة هــذه التحديــات
ذات فوائــد إقتصاديــة وبيئيــة فــي منطقــة
المتوســط .بنــاءاً علــى ذلــك ،يهــدف مشــروع
 INVESTMEDإلــى مواجهــة التحديــات
اإلقتصاديــة والبيئيــة ،دعــم فــرص أعمــال
تجاريــة جديــدة ومســتدامة للشــباب والنســاء فــي
ثــاث دول :مصــر ولبنــان وتونــس .تــم تصميــم
 INVESTMEDإلحــداث تأثيــر إيجابــي على

الفهرس

اإلنجازات المتوقعة

دعــم تطويــر مبــادرات رياديــة وأعمــال
مســتدامة ،مــن خــال خلــق بيئــة داعمــة
وتســهيل الوصــول إلــى أســواق جديــدة
بهــدف توفيــر المزيــد مــن الفــرص
اإلقتصاديــة والوظائــف للشــباب والنســاء.

تطوير  42فكرة عمل لرواد أعمال يافعين

ما الذي سيتم تحسينه؟

جمع  105,000يورو ميزانية مخاطر لـ
 21من رواد أعمال يافعين

مــن المتوقــع أن ينتــج عــن مشــروع
 INVESTMEDتأثيــرات ملموســة
وطويلــة األمــد .علــى األقــل 20 ،شــركة
صغــرى وصغيــرة ومتوســطة مســتهدفة
مــن المشــروع ســتحافظ علــى مبيعــات
تصــل إلــى  25000يــورو باإلضافــة الــى
توقيــع مــا ال يقــل عــن  40عقــد عمــل مــع
شــباب ونســاء .عــاوة علــى ذلــك ،ســتدخل
 4شــركات صغــرى وصغيــرة ومتوســطة
إلــى أســواق جديــدة و ســتطلق  30شــركة
منتجــات وخدمــات جديــدة .ســيتم التأثيــر
علــى الســلطات العامــة أي ً
ضــا ،مــن خــال
تدريــب مــا ال يقــل عــن  10مــن موظفــي
الســلطة العامــة ليكونــوا بعدهــا قادريــن
علــى تضاعــف العــدد فــي مؤسســاتهم،
والتــي بدورهــا ســتدعم  20شــركة ناشــئة
لتقديــم طلــب لحمايــة حقــوق الملكيــة
الفكريــة.

 21فعالية تدريب على إدارة األعمال
المستدامة

مساعدة  3منظمات دعم أعمال إلنشاء
خدمات إحتضان وتسريع طويلة األجل

للمزيد من
المعلومات
الموازنة
المدة الزمنية
لإلتصال

 3.8مليون يورو ( ٪90مساهمة
اإلتحاد األوروبي)
أيلول  - 2020آذار 2023
نادين كيالني
إتحاد كونفيدراليات الشركات المتوسطية
project@businessmed-umce.org
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!STAND Up

شركات ناشئة ومؤسسات أنشئت مؤخرا

جمعية صناعة النسيج
مؤسسة سيكيم للتنمية
مؤسسة متحف براتو للنسيج
مؤسسة Berytech
المركز التقني للمنسوجات
مركز تونس الدولي للتقنيات البيئية
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مجمعي القطاع

الهدف

منظمــات القطــاع العــام المحليــة واإلقليميــة
والوطنيــة

ما الذي سيتم تحسينه؟

وصف المشروع
وكالة نفايات كاتالونيا

نتيجــة لذلــك ،ســتكون الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة فــي قطــاع المنســوجات
والمالبــس أكثــر قــدرة علــى المنافســة ،أمــا
علــى المســتوى اإلجمالــي ،ســيتم تعزيــز
سلســلة القيمــة ،وإنشــاء روابــط متوســطية
جديــدة عبــر الحــدود.

تعزيــز مشــاريع اإلقتصــاد الدائــري القابلــة
للتطويــر ،التكــرار والشــمولية فــي حــوض
المتوســطمــن خــال تطويــر نظــام بيئــي
لدعــم األعمــال ،اإلبتــكار ونقــل التكنولوجيا
الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى خلــق فرص
عمــل مســتدامة للشــباب والنســاء.

مبادرة مستدامه للمنسوجات للتشبيك وتنمية
مشاريع اإلقتصاد الدائري في المتوسط
هنــاك حاجــة ملحــة لتحويــل قطــاع النســيج إلــى
نمــوذج دائــري مســؤول بيئ ًيــا وإجتماع ًيــا .يمثــل
النســيج صناعــة تقليديــة رئيســية فــي حــوض
المتوســط وذو طبيعــة عابــرة للحــدود .الحــل
لتســريع هــذا التحــول هــو عــن طريــق ريــادة
األعمــال المبتكــرة ،والتــي ،باإلضافــة إلــى
فوائدهــا البيئيــة اإليجابيــة ،ســتوفر فــرص عمــل
فــي المنطقــة .هــذا التحــول هــو الفكــرة األساســية
وراء ! Stand Upالــذي يهــدف إلــى دعــم
رواد األعمــال والمشــاريع البيئيــة المبتكــرة فــي
مجــال المنســوجات فــي  5دول ومســاعدتهم علــى
إغتنــام الفــرص التجاريــة التــي ســيولدها التطــور
األخضــر .لتحقيــق هــذا الهــدف الطمــوح ،ســينفذ
المشــروع العديــد مــن اإلجــراءات فــي مجــال
التدريــب ،المنــح الماليــة ،تحفيــز الســوق ،نقــل
التكنولوجيــا ،حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ،الخ.

الفهرس

من سيستفيد؟

ســيزيد ! Stand Upمــن دخــل الشــركات
الخضــراء الصغيــرة والمتوســطة القائمــة.
كذلك ســيتم إنشــاء شــركات نســيج مســتدامة
جديــدة وخلــق طل ًبــا علــى الوظائــف الجديدة
التــي ســيتم تغطيتهــا مــن قبــل أشــخاص
ذوي مهــارات عاليــة .بشــكل ملمــوس،
ســيتم دعــم  400مشــروع فــي مرحلــة
التفكيــر لمســاعدتهم علــى إيجــاد فــرص
عمــل ،وســيتم مســاعدة  20مشــروعًا
جديــداً وفــي مرحلــة النمــو علــى الحفــاظ
علــى عمــل مســتقر وخلــق وظيفتيــن
مباشــرتين جديدتيــن ،علــى األقــل ،لــكل
منهمــا .إلــى جانــب هــذا التأثيــر المباشــر
وغيــر المباشــر ،ســيؤدي تحفيــز اإلبتــكار
وتجميــع القطاعــات إلــى تقليــل التأثيــر
البيئــي الســلبي وتســهيل تحــول المنطقــة
نحــو اإلســتهالك واإلنتــاج المســتدامين
فــي قطــاع صناعــة النســيج والمالبــس.
بشــكل عــام ،ســيمثل المشــروع خطــوة
تغييــر مهمــة فــي قــدرة كل منطقــة لتســخير
قــوة اإلبتــكار البيئــي وريــادة األعمــال
فــي قطاعــات النســيج (إيطاليــا وإســبانيا)
والمالبــس (لبنــان وتونــس ومصــر).

رواد أعمال و شــركات المنســوجات والمالبس
المبتكــرة بيئيا ً

وكاالت الملكية الفكرية ذات الصلة

اإلنجازات المتوقعة
تدريــب  400مــن رواد أعمــال فــي مرحلــة
التفكيــر ( ٪50علــى األقــل مــن النســاء
والشــباب)
برنامــج قســائم تأســيس شــركات تصــل إلــى
 9000يــورو ممنوحــة لـــ  50مــن رواد
األعمــال فــي مرحلــة مبكــرة وفــي مرحلــة نمــو
الشــركة
جوائــز بقيمــة  50,000يــورو لحلــول بيئيــة
ومبتكــرة لتصنيــع المنســوجات وصناعــة
المالبــس
برنامــج قســائم لعالمــات تجاريــة وبــراءات
إختــراع تمنــح لـــ  40مشــروعًا
للمزيد من
المعلومات
الموازنة

 3,7مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)

المدة الزمنية

تموز  - 2020كانون أول 2022

لإلتصال

أنا ايبانز
وكالة نفايات كاتالونيا
aibanez@scprac.org
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U-SOLVE

شركات ناشئة ومؤسسات أنشئت مؤخرا

جامعة قبرص
معهد قبرص
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
معهد تنمية ريادة األعمال
وكالة التنمية لبلدية تريكاال
 ))e-TRIKALA SAجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
 /دائرة التعاون الدولي
جامعة فلسطين األهلية
بلدية بيت لحم
14

إنشاء نموذج للتنمية الحضرية يعتمد على
ريادة األعمال المبتكرة ،معالجة تحديات
التنمية المستدامة ،تعزيز النظم البيئية
لألعمال الحضرية ،وخلق فرص عمل في
األسواق اإلجتماعية والبيئية الناشئة.

 420من رواد األعمال الشباب والنساء
ورواد األعمال المحتملين

ما الذي سيتم تحسينه؟

حلول تنموية حضرية مستدامة لتثمين ريادة األعمال
تحالف ARCA

الهدف

من سيستفيد؟

وصف المشروع
إن تنفيــذ “أهــداف التنميــة المســتدامة” لألمــم
المتحــدة فــي المناطــق الحضريــة لــه أهميــة خاصــة
لجعــل مدننــا مســتدامة وقابلــة للعيــش ومرنــة علــى
المــدى الطويــل .إن حيويــة النظــم البيئيــة لريــادة
األعمــال تســاهم فــي تصميــم حلــول مبتكــرة لهــا
تأثيــر إيجابــي علــى اآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ.
لضمــان قــدرة رواد األعمــال المحتمليــن ،وخاصــة
الشــباب ،علــى تحويــل األفــكار إلــى أعمــال فعليــة،
هنــاك حاجــة إلــى نظــام تمكيــن بيئــي مدعــوم مــن
الســلطات العامــة .ينــوي  U-SOLVEتعزيــز دعــم
رواد األعمــال الشــباب فــي المناطــق الحضريــة مــع
التركيــز علــى البيئــة والتنميــة المســتدامة .ســيخلق
المشــروع مســارات تجريبيــة لإلســتراتيجيات
“القائمــة علــى المــكان” ،ومالئمــة لبلــدان المتوســط،
حيــث يتــم توجيــه طاقــة ريــادة المشــاريع نحــو
التنميــة اإلقليميــة المســتدامة والمتكاملــة.

الفهرس

سينشــىْ مشــروع  U-SOLVEعمليــة
داعمــة مخصصــة ألصحــاب المشــاريع
الشــباب والنســاء المبتكريــن اللذيــن لديهــم
تأثيــر محلــي وإمكانــات عاليــة للنمــو،
لتعزيــز تنفيــذ “أهــداف التنميــة المســتدامة”
لألمــم المتحــدة فــي الســياقات الحضريــة.
ســيكون التأثيــر علــى توليــد الدخــل
لألعمــال الناشــئة كبيــرً ا ،مــع توقيــع 20
عقــ ًدا تجاريًــا جديــ ًدا علــى األقــل .نتيجــة
لذلــك ،يتوقــع المشــروع أن يخلــق مــا ال
يقــل عــن  40وظيفــة جديــدة فــي الشــركات
الناشــئة المدعومــة .عــاوة علــى ذلــك،
ســتمثل شــبكة المحــاور الحضريــة ،التــي
ســيتم إنشــاؤها بواســطة المشــروع ،أداة
قويــة ،علــى مســتوى المتوســط ،حيــث
ســيمثل صانعــو السياســات المحليــون،
مــزودو المعرفــة ،وكاالت التنميــة،
المبتكــرون والمســتثمرون مجتمعــا ً جديــداً
مــن أجــل التغييــر ،ينتــج قيمــة إقتصاديــة
ضمــن إطــار تنميــة مســتدامة .علــى المــدى
المتوســط ،سيســاهم المشــروع فــي التحــول
إلــى نهــج متكامــل وموجــه نحــو التأثيــر
لريــادة األعمــال ،حيــث ترتبــط األبعــاد
المحليــة والعالميــة لألعمــال الجديــدة
بنمــوذج التنميــة المســتدامة.

 30شركة ناشئة تعمل في السياقات الحضرية
سكان الحضر المحليين

اإلنجازات المتوقعة

تدريــب  120ناشــ ًئا علــى تعزيــز إمكانــات
توســيع نطــاق أفكارهــم التجاريــة
 30شــركة ناشــئة تتعامــل مــع القضايــا البيئيــة
بأفــكار مبتكــرة يمكــن تحويلهــا إلــى خدمــات أو
منتجــات جديدة
إنشــاء  6مراكــز حضريــة كحاضنــات
ألصحــاب المشــاريع
 7وثائــق إســتراتيجية حــول سياســة ريــادة
المشــاريع الحضريــة مــن أجــل التنميــة
المســتدامة فــي منطقــة المتوســط

للمزيد من
المعلومات
الموازنة
المدة الزمنية
لإلتصال

 3,6مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)
تشرين األول  - 2020نيسان 2023
اليزابيث باريسي
تحالف ARCA
eparisi@consorzioarca.it
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ARTOLIO

التجمعات األورو-متوسطية اإلقتصادية

صناعة زيت زيتون بحرفية مربحة ومستدامة في المتوسط
مؤسسة البحوث الزراعية ،مركز فولكاني
عناقيد بيت هاكرم
دائرة الزراعة  -وزارة الزراعة ،التنمية
الريفية والبيئة
جامعة كورسيكا
مؤسسة مدرسة المزرعة األمريكية
للتعليم بعد الثانوية والتدريب
منظمة الزراعة اليونانية/ DEMETER
معهد الزيتون
المركز الفلسطيني للبحوث الزراعية
والتنمية
مركز الدراسات المتقدمة للزيتون
وزيوت الزيتون
Kellenfol Advertising S.L
16

وصف المشروع

يواجــه مزارعــو زيــت الزيتــون البكــر الممتــاز
( )EVOOفــي منطقــة المتوســط مشــاكل مماثلــة:
صغــر الحيــازة الزراعيــة وإســتخدام الزراعــة
البعليــة التقليديــة ،واإلعتمــاد علــى القــوى العاملــة
األســرية .نظــرً ا للتحديــات التــي تفرضهــا العولمــة،
فــإن الشــركات الصغــرى والصغيــرة والمتوســطة
لقطــاع الزيتــون غيــر مربحــة والعديــد مــن مــزارع
الزيتــون إمــا مهجــورة أو غيــر مُعتنــى بهــا ،ممــا
يــؤدي إلــى البطالــة فــي المجتمعــات المهمشــة.
لمواجهــة هــذه التحديــات ،يهــدف ARTOLIO
فــي كل المناطــق المشــاركة فــي المشــروع إلــى
انشــاء مركــز إقليمــي معرفــي للزيتــون المحلــي
( )NOReKCوالــذي سيســاهم فــي توفيــر تدري ًبــا
ً
حديثــا حــول كيفيــة إنتــاج زيــت الزيتــون البكــر
الممتــاز  EVOOالحرفــي بحيــث يبقــى منافســة.
باإلضافــة الــى ذلــك ،ســيحدد المشــروع نمــوذج
إدارة تشــابكي مــن أجــل  EVOOالحرفيــة مــن
خــال منصــة عامــة للمتوســط تضــم جميــع مراكــز

الفهرس

ال  ،NOReKCوالتــي ستســاعد الشــركات
الصغــرى والصغيــرة والمتوســطة فــي جميــع
أنحــاء منطقــة المتوســط  فــي التســويق،
المبيعــات ،التمويــل والسياســات والتشــريعات،
علــى المســتوى الوطنــي ،وفــي دخــول أســواق
عالميــة جديــدة .ســيؤدي المشــروع إلــى زيــادة
إنتــاج وجــودة الزيــت باإلضافــة إلــى تحســين
الربحيــة مــن خــال ربــط المزارعيــن بشــبكة
عالميــة مــن الشــركات الصغــرى والصغيــرة
والمتوســطة القــادرة علــى خلــق فــرص عمــل
وإدارة األعمــال.

السلطات المحلية واإلقليمية في إسرائيل
وفلسطين وقبرص واليونان وفرنسا وإسبانيا

الهدف

اإلنجازات المتوقعة

من سيستفيد؟
مزارعو الزيتون بحقول ذات مساحات تقل عن
 3هكتارات
المستهلكون المحليون الذين سيحصلون على
زيت زيتون عالي الجودة
 80من منتجي ال  EVOOالحرفي (مزارعو
الزيتون وأصحاب المعاصر)

 62منحــة فرعيــة لشــركات الزيــت الصغــرى
والصغيــرة والمتوســطة للمشــاركة فــي األنشــطة
التجريبيــة والحصــول علــى معــدات الــري
والتســميد ذات الصلــة لتحديــث مزارعهــم

تعزيــز اإلســتدامة اإلقتصاديــة للشــركات
الصغــرى والصغيــرة والمتوســطة المتوســطية
فــي صناعــات زيــت الزيتــون المحليــة وزيــادة
إنتاجيــة وجــوده زيــت الزيتــون ،وذلــك مــن
خــال إنشــاء مؤسســات إقليميــة محليــة
معرفيــة لإلرشــاد ،باإلضافــة إلــى منصــة
لعمــوم المتوســط لمســاعدة المنتجيــن المحلييــن
فــي التســويق والمبيعــات العالميــة.

 8إســتراتيجيات للتســويق والعالمــات التجاريــة
اإلقليميــة ( 1لــكل منطقــة مشــاركة)

ما الذي سيتم تحسينه؟

تعزيــز  8محميــات لبلــد المنشــأ و  8عالمــات
جغرافيــة محميــة للجــودة

ســيتم زيــادة إنتــاج الزيتــون بنســبة ٪200على
األقــل مــن خــال إدخــال تقنيــات ري متقدمــة
ونشــر شــبكات اإلستشــعار .ســينعكس اإلنتــاج
المرتفــع بشــكل مباشــر إلــى شــركات صغــرى
وصغيــرة ومتوســطة مرنــة ذات دخــل أعلــى،
وبالتالــي ،مــن المرجــح خلــق وظائــف .ســيتم
أيضــا ً تحســين جــودة زيــت الزيتــون مــن
الشــركات الصغــرى والصغيــرة والمتوســطة
الريفيــة لتلبيــة معاييــرال  EVOOالكيميائيــة
والحيويــة وف ًقــا للمعاييــر واللوائــح الدوليــة،
باإلضافــة إلــى الترويــج لمختلــف أنــواع زيــت
الزيتــون الحرفــي وتنويــع المنتجــات .سيســمح
ذلــك لصغــار المزارعــون المحلييــون مــن
الوصــول إلــى األســواق العالميــة بأســعار
مميــزة ،وبالتالــي زيــادة الدخــل والقــدرة علــى
الصمــود ،وأخيــراً ،النمــو اإلقليمي/المجتمعــي.

 46مــزارع زيــت زيتــون بكــر ممتــاز متحقــق
منهــا كيميائيــا وعضوي ـا ً

للمزيد من
المعلومات
الموازنة
المدة الزمنية
لإلتصال

 2,9مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)
آب  - 2020شباط 2023
جيورا بن-آري
مؤسسة البحوث الزراعية ،مركز
فولكاني
giora@volcani.agri.gov.il
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التجمعات األورو-متوسطية اإلقتصادية

CRE@CTIVE

مشــروع  CRE@CTIVEبتعزيــز اإلبــداع
بإعتبــاره جانبًــا رئيســيًا لزيــادة الفــرص
اإلقتصاديــة للشــركات الصغــرى والصغيــرة
والمتوســطة مــن خــال إنشــاء روابــط بيــن
القطاعــات التقليديــة والصناعــات اإلبداعيــة
(الحــرف ،التصميــم ،الثقافــة الــخ) .نتيجــة
لذلــك ،ســيؤدي اإلبتــكار اإلبداعــي إلــى ترقيــة
المنتجــات وتحســين وضعهــا ،ممــا يجعلهــا
أكثــر قــدرة علــى المنافســة فــي األســواق
العالميــة.

الهدف
تعزيــز سالســل القيمــة والتحالفــات التجاريــة
بيــن الشــركات الصغــرى والصغيــرة
والمتوســطة فــي قطاعــات المنســوجات
واألحذيــة والجلــود المتوســطية  مــن أجــل
تشــجيع إنشــاء منتجــات جديــدة ونمــو األعمــال
التجاريــة ،مــن خــال بنــاء الجســور بيــن هــذه
القطاعــات والصناعــة اإلبداعيــة

اإلبتكار كأداة لجلب اإلبداع وتنشيط القطاعات التقليدية
في منطقة المتوسط
 - AITEXمعهد بحوث المنسوجات
المعهد الفلنسي لتنافسية األعمال
مجموعة الزي الكاتالوني
إتحاد جمعيات األعمال المصرية األوروبية
إتحاد الغرف التجارية المصرية  -غرفة
اإلسكندرية
تحالف ARCA
بلدية براتو
المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا /
مديرية التعاون الدولي
مؤسسة Leaders
المجلس األعلى لإلبتكار والتميز
مركز المنافسة بمنستير الفيجة
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وصف المشروع

تعتبرالمنســوجات ،األحذيــة والجلــود مــن
القطاعــات التقليديــة فــي منطقــة المتوســط ،ويقــدر
حجــم مبيعاتهــا العالمــي الســنوي بأكثــر مــن
 280مليــار يــورو وحوالــي  2.7مليــون موظــف
يعملــون بشــكل رئيســي فــي الشــركات الصغــرى
والصغيــرة والمتوســطة والتــي تمثــل  ٪90مــن هذه
الصناعــة .خــال العقــود األخيــرة ،تأثــرت هــذه
القطاعــات بالتباطــؤ اإلقتصــادي ومنافســة قويــة
مــن آســيا .إن هــذه القطاعــات المتوســطية التقليديــة
ســتكون عرضــة للتهديــد إذا لــم تجــدد نمــاذج
أعمالهــا بســرعة .نظــرً ا لعــدم قــدرة القطاعــات
التقليديــة علــى المنافســة فــي الســعر أو الكميــة،
فــإن التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا تتعلــق فــي
إبتــكار المنتجــات والعمليــات ،إنشــاء نمــاذج أعمــال
جديــدة وخلــق تحالفــات تجاريــة مســتدامة لتعزيــز
سالســل القيمــة .لمعالجــة هــذه التحديــات ســيقوم

ما الذي سيتم تحسينه؟

الفهرس

ســيعزز  CRE@CTIVEشــبكات اإلبتــكار
والتكتــات وسالســل القيمــة عبــر الوطنيــة.
ســيتم خلــق وظائــف جديــدة ،تحفيــز إســتخدام
المــوارد بكفــاءة وتســريع عمليــة توليــد ونشــر
وتطبيــق أفــكار ومفاهيــم ونمــاذج أعمــال
مبتكــرة .ســيتم توفيــر حلــول ملموســة للفئــات
المســتهدفة ،وال ســيما للشــباب والنســاء،
وللمجتمــع ككل .بفضــل ،CRE@CTIVE
ســيتم دعــم  16تحال ًفــا تجاريًــا جديــ ًدا بشــكل
مباشــر إلنشــاء فــرص جديــدة فــي الســوق.
ســيتم خلــق علــى األقــل  24وظيفــة جديــدة
مباشــرة طويلــة المــدى مــن خــال المشــاركة
المباشــرة فــي المشــاريع الناشــئة التجريبيــة
للمشــروع عــن طــر يقالمنــح الفرعيــة التــي
ســتتيح الفرصــة طريــق المنــح أعمــال تجاريــة
جديــدة علــى أســاس أســاليب مبتكــرة.

من سيستفيد؟
الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة
في قطاعات النسيج واألحذية والجلود
المتوسطية
 100شخص مشارك ثقافيًا وإبداعيًا
(فنانون ،مصممون ،حرفيون ،إلخ)
 50سلطة عامه محلية
المستهلكون النهائيون الذين سيستفيدون
من إبتكار المنتجات

اإلنجازات المتوقعة
 6نماذج مختبرات أعمال لتعزيز أفكار
وخدمات تجارية جديدة ومبتكرة
خلق  16حالً جديداً لألعمال
تنظيم  6حلقات تدريبية لتبادل التعاون
موجهة لموظفي الحكومة والسلطات العامة
وأصحاب المصلحة اإلقتصاديين
إنشاء  6مراصد إقليمية كمبادرة مفتوحة،
تعاونية وحوارية لتحسين ووضع سياسات
وبرامج لتمويل اإلبتكار

للمزيد من
المعلومات
الموازنة

 3,2مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)

المدة الزمنية

تشرين الثاني  - 2020آيار 2023

لإلتصال

مريم مارتينيز كاربونيل
 - AITEXمعهد بحوث المنسوجات
miriam.martinez@aitex.es
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التجمعات األورو-متوسطية اإلقتصادية

OENOMED

ممــا يجعلهــا جاهــزة للنمــو ،بإســتخدام عالمــه
الجــودة للنبيــذ التــي طورهــا الشــركاء فــي
المناطــق المحميــة المعنيــة.

الهدف
تأهيــل وتعزيــز قطــاع الشــركات الصغــرى
والصغيــرة والمتوســطة فــي مجــال النبيــذ
فــي المناطــق المحميــة المتوســطيةمــن خــال
تعزيــز خصوصيــة هــذه المناطــق وتشــجيع
إعتمــاد تقنيــات خضــراء ،ممارســات أعمــال
مســتدامة وإســتراتيجيات تجاريــة مشــتركة.

ما الذي سيتم تحسينه؟

تأهيل وتعزيز قطاع النبيذ في المناطق المحمية المتوسطية
الغرفة الوطنية لمنتجي و موزعي المواد
الكحولية التابعة ()UTICA
شركة برج السدرية لإلدارة التكنولوجية
المديرية العامة لإلنتاج الزراعي
مجلس مقاطعة هيرولت
المعهد الوطني للبحوث الزراعية
إتحاد اسم المنشأ Languedoc - AOC
المجمع اإلقليمي للقالع الرومانية
مجلس البحث الزراعي وتحليل اإلقتصاد
الزراعي
محمية الشوف الحيوية
إتحاد النبيذ اللبناني
المركز اللبناني للبحوث والدراسات
الزراعية CREAL S.A.L -
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ســتعمل الشــركات الصغــرى والصغيــرة
والمتوســطة المنتجــة للنبيــذ علــى توســيع
أســواقها بتــآزر وثيــق مــع المناطــق المحميــة
المشــاركة فــي المشــروع وســتحدث تأثيــرً ا
طويــل األمــد ومســتدامًا مــن خــال إنشــاء
عالمــات جــودة وشــبكات تجاريــة جديــدة.
ســتزداد مبيعــات الشــركات الصغــرى
والصغيــرة والمتوســطة ،ممــا يوفــر فرصًــا
ثابتــة لنمــو األعمــال وخلــق فــرص عمــل .مــن
النتائــج األخــرى للمشــروع التأثيــر اإليجابــي
علــى الحيــاة اإلقتصاديــة والبيئيــة للمناطــق
المحميــة مــن خــال إظهــار تناغــم الجمــع بيــن
حمايــة الطبيعيــة وتطويــر األعمــال.

وصف المشروع
ال شــك أن قطــاع النبيــذ مهــم جـ ًدا لمنطقــة المتوسـ 
ـط
علــى عــدة مســتويات :إقتصاديــة ،إجتماعيــة
وبيئيــة .الجانــب األخيــر هــو جوهــر مشــروع
 .OENOMEDيضغــط المســتهلكون البيئيــون
علــى منتجــي النبيــذ لتحقيــق المزيــد مــن اإلســتدامة
كمــا يتضــح مــن الطلــب المتزايــد علــى النبيــذ
الحيــوي .تحتــاج الشــركات الصغــرى والصغيــرة
والمتوســطة فــي القطــاع إلــى مواجهــة هــذا التحــدي
إذا أرادت أن تبقــى قــادرة علــى المنافســة ،خاصــة
إذا تــم إفتــراض أنهــا لــن تكــون قــادرة علــى التنافــس
فــي الحجــم مــع مصانــع النبيــذ الكبيــرة .ينــوي
 OENOMEDدعــم شــركات النبيــذ الصغيــرة
والمتوســطة لكــي تصبــح أكثــر إخضــراراً وتســتفيد
مــن األصــول الطبيعيــة الفريــدة للمناطــق المحميــة
فــي حــوض المتوســط .تتمتــع هــذه المناطــق
بإمكانيــات هائلــة تتطلــب أعمـ ً
ـال خضــراء وصديقــة
للبيئــة .ســيعمل المشــروع علــى تقويــة الشــركات
الصغــرى والصغيــرة والمتوســطة تقن ًيــا وإقتصاد ًيــا،

من سيستفيد؟
 7000شركة متوسطية صغرى
وصغيرة ومتوسطة منتجة للنبيذ في 4
دول مشاركة
سلطات اإلدارة للمناطق المحمية
الباحثون والمتخصصون في قطاع النبيذ
مستهلكو النبيذ اللذين سيستفيدون من
العالمات التجارية الخضراء الجديدة
عالية الجودة

اإلنجازات المتوقعة
إنشــاء عالمــة جــودة جديــدة تدعــى “نبيــذ
مــن المناطــق المحميــة المتوســطية”
توقيــع مواثيــق محليــة ومتوســطية بشــأن
“زراعــة الكــروم المبتكــرة فــي المناطــق
المحميــة” مــن قبــل  80شــركة صغــرى
وصغيــرة ومتوســطة
تقديــم  40خدمــة إستشــارية للمؤسســات
الصغــرى والصغيــرة والمتوســطة لتنفيــذ
المواثيــق المحليــة والحمــات الترويجيــة
دعــم مــا ال يقــل عــن  40شــركة صغــرى
وصغيــرة ومتوســطة ماليــا لتطويــر إنتــاج
نبيــذ مســتدام فــي المناطــق المحميــة
وتنفيــذ حمــات تســويقية
للمزيد من
المعلومات
الموازنة

الفهرس

المدة الزمنية
لإلتصال

 2,7مليون يورو ( ٪90مساهمة
اإلتحاد األوروبي)
تشرين الثاني  - 2020آيار 2023
الغرفة الوطنية لمنتجي و موزعي
المواد الكحولية ()UTICA
cnpba.oenomed@gmail.com
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FruitFlyNet-ii

نقل التكنولوجيا وتسويق نتائج البحوث
لمراقبــة ذبابــة الزيتــون (Bactrocera
 )oleaeوذبابــة فاكهــة البحــر المتوســط
 .medfly – Ceratitis capitataيوفــر
الحــل النهائــي ل  LASنموذجيــن أولييــن،
همــا  OliveFlyNetو ،MedFlyNet
ويتألــف مــن فخيــن إلكترونييــن ،واحــد لــكل
آفــة ومجموعــة مــن خدمــات إلكترونيــة.
ســيتم تحســين النموذجيــن مــن خــال
مدخــات لمختبــرات حيــة ،والتــي تشــمل
شــركات ناشــئة ،شــركات صغيــرة ومتوســطة
متخصصــة ،قطــاع اإلدارة المتكاملــة لآلفــات
وأصحــاب مصلحــة أخريــن .ســوف يتــم
عــرض أداء ووظائــف هــذه النمــاذج فــي 8
مواقــع للزيتــون ،الخــوخ ،والحمضيــات.
ســيؤدي تعظيــم إنشــاء ســوق مســتهدفة
وتشــغيل شــركات ناشــئة إلــى منتــج مشــترك
حاصــل علــى بــراءة إختــراع ،وســتكون
نمــاذج ال  LASجاهــزة للتســويق.

تسويق نظام رصد ومتابعة آلي ضد ذباب الزيتون والفاكهة
المتوسطية في منطقة المتوسط
الجامعة الزراعية في أثينا
جامعة موليس
معهد البحوث الزراعية اللبناني
جامعة قرطبة
معهد الزيتون التونسي
مركز البحوث اإلقليمي للبستنة والزراعة
العضوية
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الهدف
تســهيل تقاســم التكنولوجيــا النظيفــة بيــن
مؤسســات البحث وشــركات صغيرة ومتوسطة
ضــد آفــات محــددة فــي منطقــة المتوســط ،عــن
طريــق تســويق نموذجيــن أولييــن ،تتضمــن
مجموعــة مــن خدمــات إلكترونيــة لــكل منهــم
مــن أجــل الرصــد اإللكترونــي الفعــال والتحكم
بالــرش األرضــي.

وصف المشروع
تعتبــر المكافحــة الفعالــة بيئيــا ً لآلفــات الرئيســية
لمحاصيــل الزيتــون ،الخــوخ والحمضيــات ذات
أهميــة إجتماعيــة وإقتصاديــة كبيــرة فــي منطقــة
المتوســط .لذلــك يتطلــب هــذا رصــد إلكترونــي
فعــال وإدارة متكاملــة لآلفــات ( )IPMتضمــن
حلــول إلكترونيــة للتحكــم بالــرش األرضــي يرتكــز
علــى إبتــكارات تكنولوجيــة.
لقــد إســتحدث مشــروع “ ”FruitFlyNetالســابق،
والممــول فــي إطــار برنامــج CBC MED ENI
 2013-2007نظــام توعيــة للموقــع ( )LASتــم
إختبــاره ،تقييمــه وإثباتــه علــى نطــاق صغيــر فــي
مناطــق زراعيــة ،وأظهــر نتائــج واعــدة للغايــة،
علــى الرغــم مــن أنهــا مجــزأة وغيــر مســوقة
لغايــة اآلن .يهــدف مشــروع FruitFlyNet-
 IIإلــى تطويــر حزمــة حلــول كاملــة للمزارعيــن

ما الذي سيتم تحسينه؟

الفهرس

ســيطور المشــروع حــاً إلكترونيًــا مبتكــرً ا،
للمــرة األولــى ،مــن خــال دمــج اإلســتخدام
األتوماتيكــي لبيانــات ميدانيــة آنيــة ،المصيــد
اإللكترونــي المبتكــر ،الــرش ،التوجيــه
اإللكترونــي ،والتتبــع .ســتضاف منتجــات/
خدمــات إلكترونيــة جديــدة لتغطيــة اإلحتياجات
لمكافحــة آفــات مماثلــة ،مثــل ذبــاب الفاكهــة
والعــث علــى العديــد مــن المحاصيــل.
تتميزالمناطــق المعنيــة بتنــوع المحاصيــل،
الخصائــص المناخية والنباتية ،وإســتراتيجيات

إلدارة متكاملــة لآلفــات .ســيكون ل LASأثــر
كبيــر فــي جميــع البلــدان المعنيــة ،وســيمنح
فوائــد إقتصاديــة واضحــة فــي مجــال الرصــد،
المراقبــة والســرعة فــي إتخــاذ القــرارات.

من سيستفيد؟
 1000مزارع زيتون وخوخ وحمضيات
 100جمعية تعاونية
 120من مصدري الصناعات الزراعية
الشركات الصغيرة والمتوسطة ونقابات
التجارة الزراعية

اإلنجازات المتوقعة
نموذجين أوليين من الفخاخ اإللكترونية،
واحدة لكل آفة مستهدفة
مجموعتين من الخدمات اإللكترونية،
واحدة لكل نموذج أولي
 1براءة اختراع مشتركة
 6منشورات علمية في مجالت محكمة

للمزيد من
المعلومات
الموازنة
المدة الزمنية
لإلتصال

 3,6مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)
أيلول  - 2020شباط 2023
ثيودور تسييليجيريديس
الجامعة الزراعية في أثينا
tsili@aua.gr
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iHERITAGE

الشــركات الناشــئة والنواتــج العرضيــة spin-
 offsالمخصصــة لخلــق منتجــات AR/
 .VR/MRفــي نهايــة المطــاف ،سيحســن
 iHERITAGEإمكانيــة الوصــول إلــى
التــراث الثقافــي لليونســكو ،فــي المواقــع
األثريــة وخارجــه ،وسيســاهم فــي إنشــاء
المركــز اإلقليمــي لحمايــة وتثميــن التــراث
الثقافــي غيــر المــادي المتوســطي ،الــذي
ســيُعترف بــه فــي إطــار الفئــة  2لليونســكو.

الهدف
دعــم نقــل التكنولوجيــا وتســويق أدوات AR/
 VR/MRجديــدة تهــدف إلــى تعزيــز الوصول
إلــى التــراث الثقافــي لليونســكو فــي حــوض
المتوســط مــن خــال الخبــرات المعــززة
والغامــرة وإنشــاء مختبــرات حيــة عبــر
الحــدود للبحــث واإلبتــكار.

منصة متوسطية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من
أجل التراث الثقافي لليونسكو
منطقة صقلية – دائرة السياحة
شبكة قالع ومدن العصور الوسطى
جامعة باليرمو  -قسم العمارة
إتحاد جمعيات األعمال المصرية
األوروبية
الجمعية األردنية للبحث العلمي وريادة
األعمال واإلبداع
دائرة اآلثار العامة األردنية
الجامعة اللبنانية األمريكية
جامعة الغارف
المؤسسة لحماية التراث األندلسي
رابطة غرف التجارة والصناعة
المتوسطية
24
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وصف المشروع
يحتــاج التــراث الثقافــي لليونســكو فــي منطقــة
المتوســط إلــى تقنيــات جديــدة لتحســين مســتوى
الشــرح ،مــن خــال اإلســتفادة مــن التكنولوجيــات
وتســويق أحــدث نتائــج البحــوث .فــي هــذا الصــدد،
ســيقدم iHERITAGEحلــوال جديــدة ومبتكــرة
لتعزيــز نقــل التكنولوجيــا عبــر الحــدود ،مختبــرات
حيــة ،تعــاون بيــن الصناعــة واألوســاط األكاديميــة،
وإنشــاء نواتــج عرضيــة  spin-offsومنتجــات
جديــدة ،بإســتخدام أحــدث تكنولوجيــات المعلومــات
واإلتصــاالت  :ICTالواقــع المعــزز  ،ARالواقــع
االفتراضــي  ،VRالواقــع المختلــط .MRسيشــارك
اليافعيــن ،النســاء وفئــة ال  NEETsفــي
المختبــرات الحيــة ،الــدورات التدريبيــة ،وخلــق
النواتــج العرضيــة  ،spin-offsممــا يســهم فــي
زيــادة فــرص العمــل .ســيدعم المشــروع التعــاون
بيــن الجامعــات ،الشــركات الصغيــرة والمتوســطة،

الفهرس

ســوف يعــزز  iHERITAGEخلــق
محتويــات  AR/VR/MRمبتكــرة إلبــراز
التــراث الثقافــي الملمــوس وغيــر المــادي
فــي العالــم ،خاصــة  9مواقــع معنيــة بقائمــة
اليونســكو للتــراث العالمــي 6 :مواقــع فــي
إيطاليــا ،وموقــع فــي إســبانيا ،وموقــع فــي
مصــر ،وموقــع فــي األردن .كمــا ســيزيد
مــن القــدرات الرياديــة لليافعيــن ،موظفــي
المؤسســات العامــة والباحثيــن مــن خــال
الــدورات التدريبيــة .علــى المــدى الطويــل،
ســيؤدي iHERITAGEإلــى إنشــاء مركــز
إقليمــي مخصــص للتــراث الثقافــي غيــر
المــادي لمنطقــة المتوســط ،وأول مجموعــة
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتــراث
اليونســكو الثقافــي المتوســطي.

من سيستفيد؟
 300باحــث وموظــف متخصــص فــي
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
يعملــون علــى التطويــر التجــاري
ألفكارهــم البحثيــة
 6000شــخص مــن فئــة ال ،NEETS
شــباب ونســاء
زيارة  10ماليين ســائح لمواقع اليونســكو
الثقافية المشــاركة في المشــروع
 2مليــون مســتخدم نهائــي ،ســيتمكنون
مــن الوصــول إلــى محتويــات الوســائط
المتعــددة الخاصــة ب  AR/VRبالتــراث
الثقافــي لليونســكو علــى اإلنترنــت
وخارجــه

اإلنجازات المتوقعة
 18إتفاقية بحثية بين جامعات وباحثين
وشركات صغيرة ومتوسطة
خلق  6برامج تدريبية جديدة
 76منتج/خدمات جديدة مبتكرة لتعزيز
قيمة التراث الثقافي غير المادي
إنشاء المركز اإلقليمي لحماية وتثمين
التراث الثقافي غير المادي المتوسطي
للمزيد من
المعلومات
الموازنة
المدة الزمنية
لإلتصال

 3,8مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)
أيلول  - 2020أذار 2023
ليا جيامبيرون
منطقة صقلية
iheritagecbc@gmail.com
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غرفة آخايا
جامعة باتراس  -قسم الحساب
الخاص للمنح البحثية
اتحاد جمعيات األعمال المصرية األوروبية
مؤسسة سيكيم للتنمية
رابطة غرف التجارة والصناعة المتوسطية
الغرفة الرسمية للتجارة والصناعة
وخدمات والشحن في إشبيلية
الشركة التكنولوجية لمؤسسة األندلس
غرفة التجارة والصناعة في الرأس الطيب
الوكالة الوطنية لتعزيز البحث العلمي
26

وصف المشروع
علــى الرغــم مــن أن المناطــق المشــاركة فــي
مشــروع  INTECMEDغيــر متجانســة مــن
حيــث اإلبتــكار ،إال أنهــا لديهــم تحــدي مشــترك:
التغلــب علــى تشــتت الجهــات الفاعلــة المختلفــة
التــي تعمــل علــى اإلبتــكار علــى المســتوى المحلــي
لتنســيق أعمالهــا وإيجــاد أوجــه تــآزر .لهــذا
الســبب ،يهــدف INTECMEDإلــى تطويــر
نظــام بيئــي متكامــل لإلبتــكار علــى المســتوى
المحلــي لدعــم نقــل التكنولوجيــا وتســويق نتائــج
البحــوث .سيســتخدم المشــروع منهجيــة بنــاء
المرونــة فــي إدارة المخاطــر ( )BRIMلوضــع
رؤيــة مشــتركة لكيفيــة بنــاء شــركات ناشــئة
تتغلــب علــى عــدم الخبــرة والفجــوة بيــن المعرفــة
األكاديميــة وتطويــر األعمــال .ســيتم تنفيــذ هــذه
المنهجيــة مــن خــال إنشــاء تحالفــات إقليميــة ،نقاط
تســهيالت ،برامــج إرشــاد ومعــارض لإلبتــكار،

لكــي تتــاح للمســتثمرين والمبتكريــن الفرصــة
لتبــادل أفكارهــم وفــرص أعمالهــم .مــن خــال
اإلرشــاد وتنميــة المهــارات فــي تخطيــط
األعمــال التجاريــة ،ســيتم تعزيــز تســويق
نتائــج البحــوث لـــ  48مــن رواد األعمــال
والباحثيــن علــى األقــل وإنشــاء علــى األقــل 4
نتائــج عرضيــة  spin-offsجديــدة.

 25مؤسسة عامة ،وال سيما مؤسسات
دعم اإلبتكار

الهدف

المستثمرون المحتملون ،مثل المؤسسات
المالية والصناعية

 35مؤسسة علمية وبحثية
شركات صغيرة ومتوسطة

تطويــر نظــام بيئــي متوســطي متكامــل يســهل
نقــل التكنولوجيــا وتســويق نتائــج البحــوث،
مــع تعزيــز الروابــط بيــن البحــوث ،الصناعــة،
القطــاع الخــاص والمواطنيــن.

تقديم  48برنامج إرشادي

ما الذي سيتم تحسينه؟

تطويــر  12منتجاً/خدمــات جديــدة مــن
قبــل الشــركات الناشــئة المختــارة

يهــدف مشــروع  INTECMEDإلــى
مواجهــة التحديــات المشــتركة فــي المجــاالت
التــي يشــملها المشــروع ،والتــي تتميــز جميعها
بظاهرتيــن :التباطــؤ اإلقتصــادي العــام ونقــص
حــاد فــي الوظائــف .علــى المــدى المتوســط،
يتوقــع المشــروع إنشــاء مجموعــة ثابتــه مــن
صنــاع القــرار لتحديــد إســتراتيجية اإلبتــكار
علــى المســتوى المحلــي وقــادرة علــى تنســيق
جميــع إجــراءات الجهــات الفاعلــة المختلفــة.
ستحســن برامــج اإلرشــاد الرائــدة الكفــاءات
والقــدرات علــى تســويق نتائــج البحــوث لمــا
ال يقــل عــن  48مــن رواد األعمال/الباحثيــن.
علــى المــدى الطويــل ،مــن المتوقــع أن تتحســن
القــدرة اإلبتكاريــة للمناطــق المعنيــة ،وال ســيما
فــي الســاحل الجنوبــي لحــوض المتوســط.

حاضنات لإلبتكار ونقل التكنولوجيا في حوض المتوسط

من سيستفيد؟

اإلنجازات المتوقعة

إنشــاء  4نواتــج عرضيــة بوصفهــا
شــركات جديــدة
خلق ما ال يقل عن  12وظيفة جديدة

للمزيد من
المعلومات
الموازنة

الفهرس

المدة الزمنية
لإلتصال

 3,7مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)
أيلول  - 2020شباط 2023
كوستاس جيوتوبولوس
غرفة آخايا
projects@e-a.gr
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MED-QUAD

الحــدود ،حيــث ســيتم تنفيــذ عــدة أنشــطة رائــدة
لنقــل التكنولوجيــا وتســويق نتائــج البحــوث.
ســوف يتــم إســتغالل تكنولوجيــا المعلومــات
واإلتصــاالت والتكنولوجيــات التمكينيــة
الرئيســية لتحســين إســتخدام وإســتهالك وفقــد
الميــاه (تطبيقــات إســتخدام الميــاه الذكيــة -
 ،)SWUAPفضــا عــن تعزيــز والحفــاظ
علــى التــراث الثقافــي (البحــوث التطبيقيــة
إلســتغالل التــراث الثقافــي .)ARCHEO -
سينشــئ المشــروع مجموعــة أدوات لتعزيــز
القــدرات المؤسســية للشــركات ،المــدن
والجامعــات علــى كال جانبــي المتوســط معــا ً
وتقويــة دورهــا “كمحفــزات” للتنميــة العادلــة
والشــاملة.

الهدف
تهيئــة الظــروف  -مــن خــال إنشــاء مختبــرات
حيــة متوســطية عبــر الحــدود  -مــن أجــل
تفاعــل ف ّعــال بيــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية
فــي اإلبتــكار الحلزونــي الرباعــي :األوســاط
األكاديميــة ،الصناعــة ،المجتمــع المدنــي
والحكومــات فــي اإلقتصــاد الرقمــي

نهج الحلزون الرباعي المتوسطي للرقمنة
وصف المشروع
شركة EPIMORFOTIKI KILKIS
 Single-member LLCذ م م
الجامعة اليونانية الدولية
األكاديمية العربية للعلوم ،التكنولوجيا
والنقل البحري
جامعة الكويال
جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البوليتكتك فلسطين
جامعة سوسة
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يعتبــر اإلبتــكار والتكنولوجيــا محركيــن رئيســيين
للتنافســية والنمــو اإلقتصــادي المحلــي علــى
المــدى الطويــل .مــع ذلــك ،تتميــز معظــم مناطــق
المتوســط بإرتفــاع معــدل إنتشــار الشــركات
الصغيــرة ،مــع صعوبــات فــي إكتســاب المهــارات
الالزمــة لإلبتــكار والنمــو .ســيتصدىMED-
 QUADلهــذا التحــدي مــن خــال التعــاون بيــن
الجامعــات فــي  6بلــدان .يهــدف المشــروع إلــى
تغذيــة إمكانــات اإلبتــكار فــي المناطــق ،مــن خــال
بنــاء خطــة تعــاون حلزونيــة رباعيــة اإلبتــكار
عبــر الحــدود .تمثــل الجامعــات الجهــات الفاعلــة
الرئيســية للمشــروع التــي ستحســن قدرتهــا لتعمــل
كـــ “جامعــات مدنيــة” بالتعــاون مــع المــدن التــي
تنتمــي إليهــا كمؤسســات “إرتــكاز” إلــى جانــب
أصحــاب المصلحــة اإلجتماعييــن واإلقتصادييــن
والمواطنيــن .ســيتم إنشــاء مختبريــن حييــن عبــر

من سيستفيد؟
الجامعات
موظفو مجالس المدن
الشركات الصغيرة والمتوسطة ورابطات
األعمال التجارية
رواد األعمال

اإلنجازات المتوقعة
إنشاء مختبرين حيين
إطالق  8مشاريع مشتركة بين الجامعات
والشركات الصغيرة والمتوسطة
إستفادة  80من المهنيين من التدريب على
مهارات ريادة المشاريع
تتجير  10منتجات/خدمات جديدة مبتكرة

ما الذي سيتم تحسينه؟

الفهرس

ســيدعم  MED-QUADخلق البيئة المناســبة
لكــي تتعــاون الجامعــات ،الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة والحكومــات لتشــجيع اإلبتــكار
فــي العمليــات والمنتجــات .ســيتم تطبيــق النهــج
الحلزونــي الرباعــي علــى مختبــرات حيــة
عبــر الحــدود والتــي تركــز علــى موضوعيــن
حاســمين :الســياحة والميــاه .ستنشــئ الجامعات
مكاتــب لنقــل اإلبتــكار ،وسيكتســب صانعــو
السياســات كفــاءات إلنشــاء نظــم بيئيــة لريــادة
المشــاريع حيــث ســتجد الشــركات الجديــدة
الدعــم المناســب .علــى المــدى القصيــر ،ســيتم
خلــق  5نتائــج عرضيــة  spin-offsعابــرة
للحــدود وســتقوم علــى األقــل  5شــركات
صغيــرة ومتوســطة قائمــة بخلــق وظائــف
جديــدة للشــباب المؤهليــن.

للمزيد من
المعلومات
الموازنة
المدة الزمنية
لإلتصال

 3,3مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)
أيلول  - 2020آذار 2023
بيريكليس كوسميديس
EPIMORFOTIKI KILKIS
Single-member LLC
epimorf@otenet.gr
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NEX-LABS

تنفيــذ تقنيــات نظيفــة مــن أجــل نمــو مســتدام
ومــرن إلنتــاج قطــاع األغذيــة الزراعيــة علــى
أســاس إســتخدام أكثــر كفــاءة للطاقــة (حلــول
متجددة/شمســية) والميــاه (حلــول معالجــة ميــاه
الصــرف الصحــي ،حصــاد الميــاه أو إعــادة
إســتخدامها) فــي البلــدان المتوســطية الشــريكة
بفضــل مســاهمة تكنولوجيــا المعلومــات
واإلتصــاالت مثــل تكنولوجيــا،blockchain
إنترنــت األشــياء ( ،)IoTالــذكاء اإلصطناعــي
( ،)AIالتعلــم اآللــي والبيانــات الضخمــة.

الهدف

مختبرات مفتوحة قائمة على الترابط من أجل النمو
التنافسي والشامل في حوض المتوسط
جامعة برشلونة المستقلة
 C.I.Pالمواطنون في السلطة
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
شركة INNOLABS
مركز الخدمات الترويجية للشركات -
الوكالة الخاصة لغرفة التجارة في كالياري
شركة Net7
الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية -
مركز األميرة بسمة للتنمية المجتمعية العقبة
الجمعية العلمية الملكية – فرع العقبة
الجامعة األمريكية في بيروت
مؤسسة Berytech
غرفة التجارة والصناعة للوسط
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وصف المشروع

تتســم المناطــق المســتهدفة فــي NEX-LABS
بنــدرة الميــاه وعــدم إنتظــام هطــول األمطــار
والتوزيــع الســكاني ،والزراعــة مــن القطاعــات
األكثــر إســتهالكا ً للميــاه ( )٪ 90-70فــي حيــن
تشــير توقعــات اإلحتــرار العالمــي المســتقبلية
إلــى إرتفــاع (≈ 2درجــة مئويــة) ممــا قــد يســبب
إنخفــاض الهطــول المطــري الصيفــي بحوالــي
( ،)٪30-10إنخفــاض توافــر الميــاه بحوالــي
( )٪15-2واإلنتاجيــة الزراعيــة بحوالــي (٪12-
 .)40الصــراع الخفــي بيــن كفــاءة الطاقة (≈)٪60
وإنتاجيــة الميــاه يزيــد مــن بصمــة الطاقــة/م 3مــن
الميــاه المســتخدمة إلنتــاج الغــذاء .تتطلــب أوجــه
القصــور المتوقعــة فــي المياه/الطاقة/األغذيــة إتبــاع
نهــج “الترابــط  ،”NEXUSوالتــي تعنــي حوكمــة
وإدارة متكاملــة لهــذه المــوارد الطبيعيــة .فــي هــذا
الســياق ،يهــدف مشــروع  NEX-LABSإلى دعم

الفهرس

من سيستفيد؟
 21مؤسسة عامة مثل الوزارات
والوكاالت الوطنية
 35مركزاً أو جامعة بحثية
 60شركة صغيرة ومتوسطة
 35كيانا من كيانات النظم البيئية الرائدة
مثل شركات/مؤسسات نقل التكنولوجيا/
مراكزالتكنولوجية/رأس المال
اإلستثماري /مستثمرون

المســاهمة فــي إنشــاء قطــاع مســتدام ومــرن
فــي مجــال األغذيــة الزراعيــة يعتمــد
علــى نهــج مختبــرات مفتوحــة قائمــة علــى
الترابــط ( ،)NDOLLوبالتالــي تعزيــز نقــل
التكنولوجيــا ،التعــاون بيــن األوســاط األكاديمية
والصناعيــة ،زيــادة فــرص التســويق والنمــو
القائــم علــى اإلبتــكار.

تخصيص  16قسيمة إختبار و 42
قسيمة تسريع

ما الذي سيتم تحسينه؟

خلق  6نواتج عرضية مع  6براءات
إختراع مسجلة مشتركه

تعتبــر الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
العمــود الفقــري لإلقتصــاد فــي بلــدان
المتوســط ،حيــث توظــف غالبيــة القــوى
العاملــة .مــع ذلــك ،فإنهــا تفقــد قدرتهــا
التنافســية ،ممــا يــؤدي إلــى أغلبيــة الشــركات
غيــر قــادرة علــى اإلســتمرار .يعتــزم NEX-
 LABSتغييــر هــذا التوجــه وتوليــد أثــر
متوســط المــدى مــن خــال نهــج NDOLL
إلختبــار وتزكيــة وتنفيــذ تلــك التكنولوجيــات
المترابطــة المتكاملــة فــي قطــاع األغذيــة
الزراعيــة ،وإكمالهــا بمنتجــات ،خدمــات
وبرامــج لتعزيــز األعمــال التجاريــة المرتبطة.
إلــى جانــب ذلــك ،ســيعزز المشــروع منصــة
لوظائــف موجــه إلــى الشــباب فــي البلــدان
المتوســطية الشــريكة ليتناســب مــع عــرض
وطلــب التوظيــف المتعلــق بتقنيــات الترابــط
.NEXUS

توقيع  8عقود بحثية مشتركة

اإلنجازات المتوقعة
إنشاء مختبرين حيين مفتوحيين قائمين
على الترابط

للمزيد من
المعلومات
الموازنة
المدة الزمنية
لإلتصال

 3,4مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)
أيلول  - 2020آذار 2023
غوستافو بيريز غونزاليس
جامعة برشلونة المستقلة
gustavo.perez@uab.cat
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PPI4MED

خــال التصميــم المشــترك للحلــول فــي 5
مختبــرات حيــة محليــة ومختبــر عابــر للحــدود
وتنفيــذ  12عمليــة لـــ  PPIلزيــادة وعــي
صنــاع السياســات بإســتخدام ال PPIكأداة
إســتراتيجية لنقــل النتائــج كجــزء مــن سياســة
العلــوم فــي كل بلــد معنــي .يمكــن أن تكــون ال
 PPIأداة تحويليــة للسياســات العلميــة ونتائــج
البحــث والتطويــر التــي يمولهــا القطــاع العــام.
ســتبين األنشــطة التجريبيــة التــي ســيتم تنفيذهــا
فــي  5بلــدان إمكانــات ال PPIفــي التصــدي
للتحديــات الرئيســية لمجتمعاتنــا.

الهدف
تعزيــز تســويق نتائــج البحــوث مــن مؤسســات
البحــوث العامــة مــن خــال برامــج ومشــاريع
المشــتريات العامــة لإلبتــكار ( ،)PPIوكذلــك
الشــراكات التجاريــة بيــن القطاعيــن الخــاص
والعــام.

نقل التكنولوجيا وتسويق نتائج البحوث العامة
من خالل ال  PPIفي منطقة المتوسط

ما الذي سيتم تحسينه؟

وصف المشروع
المجلس الوطني اإلسباني للبحوث
()CSIC
المركز الوطني للبحوث
المجلس الوطني للبحوث
المركز الوطني للبحث والتطوير
الوكالة الوطنية لتعزيز البحث العلمي
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تمثــل مراكــز البحــوث الوطنيــة  NRCsالمنتــج
الرئيســي لنتائــج البحــث والتطويــر فــي منطقــة
المتوســط ،حيــث يتــم نقــل نتائجهــا إلــى المجتمــع
مــن خــال أدوات مختلفــة ولكــن ليــس مــن
خــال المشــتريات العامــة لإلبتــكار( ،)PPIعلــى
الرغــم مــن أن المشــتريات العامــة تشــكل حصــة
كبيــرة مــن اإلنفــاق العــام بمــا ال يقــل عــن 17٪
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لمعظــم البلــدان
المتوســطية .يهــدف مشــروع  PPI4MEDإلــى
إنشــاء وعــرض نمــوذج لنقــل نتائــج مــن مراكــز
البحــوث  NRCsإلــى مشــترين عاميــن ،صناعــة،
شــركات صغيــرة ومتوســطة وأشــخاص مــن

الفهرس

ســيكون للمشــروع آثــار ملموســة طويلــة
األمــد فــي المجــاالت التقنيــة ،اإلجتماعيــة
واإلقتصاديــة وفــي صنــع السياســات .ستحســن
عمليــة تســويق النتائــج مــن تركيــز البحــوث
المســتقبلية علــى تحقيــق نتائــج ملموســة
للمجتمــع .ســيتم تعزيــز التفاعــل بيــن األوســاط
األكاديميــة والصناعيــة والقطــاع العــام،
بمــا يســمح النقــل التجــاري للمعرفــة إلــى
المشــترين .ستســتفيد البلــدان الشــريكة مــن
الوصــول إلــى مســتودع معرفــي ضخــم لـــ 5
مراكــز بحثيــة وطنيــة NRCsمــع تكنولوجيــا
إليجــاد حلــول للمســائل العابــرة للحــدود (إدارة
الميــاه ،الصناعــة الزراعيــة ،الــخ) وتســويق
نتائجهــا.

من سيستفيد؟
 35هيئة عامة (وزارات وغيرها من
المشترين العموميين من الحكومات
الوطنية أو اإلقليمية أو المحلية)
 40وحدة من مراكز البحوث الوطنية
وباحثينها
 90شركة صغيرة ومتوسطة
 35مشتري عام و صانعي سياسات

اإلنجازات المتوقعة
 5مختبــرات حيــة وطنيــة ومختبــر عابــر
للحــدود لمشــتريات اإلبتــكار
 10منصــات وطنيــة ومنصتــان عبــر
الحــدود إلجــراء تحليــل مســبق للمنافســة
للمنتجــات
 30اتفــاق لتســويق نتائــج مراكــز البحــوث
 NRCsللمشــترين العاميــن
 4براءات إختراع مشتركة مسجلة

للمزيد من
المعلومات
الموازنة
المدة الزمنية
لإلتصال

 3,6مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)
تشرين األول  – 2020آذار 2023
أنجيال ريبيرو
المجلس الوطني اإلسباني للبحوث
eni.csic@gmail.com
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نقل التكنولوجيا وتسويق نتائج البحوث

RE-MED

إلدمــاج بُعــد التنميــة المســتدامة فــي قطــاع
إنشــاء الطــرق .كمــا يهــدف المشــروع إلــى
دعــم وزارتــي البيئــة التونســية واللبنانيــة مــن
أجــل تغييــر اللوائــح لتســهيل إســتخدام مــا ال
يقــل عــن  ٪20مــن المــواد المعــاد تدويرهــا
فــي بنــاء الطــرق ،وبالتالــي فتــح ســوق لنفايــات
البنــاء.

الهدف
دعــم نقــل التكنولوجيــا لزيــادة قيمــة نفايــات
البنــاء وتعزيــز إســتخدامها فــي بنــاء الطــرق،
ودمــج مــا ال يقــل عــن  ٪30مــن المــواد
المعــاد تدويرهــا ،مــع نقــل ونشــر ممارســات
إعــادة التدويــر ،وبالتالــي تســريع تطويــر
ســوق جديــدة.

ما الذي سيتم تحسينه؟

تطبيق اإلبتكار لتطوير اإلقتصاد الدائري من
أجل البناء المستدام في حوض المتوسط
مركز الدراسات والخبرة في مجال
المخاطر ،البيئة ،التنقل والتخطيط
الحضريCEREMA
شركة SARL Dynedoc
جامعة باليرمو
وزارة البيئة
الجامعة األمريكية في بيروت
نقابة مقاولي األشغال العامة في لبنان
شركة Afrique Travaux
مركز تقنيات اإلختبار والبناء CETEC
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
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وصف المشروع
نشــأ  RE-MEDمــن الحاجــة إلــى الحــد مــن
اآلثــار البيئيــة والصحيــة الناجمــة عــن الفشــل
فــي إدارة نفايــات البنــاء والهــدم (.)CDW
يهــدف المشــروع إلــى نقــل وتجربــة تكنولوجيــات
تمكــن مــن تحويــل ال  CDWإلــى مــوارد للبنــاء
وصيانــة الطــرق .يشــمل المشــروع بنــاء محطــات
إلعــادة تدويــر ال  CDWبهــدف دعــم التحــول
المجتمعــي ،البيئــي والرقمــي فــي أقاليــم المتوســط.
ســيتم بنــاء قســم مــن طريــق بدمــج ال CDW
وتقييمــه إلثبــات المفهــوم .ســيتم إعــداد برنامــج
عمــل كامــل ومشــاركته علــى منصــة RE-MED
التعاونيــة المجتمعيــة .ســينفذ المشــروع تدريــب
منظــم ،نشــر علمــي وعــام ،أدلــة منهجيــة ومســودة
معاييــر ،فضــا عــن نمــاذج لالقتصــاد الكفــؤ

الفهرس

ســوف يفتــح  RE-MEDتخصــص مســتدام
بيئيــا فــي ســوق البنــاء ،مــن خــال إســتخدام
مخلفــات البنــاء والهــدم  CDWكقيمــة
إقتصاديــة .ســوف يعــزز المشــروع تطــورا
تنظيميــا يؤســس إلعــادة إســتخدام ال CDW
وتدويــره فــي بنــاء الطــرق بنســبة  ٪20مــن
المجمــوع علــى المــدى القصيــر و ٪40
علــى المــدى الطويــل ،فضــا عــن إعتمــاد
معاييــر جديــدة تتعلــق بمعالجــة ال CDW
وخصائصهــا ،مثــل مصطلــح النفايــات
ومعاييــر الفحوصــات.
سيســمح هــذا التعــاون مــن تعزيــز تقنيــات
تثميــن ال  CDWوتكنولوجياتهــا المبتكــرة
فــي البلــدان الشــريكة االربعــة مع إنتــاج أدوات
جديــدة .كمــا ســيوفر المشــروع تدريبــات عبــر
الحــدود حتــى يتمكــن المهنيــون المســتقبليون
فــي هــذا القطــاع مــن تطبيــق هــذه التقنيــات.

من سيستفيد؟
 6سلطات عامة وطنية :وزارات األشغال
العامة واإلقتصاد والمالية والداخلية
المعنيين بتطوير التنظيمات ذات الصلة
بالمشروع
الوكاالت الوطنية المتخصصة في
قطاعات النفايات والبيئة والبناء
 50مديري وأصحاب الطرق
شركات المقاوالت

اإلنجازات المتوقعة
بنــاء  3محطــات لفــرز ومعالجــة نفايــات
البنــاء والهــدم CDW
بنــاء طريــق بطــول  1كــم كمشــروع
تجريبــي مبتكــر
 4مقترحات قانون/مراسم
 1براءة اختراع مسجلة

للمزيد من
المعلومات
الموازنة
المدة الزمنية
لإلتصال

 3مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)
أيلول  - 2020آذار 2023
أمية مرزوق
CEREMA
Oumaya.Marzouk@cerema.fr
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TRANSDAIRY

نقل التكنولوجيا وتسويق نتائج البحوث
الحــدود للمعالجــة ،تحســين قــدرة المؤسســات
مــن خــال دورات تدريبيــة متخصصــة،
وتوفيــر تحليــاً للســوق لمنتجــات وخدمــات
جديــدة تتيحهــا ال  .KETsســوف يوفــر
مشــروع  TRANSDAIRYأدوات وتقنيات
جديــدة أكثــر كفــاءة وإســتدامة لـــ  ،DVCممــا
ســيؤدي إلــى تقليــل أوقــات التســليم ،التكاليــف
اللوجســتية والنفايــات ،وزيــادة وتحســين جــودة
وســامة الحليــب ومنتجــات األلبــان.

الهدف
تعزيــز نقــل التكنولوجيــا بين البحــث ،الصناعة
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي
مجــاالت التقنيــات التمكينيــة الرئيســية المطبقــة
علــى سلســلة القيمــة لمنتجــات األلبــان ،مــن
خــال إنشــاء مختبــرات حيــة ،تنميــة القــدرات
المؤسســية ،وتطويــر المعلومــات الســوقية
مــن أجــل خلــق نواتــج عرضيــة spin-offs
مســتدامة وموحّ ــدة.

تقنيات تمكين رئيسية عبر الحدود ومختبرات
حية لسلسلة القيمة لمنتجات األلبان
جامعة كامبانيا “لويجي فانفيتيلي”
المجلس الوطني للبحوث ،معهد علوم
شركة األغذية
شركة كونتور 46
معهد اإلتصاالت ونظم الحاسوب
الجامعة الزراعية في أثينا
معهد البحوث الصناعية
مؤسسة Berytech
وكالة تشجيع اإلستثمار الزراعي
وكالة تشجيع الصناعة واإلبتكار
المدرسة العليا للمهندسين في مدينة
مجازالباب
36

ما الذي سيتم تحسينه؟

وصف المشروع
تواجــه سلســلة القيمــة لمنتجــات األلبــان DVC
تحديــات مشــتركة علــى مســتوى حوض المتوســط:
الطلــب الســوقي المتزايــد علــى منتجــات عاليــة
الجــودة وآمنــة والتصنيــع الزراعــي والعولمــة.
فــي هــذا الســياق ،هنــاك حاجــة إلــى التعــاون
عبــر الحــدود لتكتــل الكميــة الهائلــة مــن نتائــج
البحــوث التــي يمكــن تســويقها مــن خــال خلــق
نواتــج عرضيــة  spin-offsلمعالجــة ال DVC
بأجملــه .يهــدف مشــروع  TRANSDAIRYإلى
تعزيــز نقــل التكنولوجيــا بيــن البحــث ،الصناعــة
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي مجــاالت
التقنيــات التمكينيــة الرئيســية ( )KETsالمطبقــة
علــى سلســلة القيمــة لمنتجــات األلبــان .مــن أجــل
ذلــك ،ســوف يتــم إنشــاء  8مختبــرات حيــة عبــر

الفهرس

تتقاســم المناطــق المشــاركة فــي المشــروع
سلســلة القيمــة لمنتجــات األلبــان التــي تقــوم
علــى المــزارع الصغيــرة ,التــي تديرهــا
األســرة عمومـا ً حيــث يميــل أفرادهــا األصغــر
ســنا ً إلــى الفــرارألن تمثــل عمــل مرهــق
باإلضافــة إلــى وجودهــا فــي مناطــق متأثــره
بتغيــر المنــاخ .هــذه الحالــة تزيــد مــن صعوبــة
الحــال فــي ظــل المنافســة الدوليــة التــي توفــر
منتجــات ألبــان مســتوردة منخفضــة التكلفــة
والجــودة .ســوف يعمــل TRANSDIARY
علــى تحديــث بعــض الممارســات والتــي
تدعــم اإلنتقــال نحــو نمــوذج أكثــر تكيف ـا ً مــع
واقــع العولمــة الحالــي .إلــى جانــب خلــق
فــرص عمــل ،ســيزيد المشــروع مــن جــودة
وســامة منتجــات األلبــان ،وتحســين اإلنتاجيــة
وإيــرادات المزارعيــن المحلييــن.

من سيستفيد؟
الجهات الفاعلة في سلسلة قيمة األلبان:
المزارعين ،الناقلين ،الموزعين ،الخ.
النساء والشباب العاملين في القطاع الذين
يبحثون عن فرص ووظائف جديدة
مؤسسات بحثية في تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والتكنولوجيات البيولوجية/
النانوية
مستهلكي منتجات األلبان

اإلنجازات المتوقعة
إنشــاء  8مختبــرات حيــة 4 ،فــي مجــال
التكنولوجيــا الحيويــة ،و 4فــي مجــال
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
إطــاق منصتيــن علــى األنترنــت إلجــراء
تحليــل مســبق للمنافســة للمنتجــات
والخدمــات
تنفيــذ  8دورات تدريبيــة بمشــاركة 200
مســتفيد علــى األقــل
 12قســيمة للتطويــر المشــترك لبــراءات
إختــراع
للمزيد من
المعلومات
الموازنة
المدة الزمنية
لإلتصال

 3,8مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)
أيلول  - 2020شباط 2023
لويجي زيني
جامعة كامبانيا
luigi.zeni@unicampania.it
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نقل التكنولوجيا وتسويق نتائج البحوث

TECHLOG

والموانــئ المتخصصيــن .ســيتم إنشــاء مختبــر
متوســطي مفتــوح لتعزيــز وتبــادل تلــك
المبــادرات داخــل قطــاع نقــل الموانــيء.
ســيتم إختبــار هــذه المبــادرات  TTIمــن
خــال إجــراءات تجريبيــة ،لعاملــي الموانــئ ،
وســوف يشــارك موظفيــن مدربيــن .مــن أجــل
الكفــاءة والتناســق ،ســيركز المشــروع علــى
تكنولوجيــات محــاكاة متقدمــة والتــي هــي،
بــدون أدنــى شــك ،مــن بيــن عوامــل النجــاح
الرئيســية لــكل مــن عمــال ومشــغلي الموانــئ.

الهدف
تعزيــز الروابــط بيــن البحــوث والصناعــة فــي
قطــاع نقــل الموانــئ مــن خــال إنشــاءمكان
دائــم عبــر الحــدود بيــن االتحــاد األوروبــي و
البلــدان المتوســطية تتيــح مشــاركة منظمــات
البحــوث وقطــاع نقــل الموانــيء إلنشــاء
وإختبــار وتبــادل مبــادرات نقــل التكنولوجيــا
الجديــدة علــى أســاس تقنيــات المحــاكاة
المتقدمــة.

نقل تكنولوجي لإلبتكار اللوجستي في منطقة
المتوسط
جامعة كاليري
غرفة التجارة ،الصناعة ،الحرف
والزراعة في ماريما وتيرينو
األكاديمية العربية للعلوم ،التكنولوجيا
والنقل البحري
إتحاد جمعيات األعمال األوروبية-المصرية
إتحاد الغرف التجارية المصرية  -غرفة
اإلسكندرية
المعهد اللبناني للبحوث الزراعية
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
بيروت وجبل لبنان
المعهد األوروبي للشحن البحري القصير
غرفة صفاقس للتجارة والصناعة
جامعة صفاقس
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ما الذي سيتم تحسينه؟

وصف المشروع
تعانــي معظــم القطاعــات المتوســطية مــن ضعــف
الترابــط بيــن البحــث والتطويــر والتعليــم ،مــن
جانــب ،واإلقتصــاد الحقيقــي ،مــن جانــب خــر.
لألســف ،العديــد مــن األدوات المســتخدمة
والمطــورة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة البحثيــة
واألكاديميــة ال تتطابــق مــع إحتياجــات الســوق
الفعليــة .والموانــيء ليســت اســتثناء فــي ذلــك
 .يرغــب مشــروع  TECHLOGتعزيــز
العالقــات بيــن األوســاط األكاديميــة وقطــاع
نقــل الموانــئ (خاصــة النقــل داخــل الموانــئ)
فــي منطقــة المتوســط .مــن الناحيــة العمليــة،
ســيعمل مشــروع  TECHLOGعلــى تشــجيع
المبــادرات المشــتركة لنقــل التكنولوجيــا ()TTI
لتحقيــق معاييــر الجــودة المشــتركة لموظفــي النقــل

الفهرس

سينشــيء المشــروع مختبــر متوســطي
مفتــوح عبــر الحــدود يهــدف إلــى تيســير
تبــادل المعرفــة والمبــادرات المشــتركة
لنقــل التكنولوجيــا بيــن األوســاط األكاديميــة
وقطــاع نقــل الموانــئ فــي مجــال المحــاكاة
المتقدمــة لموظفــي والخدمــات اللوجســتية
للموانــئ .سيســاعد ذلــك علــى إطــاق تطويــر
قائــم علــى المعرفــة مبنــي علــى اإلبتــكار
وتقنيــات المحــاكاة المتقدمــة التــي مــن شــأنها
أن تســهم فــي نمــو إقتصــادي لنقــل الموانــيء
بيــن اإلتحــاد األوروبــي وحــوض المتوســط.
بفضــل  ،TECHLOGســيتم تزويــد مشــغلي
نقــل الموانــئ والمؤسســات بنقطــة مرجعيــة
للتصميــم المشــترك والنقــل التكنولوجــي فــي
بيئــة واقعيــة مــن أجــل تحســين أداء نقــل
الموانــيء والقــدرة التنافســية.

من سيستفيد؟
سلطات الموانيء
مشغلي المحطات الفرعية
مراكز البحوث في مجال المحاكاة
المتقدمة
عمال الموانئ

اإلنجازات المتوقعة
إنشــاء مختبريــن حييــن لدعــم نقــل
التكنولوجيــا بيــن مراكــز البحــوث
المتخصصــة فــي المحــاكاة وقطــاع نقــل
الموانــيء
تطوير دورة تدريبية لمدربي اإلبتكار
تدريــب  10ممثليــن عــن مؤسســات النقــل
ليصبحــوا مدربيــن فــي مجــال اإلبتــكار
فــي قطاعاتهــم
بنــاء تعــاون بيــن  16مؤسســة نقــل
موانــيء مــع مؤسســات البحــوث
للتحقــق مــن المبــادرات المشــتركة لنقــل
التكنولوجيــا ( )TTIالتــي تــم تطويرهــا
للمزيد من
المعلومات
الموازنة
المدة الزمنية
لإلتصال

 3,5مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)
تموز – 2021كانون الثاني 2024
جيان فرانكو فانشلو
جامعة كاليري
fancello@unica.it
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GREENLAND

إمكانية توظيف اليافعين NEETوالنساء

الهدف

منطقة كاالبريا
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحري

تعانــي منطقــة المتوســط مــن معــدالت مرتفعــة
لبطالــة الشــباب والنســاء .لمعالجــة هــذا التحــدي،
يحفــز  GREENLANDاإلدمــاج اإلجتماعــي
ومكافحــة الفقــر مــن خــال تزويــد الشــباب الغيــر
مدربيــن والمحروميــن لا ) )NEETsبمهــارات
قابلــة للتســويق فــي قطــاع اإلقتصــاد األخضــر
والدائــري ،مــع إمكانيــة خلــق آالف الوظائــف.
لتحقيــق أهدافــه ،ســيقوم المشــروع بتطويــر
مناهــج جديــدة تســتند إلــى إحتياجــات الســوق
ونقــل مهــارات إلــى فئــة ال NEET sوالنســاء،
وأدوات تدريــب قائمــة علــى اإلعــام ،وتبــادالت
ثقافيــة بيــن الشــباب .ســيتم تعزيــز فــرص عمــل
جديــدة مــن خــال تحالفــات بيــن مؤسســات التعليــم
والتدريــب الفنــي والمهنــي ( )TVETsوالشــركات
الصغيــرة والمتوســطة (.)SMEs

اإلطار األوروبي اإلقليمي للتعاون
مركز  Interbalkanالبيئي
جمعية ARCES
المركز الوطني للبحوث الزراعية
وكالة التخطيط والتنمية
كلية هشام حجاوي التكنولوجية نابلس
جامعة الغارف
40

رفــع نســبة التوظيــف لفئــة ال NEETs
(حتــى عمــر  30ســنة) وللنســاء (مــن جميــع
األعمــار) مــن خــال تزويدهــم بمهــارات
ومؤهــات تتناســب مــع متطلبــات ســوق العمل
إلعدادهــم لمهــن فــي قطاعــات اإلقتصــاد
األخضــر والدائــري والحــد مــن عــدم تطابــق
المهــارات فــي المناطــق الريفيــة وباألخــص
تلــك المتضــررة بســبب التغيــر المناخــي.

 210تدريــب علــى المســتوى الوطنــي
وعبــر الحــدود لشــركات صغيــرة
ومتوســطة عاملــة فــي قطاعــات اإلقتصــاد
األخضــر والدائــري

ما الذي سيتم تحسينه؟

 18وظيفــة إشــرافية للموظفين الرئيســيين
فــي مؤسســات صنع السياســات

منصــة للتعليــم اإللكترونــي لضــم 2900
مشــارك من فئة ال ) )NEETsوالنســاء

بيئيــاَ ،ســيزيد المشــروع مــن المهــارات
الالزمــة لتحقيــق إقتصــاد أخضــر يتســم
بالكفــاءة فــي إســتخدام المــوارد والشــمولية
والــذي سيســهم فــي نهايــة المطــاف فــي
مكافحــة تغيــر المنــاخ ،وتقليــل عــدم التوافــق
بيــن ســوق العمــل والمهــارات .إقتصاديــاَ،
ســيدعم  GREENLANDمشــاركة فئــة ال
 NEETsوالنســاء فــي إقامــة مشــاريع فــي
قطاعــي اإلقتصــاد األخضــر والدائــري.

مهارات خضراء من أجل تنمية مستدامة
وصف المشروع

اإلنجازات المتوقعة

من سيستفيد؟
فئة ال  NEETsوالنساء
الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في
قطاعات اإلقتصاد األخضر والدائري
السلطات اإلقليمية والمحلية

الفهرس

مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني
()TVET

للمزيد من
المعلومات
الموازنة
المدة الزمنية
لإلتصال

 3,8مليون يورو
( ٪90مساهمة
اإلتحاد األوروبي)
تشرين األول 2020
 نيسان 2023نيكوال مايرا
منطقة كاالبريا
n.mayera@regione.calabria.it
41

إمكانية توظيف اليافعين NEETوالنساء

INTERNISA

المالــي .مــن أجــل تحقيــق هدفــه ،ســيطور
المشــروع خدمــات علــى اإلنترنــت وخارجــه
موجهــة إلــى النســاء وأربــاب العمــل لتقديــم
مناهــج تدريبيــة وإستشــارات شــخصية .ســتقوم
أنشــطة المشــروع بتداخــات تتعلــق بمواءمــة
الطلــب والعــرض علــى العمالــة مــن خــال
منصــة علــى اإلنترنــت ومعــارض للوظائــف
لتعزيــز اإلتصــاالت بيــن الباحثيــن عــن عمــل
وأصحــاب العمــل.

الهدف
ســد الفجــوة الرقميــة بيــن الجنســين وتوفيــر
المهــارات الرقميــة القابلــة للتســويق فــي
مناطــق المتوســط مــن خــال تطويــر شــبكة
وبوابــة تقــرب بيــن الطلــب والعــرض فــي
ســوق العمــل ،تزويــد النســاء بالمهــارات
الرقميــة ،تقديــم التدريــب المهنــي فــي قطاعــات
األغذيــة الزراعيــة ،الماليــة ،المنســوجات
والســياحة.

تطوير شبكة  INTERNISAللتآزرات لزيادة عدد النساء
الماهرات بالرقمنة والعامالت في أقاليم ENI CBC
 MEDعن طريق مطابقة الطلب والعرض في سوق العمل
منطقة مقدونيا الوسطى
 ActionAidيونان
أريزو إنوفازيوني
جامعة البلقاء التطبيقية
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
بيروت وجبل لبنان
 ActionAidفلسطين
وكالة الشباب الكاتالوني
اتحاد البلديات و األقاليم األندلسية
شركة  SQLIللخدمات
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 50موظفا في القطاع العام يقدمون
المعرفة السياساتية المتعلقة بالرقنمة
وتمكين المرأة

اإلنجازات المتوقعة
توظيف  400امرأة مدربة على
المهارات الرقمية
 9حزم للتدريب عبر اإلنترنت وخارجه
على المهارات الرقمية واإلبتكارات
بوابة على اإلنترنت تتضمن عرض
العمالة آلية توافقها مع الطلب باإلضافة
الى تطبيق للمحمول
نقطة معلومات للوصول إلى تقديم
المشورة بدون إنترنت

ما الذي سيتم تحسينه؟
خــال المشــروع ،ســترعى شــبكة
 INTERNISAتوظيــف  400امــرأة
مدربــة علــى المهــارات الرقميــة مــن خــال
العمــل الجماعــي القصيــر األجــل والتدريــب
ووظائــف بــدوام كامــل طويلــة األجــل .هــدف
 INTERNISAهــو توفيــر آليــة غيــر مكلفــة
ومســتدامة لضمــان حصــول رجــال األعمــال
والنســاء والســلطات العامــة علــى التدريــب
والمعرفــة لتطويــر مهاراتهــم الرقميــة.

وصف المشروع
تعانــي األقاليــم المشــاركة فــي برنامــج “ENI
 ”CBC Medمــن إرتفــاع معــدل البطالــة
وإنخفــاض مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل.
فــي الوقــت نفســه ،قلــة إنتشــار اإلبتــكار الرقمــي
فــي مناطــق المتوســط يــؤدي إلــى تباطــؤ نمــو
الوظائــف ،ممــا يعــوق قــدرة المؤسســات الصغيــرة
علــى الحصــول علــى المعرفــة أو رأس المــال
اإلســتثماري لإلبتــكار .بهــدف توفيــر التدريــب فــي
مجــال المهــارات الرقميــة للنســاء والمعرفــة الفنيــة
المتعلقــة ب ُن ُهــج الرقمنــة لرجــال األعمــال ،ســيدمج
 INTERNISAبيــن التدريــب فــي القطــاع
الرقمــي والتطويــر المهنــي فــي قطاعــات األغذيــة
الزراعيــة ،المنســوجات ،الســياحة والقطــاع

 800شركة تعمل في قطاعات األغذية
الزراعية ،السياحة ،المنسوجات والمالية

الفهرس

من سيستفيد؟
 1000امرأة ومن فئة الNEETs
قادرات على الوصول إلى موارد التدريب
على المهارات الرقمية بشكل مجاني

للمزيد من
المعلومات
الموازنة

 3,8مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)

المدة الزمنية

تشرين األول - 2020
نيسان 2023

لإلتصال

كاليتسا بنتازي
منطقة مقدونيا الوسطى
k.pantazi@pkm.gov.gr
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MYSEA

والشــركات التــي تشــجع تحالفــات المهــارات
القطاعيــة مــن خــال التلمــذة المهنيــة ،التدريب
والتمريــن أثنــاء العمــل .ســيتيح المشــروع
فــرص للشــابات وفئــة ال  NEETsلتطبيــق
المهــارات الناعمــة والصلبــة التــي تــم تعلمهــا
خــال فتــرة التدريــب ،وتوفيــر منبــر لتبــادل
الخبــرات وتنفيــذ مخططــات دعــم وطنيــة
لصالــح توظيــف الشــباب.

الهدف
زيــادة توظيــف الشــباب والنســاء وفئــة ال
 NEETsفــي مجــال األغذيــة الزراعيــة
وإدارة النفايــات عــن طريــق تطويــر تدريــب
موجــه نحــو هذيــن القطاعيــن وتعزيــز
الحوكمــة المحليــة والتحالفــات بيــن القــوى
الفاعلــة اإلقتصاديــة ومؤسســات التعليــم
والتدريــب المهنــي ( )TVETفــي مجــال
المهــارات القطاعيــة ،مــن أجــل مواءمــة
المناهــج التعليميــة مــع إحتياجــات القطاعــات
المذكــورة.

مهارات متقدمة ،توظيف ،وتوعية في اإلقتصاد األزرق
واألخضر للشباب ،فئة ال  NEETsوالنساء المتوسطيين

ما الذي سيتم تحسينه؟

وصف المشروع
مركز المعلومات اإلنمائي والتعليم
جامعة باليرمو  -قسم العلوم الزراعية
والغذائية والغابات
المنظمة التعليمية األوروبية للتدريب sa
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
الشبكة اللبنانية للتنمية
االتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي
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نظــراً للتغيــرات الســكانية ،عــدم تطابــق
المهــارات ،األنظمــة الصارمــة ،الفجــوات بيــن
الجنســين ،وتحفــظ بعــض المعاييــر اإلجتماعيــة
والثقافيــة ،تواجــه المنطقــة األورومتوســطية
معــدالت بطالــة عاليــة بيــن الشــباب ،ال ســيما مــن
فئــة ال  ،NEETsكمــا أن مشــاركة النســاء فــي
ســوق العمــل ضعيفــة .يتطلــب اإلنتشــار المتزايــد
لإلبتــكارات المســتدامة والبيئيــة فــي قطاعــي
األغذيــة الزراعيــة وإدارة النفايــات ســمات مهنيــة
جديــدة .لتحقيــق ذلــك ،يهــدف  MYSEAإلــى
تحديــد مهــارات وإحتياجــات مهنيــة موجــودة
ومطلوبــة مــن خــال التدريــب الموجــه ،التمريــن
والتوجيــه .يهــدف أيضــا ً إلــى إشــراك مؤسســات
التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ()TVET

الفهرس

إســتجاب  MYSEAلبطالــة الشــباب بتحويــل
الحــدود إلــى إمكانيــة للتعــاون والتنميــة.
جلــب المشــروع  6شــركاء لتحديــد التحديــات
والفــرص المشــتركة ومعالجتهــا .ســيتبادل
الشــركاء عبــر الحــدود المعرفــة ،الممارســات
الجيــدة والخبــرات ،ويعــززون اإللتــزام
وملكيــة نتائــج المشــروع وآثارهــا .سيســهم
المشــروع أيضــا فــي إنشــاء هويــة مشــتركة
بيــن المناطــق وســيزيد مــن قــدرة مؤسســات
التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ()TVET
علــى تنفيــذ مخططــات وطنيــة للتوظيــف
لصالــح تشــغيل الشــباب.

من سيستفيد؟
الشباب (من عمر  18إلى  24سنة)
فئة ال ( NEETsحتى عمر  30سنة)
والنساء (جميع األعمار) ذو فرص وظيفية
أقل
الجهات الفاعلة في قطاع األعمال والجهات
الفاعلة غير الحكومية العاملة في مجال
األغذية الزراعية وإدارة النفايات
مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني
( )TVETفي قطاعي األغذية الزراعية
وإدارة النفايات

اإلنجازات المتوقعة
 15حزمــه تدريبيــة علــى المهــارات
المشــتركة والرقميــة والقطاعيــة
 100تطبيــق للمحمــول للتعلــم المصغــر
الــى التعليــم الذاتــي
إطــاق  15جمعيــة لتعزيــز اإلبتــكار
المســتدام والبيئــي
إمكانية خلق  450عقد عمل
للمزيد من
المعلومات
الموازنة
الفترة الزمنية
لإلتصال

 3,7مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)
تشرين األول - 2020
نيسان 2023
لوريدانا جيون
مركز المعلومات والتعليم التنموي –
CIES
mysea.coordination@cies.it
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SIRCLES

مشــاريع رائــدة تتنــاول قطاعــات الفنــادق،
تجــارة األغذيــة واألعمــال المنزليــة ،مــع
تكييفهــا مــع الســياقات المحليــة المتنوعــة لــكل
إقليــم مــن المناطــق المشــاركة فــي المشــروع.
بالتالــي ،سيســهم  SIRCLESفــي خلــق
فــرص عمــل خضــراء مــن خــال إشــراك
ً
حاجــة ودعــم
قطاعــات الســكان األكثــر
اإلســتدامة البيئيــة.

الهدف
زيــادة فــرص العمــل الخضــراء مــن خــال
توفيــر المهــارات لفئــة ال  NEETsوالنســاء
علــى أســاس نمــاذج عمــل اإلقتصــاد الدائــري
المطبقــة فــي قطاعــات الفنــادق ،تجــارة
األغذيــة و األعمــال المنزليــة.

ما الذي سيتم تحسينه؟

دعم فرص اإلقتصاد الدائري من أجل
التوظيف واإلدماج اإلجتماعي
وكالة النفايات في كاتالونيا
شركة التدريب و التوظيف إلدراج العمالة
الجامعة التقنية الوطنية في أثينا
منظمة األرض
جمعية السماد والغاز الحيوي اإليطالية
 .PIN S.c.r.lالخدمات العلمية
والتعليمية لجامعة فلورنسا
جمعية  EDAMAللطاقة والمياه والبيئة
مؤسسة رينيه معوض
بيت المياه والبيئة
تونس للسياحة البيئية
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مــن المقــدر أن يوفــر المشــروع أكثــر مــن
 100وظيفــة جديــدة ،وزيــادة خلــق لفــرص
عمــل بنســبة  ٪ 20بعــد  5ســنوات مــن
إنجــاز المشــروع .ســيتم مواصلــة تطويــر
نمــاذج أعمــال إقتصاديــة دائريــة بنــاءاً علــى
األعمــال التجريبيــة وستســتخدم كمنصــات
تدريــب ،حتــى بعــد انتهــاء المشــروع ،ألي
قطــاع واعــد مــن المتوقــع أن يخلــق المزيــد
مــن الفــرص فــي المســتقبل .أخيــرا ،ســيعزز
المشــروع فــرص عمــل للفئــات األكثــر حاجــة
فــي مجــال الخدمــات الجديــدة التــي ينشــئها
شــركاء المشــروع ،والتــي تتعلــق أساســا
بــإدارة النفايــات والزراعــة.

وصف المشروع

إن ارتفــاع معــدل البطالــة بيــن الشــباب ،ال ســيما
لفئــة ال  NEETsوالنســاء ،فــي حــوض المتوســط
لــه عواقــب إقتصاديــة وإجتماعيــة ال تخــص بلــداً
واحــداً ،بــل تؤثــر علــى جميــع بلــدان المتوســط.
تعانــي هــذه الفئــات مــن نفــس التحديــات مثــل نقص
التعليــم ،عــدم المســاواة للحصــول علــى التعليــم
والعمــل ،عــدم تطابــق مهاراتهــا مــع إحتياجــات
ســوق العمــل ،والمعانــاه عنــد اإلنتقــال مــن التعليــم
إلــى العمــل .يرغــب شــركاء  SIRCLESفــي
إستكشــاف فــرص عمــل جديــدة مــن خــال تطبيــق
نمــوذج اإلقتصــاد الدائــري علــى قطــاع النفايــات
الحيويــة .ســيركز المشــروع أساســا علــى تطويــر
قــدرات جديــدة موجهــة نحــو تطويــر العمــل،
الفصــل ،عمليــات الجمــع ،التســميد ،والعمليــات
الزراعيــة .ســيتم إختبــار التدريــب مــن خــال 7

الفهرس

من سيستفيد؟
النساء العاطالت عن العمل من جميع
األعمار ال NEETsمن عمر 18-24
سنة ضمن خطر اإلستبعاد اإلجتماعي

البلديات وخدمات التوظيف
مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني
()TVET
قطاعات السكن ،الزراعة ،السياحة ،بيع
األغذية بالتجزئة ،وشركات إدارة النفايات

اإلنجازات المتوقعة
إنشــاء تحالــف إســتراتيجي محلــي
لإلقتصــاد الدائــري واإلدمــاج اإلجتماعــي
ومشــاركة  21منظمــة فيــه
 5مناهــج دراســية تركــز علــى تنميــة
المهــارات والتدريــب
 7أعمــال تجريبيــة تعتمــد علــى مصانــع
التســميد ومواقــع الزراعــة العضويــة
 200عقــد عمــل لمشــغلي اللوجســتيات
ومديــري التســميد ،والمروجيــن التقنييــن،
وإدخــال الفنييــن فــي المجــال اإلجتماعــي
والعملــي ضمــن حلقــة إدارة النفايــات
الحيويــة الدائريــة

للمزيد من
المعلومات
الموازنة

المدة الزمنية
لإلتصال

 3,8مليون يورو
( ٪90مساهمة
اإلتحاد األوروبي)
شباط  - 2021آب 2023
فريدريك جالو
وكالة النفايات في كاتالونيا
fgallo@gencat.cat
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التســويق ،اإلدارة ،وإدارة الفعاليــات) .ســيؤدي
هــذا التحليــل المتعلــق بفجــوة المهــارات
إلــى تطويــر أدوات إلكترونيــة (منصــة تعلــم
إلكترونيــة ،تطبيــق للهاتــف المحمــول ووســائل
تواصــل إجتماعــي) موجهــة للشــباب وإلــى
شــبكة “التحالــف اإلســتراتيجي لمشــروع
 ”Skills4Sportsمخصصــة ألصحــاب
المصلحــة الرياضييــن الرئيســيين للحــد مــن
عــدم تطابــق المهــارات وتقديــم فــرص عمــل
جديــدة لـــفئة ال .NEETs

الهدف
زيــادة قابليــة التوظيــف لـــفئة ال NEETs
المتوســطية فــي قطــاع الرياضــة ،مــن خــال
التدريــب اإلحترافــي والحــد مــن عــدم تطابــق
المهــارات وإشــراك أصحــاب المصلحــة
الرئيســيين.

زيادة إمكانية التوظيف لـفئة ال  NEETsمن
خالل معالجة فجوة المهارات في قطاع الرياضة

ما الذي سيتم تحسينه؟
ســيعمل  Skills4Sportsعلــى زيــادة
قــدرات فئــة ال  NEETsللعثــور علــى
وظائــف أفضــل ،مــن المتوقــع خلــق أكثــر
مــن  200عقــد عمــل بفضــل تطابــق أفضــل
للمهــارات بيــن العــرض والطلــب .سيســهم
الطابــع الدولــي لقطــاع الرياضــة فــي توفيــر
مهــن عبــر الحــدود ،بمــا فــي ذلــك الفعاليــات
الدوليــة ،تنقــل الموظفيــن ،وبيئــات عمــل
متعــددة الثقافــات بدعــم مــن أصحــاب المصلحة
المشــاركين فــي التحالــف اإلســتراتيجي لـــ
.Skills4Sports

وصف المشروع
وكالة تنمية الشراكة في إيفيا
شركة  TREKتطوير البنية
التحتية والخدمات
التعاون الدولي بين الجنوب والجنوب
مؤسسة رينيه معوض
اتحاد مالطا لكرة القدم
جمعية سلفيت للتنمية
الرياضة من أجل الحياة
مجموعة رابطة كتالونيا لقطاع الرياضة
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فــي منطقــة المتوســط ،تبلــغ نســبة البطالــة بيــن
الشــباب ضعــف معــدالت بطالــة البالغيــن .فــي
جنــوب المتوســط ،مــن المرجــح أن يكــون الشــباب
العاطليــن عــن العمــل أكثــر بثــاث مــرات مــن
البالغيــن (منظمــة العمــل الدوليــة .)2017 ،علــى
النقيــض ،تواجــه قطاعــات بــارزة ،مثــل الرياضــة،
تحديــات فــي العثــور علــى المهــارات المناســبة
لتلبيــة إحتياجاتهــا المتزايــدة .إســتجابة لهــذه
التحديــات ،يهــدف مشــروع Skills4Sports
إلــى زيــادة فــرص العمــل لفئــة ال  NEETsمــن
خــال معالجــة الفجــوة فــي المهــارات الــذي يعانــي
منهــا قطــاع الرياضــة .ســوف يتــم إنشــاء مناهــج
جديــدة لمهــن مرتبطــة بالرياضــة والرياضييــن
المحترفيــن وتتضمــن كال مــن مدربيــن ،فيزيائييــن،
الــخ واخــرى موجهــة نحــو األعمــال (التجــارة،

الفهرس

من سيستفيد؟
 1200شخص من فئة ال NEETs
متدربين على المهارات المهنية لقطاع
الرياضة
 60من أصحاب العمل وأصحاب
المصلحة في قطاع الرياضة
السلطات العامة
المنظمات غير الحكومية واإلجتماعية

اإلنجازات المتوقعة
 9مناهج جديدة للمحترفين الرياضيين
 3أدوات إلكترونيــة للتعلــم اإللكترونــي
والتلعيــب
 240يوم تدريب للمستفيدين النهائيين
 1تحالف إستراتيجي Skills4Sports

للمزيد من
المعلومات
الموازنة

المدة الزمنية
لإلتصال

 2,9مليون يورو
( ٪90مساهمة
اإلتحاد األوروبي)
تموز - 2020
كانون الثاني 2023
نيكوالس-ايوانس مارغريتس
وكالة التنمية في ايفيا
nimarga@otenet.gr
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إمكانية توظيف اليافعين NEETوالنساء

YEP MED

واإلســتدامة ،الرقمنــة ،والعمليــات اللوجســتية
للموانــئ .ســيطور المشــروع مــوارد تدريبــة
تقنيــة ومهنيــة ( )TVETفــي مجــال الموانــئ
مكيفــة مــع إحتياجــات القطــاع ،إطــاق برامــج
تعلــم مــع برامــج توظيــف ،وإنشــاء شــراكات
بيــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي
البلــدان الســبعة المعنيــة .ســيقوم مشــروع
 YEP MEDبتكييــف  9مناهــج تدريبيــة
مــع اإلحتياجــات الفعليــة للقطاعــات اإلنتاجيــة،
مــع إدخــال متابعــة شــخصية للطــاب وإنشــاء
دورات تدريبيــة تعالــج القضايــا البيئــية.

الهدف
مطابقــة إحتياجــات ســوق العمــل بشــكل أفضــل
مــع المهــارات والعــروض للتعليــم والتدريــب
المهنــي والتقنــي المــزدوج TVETفــي
الموانــئ المتوســطية مــن أجــل المســاهمة فــي
خلــق فــرص عمــل ،وخاصــة بالنســبة لـــفئة ال
 NEETsوالنســاء.

توظيف الشباب في الموانئ المتوسطية
المدرسة األوروبية للشحن البحري القصير

وصف المشروع

هيئة ميناء برشلونة  -ميناء برشلونة

إن إرتبــاط الموانــئ بالتجــارة الدوليــة ،البيئــة
واإلســتدامة ،الرقمنــة ،لوجســتيات الموانــئ
وشــبكات النقــل هــو حاليـا ً أحــد المحــاور الرئيســية
لخلــق فــرص العمــل فــي قطــاع اإلقتصــاد األزرق.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن النظــام البيئــي للموانــئ
يضــم نســبة عاليــة مــن الشــركات الكبيــرة مقارنــة
بقطاعــات أخــرى ،ممــا يســمح بقــدرة أكبــر علــى
إســتيعاب الوظائــف .يمكــن إســتغالل هــذه اإلمكانية
بشــكل أفضــل مــن خــال التعليــم والتدريــب
التقنــي والمهنــي المــزدوج ( )TVETمــع خطــط
توظيــف موجهــة نحــو فئــة ال  NEETفــي منطقــة
المتوســط .لمواجهــة هــذا التحــدي ،يقتــرح YEP
 MEDتحســين التعليــم والتدريــب فــي المجــال
التقنــي والمهنــي  TVETمــن خــال تطويــر ثالثــة
مجــاالت رئيســية تعانــي مــن نقــص فــي المهــارات:
التجــارة الخارجيــة ،البيئــة

مؤسسة ميناء فالنسيا
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحري  -معهد تدريب الموانئ
هيئة ميناء دمياط
ميناء مرسيليا فوس
نظام هيئة الموانئ من البحر التيراني
الشمالي األوسط
شركة تطوير العقبة
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
بيروت وجبل لبنان
معهد البحر األبيض المتوسط للتدريب
البحري
هيئة المالحة البحرية والموانئ التجارية
التونسية
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ما الذي سيتم تحسينه؟

الفهرس

ستســمح أنشــطة  YEP MEDباإلرتقــاء
بمناهــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي
المــزدوج  TVETوالموجهــة نحــو الموانــئ،
زيــادة فــرص وحــاالت التوظيــف مــع توفيــر
مواصفــات كافيــة ومتنوعــة لفئــة ال NEETs
والمــرأة .نتيجــة لذلــك ،سيســاعد المشــروع
علــى زيــادة معــدالت توظيــف الشــباب
والنســاء عــن طريــق توفيــر إمكانيــات حقيقيــة
للعمــل مــن خــال التوجيــه الشــخصي (مراكــز
التدريــب) وبرامــج الــدروس الخصوصيــة
(موظفــو الشــركات الصغيــرة والمتوســطة).
نتيجــة لذلــك ،ســتكون هنــاك حاجــة متزايــدة
إلــى خطــة تعــاون أكثــر إســتقرارا بيــن مقدمــي
خدمــات التعليــم والتدريــب فــي المجــال التقنــي
والمهنــي المــزدوج ( )TVETوممثلــي
القطــاع الخــاص واإلدارات العامــة علــى
الصعيديــن المحلــي والدولــي.

من سيستفيد؟
الشباب ،وال سيما فئة ال NEETs
والنساء
 7سلطات موانئ ومراكز لوجستية
 14مزوداً ومركزاً للتدريب في
مجال التعليم التقني والمهني المزدوج
()TVET
 600شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في
موانئ متوسطية

اإلنجازات المتوقعة
تكييف  9مناهج تعليمية للتعليم والتدريب
التقني والمهني المزدوج ( )TVET
تدريب  4650شخص من فئة ال
 NEETsوالنساء
التعاون مع ما ال يقل عن  600شركة في
 7بلدان
حصول  420مؤسسة على منح فرعية
لدعم التوجيه

للمزيد من
المعلومات
الموازنة
المدة الزمنية
لإلتصال

 2,9مليون يورو
( ٪90مساهمة
اإلتحاد األوروبي)
أيلول  - 2020آذار 2023
كونشا بالسوص
هيئة ميناء برشلونة
concha.palacios@portdebarcelona.cat
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إدارة النفايات

REUSEMED

التجاريــة والمقاهــي .عــاوة علــى ذلــك،
ســيتم تطويــر تطبيــق  APPلتســهيل الربــط
بيــن مديــري ومســتخدمي الدوائــر المختلفــة.
حتــى لــو عززتهــا اإلدارات المحليــة المســؤولة
عــن إدارة النفايــات مــع إشــراك المنظمــات
المحليــة المعنيــة ،مــن المتوقــع أن تصبــح
شــبكات إعــادة اإلســتخدام مســتدامة ذاتيــا علــى
المــدى المتوســط ،كونهــا ســتصبح قــادرة علــى
تمويــل نفســها مــن مبيعــات المنتجــات التــي تــم
إصالحهــا.

الهدف
المســاهمة فــي حمايــة البيئــة فــي منطقــة
المتوســط مــن خــال الحــد مــن جميــع مكونــات
النفايــات البلديــة ،عــن طريــق شــبكات إعــادة
اإلســتخدام ،تغيــرات فــي أنمــاط اإلســتهالك
فــي المجتمــع وتحســين سياســات إدارة
النفايــات.

إعادات إستخدام متوسطية
الصرف الصحي قرطبة SADECO
الرابطة الوطنية للمؤسسات البيئية العامة
بلدية كابانوري
مؤسسة ريجيو لألطفال  -لوريس
ماالغوزي
وزارة اإلدارة المحلية
بلدية دير عال الجديدة
بلدية ساقية الزيت
الوكالة الوطنية إلدارة النفايات
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وصف المشروع

ما الذي سيتم تحسينه؟

تتميــز منطقــة المتوســط بإنتــاج وطمــر كميــات
كبيــرة مــن النفايــات ،وفــي نفــس الوقــت يتــم إنتــاج
كميــات ضخمــة مــن ســلع قابلــة إلعــادة اإلســتخدام
ولكــن يتــم التخلــص منهــا قبــل إعــادة تدويرهــا،
وبالتالــي نحفــز نمــط اإلقتصــاد الخطــي القديــم
المتمثــل فــي “إنتــاج ،إســتخدام وتخلــص” .بهــدف
تعزيــز ثقافــة إعــادة اإلســتخدام مــن أجــل تحقيــق
اإلســتدامة البيئيــة ،العمالــة الخضــراء والتضامــن،
يقتــرح مشــروع  REUSEMEDإنشــاء شــبكات
للبلديــات علــى أســاس حلقــة إعــادة إســتخدام
األجهــزة المنزليــة ،األثــاث ،الكتــب ،المالبــس،
نفايــات المعــدات الكهربائيــة واإللكترونيــة والمــواد
الغذائيــة .إلنشــاء الشــبكات ،ســتقوم  4مــدن
فــي إســبانيا ،إيطاليــا ،األردن وتونــس بتصميــم
وإختبــار تركيبــات للتســميد ،نقــاط جمــع األغذيــة
فــي األســواق ،مراكــز تصليــح وإعــادة إســتخدام،
أقســام “إلعــادة إســتخدام وتصليــح” فــي المحــات

ســيتيح تنفيــذ شــبكات إعــادة اإلســتخدام التعلــم
المشــترك وتحســين خطــط إدارة النفايــات
المحليــة مــن أجــل بنــاء القــدرات حــول إعــادة
اإلســتخدام .علــى المــدى المتوســط ،ســيعزز
المشــروع القــدرات التقنية والتشــغيلية للبلديات
الشــريكة وأصحــاب المصلحــة ،تحســين وعــي
المواطنيــن بشــأن اإلســتهالك غيــر المســتدام،
وخلــق فــرص عمــل خضــراء جديــدة .علــى
المــدى الطويــل ،مــن المتوقــع خلــق فــرص
عمــل بــدوام كامــل وزيــادة فــرص العمــل
المحليــة بفضــل التدريــب علــى اإلصــاح،
إعــادة اإلســتخدام والتدمين/التســميد الــذي
قدمــه المشــروع .أخيــراً ،ســيزيد الســكان مــن
مهاراتهــم مــن حيــث التدمين/التســميد الذاتــي
والمجتمعــي.

الفهرس

من سيستفيد؟
السكان المقيمين والزوار
الجمعيات المحلية
الشركات المحلية واألسواق والفنادق
السلطات العامة المسؤولة عن إدارة
النفايات في المدن الشريكة

اإلنجازات المتوقعة
تطويــر  32حلقــة إعــادة إســتخدام8 ،
لــكل مدينــة شــريكة ،تغطــي المكونــات
المختلفــة للنفايــات
 13نقطــة لتجميــع المــواد الغذائيــة فــي
األســواق.
 31زاويــة “إعــادة إســتخدام” فــي
المحــات التجاريــة لعــرض المنتجــات
القابلــة إلعــادة اإلســتخدام
تطبيــق  APPيربــط المســتخدمين
ومديــري شــبكات إعــادة اإلســتخدام

للمزيد من
المعلومات
الموازنة

المدة الزمنية
لإلتصال

 3,2مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد
األوروبي)
تموز - 2020
كانون األول 2022
خوسيوز ديز
الصرف الصحي قرطبة،
SADECO
jdiz@sadeco.es
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SOLE

كفاءة إستخدام الطاقة والطاقة المتجددة

الوكالة اإلقليمية إلسترداد الموارد
إتحاد الغرف التجارية المصرية  -غرفة
تجارة اإلسكندرية
إتحاد جمعيات األعمال المصرية األوروبية
الجامعة التقنية الوطنية في أثينا
الجمعية العلمية الملكية/المركز
الوطني لبحوث الطاقة
بلدية جونيه
وكالة الطاقة األندلسية
االتحاد الوطني للمدن التونسية
بلدية المنيهلة
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الهدف

 10مجتمعــات علميــة ،ومؤسســات بحثيــة
وأكاديمية

تطويــر إســتراتيجيات مشــتركة تدعــم عمليــات
إعــادة تأهيــل فعالــة مــن حيــث التكلفــة ومبتكرة
للطاقــة فــي المبانــي العامــة فــي ســبعة دول
متوســطية ،وذلــك عــن طريــق إجــراءات
رائــدة ،تعزيــز تبــادل المعرفــة التقنيــة وبنــاء
القــدرات مــن أجــل تغييــر ســلوك المواطنيــن
لتحســين أداء الطاقــة ووضــع توصيــات محليــة
ومشــتركة بشــأن تجديــدات الطاقــة فــي المباني
العامــة ،وقابلــة للتكــرار فــي مناطــق متوســطية
أخــرى.

ما الذي سيتم تحسينه؟

كفاءة طاقة عالية للمباني العامة في حوض المتوسط
الرابطة الوطنية للبلديات اإليطالية توسكانا

التأثيــر علــى السياســات المحليــة مــن خــال
الضغــط والدعــوة إلدمــاج نتائــج األنشــطة
الرائــدة فــي أطــر السياســات ذات الصلــة.

 250جمعيــة تمثــل األعمــال التجاريــة
فــي قطــاع البنــاء (شــركات تجديــد البنــاء،
شــركات خدمــات الطاقــة ،مهندســين
معمارييــن ،وشــركات هندســية ،الــخ)

يتقاســم شــركاء مشــروع  SOLEتحديــات
مشــتركة مثــل الظــروف المناخيــة ،خصائــص
األبنيــة وإســتهالك الطاقــة .هنالــك حاجــة
إلــى نهــج عــام لتخطيــط وتنفيــذ سياســات
وأنشــطة رائــدة للطاقــة المســتدامة .سيســهم
المشــروع ،مــن خــال أنشــطته ،فــي زيــادة
تغلغــل الطاقــات المتجــددة فــي موازنــة الطاقة،
تحســين ســلوكيات النــاس فــي إســتخدام الطاقــة
ودعــم إصالحــات سياســاتية لتجديــدات المباني
العامــة وكفــاءة الطاقــة.

وصف المشروع
يعتبرقطــاع األبنيــة أكبــر مســتهلك للطاقــة فــي
منطقــة المتوســط .معظــم المبانــي غيــر فعالــة مــن
حيــث الطاقــة ،حيــث أن عــدم الصيانــة والتجديــد
أدت إلــى زيــادة إســتهالك الطاقــة وإنبعاثــات ثانــي
أكســيد الكربــون الســنوية .لمعالجــة هــذه التحديــات
المشــتركة ،يدعــم مشــروع  SOLEعمليــات
إعــادة تأهيــل فعالــة مــن حيــث التكلفــة ومبتكــرة
للطاقــة فــي المبانــي العامــة .مــن خــال تبــادل
المعرفــة بشــأن إعــادة تأهيــل الطاقــة ،ســيحدد
الشــركاء الخطــط المحليــة التــي تتكيــف مــع كل
إقليــم مــن األقاليــم المشــاركة والتــي ســتنفذ فيهــا
إجــراءات رائــدة .باإلضافــة إلــى ذلــك وللحــد مــن
إســتهالك الطاقــة فــي المبانــي ،ســيتدخل SOLE
أيضــا علــى مســتويين .أوالً ،مــن خــال تشــجيع
التغييــر الســلوكي لــدى النــاس ،مســتوحى مــن
تجربــة ( Interregمشــروع  .)REBUSثانيــا،

من سيستفيد؟

الفهرس

 120ســلطة عامــة علــى المســتويات
المحليــة واإلقليميــة والوطنيــة (جمعيــات
والبلديــات)
 60هيئــة مــن هيئــات الطاقــة ومــزودي
الطاقــة

اإلنجازات المتوقعة
زيادة حصة المصادر المتجددة في مزيج
الطاقة بمقدار  300,000كيلو واط
ساعة
خفض اإلنبعاثات السنوية من المباني
العامة بحوالي  130طن CO2
وفورات إقتصادية ناجمة عن إنخفاض
إستهالك الطاقة
تنفيذ  7إجراءات تجريبية إلعادة تأهيل
المباني العامة

للمزيد من
المعلومات

الموازنة

المدة الزمنية
لإلتصال

 3,6مليون يورو
( ٪90مساهمة اإلتحاد األوروبي)
تموز - 2020
كانون الثاني 2023
روفينا هافيري
الرابطة الوطنية للبلديات اإليطالية
توسكانا
rovena.xhaferi@ancitoscana.it
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اعتمادات الصور

سلطة اإلدارة
Regione Autonoma della
Sardegna
Via Bacaredda, 184
09127 Cagliari
Italy
www.enicbcmed.eu
eni.med@regione.sardegna.it

INVESTMED
STAND Up!

Photo by Daryan Shamkhali on Unsplash

ARTOLIO

shutterstock.com

CRE@CTIVE

shutterstock.com

OENOMED

Photo by Vindemia Winery on Unsplash

FruitFlyNet-ii

Photo by enriquelopezgarre on Pixabay

iHERITAGE

shutterstock.com

INTECMED

Photo by ThisIsEngineering from Pexels

MED-QUAD

Generalitat Valenciana

NEX-LABS
PPI4MED

Aqaba Special Economic
Zone Authority (ASEZA)
P.O. Box 2565
Aqaba 77110
Jordan
CBC-Aqaba@aseza.jo

shutterstock.com
Picture of ThisIsEngineering on Pexels
Picture by RAEng_Publications from Pixabay

RE-MED

shutterstock.com

TRANSDAIRY

shutterstock.com

TECHLOG

shutterstock.com

GREENLAND

المكتب الفرعي لشرق المتوسط

Picture © Marco Badiani

U-SOLVE

المكتب الفرعي لغرب المتوسط
C/ Caballeros, 9
46001 Valencia
Spain
enicbcmed_valencia@gva.es

shutterstock.com

INTERNISA
MYSEA

Picture by Alena Koval on Pexels
Photo by UN Women/Christopher
Herwig (CC BY-NC-ND 2.0)
Courtesy of CIES ONLUS

SIRCLES

shutterstock.com

Skills4Sports

shutterstock.com

YEP MED

shutterstock.com

REUSEMED

shutterstock.com

SOLE

shutterstock.com

تابعنا

www.enicbcmed.eu

نجعل
التعاون
حقيقة في
منطقة
المتوسط !

