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املتوسطية  الشبكة 

ملصائد األسامك 

يف البحر األبيض 

املتوسط:

األسامك  ملصائد  املتوسطية  الشبكة 
مرشوع  املتوسط،  األبيض  البحر  يف 

أورو-متوسطي

متوسطية  األورو-  الشبكة  إطالق مرشوع  تم 
يف  املتوسط  األبيض  البحر  يف  األسامك  ملصائد 
 36 مدى  عىل  ويستمر   ،2019 سبتمرب  غرة 

شهًرا. 
يهدف هذا املرشوع لتعزيز ودعم قطاع الصيد 
التقليدي، بهدف االستفادة من فرص  البحري 

التنويع واالندماج مع القطاعات األخرى.
االتحاد  قبل  من  املرشوع  هذا  متويل  يتم 
الحدود  الّتعاون عرب  برنامج  األورويب يف إطار 
 2014-2020 املتوسط  األبيض  البحر  لحوض 
)ENI CBC MED(، والذي يجمع 14 دولة 
عضو يف االتحاد األورويب ودول البحر األبيض 
متوسطية  منطقة  أجل  من  األخرى  املتوسط 

أكرث تنافسية وابداعا وشمولية واستدامة.

رشكاء مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط:

تم إعداد هذا املرشوع وإدارته من خالل رشاكة تقنية بني خمسة بلدان متوسطية. 
يتكون هذا االتحاد عرب الحدود من:

•        THE COMMUNITY OF COMMUNES OF SOUTH CORSICA - فرنسا 
•        THE FISHERIES DEPARTMENT OF LEGACOOP AGROFOOD - إيطاليا

•        HALIÉUS ، إيطاليا
 THE MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI / CIHEAM        •

BARI  -إيطاليا
•        الجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي - تونس

•        وزارة الزراعة - لبنان
•        املركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتامعية - فلسطني

املعلومات واالتصاالت

http://www.enicbcmed.eu/projects/fish-med-net

@FISHMEDNETeu

@FISHMEDNETeu

تذكري بأهداف املرشوع واملعطيات الرئيسية

يواجه قطاع صيد األسامك يف البحر األبيض املتوسط صعوبات مختلفة منذ عدة سنوات: مشاكل املنافسة، 
والنبايت  الحيواين  الغطاء  تدهور  اإليكولوجي،  التأثري  البحري،  الصيد  بقطاع  االلتحاق  عن  الشباب  عزوف 

البحري، ماّم يؤثّر عىل املناطق الساحلية.
وللتغلب عىل هذه الصعوبات، يطرح مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط 
العديد من املواضيع كتطوير الرشكات واملؤسسات الصغرى واملتوسطة، نقل التكنولوجيا واالبتكار ومتكني 
الشباب والنساء وكذلك إدارة النفايات، بهدف تنشيط قطاع الصيد البحري، لجعله أكرث جاذبية للشباب، 

وتقديم دورات تدريبية من أجل تسهيل الوصول إىل سوق الشغل. 

أصبح مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط 
ممكناً تحقيقه بفضل:

2  مليون يورو مساهمة من االتحاد  2.2  مليون يورو امليزانية اإلجاملية
األورويب

 7  رشكاء



االجتامع األول للجنة املراقبة بجنوب 
كورسيكا

بتنظيم  املراقبة  للجنة  األول  االجتامع  انعقد 
 the Community of املرشوع،  قائد  من 
وذلك   ،Communes of South Corsica
يوم االثنني 22 مارس 2021 افرتاضّيا عرب تقنية 
وهم  محليني،  مشاركني  تبادل  حيث  الفيديو. 
قطاع  يف  خرباتهم  كورسيكية،  عمل  مجموعة 

الصيد واألنشطةامليدانية.

للمرشوع  عامة  مراجعة  وإنجاز  عرض  تم   
مبراحله املختلفة.

 متكن املشاركون أيضا من طرح آرائهم وجملة 
يف  أبرزها  ومتثل  لإلقرتاح.  املثارة  املسائل  من 
إنشاء رشاكة بني القطاعني العام والخاص كجزء 

من تطبيق التنمية اإلقليمية.

تم إنتاج هذا املنشور مبساعدة مالية من االتحاد األورويب يف إطار برنامج الّتعاون عرب الحدود لحوض البحر األبيض 
 la Communauté de Communes محتوى هذه الوثيقة هو املسؤولية الوحيدة ل .ENI CBC Med املتوسط
du Sud Corse وال ميكن بأي حال من األحوال اعتباره يعكس موقف االتحاد األورويب أو الهياكل اإلدارية للربنامج.

تقدم العمل يف مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض 
املتوسط:

خالل األشهر املاضية، ركز رشكاء مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط عىل 
بهدف متكني هياكل مصايد  الالزمة وتطويرها  األدوات  النظر يف  تم من خالله  والذي   3 الفكري  النشاط 
األسامك التقليدية بتنويع أنشطتها واستدامتها، ومتكينها من التواصل مع الرشكات األخرى من أجل إنشاء 

رشاكات تجارية جديدة.

متكن الرشيك HALIÉUS، من تقديم وتعريف مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض 
املتوسط يف عدة فعاليات مختلفة، بهدف لفت اهتامم املتداخلني والفاعلني يف االقتصاد الساحيل.

يف  املتوسط  األبيض  البحر  يف  األسامك  ملصائد  املتوسطية  الشبكة  مرشوع  تقديم  تم  أخرى،  ناحية  من 
»املحادثات الزرقاء« ملعرض االقتصاد األزرق الدويل »SEALOGY«، الذي ُعقد إفرتاضيا يف نوفمرب 2020.

ويف اآلونة األخرية، دعت الوكالة اإليطالية للتعاون الدويل )AICS( الرشيك HALIÉUS لتقديم تجربته 
كأفضل مامرسة يف املخترب الوطني للتعاون بشأن النظم البيئية الساحلية والريفية يف اجتامعه يوم 9 جويلية 

 .2021
 ،THE COMMUNITY OF COMMUNES OF SOUTH CORSICA ،كام أجرى قائد املرشوع 
مقابالت مع الجهات الفاعلة املحلية يف هذا املجال وعمل الرشيك الخامس، الجمعية التونسية لتنمية الصيد 
البحري التقليدي، عىل تعريف وتقديم املرشوع من خالل إنتاج مقاطع فيديو وشهادات حية حول سلسلة 

قيمة مصائد الصيد التقليدي بتونس )ميكنكم االطالع عليها عىل صفحة FACEBOOK املرشوع(.

متكن أيضا رشكاء املرشوع من انجاز مسح ميداين يف كل من فرنسا، إيطاليا، تونس، لبنان وفلسطني، مبشاركة 
مجموعات من الصيادين وتعاونيات الصيد املحلية، بهدف تحديد أفضل املامرسات الحالية )راجع قامئة 
أفضل املامرسات-INVENTORY OF BEST PRACTICES(. أظهرت النتائج النهائية لهذه املسوحات 
بروز أربعة محاور وهي: الصيد البحري، السياحة، اإلنتاج الغذايئ البحري، والرشاكات بني القطاعني العام 
والخاص. تم تحليل هذه املعلومات من قبل الرشيك السابع )انظر تحليل السوق(، الذي نظم دراسة حول 
استهالك املنتجات السمكية عىل عينة من 210 عائلة. متت دراستها مبزيد من التفصيل يف النشاط التايل 

)راجع  منوذج األعامل وتصميم امللصق البياين(.
اقرتح كل رشيك منوذج عمل، وتم تجميع النقاط املشرتكة مًعا إلنشاء منوذج عمل مشرتك لكل قطاع من 

قطاعات األعامل املذكورة أعاله.
خالل ورشة عمل عرب اإلنرتنت نظمتها LEGACOOP وHALIÉUS، متكن رشكاء املرشوع من البدء يف 
صياغة اتفاقية تحالف تجاري مشرتك من أجل تسهيل الحوارات أثناء تنفيذ الرشاكات بني القطاعني العام 

 .)PPP( والخاص

األبيض  البحر  يف  األسامك  ملصائد  املتوسطية  الشبكة  ملرشوع  التالية  الخطوات 
املتوسط

الخطوات التالية للمرشوع ستكون من خالل النشاط 3 و4  عرب القيام بدورات تدريبية، انشاء منصة الكرتونية لتسهيل 
الوصول إىل محتوى التدريب، انجاز مناذج األعامل وإنشاء رشاكات بني القطاع العام والخاص، من أجل دعم الجهات 

الفاعلة يف الصيد التقليدي يف تنويع أنشطتهم، ومساعدتهم يف تأسيس تحالفات تجارية جديدة.


