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للتواصل:

ما الذي سيتحسن؟

سيتم تشجيع إستخدام أساليب الزراعة واإلنتاج المستدامة إجتماعيًا وبيئيًا، ونشرها عبر 
منطقة البحر األبيض المتوسط. ومن المتوقع أن تتحسن جودة وكمية وصورة المنتجات 

الغذائية الزراعية المحلية. ونتيجة ذلك، ستزداد مداخيل أصحاب المشاريع الريفية 
الصغيرة - مع التركيز بشكل خاص على تلك التي تديرها النساء. أخيًرا، سيتم توفير فرص 

عمل في المنشآت االقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي أنشئت حديًثا في مجال 
األغذية الزراعية.

 .ENI CBC  تم وضع هذا المنشور بدعم من االتحاد األوروبي ضمن  برنامج حوض البحر المتوسط
محتويات هذه الوثيقة هي المسؤولية الوحيدة لالتحاد األندلسي للمدن واألقاليم (FAMP) وال يمكن 

اعتبارها تحت أي ظرف من الظروف أنها تعكس موقف االتحاد األوروبي أو هياكل إدارة البرنامج.

مدة المشروع 36 شهًرا 
(%90) € 1.825.926,97مساهمة ENI هي الموازنة اإلجمالية للمشروع هي   2.028.807,74 €  

(أيلول / سبتمبر 2019 – آب/ أغسطس 2022 ) 



النتائج المتوقعة:
إرث مدسنيل: هذه وثيقة نهائية تلّخص النتائج التي تّم تحقيقها والدروس المستقاة، وهي 
مناسبة لالستخدام كناتج رئيسي لتحديث منهجية المشروع في ضوء قابلية التكرار والرسملة. 

في الواقع سيتم استخدامها خالل ندوات الرسملة.

عضويات جديدة في شبكة Terra Madre: سيتم تضمين مجموعات مستهدفة مختارة من 
 Terra (خاصة للمنشآت االقتصادية الصغيرة والمتوسطة) في البرنامج األوسع لـ MedSNAIL

Madre ، وهي شبكة دولية من أصحاب المصلحة ذوي عالقة  باألغذية (منتجو األغذية 
والطهاة واألكاديميون والمنظمات غير الحكومية وممثلو المجتمعات المحلية، إلخ.) والعمل 
مًعا من أجل إنشاء نظام غذائي جيد ونظيف وعادل على المستوى الشعبي. سيتم تسليم  

 Terra النتائج  بمشاركة المنشآت االقتصادية الصغيرة والمتوسطة المختارة  ضمن معرض ال
Madre الذي يقام كل سنتين في مدينة تورينو االيطالية.

المشاريع التجريبية لسلسلة القيمة الغذائية المستدامة: تهدف المشاريع التجريبية 
إلى دعم وتعزيز منتجات غذائية محلية محددة، وتحسين سلسلة القيمة المرتبطة بها 

وتشجيع اعتماد نماذج األعمال التجارية المستدامة ومبادرات التسويق؛ لذلك، سيتم تصميمها 
على نموذج  Slow Food Presidia،  أي عبارة عن شبكة صغيرة من المنتجين المشاركين في 

إنتاج نوع غذاء محدد  يحترم معايير الجودة والنظافة والعدل حيث من المتوقع ان يحصل 
Presidia كـ Slow Food نصفهم على األقل على شهادة

أدوات التسويق والترويج: سيتم تطويرها إعتباًرا من السنة الثانية من المشروع ، بمجرد 
وضع إطار العمل. على أن تشمل األدوات التي سيتم تنفيذها: 6 أسواق للمزارعين (منها 3 

المستهدفة،  تحالف واحد Euro Mediterranean Chef Alliance. وسيتطلب إعداد األدوات أيًضا 
مشاركة عدد أكبر من المجموعات المستهدفة ، بما في ذلك أيًضا السلطات المحلية (أي 

البلديات  في تأسيس أسواق المزارعين)، وأصحاب المطاعم ، والطهاة، وما إلى ذلك.

 Slow الخدمات االستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة: سيتم إطالق مراكز رئيسية
Hub في كل منطقة شريكة، كشبكات/مجموعات دائمة من أصحاب المصلحة لتعزيز 

المجتمعات الغذائية وضمان المشاركة االستباقية حتى بعد انتهاء المشروع. وسيساهم 
عملهم المنسق في إنشاء مبادرات وسياسات جديدة في القطاع الزراعي  والغذائي 
على المستوى اإلقليمي والعابر للحدود، وفي الوصول إلى األعداد الكبيرة الالزمة 

لبدء النمو االقتصادي الكبير ورسملته.

6 ملصقات وصفية ألكبر عدد ممكن من المنتجات Slow Food Earth Markets)،على األقل

تقدم بلدان حوض البحر المتوسط مجموعة غنية من منتجات األغذية الزراعية المتجذرة بعمق 
في الثقافة المحلية والتنوع البيولوجي وتمثل النظام الغذائي للبحر األبيض المتوسط. 

وتتشارك هذه األقاليم أيًضا قضايا وتحديات مشتركة في قطاع األغذية الزراعية، مثل الفقدان 
التدريجي ألصناف محلية والفقر الريفي (الذي يؤثر في الغالب على النساء) والقدرة 

االستثمارية المحدودة لرواد األعمال الريفيين ونقص التدريب على االستدامة االجتماعية 
والبيئية وتخطيط األعمال واستراتيجيات التسويق. 

يهدف مشروع MedSNAIL إلى معالجة هذه القضايا، من خالل تعزيز وتطوير سالسل 
القيمة الغذائية الزراعية التقليدية على نطاق صغير، والجمع بين تعزيز إمكانات السوق 
واالستدامة االجتماعية-البيئية. ستبني أنشطة المشروع على خبرات ومبادئ وأساليب  

SlowFood الراسخة ، وهي منظمة شعبية دولية تروج لألغذية التقليدية مع التركيز 
القوي على الحفاظ على التنوع البيولوجي.

:MedSNAIL عن مشروع

أهداف المشروع:
 الهدف العام: تعزيز التنمية المستدامة إجتماعًيا وبيئًيا  للمنشآت االقتصادية الصغيرة 

والمتوسطة في مجال األغذية الزراعية من خالل تقييم المنتجات التقليدية  االورومتوسطية 
وفًقا لمقاربة "SLOW " ومبادئ السلسلة القصيرة.

أهداف محددة:
• تقديم خدمات إستشارية وجلسات دعم وتدريب للجهات الفاعلة المحلية 

(المنشآت االقتصادية الصغيرة والمتوسطة في مجال األغذية 
الزراعية والسلطات العامة) من أجل زيادة الوعي حول مبادئ 

SLOW وتحديد مسارات جديدة للتنمية المستدامة والمتينة، 
بما يتجاوز االتجاهات االقتصادية الرئيسية.

   • الترويج للمنتوجات والمنتجين التقليديين، 
من خالل اتباع نهج مشترك لمنتجات مختارة 
في المناطق المستهدفة، وبالتالي زيادة 

ظهورها ونشرها في األسواق المحلية 
واألسواق األوروبية والمتوسطية، وتحفيز 

التنمية الريفية مع الحفاظ على التراث
 والهوية المحلية.


