
 

 

 
 للمشاركة  المائیة وتربیة األحیاءناشطي قطاع الصید البحري  لفائدة إعالن عن فتح باب الترشح

 في
 دورة تدریبیة حول أنشطة تنویع الدخل في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة 

 FISHERY MEDITERRANEANمتوسطي، الشبكة المتوسطیة لمصائد األسماك بالبحر األبیض المتوسط-المشروع األورو یھدف
NETWORK  والممّول من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر األبیض المتوسط، إلى جملة من األھداف والمتمثّلة خاصة في دفع

لمائیة لتطویر مبادرات أعمال جدیدة متعلقة بتنویع مصائد األسماك وتربیة األحیاء المائیة  وتعزیز ناشطي قطاع الصید البحري و تربیة األحیاء ا
ترویج منتجاتھم عن بعد على المستوى المحلي وعبر الحدود، و ذلك بین المؤسسات الصُّغرى والمتوسطة في منطقة البحر األبیض المتوسط 

حاطة المھنیة اللّصیقة لتطویر خدمات ومنتجات وأدوات مبتكرة جدیدة لتحسین التسویق من جھٍة من جھة، وتمكینھم من التدریب والتكوین واإل
التقلیدي واستدامتھ، وذلك بفضل إضافة مصادر دخل متأتیة  البحري یساھم تنویع األنشطة اإلقتصادیة للبحارة في دیمومة قطاع الصید أُخرى.

في سیاق تربیة األحیاء المائیة، یتمثل تنویع األنشطة بشكل أساسي في تنویع األصناف وقطاع. الھذا من أنشطة جدیدة ترتبط ارتباًطا وثیقًا ب
 .المائیّة التي تقع تربیتھا

ائدة في ھذا اإلطار، تعتزم الجمعیة التونسیة لتنمیة الصید البحري التقلیدي فتح باب الترشح للمشاركة في دورة تدریبیة تطبیقیة ونظریة، لف
لناشطین في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة. تھدف الدورة إلى تنمیة القدرة التنافسیة لدى الناشطین في قطاع الصید مجموعة من ا

المائیة، تشجیعھم على تنویع أنشطتھم، وربط عالقات تعاون دولیة بفضل المشاركة عبر منصة التجارة اإللكترونیة  وتربیة األحیاءالبحري 
 روع. الخاصة بالمش

 معطیات عن الدورة التدریبیة -أ
الناشطین في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء مجموعة من لفائدة  2023تنتظم الدورة التدریبیة باللغة العربیة حضوریا خالل شھر جانفي  -

 التالیة:اور اختیار محورین من بین المح ویمكن للمترشحأیام لكل محور.  03 محاور بإحتساب 04 وتنقسم إلىالمائیة. 
 ، …)إسداء الخدمات (البحث العلمي،البیئة و المحیط - 1 ●
 تربیة األحیاء المائیة، - 2 ●
 )،Pescatourism, Ittitourismالسیاحة البحریة المستدامة ( - 3 ●
 الصید البحري.  وتثمین منتوجاتتحویل  - 4 ●

 قبل أسبوعین على األقل من بدایة الدورة. ودعوتھم للحضور وذلكبعد دراسة مطالب الترشح، یتم ضبط قائمة المشاركین حسب المحاور  -
 وتتكفل بمصاریف وجبات العشاءتصرف الجمعیة التونسیة لتنمیة الصید البحري التقلیدي منحة لفائدة المشاركین لتغطیة مصاریف التنقل  -

 . تصرف المنحة على قسطین خالل فترة التدریب.والغذاء اإلقامة
 كیفیة المشاركة -ب

 ـــدد. 01یتعین على المترشح تقدیم مطلب باللغة العربیة للمشاركة بالدورة التكوینیة، حسب األنموذج عـــــ 
 من:یتكون ملف الترشح  -
 ،ـــدد 01باللغة العربیة للمشاركة بالدورة التكوینیة، حسب األنموذج عـــــ  مختوم مطلب ●
 ،نسخة من بطاقة تعریف وطنیة ●
كل وثیقة تثبت تعاطي نشاط صید البحري  و/أو »بحري دصی«البحر صاحب دفتر مھني لرجال  أو/ونسخة من إجازة المركب  ●

 .المائیة وتربیة األحیاء
عبر البرید اإللكتروني التالي  ،الساعة الثانیة بعد الزوال على 2022دیسمبر  15یوم الخمیس أجل أقصاه  یرسل ملف الترشح في -

fishmednet.atdepa@gmail.com  
 المعطیات الشخصیة سریة  -ت

 ال یتم استعمال المعطیات الشخصیة المقدمة إال لمعالجة ملفات المشاركین في الدورة التكوینیة ودون أي غرض آخر.
 إلغاء أو تأجیل الدورة التكوینیة -ث

، إلغاء اإلعالن EDNETFISHMیمكن للمشرفین على الدورة التكوینیة لمشروع الشبكة المتوسطیة لمصائد األسماك بالبحر األبیض المتوسط 
 عن المشاركة بالدورة التكوینیة أو تعدیلھ أو تمدیده إذا توّجب ذلك بسبب ظروف طارئة دون تحمل مصاریف إضافیة تجاه المشاركین.

  



 

 بیة األحیاء المائیةمطلب ترشح للمشاركة في الدورة التدریبیة حول أنشطة تنویع الدخل في قطاع الصید البحري وتر

 
 ______________،ـ_ ب___المولود(ة) في___________ ،_____الممضي(ة) أسفلھ______________________إني 

، _______________________________________العنوان:  __،_________________(الوالیة)ـ�������و القاطن(ة) ب

 ______._____________@_____________________ البرید اإللكتروني: ، : _________________ رقم الھاتف
 أتقدم بمطلبي ھذا قصد: 

ـــــدد محاور  4المشاركة في الدورة التدریبیة حول تنویع النشاط في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة والمكونة من عـــــ  -1

تحویل و  - 4المحور السیاحة البحریة المستدامة،  - 3المحور  تربیة األحیاء المائیة، - 2المحور  إسداء الخدمات، - 1المحور (

تثمین منتوجات الصید البحري)، بتنظیم من الجمعیة التونسیة لتنمیة الصید البحري التقلیدي في إطار المشروع األورومتوسطي: 

 1األسماك في البحر األبیض المتوسط الشبكة المتوسطیة لمصائد

 االستفادة من منحة المشاركة، المقدمة لدعم المشاركین في الدورة التدریبیة والتي سیحدد مكان إنعقادھا الحقا. -2

 اإللتزام بالحضور كامل أیام التدریب.  -3

 أصرح بأنني

 فيرقم ___________، صاحب رخصة صید، صادرة » صید بحري«صاحب دفتر مھني لرجال البحر ، صیاد بحري -1

 بـ _______________؛ __________

 ؛ ___________________ في:المائیة بـــ ________________________ مختص  تربیة األحیاءأتعاطى نشاط  -2

 كإختیار ثان).(_ رقم ______ والمحور التدریبيأرغب في المشاركة في المحور التدریبي رقم_______ (كإختیار أول)  -

  ؛إسداء خدمات - 1المحور رقم 

  ؛تربیة األحیاء المائیة - 2المحور رقم 

  ؛السیاحة البحریة المستدامة - 3المحور رقم 

  الصید البحري. وتثمین منتوجاتتحویل - 4المحور رقم 

 
 
 

 __________________ )خــاریـــــــــالت( في _________________، )انـــــــــالمك(
 

 اءــــــــــــــــــــــاإلمض
 

 
 

                                                      
وع األورو 1 � ال�حر األب�ض المتوسط إ�-يهدف الم��

� ال�حر األب�ض المتوسط الممول من برنامج التعاون ع�� الحدود ��
� �دء م�ادرات األعمال الجد�دة متوس�� الش�كة المتوسط�ة لمصائد األسماك ��  تحف��

� منطقة ال�حر المتعلقة ب�ن��ــــع مصا�د األسماك وت���ة األح�اء المائ�ة، من ناح�ة، تع��ز التع
ة والمتوسطة ومتناه�ة الصغر  �� � المؤسسات الصغ�� اون التجاري الجد�د ع� المستوى المح�� وع�� الحدود ب��

ة لتط��ر خدمات ومنتجات وأدوات مبتكرة � والمساعدة المهن�ة الم�ا��
� ال�س�  األب�ض المتوسط ، ومن ناح�ة أخرى من خالل تزو�دهم �التدر�ب ال�ا��   �ق. جد�دة لتحس��

 

 

 


