
السياق: ملاذا يتم تنفيذ هذا املرشوع؟ : 

منذ عّدة سنوات، يواجه قطاع الّصيد البحري التقليدي يف البحر األبيض املتوسط صعوبات 
وعدم  البحري  الّصيد  مبنتجات  املتعلقة  العاملية  األسواق  تتطور  ظل  يف  باملنافسة  متعلقة 
استقطاب الشباب للعمل،  إىل جانب التأثري السلبي لألنشطة الساحلية املتعّددة عىل الرثوات 
البحرية الحّية. هذه السلسلة من التحديات املشرتكة،  تتطلب عمال والتزاًما مشرتكًا للّصيادين 
املحليني يف منطقة البحر األبيض املتوسط لهيكلة منظامتهم املهنية وتجاوز التحديات املتعلقة 
بالجوانب البيئية والولوج لألسواق وكسب أكرث نجاعة يف التعامل مع املؤّسسات العمومية 
املامرسات  املعرفية حول  القدرات  تعزيز  إىل  املرشوع  أنشطة  وتهدف  الدولية.  واملنظامت 
بني  والتكامل  التعاون  األزرق من خالل  االقتصاد  الساحلية ومبادئ  املناطق  الجيدة إلدارة 

األطراف الفاعلة.

ما الذي سيحققه مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر 
األبيض املتوسط:

املؤسسات  بني  جديدة  متوسطية  تحالفات  تكوين  إىل  والرتويج  إنشاء  إىل  املرشوع  يهدف 
إىل  مشرتكة  أعامل  مناذج  عىل  بناًء  البحري،  الّصيد  قطاع  يف  الناشطة  واملتوسطة  الصغرى 
جانب تعزيز قدرات املؤّسسات العمومية إلضفاء أكرث نجاعة عىل املستوى اإلقليمي. وسيتم 
الخدمات  لتطوير  ذلك  و  التدريب  و  التكوين  من خالل  املرشوع  من  املستفيدين  مرافقة 
واملنتجات وآستخدام أدوات جديدة لتسويق منتوج تنافيس. أما عىل املدى الطويل، تهدف 
أنشطة املرشوع إىل تشجيع ودعم الشباب عىل االستثامر يف قطاع الّصيد البحري التقليدي 
املستدام، مع األخذ بعني االعتبار تغرّي املناخ وتطور أنشطة الّصيد البحري. وذلك بدعم فرص 
ريادة األعامل للشباب وتقديم حلول مبتكرة بيئية واقتصادية، باإلضافة إىل حلقات التدريب 

للباعثني الجدد يف قطاع الّصيد البحري يف ظل عزوف الشباب عىل االستثامر يف القطاع. 

النرشية اإلخبارية رقم 

1
املتوسطية  الشبكة 

ملصائد األسامك 

يف البحر األبيض 

املتوسط:

FISH MED NET يف قلب املتوسط

تم االنطالق يف تنفيذ مرشوع الشبكة املتوسطية 
 Fishery Mediterranean األسامك  ملصائد 
Network يف غرة سبتمرب 2019 ويستمر عىل 
تنمية  إىل  املرشوع  ويهدف  شهرا.   36 مّدة 
عىل  والبحث  التقليدي  البحري  الصيد  قطاع 
فرص لتنويع الدخل واالندماج صلب قطاعات 

أخرى.
 يشرتك يف متويل هذا املرشوع الرشكاء القامئون 
عرب  الّتعاون  وبرنامج  املرشوع  تنفيذ  عىل 
الحدود لحوض البحر األبيض املتوسط -2014

لـ  الساحلية  املناطق  الربنامج  ويجمع   2020
14 دولة أوروبية ومتوسطية من أجل منطقة 
وشمولية  وابتكارا  تنافسية  أكرث  متوسطية 

واستدامة. 

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.

عناوين االتصال:

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

@FISHMEDNETeu

@FISHMEDNETeu



أهداف مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض 
املتوسط: 

الناشطة يف  املتوسطية  املؤّسسات  لدعم  أساسّية  أربع محاور  املرشوع عىل  أهداف  ترتكز 
قطاع الّصيد البحري، أهّمها: تطوير املؤّسسات الصغرى واملتوسطة، متكني الشباب والنساء 
من االطالع عىل التكنولوجيا الحديثة واالبتكار والتأهيل املهني. وذلك بهدف تحسني مناخ 
االستثامر والتكوين املهني يف قطاع الّصيد البحري وجعله أكرث استقطابا للشباب.  كام تشكل 
النظم اإليكولوجية جزًءا مهاًم يف املرشوع وذلك بتطوير الترصف يف النفايات مبا يسمح بخلق 

مهن زرقاء.

األرقام الرئيسية: 

األبيض  البحر  يف  األسامك  ملصائد  املتوسطية  الشبكة  مرشوع  رشكاء 
املتوسط:

تم إعداد وتنفيذ هذا املرشوع من خالل رشاكة بني خمسة دول متوسطية ومتثلها: 

 l’Institut agronomique

 méditerranéen de Bari /

CIHEAM Bari

، إيطاليا 

املركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية 

واالجتامعية، فلسطني

 le Département Pêche de

 la Legacoop Agrofood

، إيطاليا 

الجمعية التونسية لتنمية الصيد 

البحري التقليدي، تونس 

 La Communauté de

     Communes du Sud Corse

، فرنسا

Haliéus

 ، إيطاليا 

االجتامع اإلفتتاحي:

جانفي   29 و   28 واألربعاء  الثالثاء  يومي  تم 
تنظيم  الفرنسية،  فيكيو  بورتو  مبدينة   2020
االجتامع االفتتاحي ملرشوع الشبكة املتوسطية 
املتوسط  األبيض  البحر  يف  األسامك  ملصائد 
الذي ناقش خالله املشاركون الجوانب املختلفة 
للمرشوع وخطة العمل للستة األشهر القادمة. 
كام استعرضوا مساهامتهم الخاصة يف األنشطة 
اإلدارية  الجوانب  اىل  باإلضافة  املشرتكة 
الظروف  من  وبالرغم  للمرشوع.  والتنظيمية 
كورونا  جائحة  عن  الناتجة  العاملية  الصحّية 
باستعامل  وذلك  املرشوع  أنشطة  تتواصل 

أدوات التواصل عن بعد.
وزارة الزراعة اللبنانية، لبنان 

2  مليون يورو مساهمة من االتحاد  7  رشكاء 2.2  مليون يورو امليزانية اإلجاملية
األورويب


