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املتوسطية  الشبكة 

ملصائد األسامك 

يف البحر األبيض 

املتوسط:

األسامك  ملصائد  املتوسطية  الشبكة 
مرشوع  املتوسط،  األبيض  البحر  يف 

أورو-متوسطي

ملصائد  املتوسطية  الشبكة  شبكة   إطالق  تم 
غرة  يف  املتوسط  األبيض  البحر  يف  األسامك 
سبتمرب 2019 وتستمر ملدة 48 شهًرا. يساهم 
البحري  الصيد  قطاع  دعم  يف  املرشوع  هذا 
التنويع  فرص  اغتنام  بهدف  التقليدي، 

واالندماج يف القطاعات األخرى.

يشرتك يف متويل هذا املرشوع برنامج »حوض 
الذي   2014-2020 املتوسط«  األبيض  البحر 
من  دولة   14 لـ  الساحلية  املناطق  يجمع 
ضفتي البحر األبيض املتوسط من أجل منطقة 
وشمولية  وابتكاًرا  تنافسية  أكرث  متوسطية 

واستدامة.

تحالفات جديدة بني املشاريع:

تجذب أنشطة مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط بشأن تنويع أنشطة 
الصيد  البحري اهتامم العديد من املنظامت الحكومية والغري حكومية واملشاريع األخرى التي تعمل عىل 
مواضيع مامثلة. مأّّم يفتح فرص أكرث لبلوغ اهداف مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر 

األبيض املتوسط، من خالل توسيع قامئة الشغالني املهتمني بتنويع أنشطة الصيد.
 FIT4BLUE لذلك، عززت الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط تعاونها مع مرشوع
الصيد مخصصة  لسياحة  مبتكرة  تدريبية  مواد  الذي طور   )+  ERASMUS برنامج )بتمويل مشرتك من 

للبحارة واملدربني.

إيطاليا وإسبانيا واليونان  التي تم تطويرها يف  التدريب  يف ربيع عام 2022، اختربت FIT4BLUE مواد 
وفرنسا، ويتم اآلن دمج نتائج هذه االختبارات يف بناء القدرات التي تنفذها  الشبكة املتوسطية ملصائد 
األسامك يف البحر األبيض املتوسط يف جميع البلدان املستهدفة ملشغيل مصائد األسامك وأصحاب املصلحة 

يف ديسمرب 2022 وجانفي 2023.

و يف نفس الوقت، سيتم منح البحارة املشاركني يف التدريب التجريبي لـ FIT4BLUE الفرصة لالنضامم إىل 
التحالفات التجارية املتوسطية لتنويع الصيد و املزمع إنشاؤها داخل الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك 
يف البحر األبيض املتوسط. ميتد مجال نشاط FIT4BLUE يف كل من إيطاليا،إسبانيا،اليونان وفرنسا، ماّم 
يساهم يف إمكانية توسيع، نرش ونسخ نتائج الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط 

يف مناطق و بلدان أخرى.

األبيض  البحر  األسامك يف  املتوسطية ملصائد  الشبكة  كل من مرشوع  تقديم  ماي 2022   30 يوم  سيعقد 
املتوسط و FIT4BLUE يف كورسيكا. سريكز االجتامع عىل مواضيع تنويع أنشطة الصيد وخاصة تطبيق مبدأ 
 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU تعّدد الوظائف بكورسيكا، و سيتم تقدميهام من قبل

املعلومات واالتصاالتSUD CORSE جنوب كورسيكا وتعاونية الجزيرة PETRA PATRIMONIA CORSICA كورسيكا.

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

@FISHMEDNETeu

@FISHMEDNETeu

 MARE مع تعاونية أبحاث مصائد األسامك HALIEUS يف 27 مارس 2022 من قبل CESENATICO يف FIT4BLUE تم تنظيم حدث
حيث تم تقديم مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط.



بتاريخ  لبورتو-فيتشيو  النقش  حلقة 
 02/12/2021

 La طرف  من  النقاش  حلقة  إنتظمت 
 Communauté de Communes du
ديسمرب   2 يف  كورسيكا،  جنوب   Sud Corse
الحلقة  هذه  ساهمت  فيتشيو.  ببورتو   2021
الخاصة  الفاعلة  الجهات  من  كل  جمع  يف 
والعامة املسؤولة عن الصيد البحري التقليدي، 
تربية  مزارع  وأصحاب  البحارة  ذلك  يف  مبا 
ومهني  املهنية،  الهياكل  املائية،  األحياء 
املسؤولة  املحلية  املختصة  والجهات  السياحة 
البيئة  البحري،السياحة،  الصيد  املنطقة،  عن 

وشؤون البحر.

الطرق  الحلقة يف تحديد  متثلت أهداف هذه 
الصيد  قطاع  يف  األنشطة  لتنويع  العملّية 
 La Communauté de منطقة  يف  البحري 
املدرجة  كورسيكا،  جنوب   Communes
املتعلقة  و  املتوسط    األبيض  البحر  حوض  يف 

بالرشاكة يف هذا املرشوع .

املواضيع الرئيسية التي تم تداولها خالل هذه 
الحلقة هي: 

- آفاق املشاريع يف كورسيكا 
- ضبط الحاجيات 

- تطور األنظمة املعمول بها وهيكلة القطاع 
- إطار تطبيق أنشطة تنويع الصيد و    

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

يعكس موقف االتحاد األورويب أو الهياكل اإلدارية للربنامج.

رشاكات ومراهنة عىل فرص تجارية جديدة للصيادين:

 إنطلق مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط يف تنظيم حلقات نقاش يف 
البلدان األربعة املستهدفة بحضور ممثلني عن القطاع العام والخاص ملناقشة آفاق الخدمات الجديدة 

التي سيقدمها للصيادين

املركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتامعية  

 )ESDC( نظم مركز التنمية االقتصادية واالجتامعية يف فلسطني ، FISH MED NET يف إطار مرشوع
املائدة املستديرة األوىل يف فلسطني يف 22 ترشين الثاين 2021. متت دعوة ممثلني عن القطاعني العام 
العام  القطاعني  بني  للرشاكات  املشرتك  املفهوم  ومناقشة  للحضور  السمكية  الرثوة  لقطاع  والخاص 
والخاص )PPP( كآلية مؤسسية مهمة للتنمية املستدامة والشاملة لقطاع مصايد األسامك. كانت هذه 
املائدة املستديرة حدثًا مثمًرا ضمن مرشوع FISH MED NET. كام شارك املركز يف اجتامع اللجنة 
التوجيهية يف لبنان ويف ورشة العمل التي نُظمت يف 14-13 ديسمرب 2021 بشأن تنفيذ الرشاكات بني 
القطاعني العام والخاص والفرص والتحديات والقيود التي تواجه الرشاكة بني القطاعني العام والخاص. 
أخريًا، بالنسبة للتدريب الدويل عرب اإلنرتنت الذي نظمه CIHEAM BARI حول أنشطة التنويع يف 
قطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية، نسق ESDC مع أصحاب املصلحة تعيني أفضل املدربني 

واملتدربني للمشاركة الفعالة.

الجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي

نظمت الجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي حلقة نقاش أوىل يف 4 ديسمرب 2021 ، حيث 
ناقش ممثلو اإلدارات العامة والصيادين ومزارعي املحار ومشغيل السدود والطالب ومصدري منتجات 
املأكوالت البحرية مًعا مختلف الفرص والقيود التي تواجهها. وقد أدى النقاش إىل الرغبة يف إجراء إصالح 
شامل لإلطار التنظيمي املتعلق بالرشاكة بني القطاعني العام والخاص والذي مل يتم تكييفه مع الصيد 
التقليدي. كانت هذه الحلقة حدثًا مثمًرا وناجًحا بفضل وجود وسائل اإلعالم الوطنية التونسية ، حيث 
الرئيسية  األخبار  بنرشة  بثها  تم  ومقابلة  إذاعيتني  ومقابلتني  مقاالً   11 الصحفية  املقاالت  إجاميل  بلغ 
بتونس. إىل جانب ذلك، ساهم العمل امليداين من خالل إجراء مقابالت مع الناشطني يف قطاع الصيد 
البحري و تربية األحياء املائية فرصة لنرش مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض 
التقليدي و تربية األحياء املائية يف تونس  البحري  املتوسط وتسليط الضوء عىل تطور أنشطة الصيد 
و ذلك من خالل تصوير كبسوالت الفيديو تم نرشها عىل مواقع التواصل اإلجتامعي و صفحة الواب 

الخاصة باملرشوع.

املائدة املستديرة الوطنية األوىل يف 4 ديسمرب 2021: فرص وقيود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.

1 مائدة مستديرة يف كورسيكا يف 2 ديسمرب 2021.


