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إستخدم الرشيك Legacoop Agroalimentare هاته امللتقيات لإلعالن عن اتفاقيات التحالف التجاري املنجزة يف إطار املرشوع و جمع التواقيع األوىل 
للمستفيدين يف املناطق الثالثة التي تم تنفيذ املرشوع فيها.

النرشية اإلخبارية رقم 

4
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.

يروج مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط 
لتنويع مصائد األسامك يف األرايض الرشيكة 

يف 20 أكتوبر يف أجاكسيو-كورسيكا، تم عقد«الجلسات اإلقليمية للبحر« بهدف الجمع بني األطراف الفاعلة 
 La Communauté من القطاع العام والقطاع الخاص يف االقتصاد البحري لجزيرة كورسيكا. متت دعوة
de Communes du Sud Corse يف إطار مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض 
املتوسط، وبالتايل مثل هذا امللتقى فرصة للقاء األطراف اإلقليمية الفاعلة. خالل هذه الجلسات، تم تسليط 
املتوسطية  الشبكة  تقديم مرشوع  أيضا  تم  األزرق.  واالقتصاد  األسامك  مصائد  تنويع  أهمية  الضوء عىل 
ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط خالل ورشات العمل حول السياحة املستدامة يف بورتو فيكيو- 

كورسيكا، يف 28 نوفمرب 2022.

ملصائد  املتوسطية  الشبكة  لرتويج مرشوع  ملتقيات  ثالثة   Legacoop Agroalimentare الرشيك  نظم 
 La Sardaigne, Les( وليغوريا  وبوغليا  رسدينيا  منطقة  يف  وذلك  املتوسط  األبيض  البحر  يف  األسامك 
Pouilles et La Ligurie(. أقيمت هلته امللتقيات كاآليت: األول »Festival delle Peschiere« من 28 
 »Fiera del Levante« سبتمرب إىل 1 أكتوبر 2022 وذلك يف مدن أوريستانو وكابراس ومارسيددو، الثاين
يوم 19 أكتوبر يف باري، والثالث »Olioliva« من 4 إىل 6 نوفمرب يف إمبرييا. تم تنظيم موائد مستديرة من 
أجل مناقشة الجوانب املتعلقة بصيد األسامك وبشكل خاص لخلق بيئة عمل مستدامة تتامىش مع أهداف 
األمم املتحدة للتنمية املستدامة. وقد حظر هذه الفعاليات الرتويجية حوايل 600 مشارك، وأجريت عدة 

مقابالت مع خاليا اإلعالم اإلقليمية مام ساهم يف نرش املرشوع عىل نطاق أوسع.

والذي  املتوسط  األبيض  البحر  بيوم  باالحتفال  واالجتامعية  االقتصادية  للتنمية  الفلسطيني  املركز  ساهم 
نظمته دول االتحاد من أجل املتوسط يف 28 نوفمرب2022 من خالل إنتاج فيديو قصري لصيادي غزة. ومتثل 
محتوى هذا الفيديو إجابة عن سؤال: »ما معنى البحر األبيض املتوسط حسب الحواس الخمس؟ ». لالطالع 

.YouTube عيل الفيديو ميكنكم زيارة قناة املرشوع عىل

https://www.enicbcmed.eu/projects/fish-med-net
https://www.facebook.com/FISHMEDNETeu/
https://twitter.com/FISHMEDNETeu
https://www.youtube.com/@fishmednetproject-enicbcmed


املائدة املستديرة الثالثة يف كورسيكا يف 24 نوفمرب 2022.

 LA املائدة املستديرة الثالثة
 COMMUNAUTÉ DE

 COMMUNES DU SUD CORSE
- PORTO-VECCHIO

 La Communauté de Communes du Sud نظمت 
رشكاء  مع  للمرشوع  الثالثة  املستديرة  املائدة   Corse
ملناقشة   2022 نوفمرب   24 يف  والخاص  العام  القطاعني  من 
كورسيكا.  يف  الصيد  موانئ  يف  الصيد  تنوع  وترسيخ  تطوير 
مناذج  املرشوع،  يف  املحرز  التقدم  األعامل  جدول  تضمن 
أعامل مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر 
القطاعني  بني  والرشاكات  املشاريع  لدعم  املتوسط  األبيض 
العام والخاص. ناقش املشاركون االحتياجات واألنشطة التي 
سيتم تنفيذها لتمكني املهنيني يف الصيد البحري من تنويع 

نشاطهم من خالل السياحة.

 يف الختام، تقرر وضع مذكرة تفاهم تهدف إىل تحديد إطار 
 Pescatourism( الساحلية  السياحية  نشاط  عمل ملامرسة 
تنويع  أمام  التنظيمية  العوائق  إلزالة   )& Ittitourism
الصيد وإدراج هذا املنهج يف حوض البحر األبيض املتوسط 
من أجل تعزيز الصيد التقليدي يف موانئ كورسيكا. يف األشهر 
املقبلة، ستهتم الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر 
التي  املشاريع  ودعم  العمل  هذا  بتنفيذ  املتوسط  األبيض 
ينفذها متخصصو صيد األسامك، مثل ورشة تثمني املنتجات 
تنظيم  الساحلية،  السياحة  وهيكلة  تسويق  البحرية، 
املتعلقة  الدولية  امللتقيات  يف  واملشاركة  املحلية  الفعاليات 

بالصيد والسياحة وتنويع النشاط.

املائدة املستديرة الثالثة يف تونس 21 ديسمرب 2022. 

التعاون والرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف صميم مرشوع الشبكة 
املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط

خالل امللتقيات التي نُظمت يف إيطاليا، جمع Legacoop Agroalimentare التوقيعات األوىل التفاقيات التحالف 
التجاري، وبالتايل ساهم ذلك يف تعزيز التعاون بني الصيادين يف املناطق الثالث التي تم فيها تنفيذ املرشوع. 

كنشاط رئييس يف إطار مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط، وقع املركز الفلسطيني 
العاملة يف أنشطة  الصيد  للتنمية االقتصادية واالجتامعية رسمًيا 10 تحالفات تجارية مع املستفيدين من رشكات 

التنويع )األنشطة السياحية / صناعة األغذية / الخدمات العامة(.
الصورة: توقيع تحالف تجاري مع أحد املستفيدين من مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط.

دعوة  واالجتامعية  االقتصادية  للتنمية  الفلسطيني  املركز  أطلق  كام 
لتقديم مقرتحات يف 8 ديسمرب 2022 الختيار مدير مؤقت للمنتجات 
)Product Temporary Manager( لتقييم خدمات التنويع للرشكات 
لهذه  الدعم  وتقديم  األسامك  الصلة مبصائد  ذات  واملتوسطة  الصغرية 
الرشكات. كذلك اختار املركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتامعية 
أربعة مدربني وطنيني للمشاركة يف دورة تدريبية دولية منظمة عن بعد 
حول أنشطة تنويع الدخل يف قطاع الصيد البحري وتربية األحياء املائية. 
فلسطني  يف  الوطني  التدريب  تقديم  مهمة  املدربني  هؤالء  وسيتوىل 

لفائدة الحارة وناشطي قطاع الصيد البحري.

البحري  الصيد  لتنمية  التونسية  الجمعية   ،05 رقم  الرشيك  نظم 
التقليدي، الحلقة املستديرة الثانية يف 29 جوان 2022 ملناقشة ورسم 
خريطة لسلسلة القيمة ملنتوجات وخدمات قطاع الصيد البحري وتربية 
األحياء املائية يف إطار الرشاكة بني القطاعني العام والخاص. كام نظموا 
االجتامع السادس إلدارة مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف 
بتونس. خالل شهر  املتوسط يف 14 و15 جويلية 2022  األبيض  البحر 
أوت 2022، أبرمت الجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي 
البحري  الصيد  قطاع  نشطاء من  تجارية مع خمسة  تحالف  اتفاقيات 

وتربية األحياء املائية.

رادس وخصصت  بلدية  مع  بالتعاون  الثالثة  املستديرة  الحلقة  ديسمرب 2022،   21 الجمعية يف  نظمت  كذلك، 
املحافظة  مع  إنشاء منوذج مرشوع،  البحري من خالل  الصيد  قطاع  والخاص يف  العام  القطاعني  بني  للرشاكات 
عىل خصوصية املنطقة. خالل هذه الحلقة، تم مناقشة مناذج عقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص التي 
تم إنشاؤها يف إطار مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط، والتي تم تطويعها 
مع النصوص التنظيمية بتونس. كانت هذه الحلقة فرصة ملناقشة متعمقة ملستقبل قطاع الصيد البحري وتربية 

األحياء املائية يف تونس. املائدة املستديرة الثالثة يف تونس 21 ديسمرب 2022. 

دورة تكوينية وطنية بتونس- 11 و 12 جانفي 2023. نظمت الجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي 
بحضور  وكذلك  الدولة  مؤسسات  من  جزء  لفائدة  بتونس   2023 جانفي  و12   11 أيام  وطنية  تكوينية  دورة 
مجموعة من ممثيل املجتمع املدين حول الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف قطاع الصيد البحري التقليدي 
وتربية األحياء املائية. من خالل هذه الدورة تم طرح العروض القانونية الوطنية املتعلقة بالرشاكة بني القطاع 
العام والخاص ومناقشة مدى تالمئها مع مناذج العقود التي تم تطويرها من خالل مرشوع الشبكة املتوسطية 
ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط. إىل جانب ذلك، تم تطوير ومناقشة أفكار مرشوع، يف إطار ورشات 

عمل، ميكن إنجازها من خالل إبرام رشاكة بني القطاعني العام والخاص.



إطار  األورويب يف  االتحاد  مالية من  املنشور مبساعدة  إنتاج هذا  تم  واالتصال:  للمعلومات 
برنامج الّتعاون عرب الحدود لحوض البحر األبيض املتوسط. محتوى هذه الوثيقة هو املسؤولية 
الوحيدة لـ La Communauté de Communes du Sud Crose وال ميكن بأي حال من 

األحوال اعتباره يعكس موقف االتحاد األورويب أو الهياكل اإلدارية للربنامج.

يف إطار مرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد األسامك يف البحر األبيض املتوسط، نظم معهد 
تدريب  بإيطاليا،   2022 ديسمرب   1 إىل  نوفمرب   28 من  الفرتة  يف   CIHEAM Bari باري 
املحيل  املجتمع  بقيادة  املحلية  للتنمية  والخاص  العام  القطاعني  الرشاكات بني  دويل حول 
)CLLD(. قدم املشاركون من مثاين جهات مختصة من تونس ولبنان وفلسطني وعىل رأسها 
الجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي، وكالة املوانئ وتجهيزات الصيد البحري، 
مركز التنمية االقتصادية واالجتامعية يف فلسطني، بلدية صور بلبنان واملركز الوطني لعلوم 
البحار بلبنان. تتعلق املواضيع التي متت مناقشتها بتجربة االتحاد األورويب مع مجموعات 
العمل املحلية ملصائد األسامك )FLAGs(، والجوانب اإليجابية، والنتائج التي تم الحصول 
عليها. متت مشاركة العديد من التجارب واملعرفة يف هذا القطاع مع املشاركني خالل الزيارات 
 Ponte Lama à Molfetta امليدانية إىل مجموعات العمل املحلية ببونتي الما يف مولفيتا
وإىل املنطقة البحرية املحمية يف توري جواسيتو Torre Guaceto لتقديم مناذج توجيهية. 
العام مناقشة تجارب واقعية وفهم  القطاع  الفاعلة من  أيًضا للجهات  التدريب  أتاح هذا 
كيف يتضمن منهج التنمية املحلية بقيادة املجتمع املحيل تسيري قطاع الصيد يف االقتصاد 

األزرق والربط بالصيد التقليدي والتنمية املحلية. 
يف 1 و2 ديسمرب 2022، إنعقد االجتامع السابع ملجلس إدارة مرشوع الشبكة املتوسطية 
التقى  CIHEAM Bari، حيث  إرشاف  تحت  املتوسط  األبيض  البحر  يف  األسامك  ملصائد 
جميع رشكاء املرشوع حضوريا وكذلك عن بعد. مثل الهدف من هذا االجتامع هو مشاركة 
التجارية  والتحالفات  واالتصال،  والرتويج  اإلدارة،  املرشوع:  أنشطة  يف  الجميع  تقدم 
ومكونات الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، يف إطار خطة العمل الجديدة، من خالل 

تحديد الصعوبات وطرح الحلول ملجابهتها. 
www.fishmednet.com

@fishmednetproject-enicbcmed

الثاين/ كانون   17-18 لبنان  بريوت،  التوجيهية،  واللجنة  الزرقاء  الندوة 
يناير 2023

يف  الرشيكة  لبنان  يف  الزراعة  وزارة  بريوت  يف  استضافتها  التي  األزرق  النمو  ندوة  ركزت 
الرئيسية  املؤسسية  الفاعلة  الجهات  دعوة  متت  األزرق.  االقتصاد  موضوع  عىل  املرشوع 
جنبا إىل جنب مع ممثيل املشاريع األخرى املمولة من ENI CBC MED لتبادل املعرفة 
واألفكار يف محاولة لالستفادة من النتائج املشرتكة والتآزر املحتمل من أجل تنمية اقتصادية 
واجتامعية وبيئية تعاونية يف االقتصاد األزرق. افتتحت الجلسة وزارة الزراعة، مع املدير 
شادي مهنا، الذي رحب باملشاركني ومتنى لهم جلسة مثمرة، تلتها فرانشيسكا أوتولينغي، 
رئيسة Halièus، كأول متحدثة رسمية. الرسالة الرئيسية يف خطاب هاليوس هي أن نجاح 
 Fish Med أي مرشوع هو تعاون قوي بني الرشكاء، مثل الرشاكة املتوسطية القوية لشبكة
 Legacoop تم تعزيز هذه النقطة بشكل أكرب من قبل كريستيان ماريتي ، رئيس .Net
Agroalimentare ، مؤكدا أن التعاونيات تعمل كمحفز من خالل متكني األشخاص املعنيني 
، وضامن نجاح القطاع الخاص حيث ميكن ملشاريع ENI CBC MED أن تقدم فرصا فريدة 
ومتساوية مبا يتامىش مع أجندة األمم املتحدة بشأن أهداف التنمية املستدامة لعام 2030.

 ويف الختام وجهت ماريتي دعوة لجميع املشاركني يف هذه الندوة مبناسبة الحدث الختامي 
الذي سيعقد يف روما خالل صيف عام 2023. واختتم الحدث يوم 18 بعقد اللجنة التوجيهية 
يف مدينة صور. كضيف خاص، شاركت محمية ساحل صور الطبيعية تجاربهم خالل هذا 
الحدث حول كيفية تطوير مشاريع تنمية السياحة املحلية مبرور الوقت وكيف أفاد ذلك 
الصيادين املحليني يف تنويع دخلهم. وتابع الدكتور محمد العريب، مدير وحدة الدعم الفني 
كيفية  التنويع حول  بتعميق موضوع  السمكية يف مرص،  الرثوة  لتنمية  العامة  الهيئة  من 
تفضيل تنمية االستزراع املايئ يف مرص لهجرة الصيادين، مع وجود حافز كاف، نحو أنشطة 
االستزراع املايئ. قدم رشكاء ENI CBC MED الذين شاركوا يف هذين اليومني من أحداث 
أجل  الطاقة من  املزيد من  مع  تركهم  إيجابية مام  فعل  ردود  واملعلومات  املعرفة  تبادل 

التفكري يف أوجه التآزر املمكنة لنجاح مشاريعهم.

ابق عىل اتصال بنا: املنصة اإللكرتونية 
ملرشوع الشبكة املتوسطية ملصائد 

األسامك يف البحر األبيض املتوسط وقناة 
 YOUTUBE

ملصائد  املتوسطية  الشبكة  الخاصة مبرشوع  اإلنرتنت  منصة 
لك  تتيح  اآلن!  متاحة  املتوسط  األبيض  البحر  يف  األسامك 
من اإلطالع عىل رشكات الصيد املشاركة يف املرشوع، وكذلك 
لتنظيم  التي تقدمها واالتصال بهم مبارشة  التنويع  أنشطة 
ترتدد يف طلب  ال  االستفادة من خدماتهم.  أو  تجربة صيد 
استشارت ملعرفة املزيد عن مبادرات تنويع صيد األسامك يف 
 Legacoop Agroalimentare البحر األبيض املتوسط. قدم
أيًضا املنصة عرب اإلنرتنت خالل األحداث التي تم تنظيمها يف 
سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب 2022، مام يسمح للزوار مبشاهدة 
هياكل الصيد املوجودة يف املنطقة ودعوة الصيادين من دول 
البحر األبيض املتوسط األخرى للمشاركة واالنضامم بحرية. 

اإلنرتنت!  عىل  أيًضا  متاحة   YouTube عىل  املرشوع  قناة 
شهادات  واكتشاف  املرشوع  تقدم  متابعة  اآلن  ميكنك 
الصيادين املشاركني يف املرشوع. ال ترتدد يف االشرتاك حتى ال 

يفوتك أي يشء وابق عىل اطالع بأخبار املرشوع.




