
 
 
 
 
 
 

 

المهام المطلوبة/الشروط   

 :مقدمة

شهد قطاع صيد األسماك قد و ،ل مشترك تحديات البطالةتواجه المجتمعات الساحلية المتوسطية بشك

، ال . ومع ذلكللعمل ضمن هذا القطاع شبابلاقبال ا، وانخفاض خفاًضا في اإليرادات وفرص العملان

يزال هذا القطاع في صميم اقتصاد البلدان الساحلية وقد أثبت أنه يتمتع بإمكانات عالية جدًا في خلق 

ل تطوير االبتكار في ، مثيع واالندماج مع القطاعات األخرىقيمة مضافة ذات صلة من خالل التنو

الخدمات الثقافية المتعلقة بمصايد األسماك واالبتكار في ، وسياحة الصيد، والخدمات البحرية البيئية

 السلسلة الغذائية.

، التي تم اختبارها في التجريبية لتنويع مصايد األسماك في الواقع ، أثبتت العديد من المبادرات 

، وخلق فرص العمل واستدامة حيث زيادة الدخل )النمو الشامل( السنوات الماضية نجاحها من

ومنظمات  اك. وقد أثارت هذه المبادرات اهتمام صانعي السياسات ومنظمات التنميةمصايد األسم

من حيث التشريعات  حاضنةي اتخاذ إجراءات لخلق بيئة بدأت عدة دول فو ،تنمية األعمال التجارية

، التجريبية على مستوى محلي للغاية، ال تزال هذه المبادرات على الرغم من ذلك ،والسياسات

إلى إعاقة القدرة  ى عدم الترابطأد حيث ،غير مرتبطة فيما بينها مؤسسات صغيرةوتديرها 

في هذا واالستثمارية )في البحث والتطوير أو التسويق( وظهور تلك المنتجات والخدمات الجديدة. 

إلى إقامة تحالفات تجارية بين الشركات المتوسطية  FISH MED NETمشروع  هدفي، اإلطار

واستنادا الى مبدأ الشراكات ما  ة والمتوسطة النشطة في تنويع مصايد األسماكوالصغير مجهريةال

والصغيرة والمتوسطة على التجمع  مجهريةال المؤسسات. سيتم تحفيز بين القطاعين الخاص والعام

على أساس نماذج األعمال المشتركة، من خالل توفير التدريب لحدود ل عابرةفي تحالفات تجارية 

، وأدوات لتحسين تسويقهم )النظام شرة لتطوير خدمات / منتجات جديدةوالمساعدة المهنية المبا، لهم

األساسي اإللكتروني(. عالوة على ذلك، يعزز المشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

(PPPs في )الصيد البحري قطاع. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 :التخصيص المالي

ستؤلفها وزارة  من قبل لجنةلمبلغ المتاح بموجب هذه الدعوة لتقديم مقترحات المنح الفرعية سيحدد ا

 الزراعة. 

 

 :حجم المنح الفرعية

يجب أن تقع أي منحة مطلوبة بموجب هذه الدعوة لتقديم العروض بين الحد األدنى والحد األقصى 

 للمبالغ التالية:

 .يورو 10,000الحد األدنى للمبلغ: • 

 .يورو 30.000الحد األقصى للمبلغ: • 

 ٪ من ميزانية المشروع.100يمكن أن تغطي المنحة الفرعية ما يصل إلى 

 .تأخذ المنحة الفرعية أشكال استرداد التكاليف

 

 :أن ، يجب على مقدم الطلب الرئيسيمنحةاللكي تكون مؤهالً للحصول على 

 شركة رسمية مسجلة ضمن االصول.يكون • 

أو مؤسسة اجتماعية  تعاونيةنقابة،  ،دفة للربح: مثل منظمة غير حكومية، جمعيةغير ها منظمةأو 

 .تعمل في مجال الصيد البحري

 يكون قد تم تاسيسها داخل لبنان.أن • 

، مقدم الطلب المشارك )المتقدمين( أن يكون مسؤوالً بشكل مباشر عن إعداد وإدارة اإلجراء مع• 

 .وليس العمل كوسيط

األشخاص الذين يتمتعون بصالحيات التمثيل  الرئيسيين والمتقدمين المشاركين، إبالغ المتقدمينيتم 

 .دم الطلب الرئيسيعلى مق المفوضون بالتوقيعأو اتخاذ القرار أو 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 أنواع األنشطة

يجب أن تناسب أنواع األنشطة التي يمكن تمويلها بموجب هذه الدعوة واحدة على األقل من 

 المحددة:المجموعات 

 :األنشطة السياحيةاالولى:  المجموعة .1

 أمثلة على هذه األنشطة )القائمة ليست شاملة(:

ية( ، : نشاط مهني يقوم به رواد مصايد األسماك )فردي أو شركة أو جمعية تعاونالصيد السياحي -

 الصيد ألغراض ترفيهية. مراكبحيث يمكن للسائحين ركوب 

فردين السياحية: النشاط المهني الذي يمارسه رواد األعمال في مجال الثروة السمكية )من االنشطة   -

فة مثل بيع األطعمة ، حيث يتم تقديم خدمات للسائحين في شكل ضياأو شركة أو جمعية تعاونية(

 .ةوالثقافي ةالترفيهي ،ةالتربوي نشطة، واالوالمشروبات

أي إجراء آخر يدعم مشغلي مصايد األسماك في المناطق المستهدفة لبدء أو توسيع نطاق األنشطة  -

 .إيراداتهم تزيدالسياحية التي يمكن أن 

 

 :خدمات للمجتمع الثانية:المجموعة  .2

إما كجزء من خطة أعمالهم  سيتم تنفيذ األنشطة داخل هذا الفرع من قبل رواد مصايد األسماك

مراكز االبحاث والجامعات  باالشتراك مع المعاهد )لألغراض البحثية أو التعليمية( أو، أو الخاصة

 تندرج األنشطة في مجال حماية البيئة البحرية. وبالشراكة مع المؤسسات العامة.

 أمثلة على هذه األنشطة )القائمة ليست شاملة(:

 .تقييمهاواألنواع الغازية  اصطياد -

 .التقييم البيئيوالرصد  -

 .البحرية قمامةجمع ال -

 .الثقافي رثاال -

 .مراقبة األنواع المحمية -



 
 
 
 
 
 

 

أي إجراء آخر يدعم مشغلي مصايد األسماك في المناطق المستهدفة لبدء أو توسيع نطاق الخدمات  -

 .للمجتمع والتي يمكن دمجها في أنشطتهم وخدماتهم

 

 تربية األحياء البحرية الثالثة:المجموعة  .3

الفرع العمليات الالزمة للقيام باستزراع األنواع البحرية داخل البحار. ينخرط رواد يتضمن هذا 

األسماك أو  بيوضمصايد األسماك في األنشطة التجارية التي من شأنها إما تشجيع جمع البذور )

 أو الثالث. الثاني، ليتم ربطها بعد ذلك بالقطاع ات الالفقاريات( لعمليات التربيةيرق

 هذه األنشطة )القائمة ليست شاملة(:أمثلة على 

 .جمع االسماك الصغيرة -

 .تربية األحياء البحرية المرجانية -

 .جمع األعشاب البحرية / تربية األحياء البحرية -

أي إجراء آخر يدعم مشغلي مصايد األسماك في المناطق المستهدفة لبدء أو توسيع نطاق أنشطة  -

 .دمج إيراداتهماالستزراع المائي التي يمكن أن ت

 

 :التصنيع الغذائي الرابعة: المجموعة .4

، ألصحاب المشاريع السمكية الذين قد يرغبون في االنخراط إما في معالجة األنشطة داخل هذا الفرع

 منتجات المأكوالت البحرية )التحويل( والخدمات اللوجستية وبيع المنتج نفسه لالستهالك البشري.

 )القائمة ليست شاملة(:أمثلة على هذه األنشطة 

 .تجهيز المأكوالت البحرية -

 .تنويع المنتجات -

 .وضع العالمات البيئية )تحسين الجودة( -

 .البيع المباشر-

أي إجراء آخر يدعم مشغلي مصايد األسماك في المناطق المستهدفة لبدء أو توسيع نطاق خدمات  -

 .صناعة األغذية التي يمكن أن تدمج إيراداتهم



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :التوضيحية للمشروع الرؤية

 المحددة من قبليجب على المتقدمين للحصول على منحة فرعية االمتثال لألهداف واألولويات 

 .االتحاد األوروبي

جب هذه بموعدة طلبات  ال يجوز لمقدم الطلب الرئيسي والمتقدم / المتقدمين المتعاونين تقديم• 

 .الدعوة

 الطلب.بالحق في تعليق أو إلغاء يحتفظ المستفيد الرئيسي للمشروع / الشريك وهيئات البرنامج 

في حال ثبت ان طلب المنحة قد تضمن خرقا لاللتزامات او مخالفات او احتيال واذا تّم اكتشاف 

الحقة الخروقات لاللتزامات والمخالفات او اعمال االحتيال بعد توقيع العقد فيجوز فسخ العقد وم

 المرتكب ومن يشاركه امام المحاكم المختصة.

 

 

 
 


