
 
 

CROSSDEV http://www.enicbcmed.eu/projects/crossdev 

Cultural Routes for Sustainable Social and economic Development in 
Mediterranean 
 

CROSSDEV is a 3-years project co-funded by the European Union through the ENI CBC MED 

Programme  http://www.enicbcmed.eu/projects/crossdev. The project’s objective is contributing 

to the economic and social development in Mediterranean, strengthening and enhancing sustainable 

tourism practices, emphasizing common heritages and resources. Specifically, it expects to increase 

touristic competitiveness & attractiveness of less known destinations, rural/depressed areas, 

adopting/enhancing the Cultural Routes concept/experiences in selected areas of 4 countries:  

 

 Italy: Sicily, communities in the areas along the Via Selinuntina, neighbourhoods of Sambuca 
di Sicilia (Province of Agrigento) and Castelvetrano-Selinunte (Province of Trapani) 

 Jordan: communities around less known historical and cultural sites in Aqaba area (Southern 
Jordan) and archaeological site of Umm Qais (Northern Jordan) 

 Lebanon: villages in the area of Jabal Moussa Biosphere Reserve, Mount Lebanon 

 Palestine: the extended area of Masar Ibrahim Al- Khalil from Beit Mirsim to Batter - southern 
of the West Bank, and the less known segment in the northern of the West Bank 

 
Expected changes: 
Developing positive attitudes/practices in sustainable tourism enhancing the involvement and 
commitment of public authorities, actors of tourism-related sectors, educational institutions, civil 
society organizations, youth and the general public. 
 
Expected results: 
1. Increased attractiveness of less known touristic destinations 
2. Increased diversification of tourism offering through the promotion of local and territorial 

assets/drivers in off season periods 
 

Total budget: € 2,507,656 
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European Union contribution: € 2,256,890 (89,9% of the project’s total budget) 
 
Lead beneficiary: CISP Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, Rome - Italy  

Partners  

 Italy: Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities (MIBAC) 

 Italy: Coopculture 

 Jordan: The Royal Marine Conservation Society of Jordan (JREDS) 

 Jordan: Jordan University of Science and Technology - JUST University  

 Lebanon: The Association for the Protection of Jabal Moussa (APJM) 

 Palestine: Masar Ibrahim Al Khalil (MIAK)  

Associates 

 Ministry of Tourism, Palestine 

 Ministry of Tourism, Lebanon 

 Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA), Jordan 

 Organizzazione Internazionale Turismo Sociale (OITS), Brussels 

 Regione Sicilia, Assessorato Beni Culturali/Soprintendenza del Mare, Italy 

 Institute of Hotel Management &Tourism/Bethlehem University, Palestine 

 The Center for Advanced Studies in Tourism (CAST) - University of Bologna, Italy  

Official website  

http://www.enicbcmed.eu/projects/crossdev 

 
Contacts: 
Ahmed Freewan, Project Coordinator CROSSDEV 
Jordan University of Science and Technology 
Irbid - Jordan 
Tel. +962772049713 
E-mail: aafreewan@just.edu.jo 
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من خالل تطوير مسارات  المتوسط االبيض البحر اقلبم لتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة فيتعزيز ا

 CROSSDEV) )ثقافية

 

 

  (http://www.enicbcmed.eu/projects/crossdev) CROSSDEV  

االوروبي برنامجالمن خالل سنوات  3مدته واالتحاد األوروبي هو مشروع بتمويل مشترك من   

ENI CBC MED http://www.enicbcmed.eu/. 

 

تعزيز  لخال من، التنمية االقتصادية واالجتماعية في منطقة البحر األبيض المتوسط  تعزيز. يهدف المشروع إلى 

في المناطق  والموارد المشتركة الثقافي واالجتماعي اإلرث على وتركيز ممارسات السياحة في  المستدامة

االقل حظا من حيث عدد السياح الوجهات  ودعم المناطق والسياحية للمنتجات التنافسية  القدرة زيادةل المستهدفة

واالجتماعية  الثقافية المسارات تعزيز  يعتمد المشروع على   والنائية. المناطق الريفيةواالبرادات السياحية مثل 

:هي  دول اربعمناطق مختارة من والبيئية في   

إيطاليا: •   Sicily, communities in the areas along the Via Selinuntina, neighbourhoods of Sambuca di 
Sicilia (Province of Agrigento) and Castelvetrano-Selinunte (Province of Trapani) 

المناطق الواقعة على طول طريق سيلينونتينا ، أحياء سامبوكا دي سيسيليا ومينفي )مقاطعة  صقلية ، مجتمعات في

 أجريجينتو(

األردن: المجتمعات المحيطة بالمواقع التاريخية والثقافية األقل شهرة في منطقة العقبة )جنوب األردن( والموقع • 

 األثري ألم قيس )شمال األردن(

موسى ، جبل لبنانلبنان: قرى في محمية جبل •   

 /جنوب الضفة الغربية  بتير الى  إبراهيم الخليل من بيت مرسم لمسار الجديد  االمتداد   فلسطين:• 

 االقل شهرة في شمال الضفة  الجزءو

 
 :التغييرات المتوقعة

السياحة الفاعلة في مجال  القطاعاتعزز مشاركة والتزام في مجال السياحة المستدامة ل الممارسات اإليجابية تطوير  التوجهات و

والمجتمع المحليالمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني والشباب مثل  . 
متوقعةالنتائج ال : 

 حظا في السياحةزيادة جاذبية الوجهات السياحية األقل  .1
اطق المتللمؤسسات والنشاطات السياحية في العروض السياحية من خالل تشجيع او الترويج في المنتجات وتنوع  .2

 المستهدفة
 

يورو 702،2،،20: المشروع ميزانية  

http://www.enicbcmed.eu/


من مجموع الموازنة( %،2،9يورو ) ،،202،202: مساهمة االتحاد االوروبيقيمة   

: الرئيسي الشريك CISP Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, Rome – Italy 
 
:الشركاء  

  :ايطالياItalian Ministry for Cultural Heritage, Cultural Activities and Tourism (MIBACT) 

  :ايطالياCoopCulture 

 األردن: الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية 

 االردنبة االردن: جامعة العلوم والتكنولوجيا 

  :جمعية حماية جبل موسىلبنان 
 فلسطين: مسار ابراهيم الخليل 

 
 الشركاء المرتبطين:

  0فلسطينوزارة السياحة 

 وزارة السياحة0 لبنان 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة0 االردن 

 منظمة السياحة الدولية0 بروكسل 

 منطقة صقلية0 إدارة التراث الثقافي/ هيئة مراقبة البحار0 إيطاليا 

 معهد إدارة الفنادق والسياحة / جامعة بيت لحم0 فلسطين 

 عة بولونيا0 إيطالياجام - مركز الدراسات المتقدمة في السياحة 
 
 الموقع االكتروني الرسمي

http://www.enicbcmed.eu/projects/crossdev 
 جهات االتصال:

 أحمد فريوان ، منسق المشروع

 االردنية جامعة للعلوم والتكنولوجيا

 االردن -اربد 

 00710220077263الهاتف. 

 aafreewan@just.edu.joالبريد اإللكتروني: 
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