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ההתפתחות המהירה של החקלאות המים במדינות הים התיכון מתמודדת יותר ויותר עם מכלול קשיים כגון מערכות ייצור לא
מתאימות ותחרות עם משתמשים אחרים .חקלאות המים במדינות הים התיכון מאופיינת ברמות הבשלה שונות של מערכות
המחקר והפיתוח ושל יכולותיהן .אזורי החוף הם אזורים בעלי חשיבות אסטרטגית לאיחוד האירופי ולארצות הים התיכון .אזרחים
רבים חיים ,מתפרנסים ונופשים באזורי החוף ,המהווים גם מקור עיקרי למזון ולחמרי גלם .על כן ,האסטרטגיה לפיתוח בר קיימא
של חקלאות מים בים התיכון צריכה להיות מבוססת על ידע ולהיות מיושמת בגישה גמישה ומתואמת בין מכלול בעלי העניין
(מגדלים ,חוקרים ,מקבלי החלטות ועוד).

מטרות הפרויקט

פרויקט  AQUAMEDיקדם מחקר חדשני בנושאים הרלוונטיים ביותר לפיתוח בר קיימא של חקלאות המים באזור הים התיכון.
פרויקט זה יחזק את השותפות בין האיחוד האירופי וארצות הים התיכון בפיתוח פעילויות תכנון משותפות להתמודדות עם
האתגרים בפניהם ניצבת חקלאות המים באגן הים התיכון ,כיום ובעתיד.

מתודולוגיה
פרויקט  AQUAMEDיפתח אסטרטגיה רב תחומית למחקר באזור הים התיכון .יבנה פורום/פלטפורמה של בעלי
עניין לתיאום כיווני המחקר שמטרותיו פיתוח בר קיימא של חקלאות המים .התקדמות בפרויקט  AQUAMEDתעשה
בארבעה שלבים:
The research leading to these results has received funding from the European Community’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under
grant agreement no 244999. This publication reflects the views only of the author, and the European Union cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

א .בנית מסד נתונים הכולל את פעילות המחקר ,גופי המחקר ובעלי הענין וכן פרופיל רלוונטי בתחום חקלאות המים של כל מדינה
שותפה;
ב .זיהוי מאפיינים דומים של מגמות ואילוצים בין המדינות השונות.
ג .קיבוץ מדינות בעלות יעדים דומים ,בכדי להגיע לניסוח מסקנות והמלצות לכיווני מחקר משותפים.
ד .הקמת פלטפורמה של בעלי עניין לקידום מטרות מחקר משותפות.

תוצאות צפויות

פרויקט  AQUAMEDיתרום תרומה משמעותית לבניית שותפויות בארצות אגן הים התיכון ,אשר יאפשר למדינות באגן הדרומי והמזרחי
לשתף פעולה עם עמיתיהם בארצות האיחוד האירופי .שיתוף פעולה זה יסייע לשיפור יכולות והתפוקות שלמדיניות המחקר באגן הים התיכון.
ההישגים העיקריים של  AQUAMEDיהיו:
• תיאום פעילות מחקר ברחבי הים התיכון בין מדינות מהאיחוד האירופי והמדינות האחרות סביב הים התיכון.
•  הגברת תרומה הדדית בין בעלי העניין ובנית רשת של שותפים המחויבים למטרות מחקר יישומי ומוסכם.
• התווית מסלול בר קיימא לפעילויות מחקר משותפות למדינות שונות באמצעות בניית פלטפורמה של בעלי ענין שתמשיך את הפעילות
המעבר לתקופת הפרויקט.
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