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يواجه التطور السريع والمتزايد لتربية األحياء المائية في البحر األبيض المتوسط ،مجموعة من التحديات مثل عدم كفاءة النظم االنتاجية والمنافسة مع
المستخدمين اآلخرين.
وتتميز تنمية تربية األحياء المائية في دول حوض البحر المتوسط بتفاوت فى التربية وذلك لتفاوت المعرفة البحثية واالمكانيات من بلد الى آخر .تمثل
المناطق الساحلية أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لالتحاد األوروبي  ،حيث تمثل المناطق الساحلية أهمية كبرى للمواطنين ألنها تعتبر بمثابة مكان لالقامة
والعمل وقضاء اإلجازات ،وكذلك مصدر للطعام والمواد الخام االزمة لحياتهم .وبناء على ذلك ،فمن الضروري وضع استراتيجية قائمة على المعرفة و العلم
لتحقيق التنمية المستدامة فى مجال تربية األحياء المائية في منطقة البحر األبيض المتوسط ،وذلك باستخدام منهجية مرنة وتضافر الجهود.

أهداف المشروع

يهدف مشروع  AQUAMEDإلى تشجيع البحوث المبتكرة في منطقة البحر األبيض المتوسط والتركيز على أهم القضايا ذات الصلة الالزمة لدعم أنشطة
تربية األحياء المائية في المنطقة .باالضافة الى أن المشروع سوف يساعد على تعزيز الشراكة بين بلدان االتحاد األوروبي والبحر األبيض المتوسط وخاصة
بالد الشرق األوسط من خالل مشاريع مشتركة والتخطيط لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تتعرض لها أنشطة تربية األحياء المائية في منطقة البحر
األبيض المتوسط.

االمنهجية

سوف يتبنى مشروع  AQUAMEDاستراتيجية عملية مشتركة ،للبحوث في مجال تربية األحياء المائية ،بين بلدان منطقة البحر األبيض المتوسط .كما
إنه سيتم وضع خطة متعددة للعاملين والمختصين فى هذا النشاط ،وذلك لتنسيق أنشطة البحوث ،و كذلك سوف تنشر خطة تنفيذية تهدف إلى تحقيق التنمية
المستدامة لقطاع تربية األحياء المائية في المنطقة .وسيستند هذا المشروع  AQUAMEDعلى المناهج األربع التالية:
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.

،• إنشاء قاعدة بيانات لألنشطة البحثية واالقتصادية واالجتماعية المرتبطة بأنشطة تربية األحياء المائية والتى لها تأثير كبير عليها
وهذه البيانات سوف تشارك فيها كل البلدان المشاركة في المشروع
• تحديد الحاالت المماثلة والمعوقات بين البلدان الشريكة
.• وضع االبلدان ذات الخصائص المماثلة والسماح لها بالمشاركة في صياغة التوصيات العلمية التى تعود بالنفع عليها
 وذلك للمشاركة فى وضع تصوروآلية تنفيذ لدعم وتنظيم والنهوض، • إرساء مجموعة متعددة الجنسيات للمساهمين والمستفيدين فى مجال تربية األحياء المائية
.بالبحوث فى هذاالمجال

النتائج

. دورا كبيرا فى مزيد التعاون بين بلدان شمال وجنوب البحر المتوسطAQUAMED سوف يلعب مشروع
 وكذلك تعزيز التنسيق فى سياسات البحث العلمي بين دول حوض،هذا التعاون سوف يسهم فى زيادة وتنمية القدرات والتقارب بين بلدان البحر المتوسط
.البحر األبيض المتوسط في مجال تربية األحياء المائية
:AQUAMED ومن أهم النتائج التى يمكن إنجازها في مشروع
• تنسيق األنشطة البحثية عبر الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وبلدان الشرق األوسط
 يلتزم فيها كال الطرفين باألهداف المتفق عليها بصورة متبادلة،  والبلدان المشاركة فى المشروع،• إنشاء أوجه تعاون مشترك بين أصحاب المصلحة
إلنجاز بحوث تطبيقية مشتركة
• • تهيئة مسار االستدامة ألنشطة البحوث المشتركة العابرة للحدود الوطنية من خالل إرساء قاعدة متعددة ألصحاب المصلحة وهيكل طويل المدى
.الستخدامها بعد اكتمال المشروع
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