”فكتورز“

– التغيير في األنظمة االيكولوجية البحرية االوروبية وتأثيراتها البيئية واالجتماعية واالقتصادية.
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استراتيجية االتحاد االوروبي
البحري

”فكتورز” هو مشروع من قِبل االتحاد
االوروبي يبحث في زيادة وتنويع
استخدام االنسان في البيئة البحرية
االوروبية  ,وكيف ان هذا يؤدي الى
تغييرات جديدة للحياة البحرية والمجتمع.
” فكتورز” سيبحث تأثير هذه التغييرات
على مجموعة من السلع والخدمات
التي تقدمها المحيطات  ,وتلت ذلك
التأثير االجتماعي واالقتصادي وبعض
التدابير التي يمكن تطويرها لخفض
او التك ّيف مع هذه التغييرات.
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النتائج حتى اآلن...:

”فكتورز” عرضت الضغوط وناقالت التغيير التي تؤثر على األنظمة االيكولوجية شمال وبحر البلطيق وغرب
البحر االبيض المتوسط  ,واكملت لمحة عامة عن القانون الدولي االوروبي الحالي المتعلق بهذه البحار  ,من
خالل مقابلة اصحاب المصلحة على المستوى االقليمي “ .فكتورز” سعى لفهم الحواجز لنجاح ادارة الموارد
البحرية البيئية االوروبية  ,وهذا قد ساعد إلنشاء اطار للمرحلة القادمة من ابحاث “فكتورز“.
وقد ُكرس جهداً كبيراً لزيادة فهم اآلليات التي تؤدي الى تفشي االنواع الغريبة الغازية (مثل قنديل البحر(
والتغييرات في انتشار وانتاجية االسماك البحرية .وقد تم تشكيل نخزن للمواد الجينية الوراثية للمساعدة في
تحديد االنواع الغريبة الغازية  ,وقاعدة بيانات لهذه االنواع في جميع موانئ االتحاد االوروبي  ,وقد أُنتجت
لدعم قرارات ادارة مياه الصابورة.
وقد تم استخدام نماذج للتحقيق في العالقة بين انتشار االنواع  ,النمو والبقاء والظروف البيئية (على سبيل
المثال درجة الحرارة والتيارات)  .وكذلك لتحليل العوامل الرئيسية لسلوك الصيادين  ,مثل التنافس على
االسماك  ,القيود االقتصادية والمكانية واالدارة البحرية .ويجري استخدام أُطر النموذجة إلبراز التغييرات
المستقبلية ونتائج النشاط البشري في البيئة البحرية في ظل سيناريوهات محتملة في المستقبل.
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من هم المشاركون؟

”فكتورز” تجمع تكثر من  200عالم من  38معاهد عبر  16دولة في اوروبا إلجراء ابحاثه  ,باإلضافة الى 9
خبراء في الصناعة  ,و  6من اكبر الخبراء العلميين  ,لتوفير التوجيه بشأن جوانب ابحاث “فكتورز” من
التكامل في مختلف التخصصات وانطباق النتائج.

لماذا انت تلقيت هذا؟

Further information

تم تعريفك كشخص قد يكون مهتم في ابحاث ونتائج “فكتورز” ونود ان تبقى على علم بتقدمنا  ,نوعدك بعدم
ازعاجك بالمراسالت  ,لكن نود ان نرسل لك “تحديث بطاقة بريدية” عندما يكون لدينا نتائج مهمة  .اذا كنت
ترغب تسجيل اهتمامك لمجاالت محددة من البحث لدينا  ,او ترشيح زميل لتلقي التحديثات او ازالة نفسك من
قاعدة بياناتنا  ,الرجاء بعث رسالة الى البريد االلكتروني المكتوب في اسفل الصفحة  .جميع التفاصيل سرية
وفقا ً لقانون حماية البيانات.
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