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الغالف

من نكون؟

املضمون

املضمون

تأسست  POGOيف عام
 1999من قبل قيادات
مؤسسات علوم البحار
واملحيطات من شتى
أنحاء العامل كمنتدى
لدعم وتعزيز مراقبة
املحيطات.
إن هدف هذه
االسرتاتيجية هو التطلع
إىل أولوياتنا للسنوات
املقبلة .هذه االسرتاتيجية
تؤكد من جديد التزامنا
بالعمل الجامعي
كمجتمع عاملي لتعزيز
وتقديم تطوير نظام
عاملي حقيقي ملراقبة
املحيطات،
رضوري لتعزيز
فهم املحيطات
واستخدامه
الرشيد لصالح
البرشية.

أهم النجاحات واإلنجازات
1999

عقد أول اجتامع
ألعضاء POGO

2004

عقد رشاكة مع مؤسسة
نيبون

2011

إنشاء برنامج جيو بلو
بالنيت ()GEO Blue Planet

2009

 – COP15بداية رشاكة  POGOمع اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخUNFCCC

2020

2018

تم قبول ‘صوت املحيط ’كعامل أسايس يف
مراقبة املحيط ()EOVمن قبل GOOS

youtu.be/ZH6It7hoG7E

 1000منحة تدريبية مقدمة
عىل مدى  20عا ًما

2021

تم قبول شبكة املراقبة الجزيئية الحيوية للمحيطات
( )OBONكأحد برامج ال َعقد لألمم املتحدة.

اطلع عىل الجدول الزمني الكامل
إلنجازات  POGOوإنجازاتها
3

شاهد عىل Wistia

مهمتنا

املضمون

من نكون؟

تضم عضوية  POGOمعظم املؤسسات الرائدة يف
مجال علوم وتكنولوجيا املحيطات من مختلف أنحاء
العامل ،وتستمر يف النمو من خالل إضافة دول جديدة
تحاول تطوير مهامها وقدرتها عىل مراقبة املحيطات.
توفر خربتنا وتجربتنا وبنيتنا التحتية القدرة الفريدة
عىل تصميم وبناء وتشغيل وتطويرالنظام العاملي
أيضا
لرصد املحيطات بطريقة طويلة األجل.و نقوم ً
بتدريب الجيل القادم من علامء املحيطات ،ونسعى
جاهدين من أجل مجتمع أكرث وعياً بشأن املحيطات.
التزامنا كمؤسسة رشاكة هو متابعة تلك املهمة عىل
الصعيد العاملي.

أهم النجاحات واإلنجازات
youtu.be/WCz9ieCeg58

شاهد عىل Wistia

اكتشف املزيد عن األعضاء

التنوع هو مصدر قوتنا يف تحقيق غاياتنا املشرتكة؛
تنوع موظفينا وخرباتنا ورشاكاتنا وتغطيتنا الجغرافية
الواسعة.

رؤيتنا
أن تكون بيانات رصد املحيطات متاحة عىل اإلنرتنت للجميع
David White
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املحيط

من نكون؟

املضمون

مهمتنا

هدفنا هو أن يكون لدينا بحلول عام  ،2030تعاون
عاملي من أجل نظام عاملي مستدام وحديث لرصد
املحيطات بحيث يخدم احتياجات العلم واملجتمع.
ولتحقيق ذلك ،سوف نقوم مبا ييل:

شاهد عىل Wistia

youtu.be/pIjL9GHfucI

1.ريادة االبتكار وتطوير املكونات األساسية لنظام
مراقبة املحيطات.
2.تعريف واملساهمة يف تطوير املهارات والقدرات
األساسية الالزمة لتحقيق هذه الرؤية.
3.العمل مع الحكومات واملؤسسات والصناعة
لتوضيح الفوائد التي تعود عىل املجتمع والتمويل
املطلوب لبناء نظام الرصد واستدامته.

قيمنا املشرتكة

.Shaju S. S

حافزنا هو إمياننا املشرتك بأن تطوير الفهم العلمي لهذه األسباب ،يف مساعينا الجامعية ،نقدر:
للمحيطات متجذر يف إجراء قياسات منهجية عالية
•التميز البحثي وأهميته
الجودة .ونعتقد أن هذا الفهم وحسن استخدامه
جزءان ال يتجزءان من هدفنا لتمكني البرشية من
•املساواة والتنوع والشمول
تطوير عالقة مستدامة مع محيط صحي ومن ِتج
•الشفافية واالنفتاح
ومتنوع بيولوج ًيا .نحن مدفوعون كذلك باالعتقاد
خالل
من
إال
تتحقق
أن
ميكن
ال
رؤيتنا
بأن
املشرتك
حاسم
باعتباره
بالعلم
املشرتك
اإلميان
•
ً
العمل م ًعا يف جميع أنحاء العامل ،حيث ميكننا م ًعا
للقرارات القامئة عىل األدلة
تحقيق ما ال ميكن ألي منا القيام به مبفرده.
•الرشاكة والتعاون.
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املحيط ( +البقية)

مهمتنا

املضمون

املحيط

youtu.be/TtNGU3fey3c

املحيط هو الغطاء الغالب عىل كوكب األرض ،حيث يغطي  %71من سطحه ،وميثل
 %99من املحيط الحيوي لألرض ويحتوي عىل  %97من مياه األرض .وهو ما يجعل
األرض الكوكب الوحيد الصالح للسكن يف نظامنا الشميس .ينتج املحيط نصف األكسجني
لنا ،وميثل جز ًءا متزاي ًدا من غذاء العامل ،ال سيام يف البلدان النامية .ينظم املحيط مناخ
األرض وأمناط الطقس ،و يلعب دورا ً بالغ األهمية يف دورات الحرارة واملاء والكربون،
وهو موطن نسبة كبرية من التنوع البيولوجي لألرض.
نظ ًرا ألنه من املتوقع أن يصل عدد السكان إىل  9مليارات بحلول عام  ،2050يتجه
الناس بشكل متزايد إىل املحيط بغرض الحصول عىل إجابات ألكرب تحديات عرصنا ،مثل:
•إطعام سكان العامل املتزايدة أعدادهم؛
•توفري الطاقة النظيفة لتشغيل االقتصادات األكرث انتعاشا؛
•زيادة القدرة عىل الصمود أمام األخطار الناتجة من البحر ،وخاصة الفيضانات
وتآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر؛
•التخفيف والتكيف مع تغري املناخ وتقلبه؛
•التخفيف من اآلثار البرشية عىل النظم البيئية البحرية.
ولكن الناس كذلك يتطلعون إىل املحيط بحثًا عن األمل واإللهام .بالرغم من أن املحيط
مل يكتشف إىل حد كبري ،إال أنه يحمل الكثري من اآلمال والفرص للمستقبل وذلك
مرشوط بحسن إدارته حتى منكن األجيال القادمة من االستمرار يف االستفادة منه.
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شاهد عىل Wistia

الفرصة

املحيط

املضمون

لتحقيق هذا الطموح ،نحتاج إىل فهم أنه بينام يستفيد الناس من املحيط فقد كان
لإلنسان تأثري غري مسبوق عىل البحر ،حيث تأثر سل ًبا حوايل نصف املحيط ب سبب
األنشطة البرشية ،وصارت بعض النظم البيئية البحرية يف أزمة.

youtu.be/aw51n6Ij73U

ال ميكن لحالة املحيط أن تستمر هكذا :نحن بحاجة إىل إيجاد طرق إلدارة عالقتنا
بشكل أكرث فعالية مع املحيطات والسواحل ومصبات األنهار.
املحيط العاملي هو مورد مشرتك .بينام يفصل بيننا حدودياً ،فإنه يربطنا ببعضنا البعض
بطرق عديدة .ففي حركة املحيط املستمرة ،ال تحرتم مياه املحيطات الوفرية بالحياة
الحدود التي رسمها اإلنسان .ويؤثر سري العوامل يف املحيط عىل شعوب متباعدة
عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء العامل ،وأحيانًا ما تكون من خالل أحداث كارثية
مثل موجات تسونامي كتلك التي ترضب الشواطئ البعيدة حول حافة حوض املحيط
املشرتك أو التحوالت الدراماتيكية يف أمناط الطقس مثل الرياح املوسمية أو التذبذبات
غري املنتظمة بني الغالف الجوي واملحيطات .فتلك األحداث تؤثر عىل مناطق شاسعة
فتتسبب يف حدوث فيضانات يف بعض البلدان وحاالت جفاف يف بلدان أخرى.

شاهد عىل Wistia

يف ظل عوملة االقتصاد ،يؤثر املحيط علينا بطرق خفية يف كثري من األحيان ،حيث تتم
الغالبية العظمى من التجارة العاملية عن طريق البحر ويتم توجيه معظم االتصاالت
اإللكرتونية العابرة للقارات عرب الكابالت البحرية .وبذلك فيمكن أن تنترش آثار الكوارث
الطبيعية البحرية التي وقعت يف مكان واحد لتؤثر يف جميع أنحاء العامل مع آثار غري
متوقعة عىل املجتمعات ،فقد تتسبب يف تقلبات يف أسعار السلع األساسية واألسواق
املالية أو تعطيل سالسل التوريد املرتابطة عرب الحدود وعامل ًيا.
كل ما سبق يوضح أن املحيط له أهمية قصوى للبرشية؛ ومع ذلك ،فمن املفارقة أن
األنشطة البرشية لها آثار ضارة واسعة النطاق عىل املحيطات مثل التلوث والصيد الجائر
وفقدان التنوع البيولوجي وكذلك تحمض املحيط بسبب امتصاص ثاين أكسيد الكربون
الزائد من حرق الوقود األحفوري .وذلك كله باإلضافة إىل انتشار نفايات البالستيك
املتحللة يف جميع أنحاء املحيط والتي ينجم عنها عواقب غري مفهومة كليا ً حتى اآلن.
Sujeet Verma
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ملاذا نرصد املحيط؟

املضمون

املحيط ( +البقية)

الفرصة

بدأت األهمية املتزايدة والتأثري املنترش للمحيطات يف جذب االنتباه عىل أعىل املستويات
السياسية ،مثل مجموعة السبع ومجموعة العرشين واألمم املتحدة .كام كرست األمم
املتحدة أحد أهدافها السبعة عرش للتنمية املستدامة (“ )SDGللحياة تحت املاء” وأعلنت
أن ال َعقد  2021-2030هو “ َعقد علوم املحيطات من أجل التنمية املستدامة”.
وعالوة عىل ذلك ،فقد تم تسليط الضوء عىل القيمة االقتصادية للمحيطات من قبل
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDحيث اجتمعت أربعة عرش دولة م ًعا
لتشكيل “لجنة رفيعة املستوى القتصاد مستدام للمحيطات” وتطوير أجندة عمل
للمحيطات تلتزم بإدارة املحيطات املستدامة بنسبة  %100للمياه اإلقليمية .وقد جلبت
وسائل اإلعالم قضية التلوث باملخلفات البالستيكية يف أنحاء العامل إىل الواجهة ،وصارت
الحكومات يف جميع أنحاء العامل تحت ضغط لتمرير ترشيعات من

يوفر هذا االهتامم املتزايد باملحيطات فرصة غري مسبوقة ملجتمع مراقبة املحيطات .يقدم
َعقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات من أجل التنمية املستدامة وسيلة فريدة لنقلنا نحو
هدفنا املشرتك :تحقيق نظام عاملي حقيقي ومستدام ومتعدد التخصصات ومتكامل لرصد
املحيطات ومتاح بشكل مفتوح “عىل اإلنرتنت” للجميع .املجتمع الدويل عىل استعداد
ملواجهة التحدي ،من خالل تعزيز التعاون بني العديد من الجهات الفاعلة يف هذا املجال.
شاهد عىل Wistia
مؤسسة  POGOيف وضع فريد للعب دور
تنفيذي رائد يف تحقيق العديد من أهداف
youtu.be/EO2Un-6nIS4
هذا ال َعقد .شأنها الحد من املواد البالستيكية
أحادية-االستخدام نتيج ًة لذلك.

National Oceanography Centre
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ملاذا اآلن؟

املضمون
youtu.be/dd4GEviLoPo

ملاذا نرصد املحيط؟
نحن بحاجة إىل أن نكون أكرث وعياً بشكل مستمر ألسباب وكيفية تغري املحيط حتى نتمكن
من التنبؤ بتأثريات املحيط عىل البرشية وكذلك بتأثريات البرشية عىل املحيط .وتحقيقا
لهذه الغاية ،فقد أصبح إجراء قياسات مستمرة للمحيطات بتغطية عاملية وشاملة أولوية
ملحة .فنحن بحاجة ماسة لهذه البيانات من أجل متكني عالقة أكرث أمانًا واستدامة بني
الناس واملحيط -ألننا ال نستطيع إدارة ما ال ميكننا قياسه!

شاهد عىل Wistia

يف سياق اختصاص إطار نظام مراقبة املحيطات العاملي لرصد املحيطات ،يتم إنشاء
مجموعة متنوعة من “املتغريات األساسية للمحيطات” والتي ترتاوح من املتغريات
الفيزيائية مثل درجة الحرارة وامللوحة ومستوى سطح البحر
إىل املتغريات الكيميائية والبيوجيوكيميائية والنظام البيئي .ال
ميكن قياس هذه املتغريات عىل نطاق عاملي ،بطريقة مستمرة
ومنسقة ،إال من خالل التعاون الدويل وبناء وتنمية القدرات.
ولهذا فإننا نحن “معاهد أبحاث املحيطات الرئيسية يف العامل”
قد اجتمعنا م ًعا لتشكيل الرشاكة من أجل رصد املحيط العاملي
(.)POGO

Alfred-Wegener-Institut

Alfred-Wegener-Institut
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الفرصة

ال نهاب املهمة التي تنتظرنا فنحن متحمسون لها .هذا ألننا
نؤمن بأن لدينا بشكل جامعي القدرة عىل النجاح من خالل
التقدم الرسيع يف االبتكارات التكنولوجية التي نقودها .نعتقد
أنه بواسطة عملنا م ًعا يوجد اآلن احتامل حقيقي ،عىل مدى
ال َعقد املقبل ،التخاذ خطوات كبرية إىل األمام يف بناء نظام رصد
وقياس عاملي حقيقي للمحيطات ،وهو رضوري لفهم ودراسة
املحيطات لصالح الجميع.

ملاذا اآلن؟ ( +البقية)

ملاذا نرصد املحيط؟

املضمون

ملاذا اآلن؟

يشهد املحيط العاملي تغيريات دراماتيكية واسعة النطاق  ،مدفوعة باألنشطة البرشية
وتغري املناخ .وتؤثر هذه التغيريات التي تحدث يف العديد من النظم البيئية الساحلية عىل
الخدمات التي تقدمها النظم اإليكولوجية و تؤثر كذلك عىل رخاء البرشية.

بدأ بناء النظام العاملي لرصد املحيطات منذ أكرث من َعقدين من الزمن وتم إحراز خطوات
هامة ،ال سيام يف مجال الرصد الفيزيايئ (املتعلق باملناخ) للمحيطات .ومن املخيب لآلمال
أن التقدم قد توقف منذ أكرث من َعقد ،ويرجع ذلك جزئ ًيا إىل التكاليف املرتتبة عىل ذلك
خاصة خالل فرتة االنكامش االقتصادي للعديد من البلدان .ال تزال القياسات والتقييامت
البيولوجية والكيميائية متخلفة عن نظرياتها الفيزيائية .وبالتايل ،إن نظام املراقبة أقل بكثري
مام هو مطلوب.
youtu.be/M26lNIXYWRY

David White
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شاهد عىل Wistia

Kelly Lance/ MBARI

هدفنا املتفرد

املضمون
youtu.be/BU7K9DV49sM

شاهد عىل Wistia

MBARI
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ملاذا اآلن؟

ولكن ،،إننا نقف اآلن عىل أعتاب ثورة تكنولوجية قامئة عىل
أنظمة الرصد املستقلة والروبوتية ،وأجهزة االستشعار الذكية
وتقنيات االتصال .وباملثل ،فإن هناك تطورهائل يف قدرات
وسائل رصد األرض .يقدم ذلك وع ًدا جدي ًدا بوجود مستمر
أكرث فعالية من حيث التكلفة ،وإجراء قياسات طوال اليوم كل
يوم ،عىل األقل لبعض متغريات املحيط األساسية.
ويف الوقت نفسه ،يوفر تطوير الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل
طريقة موثوقة وفعالة ملواجهة التحديات يف إدارة وقابلية
التشغيل البيني لبيانات املراقبة .تقدم أنظمة أخذ العينات
والتصوير البيولوجية ذاتية التشغيل والتحكم ،جن ًبا إىل جنب
مع علم الجينوم (وال “ ”omicsاألخرى) وتقنيات الحمض
النووي البيئية ،وع ًدا بتوسيع نطاق الرصد البيولوجي وتتبع
التنوع البيولوجي بطريقة مامثلة للرصد البيوجيوكيميايئ
والفيزيايئ للمحيطات.
عمالً بتوصيات  ،OceanObs’19ما كان ذات يوم حلامً
أصبح اآلن يف متناول أيدينا فقط إذا عملنا بشكل جاد
ومركز لتحقيق ذلك خالل ال َعقد القادم .سيوفر َعقد األمم
املتحدة لعلوم املحيطات من أجل التنمية املستدامة الفرصة
لبناء رشاكات ومضاعفة جهودنا
ليك نضع أنظارنا مرة أخرى عىل
بناء نظام عاملي شامل ملراقبة
املحيطات.

MBARI

هدفنا املتفرد ( +البقية)

هدفنا املتفرد

ال ميكن تحقيق التنمية املستدامة ملحيطاتنا إال من خالل
العلم السليم الذي يدعمه نظام عاملي شامل لقياس ورصد
املحيطات والتعاون الدويل بني مجتمع املحيط.

 POGOيف وضع فريد لتقديم نظام عاملي شامل لقياس
املحيطات .تكمن داخل مؤسساتنا القدرات العلمية والتقنية
الرئيسية طويلة األجل وما نحتاجه من أجل تطوير وتفسري
النتائج والبيانات الواردة من القياسات املنهجية من شتى
نواحي املحيطات.

شاهد عىل Wistia
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املضمون

ملاذا اآلن؟ ( +البقية)

تتحدد جدارة وقدرة وتفرد  POGOمن خالل:
•الشبكة املمتدة :مع وجودنا يف كل قارة وإمكانية الوصول إىل جميع أحواض املحيطات
الرئيسية ،نقدم العديد من االبتكارات التكنولوجية واملنهجية الرئيسية الالزمة لعمليات
الرصد يف املوقع.
•التميز يف البحث :اتحاد من املؤسسات البحثية الرائدة يف العامل والتي تتمتع بنقاط
قوة متميزة ولديهم سوياً خربة ال مثيل لها .فأعضاء  POGOهم مؤسسات أبحاث
املحيطات املعروفة والتي تتمتع مبكانة بارزة دولياً ومحلياً .فنحن مؤسسات معرتف بها
ومحرتمة داخل املجتمع العلمي الدويل.
•اإلنجاز التعاوين :عدة عقود من األنشطة البحثية التي شهدت تعاون بني مختلف
املؤسسات وتم إجراؤها عىل نطاق عاملي ،وتعد املؤسسات األعضاء يف  POGOموط ًنا
للعديد من العلامء والتقنيني الرئيسيني الذين يطورون األجندة العاملية ألبحاث وقياس
املحيطات.
•طول العمر املؤسيس :التسويات املؤسساتية البحثية املستقرة
youtu.be/kGD7wXKVpHs
والتي نجحت يف تقديم نظم رصد مبتكرة طويلة املدى .نحن
مستودعات للخربة الفنية والدراية واملعرفة ،التي تم بناؤها
غال ًبا عىل مدى عقود عديدة والالزمة للتطوير واالبتكار
املستمر والتكيف مع نظام الرصد يف املوقع حتى يف بيئات
املحيطاتالقاسية.
•الثقة :االلتزام بتوفري مشاركة مفتوحة لبيانات قياسات
املحيطات العاملية والتي قد تم مراجعتها من األقران ذوي
الخربة.

أولوياتنا 1

املضمون

هدفنا املتفرد

هناك حاجة إىل العديد من الجهات الفاعلة ،التي تعمل أطر عمل شاملة
للرصد العاملية،
م ًعا عىل النطاق الدويل ،لتحقيق اإلدارة املستدامة
للمحيطات مستند ًة إىل العلم السليم ومدعومة بنظام وهام النظام العاملي
لرصد املحيطات
عاملي شامل لرصد املحيطات .تشمل هذه الجهات
الفاعلة الحكومات التي تعمل بشكل فردي أو من خالل ()IOC-GOOS
التابع للجنة علوم
الهياكل الحكومية الدولية ،أولئك الذين ميثلون وكالء
للعمل واإلجامع الدويل ويدعمون أطر الحوكمة للتعاون املحيطات الحكومية
الدولية التابعة
الدويل ،وكذلك تشمل املنظامت غري الحكومية التي
لألونيسكو ومبادرة
تهدف إىل تنسيق العلوم والتأثري عىل السياسات و/أو
الكوكب األزرق
زيادة الوعي العام عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
التابعة ملجموعة
املمتدة:
شبكتنا
تشمل
شاهد عىل Wistia
رصد األرض.
•املجتمع العلمي األوسع ،الذي يعمل عىل الصعيدين كفاءتنا وقدراتنا الفريدة من نوعها تعني أننا يف وضع أفضل لتقديم الحلول لبعض أكرب
الوطني والدويل – و يقوم بالبحوث وتبادل األفكار
تحديات َعقد األمم املتحدة ،وهي:
والنتائج وتحليلها وتحديد التحديات العلمية الرئيسية
•توسيع نطاق عمليات الرصد والقياس املستمرة واملنتظمة للمحيطات لتشمل جميع
ووضع جداول أعامل بحثية متفق عليها دول ًيا.
أحواض املحيطات وأعامقها بغرض توثيق تغري املحيطات ،والبدء يف إنشاء النامذج املقرتنة
حكومات
كانوا
سواء
الرصد،
و
البحثية
امج
رب
ال
لو
و
مم
•
ّ
وتسهيل دراسة وتحسني فهمنا عن املحيطات.
أم رشكات أم مؤسسات غري ربحية – وهم الذين
•تطوير روبوتات املحيطات والدمج بني عمليات رصد املحيطات عن بُعد ويف املوقع ،مام
يوفرون املوارد الالزمة.
فرصا جديدة ويقلل من تكاليف التشغيل.
يوفر ً
•املواطنون األفراد –الذين يؤمن دعمهم ورغبتهم يف
حياة وعامل أفضل داف ًعا وإلها ًما مستمرين لجميع
املعنينيباملحيط.
ليس هدفنا تكرار أو إعادة العمل الذي ميكن إجراؤه
أو ينبغي أن تقوم به املنظامت األخرى ذات الكفاءات
املشابهة ولكن هدفنا كام ذكرنا هو الرتكيز عىل العمل
املبني عىل قدراتنا املتميزة الفردية والجامعية.
youtu.be/HIdIGYR_hs4
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نحتفظ بعالقات وثيقة ومتكاملة مع هيئتني توفران

أولوياتنا 2

أولوياتنا
االبتكار يف رصد
1
املحيطات

املضمون

هدفنا املتفرد
youtu.be/-Qwjf4UIXz4

قيادة عملية صناعة وابتكار الرصد والقياس التي
تساهم يف نظام رصد املحيطات العاملي.

عىل مدى السنوات الخمس املقبلة ،سوف نركز عىل
تطوير نظم الرصد البيولوجي يف املحيطات وتشغيلها من
أجل تعميم قياس التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية
كجزء ال يتجزأ من النظام العاملي لرصد املحيطات
(.)GOOS

شاهد عىل Wistia

سنقيم مدى تطورنا من خالل نجاحنا يف:
•تجديد طريقة تفكرينا يف نهج بناء نظام الرصد العاملي
من خالل الفرص املتاحة عرب التطوير الرسيع واعتامد
التقنياتالناشئةوالتحويلية.
•توسيع نظام املراقبة بخطوات كبرية فيام يتعلق
بالعوامل البيولوجيةوالبيوجيوكيميائية.
•ريادة االبتكار والتطوير يف رصد املحيطات خالل َعقد
األمم املتحدة ويف التحضري ملراجعة الحالة ال َعقدية يف
مؤمتر .Ocean Obs’ 29
14

NOAA Office of Ocean Exploration
and Research, Deep-Sea Symphony:
Exploring the Musicians Seamounts

أولوياتنا 3

2

املضمون

أولوياتنا 1
youtu.be/FE-RfzVR3Dw

بناء القدرات

تطوير القدرات واإلمكانيات الالزمة عىل مستوى
العامل لرصد املحيطات وتنشئة أجيال جديدة
من العلامء والخرباء التقنيني والقادة يف شؤون
املحيطات.

عىل مدى السنوات الخمس املقبلة ،سرنكز عىل برامج
التدريب املوجهة نحو التطبيق املبارش للمهارات والطرق
املكتسبة بواسطة املوارد املتاحة يف املؤسسات املحلية.
أيضا إمكانية الوصول إىل والتدرب عىل تقنيات
سنوفر ً
الرصد واملراقبة املنخفضة-التكلفة وكذلك طرق بناءها
فرصا لنقل املعرفة
و استخدامها وصيانتها ،كام سنوفر ً
والتكنولوجيا من خالل شبكة .POGO

شاهد عىل Wistia

سنقيم مدى تطورنا من خالل نجاحنا يف:
•تطوير تقنيات منخفضة-التكلفة ومفتوحة ودمج
علوم املواطن يف شبكات رصد املحيطات العاملية؛
•تنمية املوارد البرشية الالزمة لعمليات الرصد
البحرية والساحلية عىل املستوى العاملي
•دمج خريجينا يف الشبكات العاملية و دمج
مؤسساتهم يف اتحاد .POGO
POGO
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كيف نعمل؟

3

املضمون

أولوياتنا 2
youtu.be/5t7KWxoMkOg

اإلعالم والتوعية

الدفاع والرتويج يف بلداننا ويف جميع أنحاء العامل
(ملنظامت الحكومية الدولية والحكومات ووكاالت
التمويل والرشكات واملؤسسات واملواطنني) ألهمية
إجراء عمليات مراقبة منتظمة ومستدامة للمحيطات
من أجل النهوض بالعلم واإلدارة املستدامة
للمحيطات.

عىل مدى السنوات الخمس القادمة ،سرنكز عىل تطوير
عالقتنا مع الحكومات والرشكات وتقديم دراسات حاالت/
أمثلة مقنعة حول أهمية مراقبة املحيطات لالقتصاد
أيضا
العاملي وكذلك لصحة اإلنسان وسالمته .سنقوم ً
بتطوير مشاريع علمية للمواطنني تستهدف مجموعات
محددة من أصحاب املصالح (مثل أطفال املدارس
والصيادين ومتسابقي اليخوت املحرتفني ...إلخ).

Ha Nam Thang
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شاهد عىل Wistia

سنقيم مدى تطورنا من خالل نجاحنا يف:
•زيادة الوعي والفهم للتطبيقات “الواقعية” لرصد املحيطات والحاجة إىل التمويل
املستدام للرصد العاملي املستمر.
•توسيع عضوية  POGOليشمل مجموعة واسعة من املؤسسات املعنية بعلوم
املحيطات يف جميع أنحاء العامل لزيادة تنوع وجهات النظر حول أهدافنا املشرتكة
وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية.
•توسيع وتعزيز املشاركة مع مجموعة أكرث تنو ًعا من الرشكاء املحتملني خاصة
يف األعامل التجارية والصناعة من أجل فهم أفضل الحتياجات القياس الخاصة
بهم ،وكذلك دعم استيعاب وتبادل التقنيات الجديدة بني األعامل والعلوم،
وتنمية املهارات والقدرات ،وتحقيق دعم أوسع نطاقًا لعمليات الرصد املستدامة
للمحيطات.

كيف نعمل؟ ( +البقية)

املضمون

سرنكز بشكل خاص عىل:

كيف نعمل؟
توفر هذه االسرتاتيجية اإلطار العام الذي نعمل
من خالله وترشح غاياتنا لآلخرين.

SIO Time Series Group
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أولوياتنا 3

•االلتزام املستمر بأهمية التميز العلمي والتقني والرصامة يف دعم كل ما نقوم به.
•تطوير أنشطة مشرتكة حيث نسعى بشكل خاص لدعم القياسات طويلة األجل
والقدرات والكفاءات املرتبطة بها (بدالً من املزيد من املساعي الفردية أو البعثات
أيضا جز ًءا من عملنا كمؤسسات فردية).
االستكشافية املحدودة ،والتي تعد ً
•تعزيز وزيادة مشاركة البلدان النامية يف مراقبة املحيطات من خالل األنشطة
املشرتكة والبعثات البحثية التي تركز عىل مناطق محلية ومبادرات تنمية القدرات
والدعم املايل للمشاركة يف .POGO
•الرتكيز عىل املجاالت التي ميكننا فيها إحداث فرق جامعي ألن التعاون الكيل سوف
كل عىل حدا.
يحقق أكرث من مجموع ما ميكننا القيام به بشكل فردي ٌ
•تطوير رسائل مشرتكة وبيانات موقف توافقية ميكن لألعضاء استخدامها لتعزيز
أهدافنا املشرتكة وتقدميها يف السياقات الوطنية والدولية.
•تبادل الخربات واملامرسات التي ميكن استخدامها ملساعدة املؤسسات الفردية عىل
تحسني نهجها باستمرار ألجل تحقق أولوياتنا املشرتكة.
•إبقاء تركيزنا األسايس عىل مراقبة ورصد املحيطات ،مع التكيف مع الظروف العاملية
املتغرية.
•تقديم املعرفة املتعلقة برصد املحيطات التي تراكمت لدى الشعوب األصلية.

كيف نعمل؟ ( +البقية)

املضمون

كيف نعمل؟

تقدي ًرا للمساهامت التكميلية لآلخرين  ،قد نقوم من وقت
آلخر مبا ييل:
•وضع توصيات للنظر فيها من قبل املنظامت
املختصة األخرى.
•السعي ،عندما يتسنى ذلك ،للعمل يف رشاكة مع
مجموعات متنوعة من املنظامت واألفراد ذوي
الغايات واملقاربات املامثلة وخاصة عندما يضيف
ذلك وزنًا وقيمة واتسا ًعا يف املنظور الذي نقدم
ونعزز من خالله رؤيتنا وأهدافنا.
فيام يتعلق بأساليب العمل ،فإننا:
•نعمل من خالل توافق اآلراء.
•نعمل ضمن إطار عمل موثق ومفتوح وشفاف
للحوكمة واتخاذ القرار وإعداد التقارير.
•ننخرط م ًعا كمجموعة مبارشة مرة واحدة يف السنة.
ومن املتوقع أن يكون هذا عىل مستوى مديري
املؤسسات لبناء روح الثقة املتبادلة والحفاظ عليها،
وكذلك تيسري التواصل وتعظيم تأثري صوتنا مجتمعاً.
•التواصل بشكل منتظم ،سوا ًء إلكرتون ًيا أو شخص ًيا،
فيام بني االجتامعات السنوية لضامن إحراز تقدم.

GEOMAR
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نداء للعمل

املضمون

كيف نعمل؟ ( +البقية)

عىل صعيد االجتامع السنوي:
•الغرض منه هو تحديد األولويات،االستامع إىل التقارير املرحلية لإلنجازات ومشاركة
أفضل املامرسات وتنمية وتطوير مجتمع رصد املحيطات العاملي.
•عند اختيار مكان لالجتامع السنوي ،سيتم إيالء االعتبار ملؤسسات األعضاء بحسب
املزايا والفرص والتوقيت املناسب لالجتامع أو يف أماكن أخرى مثل العواصم حيث
قد تتاح لنا الفرصة للمشاركة بشكل جامعي مع صناع القرار من ذوي الصلة
وغريهم من الجهات واألشخاص املؤثرين لتعزيز أهدافنا الجامعية.
•كذلك تُنشأ مجموعات عمل محددة املدة فيام بني الدورات إلحراز تقدم يف
األنشطة املتفق عليها مسبقاً يف االجتامع السنوي.
فيام يتعلق بوثيقة االسرتاتيجية الحالية ،سوف نقوم مبا ييل:
•دعم تسليم هذه االسرتاتيجية بخطة تنفيذ وبرنامج عمل أكرث تفصيالً.
•القيام بإعادة النظر يف اسرتاتيجيتنا وتحديثها كل  5سنوات عىل األقل.

Alfred Wegener Institute
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املضمون

نداء للعمل

كيف نعمل؟ ( +البقية)
youtu.be/V9ThXmXxtrg

ندعو املجتمع العلمي الواسع للتواصل مع عامة الناس حول أهمية املحيط والحياة فيه
بالنسبة لإلنسان .مل يعد بوسعنا أن نظل جاهلني بتأثري املحيط عىل املجتمع وتأثرينا عليه.

ندعو صانعي السياسات يف جميع الدول إىل مراعاة الحاجة امللحة لعالقة أكرث استدامة
بني صحة الناس وانتعاش االقتصادات وصحة املحيطات .من أجل تحقيق ذلك نحتاج إىل
أن نكون أكرث وعياً بشكل مستمر بكيفية وسببية تغري املحيط .نحن نحث عىل أن الفهم
العلمي السليم للمحيطات املدعوم بقياسات تغطي الكرة األرضية بأكملها هو أمر بالغ
األهمية لتطوير العالقة بني الناس واملحيط.

شاهد عىل Wistia

ندعو مجتمع رصد املحيطات – وخاصة أعضائنا -الغتنام هذه الفرصة املحورية ،املدفوعة
بالتقدم التكنولوجي والحاجة امللحة املتزايدة ملضاعفة الجهود ،الستكامل العمل الذي بدأ
بالفعل :لبناء وابتكار نظام رصد املحيطات العاملي الحقيقي املطلوب .نحن ،مؤسسات
علوم املحيطات الرئيسية يف العامل -التي تقع يف كل قارة وحول كل حوض محيط يف العامل
لدينا فيام بيننا معظم الخربرات األساسية الالزمة لبناء هذا النظام -لكننا نعلم أن املسعىالذي نطمح إليه سيفشل ما مل نعمل م ًعا -املحيط واسع ج ًدا ومرتابط للغاية بحيث ال
ميكن القيام بأي يشء بال تعاون.
ندعو جميع املؤسسات التي تشاركنا التفكري والرأي لالنضامم إلينا –لتويل مهام إجراء
القياسات ،وتنمية وتطوير املهارات املطلوبة يف شتى أنحاء العامل وإرشاك صناع القرار وذوي
التأثري واملواطنني من كل العامل يف دعم قضية املوارد البحرية وهي مهمة حيوية يف جميع
أنحاء األرض.
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