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كينغستون 31-27 ،تموز/يوليه *2020
البند  9من جدول األعمال

المقدد اميقر ال قرة  4عم
التقرير السننننننمين للعام العاد
ج
المادة  166عم ات اقية األعم المتحدة لقانين البحار

قرار قمعية السن ن اة الدولية لقال البحار اشنننين تاجاب نام يرناعجج لج عجا
تممية القدرات
إن قمعية الس اة الدولية لقال البحار،
إذ تشنننننننار إلى قرارها المؤرخ  26تموز/يوليه  2018الذي اعتمدته في دورتها الرابعة والعشر ر ر ر ررر ن

()1

أقرت بموجبه الخطة االستراتيجية للسلطة للفترة ،2023-2019
والذي ّ

وإذ تشننننننننار

ننننننننا إلى قرارها المؤرخ  24تموز/يوليه  2019الذي اعتمدته في دورتها الخامسر ر ر ر ر ررة

()2
أقرت بموجبه خطة العمل الرفيعة المسررتول للسررلطة للفترة  2023-2019ومؤشررات األدا
والعشررر ن والذي ّ
لكل توجه من التوجهات االستراتيجية المحددة في الخطة االستراتيجية،

وإذ نظرت في تقر ر األمين العام

()3

الذي قدم فيه المعلومات المطلوبة عن تقييم برامج وأنشررطة بنا

القدرات التي أنجزتها الس ر ر ر ر ر ررلطة منذ عام  ،1994وعن التعديالت الالزم القيام بها لكفالة أن تلبي هذه البرامج
واألنشطة على نحو أفضل احتياجات بنا القدرات في الدول النامية،

وإذ تيخذ لج االعتبار أولو ات تنمية القدرات التي حددها أعضا السلطة،

__________
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وإذ ت تزد بمواصر ر ر ررلة بنا قدرات الدول النامية ،وال سر ر ر رريما الدول المتضر ر ر ررررة جغرافيا والبلدان النامية

غير السراحلية والدول الجزر ة الغرغيرة النامية وأقل البلدان نموا ،وارمان مشرار تها المتكاملة تكامالم تامام في
األنشطة المنجزة في المنطقة الدولية لقاع البحار،
وإذ تشنننننندد على أهمية وار ر ر رري اسر ر ر ررتراتيجية مررسر ر ر ررة لتنمية القدرات تلبي االحتياجات التي حددها

أعضا السلطة،
-1

تحيط ع ما بتقر ر األمين العام؛

-2

تا ر إلى األمين العام أن ض ر ر ر رري و نفذ اس ر ر ر ررتراتيجية مررس ر ر ر ررة لتنمية القدرات ،مي مراعاة

العنراصر ر ر ر ر ر ررر المحرددة في الفقرة  36من تقر ره ،وأن قردم تقر ار عن ذلر إلى الجمييرة في دورتهرا الس ر ر ر ر ر ر ررابعرة

والعشر ن؛

غرى خيارات لحشررد موارد إاررافية تُوّعفر الدعم المالي
تا ر
-3
نا إلى األمين العام أن يتق ّ
لتنفيذ االستراتيجية المررسة لتنمية القدرات؛
عينوا جهات اتغر ر ررال وينية تُكّل
-4
تدعي أعضر ر ررا السر ر ررلطة إلى أن ُ ّ
بش رران المس رراتل المتعلقة بتنمية القدرات ،مي مراعاة اختغ رراص ررات جهات االتغ ررال هذه على النحو المبين في

بالتنسر ر رري مي األمانة

عينوها؛
المرف  ،وأن ُيبلغوا األمين العام بجهات االتغال التي ّ
-5

تشنننج أعضر ررا السر ررلطة على المشر ررار ة مشر ررار ة املة في تنفيذ االسر ررتراتيجية المررسر ررة

لتنميرة القردرات ،بطرق منهرا إقرامرة برامج للتعراون العلمي تتعل براألنشر ر ر ر ر ر رطرة في المنطقرة الردوليرة لقراع البحرار،

وبرامج للتردر رو والمس ر ر ر ر ر ر رراعردة التقنيرة والتعراون العلمي في مجرال العلوم والتكنولوجيرات البحر رة وحمرا رة البي رة

البحر ة والحفاظ عليها؛
-6

تدعي المتعاقدين والقطاع الخاص والمجتمي المدني واألوسرراا األكاد مية والمؤسرسررات إلى

اإلسررهام في تنفيذ االسررتراتيجية المررسررة لتنمية القدرات ،ل في مجال اختغرراصرره ،وبما يتسر مي األولو ات

التي تحددها الدول النامية األعضا في السلطة.
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المرلب
اختصناانات قاات االتصنا اليةمية المك ة االتمسناب ع األعانة اشنين المسناال المتع قة

يتممية القدرات

بنا ُ القدرات وتنميتُها هما جانبان أسراسريان من الوال ة المنوية بالسرلطة الدولية لقاع البحار بموجو
-1
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار واتفاق عام  1994المتعل بتنفيذ الجز الحادي عش ر ر ر ر ر ررر من اتفاقية األمم

المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10انون األول/د سررمبر  .1982و رد في الخطة االسررتراتيجية للسررلطة للفترة
 )1(2023-2019إقرٌار بان من واجو الس ر ر ر ر ر ررلطة أن تكفل وا ر ر ر ر ر رري مجموعة متنوعة من ليات بنا القدرات.
و نبغي أال ينحغر هدف هذه اآلليات في تيسير نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية( ،)2بل ينبغي لهذه اآلليات

أن تهدف أ ضر ر ررا إلى فالة تو ةس ر ر ري فرص مشر ر ررار ة هذه الدول في األنشر ر ررطة المنجزة في المنطقة الدولية لقاع

البحار( .)3وفي ار ررو ما تقدم ،خُلض أعضر ررا السر ررلطة إلى أن التحدي رمن في تحديد ليات مناسر رربة ،بما في

ال تامما
تكفل مشرار ة الدول النامية مشرار مة متكامل مة تكام م
ذل برامج ومبادرات مواروعة خغريغرا لهذا الغرتُ ،
في األنش ر ر ررطة المنجزة في المنطقة الدولية لقاع البحار على جميي المس ر ر ررتو ات .و هدف التوجةه االس ر ر ررتراتيجي 5

(بنا قدرات الدول النامية) والتوجةه االسرتراتيجي ( 6ارمان المشرار ة المتكاملة تكامالم تامام للدول النامية) إلى
تحقي هذا الهدف.
-2

وتلبية لطلو المش ر ر ررار ين في حلقة العمل المتعلقة بتنمية القدرات وبالموارد وتقييم االحتياجات ،التي

حدد اختغ ر ر رراص ر ر ررات جهات االتغ ر ر ررال الوينية
عقدتها األمانة في ينغس ر ر ررتون في ش ر ر ررباا/فبراير  ،2020أن تُ ّ
المرلفة بالتنس ر ر رري مي األمانة بش ر ر رران المس ر ر رراتل المتعلقة بتنمية القدراتُ ،ح ّدد أن رون دور جهات االتغ ر ر ررال
ومسؤولياتها على النحو التالي:
(أ)

تنجزها السلطة؛
وتنميتها؛

(ب)

تيسر ر ر ر ررير التعميم وينيام للمعلومات عن برامج وأنشر ر ر ر ررطة تنمية القدرات التي من المزمي أن
العمل حلقة وصرل بين األمانة والعضرو في السرلطة بشران أي مساتل تتعل ببنا القدرات

المسراعدة على إ جاد شرر ا محتملين على الغرعيد الويني ُمرن للسرلطة أن تعمل معهم
(ج)
في إيار من التعاون الوثي على إعداد مبادرات للتدر و وتنمية القدرات؛
(د)

نش ر ررر الوعي في الو ازرات والو االت األخرل المعنية في بلدانهم بالوال ة المنوية بالس ر ررلطة

(ه)

المس ر رراعدة على تحديد االحتياجات إلى تلقي المس ر رراعدة التقنية من الس ر ررلطة من أجل دعم

بموجو االتفاقية واتفاق عام  1994فيما يتعل ببنا القدرات وتنميتها؛
المبادرات الوينية أو اإلقليمية ذات الغلة بالوال ة المنوية بالسلطة؛

__________
( ،ISBA/24/A/10 )1المرف .
( )2اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،المواد  144و  273و .274
( )3المرجي نفسه ،المادة .148
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(و)

دعم عمل األمانة على إقامة ش ر ر رربرة تض ر ر ررم المؤس ر ر رس ر ر ررات التي مرنها اإلس ر ر ررهام في تنفيذ

استراتيجية السلطة المررسة لتنمية القدرات.

وعلى األمانة أن تُبقي جهات االتغر ررال الوينية على ايالع باألنشر ررطة المنجزة بالتعاون مي جهات
-3
االتغال الوينية في مجال بنا القدرات وتنميتها.
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