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الحصاااااااااو على مركز

النظر في طلبااا

المراقب وفقا للفقرة ( 1ه) من المادة 82

من النظام الداخلي للجمعية

طلب للحصاااااااو على مركز مراقب وفقا للفقرة ( 1ه) من المادة  82من النظام
الداخلي للجمعية ،مقدم باسم مؤسسة ساساكاوا للسالم
مذكرة من األمانة
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في  19آب/أغس ططط

 ،2020أحالت مؤسط طس ططة س ططاس ططاكاوا للس ططعا لل األمين اللاا للس ططلطة الدولية

لقاع البحار رسط ط ططالة تطلب فيها الحصط ط ططول علل مركز الم ار ب لدة جملية السط ط ططلطة ،عمع بالفقرة ( 1ه) من

المادة  82من النظاا الداخلي للجملية .و ّدمت المؤس ط ط ط طسط ط ط ططة صط ط ط ططاحبة الطلب أيوط ط ط ططا طلبا أعد طبقا للنمو

المح ّطدد في الوط ط ط ط ط ط ططميمطة  1الملحقطة بطالمبطادل التوجيهيطة المتللقطة بمن المنظمطات غير الحكوميطة مركز الم ار ب
لطدة السط ط ط ط ط ط ططلططة الطدوليطة لقطاع البحطار ،و ي المبطادل التوجيهيطة التي اعتمطدتهطا الجمليطة في دورتهطا الخطامسط ط ط ط ط ط ططة

واللش طرين ( ،ISBA/25/A/16المرفق) .ويرد نص الرس ططالة ونمو

الطلب في المرفقين األول والثاني له ه الم كرة.
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المقدمان من المؤس طس ططة ص ططاحبة
الطلب ّ

ووفقا للفقرة  ( 1ط ط ط ط ط ط ط ط ط طط) من المادة  82من النظاا الداخلي للجملية ،يجوز للمنظمات غير الحكومية

التي دخططل األمين اللططاا ملهططا في ترتيبططات وفقططا للفقرة  1من المططادة  169من اتفططا يططة األما المتحططدة لقططانون
البحار ،وللمنظمات غير الحكومية األخرة التي تدعو ا الجملية والتي تكون د أبدت ا تماما بالمس ط ط ط ططا ل يد

النظر في الجملية ،أن تشترك في الجملية بصفة م ار ب.
-3

وتنص الفقرتان  5و  6من المادة نفسها أيوا علل أن الم ار بين المشار ليها في الفقرة  ( 1طط) من

تلك المادة يجوز لها حو ط ط ط ططور الجلس ط ط ط ططات اللامة للجملية واإلدالء ،بناء علل دعوة من الر ي

ور نا بموافقة

الجملية ،ببيانات شط ط ط ططفوية بشط ط ط ط ن المسط ط ط ططا ل التي تدخل في نطاق أنشط ط ط طططتها ،وعلل أن البيانات الخطية التي

يقدمها الم ار بون المشار ليها في الفقرة  ( 1ط ط ط ط ط ط طط) من المادة ومن نطاق أنشطتها وتكون ات صلة ب عمال
الجملية ينبغي أن تتيحها األمانة بالكميات واللغات التي تُ َّ
قدا بها ه البيانات.
* موعد االنلقاد األصلي .أُرجئ االجتماع لل أجل غير مسمل.
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المرفق األو
رساااااالة مؤرخة  19آب/أغساااااط

البحار من رئي

 2020موجهة إلى األمين العام للسااااالطة الدولية لقاع

مؤسسة ساساكاوا للسالم ومعهد بحوث السياسا المتعلقة بالمحيطا

باس ط ط ططا مؤسط ط ط طس ط ط ططة س ط ط ططاس ط ط ططاكاوا للس ط ط ططعا ،أود بادل ي بدء أن أعرب لكا عن أس ط ط ططمل آيات التقدير

لما أبديتموه وما زلتا تبدونه من امتياز في دارتكا الرش ططيدة لألنش طططة المتص ططلة بالموارد الملدنية في المنطقة،
س ططليا لل تحقيق الخير للبش طرية جملاء وكفالة الحماية الفلالة للبي ة البحرية من اآلثار الو ططارة التي د تلحق
بها نتيجة لألنشطة ات الصلة بقاع البحار اللميقة.

لقد بلغت عملية ووع القواعد المتللقة بمدونة التلدين مرحلة امة .وتود مؤسسة ساساكاوا للسعا،

واألمر ك لك ،أن تتقدا للحصط ط ط ططول علل مركز الم ار ب لدة السط ط ط ططلطة الدولية لقاع البحار وأن تحوط ط ط ططر الدورة

السادسة واللشرين المرتقبة رغبة منها في المسا مة في عمل السلطة.
وتصططن

مؤس طسططة سططاسططاكاوا للسططعا ،وفق أحكاا القانون الياباني ،باعتبار ا ”مؤس طسططة تخدا الصططال

اللاا“ .و ي تسططلل لل يجاد حلول عالمية تلالج القوططايا المتنوعة والملقدة التي يواجهها المجتمع اإلنسططاني
في القرن الحادي واللش ط ط طرين .وفي طار المؤس ط ط طس ط ط ططة ،ينهض ملهد بحوث الس ط ط ططياس ط ط ططات المتللقة بالمحيطات
باألعمال ات الصلة بسياسات المحيطات.

والملهد في طليلة الجهات المش ط ط ط ططتغلة بالبحوث المتللقة بس ط ط ط ططياس ط ط ط ططات المحيطات وعمليات وو ط ط ط ططع

السططياسططات ات الصططلة بها في اليابان ،و و يؤدي مع شططركا ه دو ار نشطططا علل الصططليد اللالمي في التصططدي

لمسط لة اإلدارة المتكاملة للمحيطات والسطواحل وتنميتها المسطتدامة .وتشط ّكل مسطا ل حفظ البي ة البحرية أحد أ ا
المجاالت البحثية التي نهتا بها .ونحن مقتنلون ب ن ملهد بحوث الس ط ط ططياس ط ط ططات المتللقة بالمحيطات ،بما لديه

من خبرة في مجال اإلدارة المستدامة للمحيطات ،يمكن أن يقدا مسا مة بناءة في أعمال السلطة الدولية لقاع
البحار ،ول ا يحدونا األمل في أن تشملوا

ري
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ا الطلب با تمامكا الكريا.

ري

(تو يع) أتسوشي سونامي
مؤسسة ساساكاوا للسعا

ملهد بحوث السياسات المتللقة بالمحيطات ،مؤسسة ساساكاوا للسعا
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المرفق الثاني
طلب مقدم للحصو على مركز المراقب
ألف  -معلوما عن المنظمة
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اسم المنظمة
مؤسسة ساساكاوا للسعا
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عنوان المقر
1-15-16 Toranomon Minato-ku Tokyo 105-8524, Japan
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عناوين جميع الفروع و/أو المقار اإلقليمية
ال يوجد.
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رقم الهاتف
+81-3-5157-5210
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رقم الفاك
+81-3-5157-5230
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عنوان البريد اإللكتروني
m-fujii@spf.or.jp
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اسم ولقب جهة االتصا وتفاصي االتصا بها
جهة االتص ط ططال الر يس ط ططية (الس ط ططيدة) ماي فوجي ،زميلة أبحاث بمؤس ط طس ط ططة س ط ططاس ط ططاكاوا للس ط ططعا  -ملهد بحوث
السياسات المتللقة بالمحيطات

البريد اإللكتروني m-fujii@spf.or.jp
جهة االتصططال الفرعية (السططيد) يوتا كاكوداتي ،مؤسطسططة سططاسططاكاوا للسططعا  -ملهد بحوث السططياسططات المتللقة

بالمحيطات

البريد اإللكتروني oceanpolicy@spf.or.jp
-8

معلوما

أساسية عن المنظمة

أُنشط ط ط ت مؤسط ط طسط ط ططة سط ط ططاسط ط ططاكاوا للسط ط ططعا في عاا  1986واعتُمدت بموجب القانون الياباني بوصط ط ططفها
”مؤس ط طسط ططة تخدا الصط ططال اللالا“ في تش ط طرين األول/أكتوبر  .2011و د اندمجت مؤس ط طسط ططة سط ططاسط ططاكاوا للسط ططعا
ومؤسط طسط ططة السط ططفن والمحيطات في نيسط ططان/أبريل  .2015واحتفظت المنظمة الجاملة الجديدة باسط ططا ”مؤسط طسط ططة

20-16128
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سططاسططاكاوا للسططعا“ .وال يزال اللمل المرتبط بالمسططا ل المتصططلة بسططياسططات المحيطات ا ما ،ويجري التو ّسطع فيه
بفول ملهد بحوث السياسات المتللقة بالمحيطات المنش حديثا تحت مظلة المؤسسة.
و د أنشططئ الملهد خلفا لمؤس طسططة السططفن والمحيطات التي أُس طسططت في عاا  1975وأطلق عليها اسططا

تغير اسطا المؤسطسطة ليصطب ”مؤسطسطة السطفن
”المؤسطسطة اليابانية للنهوض بصطناعة السطفن“ .وفي عاا ّ ،1990
والمحيطات“ ثا عملت المؤسط ط طس ط ططة اعتبا ار من عاا  2005تحت اس ط ططا ”مؤسط ط طس ط ططة بحوث الس ط ططياس ط ططات المتللقة

تحولت لل ملهد بحوث
بالمحيطات“ .وبلد اندماجها مع مؤسطسطة سطاسطاكاوا للسطعا في نيسطان/أبريل ّ ،2015
السطياسطات المتللقة بالمحيطات التابع لمؤسطسطة سطاسطاكاوا للسطعا .ويلمل الملهد بنشطاط في مسطلل لل تحقيق

اإلدارة الشطاملة لشطؤون المحيطات وتنميتها المسطتدامة .و و يوططلع حاليا ب نشططة بحثية ويوطا مجامع للفكر
تتناول المحيطات من منظوري الس ططياس ططات والللوا ،علل الس طواء ،بغية دارة ش ططؤون المحيطات بص ططورة ش ططاملة

وتحقيق تنميتها المسطتدامة حتل تتسطنل ملالجة طا فة واسطلة من وطايا المحيطات والمشطاكل ات الصطلة بها
بشكل يتسا بالشمول ويستند لل تخصصات متلددة.

-9

ه المنظمة عضااااااااو في منظمة أخرى ُمنح مركز المراقب لدى الساااااااالطة أو تابعة لها أو مرتبطة بها
بطريقة أخرى؟
اال تصطادي واالجتماعي

ُمنحت مؤسطسطة سطاسطاكاوا للسطعا المركز االسطتشطاري الخاص لدة المجل
بلد اندما مؤس ط طس ط ططة الس ط ططفن والمحيطات (التي حص ط ططلت علل المركز االس ط ططتش ط ططاري الخاص في عاا )2008

ومؤس ط ط ط ط طسط ط ط ط ططة سط ط ط ط ططاسط ط ط ط ططاكاوا للسط ط ط ط ططعا (التي حصط ط ط ط ططلت علل مركز منظمة مدرجة في القا مة في عاا )1996

(انظر .)E/2018/INF/5

ومنحت المؤس ط طس ط ططة أيو ط ططا مركز الم ار ب في اتفا ية األما المتحدة اإلطارية بش ط ط ن تغير المناخ من
ُ
عاا  2015ولدة الهي ة الحكومية الدولية الملنية بتغير المناخ من شباط/فبراير .2020
- 10

ه المنظمة تابعة لشركا تقدم خدما استشارية للسلطة أو جها متعاقدة معها أو كيانا لها عالقة
بقااانون البحااار ،أو قطاااع التعاادين البحري أو التعاادين في قاااع البحااار العميقااة ،أو معاااهااد البحوث،

أو قطاع تجهيز المعادن وتسويقها؟
ال.
- 11

العالقا مع المنظما

الحكومية الدولية
اال تصطادي واالجتماعي،

ُمنحت مؤسطسطة سطاسطاكاوا للسطعا المركز االسطتشطاري الخاص لدة المجل
ومركز الم ار ب في اتفا ية األما المتحدة اإلطارية المتللقة بتغير المناخ ولدة الهي ة الحكومية الدولية الملنية
بتغير المناخ.

وشططارك ممثلو ملهد بحوث السططياسططات المتللقة بالمحيطات التابع للمؤس طسططة مشططاركة نشطططة بصططفة

م ارِب في اجتماعات اللديد من الهي ات ات الصلة باألما المتحدة ،كان منها مثع المؤتمر الحكومي الدولي
لوو ط ط ط ططع ص ط ط ط ططك دولي ملزا انونا في طار اتفا ية األما المتحدة لقانون البحار بش ط ط ط ط ن حفظ التنوع البيولوجي

البحري في المناطق الوا لة خار نطاق الوالية الوطنية واس ط ططتغعله علل نحو مس ط ططتداا ومؤتمر األما المتحدة

لدعا تنفي الهد
4/8

 14من أ دا

التنمية المس ط ط ططتدامة حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واس ط ط ططتخدامها
20-16128
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علل نحو مسطتداا لتحقيق التنمية المسطتدامة ومؤتمر األط ار
في اتفا ية األما المتحدة اإلطارية بش ن تغير المناخ.
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قائمة المنشورا

و/أو غيرها من الوثائق ذا

في اتفا ية التنوع البيولوجي ومؤتمر األط ار

الصلة

نشططر ملهد بحوث السططياسططات المتللقة بالمحيطات التابع لمؤسطسططة سططاسططاكاوا للسططعا عددا من الكتب

والدوريات والتقارير والموجزات السط ط ططياسط ط ططاتية والمقاالت باللغتين اليابانية واإلنكليزية تتللق بالقوط ط ططايا المتصط ط ططلة
بالمحيطات ،ومنها علل سبيل المثال

•  ،White Paper on the Oceans and Ocean Policy in Japanصدار سنوي من عاا 2004
• Selections: White Paper on the Oceans and Ocean Policy in Japan – 2020
(حزيران/يونيه )2020

()1

• Selections: White Paper on the Oceans and Ocean Policy in Japan – 2019
(حزيران/يونيه )2019

()2

• ( Ocean Policy Studiesاألعداد من  1لل  14حتل حزيران/يونيه )2020
• نشرة ” 474( “Ocean Newsletterعددا حتل أيار/مايو )2020

()3

باء  -االهتمام بالمسائ قيد النظر في الجمعية
- 13

حاددوا باييجااز الكيفياة التي تعتزم بهاا منظمتكم إثباا

اهتماامهاا باالمسااااااااااائا قياد النظر في الجمعياة،

بما في ذلك من خال اإلجابة على األساااااائلة  14إلى  17وتوفير أي معلوما أخرى ذا صاااااالة تتعلق
بطلب الحصو على مركز المراقب.

تلتبر مؤس ط طسط ططة سط ططاسط ططاكاوا للسط ططعا اتفا ية األما المتحدة لقانون البحار وجدول أعمال القرن الحادي

واللش ط طرين والوثيقة الختامية لمؤتمر ريو 20+الملنونة ”المس ط ططتقبل ال ي نص ط ططبو ليه“ وخطة عاا  ،2030التي
ي أحدث

ه الصطكوك ،مبادل توجيهية تسطترشطد بها في أعمالها .ومن بين أ دا

التنمية المسطتدامة الواردة

 13المتللق بتغير المنطاخ والهطد

 14المتللق

في خططة عطاا ُ ،2030يط كر علل وجطه الخصط ط ط ط ط ط ططوص الهطد
باالس ططتخداا المس ططتداا للمحيطات والبحار والموارد البحرية من أجل تحقيق التنمية المس ططتدامة ،وكع ما يشط ط ّكل

محل ا تماا ر يسطي ألنشططة منظمتنا .ويوططلع ملهد بحوث السطياسطات المتللقة بالمحيطات التابع للمؤسطسطة
بمجموعة متنوعة من األنش ط ط ط ط طططة الرامية لل تلزيز تحقيق

ين الهدفين ،بما يش ط ط ط ط ططمل (أ) أنش ط ط ط ط طططة البحوث

المتص ط ط ط ط ططلة بالمحيطات وأنش ط ط ط ط طططة تحليل الس ط ط ط ط ططياس ط ط ط ط ططات (ب) أنش ط ط ط ط طططة بناء القدرات فيما يتللق بالمحيطات

( ) أنشطة نشر المللومات ات الصلة بالمحيطات.

ويرغب الملهد في اإلسط ططهاا فيما تقوا به السط ططلطة من أعمال تهد

لل تلزيز االسط ططتخداا المسط ططتداا

للموارد المل ططدني ططة في المنطق ططة وحم ططاي ططة البي ططة البحري ططة فيه ططا ،و ل ططك عن طريق توفير الخبرة الفني ططة المتل ططددة

__________
( )1يمكن االطعع علل

ا المنشور في الرابط التالي .www.spf.org/en/global-data/opri/whitepaper2020-en.pdf

( )2يمكن االطعع علل

ا المنشور في الرابط التالي .www.spf.org/en/global-data/opri/whitepaper2019-en.pdf

( )3يمكن االطعع عليها في الرابط التالي .www.spf.org/en/opri/newsletter/
20-16128
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التخص ط طصط ططات في ميداني الللوا االجتماعية والطبيلية علل الس ط طواء وتشط ططجيع بناء القدرات في البلدان النامية

وتلزيز الوعي ب نشطة السلطة في اليابان وخارجها.

ويش ططارك الملهد في المؤتمر الحكومي الدولي لوو ططع ص ططك دولي ملزا انونا في طار اتفا ية األما

المتحدة لقانون البحار بش ط ط ط ط ط ط ن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الوا لة خار نطاق الوالية الوطنية
واس ط ططتغعله علل نحو مس ط ططتداا كجهة م ارِبة من عاا  ،2018حيث يقدا المللومات والمش ط ططورة والخبرات كمادة

مرجليطة ُيسط ط ط ط ط ط ططتلطان بهطا في المش ط ط ط ط ط ط ططاورات .و طد أجرة بحوثطا تتللق ببنطاء القطدرات ونقطل التكنولوجيطا ،وكع مطا

من المجاالت الر يسطية الجاري التفاوض بشط نها ،واسطتوطا

سطلسطلة من األنشططة الجانبية مع منظمات شطريكة

لتوفير المللومات للمفاوو ط ط ططين( .)4ويلتزا الملهد المس ط ط ططا مة في أنش ط ط طططة الس ط ط ططلطة من خعل توفير مللومات
تحليلية مسطتمدة من األنشططة البحثية التي يوططلع بها (وتلك التي سطيوططلع بها في المسطتقبل) ،بما في لك

البحوث الم كورة أععه.
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حددوا بييجاز ما إذا كان

مقاصد المنظمة أو أنشطتها تتص بعم السلطة ،مع توضيح هذه الصلة.

تتمثل مقاصطد المؤسطسطة في تلزيز األنشططة البحثية وأنشططة التحليل السطياسطاتي والتلاون الدولي لل

جانب التبادل وغيره من األنش ط طططة التي د تكون و ط ططرورية أو مناس ط ططبة للمجتمع البش ط ططري كي يكون اد ار علل

التلامل مع التغيرات المس ط ط ططتجدة علل الص ط ط ططليد اللالمي والناجمة عن النش ط ط ططاط البش ط ط ططري في البي تين الطبيلية
واالجتماعية .ونلتزا أيو ط ط ططا اس ط ط ططتحداث نظاا جديد لحوكمة المجتمع البش ط ط ططري ال ي يزداد تلقده وتلدد طبقاته
المكون من يطابسط ط ط ط ط ط ططة وبحطار
يومطا بلطد يوا ،علل نحو يم ّكن المجتمع البشط ط ط ط ط ط ططري من التطور علل ط ا الكوكطب
ّ
بصورة سليمة ومستدامة بغية اإلسهاا في رفاه البشرية وفي النهوض بالمجتمع البشري.
ونحن نق ّطدا ،كمطا يشط ط ط ط ط ط ططير بيطان مهمتنطا الملنون ”نحو دارة جطديطدة للمحيططات“ ،مقترحطات تهطد

لل

تحسط ط ط ط ططين دارة المحيطات وتلزيز تنفي السط ط ط ط ططياسط ط ط ط ططات الرامية لل حماية محيطاتنا .ونقوا ،من خعل التلاون

والتنسططيق الدوليين ،بتشططجيع البحوث المتللقة باإلدارة الشططاملة للمحيطات وتنميتها المسططتدامة .ونلمل ،بوصططفنا

منظمطة تقع في بلطد محطاط بطالبحر ،علل التوصط ط ط ط ط ط ططل لل نمو

لطدولطة محيطيطة جطديطدة تحطافظ علل التوازن بين

تنميططة الموارد البحريططة واسط ط ط ط ط ط ططتخططدامهططا وبين حمططايططة البي ططة .ونبط ل و ط ط ط ط ط ط ططافططة لل لططك الجهود لتلزيز التلططاون

مع المجتمع الدولي من أجل تحديد ملالا دارة المحيطات في المستقبل.

ملهد بحوث السط ط ط ططياسط ط ط ططات المتللقة بالمحيطات التابع للمؤسط ط ط طسط ط ط ططة اتفا ية األما المتحدة لقانون
ويلتِبر
ُ
البحار وجدول أعمال القرن الحادي واللشطرين والوثيقة الختامية لمؤتمر ريو 20+الملنونة ”المسطتقبل ال ي نصطبو
ليه“ وخطة عاا  ،2030التي ي أحدث

ه الصط ططكوك ،مبادل توجيهية يسط ططترشط ططد بها فيما يقوا به من أعمال.
 13المتللق

ومن بين أ دا التنمية المستدامة الواردة في خطة عاا ُ ،2030ي كر علل وجه الخصوص الهد
بتغير المناخ والهد  14المتللق باالسط ط ط ط ط ططتخداا المسط ط ط ط ط ططتداا للمحيطات والبحار والموارد البحرية من أجل تحقيق

التنمية المسط ططتدامة ،وكع ما يشط ططكل محل ا تماا ر يسط ططي ألنشط طططة المنظمة .ويوط طططلع الملهد بمجموعة متنوعة

من األنش ط ط ط طططة لتنفي

ين الهدفين ،بما يش ط ط ط ططمل (أ) أنش ط ط ط طططة البحوث المتص ط ط ط ططلة بالمحيطات وأنش ط ط ط طططة تحليل

__________
( )4ان ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طظط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططر
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الس ط ط ططياس ط ط ططات (ب) أنش ط ط طططة بناء القدرات فيما يتللق بالمحيطات ( ) أنش ط ط طططة نش ط ط ططر المللومات ات الص ط ط ططلة

بالمحيطات (مثل عقد الندوات اللامة والحلقات الدراسية وغير لك من المناسبات في اليابان والخار ).
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حددوا بييجاز ما إذا كان منظمتكم تعتزم المساااااااهمة في عم الساااااالطة ،على ساااااابي المثا من خال

تقديم معلوما أو مشااااورة أو خبرة متخصااااصااااة ،أو من خال تحديد خدما الخبراء أو االسااااتشاااااريين

أو المساعدة في الحصو عليها ،مع توضيح كيفية القيام بذلك.

ملهد بحوث السططياسططات المتللقة بالمحيطات التابع للمؤس طسططة في اإلسططهاا في أعمال السططلطة
يرغب
ُ
المتللقة بتلزيز االس ط ط ط ط ططتخداا المس ط ط ط ط ططتداا للموارد الملدنية في المنطقة وحماية بي تها البحرية ،و لك عن طريق
توفير الخبرة الفنية المتلددة التخصصات في ميداني الللوا االجتماعية والطبيلية.

ويش ططارك الملهد في المؤتمر الحكومي الدولي لوو ططع ص ططك دولي ملزا انونا في طار اتفا ية األما

المتحدة لقانون البحار بش ط ط ط ط ط ط ن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الوا لة خار نطاق الوالية الوطنية
واس ط ططتغعله علل نحو مس ط ططتداا كجهة م ارِبة من عاا  ،2018حيث يقدا المللومات والمش ط ططورة والخبرات كمادة

مرجليطة ُيسط ط ط ط ط ط ططتلطان بهطا في المش ط ط ط ط ط ط ططاورات .و طد أجرة بحوثطا تتللق ببنطاء القطدرات ونقطل التكنولوجيطا ،وكع مطا

من المجاالت الر يس ط ط ط ططية الجاري التفاوض بش ط ط ط ط نها ،واس ط ط ط ططتو ط ط ط ططا

مجموعات من األنش ط ط ط طططة الجانبية نظمها

مع المنظمات الش ط ط ط طريكة لتقديا المللومات لل المفاووط ط ط ططين( .)5و و يلتزا المسط ط ط ططا مة في أنشط ط ط طططة السط ط ط ططلطة

من خعل توفير مللومات تحليلية مس ططتمدة من األنش طططة البحثية التي يو طططلع بها (وتلك التي س ططيو طططلع بها
في المستقبل) ،بما في لك البحوث الم كورة أععه.

وفي عاا  ،2019دعت السط ط ط ط ط ططلطة ميكو مايكاوا ،زميلة األبحاث األ دا في الملهد لعنوط ط ط ط ط ططماا لل

اللجنة االس ط ططتش ط ططارية المكلفة بإعداد حلقة اللمل التي تلقد ا الس ط ططلطة بشط ط ط ن تنمية القدرات والمس ط ططا ل المتللقة
بالموارد واالحتياجات.
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حددوا بييجاز ما إذا كان لدى منظمتكم الخبرة والقدرة على المساااااااهمة ،ضاااااامن مجا اختصاااااااصاااااها،

في عم السااااالطة ،ال سااااايما فيما يتعلق بقانون البحار ،وحماية البيئة البحرية ،وقطاع التعدين البحري
والتعدين في قاع البحار العميقة ،والتكنولوجيا ،وتجهيز المعادن وتساااااااويقها ،واألنشاااااااطة في المنطقة،

والبحث العلمي البحري في المنطقة ،مع توضيح كيفية القيام بذلك.

ملهد بحوث الس ط ططياس ط ططات المتللقة بالمحيطات التابع للمؤس ط طس ط ططة مجمع من مجامع الفكر في اليابان

يجري بحوثا ش ط ط ططاملة عن المس ط ط ططا ل ات الص ط ط ططلة بس ط ط ططياس ط ط ططات المحيطات .وينتس ط ط ططب لل الملهد ما يزيد علل

 30خبي ار وخبيرة في ميطادين الللوا االجتمطاعيطة والطبيليطة علل حطد سط ط ط ط ط ط طواء ،و و مطا يتي لطه تنفيط مشط ط ط ط ط ط ططاريع

متلددة التخص ط ط ط طص ط ط ط ططات .وتش ط ط ط ططمل مجاالت الخبرة التي يتمتع بها الباحثون الخبرة في القانون الدولي ،و انون
البحار ،واال تصاد ،وحفظ التنوع البيولوجي البحري ،واألو يانوغرافيا الطبيلية.

وفي طار أنشط طططتنا البحثية ،شط ططاركنا مشط ططاركة نشط طططة بصط ططفة م ارِب في المنا شط ططات الدولية المتللقة

بحفظ واس ط ط ططتخداا التنوع البيولوجي في المناطق الوا لة خار نطاق الوالية الوطنية ،كما دنا منا ش ط ط ططات دولية

ووطنية من خعل نشط ططر التوصط ططيات السط ططياسط ططاتية واسط ططتوط ططافة الحلقات الد ارسط ططية والمؤتمرات .ومن المواوط ططيع

__________

( )5ان ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طظط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططر
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البحثيطة التي أولينطا طا التركيز في الفترة المطاليطة  2020-2019بنطاء القطدرات في المجطال البحري ،و طد نشط ط ط ط ط ط طرنطا

مع شططركا نا موج از للسططياسططات عن مووططوع بناء القدرات باعتباره أحد المعم الر يسططية ألي اتفاق دولي جديد
يراد ووله بش ن التنوع البيولوجي في المناطق الوا لة خار نطاق الوالية الوطنية(.)6

وسط ط ط ططا ا الملهد نفسط ط ط ططه لمدة تزيد علل الثعثين عاما في تنمية الموارد البش ط ط ط طرية في المجال البحري

في جميع أنحاء اللالا .و و يوفر الدعا لمن يشاركون في اإلدارة البحرية في البلدان النامية ،فيتي لها فرص

الد ارس ط ططة في الجاملة البحرية اللالمية كزمعء أبحاث في مؤسط ط طس ط ططة س ط ططاس ط ططاكاوا للس ط ططعا ويقدا المن الد ارس ط ططية

(بلغ عدد المس ط ط ططتفيدين منها حتل تاريخه  669ش ط ط ططخص ط ط ططا من  77بلدا) ويدير رابطة خريجي الجاملة البحرية
اللالمية الملروفة باس ط ط ط ط ط ططا ”أص ط ط ط ط ط ططد اء الجاملة البحرية اللالمية في اليابان“ ،و لك إل امة عع ات تلاون بين
السلطات البحرية في جميع أنحاء اللالا.
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حددوا بييجاز ما إذا كان منظمتكم تعتزم المسااااهمة في برامج ومبادرا بناء القدرا التي تضاااطلع بها
السلطة (مث جائزة األمين العام وااللتزاما

الطوعية للسلطة) ،مع توضيح كيفية القيام بذلك.

ملهد بحوث الس ططياس ططات المتللقة بالمحيطات التابع للمؤسط طس ططة المس ططا مة في برامج ومبادرات
يلتزا
ُ
بناء القدرات التي تنف ا السططلطة ،و لك من خعل توفير المللومات أو المشططورة المتخص طصططة أو الخبرة الفنية

علل النحو الم كور أععه.

وكمطا ورد آنفطا ،انوط ط ط ط ط ط طمطت زميلطة األبحطاث األ طدا في الملهطد ،ميكو مطايكطاوا ،منط عطاا  2019لل

عوط ططوية اللجنة االسط ططتشط ططارية المكلفة بإعداد حلقة اللمل التي تلقد ا السط ططلطة بش ط ط ن تنمية القدرات والمسط ططا ل
المتللقة بالموارد واالحتياجات.

__________
( )6يمكن االطعع عليطه في الرابط التطالي https://globaloceanforumdotcom.files.wordpress.com/2019/03/policy-brief-

.2-aug-15.pdf
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