السلطة الدولية لقاع البحار

ISBA/27/A/5

الجمعية

Distr.: General
20 June 2022
Arabic
Original: English

الدورة السابعة والعشرون

كينغستون 5-1 ،آب/أغسطس 2022

البند  19من جدول األعمال المؤقت*

مسائل أخرى

استراتيجية السلطة الدولية لقاع البحار لتنمية القدرات
تقرير األمين العام

أول  -مقدمة
بناء على ما تُقر به الس ل لللطة الدولية لقاع البحار ته طتسا اتي ل للتراتي ية لل تر ،)1(2023-2019
-1
يقع على علاتقسلا واجلص تمل ل ل ل ل ل للمين وتن يلت آليلا لبنلاء قلد ار اللدول النلاميلة ،وتقلا للوتيلة المنو لة بسلا بموجلص
ات للاةيللة األمن المتحللد لقللااون البحللار وات للا عللا  1994المتعلق بتن يللت ال ء الحللاشر عنل ل ل ل ل ل للر من ات للاةيللة

األمن المتحد لقااون البحار المؤر ة  10كااون األول/شيسمبر  .1982وينبغه لسته اآلليا
اقل التكنولوجيا إلى الدول النامية

()2

أن تع ز وتن ع

وأن تويل ل للع اطا ترك منل ل للاركتسا ته األانل ل للطة ته المنطقة( .)3وتواجه

الس لللطة تحديا ثتمفل ته وآ للع آليا  ،بما ته الج برامء لبناء القد ار  ،تك ُل من للاركة الدول النامية من للاركة
متكاملة تكامال تاما ته األانل للطة المنف ت ته المنطقة على جميع المسل للتويا  .ويسده التو اجه اتيل للتراتي ه 5
(بناء قد ار الدول النامية) والتو اجه اتي ل ل للتراتي ه ( 6آ ل ل للمان المن ل ل للاركة المتكاملة تكامال تاما للدول النامية)
إلى تحقيق هتا السده.

_________________

* .ISBA/27/A/L.1
( )1ااظر  ،ISBA/24/A/10المرتق.
( )2ااظر ات اةية األمن المتحد لقااون البحار ،المواش  144و  273و .274
( )3المرجع ا سه ،الماش .148
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ومنللت عللا  ،2020اتاخ لت عللدش من ا جراءا لتحقيق هللته المتطلبللا  .وقل فلد ايل ل ل ل ل ل للتع ار
-2
()4
م م للالن لسته ا جراءا إلى ال م ية ته شورتسا الس للاشي للة والعن لرين  .وقد مكن الج أعض للاء الس لللطة من

وتحليللل

تحدثد العناصللر األيللايللية لوآللع ايللتراتي ية مكريللة لتنمية القد ار

تسللتند إلى تقرير األمين العا ( .)5و لبت

ال م ية أيضل للا إلى األمين العا  ،ته شورتسا السل للاشيل للة والعنل لرين ،أن يضل للع وين ت ايل للتراتي ية مكريل للة لتنمية
القد ار لكه تنظر تيسا ته شورتسا السابعة والعنرين(.)6

الل ال تر من  25ايسان/أبريل إلى  27أيار/ماثو ،2022

وعمن منروع ايتراتي ية تنمية القد ار
-3
ُ
من أجل إجراء منل للاور عامة بن ل ل اه .وقد ورش ما م موعه  16إيل للساما .وقكد أكبر عدش من تلج ا يل للساما
أعضاء السلطة ( ،)7()10تليسن المنظما
ُ

-4

وتعليقا

الحكومية الدولية ()4

()8

ثن المتعاقدون (.)9()2

واقحت األمااة من ل ل ل ل ل للروع اي ل ل ل ل ل للتراتي ية تنمية القد ار  ،مع األ ت ته اتعتبار ما ورش من اقت ار ا

أثناء المن ل للاور  .ويقكد من ل للروع اتي ل للتراتي ية بم ل لليغته المنقحة إلى ال م ية تعتماشه ،وهو ثرش ته

المرتق األول .ويرش منروع قرار ته المرتق الفااه لسته الوثيقة.

ثانيا  -استعراض عام للتعليقات الواردة
-5

جاء ته غالبية التعليقا

الوارش التر يص بوآل ل للع منل ل للروع اتيل ل للتراتي ية واعتباره متمنل ل لليا مع الت ا

السل ل لللطة بتن يت برامء لتنمية القد ار ايل ل للتناشا إلى ات تياجا

على الج ،أُعرب ته غالبية التعليقا

المعينة الته يحدشها أعضل ل للاء السل ل لللطة .وعالو

الوارش عن الت ثيد ألهداه اتي ل للتراتي ية على النحو المحدش ته الخطة

اتي ل للتراتي ية وته طة العمل الرفيعة المس ل للتول للس ل لللطة لل تر  ،2023-2019تض ل للال عن م ات

الر يسية المحدش .
-6

النتا ء

وت ظ بعض المعلقين أالله ،عمال بللاتت للاةيللة وات للا عللا  ،1994تنطور المنللاتع الته يمكن جنيسللا

من األانل ل للطة ته المنطقة والته ثتعين تقايل ل للمسا باامل ل للاه على برامء محدش تسده إلى تع ي قد ار الدول

النامية والدول األقل تقدما من النا ية التكنولوجية ،تض ل للال عن برامء مم ل للممة لتع ي من ل للاركة الدول النامية
ب عالية ته األانلطة المنك ت ته المنطقة .ويتعلق األمر تحدثدا بتوتير برامء المسلاعد التقنية والتعاون العلمه

ته م ال العلو وتكنولوجيا البحار و ماية البيئة البحرية والح اظ عليسا .ولو ظ أيضل للا وآل للع ويانل للاء آليا
مكري ل ل للة لدعن من ل ل للاركة الدول النامية ته أعمال الس ل ل لللطة ،ومنسا ص ل ل للناشثق التبرعا

لموا نه الدول النامية المنارك َة مباشر ته أعمال مختلف أجس السلطة اا

الملة.

اتي ل ل للتئمااية الته تتي

_________________

(.ISBA/26/A/7 )4
(.ISBA/26/A/12 )5
( )6ااظر  ،ISBA/26/A/18ال قر .2
( )7اتتحاش الرويه ،واألرجنتين ،ويادوايسيا ،والبرتغال ،وجامايكا ،والمين ،وكويتاريكا ،والمغرب ،ومنغوليا ،والنرويء.
( )8شل بة شلؤون المحيطا وقااون البحار ،والوكالة الدولية للطاقة الترية ،ومملره التكنولوجيا ألقل البلدان اموا ،واراامء األمن المتحد
للبيئة.

( )9شللركة المعاشن وال ل ا

المللينية ( )China Minmetals Corporationوشللركة الموارش المعداية البحرية العالمية ( Global Sea

.)Mineral Resources NV
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ار ال منه الالز لتن يت البرامء

ولن ُيحدكش ته اتي للتراتي ية جدول زمنه ص للار  ،على أي للار أن ا
-7
والمنلاريع واألانلطة ثتسلق مع ا ار ال منه للخطة اتيلتراتي ية و طة العمل الرفيعة المسلتول أو مع إ ار
كل منل للروع بعينه .وته كل األ وال ،يل لليسل للتمر إبالو ال م ية يل للنويا بالتقد المحرز من الل التقرير التر

يقدمه األمين العا بموجص الماش  )4( 166من اتت اةية.
-8

وي لليكون تن يت اتي للتراتي ية مدعوما بخريطة ريق تبين ال ئا

الر يس للية لال تياجا

المحدش

س للص

البلد والمنطقة ،والج بغية اتيترشاش بسا ته تعدثل البرامء والمناريع واألانطة المكرية لتلبية هته ات تياجا ،

وته تملميمسا وتن يتها عند الضلرور .وي ُلتعك ز هته ال سوش أيضلا بتحدثد مؤشل ار أشاء تتي تقيين مناتع البرامء
والمناريع واألانطة على المدثين المتويط والطويل وعلى المعد ال رشر والمؤيسه والو نه.

-9

ويسلترشلد ته البرامء والمنلاريع واألانلطة المن ت بما تحدشه الدول النامية األعضلاء ته السللطة من
ُ

ا تياجا  .وعلى الرغن من أن بعض المعلقين اقتر وا أن ثتن كل ثالث يل ل ل ل ل للنوا
ات تياجا

مس ينوا

22-09799

اا

ايل ل ل ل ل للتع ار

وت دثد جميع

األولوية من تنمية القد ار  ،الته تحدشها الدول النامية األعضل ل ل ل ل ل للاء ته السل ل ل ل ل ل لللطة ،ثبدو أن

هه ا

ار ال منه األكفر واق ية جراء هته التقييما

ته آوء ال سوش الته ثنبغه بتلسا.
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المرفق األول
مشروع استراتيجية السلطة الدولية لقاع البحار لتنمية القدرات
أول  -مقدمة
-1

بموجللص ات للاةيللة األمن المتحللد لقللااون البحللار لعللا  1982وات للا عللا  1994المتعلق بتن يللت ال ء

الحاشر عنل للر من اتت اةية ،السل لللطة الدولية لقاع البحار مكل ة بتنظين ومراةبة األانل للطة ته المنطقة لمل للال

البن ل ل ل ل لرية جمعاء ،مع اتخاا التدابير الالزمة لض ل ل ل ل للمان ماية البيئة البحرية ب عالية من اآلثار الض ل ل ل ل للار الته

قد تننل عن هته األانلطة .وي ص اتآلطالع ب ميع األانلطة ته المنطقة لملال البنلرية جمعاء ،مع إثالء
اعتبار اك لممل للال الدول النامية وا تياجاتسا .وي ص أن تسيس السل لللطة لتقايل للن المناتع المالية وغيرها من

المناتع اتقتمللاشية المسللتمد من األانللطة الته ت رر ته المنطقة تقايللما منمل ا .وتنللمل هته المناتع برامء

محدش تس ده إلى تع ي قد ار الدول النامية والدول األقل تقدما من النا ية التكنولوجية ،تضل ل ل ل ل ل للال عن برامء
مملممة لتنل يع منلاركة الدول النامية ب عالية ته األانلطة المنك ت ته المنطقة ،بما ته الج من الل برامء
المساعد التقنية والتعاون العلمه ته م ال العلو والتكنولوجيا البحرية و ماية البيئة البحرية والح اظ عليسا.

ويرش ته الخطة اتيلتراتي ية للسللطة لل تر  )1(2023-2019إقرٌار ب ن من واجص السللطة أن تضلع
-2
وتن لت آليلا لبنلاء قلد ار اللدول النلاميلة ،وتقلا لوتثتسلا بموجلص اتت لاةيلة وات لا علا  .1994وينبغه أن تسلده
هته اآلليا إلى تع ي وتنل ل ل ل ل يع اقل التكنولوجيا إلى الدول النامية
األانل للطة المنك ت ته المنطقة( .)3وقد ُلص أعضل للاء السل لللطة إلى أن أ د التحديا
()2

وتوي ل ل ل لليع اطا ترك من ل ل ل للاركتسا ته
الر يسل للية يكمن ته وآل للع

آليا  ،بما ته الج برامء لبناء القد ار  ،تك ُل منل للاركة الدول النامية منل للاركة متكاملة تكامال تاما ته األانل للطة
التوجه
التوجه اتي ل ل للتراتي ه ( 5بناء قد ار الدول النامية) و ا
المنك ت ته المنطقة على جميع المس ل ل للتويا  .ويسده ا

اتيتراتي ه ( 6آمان المناركة المتكاملة تكامال تاما للدول النامية) إلى تحقيق هتا السده.
-3

وما تتس بناء القد ار والتدريص ينللكالن يللمتين أيللايلليتين من يللما

ومنت عا  ،2000وآ ل ل للعت الس ل ل لللطة وا ت

أانللطة السلللطة منت إانللا سا.

برامء ومباش ار ش ل ل للتى لتع ي قد ار الدول النامية والدول األقل

تقلدما من النلا يلة التكنولوجيلة .واوجه عا  ،كان معظن هته البرامء واألانل ل ل ل ل ل لطلة ااجحلا ،ألاسلا يل

المواتية لبناء قد ار العدثد من األتراش بالت امن مع تع ي القد ار المؤي ل ل ل لس ل ل ل للية( .)4و لص اي ل ل ل للتع ار

الظروه

أجرر

مؤ ار لمسللاهمة السلللطة ته تحقيق طة التنمية المسللتدامة لعا  2030إلى أن عمل السلللطة ته م ال تنمية

القد ار وتع ي المؤيلسلا

قد أيلسن ته تحقيق السده ( 4التعلين ال يد) ،والسده ( 5المسلاوا بين ال نسلين)،

والسده ( 8العمل الال ق وامو اتقتمللاش) ،والسده ( 9المللناعة واتبتكار والسياكل األيللايللية) ،والسده 14
(الحيا تحت الماء) ،والسده ( 16السل للال والعدل والمؤيل لسل للا

القوية) ،والسده ( 17عقد النل لراكا

لتحقيق

_________________

( )1ااظر  ،ISBA/24/A/10المرتق.
( )2ااظر اتت اةية ،المواش  144و  273و .274
( )3المرجع ا سه ،الماش .148
( )4ااظر  ISBA/26/A/2و  ISBA/26/A/2/Add.1و .ISBA/26/A/7
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األهداه) من أهداه التنمية المسل ل للتدامة( .)5وأبرز المقابال

الته أجريت مع متدراين يل ل للابقين ته السل ل لللطة

المسلاهم َة المباشلر والمؤثر لبرامء بناء وتنمية القد ار الته تضلطلع بسا السللطة ته تطويرهن المسنه والتاته،
وكتلج ته ما ثتعلق بنقل المعاره إلى مؤيساتسن(.)6

وينللسد السلليا التر تعمل فيه السلللطة تغي ار ي لريعا مع تطور شورها التنظيمه وت اثد عدش أعضللا سا
-4
()7
التثن يعت مون المناركة بم يد من النناط ته أعمالسا وته األانطة المنك ت ته المنطقة  .وتن يتا لإلجراءا
المعينة المحدش ته طة العمل الرفيعة المسلتول للسللطة لل تر  2023-2019من أجل تحقيق هته األهداه
اتيللتراتي ية( ،)8رصللت أمااة السلللطة ،بمسللاعد
برامء ومباش ار

بيرين ايللتنللاريين( ،)9على إجراء ايللتع ار

شللامل ل ميع

بناء القد ار الته ا تتسا السل لللطة بين عامه  1994و  .)10(2019واوقنل للت النتا ء الر يسل للية

الل لقة عمل ُاظمت ته كينغسلتون ته شلباط/تبراثر  .2020وتوفلى تيسلير لقة العمل اا ص
لاليلتع ار
المللدثر العللا للتللدريللص والبح ل والتطوير ته وزار العالقللا الللدوليللة والتعللاون ب نوب أتري يللا ،مللاثو ُجويينه.
وكان من بين المنل ل ل ل ل للاركين ممفلون عن أعضل ل ل ل ل للاء

()11

ومراقبين

()12

ته السل ل ل ل ل لللطة ،و براء من منظما

شولية

_________________

( )5ااظرInternational Seabed Authority, “The contribution of the International Seabed Authority to the :

 .achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development”, 2021م ل لت ل ل للاط ع ل للل للى ال ل ل اربل للط ال ل لت ل ل للالل لله:

.https://isa.org.jm/files/files/documents/ISA_Contribution_to_the_SDGs_2021.pdf
( )6المرجع ا سه ،الم حتان  35و .42
( )7ااظر  ،ISBA/26/A/7ال قر .24
( )8ااظر  ISBA/25/A/15و  ،ISBA/25/A/15/Corr.1المرتق الفااه.
( )9الخبيران اتيتناريان هما راهول شارما ،كبير علماء يابق ته المعسد الو نه لعلو المحيطا
النؤون المتعدش األ راه ته وزار الخارجية والس ر ته كيريبار.

(السند) ،وتيريناكه تاايلو ،مدثر ش بة

( )10ااظر .ISBA/26/A7
( )11اتتحاش األورواه ،واألرجنتين ،ويكواشور ،ويادوايس لليا ،وأوغندا ،والب ارزيل ،وترينيداش وتوااغو ،وتواغا ،وجامايكا ،وال ا ر ،وج ر كوك،
وجمسورية كوريا ،وجنوب أتري يا ،ويل ل لليراليون ،وشل ل لليله ،والمل ل للين ،وغااا ،وغواتيمات ،وكويل ل للتاريكا ،وممل ل للر ،والمكسل ل لليج ،ومياامار،

وااورو ،واي يريا.

( )12إثيوايلا ،ومرك أبحلاث الحلدوش التلابع ل لامعلة شورهلا  ،ومنظملة إاترريلد ( ،)Interridgeومؤيل ل ل ل ل ل لس ل ل ل ل ل ل للة بيو ( Pew Charitable
.)Trusts
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ويقليميللة وو نيللة( ،)13ومتعللاقللدون( ،)14و براء و نيون( .)15ويمكن ات الع على تقرير عن لقللة العمللل

وعلى موج للنتا ء

()17

()16

ته الموقع النبكه للسلطة.

وته لقة العمل على السل لواء بارشل للاشا

ل نة ايل للتنل للارية أانل ل ها األمين

وايل للتُعين ته اتيل للتع ار
-5
العا لتُتي لألمااة تلقه اآلراء والمنلور اتيلتراتي ية من براء( .)18و ضلع المنلروع المنبفق من اتيلتع ار
لم يد من التن ي ته آل للوء التعليقا الوارش من الل نة اتيل للتنل للارية ،ومن الم موعة ال ررية للتدريص التابعة
لل نللة القللااوايللة والتقنيللة ،والمن ل ل ل ل ل ل للاركين ته لقللة العمللل ،واآلراء المقللدمللة من بيرو وال لبين وكواللا وكولومبيللا

والنرويء الل من ل للاور عامة ُاظمت ته ال تر ال اص ل لللة بين ايس ل للان/أبريل و يران/ثوايه  .)19(2020وُقدمت
جميع هته العناصللر إلى ال م ية ته تقرير شللامل( ،)20وأيل ر الج عن اعتماش القرار المنللار إليه ته ال قر 6
ايلتراتي ية مع المؤيلسلا

أشااه .ومن العناصلر السامة الوارش ته الج القرار إقام ُة شلراكا
لاء ش ل ل ل للبكة من جسا
ا
القا مة لتع ي التعاون الدوله من أجل تنمية
القدر ويان ل ل ل ل ُ
بتنمية القد ار من أجل تيسير الت اعال

-6

الو نية وا قليمية

اتتم ل ل ل للال الو نية المعنية

بين الدول األعضاء واألمااة على احو أتضل(.)21

وته كااون األول/شيس ل ل ل ل ل للمبر  ،2020اعتمد

ال م ية ق ار ار بن ل ل ل ل ل ل ن اسء براام ه ته م ال تنمية

القد ار  ،لبت فيه إلى األمين العا أن يض للع وين ت اي للتراتي ية مكري للة لتنمية القد ار  ،مع مراعا العناص للر

األيل ل ل للايل ل ل للية المحدش ته تقرير ُقد إلى ال م ية ته آب/أغسل ل ل للطس  .)22(2020وت ته هته الوثيقة تلبية لتلج
الطلص ،وهه تحدش العناصر األيايية تيتراتي ية تنمية القد ار .

_________________

( )13اتتحاش األتريقه؛ والكومنول ؛ ويشار الن ل ل ل ل للؤون اتقتم ل ل ل ل للاشية واتجتمارية؛ والل نة الدولية الحكومية لعلو المحيطا
األمن المتحللد للترايللة والعلن والفقللاتللة؛ والمرك الو نه ألعمللا البحللار (مرك التللدريللص والبحل

التابعة لمنظمة

المنل ل ل ل ل ل للترك)؛ والمرك الو نه لعلو

المحيطا ؛ ومكتص الممفل الس ل ل ل للامه ألقل البلدان اموا والبلدان النامية غير الس ل ل ل للا لية والدول ال رية الم ل ل ل للغير النامية؛ ومم ل ل ل للره
التكنولوجيا ألقل البلدان اموا؛ واراامء األمن المتحد للبيئة؛ ومنظمة األمن المتحد للط ولة؛ وال امعة البحرية العالمية.

( )14الرابطة الم ل للينية للبح

والتطوير ته م ال الموارش المعداية للمحيطا ؛ والن ل للركة المحدوش لتنمية موارش أعما المحيطا

)Ocean Resources Development Company Limited؛ والمعسللد اتتحللاشر لعلو األر

( Deep

والموارش الطبي يللة؛ وشل ل ل ل ل ل للركلة

الموارش المعلدايلة البحريلة العلالميلة ()Global Sea Mineral Resources NV؛ وشل ل ل ل ل ل للركلة اليلابلان الو نيلة للن ط والغلاز والمعلاشن

( )Japan Oil, Gas and Metals National Corporation؛ وش ل ل ل ل للركة ااورو المحدوش لموارش المحيطا

( Nauru Ocean

)Resources Incorporated؛ وشل ل ل ل ل للركة تواغا المحدوش للتعدثن البحرر ()Tonga Offshore Mining Limited؛ وشل ل ل ل ل للركة

المملكة المتحد المحدوش لموارش قاع البحار (.)UK Seabed Resources Limited
( )15من توغو ،وغااا ،وكيريبار ،والسند.
(.ISBA/26/A/7 )16
(.ISBA/26/A/12 )17

( )18ترش قا مة أعض ل للاء الل نة اتي ل للتن ل للارية ته الوثيقة International Seabed Authority, “Review of capacity-building
programmes and initiatives implemented by the International Seabed Authority 1994-2019”, July
.2020, annex 1
( )19بيرو وكولومبيا لسما مرك مراقص ته السلطة.
(.ISBA/26/A/7 )20
( )21تى ايسان/أبريل  ،2022كاات  50شولة عضوا قد عينت جسة اتمال و نية معنية بتنمية القد ار .
( )22ااظر  ،ISBA/26/A/18ال قر .2
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ثانيا  -أهداف الستراتيجية
-7

تكتسلله تنمية القد ار أهمية كبير لضللمان منللاركة الدول النامية ب عالية ته األانللطة المضللطلع بسا

ته المنطقة وته أعمال السلطة .وتقر السلطة ب اه يمكن تلخيص تنمية القد ار ته ثالثة مستويا

متعاآد

ومترابطة ،هه :التنمية ال رشية ،والتنمية المؤي ل ل ل لس ل ل ل للية ،والتنمية الته تنتء عن البيئة التمكينية على الم ل ل ل للعيد

الو نه .ويتعلق المس ل ل ل للتول األول ب ياش مسا ار األتراش وقدراتسن ،ته ين ثرك المس ل ل ل للتول الفااه على زياش
قد ار مؤي ل ل لس ل ل للا

األعض ل ل للاء ته الم ات

ومسللؤولياتسا .وينطور المسللتول الفال

اا

الم ل ل لللة بعمل الس ل ل لللطة ،بسده تمكينسا من الوتاء بوتياتسا

على إش ال تحسللينا

على األ ر السلليايللاتية والتنظيمية شعما للتن يت

ال عال للنظا القااواه للمنطقة ،وكتلج فيما ثتعلق بالتنسيق بين المؤيسا .

على أاسلا ”العمليلة الته يكتسل ل ل ل ل ل للص من اللسلا األتراش والمنظملا

وتعره السل ل ل ل ل ل لللطلة تنميلة القلد ار
-8
ف
والم تمعللا القللد ار الته تتي لسن تحللدثللد وتحقيق أهللداتسن ته م للال التنميللة بمرور ال من ،ويع زون هللته
القد ار ويحاتظون عليسا“( .)23ويتعلق األمر باانل ل ل ل ل ل للاء واناء القد ار واايل ل ل ل ل ل للتخدامسا ويشارتسا وات ت اظ بسا.

ويسل ل للتند هتا النسء إلى تكر الوجوش المسل ل للبق لبعض القد ار  .وا بار أ رل ،يسل ل للتخد م سو ”تنمية القد ار “

قلاعلد ال قلد ار

القلا ملة كنقطلة ااطال  ،ثن ثلدعن ال سوش الراميلة إلى تع ي هلا وات ت لاظ بسلا .والالنظر إلى أن

بناء المسا ار ال رشية وتع ي المؤي لس للا
ويلة األجل(.)24

-9

قد يس للتغرقان وقتا ،ثنبغه النظر إلى تنمية القد ار على أاسا عملية

والسده من هته اتي للتراتي ية هو تع ي قدر الس لللطة على بناء وتنمية قد ار الدول النامية األعض للاء

ته السلللطة (التوجه اتيللتراتي ه  5من الخطة اتيللتراتي ية) ،بغية آللمان منللاركة هته الدول منللاركة متكاملة
تكامال تاما ته أعمال السلطة وته األانطة المضطلع بسا شا ل المنطقة (التوجه اتيتراتي ه .)6

ثالثا  -مجالت النتائج الرئيسية
- 10

تغطه العناصر الر يسية لاليتراتي ية مسة م ات

اتا ء مترابطة ،على النحو المبين أشااه.

مجال النتائج الرئيسييية  :1الحرص على أن تكون برامج وأنشييطة تنمية القدرات مجد ة وملموسيية و ة
وموجهة لتلبية احتياجات الدول النامية حسبما ِّ
تحد ده هذه الدول ن سها
وفعالة
َّ

تيسير تحدثد ا تياجا

وأولويا

الدول النامية األعضاء ته السلطة وايتعراآسا بااتظا
المس ل ل ل ل للت يدثن وأولوياتسن

تسما ت تياجا
 - 11ي ص أن تعكس البرامء واألان ل ل ل ل للطة ال عالة لتنمية القد ار ت
لتعر والمنل ل للاور اللتين أجريتا ته عامه 2019
سل ل للبما يحدشه هؤتء المسل ل للت يدون .وا ضل ل للل عمليته اتيل ل ل ا
و  2020والمنل للار إليسما ته ال قر  5أعاله ،تمكنت السل لللطة من مواءمة برام سا وأانل للطتسا الحالية وموارشها

_________________

( )23ااظرUnited Nations Development Programme, “Capacity development: practice note”, 2008, sect. :

 .I.3ثتسل ل ل ل ل ل للق هلتا التعريع إلى لد بعيلد مع الم سو المقبول عموملا اللتر لدشتله منظملة التعلاون والتنميلة ته الميلدان اتقتمل ل ل ل ل ل للاشر

(ل نة المسل للاعد ا اما ية)2006 ،؛ ااظر أيضل للاInternational Seabed Authority, “Review of capacity-building :
.programmes and initiatives implemented by the International Seabed Authority 1994-2019”, p. 13

(International Seabed Authority, “Review of capacity-building programmes and initiatives )24
.implemented by the International Seabed Authority 1994-2019”, p. 13
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المتللا للة مع ات تيللاجللا

المحللدش  ،مفللل تلللج المتعلقللة بللاأل ر السل ل ل ل ل ل ليللاي ل ل ل ل ل ل للاتيللة والقللااوايللة ،والقللد ار

والتكنولوجية لتقيين الموارش وا شار البيئية والسنديل ل ل للة البحرية

 .وينبغه إجراء ايل ل ل للتع ار

العلميللة

ات تياجا

ال علية

وي للينم للص اتهتما أيض للا على وآ للع برامء ومن للاريع وأان للطة تعتره بمختلف مس للتويا

التد ل

()25

للدول النامية األعضاء ته السلطة مر كل مس ينوا على األقل لضمان شقة ومواءمة العمل المضطلع به.
- 12

الالز (ال رشر والمؤي ل ل ل ل لسل ل ل ل لله والو نه) واا تاله ات تياجا
ي ل ل ل ل لليولى اعتبار اك لال تياجا

المحدش اا

األولوية .تعلى يل ل ل ل للبيل المفال،

الته تحدشها الدول النامية الرارية لألان ل ل ل ل للطة ته المنطقة أو للدول الته

تعت رعاية األانل ل ل للطة المسل ل ل للتقبلية ته المنطقة .ويل ل ل لليولى اتعتبار الواجص أيضل ل ل للا لال تياجا
دشتسا البلدان من الل الدراية اتيتقما ية لعا  2020وكتلج لال تياجا

ا قليمه ،ولمسل ل ل ل لة التم ل ل للدر للتحديا

المعينة الته

المعينة المحدش على المستول

ال ريد الته تواجسسا أقل البلدان اموا والبلدان النامية غير الس ل ل للا لية

والدول ال رية الملغير النامية .ويلتسل ر هته اتيلتراتي ية المتماث لتنمية القد ار عن أانلطة تكتسله الم يد

من ال دول بالنسبة ل راشل الدول األعضاء ،وتستسدتسا بنكل أتضل.

الته تحدشها

أن الحرك على التعدثل المسللتمر لألانللطة الته تن تها السلللطة وتقا لال تياجا
 - 13كما ف
الدول النامية ي ل للوه يسل ل لت يد أيض ل للا من التعليقا الوارش من ش ل للبكة جسا اتتم ل للال الو نية المعنية بتنمية
القد ار  ،وكتلج من التعليقا

الوارش من المست يدثن من كل براامء من برامء تنمية القد ار .

الناتج -1أ  -برامء ومباش ار تنمية القد ار تتسل ل ل ل للق جميعسا مع ا تياجا
دشته هته الدول وتعالء هته ات تياجا  ،مع مراعا السل ل ل لللطة لال تياجا

الدول النامية سل ل ل ل للبما

الخاصل ل ل للة ألقل البلدان

اموا والبلدان النامية غير الس ل ل ل ل للا لية والدول ال رية الم ل ل ل ل للغير النامية عند تم ل ل ل ل للمين م سو برامء

ومباش ار

تنمية القد ار اا

الملة ووآعسا وتن يتها.

الناتج -1ب  -تقيين ات تياجا
بسبل منسا المعلوما

اا

األولوية ألعضل للاء السل لللطة يظل قيد اتيل للتع ار

المست د والتعليقا

القد ار  ،إلى جااص إجراء ايتع ار

الوارش من شبكة جسا

شامل كل مس ينوا

المسل للتمر،

اتتمال الو نية المعنية بتنمية

على األقل.

تحسين إش ار عناصر تنمية القد ار ته جميع األانطة البراام ية للسلطة ،يفما كان الج منايبا وممكنا
- 14

تنمية القد ار عنملر أيلايله ته ا

ار اتيلتراتي ه للسللطة ،التر ثت لف من الخطة اتيلتراتي ية

و طللة العمللل الرفيعللة المسل ل ل ل ل ل للتول و طللة العمللل لللدعن عقللد األمن المتحللد لعلو المحيطللا

المسللتدامة .والغر

من أجللل التنميللة

من الج هو تيسللير تمللمين األانللطة المكريللة لتنمية القد ار ووآللع م ا يمسا وتن يتها

وا بالو بنل اسا ،ته إ ار الطيع الوايلع لما تضلطلع به السللطة من أعمال بسده الوتاء بمسلؤولياتسا آلمن
ال ئا

الر يسل ل للية األراع لوتثتسا ،وهه( :أ) إشار أانل ل للطة اتيل ل للتكنل ل للاه واتيل ل للتغالل ته المنطقة( ،ب) ك الة

ملايلة البيئلة البحريلة والتنوع البيولوجه ) ( ،تع ي وتنل ل ل ل ل ل ل يع البحل

العلمه البحرر ته المنطقلة( ،ش) ك لالة

التقاين العاشل للمناتع المالية وغيرها من المناتع اتقتماشية المستمد من األانطة ته المنطقة.

_________________

( )25اا ل ل ل لظ ل ل ل للرInternational Seabed Authority, “National capacity development priorities identified by :

 .Members of the International Seabed Authority in 2021”, Policy Brief 01/2021متاط على الرابط التاله:
.https://isa.org.jm/files/files/documents/Capacity_Development_Policy_Brief_01-2021_rev2.pdf
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واناء على الج ،يللتسللعى األمااة ،يفما كان الج مطلواا وممكنا ،إلى تمللمين وتن يت أانللطة تنمية

- 15

القد ار الته تلبه ات تياجا

ال ئا

الته تحدشها الدول النامية األعضلاء ته السللطة آلمن تئة وا د أو أكفر من

الر يسية لوتية السلطة (ااظر ال قر  14أعاله).

الناتج -1د  -تسلت يص األانلطة البراام ية الته تملممسا وتن تها السللطة ،يفما كان الج منايلبا
وممكنا ،لال تياجا

ال ئا

الته تحدشها الدول النامية األعضلاء ته السللطة آلمن تئة وا د أو أكفر من

الر يسية لوتثتسا بموجص اتت اةية وات ا عا 1994

مجال النتائج الرئيسية  :2إقامة وتعزيز شراكات استراتيجية دعما لتنمية القدرات

تع ي النراكا
- 16

اتيتراتي ية بسده تحسين أثر برامء ومباش ار تنمية القد ار

يعتمد الن اط ته تن يت النسء البراام ه ته م ال تنمية القد ار على القدر على تع ي النل ل ل ل لراكا

اتي ل ل ل للتراتي ية والتحويلية .وي ل ل ل لليم ل ل ل للد الج بن ل ل ل للكل اك فيما ثتعلق بالماشتين  143و  273من اتت اةية

وااتلت ا ب ن تتعاون الدول األعضلاء مع المنظما

الدولية المختملة والسللطة لتنل يع وتيسلير اقل المسا ار

والتكنولوجيا ال بحرية المسل ل للتدامة ،اا

المل ل لللة باألانل ل للطة المن ت ته المنطقة ،إلى الدول النامية ويلى رعاياها

 - 17ويللتُتخت إجراءا
وات اقا التعاون القا مة مع المنظما

تكاملية .ت وت ،يللتسللعى األمااة إلى تسللخير متك ار الت اهن

ويلى المؤيسة(.)26

على ثالثة مسللتويا

الحكومية الدولية وا قليمية المختم ل للة األ رل بسده وآ ل للع من ل للاريع

وأان للطة من للتركة لتنمية القد ار  .وثاايا ،ي للتواص للل الس لللطة تحدثد منظما
القبيل معسا .وثالفا ،تلت الس ل ل ل لللطة أيض ل ل ل للا بتعميق ش ل ل ل لراكاتسا مع كيااا

الدولية األ رل والمنظما

ا قليمية وشون ا قليمية اا

أ رل يمكن إقامة تعاون من هتا

األمن المتحد والمنظما

الم ل ل ل لللة من أجل التن يت المن ل ل ل للترك ألان ل ل ل للطة تنمية

القد ار الته تس ل للتسده أعض ل للاء كل كيان منسا .وته جميع األ وال ،السده من الن ل لراكا
اتيل ل ل ل ل ل للت لاش من الم ايلا النسل ل ل ل ل ل للبيلة لكلل كيلان من الكيلاالا

اتزشواجيلة ته الوتيلا

والبرامء .ويل ل ل ل ل ل لليولى اهتملا

تمنيا مع طة عا .2030

- 18

اتي ل للتراتي ية هو

المعنيلة ،بلالموا از مع إانل ل ل ل ل ل للاء أوجله التل زر وت نلص

لاك للتعلاون فيملا بين بللدان ال نوب والتعلاون الفالثه

وعلى المللعيدثن ا قليمه وشون ا قليمه ،يللينمللص التركي بوجه اك على المنظما

الته أعطلت األولويلة للتعلاون فيملا بين بللدان ال نوب والتعلاون الفالثه ،بغيلة شعن تبلاشل الخب ار
من المنطقة ا سل للسا وفيما بين المنا ق المختل ة ،مع مراعا ات تياجا
ته السل ل لللطة .ويل ل للتمكن التعليقا

المؤيلسلا

ا قليمية أو الو نية اا

الحكومية

الوارش من شل ل للبكة جسا

والكيااا

بين البللدان

الته دشتسا الدول النامية األعضل للاء

اتتمل ل للال الو نية المعنية بتنمية القد ار بن ل ل ل ن

المللة من وآلع جرش لل سا

ال اعلة بغر

تحدثد قا مة بالمؤيلسلا

المختمة الته يتتعاون معسا األمااة ته تممين وتن يت مناريع وأانطة تنمية القد ار .
الناتج -2أ  -تع ي وتنمية النل ل ل ل لراكا

اتي ل ل ل للتراتي ية مع المنظما

الدولية وا قليمية المختم ل ل ل للة

بسده آمان إقامة أوجه الت زر وت نص اتزشواجية ته تن يت برامء وأانطة تنمية القد ار

_________________

( )26عمال باتت اةية (الماش  ،)170يمكن للمؤيل لس للة أن تض للطلع ب ان للطة ته المنطقة .تسه التراع الت ارية للس لللطة .ااظر أيض للا اتت ا

المتعلق بتن يلت ال ء الحلاشر عنل ل ل ل ل ل للر من ات لاةيلة األمن المتحلد لقلااون البحلار المؤر لة  10كلااون األول/شيسل ل ل ل ل ل للمبر  ،1982المرتق،

ال ء  ،2ال قرتان  1و .2
22-09799
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الناتج -2ب  -تحدثد المؤيل ل لس ل للا

الم ل لللة والتواص ل للل معسا لدعن تم ل للمين

ا قليمية والو نية اا

وتن يت مناريع وأانطة تنمية القد ار الته تضطلع بسا السلطة

تع ي الملكية ا قليمية والو نية من الل إاناء مراك و نية ويقليمية للتدريص والبحوث
- 19

تنص اتت للاةيللة على أالله من واجللص الللدول أن تعمللل ،مبللاشل ل ل ل ل ل للر أو عن ريق المنظمللا

المختم للة وال اس للطة ،على تع ي وتيس للير إان للاء ويري للاء مراك و نية للبح
ةي للا ال للدول الن للامي للة ب للاجراء البح ل

أج للل

العلمه البحرر والنسو

توتير مراتق التلدريلص المتقلد وملا ثل من المعلدا
الو نيلة ُ
للدول الته قد تحتا إلى مسل ل للاعد من هتا القبيل وتطُلبسا

()28

العلمه والتكنولوجه البحرر من

ب لله ،وتع ي ق للدراتس للا الو ني للة على

اتيل ل ل ل ل للت اش من موارشها البحرية والح اظ عليسا لما فيه من عتسا اتقتمل ل ل ل ل للاشية
والمسلا ار

الللدوليللة

 .إ تا من شل ل ل ل ل ل ن هته المراك

()27

واللد اريلة ال نيلة وكلتللج الخبراء التقنيين

 .وتتو ى اتت اةية أيضل ل للا إانل ل للاء مراك إقليمية

للعلو والتكنولوجيا البحرية ،وت ي ل ل ل ل ل لليما ته الدول النامية .ويقتض ل ل ل ل ل لله هتا الحكن كتلج من الدول واجص شعن
الدولية المختمل ل للة وال اس ل ل للطة والمؤي ل ل لسل ل للا

المباش ار من هتا القبيل ،والج بالتنسل ل لليق مع المنظما

الو نية

للبح العلمه والتكنولوجه البحرر .والسده الر يسل ل ل ل ل ل لله من الج هو ” ُ ةيا الدول النامية بالبح
البحرر والنسو به وشعن اقل التكنولوجيا البحرية“( .)29وتنل ل ل ل ل للمل مسا المراك ا قليمية ما ثله( :أ) البرامء
التللدريبيللة والتعليميللة ته مختلف اوا ه البح ل

بما ته الج

العلمه والتكنولوجه البحرر ،و للاص ل ل ل ل ل ل للة البيولوجيللا البحريللة،

ظ الموارش الحية ويشارتسا ،وعلن البحار والمحيطا  ،والسيدروغرافيا ،والسندي ل للة ،واتي ل للتكن ل للاه

ال يولوجه لقاع البحار ،وتكنولوجيا التعدثن والبحار؛ (ب) ش اريل ل للا

ا شار ؛ ( ) البرامء الد اريل ل للية المتمل ل لللة

بحملايلة البيئلة البحريلة والح لاظ عليسلا ومنع التلوث و ضل ل ل ل ل ل لله والسل ل ل ل ل ل لليطر عليله؛ (ش) تنظين مؤتم ار

ش اريل ل ل ل ل للية وادوا

إقليمية؛ (ى) الحمل ل ل ل ل للول على البيااا

(و) الننر السريع لنتا ء البح
عن السل لليايل للا

والمعلوما

العلمه والتكنولوجه البحرر ته مننو ار تكون متواتر بسسولة؛ (ز) ا عالن
ش اريل للة مقاراة منس ية؛

المتعلقة بتس ل ل للويق التكنولوجيا واالعقوش وغيرها من الترتيبا

ات تراع؛ (ط) التعاون التقنه مع الدول األ رل ته المنطقة(.)30

وي للتواص للل الس لللطة وارها مع الدول األعض للاء والمنظما

التدريص والبح

و لقلا

العلمية والتكنولوجية البحرية وت سي ها؛

الو نية فيما ثتعلق بنقل التكنولوجيا البحرية وش اريل للة هته السل لليايل للا

(ط) ت ميع وتنظين المعلوما
- 20

العلمه

الخاص ل ل للة ببراءا

المستمة بسده إان للاء ش للبكة من مراك

ا قليمية والو نية الته يمكن أن تدعن السل ل لللطة ته تن يت وتثتسا آل ل للمن م ال تنمية القد ار

ووآل للع برامء ممل للممة مل لليمل للا لتلبية ات تياجا

الخاصل للة الته تحدشها الدول النامية ،بما ته الج على

الم ل ل للعيد ا قليمه .وي ل ل لليولى اتهتما لتيس ل ل للير تباشل المواش التدريبية والبحفية ،وترجمتسا إلى اللغا

المحلية،

يفما أمكن ،إلى جااص تع ي التعاون ا قليمه واألقاليمه من الل إانل ل ل ل ل للاء األويل ل ل ل ل للاط العلمية وم تمعا

المماريين.
- 21

شل ل ل لراكا

وعند اتقتض ل ل للاء ،بدت من إان ل ل للاء مراك إقليمية جدثد ته كل منطقة ،ي ل ل للتنظر الس ل ل لللطة ته إقامة
ايل ل ل للتراتي ية مع المؤيل ل ل لسل ل ل للا

الو نية وا قليمية القا مة ،بغية إانل ل ل للاء منبر لتع ي التعاون الدوله

_________________

( )27ااظر اتت اةية ،الماش .275
( )28المرجع ا سه ،الماش .)2( 275
( )29المرجع ا سه ،الماش .)1( 276
( )30المرجع ا سه ،الماش .277
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ألغ ار تنمية القد ار واقل تكنولوجيا العلو البحرية .وي ل ل ل للتُ فين الس ل ل ل لللطة ،ته إ ار هتا المس ل ل ل للعى ،إمكااية
اتيللت اش من المؤيلسللا الو نية أو ا قليمية القا مة .ومن المتوقع أن يك ل هتا النسء الملكي َة وأن يسللسن ته
تحس ل ل ل ل ل للين القد ار وا مكااا ا قليمية والو نية بطريقة مس ل ل ل ل ل للتدامة تعكس تقييما ا تياجا الدول النامية،

وت يل لليما أقل البلدان اموا والبلدان النامية غير السل للا لية والدول ال رية المل للغير النامية .ويل لليسل للتند تمل للمين
و يكل الترتيبا

بين الس ل ل ل لللطة والمؤي ل ل ل لس ل ل ل للا

األعض ل للاء و/أو ات تياجا
المتا ة لضل للمان آليا

الو نية أو ا قليمية إلى أهداه ويلة األجل وتقا ت تياجا

المحدش على الم ل للعيد ا قليمه .وي ل لليحدش هتا التم ل للمين والسيكل أيض ل للا ال رك

التدريص الطويلة األجل والتمويل المسل للتدا  ،بسل للبل منسا ايل للتكنل للاه الترتيبا

للتمويل المنترك وتعبئة الموارش.

الالزمة

الناتج -2ج  -إان ل للاء مراك و نية ويقليمية للتدريص والبح  ،س ل للص اتقتض ل للاء ،لتلبية ا تياجا

الدول النامية األعضلاء ته السللطة ،وت يليما أقل البلدان اموا والبلدان النامية غير السلا لية والدول

ال رية المغير النامية

الناتج -2د  -إانل للاء شل للبكة من المراك الو نية وا قليمية للتدريص والبح
ويجراءا

تكميلية ،بغر

شعن وتية السلطة ته م ال تنمية القد ار

تكون اا

اطا عمل

تح ي النسُء المبتكر ته تنمية القد ار شعما للتطوير المسنه المستمر
- 22

تلت الس لللطة بتكييع ريقتسا ته تن يت تنمية القد ار لتتناي للص مع ات تياجا

المت اثد ألعض للا سا

ته يل ل لليا متغير .وتح يقا لسته الغاية ،يل ل للتواصل ل للل األمااة تن ل ل ل يع أعضل ل للاء السل ل لللطة على تقدين اتقت ار ا

النسء المراة لتنمية قد ار أعض ل للا سا وتع ي النسء التعاواه ته تنمية
وي ل للتواص ل للل ،متى و يفما أمكن ،تع ي
ُ
القد ار آ ل للمن جميع مس ل للتويا التد ل الفالثة (ال رشر والمؤي ل لس ل لله والو نه) بما ين ل للمل مختلف أص ل للحاب
المم ل ل لللحة ،بمن تيسن ممفلو الحكوما

واألوي ل ل للاط العلمية ،والمسنيون المبتد ون والمتعاقدون وأتراش األوي ل ل للاط

األكاشيمية .ويينعكس الج ته األاواع المختل ة من األشوا

والمنس يا

المستخدمة.

 - 23وياا ايللتمر اعتبار لقا العمل الو نية وا قليمية يللبيال هاما لتنمية القد ار  ،تسللوه ُثنظر أيضللا
ته إي اش م يد من ترك اتاتداب لدل أمااة السل لللطة وشا ل المنظما الدولية المختمل للة األ رل .ويل لليولى
اتهتما أيضل ل للا لضل ل للمان أن ثسيس التدريص العمله التر يقدمه المتعاقدون بموجص أ كا عقوشهن الموقعة مع

الظروه الالزمة للتدريص ال عال ته عر
السلطة
َ
- 24

البحر ويمكااية الوصول إلى المختب ار .

وي للتواص للل الس لللطة أيض للا توي لليع اطا منم للتسا التدريبية على ا اترات بسده اي للتكمال المناهء

والدو ار التدريبية القا مة ،الته تقدمسا ال امعا

ومعاهد التدريص .وقد ين ل للمل الج إان ل للاء ”مدارر ص ل للي ية“

أو شو ار تدريبية تن يتية عند الطلص ،ترك على المسل ل ل ل ل للا ل المتمل ل ل ل ل لللة ب عما البحار والج بالن ل ل ل ل ل لراكة مع
المؤيسا

المستمة.

الناتج -2ه  -وآلع أشوا

ومنس يا

القد ار  ،يفما كان الج منايبا وممكنا

مبتكر ومملممة مليملا لدعن تن يت برامء وأانلطة تنمية

الناتج -2و  -تع ي وتوييع اطا ترك ااتداب الخبراء الو نيين لدل أمااة السلطة
الناتج -2ز  -تو يد محتول وواجسة منمة التعلن ا لكترواه التابعة للسلطة وتوييع اطاقسا ،بغية
ايتكمال المناهء الدرايية القا مة أو ال دثد الته تقدمسا ال امعا

22-09799
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الناتج -2ح  -ايل ل للتكنل ل للاه إمكااية تنظين ”مدارر صل ل للي ية“ أو شو ار

تدريبية تن يتية عند الطلص

بنل ل ل ل ل ل ن المس ل ل ل ل للا ل المتم ل ل ل ل لللة ب عما البحار ،وتنظين هته المباش ار  ،يفما أمكن ،بالنل ل ل ل ل لراكة مع

المؤيسا

المستمة.

مجال النتائج الرئيسية  :3تعزيز القدرات الم سسية من خالل نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية
 - 25عمال بلالملاش  143من اتت لاةيلةُ ،تل َ اللدول األ راه بل ن تع ز التعلاون اللدوله ته م لال البحل
العلمه البحرر شا ل المنطقة من الل ك الة وآ ل للع برامء عن ريق الس ل لللطة لم ل للال الدول النامية والدول
األقلل تقلدملا من النلا يلة التكنولوجيلة بغيلة تع ي قلدراتسلا البحفيلة ،وتلدريلص مو يسلا ومو ه السل ل ل ل ل ل لللطلة على

تقنيلا

البحوث وتطبيقلاتسلا ،وتنل ل ل ل ل ل ل يع تو يع العلاملين المؤهلين جراء البحوث ته المنطقلة .وعالو على

الج ،تقتض ل ل ل لله الماش  144من اتت اةية ،بم ل ل ل لليغتسا المن ت من الل ات ا عا  ،1994أن تتخت الس ل ل ل لللطة
تدابير تكتسل ل ل للاب التكنولوجيا والمعرتة العلمية المتمل ل ل لللة باألانل ل ل للطة ته المنطقة ،وتع ز اقل تلج التكنولوجيا

والمعرتللة العلميللة إلى الللدول النللاميللة وتنل ل ل ل ل ل ل علله بحيل

تسل ل ل ل ل ل للت يللد منسللا جميع الللدول األ راه .وينص ات للا

عا  1994على تحقيق الج بوي للا ل منسا باأل ص وآ للع برامء للتدريص والمس للاعد التقنية والتعاون العلمه
ته م للال العلو والتكنولوجيللا البحريللة و مللايللة البيئللة البحريللة والح للاظ عليسللا .ويمكن تحقيق الللج عن ريق
اتيل ل ل ل ل ل للت لاش من إجراءا

محلدش ته ثالثلة مسل ل ل ل ل ل للتويلا

تكلامليلة تتعلق بملا ثله( :أ) تنميلة الموارش البنل ل ل ل ل ل لريلة،

(ب) تيسير الوصول إلى البنى التحتية الماشية ) ( ،تعبئة الموارش المالية الالزمة.

تطوير الموارش البنرية لضمان ملكية الخب ار والمعرتة
- 26

يمفل تطوير الموارش البنل ل ل ل ل ل لرية والخبراء أولوية تقو عليسا وتية الس ل ل ل ل ل لللطة ته م ال تنمية القد ار .

وت تقتملر المتطلبا

ته هتا الملدش على وآلع برامء ومنلاريع وأانلطة مكريلة ل ئا

مسلتسدتة معينة ،مفل

المس ل للؤولين الحكوميين والبا فين والمو ين التقنيين والمدثرين والطالب ،بل تن ل للمل أيض ل للا ال يا باي ل لتفما ار

للح لاظ على كتللة رجلة كلافيلة من هؤتء الخبراء والحيلوللة شون ه ر األشمغلة .ويل ل ل ل ل ل ل ُلينظر ته ُاسء مختل لة،
لكن التركي يلينملص على وآلع مناهء ش اريلية مكريلة بالنسلبة لبرامء التعلين العاله ،وتنظين شو ار تدريبية
تن يتية بنل ل ن المس للا ل المتم لللة ب عما البحار تُنك ت بالنل لراكة مع األعض للاء والمؤيل لس للا الو نية وا قليمية
اء تدريص للمدراين بسده ك الة زياش توي لليع المعاره
اا الم لللة .وي لليحظى ب ااص من اتهتما أيض للا إجر ُ
المكتسبة على المعيدثن الو نه وا قليمه.

- 27

ويل للتواصل للل األمااة التركي على التن يت الناج والم در لبراامء التدريص المقد من المتعاقدثن(،)31

وارا للامء الت للدري للص ال للدا له( ،)32وارا للامء المو ين ال نيين المبت للد ين( ،)33بغي للة الحرك ق للدر ا مك للان على

تسلاور ترك المنلاركة أما النسلاء والرجال المؤهلين من الدول النامية ،وت يليما من أقل البلدان اموا والبلدان

النامية غير السلا لية والدول ال رية الملغير النامية .ويلتع ز األمااة أيضلا جسوشها الرامية إلى نلد الدعن
والح اظ عليه فيما ثتعلق باتعتراه بت و البا فين الن للباب من الل جا

أعما البحار الته تغطه جميع أاواع بحوث أعما البحار.

األمين العا لالمتياز ته بحوث

_________________

( )31ااظر.www.isa.org.jm/training/contractor-training :
( )32ااظر.www.isa.org.jm/training/internships :
( )33ااظر .www.isa.org.jm/career-opportunities/junior-professional-programmes
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ويل لليولى اتهتما أيضل للا لتيسل للير تحدثد الخبراء المدركاين على المل للعيدثن ا قليمه والو نه ،بسل للبل

منسا مواص لللة تقدين تقارير ي للنوية إلى أعض للاء الس لللطة ،عن ريق جسا

وشبكة جسا

اتتم للال المحدش التابعة للس لللطة

اتتمال الو نية المعنية بتنمية القد ار  ،وقا مة األتراش التثن ايت اشوا من أر برامء أو مناريع

أو أانللطة ُا ت تحت إش لراه السلللطة .واا آللاتة إلى الج ،يللتُنن ل شللبكة ري ين تضللن المتدراين السللابقين
بسده رصللد األثر التر ُيحدثه التدريص المقد على المدثين المتويللط والطويل ،وتمكين األمااة من اتيللت اش
من بر المتدراين السابقين ،يفما أمكن ،عن ريق اتيتعااة بسن كخبراء أو ايتناريين.

الناتج -3أ  -تضللع السلللطة وتن ت برامء وأانللطة مكريللة لتنمية القد ار مع إثالء اتعتبار الواجص

ل ئا

مستسدتة معينة

الناتج -3ب  -وآع منسء شرايه مممن ميما لبرامء التعلين العاله أو شو ار
بنل ن المسلا ل المتمللة ب عما البحار ،والج بالنلراكة مع األعضلاء والمنظما

اا

الملة

تدريبية تن يتية

الو نية وا قليمية

الناتج -3ج  -إبالو أعضل للاء السل لللطة بااتظا بموا نيسن التثن ايل للت اشوا من برامء وأانل للطة تنمية

القد ار الته تن تها السلطة

الناتج -3د  -إاناء شبكة ري ين من المتدراين السابقين ته السلطة

تيسير الوصول إلى البنية التحتية الماشية والرقمية
- 29

والمراةبة بن ن أعما البحار تحديا كبي ار للعدثد من أعضاء

يمفل الوصول إلى البنية التحتية للبح

السللطة ،وت يليما أقل البلدان اموا والبلدان النامية غير السلا لية والدول ال رية الملغير النامية ،ويع ل الج
ج يا إلى تكاليع اتقتناء والتن ل للغيل والم ل لليااة .والس ل لللطة ليس ل للت ته وآ ل للع يمكنسا من تمويل البنى التحتية

الماشية الكبير مفل يل ل ل ل ل ل ل ن البحوث والمختب ار

والمبااه واآلت  .ومع الج ،يمكن النظر ته وآ ل ل ل ل ل للع برامء

ومن ل للاريع وأان ل للطة مكري ل للة من ش ل ل اسا أن تع ز الوص ل للول إلى هته البنى التحتية من الل الرعاية الخارجية
والتبرعا

العينية والن ل ل ل ل لراكا

ته التنمية.

مع الدول األعضل ل ل ل للاء المستمة والمتعاقدثن ومؤي ل ل ل ل لسل ل ل ل للا

الناتج -3ه  -إانلاء مباش ار وشلراكا
والمتعاقدثن بغر

البحوث والنل ل ل ل للركاء

مكريلة بالتعاون الوثيق مع األعضلاء ومؤيلسلا

البحوث

تيس ل ل للير وص ل ل للول الدول النامية ،وت ي ل ل لليما أقل البلدان اموا والبلدان النامية غير

الس ل ل للا لية والدول ال رية الم ل ل للغير النامية ،إلى ما ثتن اي ل ل للتحداثه من بحوث ماشية وقواعد بيااا

رقمية وانى تحتية للمراةبة

مجال النتائج الرئيسيييية  :4النهوض بتمكين المرأة واضيييطالعها بدور ديادي فل التاتيييتيييات المتتييلة
بأعماق البحار من خالل أنشطة محددة الهدف لتنمية القدرات

إتا ة ترك جدثد للم أر ته التخم لمللا المتملللة ب عما البحار ،وت يلليما ته القطاعا غير التقليدية

والناشئة
- 30

العلن والتكنولوجيا واتبتكار أمور أي ل للاي ل للية ته مواجسة التحديا

وتحقيق التنميلة اتقتمل ل ل ل ل ل للاشية واتجتملاريلة ،و ملاية البيئلة .وهه اا

22-09799

العالمية مفل القض ل للاء على ال قر،

أهميلة بالغلة أيضل ل ل ل ل ل للا ته تحقيق أهداه
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وغايا

المحيطا

طة التنمية المس ل ل ل للتدامة لعا  ،2030وك الة اي ل ل ل للت اش البلدان النامية ايل ل ل ل لت اش كاملة من اقتم ل ل ل للاش

المس ل ل ل للتدا والن ل ل ل للامل لل ميع .وقد ت كد الدور الحيور للم أر ته ا ي ل ل ل للسا ته تحقيق هته األهداه

العالمية ،وأعاش

الحكوما

الت كيد عليه م ار ار وأكدته مؤتم ار األمن المتحد واجتماعاتسا الر يس للية .كما أُعيد

الت كيد عبر السل ل ل ل ل للنين على الروابط بين هته المس ل ل ل ل ل ل لة وتمكين الم أر من الل إقرار م موعة من اتلت اما

النللارعة والسلليايللاتية ،ومنسا ات اةية القضللاء على جميع أشللكال التميي آللد الم أر ( ،)1979ويعالن ومنسا

عمل بي ين التر اعتُمد ته المؤتمر العالمه الرابع المعنه بالم أر ( ،)1995وي ار عمل شاكار بن ل ل ل ل ن توتير
التعلين لل ميع ال للتر اعتُم للد ته المنت للدل الع للالمه للتراي للة ( ،)2000وارا للامء عم للل تواس بن ل ل ل ل ل ل ل ل ن م تمع
( ،)2005واتيل ل ل ل ل ل للتنتلاجلا

المت ق عليسلا الته

المعلوملا اللتر اعتُملد ته القملة العلالميلة لم تمع المعلوملا
اعتمدتسا ل نة وآع الم أر ته شورتسا الخامسة والخمسين ( )2011بن ن مول النساء وال تيا

على التعلين

والتدريص والعلن والتكنولوجيا ومناركتسن ته الج لتحقيق أمور منسا تع ي توتير العمالة الكاملة والعمل الكرين

ار ال م ية العامة  220/68بنل ل ن تس للخير العلن والتكنولوجيا واتبتكار ألغ ار
للم أر على قد المس للاوا  ،وقرَا
التنمية ( )2013و  212/70بن ن اليو الدوله للم أر وال تا ته ميدان العلو (.)2015
- 31

ومنت عا  ،2017ا ت

الس ل ل ل ل ل لللطة ي ل ل ل ل ل لللس ل ل ل ل ل لللة من المباش ار لدعن الت امسا بالنسو

واآطالعسا بدور ةياشر ته م ال البح
منللاركة الم أر ته القطاعا

بتمكين الم أر

العلمه البحرر .ويتواصل األمااة ك الة تن يت أانطة مكرية لدعن

غير التقليدية والناشللئة مفل التخم لمللا

المتملللة ب عما البحار ،بما ته الج

التكنولوجيا والسنديل ل ل للة والتمل ل ل للنيع واتقتمل ل ل للاش األزر  .ويل ل ل لليتحقق الج عن ريق تع ي وتطوير شل ل ل لراكا
ايل ل ل ل ل للتراتي ية مع األعضل ل ل ل ل للاء والمتعاقدثن والمنظما

األوياط العلمية واألوياط األكاشيمية.
- 32

الحكومية الدولية وا قليمية اا

واالموا از مع الج ،ي ل ل ل ل للتع ز األمااة عملسا بالنل ل ل ل ل لراكة مع المنظما

األ رل وشل ل ل ل للبكة جسا

المل ل ل ل ل لللة ،بما ته الج

الدولية وا قليمية المختم ل ل ل ل للة

اتتمل ل ل ل للال الو نية المعنية بتنمية القد ار ته م ال تع ي اتعتراه بدور الخبي ار

ومناركتسن ته تطوير قااون البحار.
- 33

ويل ل ل ل ل لليوآل ل ل ل ل للع براامء توجيسه بسده إقامة منبر ثتي للعالما

النل ل ل ل ل للابا

الت اعل مع العلماء من

اور الخبر  .ويتواصل ل للل الحوار مع عدش من العلماء والخبراء المنل ل للسورين عالميا ،ويل ل لليعَلن كل عا عن شعو
للمناركة.

الناتج -4أ  -تن يت السل ل لللطة ألانل ل للطة ومباش ار مكريل ل للة من أجل مواصل ل لللة النسو
واآطالعسا بدور ةياشر ته التخمما

المتملة ب عما البحار

بتمكين الم أر

الناتج -4ب  -تحسين شور الخبي ار ومناركتسن ته تطوير قااون البحار من الل تنظين منايبة
مخململلة كل عا  ،يفما أمكن ،ينللارك تيسا براء من ل يا

و ب ار

مختل ة ،مع التركي على

الخبي ار من أقل البلدان اموا والبلدان النامية غير السا لية والدول ال رية المغير النامية
الناتج -4ج  -إاناء السلطة براام ا توجيسيا للعالما
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تسيئة الظروه المواتية للمناركة الننطة للم أر ته التدريص ته عر

إلى تحقيق المساوا بين ال نسين
- 34

البحر من الل وآع آليا تسده

بالتعاون الوثيق مع المتعاقدثن ،يل ل ل ل ل للتع ز األمااة جسوشها الرامية إلى تسيئة الظروه التمكينية الته

تتي منلاركة الم أر منلاركة انلطة ته ترك التدريص على السل ن ته عر

البحر ،وت يليما النسلاء من أقل

البلدان اموا والبلدان النامية غير السل ل ل ل ل للا لية والدول ال رية المل ل ل ل ل للغير النامية .ويل ل ل ل ل لليتحقق الج ب ياش عدش

المتعاقدثن التثن ثتعسدون بتخمل لليص  50ته الما ة من ترك التدريص للمرشل للحا
تن للغيله لض للمان من للاركتسن اآلمنة والنن للطة ته الر ال

المؤهال

واوآل للع إ ار

البحرية اتي للتكن للافية .وتس لللن األمااة بالدور السا

التر يض ل ل ل للطلع به أعض ل ل ل للا ها ته ك الة تكاتؤ ترك وص ل ل ل للول الخبي ار

السلطة وتكاتؤ ترك مناركتسن تيسا.

إلى برامء تنمية القد ار الته تن تها

الناتج -4د  -زياش عدش المتعاقدثن التثن ثتعسدون بتخمل ل لليص  50ته الما ة من ال رك للنسل ل للاء
المؤهال

من م موع ما يقدمواه ينويا من ترك التدريص

الناتج -4ه  -وآع وتن يت إ ار تنغيله لتمكين الم أر من المناركة اآلمنة والننطة ته الر ال

البحرية اتيتكنافية

مجال النتائج الرئيسييييية  :5تحسييييين املمام بمجال أعماق البحار من خالل تحسييييين إدراك وفهم النظام
القانونل للمنطقة ودور السلطة ووليتها

تحسين ا لما العالمه بم ال أعما البحار
- 35

من األهمية بمكان تحسل ل ل ل ل للين تسن ال مسور لم ال أعما البحار والنظا القااواه القا ن .واناء على

الج ،يللتضللع األمااة وتن ت ،بالنلراكة مع ال سا

المعنية صللا بة المملللحة ،يلللسلللة من األانللطة ترك تيسا

على زياش الوعه بالعمل التر يض ل ل ل ل ل للطلع به الم تمع الدوله اليا ،من الل الس ل ل ل ل ل لللطة ،بغر

م ال قاع البحار العميقة وتنظين األانلطة البنلرية فيما ثتعلق با مكااا

تع ي تسن

السامة من الموارش وآلمان الحماية

الكافية للبيئة البحرية .ويللتكون الوتية المحدش وال ريد الته أيللندتسا اتت اةية وات ا عا  1994إلى السلللطة
فيما ثتعلق بتع ي وتن ل ل يع البح

العلمه البحرر ،وتنس ل لليق اتا ء البحوث عند توترها ،محو ار ر يس ل لليا للعمل

التر تضللطلع به السلللطة .ويلليتن الج أيللايللا من الل أانللطة ممللممة ملليمللا تسده إلى المسللاهمة ته
زيلاش إبراز األهميلة اتيل ل ل ل ل ل للتراتي يلة لخطلة العملل للدعن عقلد األمن المتحلد لعلو المحيطلا

المسلتدامة والعناصلر البراام ية المن ت لتحقيق أولويا
ته كااون األول/شيسمبر .2020

البح

من أجلل التنميلة

اتيلتراتي ية السلت الته أقرتسا جم ية السللطة

الناتج -5أ  -تحسللين وعه وتسن عامة ال مسور لم ال أعما البحار (إمكااا

الموارش من معاشن

قاع البحار ،وال يولوجيا ،والتنوع البيولوجه ،والنظن ا يكولوجية ،وأان ل ل للطة اتي ل ل للتكن ل ل للاه ،من بين

مسل للا ل أ رل) ،تضل للال عن ا
قاع بحار المنطقة ويشارتسا.

ار القااواه القا ن لتقنين وتنظين الوصل للول إلى الموارش المعداية ته

الناتج -5ب  -زياش وعه وتسن عامة ال مسور للوتية المحدش وال ريد للسلللطة فيما ثتعلق بالبح

العلمه البحرر ته المنطقة ،تضال عن األانطة البراام ية المن ت ته إ ار طة العمل لدعن عقد
األمن المتحد لعلو المحيطا

22-09799

من أجل التنمية المستدامة.
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إاكاء الوعه باتت اةية واات ا عا  1994شعما لألهداه ا اما ية الو نية
ش اريل للية إعالمية و نية ويقليمية أشا هامة تمكنت السل لللطة من

 - 36منت عا  ،2007شل ل فكل تنظين لقا
اللسا من توآلي ما تضلطلع به من أعمال امتفات لالت اةية وتت ا عا  .)34(1994وقد أيلسمت أيضلا هته

الحلقا الد اريللية ،الته تُنظن بناء على لص شولة عضللو أو م موعة من الدول األعضللاء ،إيللساما كبي ار ته
زياش الوعه باتت اةية وات ا عا  1994لتن يع المناركة العالمية من الل زياش التمدثق .وتعمل األمااة
عن كفص مع الدول األعض ل ل ل ل ل للاء المستمة ته التخطيط لسته المناي ل ل ل ل ل للبا

شرايية إعالمية وا د كل عا .

وتنظيمسا .والمبتغى هو تنظين لقة

النياتج -5ج  -زيلاش الوعه وال سن العلامين فيملا ثتعلق بلالنظلا القلااواه للمنطقلة وشور السل ل ل ل ل ل لللطلة
ووتثتسا

الناتج -5د  -تنظين لقا
وادور السلطة ووتثتسا

تن يع وآع برامء لالتمات
- 37

والتورية بالمسا ل المتملة ب عما البحار ته المؤيسا

أي ل ل ل ر اتيل ل للتكنل ل للاه ته أعما البحار ألكفر من  40عاما واتمويل من الحكوما

الحكوميللة عن توليللد معظن البيللاالا

ومعلوما

ش اريل ل ل للية إعالمية بااتظا لدعن جسوش التورية بالنظا القااواه للمنطقة

اا

والمعلوملا

اا
وكيااا

الملة
البحوث

المتللا لة عن أعمللا البحللار واظمسللا ا يكولوجيللة ،وهه بيللاالا

ةيمة كبير ت تنحملر تحسلص ته إرشلاش عمليا

صلنع القرار ته السللطة ،بل يسلت يد منسا أيضلا

الم تمع ككل .ومن األهمية بمكان ك الة الوعه بسته البحوث ويبرازها باعتبارها شعما أيل ل ل للايل ل ل لليا لعمل السل ل ل لللطة

ومسل للاهمتسا ته تحقيق طة عا  ،2030بما ته الج شورها ته بناء القد ار وتنميتسا .ولتلج ،يل لليولى اتهتما

لوآلع منت ا

اتملات

ومواش إعالمية مملممة مليملا بسده زياش وعه عامة ال مسور ومقررر السليايلا

وصااعه الق ار ار بدور السلطة ووتثتسا وةيمة البحوث والمعاره المتولد عن ايتكناه المنطقة.
الناتج -5ه  -آل ل للمان مواصل ل لللة وآل ل للع منت ا
المسا ل المتملة ب عما البحار

اتتمل ل للات

وتنظين الحمال

ا عالمية بنل ل ل ن

الناتج -5و  -العمل يل ل للنويا على انل ل للر الصل ل للة وافية تتضل ل للمن جرشا لعمل المتعاقدثن ته م ال
اتي للتكن للاه ،من أجل شعن تحس للين تسن ويبراز البحوث الته ت رل ته المنطقة وما ثتولد عنسا من
البيااا

والمعلوما .

رابعا  -الموارد
- 38

ثتوقف ا اط اتي للتراتي ية الحالية على مدل قدر الس لللطة على تعبئة الموارش الالزمة لتن يتها .وته

عا  ،2021واتق الم لس وجم ية السلللطة ألول مر على تخملليص مي ااية مكريللة ألانللطة تنمية القد ار ،
ومع اللج ،تسلته المي اايلة ت ت ال غير كلافيلة لتلبيلة جميع ات تيلاجلا

اا

األولويلة الته لدشتسلا اللدول النلاميلة

_________________

( )34اال ل ل لظل ل ل للرInternational Seabed Authority, “Review of capacity-building programmes and initiatives :
.implemented by the International Seabed Authority 1994-2019,” p. 45
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األعضل ل ل ل ل ل للاء ته السل ل ل ل ل ل لللطلة( .)35ومنلت علا  ،2017أيل ل ل ل ل ل ل ر ال سوش الته بلتلتسلا األملاالة عن زيلاش كبير ته
المس ل ل ل ل للاهما

ات تياجا
- 39

الخارجة عن المي ااية من عد ش ل ل ل ل للركاء ،لكنسا ت ت ال محدوش جدا بحي

المحدش .

وأان للس ص للندو السبا

ت ترقى لتلبية

ن

للبحوث العلمية البحرية ته المنطقة ته عا  2006من أجل تع ي وتنل ل يع

إجراء البح العلمه البحرر ته المنطقة لمن عة البن ل ل ل ل لرية جمعاء ،وت يل ل ل ل لليما من الل شعن منل ل ل ل للاركة العلماء
والتقنيين المؤهلين من البلللدان النللاميللة ته برامء البحل

العلمه البحرر ومنحسن ترك المن ل ل ل ل ل ل للاركللة ته التعللاون

التقنه والعلمه الدوله ،بما الج من الل برامء التدريص والمس ل ل ل ل للاعد التقنية والتعاون العلمه .ومع الج ،الت

عد عوامل شون تحقيق الك اء الكاملة للمندو  ،و لبت ال م ية إلى األمين العا  ،ته قرارها الوارش ته الوثيقة

 ،ISBA/26/A/18أن ي ت تلج العوامل ته الحسبان لدل إجراء ايتع ار
- 40

ت تماصا المندو .

ووتقا لطلص ال م ية ،أجرل األمين العا ايتعراآا للمندو وقد مقتر ا

لكه تنظر تيسا الل نة

()36
ويقترط إان للاء ص للندو ش لراكة ،على ش للكل ص للندو اي للتئمااه متعدش المااحين ،ليكون بمفابة آلية
المالية ُ .
ش ل اتة يمكن من اللسا للمااحين شعن تن يت األولويا البراام ية اتيللتراتي ية( .)37ويللتُدمء األهداه الحالية
لم ل للندو السبا ته إ ار ص ل للندو الن ل لراكة ،ي تتماش ل للى هته األهداه تماما مع طة العمل لدعن عقد

األمن المتحد لعلو المحيطا من أجل التنمية المسل للتدامة ،ويل ل ُليسل للتخد يل للحص يل للنور من صل للندو السبا
لدعن األان ل للطة اا الم ل لللة .ومن ش ل ل ن الج أن ث يد من تح ي المااحين على اتي ل للتفمار ته الس ل لللطة وته
تحقيق النواتء المحدش ته إ ار السيايا

- 41

ار الملة.

واا آ للاتة إلى الج ،تتولى األمااة وآ للع اي للتراتي ية و طة عمل لتعبئة الموارش تتض للمن عناص للر

مكري للة تحدثدا لتنمية القد ار من أجل اتي للت ابة لسته الحالة ،وهه ي للتواص للل الحوار مع الن للركاء المستمين

لك الة إمكااية تقدين ما ثل من شعن لوتثتسا المتعلقة بتنمية القد ار .
- 42

وته الوقت ااته ،ي ل ل لليكون من الض ل ل للرورر أن يك ل أعض ل ل للاء الس ل ل لللطة اي ل ل للتمرار تقدين الدعن الماله

للمي اايللة العللاشيللة للسل ل ل ل ل ل لللطللة .وتمنل ل ل ل ل ل ليللا مع قرارر ال م يللة المل ل ل ل ل ل ل للاشرين ته الوثيقتين ISBA/25/A/16

و  ،ISBA/26/A/18يمكن أيض ل ل للا مواص ل ل لللة النظر ته الد ول ته مناقن ل ل للا
والمنظما

من ال سا

الحكومية الدولية والمنظما

مع الدول اا

مرك مراقص

غير الحكومية الته تتمتع بمرك المراقص لدل السل ل ل ل ل لللطة ومع غيرها

المااحة غير التقليدية بسده تحدثد الكي ية الته تعت المس ل ل ل ل لاهمة بسا ته برامء وأانل ل ل ل للطة تنمية

القد ار الته تن تها السلطة.

خامسا  -الرصد والتقييم والتعلم
 - 43ي ل ل ُليقار أثر هته اتي ل للتراتي ية واألان ل للطة المن ت ته إ ارها باي ل للتخدا مؤشل ل ل ار وأهداه واآ ل للحة
ممل ل للممة لتقيين المناتع المتولد عن تن يتها .ومع اآل ل للطالع األمااة بعمل أكفر تعمقا لتمل ل للمين المؤش ل ل ل ار ،
يل للينمل للص التركي على تقيين مناتع برامء ومنل للاريع وأانل للطة تنمية القد ار الته تن تها السل لللطة على المل للعد

_________________

( )35ااظر ISBA/26/A/5/Add.1/Rev.2 :و .ISBA/26/C/18/Add.1/Rev.2
( )36ااظر.ISBA/27/FC/3 :
( )37الخطة اتيل ل للتراتي ية و طة العمل الرفيعة المسل ل للتول لل تر  2023-2019و طة العمل لدعن عقد األمن المتحد لعلو المحيطا
أجل التنمية المستدامة.
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ال رشر والمؤيلسلله والو نه ،وكتلج على المللعد اتقتمللاشر والم تمعه والبيئه( .)38وته هتا السلليا  ،ثولى
اتعتبار الواجص لوآ ل للع ما ثل من آليا

الج الدرايا

تك ل رص ل للد وتقيين المناتع الطويلة األجل لبرامء التدريص ،بما ته

اتيتقما ية الال قة للتدريص وتقدين التقارير.

سادسا  -التن يذ
- 44
القد ار

ك
ويتبلغ ال م ية ينويا بخطط العمل البراام ية لتنمية
يتتولى أمااة السلطة تن يت هته اتيتراتي ية.

واالتقد المحرز.

_________________

( )38اال ل ل لظل ل ل للرInternational Seabed Authority, “Review of capacity-building programmes and initiatives :
.implemented by the International Seabed Authority 1994-2019”, p. 49
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المرفق الثانل
مشروع قرار جمعية السلطة الدولية لقاع البحار بشأن تطبيق نهج برنامجل فل
مجال تنمية القدرات
إن جمعية السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ تشيييييييير إلى قرارها المؤرخ  26تموز/ثوليه  2018التر اعتمدته ته شورتسا الرابعة والعن ل ل ل ل لرين

()1

أقر بموجبه الخطة اتيتراتي ية للسلطة لل تر ،2023-2019
وف

وإذ تشييييييييير أ

ييييييييا إلى قرارها المؤرخ  24تموز/ثوليه  2019التر اعتمدته ته شورتسا الخامسل ل ل ل ل للة

()2
أقر بموجبه طة العمل الرفيعة المس للتول للس لللطة لل تر  2023-2019ومؤش ل ار األشاء لكل
والعن لرين و ف
توجه من التوجسا اتيتراتي ية المحدش ته الخطة اتيتراتي ية،

وإذ تشيييييييييير يذلي إلى قرارهلا المؤرخ  17كلااون األول/شيسل ل ل ل ل ل للمبر  2020اللتر اعتملدتله ته شورتسلا

السللاشيللة والعنلرين

()3

و لبت بموجبه إلى األمين العا أن يضللع وين ت ايللتراتي ية مكريللة لتنمية القد ار  ،مع

م ارعللا العنللاصل ل ل ل ل ل للر المحللدش ته ال قر  36من تقريره( ،)4وأن يقللد تقري ار عن الللج إلى ال م يللة ته شورتسللا

السابعة والعنرين.

وقيد نظرت ته تقرير األمين العلا

ايتراتي ية لتنمية القد ار ،

()5

اللتر قلكد فيله المعلوملا

الالزملة بن ل ل ل ل ل ل ل ن وآل ل ل ل ل ل للع منل ل ل ل ل ل للروع

وإذ تأخذ فل العتبار أولويا

تنمية القد ار الته دشها أعضاء السلطة،

وإذ تلتزم بمواصل ل لللة بناء قد ار

الدول النامية ،وت يل ل لليما الدول المتضل ل للرر جغرافيا وأقل البلدان اموا

والبلدان النامية غير الس للا لية والدول ال رية الم للغير النامية ،وآ للمان من للاركتسا المتكاملة تكامال تاما ته

األانطة المن

ته المنطقة،

وإذ تشييييييدد على أهمية وآل ل ل للع ايل ل ل للتراتي ية مكريل ل ل للة لتنمية القد ار تلبه ات تياجا

أعضاء السلطة،
-1

الته يحدشها

تحيط علما بتقرير األمين العا ()6؛

_________________

(.ISBA/24/A/10 )1
( ISBA/25/A/15 )2و .ISBA/25/A/15/Corr.1
(.ISBA/26/A/18 )3
(.ISBA/26/A/7 )4
(.ISBA/27/A/5 )5
( )6المرجع ا سه.
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ترحب بتعيين أعضل للاء السل لللطة ل سا

المس للا ل المتعلقة بتنمية القد ار  ،مع مراعا ا تم للاص للا

قرار ال م ية المؤرخ  17كااون األول/شيسمبر )7(2020؛

اتمل للال و نية م ك
كل ة بالتنسل لليق مع األمااة بن ل ل ن
ُ
جسا اتتم للال هته على النحو المبين ته مرتق

-3

تُقر اي ل للتراتي ية الس ل لللطة الدولية لقاع البحار لتنمية القد ار  ،بم ل لليغتسا الوارش ته المرتق

-4

تطلب إلى األمين العا تن يت اتيل ل ل ل للتراتي ية والحرك على المضل ل ل ل لله بتحدثد المؤش ل ل ل ل ل ار

األول لتقرير األمين العا

()8

 ،والته تتضمن ا

ار الالز لتطبيق اسء براام ه ته م ال تنمية القد ار ؛

الر يسية لرصد التقد ؛

مله يا ار لحنلد موارش إآلافية تُوفتر الدعن
-5
تطلب أ يا إلى األمين العا أن ثواصلل تق ف
الماله لتن يت اتيتراتي ية؛
-6

تشييج أعضللاء السلللطة على المنللاركة الكاملة ته تن يت اتيللتراتي ية ،بسللبل منسا وآللع

-7

تدعو المتعاقدثن والقطاع الخاك والم تمع المداه واألويللاط األكاشيمية والمؤيلسللا

برامء ومناريع وأانطة آمن ال ئا

الر يسية األراع لوتية السلطة؛

ا يل ل للسا ته تن يت اتيل ل للتراتي ية ،كل ته م ال ا تمل ل للاصل ل لله ،واما ثتسل ل للق مع األولويا

النامية األعضاء ته السلطة.

إلى

الته تحدشها الدول

_________________

(.ISBA/26/A/18 )7
(.ISBA/27/A/5 )8
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