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طلب للحصول على مركز مراقبب وققبا للرقبرة ( 1هبب مبا ادبا ة 82
ما النظام الداخلي للجمعيبة مقبدم سا ب أكا مييبة تيسبني  -سورناميت سبا
للرا ادعاصر
مذكرة ما األمانة
 - 1يف  18أيار/مايو  ،2016قدَّمت أكا ميية تيسبني  -سورناميتسبا للربا ادعاصبر ،وهبي
منظمة غب باعية ا البرسو يوجبد مقرهبا يف قيينبا ،ر بالة ا األمبني العبام للسبلطة الدوليبة
لقاع البحار تطلب قيها احلصول على مركز مراقب لبد ععيبة السبلطةي ويبر نبس الر بالة
وادعلومات اإلضاقية ادقدمة ما صاحبة الطلب يف ادرققني األول والثاين هلذه ادذكرةي
 - 2ووققا للرقرة ( 1هب مبا ادبا ة  82مبا النظبام البداخلي للجمعيبة ،لبوز للمنظمبات
غ احلكومية اليت اترق معهبا األمبني العبام علبى ترتيببات وققبا للرقبرة  1مبا ادبا ة  169مبا
اتراقية األم ادتحدة لقانون البحبار ،وادنظمبات غب احلكوميبة األخبر ادبدعوة مبا اجلمعيبة
وتكون قد أسدت اهتمامبا سادسبا ا البيت تكبون قيبد النظبر يف اجلمعيبة ،أن تشبتري يف اجلمعيبة
سصرة مراقبي
 - ٣وتنس الرقرتان  5و  6ما ادا ة نرسها كذلك على أنه لوز للمبراقبني ادشبار لبيه
يف الرقرة ( 1هب ما تلك ادا ة حضور اجللسبات العلنيبة للجمعيبة واإل ء ،،سنبا،ع علبى عبوة
مببا الببر يه ورهن بقا واققببة اجلمعيببة ،سبيانببات ملببروية سشببخن ادسببا ا الببيت تببدخا يف نطببا
أنشببطته  ،وعلببى أن تببوزاع األمانببة البيانببات الكتاسيببة الببيت يقببدمها ادراقبببون ادشببار لببيه يف
الرقرة ( 1هب ما تلك ادا ة ضما نطبا أنشبطته تات الصبلة سخعمبال اجلمعيبة ،سالكميبات
وساللغات اليت تقدَّم هبا هذه البياناتي
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ادرقق األول
ر ببالة مخرخببة  2أيار/مببايو  2016موجهببة ا األمببني العببام للسببلطة
الدولية لقاع البحار ما قرانشيسبكا قبون هاسسببور  ،مخ سبة ور يسبة
أكا ميية تيسني  -سورناميسا للرا ادعاصر
وققببا للمببا ة  82مببا اجلببز ،السببا عشببر ،ادراقبببون ،مببا النظببام الببداخلي جلمعيببة
السلطة الدولية لقاع البحبار ،تطلبب أكا مييبة تيسبني  -سورناميتسبا للربا ادعاصبر البيت يوجبد
مقرهببا يف قيينببا ادشبباركة سصببرة مراقببب يف اجتماعببات السببلطة ،مثببا الببدورة السببنوية الثانيببة
والعشريا ادقرر عقدها يف متوز/يوليه 2016ي
وكما جا ،يف كلمبة اءقتتباا البيت ألقاهبا العبام اداضبي ر بيه للبه السبلطة الدوليبة
لقباع البحببار ،سيتببر طومسببون ،ققببد ساتببت السبلطة متببا موقببت القمببة يف لببال التنميببة الدوليببة
حسبببب صبببياغة أهبببدا التنميبببة ادسبببتدامة ،وء بببيما اهلبببد 14ي وقبببد سنأبببت أكا مييبببة
تيسببني  -سورناميتسببا لنرسببها مسعببة قويببة يف لببال ببد الرجببوة سببني الرنببون والعلببوم البحريببة،
مما أتاا لنا لا با مبتكرة للحربا علبى البنظ اإليكولوجيبة البحريبة والعمبا علبى مقيبق
اهلد  14ما أهدا التنمية ادستدامة ما منظور مبتكري
وقببد أطلبببق أحببدا سرنبببامي لوكا مييببة و مبببا ا بب ”التيبببار“ يف الببدورة احلا يبببة
والعشببريا دببخمتر األطببرا يف اتراقيببة األم ب ادتحببدة اإلطاريببة سشببخن تغ ب ادنببا  ،ادعقببو يف
سبباريهي وهببو عبببارة عببا زمالببة يثيببة ميدانيببة عبباسرة للتخصصببات عمببت سببني الرببا ادعاصببر
والبحوا البحرية وحرب وا تكشبا البي بة البحريبة وإبد ا نشبر البوعي سالطباست ادلبو
حلر البي ة البحرية والتشجيت على تنريذ تداس حرظهاي ويقبو الربنبامي حاليبا سعثبات علميبة
وقنية يف جنوب احمليط اهلا ئ سا تخدام منهجيات متنوعة تطبق حسب الطباست احملبد للبعثبة،
مت حراز جناحات سالغة القيمة ،ا يف تلك:
قامة تعاون مخخرا سني الربنامي ومخ سة نامليونال جيوغراقيبك ممبا أ ا ا
(أ
اكتشا أول لحراة مضي ة يف العامل؛
(ب عببت أكثببر مببا  140 000وءر مببا خببزل مببزا ات لصبباب حر ب البي ببة
البحرية حول جزيرة كو كو  ،كو تاريكا؛
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(ج ادنظمتان غ احلكبوميتني الشبعبيتان ادمولتبان حبديثا يف جامايكبا
( Head Foundationمخ سبببببببة رأ التمسببببببباا األمريكبببببببي و Alligator Head Marine Lab
(ادخترب البحري دخ سة رأ التمساا األمريكي  ،اللتان تركبزان علبى حرب البي بة البحريبة
وترتبطان سعزقة ملراكة مت منظمات ولية غ حكومية للتشجيت على تنظيف الشواطئي
Alligator

وتتطلت األكا ميية ا منحها الررصة لإل هام يف عمبا السبلطة كبي تقبوم علبى وجبه
التحديبد سالتوعيببة مببا خببزل العمبا الرب مل يف ايببة ادطببا تو بيت نطببا مشبباركة ا تمببت
اددين اخا السلطة يف السعي ا مقيق اهلد  14ما أهدا التنمية ادستدامةي
وترجو األكا ميية منحها مركز مراقب يف السلطة الدولية لقاع البحبار كبي تسبه يف
اجتماعات ما قبيا الدورة السنوية لعام  2016وتتطلت ا تلقي ر ك يف هذا الشخني
(توقيع) قرانشيسكا قون هاسسبور
مخ سة ور يسة األكا ميية
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ادرقق الثاين
طلب للحصول على مركز مراقب لد السلطة الدولية لقاع البحار
ادنظمة

 -1ا

(( Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21أكا ميية تيسني  -سورناميتسا للرا ادعاصر
 - 2عنوان ادكتب
Kösterlgasse 1
1060 Vienna
Austria

 -٣ا

وعنوان ادمثا األ ا ي ادقترا

ماركو رميان
مدير أكا ميية تيسني  -سورناميتسا للرا ادعاصر
Kösterlgasse 1
1060 Vienna
Austria

 - 4أهدا

أكا ميية تيسني  -سورناميتسا للرا ادعاصر والغرض ما نشا ها

متثببا أكا مييببة تيسببني  -سورناميتسببا للرببا ادعاصببر ،الببيت أنشببخإا قرانشيسببكا قببون
هاسسبور يف قيينا ،اجليا الراست ءلتزامبات أ برة تيسبني عباه الرنبوني قبعبد مضبا ،أكثبر مبا
 14نة يف عميت األعمال الرنية والتكليبف شباريت و قامبة ادعبارض سشبكا معتبا  ،كونبت
األكا ميية لموعة مرموقة ما أكثر ما  700عمبا قب معاصبر يف ميبدان الو با ط اجلديبدة،
ببا قيهببا األقببزم السببينما ية وتسببجيزت الريببديو والضببو ،والصببوت والتركيبببات ادمتزجببة
الو ا ط والنحت والر والتصوير الروتوغرايف وقنبون األ ا،ي وادقتنيبات الرريبدة لوكا مييبة
هبي رببرة التزامهببا ادتواصبا سببالتكليف شبباريت قنيبة عديببدة ونشببرها ،با يف تلببك التركيبببات
ادتعد ة الو ا ط وادقطوعات الصوتية وعروض التحما والرا ادعماري ادعاصري وكبان هبذا
ببا يف مسعتها الرا دة يف عامل الراي وللمخ سة توجه ويل و قليمي سعيد ادبد لسبده عبد
ما أوجبه التعباون مبت ملبركا ،يقباقيني خبريا يف العبامل أعبتي وقبد قبررت قرانشيسبكا قبون
هاسسبور  ،يف عام  ،2015تكريه الربنامي اجلاري للمخ سة ييب يصببو أ اة للتغبي مبا
4/7

16-06999

ISBA/22/A/INF/1

خزل التركيز على ما يتس سه ”عصر أنثروسو ني“ ما تعقيبدات ومسبات ملحبة ،قضبز عبا
التحببديات احلاليببة ادلحببة الببيت يسببببها تغ ب ادنببا  ،مببت التركيببز سوجببه خببا علببى الببنظ
اإليكولوجية البحريةي
وقد كان التركيز على النظ اإليكولوجية البحرية ،وخصوصا ما أجبا عبرض نتبا ي
تغ ب ادنببا يف ملببكا مر ببي واضببو للعيببان ،ادصببدر الببذي ا ببتلهمت منببه قرانشيسببكا قببون
هاسسببربو مببا قعهببا ا طببز سرنببامي ”التيببار“ وهببو عبببارة عببا زمالببة يثيببة دببدة يببزا
ببنوات إببد ا ببد الرجببوة سببني العل ب والربباي ومببا خببزل هببذا الربنببامي ،يقببوم أمنببا،
دخ سببات معنيببة سببالتراا الثقببايف توو مسعببة كببب ة وقنببانون مرموقببون وسبباحثون توو ملببهرة
عادية ستصمي طر يُعطى ما خزهلبا تبخي البشبر ملبكز ملمو با كخنبه قبوة جيولوجيبةي ويف
خببذ هببخء ،يف سعثببات ا جنببوب احملببيط
ببيا البحببوا الببيت لريهببا الرنببانون والعلمببا ،،يخ أ
اهلا ئي وتُعرض نتا ي تلك البعثات وترس اإا وا تقرا،اإا يف ملتقى ،كبان أول انعقبا لبه يف
جامايكا يف تار/مار 2016ي
 - 5تاريخ األكا ميية
متثببا أكا مييببة تيسببني  -سورناميتسببا للرببا ادعاصببر ،الببيت أنشببخإا قرانشيسببكا قببون
هاسسبور يف قيينا يف عام  ، 2002اجليبا الراسبت لعنايبة أ برة تيسبني الشبديدة سبالرنوني قبعبد
مضا 15 ،نة يف عميبت األعمبال الرنيبة والتكليبف شباريت و قامبة ادعبارض سشبكا معتبا ،
كونت األكا ميية لموعبة مرموقبة مبا أكثبر مبا  500عمبا قب معاصبر يف ميبدان الو با ط
اجلديببدة ،ببا قيهببا األقببزم السببينما ية وتسببجيزت الريببديو والضببو ،والصببوت والتركيبببات
ادمتزجببة الو ببا ط والنحببت والر ب والتصببوير الروتببوغرايف وقنببون األ ا ،،وقامببت سنجبباا
سادشببباركة يف التكليبببف يبببوايل  50مشبببروعا ،يتنبببوع سبببني التركيببببات ادتعبببد ة الو بببا ط
وادقطوعات الصوتية والرا ادعماري ادعاصري
 - 6األن شطة ادضطلت هبا يف اآلونة األخ ة
ملهد عام  2015طز ورة سرناليه جديدة متاما مما ا ”التيبار“ي وقبد أطلبق
سرنامي ”التيار“ يف الدورة احلا ية والعشريا دخمتر األطرا يف اتراقية األم ادتحدة اإلطاريبة
سشخن تغ ادنا  ،ادعقو يف سباريهي وهبو سرنبامي زمباءت ا تكشباقية مدتبه يبزا بنوات
ينرذ يف احمليط اهلا ئ وقد أحرز جناحات عديدة منذ طزقه يف ادخمتري
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وحققت األكا ميية اإلجنازات التالية:
أطلقببت سرنببامي ”التيببار“ يف الببدورة احلا يببة والعشببريا دببخمتر األطببرا يف
(أ
اتراقية األم ادتحدة سشخن تغ ادنا ما أجا سيان يار تغ ادنا و مهال البي بة البحريبة مبا
خزل الرنانني ادعاصريا والعلما،؛
(ب أطلقبببببت ومولبببببت مخ سبببببة ( Alligator Head Foundationمخ سبببببة رأ
التمسبباا األمريكببي يف سورتزنببد ،جامايكببا ،مببا أجببا تعزيببز حر ب البي ببة البحريببة سشببكا
مستدام يف جامايكا؛
(ج مولببت مخ سببة ( Alligator Head Marine Labادختببرب البحببري دخ سببة رأ
التمساا األمريكي يف سورتزند ،جامايكا ،لتعزيز البحوا اليت تتناول حر البي ة البحرية؛
نرذت العديبد مبا مببا رات تنظيبف الشبواطئ مبت مخ سبة
(
 Foundationومخ سببببببة  Parley for the Oceansمتشببببببيا مببببببت اهلببببببد  14مببببببا أهببببببدا
التنمية ادستدامة؛

Alligator Head

(هب أجنزت سعثتني سقيا ة أويت ميتا ساور ،اددير ادخ ه دركز الرا ادعاصبر التباست
جلامعببة نانيببانت التكنولوجيببة يف ببنغاقورة ،و ببيزار غار ببيا ،مببدير مخ سببة Mistake Room
سلو أجنلو  ،ومخ سها والقاي األول عليهاي
وتزمت األكا ميية حاليا القيام سبعثتني مرتقبتني ا سولينيزيا الررنسية يف عام 2016ي
 - 7سيان وصبري دبد ارتبباق مقاصبد أكا مييبة تيسبني  -سورناميتسبا للربا ادعاصبر قاصبد
السلطة الدولية لقاع البحار ،وء يما ما ميكا تقدميه ما هام يف تقدم عما السلطة
تبببر األكا مييبببة أن س مكا بببا أن تقبببدم بببهاما مز وجبببا يف عمبببا السبببلطة الدوليبببة
لقاع البحاري
قكما جبا ،يف كلمبة اءقتتباا البيت ألقاهبا العبام اداضبي ر بيه للبه السبلطة الدوليبة
لقباع البحببار ،سيتببر طومسببون ،ققببد ساتببت السبلطة متببا موقببت القمببة يف لببال التنميببة الدوليببة
حسب صياغة أهدا التنميبة ادسبتدامة ،ومديبدا اهلبد 14ي وقبد سنأبت األكا مييبة لنرسبها
مسعة قوية يف لال د الرجوة سبني الرنبون والعلبوم البحريبة ،ممبا أتباا لنبا لبا ببا مبتكبرة
للحرا على النظ اإليكولوجية البحرية والعما علبى مقيبق اهلبد  14مبا أهبدا التنميبة
ادستدامة ما منظور مبتكري
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وساإلضاقة ا السعي لتحقيق اهلد  14ما أهبدا التنميبة ادسبتدامة ،توجبد لبد
األكا ميية قرصة لإل هام يف مقيق تلك اهلد ما منظور جديدي قما خزل ملراي الرنبانني
والعلما ،معا ،يكون س مكان األكا ميية أن تتشاطر ادنظور اجلديد للسلطةي
 - 8هيكا األكا ميية
أكا ميية تيسني  -سورناميتسا للرا ادعاصر هي مخ سة غ باعية للبرسو مسبجلة يف
قيينببا وتنقسبب ا ارات ةتلرببة يقببوم علببى ارة كببا منببها ر ببيه ارةي ويشببر علببى
ادخ سة لله ارةي وختضت ادخ سة للقانون النمساويي
 - 9ادنظمات األعضا ،يف األكا ميية
نظرا لكون األكا ميية مخ سة غ

اعية ا الرسو ،ق ا ء تض منظمات أعضا،ي

 - 10ادمثلون األعضا ،وادوظرون احلاليون
نظرا لكون األكا ميية مخ سة غ

اعية ا الرسو ،ق ا ء تض ممثلني أعضا،ي

 - 11ادنظمات ادنتسبة
(أ

 ،SCRIPPS Institution of Oceanographyجامعة كاليرورنيا ،ان ييغو؛

(ب

 ،Alligator Head Foundationسورتزند ،جامايكا

(ج

 ،Alligator Head Marine Labسورتزند ،جامايكا؛

(
كاليرورنيا؛

16-06999

قس الرنبون والثقاقات/الرقصبات العاديبة ،جامعبة كاليرورنيبا ،لبو أجنلبو ،

(هب

 ،Zürcher Hochschule der Künsteزيور ؛

(و

مركز الرا ادعاصر ،جامعة نانيانت التكنولوجية ،نغاقورةي
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