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اختياار امل رحاحل للاشااركة ر ارناامر بادرير ا ترعماه املعراد ال رنسا
لبحوث استغالل البحار
بوصية اللجنة القانونية والتقنية
 - 1بلقااا انيماال العاااط للساالطة الدوليااة لقاااع البحااار ر  8حااباف/اياير  2016مقتاار
ارنامر بدرير دط من املعرد ال رنس لبحاوث اساتغالل البحاار ر سايا العقاد الاي بارماه
ماان بجاات استكشاااي العقيااداة املتعااد.ة ال لااملاةد ويعاارل املعرااد ،واقااا للاقتاار  ،بااوا
التدريب خلاسة مرححل من الدول النامية مان خاالل املشااركة ر عملقاة لاات مادسا ساة
بياط ر موضوع للا بنانيا انيعمياام ،مان اململما لقاد ا ر اريساف ،ارنساا ،ر ال تارة مان
 27عممليران/يونيااه  1متوز/يوليااه  ،2016ر طااار املاادارص النااي ية الساانوية الا بن ارااا
مؤسسة البحوث البحرية LabexMerد
 - 2وبسااتردي عملقااة العااات اكتسااا املرحااحل للرااية وللاراااراة الن ريااة انيساسااية
والعالية الالزمة لتجريمل العيناة وحتديد انينواع القالية مان الكاننااة البحرياة اايوانياة ومان
اجملاولاة اايوانياة العيانياةد واضاال لان ذلا ،،سترناج جلساة ايوانااة بلااا البحاار
املرببطة حبقول العقيداة املتعد.ة ال لملاةد وينبغ بن يكون املرحاحون عماانملين ،كحاد ب، .
لشرا.ة اإلجازة ر العلوط ر اختناص البيئة البحرية بو لشرا.ة بقين مادسا الاالث سانواة ر
البيئة البحرية بو ماا يعا.اااد ويستحسان بن بكاون لادش املرحاحل خاية بتعلا مباحارة اعلا
بناانيا انيعميااامد ويااب بيضااا بن يسااتور املرحااحون حاارف جااا.ة اإلنكليمليااة بو ال رنسااية،
كتاااة وعماديثا للاا عماد ساوامد وسايتو املعراد باوا باياكر السا ر ا او الادوك ةباايكرة
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ياا االدرجاة ات تناا.يةو ،واإل امااة ،والنقات اللا  ،لناد ات تضااام ،والوجبااة طاوال ماادة
عملقة العاتد
 - ٣و ااد بطل ا بلضااام الساالطة للااا اايا ال اارص التدريبيااة لغاارل بساااية املرحااحل،
وبللن لنرا للا املو الشبك للسلطة ور وساان التواصات اتجتااال د وور .ماا ماولاه
 76طلبا من  ٣2الدا حبلول املولد النران الد .ر  15آذار/مارصد
 - ٤وليناف اللجنااة القانونيااة والتقنيااة ،خااالل جلساااسا املعقااو.ة ر حااباف/اياير ،اريقااا
ارليااا معنيااا االتاادريب ليتااو بقااد التوصااياة اشا ن املرحااحل لالساات ا.ة ماان اايا ال اارص
التدريبيااةد وابُ ا للااا بن يعااات ال ريا ال رلا ما انيمانااة ر ال تاارة ال اصاالة ااال الاادوربل
لتحديد املرححل املناسبل للاشااركة ر اليناامر التادرير الاي ساين اه املعرادد وبقارر بن
بعاارل بوصااياة ال ري ا ال رل ا للااا اللجنااة للاوااقااة لليرااا لاان طري ا الييااد اإللكتاارو
بو اوسانت لكترونية بخرشد
 - 5واستنا.ا التقيي انيوك الي امف اه انيماناة ايا الطلبااة ،اساتعرل ال ريا
ال رل مؤ الة مجي املرححل وببا.ل بلضاؤا اآلرام االييد اإللكترو ر ال ترة ماا اال 5
و  25نيسااان/باريتد واسااتند ال ري ا ال رل ا ر اختيااار املرحااحل معاااي املااؤ الة ال ا
عمد .ا املعرد ،وخاصة الك امة اللغوية ،واملساار التعلياا  ،واخلاية ر للا بنانيا انيعمياام،
والتقدط الوظي التات لدش املرححل ،وبسبا طلب التادريب ،وال واناد املتو ا بن ينيراا
البلدان ال ينتا ليرا املرححون ،وغ ذل ،مان املاؤ الة الاوار.ة ر الطلبااةد وااإلضاااة
يا اتلتباراة ،مت يالم اتلتبار الواجب للتوزي ا غرار العا.ل والتوازن ال ا نسلد
 - 6ور  28نيسان/باريت ،بوصا ال ري ال رل اللجنة اكامت يئترا ،لن طريا اليياد
اإللكترو  ،ااختيار سة مرححل عملوا ر املرابب انيو و 10مرحاحل منااوال نيغارال
الينامر التدريرد و ذا راض ب من املرححل انيوانت املشاركة ر الينامر التادرير بو بعاير
لليااه ذلاا ،اعااد خطااارا ا تاارة نا ة ،ميكاان اتبنااال ااملرحااحل املنااوال حبسااب بربيباار د
وبُوص ااختيار املرححل التاك اياهن :
املرححون انيوانت
بريستيد سوريت بسينغ نغونغال ةالكام ونو
.ارميندرا ارابا سينغ ةااندو
لوريل بد اورغوص ةال لبلو
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آناايال باا نا ةانيرجنتلو
ايابريس بوجينيا ميريا ةكولومبياو
املرححون املناواون
-1

ال ك غان ةسنغااورةو

-2

جوليانا لوايس سيغا.يال ةاليازيتو

-٣

لبد الرمحن .ريسو ةنيج ياو

-٤

.ونغشنغ جانغ ةالنلو

-5

يونغ ال تن بو ةاييف ناطو

-6

حاغنيكا .اص ةااندو

-7

راحيت اولوي ةكوااو

-8

منط ا حماو .ةمنرو

-9

حي اناغو.ا ساناغو.را ةااندو

 - 10ساراانل كورال ةموريشيوصو
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ور  5بيار/مايو ،ب رة اللجنة اكامت يئترا بوصية ال ري ال رل د
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