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الدورة الثانية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 ٢٢-11متوز/يوليه ٢٠1٦

استتتعراا اتقترتتتاق اتقديفمتتة
اتتعلقة باالستكشاف

ستتيامت يلبتتاق متديتتد طتت الع تت

مذكرة من األمانة العامة
 - 1إن الغتترا متتن اتتذي الوويقتتة اتتو إيتت ع اللجنتتة القانونيتتة والتقنيتتة التتو اتعلومتتاق
األساسية ال زمتة يي تا يتعلتت بتن يتذ التتامتاق التتدريت الت اعاملتد قتا اتتعانتدون التذين نتدموا
يلبتاق لت ديتد طت ا لتاع اتتعلقتة باالستكشتتاف ومستااد عة اللجنتة التتو استتعراا بتترام
التتدريت اتقترتتة ت ت يتتراق الت ديتد وتت  ٢٠كتانون الثا /ينتاير  ،٢٠1٦وردق ستتتة
يلباق متديد من اتتعانتدين التتال م منة تة إنترنويتن يت اتشتتركة )IOM؛ ومؤسستة اننتتا
اجلنوبية للع لياق اجليولوجية البحرية يومجورجيولوجيا)؛ وتكومة مجاوريتة كوريتا؛ والرابطتة
الصينية للبحت والتطتوير لتات اتتوارد اتعدنيتة لل حيطتاق )COMRA؛ والشتركة ادتدودة
لتن ية موارد نا امت اديطاق )DORD؛ واتعاد ال رنسي ألحباث استغ ت البحار )Ifremer

نوال  -ان يذ التتاماق التدريت

إيار نةام اتستث رين الرملواد

 - ٢جتتتدر انيتتارة إ نن مجيتتا اتتعانتتدين اتتتذكورين نا ت ي كتتانوا مستتجيفل متتن نب ت ع
بوص ت اع متتن اتستتتث رين التترواد لوجتتت القتترار الثتتا تتتؤمتر األمتتع اتتحتتدة الثال ت لقتتانون
مستج
مل
البحار وا بال قرة  1٢ن) ’ ‘٢متن للتا القترار ،عتت التو كت مستتث ر رالتد
نن يتوير التتتدريت التو مجيتتا اتستتوياق للعتتامل التذين است ياع اللجنتة التح ت ية للستتلطة
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الدوليتتة لقتتاع البحتتار ولل حك تتة الدوليتتة لقتتانون البحتتار ويتتتع التتو اللجنتتة التح ت ية
نن ات تتت متتا ك ت مستتتث ر متتن اتستتتث رين التترواد اتستتجل  ،تستتت نتتدرا ع ،التتو اتتدد
اتتدرب بال ب والو مدة التدريت ولاالق اال تصاص
 - ٣وبعد اسجي اتتعاندين الستتة بوصت اع مستتث رين روادا ،ت ت ال تترة متن 199٢
إ  ،1999ناتتاتوا يرصتتا للتتتدريت استتت اد منتتاا  ٢٠يخصتتا متتن  1٦بلتتدا ،وللتتا ت
إيتتراف اللجنتتة التح ت ية ويتترد اتريتتت األوت متتن اتتذي اتتتذكرة جتتدوت يعتترا ا اصتتي
بشأن يرص التدريت ال نااتاا اتستث رون الرواد الستة
 - ٤واندما انتا اللجنة التح ية من نا اهلتا اتام  ،199٣كتان مجيتا اتستتث رين
)1
الرواد اتسجل  ،باستثناء تكومة مجاورية كوريا ،ند ويتوا بالتتامتا ع اتتعلقتة بالتتدريت
وند نهن مجاورية كوريا برنالاا التدرييب اام  ،1999بعد إنشاء السلطة
 - ٥و آب/نغستتط  ،1997نتتدملم مجيتتا اتستتتث رين التترواد اتستتجل الستتتة يلبتتاق
إ األم العام ليوايت الو ط ا لاع اتتعلقة باالستكشاف وا باا امت اتام ،199٤
اتتتألخ ط ت ا ت االستكشتتاف اتتذي متتن الووتتالت والتقتتارير والبيانتتاق األ تتر اتقديفمتتة
إ اللجنة التح ية نب التستجي وبعتدي ،وكتذلا متن يتاادة االمتثتات ،اتؤل تة متن اقريتر
ونالعي يصخ ت الة الويتاء بااللتتامتاق لقت تو نةتام اتستتث رين الترواد اتستجل  ،اصتدراا
)٢
اللجنة التح ية ا بال قرة  11ن) من القرار الثا
 - ٦و اام  ،٢٠٠1وبعد نن اات ِد اام  ٢٠٠٠نةام التنقيت اتن العقيتداق اتؤل تة
متتن اتتدة معتتادن واستكشتتاياا اتنطقتتة ،اونيتتا اقتتود استكشتتاف متتا اتستتتث رين التترواد
اتسجيفل الستة وانص ال قرة  )1من اتادة  ٢7من اذا النةام الو ما يليم
ا باتادة  1٥من مريت االا انية الثال  ،يت ن ك اقتد برنالتا ا ليتا،
يك جدوت زمين ،لتتدريت متوي ي الستلطة والتدوت القال تة باالستتغ ت ي تعه
اتتعانتتد بالتعتتاون متتا الستتلطة والدولتتة نو التتدوت ال تت تكّية وار ّكتتت بتترام التتتدريت
التتو التتتدريت التتو القيتتام بع ليتتاق االستكشتتاف واتتوير متتا يلتتتم اليتتترا اتتؤالء
_________________

 )1انةر اقريتر األمت العتام للستلطة الدوليتة لقتاع البحتار اتقتديفم لوجتت ال قترة  ٤متن اتتادة  1٦٦متن اا انيتة
األمع اتتحدة لقانون البحار  ISBA/5/A/1و  ،)Corr.1ال قرة ٢9
 )٢تالة مجاورية كوريا ،ال مل ات كّن من احلصوت الو يتاادة االمتثتات نبت نن اك ت اللجنتة التح ت ية
اتستتج ل لتتتتام او تتا اتتن يتتاادة االمتثتتات
مل
نا اهلتتا ،صتتدر بيتتان يصتتخ تالتتة ان يتتذ اتستتتث ر الرالتتد
انةر )ISBA/3/C/6
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ك األنشطة اتش ولة بالعقد وعوز انقيح اتذا الننتام
اتوي ايتراكا كام
واطويري من ت إ آ ر ،تست االنت اء ،لوايقة الطري
 - 7إال ننه تالة اتستث ر الرالد اتسجمل  ،تددق ال قرة  ٢متن اتتادة  ٢7اتذا االلتتتام
انتتدما ايتتتري نن يرااتتي العقتتد التتتدريت اتقتتديفم ويقتتا لشتتروم استتجيله ك ستتتث ر رالتتد
مستتج و تتوء اتتذا الشتترم ،ونةتترا إ نن مجيتتا اتستتتث رين التترواد اتستتجل نتتد ويتتوا
بالتتامتتتا ع اتتصتتتلة بالتتتتدريت نبت ت اات تتتاد النةتتتام اتتتام  ،٢٠٠٠يقتتتد ااتتتتنوا مع تتتي
متتن نيتتة متطلبتتاق إ تتايية لتتات التتتدريت  )٣وهلتتذا الستتبت ،اات تتدق مجيتتا العقتتود بيانتتا
اجلدوت  ٣من العقد الو النحو التايلم
متطابقا إ تد كب
”ويقتا ألتكتتام ويتتروم استجي اتتعانتتد ،بااتبتتاري متن اتستتتث رين التترواد،
لعتتدد) متتن اتتتتدرب التتذين ريتتحتاع اللجنتتة
نجتتر اتتعانتتد برنتتام اتتدريت
ا لتح تتت ية للستتتلطة الدوليتتتة لقتتتاع البحتتتار ولل حك تتتة الدوليتتتة لقتتتانون البحتتتار
اللجنتتة التح ت ية) و آب/نغستتط  ،1998نتايت اللجنتتة القانونيتتة والتقنيتتة
)٤
للسلطة ال ا بالتقرير اتتعلت بالتدريت “ )ISBA/4/C/14
 - 8و للتتا الونتت ني تتا ،وبنتتاء التتو يلتتت ندمتتته اللجنتتة ،ناتتدملق األمانتتة اقريتترا
اتتتن تالتتتة التتتتدريت الت ت ا تتتطلا قتتتا اتستتتتث رون التتترواد اتستتتجلون منتتتذ اتتتام 199٠
 )ISBA/7/LTC/2ونتاي ت اللجنتتة ال تتا قتتذا التقريتتر ،التتذس ااتناتته نساستتا م يتتدا للنةتتر
برام التدريت اتقبلة انةر )ISBA/7/C/5
 - 9واند اقييع التقتارير الستنوية هلتؤالء اتتعانتدين اتقدملمتة بت اتامي  ٢٠٠٢و ،٢٠1٢
نيتتارق اللجنتتة باستتت رار إ نن اتتؤالء اتتعانتتدين نتتد ويتتوا بالتتامتتا ع اتتعلقتتة بالتتتدريت
لوجتتت العقتتد الستتنواق الستتابقة ،ولتتذلا ال يوجتتد نس اتتدريت متتتو و إيتتار برنتتام
الع تتتت احلتتتتايل انةتتتتر  ISBA/8/LTC/2و  ISBA/9/LTC/2و  ISBA/10/LTC/3و ISBA/11/LTC/4
و  ISBA/12/LTC/2و  ISBA/13/LTC/4و  ISBA/14/LTC/6و  ISBA/15/LTC/8و ISBA/16/LTC/6
و  ISBA/17/LTC/8و )ISBA/18/LTC/11

_________________

 ،ISBA/19/LTC/7 )٣االاتبتتاراق اتتصتتلة بالتوصتتياق اتقدمتتة نريتتاد اتتعانتتدين والتتدوت اتتكيتتة يي تتا يتعلتتت
بنام التدريت إيار ط الع اتتعلقة باالستكشاف ،ال قرة 8
 )٤تالتتة مجاوريتتة كوريتتا ،نيتتادق بأنتته ” متوز/يوليتته  ،٢٠٠٠نتايت اللجنتتة القانونيتتة والتقنيتتة للستتلطة
ال ًا بالتقرير ان برنام التدريت“)ISBA/6/C/11 ،
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 - 1٠ولكن سنة  ،٢٠1٣وما نن اللجنة نتاي ال ا بأن اتتعاندين ند نجنتوا التتامتا ع
لات التدريت ك ا حيدداا العقد ،يقد نيارق اللجنة ني ا إ نن معةع اتتعاندين ند نيادوا
بأهنع ند نهنوا التدريباق اتقررة ،بعض األتيان ،منتذ اقتد متن التتمن اقريبتا ،ولتذلا دات
اللجنةع اتتعاندين إ النةر اوي ننشطة ادريت إ ايية لتيادة جاتود بنتاء القتدراق ات تطلا
قتتا ا ت باتتتادة  ٢7متتن نةتتام العقيتتداق التتذس يتتنص التتو انقتتيح بتترام التتتدريت واطويراتتا
من ت إ آ ر لوايقة الطري انةر  )ISBA/19/LTC/15و للتا الستيامت ،جتتدر انيتارة
إ نن اللجنتتة اات تتدق ني تتا ستتنة  ٢٠1٣لل تترة األو ’اوصتتياق اوجيايتتة لل تعانتتدين
والتتتدوت اتتكيتتتة بشتتتأن التتتنام التدريبيتتتة إيتتتار طت ت الع ت ت اتتعلقتتتة باالستكشتتتاف‘
انةتتر  )ISBA/19/LTC/14وويقتتا للتوصتتياق ،ينبغتتي تقتتدم يل تتع اتوايقتتة التتو طتتة ا ت
يلبته جتدو نت األنشتطة ادت ت القيتام قتا إيتار الننتام التتتدرييب
ل ستكشتاف نن يتدر
اتقترح ،لا للا وصخ اام للتدريت ،يستند إ األنشطة ال سين ذاا مقدملم الطلت ت ت
برنتتام ننشتتطته ا ستتي األوت ونوصت اللجنتتة اتتعانتتدين كتتذلا بتتأن يتتويروا ،كحتتد ند ،
ت ك مخ سنواق من مدة العقد
يرصا لتدريت ما ال يق ان  1٠متدرب

وانيا  -متتوجت اتتن بتترام التتتدريت التتواردة
اتتعلقة باالستكشاف

يلبتتاق متديتتد طتت الع تت

 - 11ا بإجراءاق ومعتاي متديتد طت ا ت االستكشتاف اتواينتت الياتا الت اات تداا
اتتام  ٢٠1٥انةتتر  ،ISBA/21/C/19اتريتتت) ،عتتت نن يت ت ن يلتتت متديتتد اقتتد
اجملل ت
استكشاف ،مجلة نمور ،ما يليم موجتا ا صيليا لألا ات ال ا طلا قا اتتعاند ت ت يتترة
العقتتد بكاملتتاا تتت اارىتته ،التتو نن يت تت ن جتليتتا متتوجتا للتتتدريت اتقتتديفم ا تت بعقتتد
االستكشاف وينبغي نن يت ن يلت الت ديد ني ا برنالًا ادريبيا مقترتا ل ترة الت ديتد ويقتا
للتوصياق التوجياية لاق الصلة لل تعاندين ال نصدر ا اللجنة اترجا ن سه ،التذيي األوت)
 - 1٢ونيار مجيا اتتعاندين الستة ،يلبا ع لت ديد ط الع اتتعلقتة باالستكشتاف،
إ التدريباق ال نعجنتق إيار نةام اتستث رين الرواد اتسجل ونتدملم بع تاع معلومتاق
م صلة ان الا النام التدريبية وإ اية إ للا ،نبلغ الرابطة الصتينية للبحت والتطتوير
لتتتات اتتتتوارد اتعدنيتتتة لل حيطتتتاق اتتتن إااتتتتة يرصتتتتيرن لعل تتتاء نجانتتتت لل شتتتاركة
االستكشاف ارا البحر وان متوي دراساق و وة باتث من البلدان الناميتة لتات
مستتتو
التتوم واكنولوجيتتا البحتتار جامعتتاق الصتت ؛ وكتتان اونتتان متتن البتتاتث
مستو الدكتوراي
اتاجست والثال
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 - 1٣ويي ا يتعلتت ب تترة الت ديتد اتقترتتة ،انتترح مخستة متعانتدين بترام ادريبيتة م صملتلة
ا ت بالتوصتتياق ال ت نصتتدر ا اللجنتتة اتتام  ٢٠1٣ومل يقتتدم نتتتد اتتعانتتدين برنالتتا
اتتدريبيا ،ولكنتته نيتتار إ ننتته إلا متديتتد العقتتد يستتيتع إاتتداد مقتتترح برنتتام اتتدرييب يتتتيح
يرصت نو و وة الستقبات متدرب ويرد اتتيد من الت صي اقارير التقيي تاق األوليتة الت
ناد ا األمانة بشأن ك يلت متن الطلبتاق ويترد اتريتت الثتا متن اتذي اتتذكرة جتدوت
موجت يبيملن نطامت برام التدريت ال ندملماا اتتعاندون الستة
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اتريت األوت
موجت ان يرص التدريت ال نااتاا اتستث رون الرواد اتسجلون
املستثمر الرائد

اسم املتدرب

البلد

املنطقة اجلغرافية

السنة

منة ة إنترنوين يت اتشتركة

الي إبراايع نمحد
جونغ  -نام ك
اارف تس
نلكساندر ي تشينو

السودان
مجاورية كوريا
باكستان
بي روس

نيريقيا
آسيا
آسيا
نوروبا الشرنية

199٥-199٤
199٥-199٤
199٥-199٤
199٥-199٤

ات لكة العربية السعودية
ييلي
الكام ون
كينيا
ماليتيا
ال لب
اجلتالر
السودان
مجاورية كوريا
بي روس

199٤-199٣
آسيا
نمريكا ال اينية ومنطقة البحر الكارييب 199٤-199٣
1999-1998
نيريقيا
1999-1998
نيريقيا
1999-1998
آسيا
1999-1998
آسيا
199٥-199٤
نيريقيا
199٥-199٤
نيريقيا
199٥-199٤
آسيا
199٥-199٤
نوروبا الشرنية

مؤسستتتتتتة اننتتتتتتتا اجلنوبيتتتتتتة مس ن متويل
للع لياق اجليولوجية البحرية
وان لورنتو دياس  -نابي
اشارلت يوريانغ
مجاورية كوريا
واوس يرانسي نوكوث
محيد بن اري
ت  -اش س رينغور
الرابطتتة الصتتينية للبح ت والتطتتوير مراد نلقات
لات اتوارد اتعدنية لل حيطاق
إبرايع سرور باال
كيونغ  -سو اشوس
ناااليا يغرينويا
الشتتركة ادتتدودة لتن يتتة متتوارد حم د  -ياارس ،حم ود
نا امت اديطاق
نو  -دوغ اوانغ
براموان كوابينا
اتعاتتتتتتد ال رنستتتتتتي ألحبتتتتتتتاث نمحد برااع
استغ ت البحار
مامادو ندياس
كايسر غونسايي ديسوزا
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199٤-199٣
مجاورية إيران انس مية آسيا
199٤-199٣
آسيا
مجاورية كوريا
199٤-199٣
آسيا
اايلند
199٣-199٢
نيريقيا
اون
199٤-199٣
نيريقيا
السنغات
نمريكا ال اينية ومنطقة البحر الكارييب 199٤-199٣
النازي
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اتريت الثا
موجت ان مقترتاق التدريت ال ندماا اتتعاندون
املتعاقدون
مؤسستتتتتتة اننتتتتتتتا اجلنوبيتتتتتتة
للع لياق اجليولوجية البحرية
منة ة إنترنوين يت اتشتركة
مجاورية كوريا

النوع
ارا البحر
ادريت بعد انتتااء
الرتلة البحرية
دورة ادريبيتتتتتتتتتتتتة
متعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتددة
التخصصاق
ارا البحر
ادريت دا لي

الرابطتتتتتتتة الصتتتتتتتينية للبحتتتتت ت
والتطوير لات اتوارد اتعدنيتة
لل حيطاق

عدد الفرص
املتاحة

2016

٦

السنوات
 2020 2019 2018 2017املدة
٣

الشتتركة ادتتدودة لتن يتتة متتوارد
نا امت اديطاق
اتعاتتتتتتتد ال رنستتتتتتتي ألحبتتتتتتتاث ادريت دا لي
استغ ت البحار

 ٥٠يوما

٣

٣
٢

٥

املوضوع
جيولوجيا حبرية

 1٥يوما
 ٦نسابيا

زماالق
اندسة

يلباق متديد ط الع

اتتتتدريباق نةريتتتتة
واطبيقيتتتة متعتتتددة
التخصصاق
بيئتتتتتتتتتتة حبريتتتتتتتتتتة
نو بيولوجيا حبرية

٢
1

سنة واتدة

سياساق حبرية

٣

 ٣نيار

بيئتتتتتتتتتتة حبريتتتتتتتتتتة
نو بيولوجيا حبرية

٤

يار واتد

اعدين

٣

يار واتد

الع التعدين

1٠

 ٢نو ٣
1٠

نسبوع واتد بيئتتتتتتتتتة حبريتتتتتتتتتة/
جيولوجيا حبرية

٥
1

1

1

1

1

ياران

بيئة حبرية

املالحظة  :1نيادق منة ة إنترنويتن يت اتشتتركة بتأن انتا اتت تاال كتب ا نن اتتيح يرصتة للتتدريت البحتر لتك ت برنتام التتدريت اتقتترح
نا ي و اذي احلالة ،ستقدم اتنة ةع إ السلطة اتعلوماق لاق الصلة وسيقترح اعدي الدورة نااتة يرصة التدريت البحر
املالحظة 2م نيادق الشركة اددودة لتن ية موارد نا امت اديطاق بأنه نةرا إ اوام من نبي ارا اع مستو يلباق التدريت التواردة متن التدوت
األا اء ،سيتع نبوت متدرب اون نو و وة ت النصخ األ من يترة الت ديد خب ستنواق وإلا متديتد العقتد ،ستيجرس إاتداد
مسودة برنام ادرييب م صمل بالتشاور ما السلطة الدولية لقاع البحار وتكومة اليابان بااتباراا الدولة اتتكية
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