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

اختيااار اشرنيااحا لاالامر التاادرية اشقتركااة م ا نيااركة
 ، Mineral Resources NVوالرابطة الصينية للبحث والتطوير يف جماا
اشوارد اشعدنية للمحيطات ،ونيركة اليابان الوطنية للنفط والغاز واشعادن

Global Sea

توصية اللجنة القانونية والتقنية

أوال  -مقدمة
 - 1خا االجتماتااات الااا تقاادةا اللجنااة القانونيااة والتقنيااة يف الفتاارة ما  ٢٢نياابا /
فلاياار  4آذار/مااار  ،٢٠1٦أساادت اللجنااة اششااورة اعمااا العاااي بشاا ن اختيااار
اشرنيااحا لاالامر التاادرية اشقتركااة م ا نيااركة )،Global Sea Mineral Resources NV (GSR
والرابطة الصينية للبحث والتطوير يف جما اشوارد اشعدنية للمحيطات ،ونيركة الياباان الوطنياة
للنفط والغاز واشعادن.
 - ٢وقاادمش نيااركة  GSRمقتركااا للتاادرية تم ا بعقااد استكشااا العقياادات اشتعااددة
الفلااتات اشاالي مااط الساالطة الدوليااة لقاااع البحااار يف  14كااانون الثاين/يناااير  .٢٠13وقااد
ترضش يف مقتركها أن تتيح شرنيحٍ م دولة نامية برناجما مدته سانتان لنياش نياهادة اشاجسات
يف العلااوي واادارة اشتصاالة بالبحااار والاابح ات ،ابتاادا /م ا أيلو /ساابتمل  ،٢٠1٦تلااأ أن
تنظمه كلية العلوي جبامعة بروكسش احلرة وجامعة أنتويرب وجامعة غناش .ويتباط برناامر نياش
نياااهادة اشاجسااات عجاااا متعااادد الت صصاااات لماااط باااا ايواناااة الفيتيا ياااة والكيميا ياااة
واييولوجية واايكولوجية واجملتمعية ،ويشمش مواضيط كفظ الطبيعة والتنمية اشستدامة.
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 - 3وقدمش الرابطة الصينية للبحث والتطوير يف جما اشوارد اشعدنية للمحيطاات مقتركاا
ل لتدرية تم بعقد استكشا القشور اشنغنيتية احلديدية الغنية بالكوبالش اشلي ماط السالطة
يف  ٢9نيساااان/أبريش  .٢٠14وقاااد ترضاااش الرابطاااة يف مقتركهاااا أن تتااايح يف الفتااارة ما ا
متوز/يوليااه أيلو /ساابتمل  ٢٠1٦مخسااة أماااك للتاادرية يف تاارمل البحاار شرنيااحا م ا
البلدان النامية .وسو يعمش اشتدربون تلأ منت سفينة اعحباث هاي ياان لياو هااو يف سايا
ركلة استكشافية مدةا ث ثاة أنياهر دون انقطااع ،وساو يقسامون ثا ث فئاات فئتاان
تشتغ ن ب سالية اشسح اييولاوج وتكنولوجياا يهيات العيناات ،وفئتاان تشاتغ ن ب ساالية
اشسح البيئ وتكنولوجيا يهيت العينات ،وفئة تشتغش ب سالية اشسح اييوفيتيا .
 - 4وقدمش نيركة الياباان الوطنياة للانفط والغااز واشعاادن مقتركاا للتادرية تما بعقاد
استكشااا القشااور اشنغنيتيااة احلديديااة الغنيااة بالكوبالااش اشاالي مااط الساالطة يف  ٢7كااانون
الثاين/يناير  .٢٠14وقد ترضش يف مقتركها تاكة مخساة أمااك تلاأ مانت سافينة ل حبااث
لفا ااادة مرنياااحا ما ا الااادو النامياااة شااادة كاااوا  4٠يوماااا يف الفتااارة ماااا باااا أيار/ماااايو
وكتيران/يونيه  .٢٠1٦وسو يركات اللناامر التادرييب تلاأ تقنياات اشساح البيئا للقشاور
اشنغنيتية احلديدية الغنية بالكوبالش.
 - ٥وقد تممش أمانة السلطة مذكرة نيفوية بش ن كش برنامر تدرييب تلأ مجياط أتااا/
تسامية مرنياحا
السلطة يف أيلو /سبتمل وتشاري اعو /أكتاوبر  ،٢٠1٥كياث دتتاه
يف موتد أقصاه  31كاانون اعو /ديسامل  .٢٠1٥ومت أيااا ااتا ن تا الالامر التدريبياة
تلااأ اشوقااط الشاابك للساالطة ،تا طرياار توزيااط منشااورات أثنااا /اجتماتااات اعما اشتحاادة
وغ هااااا ماا ا اشناساااابات وماا ا خاا ا وسااااا ش التواصااااش االجتمااااات  .ويف  31كااااانون
اعو /ديسمل  ،٢٠1٥كان قد ورد  13طلبا ما  9بلادان ل ساتفادة ما اللناامر التادرييب
الذي قدمتاه نياركة  8( GSRطلباات ما اجملموتاة اعفريقياة ،و  3طلباات ما جمموتاة دو
آسيا ومنطقة احملايط ااااد  ،وطلباان ما جمموتاة أمريكاا ال تينياة ومنطقاة البحار الكاارييب ،
و  49طلبا م  ٢1بلدا ل ستفادة م برنامر التدرية يف تارمل البحار الاذي قدمتاه الرابطاة
الصاااينية للبحاااث والتطاااوير يف جماااا اشاااوارد اشعدنياااة للمحيطاااات ( ٢٦طلباااا ماا اجملموتاااة
اعفريقيااة ،و  9طلبااات ما جمموتااة دو آساايا ومنطقااة احملاايط اااااد  ،وطلبااان ما جمموتااة
دو أوروبا الشرقية ،و  11طلبا م جمموتة أمريكا ال تينية ومنطقة البحر الكاارييب ،وطلاة
واكد م جمموتة دو أوروبا الغربية ودو أخرى  ،و  ٥4طلبا م  ٢٢بلدا ل ساتفادة ما
اللنااامر التاادرييب الااذي قدمتااه نيااركة اليابااان الوطنيااة للاانفط والغاااز واشعااادن ( 14طلبااا ما
اجملموتة اعفريقية ،و  3٥طلبا م جمموتة دو آسيا ومنطقة احمليط اااد  ،و  4طلباات ما
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جمموتااة أمريكااا ال تينيااة ومنطقااة البحاار الكااارييب ،وطلااة واكااد م ا جمموتااة دو أوروبااا
الغربية ودو أخرى .
 - ٦وتَّيناش اللجناة ،يف اجتماتهاا اعو اشعقاود يف  ٢٢نيابا /فلاير ،فريقاا فرتياا معنيااا
اللجنااة.
بالتاادرية اجاارا /اسااتعرامل أو للطلبااات وتقييمهااا وتقاادل تقرياار ت ا ذل ا
واجتمط الفرير الفرت يف كش يوي م أياي العمش يف الفترة ما  ٢٢نيابا /فلاير  3آذار/
مااار  .وتنااد اختيااار اشرنيااحا ،نظاار الفرياار الفرت ا يف اللااوا ح ذات الصاالة ،ويف اشباااد
والسياسااات وااجاارا/ات الااا تنطباار تلااأ باارامر التاادرية ،وال ساايما التوصاايات التوجيهيااة
للمتعاقااادي والاااادو اشتكيااااة بشااا ن الاااالامر التدريبيااااة يف طااااار خطااااط العمااااش اشتعلقااااة
باالستكشا (. ISBA/19/LTC/14
 - 7والختيااار اشرنيااحا ،اتتمااد الفرياار الفرتا تلااأ اشعاااي الااا قدمتااها نيااركة ،GSR
والرابطة الصينية للبحث والتطوير يف جما اشوارد اشعدنية للمحيطات ،ونيركة الياباان الوطنياة
للنفط والغاز واشعادن للت هيش لالامر كاش مناها ،ال سايما الكفاا/ة اللغوياة ،والتعلاي  ،وا الة
الوظيفية ،و مكانات التقدّي الوظيف لدى اشرنيحا ،وأسباب طلاة التادرية ،والفوا اد الاا
م اشتوقط أن ينيها بلدان اشرنيحا ،وغ ذل م اشؤه ت الواردة يف اساتمارات الطلاة.
وبااضااافة تلاا االتتبااارات ،جاارى ياا  /االتتبااار الواجااة للتوزيااط ايغاارايف العاااد
والتوازن با اينسا ،وال سيما شصاا واكتياجاات الادو النامياة غا السااكلية واشتااررة
جغرافيا ،تلأ حنو ما طلبه جملس السلطة يف الفقارة  ٦ما مقارره  ISBA/20/C/31الاذي اتخ اذ
يف دورته العشاري  .وروتياش أيااا أثناا /تملياة االختياار اششااورات الاا دارت باا اعماناة
ونيااركة  ،GSRوالرابطااة الصااينية للبحااث والتطااوير يف جمااا اشااوارد اشعدنيااة للمحيطااات،
ونيركة اليابان الوطنية للنفط والغاز واشعادن.

ثانيا  -التوصية
 - 8يف  3آذار/مار  ،قدي الفرير الفرت اشعا بالتادرية تقريارا تا أتمالاه ،وقادّي
اللجنة قا مة ب مسا /اشرنيحا اعوا ش واشرنيحا البديلا الاذي أوصا ب بتعييناه لكاش برناامر
تاادرييب تلااأ كاادة .وبعااد يا  /النظاار الواجااة ،قبلااش اللجنااة هااذه التوصااية ،ووافقااش تلااأ
القا مااة التالياة للمرنيااحا اعوا ااش واشرنيااحا البااديلا ل سااتفادة ما الاالامر التدريبيااة الااا
قدمتها نيركة  ،GSRوالرابطة الصينية للبحث والتطاوير يف جماا اشاوارد اشعدنياة للمحيطاات،
ونيركة اليابان الوطنية للنفط والغااز واشعاادن .و ذا ماا رفا أي ما اشرنياحا اعوا اش هاذا
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التاادرية أو تعااذر تليااه اششاااركة فيااه يف غاااون مهلااة قص ا ة ،ينبغ ا االتصااا باشرنيااحا
البديلا بالترتية اشبيَّ للحصو تلأ التدرية.
برنااامر نيااش نيااهادة اشاجساات الااذي قدمتااه نيااركة

GSR

كارولينا ي . .كامارغو (اللازيش
ديفيد فين موركروفش (جنوب أفريقيا
ثوما ي يت ويدون (جتر كوك

اشرنيح اعو
اشرنيح البديش اعو
اشرنيح البديش الثاين
برناااامر التااادرية يف تااارمل البحااار الاااذي قدمتاااه
الرابطااة الصااينية للبحااث والتطااوير يف جمااا اشااوارد
اشعدنية للمحيطات
اجملموتة ألف (اشسوح اييولوجية
السيد نوح أوونتيغ (غانا
اشرنيحان اعوالن
جومنارك يساروا هومو (بابوا غينيا ايديدة
سوثارات سريرود (تايلند
اشرنيح البديش اعو
باتبايار باختو (منغوليا
اشرنيح البديش الثاين
باميديش سامويش أوريساجو (نيج يا
اشرنيح البديش الثالث
ينكيبا باتوكو أرسا (مجهورية الكونغو الدميقراطية
اشرنيح البديش الرابط
ثيش ناين وي (ميامنار
اشرنيح البديش ا امس
جيف بايا نشيمبا (مجهورية الكونغو الدميقراطية
اشرنيح البديش الساد
مارتا جوزيف (هايا
اشرنيح البديش السابط
اجملموتة با( /اشسوح البيئية
فيديش كويلغا ياميوغو (بوركينا فاسو
اشرنيحان اعوالن
أالنا مسيث (جتر كوك
غور دجيفوردجيان (أرمينيا
اشرنيح البديش اعو
نافتا نياكوندي (كينيا
اشرنيح البديش الثاين
كريستوفر سكيا (ايمهورية الدومينيكية
اشرنيح البديش الثالث
تياغو ماكسيميانو (اللازيش
اشرنيح البديش الرابط
نادي فاتو قاطارا (بوركينا فاسو
اشرنيح البديش ا امس
جونسلي أوريكا رومان (هايا
اشرنيح البديش الساد
اجملموتة جي (اشسوح اييوفيتيا ية
ليتابيث أ .ب يت غونتاليس (اشكسي
اشرنيح اعو
حممد معوّد أبو حممود (مصر
اشرنيح البديش اعو
نيوديسكار سانش فلور (هايا
اشرنيح البديش الثاين
آنا ك را كوين ميلو (اللازيش
اشرنيح البديش الثالث
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ماي كا (بابوا غينيا ايديدة
دجانغو مايدي كوليبا (ما

اشرنيح البديش الرابط
اشرنيح البديش ا امس
برنامر التدرية يف ترمل البحر الذي قدمته نياركة
اليابان الوطنية للنفط والغاز واشعادن
جاان ماااري باوب بااوب البوونا (مجهوريااة الكونغااو
اشرنيحون اعوا ش
الدميقراطية
حممد أمحد حمة الدسوق (مصر
فيلياي مومويفالو (فيج
برييافات كونغثاوورن (تايلند
لويس بوليدو دي سوزا (اللازيش
هاي نرينه (فييش ناي
اشرنيح البديش اعو
سليمان  .دان (نيج يا
اشرنيح البديش الثاين
مامتا سينغاناها نييفارامو (ااند
اشرنيح البديش الثالث
وا ش تبد الوهاب براهي (مصر
اشرنيح البديش الرابط
آنه ث تران (فييش ناي
اشرنيح البديش ا امس
أمحد حممد جاد (مصر
اشرنيح البديش الساد
تشون ثانه فو (فييش ناي
اشرنيح البديش السابط
كابتر جون توبو (الفلبا
اشرنيح البديش الثام
ك .ي .تتاي نيودهري (بنغ ديش
اشرنيح البديش التاسط
زولبو غانباتار (منغوليا
اشرنيح البديش العانير
هيث سعيد الفرقاين (تمان
اشرنيح البديش احلادي تشر
تبد القادر حممد فرح (الصوما
اشرنيح البديش الثاين تشر
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