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الدورة اخلامسة والعشرون
كينغستون 26-1 ،متوز/يوليه 2019
البند  13من جدول األعمال املؤقت*
تعزيز التعاون الدويل فيما يتعلق ابألنشطة يف املنطقة

مشر ر ر ررروت مهمرة تااسل ة السر ر ر ررلطة الدولية لقات الردار وويارة امل ار الطريعية
(اإل ارة احلك مية لش ر رريون ا يطالص يف النر ر ر ةشر ر ر ن نش ر ررا مرمز مشر ر ر
للتدريب والردث
مهمرة من األمانة

أوال  -مقدمة
 - 1استتتلمت الستتلطة الدولية لقاع البحار مفكية يف ت وية  29أاير/مايو  2019من البعثة الدائمة
للصت ت ت ت ت ت ت أ الت البعثة ا رس ت ت ت ت ت تتالة موج ة األم العا من وا هو  ،املديي وزارة املوارد الطبيعية
رس تتالته أن اإلدارة احلكومية لش تتؤون
(اإلدارة احلكومية لش تتؤون اايطايف الص ت وسكي الس تتيد وا
اايطايف ،بوص ت ت ا الوكالة احلكومية الص ت ت املعنية ردارة املوارد الطبيعية ويفت تتؤون اايطايف ،عل أ ية
كبرية على التعاون الطويل األجل مع الستتلطة وأعئتتائ ا وأيفتتار أيئتتا أن اإلدارة ،بغية عرير القدرايف
جمال البحث العلمي أعماق البحار البلدان النامية ،و عرير التعاون الدويل فيما يتعل ابملست ت ت ت ت ت تتائل
سايف الصلة أبعماق البحار ،قرتح شاء ميكر مشرتك للتدريب والبحث ب الص والسلطة الدولية لقاع
البحار كينغداو ،الصت ت ت ت واستت الس ت ت تتيد وا رس ت ت تتالته بطلب موجه من اإلدارة لتقد مش ت ت تتيوع مفكية
اه بش تتإن ش تتاء ميكر من هفا القبيل المعية لتن ي فيه متوز/يوليه  ،2019طار بند جدول
األعمال ” عرير التعاون الدويل فيما يتعل ابأل شطة املنطقة“

*
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اثنيا  -معل مال أساسية
 - 2أثناء زايرة قا ا األم العا اإلدارة احلكومية لشت ت تتؤون اايطايف بين كا ون الثا /
ينايي  ،2018اقرت ت اإلدارة بصورة غري رمسية شاء ميكر مشرتك للتدريب وقدمت اإلدارة مشيوعا أوال
رييان/يو يتته  2018و ال رتة ب رييان/يو يتته  2018وأاير/متتايو  ،2019أجييف
ملتتفكية تتاه
اإلدارة واألما ة عدة جواليف من بادل اآلراء بشإن ص مشيوع مفكية الت اه
 - 3و تين ة لعمليايف بادل اآلراء املفكورة ،أعديف اإلدارة احلكومية لشت ت تتؤون اايطايف واألما ة بصت ت تتورة
مشرتكة مشيوع مفكية اه ب السلطة واإلدارة بشإن شاء ميكر مشرتك للتدريب والبحث (ا ي امليف

اثلثا  -مشروت مهمرة التااسل
 - 4وفقا ملش تتيوع مفكية الت اه  ،من املقير أن قو اإلدارة احلكومية لش تتؤون اايطايف ر ش تتاء امليكر
املش تترتك للتدريب والبحث ابلتنس تتي مع الس تتلطة من أجل دع الوفاء لس تتؤوليايف الس تتلطة والتراما ا فيما
يتعل ببنتتاء القتتدرايف ،والبحتتث العلمي البحيت ،والتعتتاون التتدويل لتطويي التكنولوجيتتا البحييتتة على النحو
املنصت ت ت تتو عليه األجراء احلادت عشت ت ت تتي والثالث عشت ت ت تتي واليابع عشت ت ت تتي من ا اقية األم املتحدة لقا ون
البحتتار ،وكتتفلتتل ن يتتف التوج تتايف االس ت ت ت ت ت ت ترتا ينيتتة ااتتددة ا طتتة االس ت ت ت ت ت ت ترتا ينيتتة للست ت ت ت ت ت تتلطتتة لل رتة
 ،ISBA/24/A/10( 2023-2019امليف
 - 5ومن املقير أن يُيبط امليكر املش تترتك للتدريب والبحث ،على األقل سال الس تتنوايف ا م األو
من عمله ،ابمليكر الوطين ألعماق البحار الص الفت سيقو ابستئافته كينغداو ،الص
-6

و شمل امل ا اليئيسية للميكر املشرتك للتدريب والبحث ما يلي:

وفري بيامج الت تدري تتب العلو والتكنولوجي تتا البحيي تتة ،وك تتفل تتل التقني تتايف املتعلقتتة
(أ
ابلبحث العلمي البحيت ،اليت دف يست ت تتري املشت ت تتاركة الكاملة للدول النامية األ شت ت تتطة املنطقة،
لا سلل ،عند االقتئ ت ت ت ت تتاء ،بيامج التدريب اليت س ت ت ت ت تتيقدم ا املتعاقدون لوجب عقود االس ت ت ت ت تتتكش ت ت ت ت تتاف
أو االستغال مع السلطة؛
(ب
املنطقة؛

جياء بيامج حبوث عاو ية بش ت تتإن التطورايف واالااهايف األسرية فيما يتعل ابأل ش ت تتطة

(ج
العلمية البحيية

ن ي املؤمتيايف ،واحللقايف الدراس ت ت ت ت ت تتية ،و لقايف العمل والندوايف فيما يتعل ابلبحوث
املنطقة واأل شطة املنطقة؛

(د
لي ا بس ولة؛

النشتتي الس تييع لنتائج البحث العلمي والتكنولوجي البحيت

منشتتورايف اكن الوصتتول

(ه

التعاون التقين مع الدول األسيى ،وال سيما البلدان النامية

 - 7ومن املقير شت ت ت ت تتاء لنة وجي ية إلست ت ت ت تتداء املشت ت ت ت تتورة والتوجيه
والبحث ،الفت سيمثل امليكر وسيتو املسؤولية عن عمليا ه اليومية

2/7

مديي امليكر املشت ت ت ت تترتك للتدريب
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 - 8ولن ينطوت مقرتح ش ت ت ت ت ت ت تتاء ميكر مشت ت ت ت ت ت تترتك للتتتدريتب والبحتتث على أت ر متاليتتة على ميرا يتة
السلطة ،ولن ُُيدث أيئا الترامايف مالية على الدول األعئاء ،يا ألن املوارد املالية للميكر ستستمد من
األموال واملنح املقدمة من اإلدارة احلكومية لشؤون اايطايف والتربعايف واهلبايف
 - 9وال نشتتم مفكية الت اه قوقا أو واجبايف ملرمة قا ول للطيف  ،ولي ألت من الطيف ستتلطة
التصيف ابس الطيف اآلسي أو لرامه بشكل سي ولن تحمل السلطة أو أت من أعئائ ا أت مسؤولية
عن أت أ شطة للميكر املشرتك للتدريب والبحث

راةعا  -اإلجرا املطل ب اختاذه من قرل اجلمعية
 - 10نص ال قية ( 2ت من املادة  160من اال اقية على أن من صت ت ت ت ت ت تتا يايف المعية وو ائ ا
الش تتيوع جياء دراس تتايف واااس وص تتيايف بغيا عرير التعاون الدويل فيما يتعل ابأل ش تتطة املنطقة
وبناء على سلل ،دعى المعية الن ي مشت ت ت ت ت ت تتيوع مفكية الت اه امليفقة املقدمة من اإلدارة احلكومية
لش ت تتؤون اايطايف والتوص ت تتية ربيام ا عن طيي اإلسن لوم العا بتوقيع املفكية ،مع أت عديايف يي ى
أهنا ضيورية ،ن وجديف
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املرفق
مشر ر ر ررروت مهمرة تااسل ة السر ر ر ررلطة الدولية لقات الردار وويارة امل ار الطريعية (اإل ارة
احلك مية لشيون ا يطالص يف الن ةش ن نشا مرمز مش للتدريب والردث
بغية عرير و ش ت ت ت تتنيع جياء البحوث العلمية البحيية املنطقة ،وكفلل التعاون الدويل من أجل
طويي املعارف والبحوث التكنولوجية ،لا سلل عن طيي جياد في التدريب وبناء القدرايف ،وخباص تتة
للبلدان النامية ،قرتح وزارة املوارد الطبيعية (اإلدارة احلكومية لش ت ت ت ت تتؤون اايطايف (املش ت ت ت ت تتار لي ا فيما يلي
ابست ”اإلدارة“ الصت القيا  ،ابلتنستتي مع الستتلطة الدولية لقاع البحار (يشتتار لي ا فيما يلي ابست
”السلطة“  ،ر شاء ميكر مشرتك للتدريب والبحث
و يث ن
الستتلطة هي املن مة اليت قو الدول األطياف ا اقية األم املتحدة لقا ون البحار من ساهلا
بتن ي األ شطة املنطقة واليقابة علي ا ،وال سيما بغية دارة موارد املنطقة؛
واإلدارة هي ج از كومي ألداء م ا شتتمل مستتح املوارد الطبيعية البحيية ورصتتدها و قييم ا،
وكفلل عرير التعاون الدويل ،ساصة مع البلدان النامية واملن مايف الدولية؛
ود الس ت تتلطة واإلدارة كلتا ا مواص ت تتلة وزايدة عمي عاوهنما املس ت تتائل املتص ت تتلة بتن يف األجراء
احلادت عشي والثالث عشي واليابع عشي من اال اقية واال اق بشإن ن يف الرء احلادت عشي من ا اقية
األم املتحدة لقا ون البحار املؤرسة  10كا ون األول/ديسمرب  1982عن طيي القيا  ،على النحو املب
مفكية الت اه هفه ،بتنسي عمليايف اطيط و ن يف أ شطة امليكر املشرتك للتدريب والبحث؛
 - 1يواف كل من السلطة واإلدارة (”الطيفان“ بناء على هفه املفكية على الدسول
من أجل:

مفكية اه

نس ت ت تتي اطيط و ن يف أ ش ت ت تتطة امليكر املش ت ت تترتك للتدريب والبحث على و ُي ر ويعرز
(أ
جياء البحث العلمي البحيت ،من قبل الدول النامية ولص ت ت ت تتاحل ا ويقوت أواص ت ت ت تتي التعاون جمال البحث
العلمي البحيت والتطور التكنولوجي؛
(ب
(ج

شنيع و يسري التعاون مع الدول النامية جمال التطور العلمي والتكنولوجي البحيت؛
عرير التعاون الدويل

جمال البحث العلمي البحيت

املنطقة

 - 2ومن املقير أن قو اإلدارة ر ش ت تتاء ميكر التدريب والبحث ابلتنس ت تتي مع الس ت تتلطة من أجل دع
الوفاء لست تتؤوليايف الست تتلطة والتراما ا فيما يتعل ببناء القدرايف ،والبحث العلمي البحيت ،والتعاون الدويل
لتطويي التكنولوجيا البحيية ،وكفلل ن يف التوج ايف االس ترتا ينية ااددة ا طة االس ترتا ينية للس تتلطة
لل رتة 2023-2019
 - 3ومن املقير أن يُيبط امليكر املش تترتك للتدريب والبحث ،على األقل سال الس تتنوايف ا م األو
من عمله ،ابمليكر الوطين ألعماق البحار الص الفت سيقو ابستئافته كينغداو ،الص
-4
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و تمثل رسالة امليكر املشرتك للتدريب والبحث

ما يلي:
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عرير في وبيامج التدريب وبناء القدرايف اليت ُوض ت ت تتعت ملواطين الدول النامية جمال
(أ
األ شطة املتعلقة بقاع البحار العميقة؛
(ب

ر و عرير جياء البحث العلمي البحيت من قبل الدول النامية؛

عرير التعاون جمال البحث العلمي والتطور التكنولوجي البحيي  ،لا
(ج
اإلمكان واالقتئاء ،قل التكنولوجيا البحيية؛
(د
-5

زايدة مشاركة الدول النامية

األ شطة

سلل ،عند

املنطقة

و شمل امل ا اليئيسية للميكر املشرتك للتدريب والبحث ما يلي:

وفري بيامج التتتدريتتب جمتتال العلو والتكنولوجيتتا البحييتتة ،وكتتفلتتل جمتتال التقنيتايف
(أ
املتعلقة ابلبحث العلمي البحيت ،اليت دف يس ت ت تتري املش ت ت تتاركة الكاملة للدول النامية األ ش ت ت تتطة
املنطقة ،لا سلل ،عند االقتئتتاء ،بيامج التدريب اليت ستتيقدم ا املتعاقدون لوجب عقود االستتتكشتتاف
أو االستغال مع السلطة؛
(ب
املنطقة؛

جياء بيامج البحوث التعاو ية املتصلة ابلتطورايف واالااهايف األسرية املتعلقة ابأل شطة

(ج
العلمية البحيية

ن ي املؤمتيايف ،واحللقايف الدراس ت ت ت ت ت تتية ،و لقايف العمل والندوايف فيما يتعل ابلبحوث
املنطقة واأل شطة املنطقة؛

(د
لي ا بس ولة؛

منشتتورايف اكن الوصتتول

النشتتي الس تييع لنتائج البحث العلمي والتكنولوجي البحيت

(ه

التعاون التقين مع الدول األسيى ،وال سيما البلدان النامية؛

(و

م ا أسيى يت علي ا كا الطيف

 - 6ومن املقير شت ت ت ت تتاء لنة وجي ية إلست ت ت ت تتداء املشت ت ت ت تتورة والتوجيه
والبحث بشإن املسائل التالية:

مديي امليكر املشت ت ت ت تترتك للتدريب

(أ

اطيط و ن يف بيامج التدريب والبحث ا اصة ابمليكر؛

(ب

سطة العمل السنوية للميكر بشإن بيامج التدريب والبحث؛

(ج

التقاريي املتعلقة بعمل امليكر؛

(د

مجع األموال لربامج التدريب والبحث ا اصة ابمليكر؛

(ه

مسائل أسيى يت علي ا كا الطيف

 - 7وينبغي أن َّؤلف اللننة التوجي ية من عئ تتوين س تتمي ما الس تتلطة ،وعئ تتوين س تتمي ما اإلدارة،
ومديي امليكر املشتترتك للتدريب والبحث وينبغي أن يُنت ب رئي اللننة التوجي ية من قبل أعئتتاء اللننة
ما عدا املديي وينبغي التناوب على منصب اليئي ب السلطة واإلدارة مية كل سنت
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 - 8وينبغي أن اتمع اللننة التوجي ية مية الس ت تتنة على األقل مكان ت ف اللننة قيارا بش ت تتإ ه
وجيوز عقد اجتماعايف ضافية سب االقتئاء ،لا سلل عن طيي التداول ابل يديو
 - 9وست ت ت ت ت ت تتتقو اللننتتة التوجي يتتة ابعتمتتاد الن تتا التتداسلي ويكون ااتتاس القيارايف اللننتتة بتواف
اآلراء و ال اس تتتن ديف كل ال ود للتوص تتل قيار بتواف اآلراء اللننة ،قد اللننة املس تتإلة
كا الطيف للتشاور
 - 10ويسمى مديي امليكر املشرتك للتدريب والبحث من قبل اإلدارة ابلتشاور مع السلطة ويع ن بصورة
مشرتكة من قبل السلطة واإلدارة ملدة مخ سنوايف وجيوز عادة عي املديي
 - 11واثل املديي امليكر املشرتك للتدريب والبحث ويتو املسؤولية عن العمليايف اليومية للميكر
 - 12ويتو املديي املسؤولية عن املسائل التالية وينبغي أن يلتم مشورة اللننة التوجي ية بشإهنا:
(أ

عداد سطة عمل سنوية بشإن بيامج التدريب والبحث؛

(ب

ن يف بيامج التدريب والبحث ا اصة ابمليكر؛

(ج

عداد التقاريي املتعلقة بعمل امليكر؛

(د

مجع األموال لربامج التدريب والبحث ا اصة ابمليكر

املسائل املتعلقة ابمليكر املشرتك للتدريب والبحث ،سمي اإلدارة
 - 13ولتيسري التنسي ب الطيف
دارة يفؤون اايطايف العميقة الص ال ة املسؤولة عن التنسي مع أما ة السلطة
 - 14و وفي اإلدارة ،من سال امليكر الوطين ألعماق البحار الصت ت ت  ،مكا ب ،وغيف اجتماعايف،
وأماكن مبيت ،ولواز ومعدايف ومو ي دع للميكر املشرتك للتدريب والبحث
 - 15ومن املقير ن يف بيامج التدريب اليت يوفيها امليكر املشت ت ت ت ت ت تترتك للتدريب والبحث لص ت ت ت ت ت ت تتا الدول
النامية ،وال س ت ت ت تتيما أقل الدول وا والدول النامية غري الس ت ت ت تتا لية والدول النامية املتئ ت ت ت تتيرة جغيافيا والدول
الررية الص ت ت ت ت تتغرية النامية وعند منح ال ي التدريبية ،ينبغي ياء االعتبار الواجب للتوازن ب النست ت ت ت ت ت
والتوزيع الغيا العادل
تلف وا ي البحوث العلمي ت تتة
 - 16وينبغي ن ي ت تتف الربامج الت ت تتدريبي ت تتة على مجيع املست ت ت ت ت ت تتتواييف
والتكنولوجية البحيية ،وساصة البيولوجيا البحيية ،واألوقيا وغيافيا ،واهليدروغيافيا ،واهلندسة ،واالستكشاف
اليولوجي لقاع البحار ،و كنولوجيايف است ت ت ت ت ت تتت ياج املعادن والتعدين و يثما يكون سلل كنا وعمليا،
اكن أن يشتتمل بيلمج التدريب أيئتتا التدريب فيما يتعل ابلستتياستتايف املتعلقة ابايطايف ،وقا ون البحار
وقواعد السلطة وأ مت ا و جياءا ا
 - 17واكن أن شمل بيامج البحث اليت يدعم ا امليكر املشرتك للتدريب والبحث البحوث املتصلة لا يلي:
الستتياستتايف والتكنولوجيايف واملمارستتايف ال ئتتلى املتعلقة حبماية البياة البحيية واحل ا
(أ
علي ا ،لا سلل منع التلوث البحيت وس ئه والسيطية عليه؛
(ب رص ت ت ت ت تتد االااهايف والتطورايف
التكنولوجيا املتصلة حبماية البياة البحيية وصوهنا
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 - 18واكن أن يت أموال امليكر املشرتك للتدريب والبحث ا يلي:
(أ

األموال التشغيلية اليت قدم ا اإلدارة؛

(ب

األموال أو املنح ا اصة ابلتدريب والبحث اليت قدم ا اإلدارة؛

(ج

األموال ا اصة ابلتدريب والبحث الواردة من سال السلطة ،سا كا ت متا ة؛

(د

األموال اليت امع ا اللننة التوجي ية؛

(ه

التربعايف املقدمة من املتعاقدين؛

التربعايف املقدمة من األعئتتاء واملياقب
(و
واملن مايف ا ريية ،والوكااليف واملن مايف الدولية؛

الستتلطة ،أو غريها من املؤس تستتايف الدولية،

عند االقتئ ت ت تتاء ،املنح املقدمة من ص ت ت تتندوق اهلبايف للبحوث العلمية البحيية املنطقة
(ز
التابع للسلطة ،رهنا ابملوافقة لوجب االستصاصايف واملبادئ التوجي ية واإلجياءايف املنطبقة الصندوق؛
(ح

مصادر التمويل األسيى

 - 19ويت الطيفان على عرير أ ش تتطة امليكر املش تترتك للتدريب والبحث وبيامج البحث والتدريب اليت
يئطلع ا وعلى التشنيع على قد املسا ايف املالية لل الربامج
مفكية الت اه هفه أو أت وثيقة تعل ا ما يعين نازل الستتلطة ،الصتتييح أو الئتتمين،
 - 20ولي
أو أت من مو ي ا ،عن أت امتيازايف أو صاليف يتمتعون ا لوجب اال اقية
 - 21وال ش تتكل مفكية الت اه هفه معاهدة دولية وال نش تتم قوقا أو واجبايف ملرمة قا ول للطيف
ولي ألت من الطيف س تتلطة التص تتيف ابست ت الطيف اآلسي أو لرامه بش تتكل سي وال تحمل الس تتلطة
أو أت من أعئائ ا أت مسؤولية عن أت أ شطة للميكر املشرتك للتدريب والبحث
 - 22ال ال مفكية الت اه هفه ابال اقايف املربمة من جا ب أت من الطيف مع من مايف وبيامج أسيى
 - 23ومفكية الت اه هفه موقعة من قبل كا الطيف بيوح من التعاون واكن عديل يفت ت ت ت ت ت تتيو هفه
املفكية لوافقة كا الطيف
 - 24و دسل مفكية الت اه هفه ير الن اس اعتبارا من اتريخ وقيع ا من جا ب كا الطيف و س تتيت
ملدة مخ س ت ت تتنوايف ما ؤ جيي هناءها رعطاء أت من الطيف يف ت ت تتعارا قبل ثاثة أيف ت ت ت ت ي من اتريخ اإلهناء
واكن متديدها ابال اق املشرتك ب كا الطيف ل رتايف ضافية مدة كل من ا مخ سنوايف
 - 25و وضع مفكية الت اه هفه ابللغت اإل كليرية والصينية ،ويتساوى كا النص
عن السلطة الدولية لقاع البحار

احلنية

عن وزارة املوارد الطبيعية
(اإلدارة احلكومية لشؤون اايطايف
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