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الربامج التدريبية املتاحة للبلدان النامية
مق ّدم من اجملموعة األفريقية

أوال  -الوالية التدريبية للسلطة الدولية لقاع البحار
 - 1مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  ،1982يُعترب التدريب أحد الفوائد غري النقدية
الرئيسييية الناةيينة عن تنفيز ااحلا ا اشر عنيير من اةتفاقية ،كما يُعترب وتيييلة لتحقي ابناييا نسييبيا
( )1
إطار نظام السلطة الدولية لقاع البحار لااحل الدول النامية ،من خالل تباشل املعار وبناا القدرات .
-2

وقد ننأت ،مبوجب اةتفاقية ،اةلتحلامات التالية:
(أ)

على السلطة أن:

’‘1

تطور برامج للبحييل العلمل البحرر لفييائييدة البلييدان النييامييية بغييية تقوييية قييدرا ييا على
املؤهلني (املاشة )143؛
البحل ،وتوفري التدريب ،وتنجيع اتتخدام العاملني ّ

’‘2

تنهض ابلتكنولوجيا واملعرفة العلمية الوطنية
التدريب (املاشة )144؛

البلدان النامية وتني ي ي ي ي ي ييجعها من خالل

__________
*
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Myron N. Nordquist, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982: a commentary, vol. 1,

.(Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia School of Law, 1985), pp. 425–426 and 432
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’‘3

تتخز تدابري لضي ي ي ي ييمان وجوش عموعة متنوعة من ليات بناا القدرات ونقج التكنولوجيا
لفائدة البلدان النامية (املاشة )274؛

(ب) تتعاون الدول تعاوان نني ي ييطا مع السي ي ييلطة لتني ي ييجيع وتيسي ي ييري نقج املهارات والتكنولوجيا
البحرية إىل الدول النامية وإىل رعاايها وإىل املؤتسة فيما يتعل ابألننطة املنطقة (املاشة )273؛
(ج) يض ي ي ييع املتعاقدون مع الس ي ي ييلطة برامج عملية لتدريب العاملني التابعني للس ي ي ييلطة وللدول
النامية ،مبا ذلك منيياركة هؤةا العاملني مجيع األننييطة املنطقة واملنييمولة ابلعقد (املرف ال الل،
املاشة .)15
 - 3ويعكس نظام السي ي ي ي ي ي ييلطة لالتي ي ي ي ي ي ييتكن ي ي ي ي ي ي ييا ن املاشة  15من املرف ال الل لالتفاقية ،إذ أنه
ين على أن نطاق ومتويج الربانمج التدرييب لكج متعاقد قابج للتفاوض بني املتعاقد والسي ي ي ي ي ي ييلطة والدولة
أو الدول املحلكية(.)3(،)2
 - 4و عام  ،2013بعد ابعراب عن ة ي ي ي ي ي ي يواغج بن ي ي ي ي ي ييأن عدم امت ال املتعاقدين ةلتحلاما م املتعلقة
ابلتدريب بنييكج منهجل أو كبري ،أرييدرت اللجنة القانونية والتقنية توريييات توجيهية للمتعاقدين والدول
املحلكية بن ي ي ي ي ي ييأن الربامج التدريبية إطار خط العمج املتعلقة ابةت ي ي ي ي ي ييتكن ي ي ي ي ي ييا (.)ISBA/19/LTC/14
وتوش اجملموعة األفريقية أن تؤكد من جديد على أمهية تلك الوثيقة ،مع ابةي ي ي ي ي ي ييارة نفس الوقت إىل أنه
ت ي ي ي يييكون من املفيد تلقل تو ي ي ي يييحات بن ي ي ي ييأن ما إذا كان وز للس ي ي ي ييلطة أن تطالب املتعاقدين ابةمت ال
للتوريات ،وأن تطالب املتعاقدين إبطالع اجمللس على امت اهلم للتوريات.
 - 5وألغراض هزه الوثيقة ،تني ييري اجملموعة األفريقية باي ييفة خاري يية إىل أن التوري يييات املزكورة أعاله
تن على ما يلل:
ينبغل أن تتيح خطة التدريب لكج متعاقد فرري ي ي ي ي ي يية لتدريب ما ة يقج عن  30متدراب
(أ)
(أر ما ة يقج عن  10متدربني خالل كج مخس ت ي يينوات من عقد مدته  15ت ي يينة) ،وينبغل للمتعاقدين
أن يقدموا إىل السلطة مسامهة على تبيج اهلبة خمااة على وجه التحديد ألغراض التدريب عندما يتعزر
تنفيز الربامج التدريبية نتيجة لعوامج تفر ها الظرو (الفقرة ( 16أ))؛
(ب) ة بد من اتباع عملية اتي ييتباقية إذا كان امليُي ي ي ي ي ي ي ي يراش هو أن يتواف التدريب مع اةحتياجات
(الفقرة  ،)17وينبغل لألمني العييام أن يض ي ي ي ي ي ييع برانعيا طوييج األجيج بنيياات على احتييياجيات وأولوايت البلييدان
ألغراض التخطي  ،ويتعهده اب فظ ،لكل تستخدمه اللجنة مناقنا ا مع املتعاقدين (الفقرة ( 16ج)).
 - 6وحيتج التدريب مكانة ابرزة أيض ي ييا االطة اةت ي يداتيجية ااديدة للس ي ييلطة (،)ISBA/24/A/10
اليت اعتمد ا اامعية متوز/يوليه  ،2018وهل تتضمن األهدا التالية:

__________
( )2ة توجد أر شولة أفريقية ي ييمن املتعاقدين أو الدول املحلكية ،وهلزا يتم إةي ي يراأ أر شولة أفريقية تاي ييميم برامج التدريب
اليت يوفرها املتعاقدون أو اةتفاقات املتاي ي ي ييلة اا ،مع أن العاملني من الدول األفريقية من املس ي ي ييتفيدين املسي ي ي ييتهدفني من
هزه الربامج.
املرف الرابع للنظم املتعلقة ابلعقيدات والكربيتيدات والقنور.
( )3البند  8من النروط القياتية لعقوش اةتتكنا
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التوجه اةت ي ي ي ي ي ي يداتيجل  :1-5ا رص على أن تكون مجيع برامج وتدابري بناا القدرات
(أ)
ووت ي ي ي ي ي ي ييائج إوازها عدية وملموت ي ي ي ي ي ي يية وكفؤة وفعالة ومو مجهة لتلبية احتياجات الدول النامية ،اليت ّدشها
الدول النامية؛
(ب) التوجه اةت ي ي ي ي ي يداتيجل  :4-5اةتي ي ي ي ي ييتفاشة من إوازات برامج تدريب املتعاقدين وتقييم
أتثريها األجج البعيد على بناا القدرات؛
(ج) التوجه اةت ي يداتيجل  :3-6ابلتعاون مع الدول األطرا  ،بدا وتعحليحل التدابري اليت توفر
الفرص ملوظفل الدول النامية للتدريب عال العلوم والتكنولوجيا البحرية ولكل يني ي يياركوا مني ي يياركة كاملة
األننطة املنطقة.
 - 7وأةارت الفقرة  19من االطة اةتداتيجية إىل أن التحدر الزر تواجهه السلطة هو مان أن
تو ي ي ييع وتُنفمز تدابري بناا القدرات بن ي ي ييكج فعال ،وأن تعكس احتياجات الدول النامية ،اليت يتم ديدها
من خالل عمليات ةفافة تنارأ فيها الدول النامية مناركة كاملة.
 - 8وقد أكدت هزا الرأر العديد من املناتييبات هينات أخرات عبعة للسييلطة ،من بينها اامعية.
و البييان عن أعميال اامعيية شور يا الرابعية والعن ي ي ي ي ي ي يرين ( ،)ISBA/24/A/12أفياش رئيس اامعية نن
بعض الوفوش أبرزت أمهية فرص التدريب املتاحة لألفراش من البلدان النامية بوري ييفها من الفوائد غري النقدية
املباةي ييرة الناةي يينة عن تنفيز ااحلا ا اشر عني يير من اةتفاقية واتفاق عام  1994املتاي ييج به .وإ ي ييافة إىل
اقدح أن تس ي ي ي ي ييتهد الربامج التدريبية تلبية احتياجات البلدان النامية ،مع كفالة تكافؤ اانس ي ي ي ي ييني.
ذلكُ ،
و ُة يجعت السييلطة على موار يلة عقد حلقات عمج تقنية وحلقات تدارس إعالمية ،وإشارة برامج التدريب
العام والتدريب الداخلل االارة اا وتنظيم أننطة أخرات لبناا القدرات.
املنظمة للس ي ي ييلطة ،تالحظ اجملموعة األفريقية أيض ي ي ييا أنه عام ،2018
 - 9وفض ي ي ييال عن الا ي ي ييكوأ ّ
تعهدت السي ي ي ي ي ي ييلطة بعدش من اةلتحلامات الطوعية خالل مؤمتر األمم املتحدة لدعم تنفيز اهلد  14من
أهدا التنمية املسي ي ي ي ي ي ييتدامة ،من بينها اةلتحلام بتعحليحل شور املرأة البحوي العلمية البحرية من خالل بناا
القدرات( ،)4واةلتحلام بدعم اةقتا ي ي ي ي ي يياش األزرق ألفريقيا( )5الزر تعهدت الس ي ي ي ي ي ييلطة إطاره بتنظيم مخس
حلقات عمج لبناا القدرات خمتلف أحناا أفريقيا.

__________
( )4انظر .https://oceanconference.un.org/commitments/?id=15467
( )5انظر .https://oceanconference.un.org/commitments/?id=16374
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اثنيا  -اإلجنازات اليت حققتها السلطة يف جمال التدريب حىت اآلن
 - 10تدرأ اجملموعة األفريقية أن الطرق الرئيس ي ي ييية ال الي اليت ات ي ي ييتخدمتها الس ي ي ييلطة ح ا ن لتنفيز
املمول من املتعاقدين املنار إليه أعاله ،ورندوق
التحلاما ا املتعلقة ابلتدريب مبوجب اةتفاقية هل التدريب ّ
( )7
اهلبات للبحوي العلمية البحرية املنطقة( ،)6وبرانمج التدريب الداخلل لألمانة .
 - 11وة د هزه الوثيقة إىل تقدمي عرض ةي ي ي ي ي ييامج لربامج التدريب ،وإوا لتسي ي ي ي ي ييلي الضي ي ي ي ي ييوا على
التفاريج التالية فيما يتعل بنطاق ا ليات ال الي:
التيدرييب اليزر يتيحيه املتعياقيدون :يتم التفياوض على تفيار ي ي ي ي ي ي يييج الربامج التيدريبيية اليت
(أ)
يتيحها املتعاقدون بني السي ي ي ي ي ي ييلطة واملتعاقد والدولة املحلكية وة ىكن للجهات األخرات أن أتثر عليها ،م ج
البلدان النامية اليت قد يرغب رعاايها اةتي ييتفاشة من الربامج التدريبية املتاحة .وبعد انتهاا املفاو ي ييات،
ة يكون وتييع األطرا ال ال ة ا اييول على نس ي من الربامج التدريبية .وخالل فدة السيينوات االمس
املمتدة من  2013إىل  ،2017أعح  11متعاقدا  69فرري ي ي ي ي يية تدريب ( ،ISBA/24/A/2الفقرة .)106
ومن الوا ييح أن هزا العدش ة يسييتو ةييرط ا د األشل البال  10متدربني خالل كج مخس تيينوات من
مدة العقد اليت حدش ا اللجنة توري ي ي ي ي يييا ا (انظر الفقرة ( 5أ) أعاله) نظرا إىل أنه كان هناأ  14عقدا
بييداييية عييام  2013و  27عقييدا ولول عييام  .)8(2017وة تعلم اجملموعيية األفريقييية إذا مت تقييدمي أر
مس ي ييامهات على ت ي ييبيج اهلبة لتغطية هزا العجحل ،أو إذا تقرر قبول إعحة فرر ي يية تدريب ملدة أطول ملتدرب
واحد عو ي ي ي ييا عن عدش أكرب من الفرص ملدة أقا ي ي ي يير ،أو إذا كان ذلك ى ج حاةت عدم امت ال ألحكام
العقد أو لتور ي يييات اللجنة .ويبدو أن معظم الفرص املتاحة كانت شورات تدريبية عرض البحر ،مع أن
أحد املتعاقدين (ةي ي ي ي ي ي ييركة  )UK Seabed Resources Ltdق ّدم الدعم لطالب نني برانعل شكتوراه ،وق ّدم
متعاقد خر (ة ي ييركة  )Global Sea Mineral Resources NVالدعم لطالب واحد برانمج ماجس ي ييتري،
وق ي ّدم بعض املتعيياقييدين الييدعم على ة ي ي ي ي ي ي يكييج برامج تييدريييب شاخلل خمتربات .وكييان  33املييائيية من
املتدربني الزر حاي ي ي ي ي ي ييلوا على شعم من املتعاقدين من أقج البلدان ووا أو الدول ااحلرية الاي ي ي ي ي ي ييغرية النامية
أو البلدان النامية غري الساحلية ،و  31املائة من النساا()9؛
(ب) ري ي ي ي ييندوق اهلبات للبحوي العلمية البحرية املنطقة 30 :نيسي ي ي ي ييان/أبريج ،2018
ر ي ي ي ي ير ما عموعه  550 076شوةرا
كان رأس مال ر ي ي ي ييندوق اهلبات يبل  3 478 315شوةرا ،وقد ُ
لتمويج منح حا ي ي ي ييج عليها  126مس ي ي ي ييتفيدا (انظر  .)ISBA/24/A/2وذكرت األمانة ،عرض مقدمم
أيلول/تييبتمرب  ،2018أن  21املائة من املتدربني الزر حاييلوا على شعم من املتعاقدين كانوا من أقج

__________
( )6أنن ي ي ييا ر ي ي ييندوق اهلبات للبحوي العلمية البحرية املنطقة عام  2006اد تعحليحل وتني ي ييجيع إجراا البحوي العلمية
البحرية املنطقة ملنفعة البن ي يرية مجعاا ،وة تي يييما بدعم مني يياركة العاملني من البلدان النامية برامج التدريب واملس يياعدة
الفنية والتعاون العلمل (انظر .)ISBA/12/A/11
( )7وين ي ي ي ي ييري املوقع الن ي ي ي ي ييبكل للس ي ي ي ي ييلطة إىل أن لربانمج التدريب الداخلل هدفان مها( :أ) توفري إطار ىكن من خالله للطالب
واملسي ي ييؤولني ا كوميني الني ي ييباب من خمتلف االلفيات األكاشىية أن يتعرفوا عن قرب على األعمال واملهام اليت تض ي ييطلع اا
السلطة من أجج إثراا خرب م التعليمية و/أو اكتساب خربة أعمال السلطة؛ (ب) ومتكني السلطة من اةنتفاع ابملساعدة
املقدمة من الطالب املؤهلني واملسؤولني ا كوميني النباب املتخااني مهارات ة تدخج نطاق أننطتها.
( )8انظر .www.isa.org.jm/deep-seabed-minerals-contractors
( )9انظر .www.isa.org.jm/files/documents/EN/BBNJ/2018/Stats/capblppt.pdf
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البلدان ووا أو الدول ااحلرية الاييغرية النامية أو البلدان النامية غري السيياحلية ،وأن  38املائة منهم كانوا
نس ي يياا( .)10وكن ي ييفت البياانت املا ي يينفة اليت نُن ي ييرت بن ي ييأن منح ر ي ييندوق اهلبات ح عام ،)11(2016
مجلة أمور ،عن اةجتاهات امل رية لالهتمام التالية:
’‘1

حاي ي ييج معظم الفائحلين مبنح على متويج ضي ي ييور شورات تدريبية متعلقة ابلقانون ،وليس
ابلعلوم أو التكنولوجيا؛

’‘2

وكان مواطنو البلدان األفريقية ة ى لون توات  20املائة من عموع املستفيدين من املنح؛

’‘3

ويبدو أن مواطنني من بلدان متقدمة النمو قد اتتفاشوا من الاندوق؛

(ج) برانمج التدريب الداخلل :يبدو أن برانمج التدريب الداخلل للسي ي ي ي ي ييلطة جديد نسي ي ي ي ي ييبيا
وقيد التطوير .وة تعلم اجملموعة األفريقية إن كانت هناأ أر بياانت مننورة بنأن عدش األةخاص الزين
تلقوا تدريبا إطار هزا الربانمج ولكن عرض مق ّدم أيلول/تي ي ي ي ي ي ييبتمرب  ،)12(2018حدشت األمانة
البلدان اليت حيمج جنسي ي ي يييتها مخسي ي ي يية متدربني تي ي ي ييابقني (وهل جحلر كوأ ،وفيجل ،وجامايكا ،واببوا غينيا
ااديدة ،وتونغا) ،وكانت نسبة  78املائة منهم من النساا ،وأةارت إىل عدم اتتفاشة أر بلد من أقج
البلدان ووا أو البلدان النامية غري الساحلية من هزا الربانمج.
 - 12وة تعلم اجملموعة األفريقية إن كانت هناأ أر شراتي يية أو لية أخرات واتي ييعة النطاق اتي ييتخدمتها
الس ي ييلطة لس ي ييرب راا البلدان النامية بن ي ييأن احتياجا ا االار ي يية عال بناا القدرات والتنمية اليت ىكن أن
يسعى الربانمج التدرييب للسلطة إىل تلبيتها.

اثلثا  -أثر التدريب الذي تتيحه السلطة على الدول النامية
 - 13ات ي ي ي ييتعر ي ي ي ييت اجملموعة األفريقية التعليقات الس ي ي ي ييابقة املتا ي ي ي ييلة ابلربانمج التدرييب للس ي ي ي ييلطة(،)13
وةحظييت الس ي ي ي ي ي ي يمييات التييالييية هلييزا الربانمج اليت قييد ييد من الفرص املتيياحيية لتجين البلييدان النييامييية فوائييد
مستدامة من التدريب الزر توفره السلطة:
كانت مني ي ي ي ي ي يياركة البلدان النامية
(أ)
السلطة ما مممة لتلبيتها حمدوشة؛

ديد اةحتياجات اليت ينبغل أن تكون تدريبات

أغلب ا اةت ،مت اختيار املرةييحني الفائحلين بفرص التدريب على أتيياس جدار م،
(ب)
بدة من احتياجات ا كومة أو املنطقة املعنية؛
__________
( )10انظر .www.isa.org.jm/files/documents/EN/BBNJ/2018/Stats/capblppt.pdf
( )11انظر .www.isa.org.jm/files/documents/EN/efund/2016/EFSum-by-year-7Mar16.pdf
( )12انظر .www.isa.org.jm/files/documents/EN/BBNJ/2018/Stats/capblppt.pdf
( )13على تي ي ي ي ي ي ييبي ييج امل ييال ،التق ييارير املنب ق يية عن املراجع يية ال ييدوري يية للنظ ييام ال ييدوط للمنطق يية عمال ابمل يياشة  154من اةتف يياقي يية؛
و Simpson, A., Review of Training and Capacity Building Obligations of Exploration Contractors with the
)ISA (2014؛ و Egede, A., Africa and the Deep Seabed Regime: Politics and International Law of the
).Common Heritage of Mankind (Springer, 2011
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(ج) أة ي ي ييارت الدول األعض ي ي يياا النامية إىل أن الن ي ي ييروط املتعلقة ابملؤهالت األكاشىية الرفيعة
املستوات قد تنكج عقبة تعرقج الفوز بفرص التدريب؛
ينبغل أن يكون املتدربون إما موظفني لدات السلطة ،مما يعين أن األمانة تتار عو ا
(ش)
()14
عن املؤتي ي يس ي يية  ،أو من الدول النامية .و تض ي ييع األمم املتحدة تعريفا متفقا عليه عموما للدول النامية،
وابلتاط ،ما تضع السلطة تعريفا حمدشا هلا فسيظج الباب مفتوحا أمام إمكانية تفسريها نةكال خمتلفة؛
(ه) ويبدو أن النظم املتعلقة ابةتييتكنييا والنييروط التعاقدية تركحل على السيينوات االمس
األوىل من الربانمج الت ييدريبي يية اليت يوفره ييا املتع يياق ييدون ( ،ISBA/19/LTC/14الفقرة  ،)14وة تو ّ ي ي ي ي ي ي يح
االطوات الالحقة اليت ينبغل اختاذها لالتفاق على موار ي ي ي ي ي ييلة الربامج التدريبية مع كج واحد من املتعاقدين
خالل فدة السي ي ي يينوات العني ي ي يير املتبقية من مدة العقد .وترات اجملموعة األفريقية أنه ليس من املر مجح أن جتين
السلطة أفضج نتائج ممكنة من التفاوض على التحلام مع أحد املتعاقدين بعد منحه العقد؛
(و) وة يُننيير مضييمون الربامج التدريبية اليت يتيحها املتعاقدون ،وليس من الوا ييح إذا ما كانت
مجيع عقوش اةت ييتكن ييا القائمة اليت أُبرمت مع الس ييلطة تتض ييمن برانعا تدريبيا معتمدا ىتد طوال فدة العقد.
كما أن مسيتوات اببال عن مدات امت ال الربامج التدريبية اليت يوفرها املتعاقدون لتورييات اللجنة أو عن مدات
تنفيزها بنكج ُمرض حمدوش؛

(ز) وبسبب عدم توافر تقارير عن املتدربني السابقني ،ياعب تقييم فائدة التدريب أو املحلااي
اليت قد يعوش اا على الدول النامية األعض ي يياا الس ي ييلطة .وليس من الوا ي ييح إن كانت التعليقات الوارشة
من املتدربني تُس ييتخدم لتحس ييني أشاا الربانمج التدرييب .وة توجد أيض ييا معايري وا ييحة لقياس مدات تقدم
التنفيز العام للوةية املتعلقة ابلتدريب ر ي ي ي ي ييوب قي األهدا األلى لفائدة البلدان النامية مبوجب ااحلا
ا اشر عنر من اةتفاقية ،م ج تلك املناوص عليها املواش  143و  144و 274؛
(ح) وقد أعح الربانمج التدرييب فرر ي ي ي ي ي ي ييا حمدوشة للتدريب ح ا ن بعض اجملاةت اليت
تعتقد اجملموعة األفريقية أهنا ابلغة األمهية ابلنس ي ييبة للدول النامية ،م ج إعداش وتقدير تقييمات األثر البينل،
وو ع وتنفيز وتقييم برامج الررد البينل؛

(ط) وة يتم اختيار أعض ي ي يياا اللجنة القانونية والتقنية ،الزين يس ي ي ييتعر ي ي ييون برانمج التدريب،
على أتي ي ي ي ي يياس مؤهال م بوري ي ي ي ي ييفهم خرباا عال التدريب .أما املتعاقدون ،الزين ينظمون جحلاا كبريا من
فهم ةركات تعمج عال اتتكنا املعاشن ،وليسوا جهات خمتاة
الربامج التدريبية اليت توفرها السلطة ُ
تنظيم شورات تيدريبيية ،ومن املعقول افداض أن التيدرييب ،لن يكون على األرجح ،مقي ّدمية أولواي م
من حيل اتت مارا م الوقت واتت مارا م املالية؛

__________
( )14توش اجملموعة األفريقية أن تؤكد من جديد اعتقاشها الراتي ي ي ي ي ي ي ننه ينبغل إعطاا األولوية ا ن لتفعيج املؤتي ي ي ي يس ي ي ي يية ،إذ أن تعيني
موظفني املؤتسة تينكج فررة ةتتخالص الدروس من التقارير عن املتدربني السابقني من البلدان النامية لدات السلطة.
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(ر) وقد أثريت ة ي ي ي يواغج بن ي ي ي ييأن ت ي ي ي ييالمة املتدربني البحر ،ت ي ي ي يواا كان ذلك فيما يتعل
بسالمتهم البدنية أو بسالمتهم من التحرش اانسل أو اةعتداا اانسل()15؛
(أ) ورغم النوااي ا سي ي ي ي ي ي يينة لربانمج التدريب الداخلل فهو حمدوش بسي ي ي ي ي ي ييبب نق التمويج.
وة يتقا ييى املتدربون الداخليون أجرا وليس وتييع السييلطة أن توفر هلم السييكن أو تق ّدم هلم املسيياعدة،
م ال ،على الس ي ييفر ،وا ا ي ييول على التأةي ي يريات ،والتأمني الطيب ،وأتمني املس ي ييؤولية .ويتيعن على املتدربني
الداخليني أن يقوموا بدتيبا م ننفس ي ي ييهم ،مما قد ين ي ي ييكج عائقا أمام مواطين البلدان النامية الزين ة تكون
لديهم مااشر متويج خارجية ،وقد خيلّف ذلك اثرا على رحتهم وتالمتهم.
تفوت
 - 14وبعد أخز كج هزه العوامج ت
معا اةعتبار ،ترات اجملموعة األفريقية أن البلدان النامية قد ّ
على نفس ييها فرر ييا اين أقا ييى قدر من الفوائد من نطاق وات ييتدامة الدورات التدريبية املق ّدمة حاليا ت
إةي ي يرا الس ي ييلطة .وقد يقتض ي ييل األمر اتباع هنج جديد لكل متت ج الس ي ييلطة ألحكام اةتفاقية وتتمكن من
قي أهدا االطة اةتداتيجية اليت و عتها لنفسها من حيل توفري فرص تدريب لرعااي البلدان النامية
تل يب ديدا احتياجات البلدان النامية ،وتكون ماممة مبناركة البلدان النامية.

رابعا  -التوصيات
 - 15توش اجملموعة األفريقية أن تدعو السلطة إىل النظر

ابجرااات التالية املورى ابختاذها:

القيام جبمع املعلومات لضييمان فهم تييليم وحديل ةحتياجات البلدان النامية
(أ)
بناا القدرات والتنمية اليت ىكن أن يلبيها الربانمج التدرييب؛

عال

(ب)

سني متابعة املتدربني وإطالع اجمللس على ا اثر العامة للتدريب من حيل:

’‘1

غيياايت النواتج ،م ييج عييدش املتييدربني وعييدش أايم التييدريييب ،وحجم النفقييات
التدريب ،والتوزيع ااغرا  ،وتكافؤ اانسني ،والتم يج حسب فنات األعمار؛

’‘2

غاايت النتائج ،م ج عدش البلدان النامية اليت تبل عن زايشة مناركتها عال البحوي
العلمية البحرية أو األنني ييطة املضي ييطلع اا املنطقة ،وعدش البلدان النامية اليت تبل
عن ّسن مستوات التكنولوجيا البحرية الوطنية أو املعار العلمية أو القدرات الوطنية؛

عييال

(ج) إطالع اجمللس على مي ييدات التحلام املتعي يياقي ييدين ابلتور ي ي ي ي ي ي ييي ييات التوجيهيي يية للمتعي يياقي ييدين
والدول املحلكية بني ييأن الربامج التدريبية إطار خط العمج املتعلقة ابةتي ييتكني ييا الاي يياشرة عن اللجنة،
وعلى مدات امت ال املتعاقدين هلا؛
(ش) و ي ي ي ي ي ي ييع ليييات مت ّكن الييدول النييامييية من التييأثري على الربامج التييدريبييية ،مبييا ذلييك
املني ي ي يياورات بني ي ي ييأن التحلامات املتعاقدين عال التدريب ،و ديد نطاق هزه الربامج التدريبية قبج املوافقة
على منح العقوش؛
__________
( )15على ت ي ي ي ييبيج امل ال ،أاثر هزه املس ي ي ي ييألة متكلمون أثناا اةجتماع ااانيب الزر عقد متوز/يوليه  2018بن ي ي ييأن مو ي ي ييوع
”تعحليحل شور النسي ي ي ي يياا عال البحل العلمل أعماق البحار من خالل مباشرات تركحل على بناا القدرات من أجج قي
أهدا خطة التنمية املستدامة لعام  2030وغااي ا“ الزر اةدكت اتتضافته السلطة وكندا.
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(ه) فرض حد أشل من اةلتحلامات املالية املتعلقة ابلتدريب اليت تق ّدم إما مباةي ي ي ي ي ي ييرة أو عن
طري السلطة على كج عقد من العقوش؛
(و) تقدمي تقارير إىل اجمللس بن ي ييأن خط التدريب الس ي يينوية واةلتحلامات واألنن ي ييطة املنجحلة
على مسي ي ييتوات األمانة واملتعاقدين ،ونني ي يير املتعاقدين لبيان حيدش املبال اليت أنفقها كج متعاقد تي ي يينواي على
التدريب ،مع ديد القسم من هزه املبال املنف على املواطنني من البلدان النامية؛
(ز) اتييتحداي تييياتييات وإجرااات متعلقة بسييالمة املتدربني ورفاههم ،وو ييع معايري شنيا
للتدريب ،تتضمن مباشئ تكافؤ اانسني ،لكل يعتمدها املتعاقدون؛
(ح)

اةتتعانة بدورات تدريب املدربني؛

(ط)

اةتتعانة ابلدورات التدريبية املتاحة على ابندنت؛

(ر) كفالة أن تكون الدورات التدريبية اليت تديرها الس ي ي ي ييلطة ،واليت ينبغل أن تن ي ي ي ييمج عدشا
أكرب من األة ييخاص من خمتلف االلفيات وتتيح تغطية طائفة أوت ييع من اةختا ييار ييات من تلك املتاحة
حاليا من خالل الربامج التدريبية اليت يوفرها املتعاقدون ،والتدريب الداخلل ،ورييندوق اهلبات .وينبغل أن
تكون تلك الدورات متاحة أمام املسؤولني ا كوميني ،شون أن يضطروا ملغاشرة بلداهنم أو وظائفهم لفدات
طويلة من الحلمن.
 - 16و ي ييوا التوجه اةت ي يداتيجل  1-5املزكور أعاله ،وبعد التني يياور مع ا كومات األعضي يياا
اجملموعة األفريقية وإجراا مناقن ييات غري رلية مع جهات معنية أخرات ،خلا ييت اجملموعة األفريقية إىل أن
هناأ حاجة لربانمج لبناا القدرات عال تقييمات األثر البينل .ولزلك ،توش اجملموعة األفريقية أن تقدم
تنظمه السي ي ييلطة لفائدة املسي ي ييؤولني ا كوميني من
مقدحا حمدشا بني ي ييأن برانمج تدرييب من هزا القبيج لكل ّ
البلدان النامية .وتورل اجملموعة نن يكون هلزا الربانمج التدرييب هد حمدش يتم ج مساعدة املناركني
على فهم العمليات واحملتوايت واألشوات ابشارية املطلوبة املستخدمة ،من منظور تنظيمل ،لطلب وتاميم
وات ي ييتعراض تقييمات األثر البينل وتقاريرها وةختاذ قرارات بن ي ييأهنا ،وما ينتج عن ذلك من أنن ي ييطة رر ي ييد
وخط لإلشارة.
الربانمج التدرييب العنارر التالية:
 - 17وتطلب اجملموعة األفريقية أن يغطل
ُ
• حملة عامة عن البينة

أعماق احمليطات

• اهلد من تقييمات األثر البينل وحملة عامة عنها
• مجع البياانت والعينات ورتم االرائ
• إشارة البياانت و ليلها وتباشهلا
• الاالت بني تقييمات األثر البينل وغريها من األشوات ابشارية القائمة على أتاس املناط
• تقييم املخاطر أو تقديرها
• ختفيف األثر
• إةراأ أرحاب املالحة
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• ختطي ابشارة البينية
• مراجعة وتقدير تقييمات األثر البينل
• الداخي

البينية

• الررد البينل
• اةمت ال وابنفاذ
• اتتاالح املواقع وإغالقها
 - 18وقد خلاي ي ي ي ي ي ييت اجملموعة األفريقية إىل أن هناأ حاجة هلزا الربانمج التدرييب نظرا لتجاراا شاخج
الوةايت الوطنية و تيياق السيلطة .وتالحظ اجملموعة األفريقية أن السيلطة قد حايلت ا ونة األخرية
على تقريرين اثنني من تقارير تقييم األثر البينل لألنن ي ي ي ييطة املض ي ي ي ييطلع اا املنطقة( .)16وتن ي ي ي ييري اجملموعة
األفريقية أيضي ييا إىل أن الدول األعضي يياا تني ييارأ حاليا ري ييياغة وإقرار نظم متعلقة ابةتي ييتغالل تتضي ييمن
أحكاما تن على إجراا تقييمات لألثر البينل ،وتقدير تقارير تقييم األثر البينل ،ورر ي ي ي ي ي ي ييد ا اثر البينية،
مبا ذلك األ ي ي ي ي يرار العابرة للحدوش والعمليات ابشارية .و املسي ي ي ي ييتقبج ،عند تلقل طلب لالتي ي ي ي ييتغالل،
تيطالب أعضاا السلطة ابتتعراض االط البينية للموافقة عليها أو رفضها .وتعتقد اجملموعة األفريقية أن
شورة تدريبية تركحل على هزه اجملاةت تتعحلز إىل حد كبري قدرة حكومات الدول األعضاا على املناركة
املناقنات التنظيمية ذات الالة اليت جترر على مستوات السلطة.
 - 19وتعرب اجملموعة األفريقية عن ات ييتعداشها للعمج مع األمانة ومع اهلينات األخرات التابعة للس ييلطة
وأعضائها ومع تائر أرحاب املالحة من أجج بلورة برانمج هزه الدورة التدريبية.

__________
( )16انظر .www.isa.org.jm/environmental-impact-assessments
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