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وصية اللجنة القانونية والتقنية

أوال  -اقداة
 - ١ق د دددن ك د ددال م د ددن ااألر د ددد ا ا د ددا يف لألل د ددون األرأل واا د د دوار الطبيألي د ددة أاا ي د ددا ااألر د ددد األا د ددا
لأللددون األرأل) ،والرابطددة النددينية للبحددط والتطددوير رددال اا دوار ااألد يددة للمحيطدداي الرابطددة النددينية
مجروري ددة ك ددور وزارو اصيط دداي مجروري ددة
للمحيط دداي) ،ووزارو دداون اصيط دداي ومن ددا د األ ددا
كددور ) ،و ددركة اليدداطن الولنيددة للددنوا والغدداز وااألددا ن ،بندداش علددرب عقددو ا طت ددا اا مددة مد السددلطة
الدولية لقاع البحار ،مقرتحاي وراي تدريبية إىل أما ة السلطة.
 - ٢وخ ددجل جلس ددة ُعق دددي  ٢١ددبارب/ي اير  ،٢٠١٧عين ددل الل ند دة القا و ي ددة والتقني ددة التابأل ددة
للس ددلطة يريق ددا يرعي ددا ليت ددوىل تقي ددي كو دداشاي اار ددح لتل ددش الو ددر التدريبي ددة وتق ددد تو ددياي ب د د ن
اطددتوا م منرددا .واتو ددل علددرب أن يألم ددال الوريددل الورع ددرت م د األما ددة ي درتاي مددا ب د الدددوراي ختي ددار
اار ددح ااددامل للم دداركة الدددوراي التدريبي دة ا ظددر  ،ISBA/20/LTC/13الوق دراي  ١١إىل .)١٣
وعنددد اختيددار اار ددح  ،ظددر الوريددل الورعددرت الل دوا ت التنظيميددة باي النددلة ،و اابددا والسياطدداي
واإلجدراشاي الددط تنطبددل علددرب بدرام التدددريل ،و طدديما التو ددياي التوجيريددة للمتألاقدددين والدددول الراعيددة
ب ن برام التدريل إلار خطا الألمال ااتأللقة ط طت ا .)ISBA/19/LTC/14
 - ٣ويرضل مطالل ب ن اجلدولة الزمنيدة مدن كدال مدن الرابطدة الندينية للمحيطداي ووزارو اصيطداي
مجرورية كور وااألرد األاا لأللدون األرأل أن يدت اختيدار اار دح قبدال الددورو الاليدة لل ندة .ولتلبيدة

)17-13637 (A

100817

**1713637

100817

ISBA/23/LTC/7

للبد دداي ااتألاقد دددين ،أجد ددرع الوريد ددل الورعد ددرت تقييماتد دده خد ددار ورو الل ند ددة عد ددن لريد ددل اتند ددا ي طل يد ددد
ا ل ددرتو  .بيددد أن اختيددار اار ددح لد بم التدددريل الد يف اقرتحتدده ددركة اليدداطن الولنيددة للددنوا والغدداز
وااألا ن مت ويقاً لألملية ا ختيار الألا ية خجل الدورو الالية.
 - 4ومت اختيددار اار ددح بندداشً علددرب مألددايع األمليددة الددط وضددألرا كددال متألاقددد ل بردده ،ومنرددا علددرب
اخلنددو ال ودداشو اللغويددة وااددامجي الدراطددية واخلد و اارنيددة وإم ددابي التقد طدن الددو يورت وأطددباب للددل
التدريل والووا د الط يُتوق أن جتنيردا بلددان اار دح  ،وغدع بلدش مدن مظدامر اجلددارو الدوار و الو دل
ااريقة طلطلباي .وطإلضاية إىل تلش اجلوا ل ،مت إيجش ا عتبار الواجل للتوزي اجلغدرا الألدا ل والتدوازن
ب د اجلنس د  ،و طدديما اندداج واحتياجدداي البلدددان الناميددة غددع السدداحلية وااتحنددررو جغراييددا ،علددرب ددو
ما للبه اجمللس مقرره ااتخ الدورو الأل رين ا ظر  ،ISBA/20/C/31الوقرو .)6

اثنيا  -ا تيار املرشحني

فرتات اا رني الدورات

 ١6كددا ون الينا /يندداير  ،٢٠١٧قدددمل الرابطددة النددينية للمحيطدداي مقرتحددا للتدددريل عمددج
-5
بألقد ددد اطت د ددا الق د ددور اانغنيزيد ددة الديديد ددة الغنيد ددة طل وطلد ددل ،اا د د ن م د د السد ددلطة  ٢9يسد ددان/
أبريددال  . ٢٠١4وعرضددل الرابطددة مقرتحرددا منحددا راطددية مدددما الجالددة أ ددرر لينجالددة مر ددح مددن ول
بمية لي اركوا تدريل امال يقدمده م تدل ااسدت اجليولدوجرت البحدريف غدوا غزو ،ومدو عحندو ر يسدرت
الرابطدة .ومدن ااقددرر أن يبددأ مد ا التدددريل أيلول/طدبتم  ٢٠١٧جامألدة طددون تسدن مدينددة
غوا غزو ،وطعكز علرب األوقيا وغراييا اجليولوجية وعل األحياش والبيئة.
 - 6و  ١٠ددبارب/ي اير ،قدددمل وزارو اصيط دداي مجروريددة كددور مقرتح ددا للتدددريل عمددج بألق ددد
اطت ددا ال يتي ددداي ااتأل ددد و الولد دزاي ااد د ن مد د الس ددلطة  ٢4حزيران/يو ي دده  .٢٠١4وعرض ددل
الوزارو مقرتحرا ير ت للتدريل عدرأل البحدر رداجل اجليولوجيدا واجليدوييز ش ار دح مدن الددول
النامية .وطيتوىل تنظدي الرحلدة البحريدة ااألردد ال دوريف لأللدون وت نولوجيدا اصيطداي ،ومدن ااقدرر أن تدت
الوددرتو ب د حزيران/يو يدده وآب/أغسددطس  ٢٠١٧وأن تسددتغرو ددو  ٣٠يومددا .وطددعكز ااسددت اجليولددوجرت
علددرب أخد عيندداي جيولوجيددة ورطد خدرا ا لبوغراييددة عاليددة ا طددتبا ة ططددتخدان منظومددة ااسددبار النددو
للمست اجلا يب طلقطر أعماو البحر.
 - ٧و  ٢5يسد د ددان/أبريال ،قد د دددن ااألرد د ددد األاد د ددا لأللد د ددون األرأل مقرتحد د ددا للتد د دددريل عمد د ددج بألقد د ددد
اطت ددا ال يتي دداي ااتألددد و الول دزاي اا د ن م د السددلطة  6أ ر/مددايو  .٢٠١5وعددرأل ااألرددد
مقرتحد دده أرب د د يد ددر للتد دددريل عد ددرأل البحد ددر ار د ددح مد ددن ول بميد ددة .وطيسد ددتغرو التد دددريل مد دددو
الجال د ددة أ د ددرر تقريب د ددا ،وم د ددن ااق د ددرر أن د ددريف الو د ددرتو بد د د  ٢١آب/أغس د ددطس و  ١٣ت د د درين األول/
أكتد ددوبر  .٢٠١٧ويرد ددد ال د د بم إىل تط د ددوير مرد دداراي التخطد دديا إلج د دراش البحد ددو واليد ددال البي د ددابي
وتوسددعما مددن خددجل الألمددال علددرب م د السددون و ااخت د اي واكتسدداب التقنيدداي الأللميددة طت ددا
ال يتيداي ااتألد و الولزاي.
 - ٨وأُبلددأ أعحندداش السددلطة بوددر التدددريل ليقومدوا بتقددد اار ددح  .وأُعلددن عددن تلددش الوددر أيحنددا
علددرب ااوقد ال ددب رت للسددلطة وعددن لريددل توزيد من ددوراي أالندداش اجتماعدداي األمد ااتحدددو و مناطددباي
أخرع ومن خجل وطا ال التوا ال ا جتماعرت .وور ي الطلباي التالية:
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اانت الط عرضترا الرابطة النينية للمحيطاي 4١ :للبدا  ٢5مدن اجملموعدة األيريقيدة،
أ)
و  ٧م ددن رموع ددة ول آط دديا واص دديا ا ددا  ،و  ١م ددن رموع ددة ول أوروط ال ددرقية ،و  5م ددن رموع ددة
أمري د ددا الجتينيد ددة والبحد ددر ال د ددارييب ،و  ٢مد ددن رموعد ددة ول أوروط الغربيد ددة و ول أخد ددرع وي د ددمال بلد ددش
 ١٣امرأو و  ٢٨رجج)
ب) ب ددربم الت دددريل ع ددرأل البح ددر الد د يف اقرتحت دده وزارو اصيط دداي مجروري ددة ك ددور :
 ٢٨للبددا  ١٨مددن اجملموعددة األيريقيددة ،و  5مددن رموعددة ول آطدديا واصدديا ا ددا  ،و  ١مددن رموع ددة
أمري ددا الجتينيددة والبحددر ال ددارييب ،و  ٢مددن رموعددة ول أوروط الغربيددة و ول أخددرع ،و  ١مددن ولددة ددا
مركز مراقل ،وللل واحد غع كامال وي مال بلش  6ساش و  ٢٢رجج)
) بربم التددريل عدرأل البحدر الد يف اقرتحده ااألردد األادا لأللدون األرأل ١٨ :للبدا
 ١٠من اجملموعة األيريقية ،و  ٨من رموعة آطيا واصيا ا ا وي مال بلش  5ساش و  ١٣رجج)
 - 9وإب اطدتند الوريددل الورعددرت إىل مألددايع ا ختيددار والتو ددياي الددط وايقددل عليرددا الل نددة ،ووضد
اعتبداره اا داوراي الدط جددري بد ااتألاقددين وأما ددة السدلطة ،يو درت الوريدل الورعددرت الل ندة طعتمدا قا مددة
اار ح األوا ال وااناوب التالية:
املرشحون لل نح الدراسية للتدر
ا ط
اار حون األوا ال

وع اجلنس

بلد اان

 - ١حممد بز ر ر يد

بكر

بنغج يش

 - ٢مار ب بنيتيس
 - ٣غور غيوورغيان

أ ينرب
بكر

ال ازيال
أرمينيا

 - ١طليمان ييلي س ان
 - ٢رزاو ماروب
 - ٣طران عقلرت

بكر
بكر
أ ينرب

ي ع
ي ع
اجلزا ر

اار حون ااناوبون

املرشحون للدورة التدر بية
ا ط
اار حون األوا ال

عرض البحر املقداة ان وزارة احملي ات
وع اجلنس

مجهور ة كوراي
بلد اان

 - ١ليسلرت طالزمان
 - ٢آرالر ويلوريد ط إيسومبا

أ ينرب
بكر

جنوب أيريقيا
ال امعون

 - ١بعان ن .كباطن

بكر

الولب

اار حون ااناوبون
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املرشحون للدورة التدر بة

عرض البحر املقداة ان املعهد األملاين لعلوم األرض
وع اجلنس

ا ط
اار حون األوا ال

-١
-٢
-٣
-4

بلد اان

إريش آرالر  -مينساه
ران براياي
علياش أ .ن .زيدان
الوماس ويدون

بكر
بكر
أ ينرب
بكر

غاب
اتيلند
منر
جزر كو

 - ١عنان  .ال ورجبرت

بكر

منر

 - ٢طليمان ييلي س ان

بكر

ي ع

اار حون ااناوبون

اثلثا  -ا تيار املرشحني أثناء الدورة احلالية
 - ١٠خجل اجللساي الط عقدما الل نة الودرتو مدن  ٣١متوز/يوليده إىل  9آب/أغسدطس ،٢٠١٧
ع ول الل نة علرب تقد اا ورو إىل األم الألان ب ن اختيار اار ح ل بم التدريل ال يف اقرتحته
ركة الياطن الولنية للنوا والغاز وااألا ن.
 - ١١و  ٢٧آبار/م ددارس  ،٢٠١٧تلق ددرب األمد د الأل ددان مقرتح ددا بتق ددد الت دددريل م ددن ددركة الي دداطن
الولنيددة للددنوا والغدداز وااألددا ن عمددج بألقددد اطت ددا الق ددور اانغنيزيددة الديديددة الغنيددة طل وطلددل ااد ن
مد السددلطة  ٢٧كددا ون الينا /يندداير  .٢٠١4وعرضددل دركة اليدداطن الولنيددة للددنوا والغدداز وااألددا ن
مقرتحرددا إاتحددة أربألددة أمدداكن علددرب م د طددوينة لئدددا لوا دددو مر ددح مددن الدددول الناميددة ادددو ح دواجل
 4٠يومددا الوددرتو مددا ب د أ ر/مددايو وحزيران/يو يدده  .٢٠١٨ويت د لل ال د بم مددن الددج مراحددال مددرت:
أ) التدددريل قبددال الرحلددة البحريددة ب) التدددريل عددرأل البحددر ) التدددريل بألددد الرحلددة .ويرددد
التخطدديا للبحددو وتألزيددز خ د ام اارنيددة ومرددارام رددال
ال د بم إىل تطددوير مردداراي اار ددح
اليال البيابي وتوسعما علرب م السون.
 - ١٢وأُعلن عن بربم التدريل علرب النحو الواجل يسان/أبريال ،وور ما رموعده  ٣9للبدا مدن
 ١9بلدددا دلددول ااوعددد النرددا رت اصددد  ٢6أ ر/مددايو  ١١مددن اجملموعددة األيريقيددة ،و  ١٧مددن رموعددة
آطيا واصيا ا ا  ،و  ١٠من رموعة بلدان أمري ا الجتينية ومنطقة البحر ال دارييب ،و  ١مدن رموعدة
ول أوروط الغربية و ول أخرع وي مال بلش  ١٠ساش و  ٢9رجج).
 - ١٣وع ل الوريل الورعرت علرب تقيي الطلباي علدرب مددع الجالدة أ ن .و الودرتو مدن  ٣١متوز/يوليده
إىل  ٣١آب/أغسدطس ،أتيحدل الور دة ل دال عحندو الوريددل الورعدرت ليسدتألرأل للبداي اار دح علددرب
أطداس مألدايع األمليدة الدط وضدألترا دركة اليدداطن الولنيدة للدنوا والغداز وااألدا ن ،وكد لش مألدايع ا ختيددار
والتو ددياي الددط وايقددل عليرددا الل نددة .و  ٢آب/أغسددطس ،اجتم د الوريددل الورعددرت اقار ددة اطتألراضدداته
وإمت ددان عملي ددة ا ختي ددار ،إب قل ددت ع ددد الطلب دداي ت دددر يا م ددن  ٣9للب ددا إىل  ٧للب دداي .ت رت ددل الوري ددل
موحنددل و  ٣مر ددح مندداوب ) ،وحددر علددرب ضددمان
الورعددرت اار ددح حسددل جدددارم  4مر ددح
ني
التوزي اجلغرا الألا ل وااساواو ب اجلنس .
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 - ١4وتر أ به القا مة النرا ية ااو َ رب هبا:
ا ط

اار حون األوا ال

-١
-٢
-٣
-4

يرا و إ وار و بولييسرت
طو مو آو أ
جو يط أووطو
ما ش ميد

وع اجلنس

بلد اان

بكر
بكر
أ ينرب
بكر

األرجنت
ميامنار
غاب
جاماي ا

 - ١يوطليين كا كا يرو

أ ينرب

كوط

 - ٢كارينا ميلياس أطرت ديتا
 - ٣ماطينا راماروطون

أ ينرب
بكر

إ دو يسيا
مدغ قر

اار حون ااناوبون

 - ١5وبألددد النظددر الألمددال ال د يف اضددطل بدده الوريددل الورعددرت ،وايقددل الل نددة علددرب قا مددة اار ددح
ااو رب هبا ل بم التدريل ال يف اقرتحته ركة اليداطن الولنيدة للدنوا والغداز وااألدا ن .وإبا مدا ريد أيف
مددن اار ددح األوا ددال مد ا التدددريل أو تألد ر عليدده اا دداركة ييدده غحنددون مرلددة قنددعو ،ينبغددرت ا تنددال
طار ح ااناوب طلرتتيل ااب ني االش ال اغر التدريل.

رارعا  -وصيات أ رى
 - ١6أالناش اختيار اار ح ل ام التدريل ،أبدع الوريل الورعرت ااجحظاي والتو ياي التالية:
حظ الوريل الورعرت أن بأل الور التدريبية جتت ب مر ح بتوزيد جغدرا أوطد
أ)
من غعما .ومن أجال اس م ا الوض  ،يو رت الوريل الورعرت طلقيان دملة إعجمية ني
اد أمدايرا مبزيدد
مددن الدقددة للت كددد مددن أن ااأللومدداي عددن يددر التدددريل تنددال إىل رموعددة أوطد مددن اار ددح األيحنددال
أتميج من عد أك من البلدان
حددظ الوريددل الورعددرت أيحنددا أن الألديددد مددن اار ددح ال د ين طددبل د أن تلقدوا تدددريبا
ب)
قدددموا للبدداي جديدددو ب د ن مد ه الو در التدريبيددة .ولحنددمان اطددتوا و أوطد ددرمة م نددة مددن مر ددحرت
الدول النامية من م ه الور  ،يو رت الوريدل الورعدرت ن يدت النظدر للبداي اار دح مدن مد ا القبيدال
ير ددة تدريبيددة أخددرع ادددو ددس طددنواي .و خلايددة يددرتو السددنواي اخلمددس ،يألددا النظددر علددرب النحددو
الواجددل للبددام رمنددا مبراعدداو اصددابير التاليددة :ا درتارب أن يتأللددل الطلددل بنددوع مددن التدددريل تلددل عددن
التدريل الد يف طدبل أن تلقداه اار دت ،وحسدل تدواير مر دح آخدرين مدن بويف اادامجي ااناطدبة الد ين
مل ي اركوا ال ام السابقة.
 - ١٧وقبلل الل نة التو ياي الط قدمرا الوريل الورعرت.
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