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التعاون مع المنظمات الدولية األخرى ذات الصلة

مذكرة تفاهم بين رابطة بلدان حافة المحيط الهندي والسلطة الدولية لقاع البحار
مذكرة من األمين العام

أوال  -مقدمــــة
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عمال ب ااالةقرة  1من الم ااادة  169من اتة ااا ي ااة األمح المتح اادة لق ااانون البح ااار الم ر ااة  10ك ااانون

األول/ديس ا اامبر  ،1982يض ا ااي األمين اللاح للس ا االطة الدولية لقاع البحار ،لي األمور الدا لة لي ا ت ا ااا

الس االطة ،ترتيبان مناس اابة للتا اااور والتلاون مي المنلمان الدولية والمنلمان غير الحكومية التي يلترف بها
المجلس اال ت ا ا ا ااادا واالجتماعي لحمح المتحدةب وتسا ا ا ااتوجم افق الترتيبان موالقة مجلس السا ا ا االطةب ويجوز

للمنلمان التي يتةق ملها األمين اللاح على ترتيم أن تُسا ا ا ا يمي ممثلين لحض ا ا ااور اجتماعان اي ان الس ا ا االطة
ب ا ا ا ا ا ااةة م ار بين ولقا للنلاح الدا لي لهفق الهي انب ويجوز لحمين اللاح أن يوزع على الدول األطراف تقارير
طية من افق المنلمان باأن مواضيي فان

لة بلمل السلطة تملك ليها افق المنلمان كةاءة ا ةب

ثانيا  -مذكرة تفاهم بين رابطة بلدان حافة المحيط الهندي والسلطة الدولية لقاع البحار
-2

لي ض ا ا ا ا ااوء عدد المجاال ن التي تهح الجانبين ،توا ا ا ا ا االن أمانة الس ا ا ا ا االطة وأمانة رابطة بلدان حالة

المحيط الهندا با ا ا ا ا ا ااكل مكثف طوال عاح  2019با ا ا ا ا ا ااأن مكانية ض ا ا ا ا ا ااةاء الطابي الرس ا ا ا ا ا اامي على التلاون

بين المنلمتينب
-3

واجتمي األمين اللااح للسا ا ا ا ا ا االطاة مي ر يس رابطاة بلادان حاالاة المحيط الهنادا لي بريتورياا لي أياار/

مايو 2019ب وكان االجتماع مناسابة لتحديد األاداف المااتركة والم االل المااتركة لكلتا المنلمتينب واجتمي
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األمين اللاح للسالطة أيضاا مي األمين اللاح للرابطة لي الم تمر الوزارا الثالل للرابطة عن اال ت ااد األزرق،

الملقود لي دكا لي أيلول/س ا ا ا ا اابتمبر  ،2019الفا توا ا ا ا ا االن الله منا ا ا ا ا ا ااة عمل الهي ة ومجاالن التلاون

المحتملة بين المنلمتينب
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وبمجرد االنتهاء من

ااياغة أحكاح ماااروع مفكرة التةااح على مسااتون األمانتين ،ات فن ال طوان

الالزمة للموالقة عليها أوال لي طار رابطة بلدان حالة المحيط الهنداب وك طوة أولى ،سا ا ا االن أمانة الرابطة،

لي  10كانون األول/ديسامبر  ،2019لى الح اول على موالقة ر اساة الرابطة ،التي تتوالاا ااماران اللربية
المتحدة ،على تلميح ما ا ا ا ااروع المفكرة على الدول األعض ا ا ا اااء لي الرابطة

()1

للنلر ليها وطلم تقديح تلليقاتها

عليهاب وبمجرد تلقي الموالقة من الر اس ا ااة لي  11كانون األول/ديس ا اامبر  ،2019أُرس ا اال ما ا ااروع المفكرة لى

الدول األعضا ا ا اااء لي  18كانون األول/ديسا ا ا اامبر  ،2019وحدد موعد نها ي لتقديح التلليقان ،ن وجدن ،او

حلول يوح  20كانون الثاني/يناير 2020ب وبلد فلك ،نقحن أمانة الرابطة ماروع المفكرة بناء على التلليقان
الواردة من الدول األعضا ا ا ا اااء ،ماا ا ا ا اايرة لى أن عدح الرد يلبر عن موالقة الدولة اللضا ا ا ا ااو الملنية ،وفلك ولقا

للممارساة التي درجن عليها الرابطةب وبمجرد وضاي ال ايغة النها ية لمااروع المفكرة المنقل ،أُرسال مرة أ رن
لى جميي الدول األعضا اااء لي  28كانون الثاني/يناير  2020ابالغها بأن الماا ااروع د وضا ااي لي

ا اايغته

النها ية وأنه سا ا ا ُايرسا ا اال لى السا ا االطة لينلر ليه مجلسا ا ااهاب ولي و ن الحق ،التُمسا ا اان الموالقة لي  6اا ا ااباط/
لبراير  2020من المجموعة الثالثية للرابطة ،واي ر يس الرابطة ونا م ر يسااها (بنغالدي ) ور يسااها السااابق

(جنوم ألريقيا) ،على أن تُرسا ا ا ا اال لى السا ا ا ا االطة المفكرة النها ية التي سا ا ا ا ااتلر
يوليه 2020ب وبلد

لي دورة المجلس لي تموز/

ا ا اادور الموالقة لي  16نيسا ا ااان/أبريل  ،2020أُرسا ا االن المفكرة النها ية لى األمين اللاح

للسلطةب وترد لي مرلق افق المفكرة مفكرة التةااح التي والقن عليها الدول األعضاء لي الرابطةب

ثالثا  -اإلجراء المطلوب من المجلس اتخاذه
-5

يطلام من المجلس ااحااطاة علماا بهافق المافكرة ومرلقهاا والموالقاة على مافكرة التةاااح بين السا ا ا ا ا ا االطة

ورابطة بلدان حالة المحيط الهنداب

__________
( )1أس ااتراليا ،وااماران اللربية المتحدة ،وواندونيس اايا ،ووايران (جمهورية  -ااس ااالمية) ،وبنغالدي  ،وتايلند ،وجزر القمر ،وجمهورية تنزانيا
المتحدة ،وجنوم ألريقيا ،وسارا النكا ،وسانغالورة ،وساياايل ،وال اومال ،وعمان ،وكينيا ،وماليزيا ،ومدغااقر ،وملديف ،ومورياايوس،
وموزامبيق ،والهند ،واليمنب انلرwww.iora.int/en/about/member-states :ب
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المرفق
مذكرة تفاهم بين رابطة بلدان حافة المحيط الهندي والسلطة الدولية لقاع البحار
تبرح م ا اافكرة التة ا ااااح ا ا اافق بين رابط ا ااة بل ا اادان ح ا ااال ا ااة المحيط الهن ا اادا ،التي مقرا ا ااا لي يبين،

لي موريايوس ،والسلطة الدولية لقاع البحار ،الموجودة لي كينغستون ،لي جامايكاب

ورابطة بلدان حالة المحيط الهندا ،التي أنا ا ا ن لي  7آفار /مارس  ،1997منلمة حكومية دولية

تضا ااح  22دولة عض ا اوا ،و  10اا ااركاء لي الحوار ،وم ار بان ،ووكالتين مت

ا ا ا ااتينب وتهدف المنلمة لى

تلزيز النمو المطرد والتنمية المتوازنة لي المنطقة ولي الدول األعض ا ا ا اااء ،وتهي ة أرض ا ا ا ااية ما ا ا ا ااتركة للتلاون

اال ت ادا على ال ليد اا ليميب

والس ا االطة ،التي أنا ا اان بموجم اتةا ية األمح المتحدة لقانون البحار لي مونتيغو باا يوح  10كانون

األول/ديساامبر  ،1982اي المنلمة الم ت ااة التي تقوح الدول األطراف لي االتةا ية من اللها ،ولقا للجزء
الحادا عا اار من االتةا ية واتةاق عاح  1994المتللق بتنةيف الجزء الحادا عا اار من االتةا ية التي اعتمدتها

الجملياة اللااماة لي  28تموز/يولياه  ،1994لي القرار  ،263/48بتنليح األناا ا ا ا ا ا اطاة وم ار بتهاا لي المنطقاة،

ال سا ا ا ا ا ا اايم ااا بغي ااة دارة الموارد المل اادني ااة لي المنطق ااة ،على النحو المح اادد لي الةقرة  )1( 1من الم ااادة 1

من االتةا يةب

وتلزز الس االطة وتا ااجي جراء البحول الللمية البحرية المتللقة باألنا ااطة لي المنطقة وجمي ونا اار

نتا ج افق البحول وتحليالتها ،متى تولرن ،مي يالء ااتماح ا

للبحول المت االة باألثر البي ي لحنا ااطة

المنةفة لي المنطقة ولقا للمادة  143من االتةا ية والةقرة ( 5ح) من الةرع  1من اتةاق عاح 1994ب

والسالطة م ت اة بات اف التدابير الالزمة لضامان حماية للالة للبي ة البحرية من ارثار الضاارة التي

د تناا ا ااأ من األناا ا ااطة المنةفة لي المنطقة على النحو المن ا ا ااو

( 5ز) من الةرع  1من اتةاق عاح 1994ب

عليه لي المادة  145من االتةا ية والةقرة

وتس االى الس االطة لى التا اااور والتلاون مي جهان من بينها المنلمان الدولية ليما يتللق بالمس ااا ل

التي تندرج ضمن ا ت ا

السلطةب

ووا ار ار بأامية حماية البي ة البحرية والتنمية المسا ا ا ااتدامة لملادن اع البحار اللميقة والبحول الللمية

البحرية باعتباراا عنا ر حاسمة لدعح تنةيف اال ت اد األزرق؛

ووعيا بأن زيادة التلاون بين رابطة بلدان حالة المحيط الهندا والسلطة ستساعد على كةالة التنسيق

المناسم للتدابير الرامية لى تحقيق افا الهدف الماترك؛

تو لن رابطة بلدان حالة المحيط الهندا والسلطة لى التةاامان التالية:
-1

الغرض
الغر

من مافكرة التةاااح اافق او تولير طاار للتلااون وتيسا ا ا ا ا ا ااير التلااون بين رابطاة بلادان حاالاة

المحيط الهندا والسلطة لي المجاالن التي تهح الجانبين ملاب
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مجاالت التعاون
يوالق الطرلان با ا ا ااكل متبادل على تا ا ا ااجيي أنا ا ا ااطة تلاونية ومتبادلة وتنميتها لي المجاالن التالية

التي تهح الجانبين باكل ماترك:
(أ)

التااااور ،حيثما كان فلك مناساابا وعمليا ،باااأن المسااا ل التي تهح الجانبين بهدف تاااجيي

(م)

وضا ااي برامج ماا ااتركة لي مجال بناء القدران تتللق باسا ااتكاا اااف اع البحار ،وال ا ااياغة

(ج)

التلااون ،حيثماا كاان فلاك منااسا ا ا ا ا ا اباا وعملياا ،على تباادل ووادارة المللوماان والب اي اناان غير

(د)

اللمل ،عند اال تض ا ا ا اااء ،على تا ا ا ا ااجيي تبادل المللومان وتبادل التكنولوجيان المت ا ا ا االة

(اا)

تلزيز البحل الللمي البحرا لي المنطقة وتاجيلهب

أو تلزيز التو ل لى لهح وتنسيق ألضل ألناطة كل منهما لي ما يتللق بتلك المسا ل؛
القانونية والسياساتية ،وت طيط اادارة البي ية؛

السرية المت لة بالهيدروكربون البحرا والرواسم الملدنية لي اع البحار؛
باستكااف اع البحار والتلدين ليه؛

-3

ترتيبات التنفيذ
يمكن تنةياف كال مجاال من مجااالن التلااون الواردة لي مافكرة التةاااح اافق من الل ترتيباان تكميلياة

تتللق ببرامج التلاون ال ا ة بتنةيف مفكرة التةااح افقب
-4

السرية
ي ضا ا ا ااي التلاون بين المنلمتين الماا ا ا ااار ليه لي افق المفكرة لاا ا ا اارط س ا ا ا ارية البيانان والمللومان

المةروض ا ااة على الس ا االطة بموجم االتةا ية ليما يتللق بالبيانان والمللومان التي يقدمها ليها مقدمو الطلبان

والمتلا دون من أجل القياح بأناطة لي المنطقةب
-5

التعديالت والصالحية والمدة
يجوز تلاادياال ماافكرة التةااااح لي أا و اان بموالقااة من الطرلين المو لينُ ،يلرم عنهااا طياااب ويباادأ
نةااف أا تلاديال من اافا القبيال بلاد مرور ثالثاة أاا ا ا ا ا ا ااهر على موالقاة المنلمتينب ويبادأ نةااف مافكرة التةاااح عناد
تو يلها من جانم الطرلين ملا ،وتكون مدتها مس س ا ا ا اانوان ،يجوز بلداا تمديد المفكرة أو د ال تلديالن

عليهاا على نحو ماا تةهماه المنلمتاانب ويجوز ألا من الطرلين نهااء مافكرة التةاااح بلاد مرور  90يوماا على
تقديح

-6

طار طي للطرف ار رب

تسوية المنازعات
يجوز للطرلين أن يقر ار ب ا ا ا ا ااورة متبادلة حل أا اللان أو منازعان د تناا ا ا ا ااأ ليما يتللق بمفكرة

التةااح افق بطريقة ودية بينهماب
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امتيازات المنظمتين وحصاناتهما
ليس لي مافكرة التةاااح اافق ماا يلتبر تناازال عن امتياازان وح ا ا ا ا ا ا اااناان رابطاة بلادان حاالاة المحيط

الهندا والس ا ا ا االطة ،ولقا لمفكرة التةااح المبرمة بين حكومة جمهورية موريا ا ا ا اايوس والرابطة ليما يتللق بحقوق

أمانة الرابطة وامتيازاتها وح اااناتها ،ليما يتللق بالرابطة ،وولقا للبروتوكول المتللق بامتيازان الساالطة الدولية
لقاع البحار وح ااناتها الم ر  27آفار/مارس  ،1998وولقا للجزء الةرعي زاا من الجزء الحادا عاار من
االتةا ية ،ليما يتللق بالسلطةب

-8

استخدام االسم والشعار
ال يحق ل لطرلين اسا ا اات داح أو عر

المالكة لالسح أو الالار المفكورينب

اسا ا ااح أو اا ا االار الطرف ار ر دون موالقة مسا ا اابقة من الجهة

وواثباتا لما تقدح ،و ي المو لان أسااةله مفكرة التةااح افق لي نسا تين ،باانكليزية والةرنسااية ،على أن

تكون جميي الن و

20-06701

األ لية متساوية لي الحجيةب

ُو لن لي
التاريخ:

لي

التاريخ:

الدكتور نومفويو ن .نوكوي

مايكل و .لودج

األمين العام

األمين العام

رابطة بلدان حافة المحيط الهندي
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