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التعاون مع المنظمات الدولية األخرى ذات الصلة

مذكرة تفاهم بين السلطة الدولية لقاع البحار واالتحاد األفريقي
مذكرة من األمين العام

أوال  -مقدمة
-1

عمال بالفقرة  1من الماادة  169من اتفاايياة األما المتحادة لقاانون البحاار ،المؤرخة  10كانون األول/

ديساامبر  ،1982يضااا األمين المال للساالطة الدولية لقاع البحار ،ألي األمور الداخلة ألي اختااااط الساالطة،
ترتيبات مناس ا اابة للتو ا اااور والتماون ما المنيمات الدولية والمنيمات يير الح ومية التي يمترف بها المجلس
االقتا ا ااادج واالجتماعي للما المتحدةت وتس ا ااتوجت بات الترتيبات مواألقة مجلس الس ا االطةت و جوز للمنيمات
التي يتفق ممها األمين المال على ترتيت أن تمين ممثلين لحض ااور اجتماعات بي ات الس االطة با اافة مراقبين

وألقاا للنياال الاداخلي لهاات الهي ااتت و جوز للمين الماال أن يوزع على الادول األرراف تقاار ر خطياة من باات
المنيمات بوأن مواضيا ذات صلة بممل السلطة تملك أليها بات المنيمات كفاءة خاصةت

ثانيا  -مذكرة تفاهم بين السلطة الدولية لقاع البحار واالتحاد األفريقي
-2

ألي ضا ا ا ا ااوء تمدد المجاالت ذات االبتمال الموا ا ا ا ااتر  ،أجرت السا ا ا ا االطة الدولية لقاع البحار واالتحاد

األألر قي ،الاج يتمتا بمركز المراقت لدى الس االطة ،تبادال م ثفا لءراء بو ااأن ةم انية ةض اافاء الطابا الرس اامي

على تماونهمات
-3

وقد وضاامأ أمانة الساالطة ومفوضااية االتحاد األألر قي الااايغة النهاوية لموااروع ماكرة التفابا على

المستوى التقني قبل تقديمها رسميا ةلى السلطة لينير أليها مجلسها ألي تموز/يوليه 2022ت
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ثالثا  -اإلجراء المطلوب من المجلس اتخاذه
-4

يطلت من المجلس أن يحيط علما بهات الماكرة ومرألقها وأن يواألق على ماكرة التفابا بين السا ا ا االطة

واالتحاد األألر قيت

2/6

22-07747

ISBA/27/C/29

المرفق
مذكرة تفاهم بين السلطة الدولية لقاع البحار واالتحاد األفريقي
يتمثاال الغرم من ماااكرة التفااابا بااات ألي تحااديااد نطاااا التماااون بين االتحاااد األألر قي ،الاااج تمثلااه

مفوضاية االتحاد األألر قي ،والسالطة الدولية لقاع البحار لالمواار ةليها ايما يلي باساا ”السالطة“) ،التي أنوا أ

بموجاات اتفاااييااة األما المتحاادة لقااانون البحااار الموقمااة ألي مونتيغو باااج ،جاااماااي ااا ،ألي  10كااانون األول/

ديسمبر  1982لالموار ةليها ايما يلي باسا ”االتفايية“)ت
حيث أن

االتحاد األألر قي بي ة قار ة تتألف من الدول األعض اااء التي تو ا ل القارة األألر أية ،بأبداألها وييمها

ومبادوها الم رسا ا ا ااة ألي قانونها التأسا ا ا اايسا ا ا ااي ،والرامية ةلى تحقيق ”التكامل واالزدبار والسا ا ا ااالل ألألر أيا بأيدج

موارنيها وإلى جمل القارة قوةً دينامية على الساحة المالمية“؛

والسا ا ا ا ا االطة بي المنيمة الموتاا ا ا ا ا ااة التي تقول من خاللها الدول األرراف ألي االتفايية ،وألقا للجزء

الحاادج عوا ا ا ا ا ا اار من االتفاايياة واالتفااا المتملق بتنفياا الجزء الحاادج عوا ا ا ا ا ا اار من اتفاايياة األما المتحادة لقاانون

البح ااار المؤرخ ااة  10ك ااانون األول/ديسا ا ا ا ا ا اامبر  ،1982ال اااج اعتم اادت ااه الجمةي ااة الم ااام ااة للما المتح اادة ألي

 28تموز/يوليه  1994ألي قراربا  263/48لالمواار ةليه ايما يلي باساا ”اتفاا عال  ،)“1994بتنييا ومرايبة
األنوا ا ا ا ااطة المضا ا ا ا ااطلا بها ألي المنطقة ،ألبداف منها على الواا ا ا ا ااوط ةدارة الموارد الممدنية الموجودة ألي

المنطقة ،على النحو المحدد ألي الفقرة  1ل )1من المادة  1من االتفايية؛

وتس اامى الس االطة ةلى التو اااور والتماون ما جهات من بينها المنيمات الدولية ايما يتملق بالمس اااول

التي تندرج ضمن اختااط السلطة ،عمال بالمادة  169من االتفايية؛
ومميا األرراف ألي االتحاد األألر قي أعضاء ألي السلطة؛
ألقد قررت السلطة واالتحاد األألر قي ما يلي:
فيما يتعلق بالغرض:
-1

توألير ةرار يضا ا ااا السا ا االطة واالتحاد األألر قي لتمز ز التماون ألي المسا ا اااول ذات االبتمال الموا ا ااتر

المتا ا االة بأي ارض ا ااهما ووماوفهما ،بما ألي ذلك تنفيا النيال القانوني الاج يح ا األنو ا ااطة المض ا ااطلا بها ألي

المنطقة ،لاالح الدول األعضاء ألي كل منهما ،وال سيما الدول األعضاء ألي االتحاد األألر قي؛
فيما يتعلق بالتشاور والتعاون المتبادلين
-2

التوااور ،حيثما كان ذلك مناسابا وعمليا ،بواأن المسااول ذات االبتمال المواتر  ،بغية تواجيا أو تمز ز

الفها األعمق والتنس ا اايق األألض ا اال ألنو ا ااطة كل منهما ايما يتملق بتلك المس ا اااول ،وال س ا اايما ألي مجاالت التماون

المدرجة ألي مرألق ماكرة التفابا بات ،بغية تمز ز أوجه التآزر ألي تحقيق األبداف االستراتيجية لكل منهما؛
-3

التماااون ،حيثمااا كااان ذلااك مناااسا ا ا ا ا ا ابااا وعمليااا ،بتبااادل المملومااات ،بمااا ألي ذلااك التقااار ر المتملقااة

باالجتماعات ذات األبمية لكل منهما؛
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-4

الأيال ،عند االقتضاء ،بدراسات تماونية وتنييا حلقات عمل وحلقات دراسية؛

-5

التواور بانتيال بوأن نطاا ومضمون التماون بين السلطة واالتحاد األألر قي؛

فيما يتعلق بالمشاركة في االجتماعات
-6

دعوة ممثلي كل منهما ةلى حضا ا ا ااور اجتماعات مجالس ةدارتهما والموا ا ا اااركة أليها باا ا ا اافة مراقبين،

وألقاا للنياال الداخلي لكال منهماا على حدة ،وكالاك ألي االجتمااعات وحلقاات الممال ذات الاا ا ا ا ا ا الاة التي يمقادبا
خبراؤبما؛

فيما يتعلق بتبادل المعلومات والوثائق
-7

يوضا ا ااا تبادل المملومات والمنوا ا ااورات والتقار ر بين المنيمتين لوا ا اارل سا ا اار ة البيانات والمملومات

المفروم عليهما؛

تُبقي أمانة السا االطة واالتحاد األألر قي بمضا ااهما البمى على علا أيضا ااا باألنوا ااطة الجار ة والمقرر
-8
االضا ااطالع بها ،والتي تحيى بابتمامهما الموا ااتر  ،وذلك بغرم تحديد المجاالت التي قد ُيسا ااتاا ااو أليها
التماون ،بما ألي ذلك األبداف االسا ا ا ا ا ااتراتيجية وااللتزامات الطواية لكل منهما ،التي يممالن من خاللها على
تحقيق أبداف التنمية المستدامة واالستفادة من ألرط بناء القدرات؛
فيما يتعلق باآلثار المالية
-9

ال تفرم ماااكرة التفااابا الت ازمااات ماااليااة على أج ررف من الطرألين؛ و تحماال كاال ررف منهمااا

التكاليف والنفقات الناجمة عن عمليات تبادل المملومات أو جهود التماون عمال بماكرة التفابا بات ،و وضا

جما الموارد وتوا ا ا اايا ا ا ااها ألج أنو ا ا ااطة تنفا بموجت ماكرة التفابا بات للقواعد واألنيمة المالية لكل ررف

من الطرألين؛

فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه
- 10

يجوز للمين المال للسا ا االطة ورويس مفوضا ا ااية االتحاد األألر قي أن يتفقا على ترتيبات تكميلية لتنفيا

ماكرة التفابا بات عن رر ق تبادل رساول تابح جزءا من ماكرة التفابا؛
فيما يتعلق باالمتيازات والحصانات والتسهيالت

يفسر على أنه تنازل عن االمتيازات والحاانات والتسهيالت
 - 11ليس ألي ماكرة التفابا بات ما ُيفها أو َّ
التي يتمتا بهاا كال من السا ا ا ا ا ا االطاة واالتحااد األألر قي بموجات االتفااقاات الادولياة المنطبقاة عليهماا ،أو على أناه
تمديل لها؛

فيما يتعلق بالتعديالت والمدة وبدء النفاذ واألحكام الختامية
- 12

يجوز تماديال مااكرة التفاابا باات ألي أج وقاأ باالمواألقاة المتباادلاة خطياا من األمين الماال للسا ا ا ا ا ا االطاة

ورويس مفوضا ا ا ا ااية االتحاد األألر قيت و بدأ نفاذ كل تمديل من باا القبيل بمد مرور ثالثة أشا ا ا ا ااهر على مواألقة

الطرألين؛
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- 13

يجوز ألج من الطرألين الموقمين أن ينهي مااكرة التفاابا باات بتوجياه ةشا ا ا ا ا ا اماار خطي ةلى الطرف

- 14

تاادخاال ماااكرة التفااابا بااات حيز النفاااذ ألور توييا رويس مفوضا ا ا ا ا ا ايااة االتحاااد األألر قي واألمين المااال

- 15

ل )3س ا ا ا ا اانوات وتجدد تلقاويا لفترات

الموقا اآلخر قبل التار خ المقترح لإلنهاء بستة أشهر؛

للسلطة عليها؛

تيل ماكرة التفابا بات س ا ا ا ا ااار ة المفمول لفترة أولية مدتها ثال

الحقة مدة كل منها ثال

ل )3سانوات ،ربنا باساتم ارضاها قبل نهاية كل ألترة من ثال

ةنهاؤبا ألي وقأ سابق لالك وألقا للفقرة 13؛

ل )3سانوات ،ما لا يتا

 - 16ليس ألي ماكرة التفابا بات ما ُيلزل أيا من الدول األعضاااء ألي االتحاد األألر قي مجتممة أو منفردةت
وبالمثل ،ال ُتلزل ماكرة التفابا أيا من أعضاء السلطة مجتممين أو منفردين؛
- 17

ال تواال ماااكرة التفااابا بااات باااالتفاااقااات التي يبرمهااا أج ررف من الطرألين الموقمين ما منيمااات

- 18

يمثل ما يرد أعالت التفابمات التي تا التوصا اال ةليها بين السا االطة واالتحاد األألر قي بوا ااأن المسا اااول

أو برامج أخرى؛

الموار ةليها ألي بات الوثيقةت

وإثبااتاا لماا تقادل ،وقا الموقماان أسا ا ا ا ا ا اافلاه مااكرة التفاابا باات ألي نسا ا ا ا ا ا ااخ بااللغاات المربياة وا نكليز اة

والفرنسية والبرتغالية وا سبانية والسواحيلية ،على أن تكون جميا الناوط األصلية متساو ة ألي الحجيةت
ُحرر ألي _____ بتار خ _____
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عن االتحاد األألر قي

عن السلطة الدولية لقاع البحار

موسى ألقي محمد
رويس مفوضية االتحاد األألر قي

ماي ل وت لودج
األمين المال

5/6

ISBA/27/C/29

المرفق
مجاالت التعاون
-1

تومل مجاالت التماون بموجت ماكرة التفابا بات ما يلي:
لأ)

ةذكااء الوعي بااتفاايياة األما المتحادة لقاانون البحاار ،وبااالتفااا المتملق بتنفياا الجزء الحاادج

عواار من اتفايية األما المتحدة لقانون البحار ،المؤرخة  10كانون األول/ديساامبر  ،1982بغية توساايا نطاا

المضااو ة ألي الساالطة عن رر ق توااجيا أعضاااء االتحاد األألر قي الاين لا يااابحوا بمد أعضاااء ألي الساالطة

على النير ألي االنضاامال ةليها ،وتوااجيا أعضاااء االتحاد األألر قي الاين با أعضاااء ألي الساالطة على النير

ألي أن يابحوا أرراألا ألي االتفاا المتملق بتنفيا الجزء الحادج عور من اتفايية األما المتحدة لقانون البحار،

المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر 1982؛
ل )

ةذكاء الوعي بالبروتوكول المتملق بامتيازات السا ا ا ا ا االطة الدولية لقاع البحار وحاا ا ا ا ا اااناتها،

وتوااجيا أعضاااء الساالطة األعضاااء ألي االتحاد األألر قي على أن يااابحوا أرراألا ألي البروتوكول ةذا لا ي ونوا

قد ألملوا ذلك بمد؛
لج)

تواجيا موااركة أعضااء االتحاد األألر قي األعضااء ألي السالطة ألي تنمية الموارد الممدنية

لد)

النهوم بالتنمية المس ا ا ا ااتدامة للموارد الممدنية دعما الس ا ا ا ااتراتيجية االقتا ا ا ا اااد األزرا ألي

ألي المنطقة ،بما ألي ذلك ألي المنارق المحجوزة؛

أألر أيا؛ وخطة عال  :2063أألر أيا التي نا ا اابو ةليها ،الهدف ” ،6االقتا ا اااد األزرا/اقتا ا اااد المحيطات من

أجل تساار ا النمو االقتاااادج“ ،والهدف ” ،7اقتاااادات ومجتممات محلية مسااتدامة بي ياً وقادرة على التكيف
ما المناخ“؛ واالتفايية األألر أية المنقحة لحفظ الطبيمة والموارد الطبيةية لمابوتو )2003ت
له)

ةتاحة ألرط مااممة خاايااا لبناء القدرات والمسااعدة التقنية لتلبية االحتياجات المحددة

لو)

تقديا المساعدة التقنية ألي الوألاء بااللتزامات عمال بالمادة  84ل )2من االتفايية؛

لز)

التماون المو ااتر ألي الحلقات الد ارس ااية وحلقات الممل ذات الا االة بوض ااا وتنفيا ا رار

لح)

تمز ز وتو ا ااجيا مو ا اااركة الدول األألر أية ألي برامج البحل الملمي البحرج المض ا ااطلا بها

لل)

ةجراء تقييا رو اال األج اال لح ااال ااة الموارد المم اادني ااة والبي ااة البحر ااة ألي البل اادان األألر أي ااة

التي يتأكد من وجودبا أعضاء السلطة وأعضاء االتحاد األألر قي؛

القانوني للنوطة المضطلا بها ألي المنطقة وبغيربا من المساول ذات االبتمال الموتر ؛
ألي المنطقة بواسطة موتلف البرامج والمبادرات المنفاة ألي مجال بناء/تنمية القدرات؛
وتمميا نتاوجه على أصحا
-2

المالحة الممنيينت

وس ا ااتقول الس ا االطة والمركز األألر قي لتطو ر قطاع الممادن  -وبو وكالة متوا ا اا ا ااة تابمة لالتحاد

األألر قي  -باارجراء اتا ا ا ا ا ا ا اااالت من أجاال تمز ز التنفيااا ألي مجاااالت التماااون الواردة ألي باااا المرألق ،وعنااد
االقتضاء ،من أجل وضا استراتيجية للتنفيا ،واستكواف رراوق لمز د من التماونت
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