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اتفااا تعاااون باان الساالطة الدوليااة لقاااع البحااار واملنظمااة اهليدروغرافيااة
الدولية
مذكرة من األمن العام

أوال  -مقدمة
 - 1عمااا بااالفقرة  1ماان املااا ة  169ماان اتفاقيااة األما املتحاادة لقااانون البحااار املؤرخااة
 10كانون األول /يسمرب  ،1982يضع األمن العام للسلطة الدولية لقاع البحاار ،يف األماور
الداخلااة يف اختصااا الساالطة ،ترتيبااا مناساابة للتشاااور والتعاااون مااع املنظمااا الدوليااة
واملنظمااا غاار احلكوميااة الااي يعتاار هبااا اجمللااس االقتصااا واالجتماااع لألم ا املتحاادة
وتستوجب هذه الترتيبا موافقة جملس السلطة وجياوز أل منظماة يتفا معهاا األمان العاام
ُسم مماثلن حلضاور اجتماعاا هيئاا السالطة بصافة ماراقبن وفقاا للنظاام
على ترتيب أن ت ِّ
الداخل هلذه اهليئا وجياوز لألمان العاام أن ياوزع علاى الادول األطارا التقاارير املكتوباة
الي تقدمها هذه املنظماا بشانن املواضايع الاي يكاون هلاا فيهاا اختصاا حماد والاي تتصا
بعم السلطة

ثانيا  -اتفااا تعاااون باان الساالطة الدوليااة لقاااع البحااار واملنظمااة اهليدروغرافيااة
الدولية
 - 2املنظمة اهليدروغرافية الدولية ه منظمة استشارية وتقنياة حكومياة ولياة أنشائ يف
عااام  ،1921وختضااع حالي ااً ألحكااام اتفاقيااة املنظمااة اهليدروغرافيااة الدوليااة ،الااي وُِّقع ا يف
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موناكو يف  3أيار/مايو  ،1967بصيغتها املعدَّلة وتتمتع املنظمة مبركز املراقاب لاد اجلمعياة
العامة واملنظمة البحرية الدولية واللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطاا التابعاة ملنظماة األما
املتحدة للتربياة والعلا والثقافاة وتعتارب املنظماة السالطة الدولياة املختصاة بشانن اهليادروغرافيا
ورس ا اخلاارا املاحيااة وكقاعاادة عامااة ،تشاار صااكو األم ا املتحاادة إىل معاااير املنظمااة
ومبا هااا التوجيهيااة ومبا هااا النظريااة فيمااا يتعلاا باهلياادروغرافيا ورساا اخلاارا املاحيااة
واألنشطة املرتبطة هبا وباإلضافة إىل اجملموعة العاملية من اخلرا املاحية الاي تنشارها الادول
األعضاء يف املنظمة ،فإن مشروع اخلريطة العامة لقياس أعما احمليطاا املشاتر بان املنظماة
واللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطا ما فتئ جيمع البيانا املتعلقة بقياس األعماا ورسا
خاارا حمليطااا األرض منااذ عااام  1903ولاادع هااذا املشااروع ،أنشاان املنظمااة املركااز
الاادوي لبيانااا قياااس األعمااا الرقميااة الااذ جيمااع قياسااا أعمااا احمليطااا املساابورة الااي
حتصا عليهااا الساافن اهليدروغرافيااة واألوقيانوغرافيااة وغرهااا ماان الساافن خااال املسااو الااي
جتريها أو أثناء عبورها
 - 3ومبوجااب الفقاارة  ) ( 1ماان املااا ة  82ماان النظااام الااداخل جلمعيااة الساالطة الدوليااة
لقاع البحار ،تتمتع املنظمة اهليدروغرافية الدولية مبركز املراقاب يف مجعياة السالطة ،وجياوز هلاا
أن تشار يف مداوال اجلمعية بدعوة من الر يس بشنن املسا الداخلاة يف نطاا ختصُّصاها
وبالتااي ،جياوز للمنظماة اهليدروغرافيااة الدولياة ،عماا باملاا ة  75ماان النظاام الاداخل جمللااس
الساالطة ،أن تعاايِّن ،بناااء علااى عااوة اجمللااس ،ممااثا للمشاااركة يف مااداوال اجمللااس ،ون أن
يكون له ح التصوي  ،وذلك عند النظر يف املسا الي تؤثر عليها أو على نطاا أنشاطتها
وال يسر احل يف املشاركة يف اجمللس أو التشاور معه ،يف مجلاة أماور ،علاى اهليئاا الفرعياة
(كما هو احلال بالنسبة للجمعية) أو على األمانة ،ومن مث احلاجة إىل إبرام اتفا تعاون
 - ٤وكان ا إحااد توصاايا حلقااة العم ا بشاانن الكااابا البحريااة والتعاادين يف قاااع
البحار العميقة( )1تدعو إىل ضرورة االتصال باملنظمة اهليدروغرافياة الدولياة للنظار ماع السالطة
يف فا دة وجدو رس خرا ملناط االستكشاا املشامولة بعقاد ،مان أجا إظهاار وجاو
كاااابا وجااار مناقشاااا ماااع وفاااد مونااااكو ،بوصااافه اجلهاااة الو يعاااة التفاقياااة املنظماااة
اهليدروغرافية الدولية ،خال الدورة احلا ية والعشرين للسلطة واتف ر يس اللجنة التوجيهياة
للمكتااب اهلياادروغرايف الاادوي ،وها األمانااة الدا مااة للمنظمااة ،واألماان العااام للساالطة علااى
النظر يف وضع ترتيبا مناسبة لعاقة منفعاة متبا لاة بان املنظماتن ويف وقا الحا  ،جار
__________
( )1تقريااار حلقاااة العما ا املعنياااة بالكاااابا البحرياااة والتعااادين يف قااااع البحاااار العميقاااة الاااي عقاااد يف 10
و  11آذار/مارس  ( 2015الدراسة التقنية رق  1٤الي أعدهتا السلطة الدولية لقاع البحار)2015 ،
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تبا ل آراء غر رمس على مستو األمانة للشروع يف إعدا مشاروع اتفاا تعااون مان أجا
حتسن املعار املشتركة والتفاه ورس اخلرا لقاع البحار يف املنطقة مبا يعاو باالنفع علاى
البشرية ويكتس هذا األمر أمهية خاصة يف سايا اهلاد  1٤مان أهادا التنمياة املساتدامة
الي اعتمد مؤخرا ويؤيد أهدا املنظمة الثابتة والنظام الذ حيك األنشطة يف املنطقة
 - 5وير يف مرف هذه الوثيقاة اتفاا التعااون املقتار بصايغته الاي اشاترك يف وضاعها
أمانتا املنظمة اهليدروغرافية الدولية والسلطة وقد صيغ مشاروع االتفاا وفا منا االتفاقاا
املماثلة الي سب أن أبرمتاها السالطة واملنظماة ماع الكياناا املهتماة ،ويُقادَّم إىل اجمللاس لكا
ينظر فيه وفقا للما ة  169من اتفاقية األم املتحدة لقانون البحار
 - 6ووفقااا للقواعااد التنظيميااة ذا الصاالة للمنظمااة اهليدروغرافيااة الدوليااة ،تتااوىل اللجنااة
التوجيهية للمكتب اهليدروغرايف الادوي إ ارة عاقاا املنظماة ماع املنظماا األخار  ،رهناا
بالتشاور مع الدول األعضاء يف املنظمة عند االقتضاء وبالتاي ،عمَّ ر ايس اللجناة التوجيهياة
باالتواز اتفاا التعااون املقتار  ،الاذ وُضااع باالشاترا بان أمااني املنظماة والسالطة ،علااى
الاادول األعضاااء يف املنظمااة وساايوقع ر اايس اللجنااة التوجيهيااة علااى االتفااا املقتاار باس ا
املنظمااة ،رهنااا بعاادم ورو تعليقااا ساالبية ماان الاادول األعضاااء يف املنظمااة حبلااول  1متااوز/
يوليه  ،2016ورهنا باملوافقة على نص االتفا وفقا إلجراءا السلطة

ثالثا – اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه
 - 7يُدعى اجمللس إىل اإلحاطة علما هباذه الوثيقاة واملوافقاة علاى اتفاا التعااون املاربم بان
السلطة واملنظمة اهليدروغرافية الدولية
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املرف
مشروع اتفا تعاون بن املنظمة اهليدروغرافية الدولية والسلطة الدولياة
لقاع البحار
الغرض من هذا االتفا هاو حتدياد نطاا التعااون بان املنظماة اهليدروغرافياة الدولياة
(يشار إليها فيما يل باس ”املنظمة“) والسالطة الدولياة لقااع البحاار (يشاار إليهاا فيماا يلا
باس ”السلطة“)
تتشاور املنظمة والسلطة بشنن املسا ذا االهتمام املشتر بينهما مان أجا كفالاة
أقصى قدر من التنسي ألعماهلما وأنشطتهما خبصو هذه املسا
حيث إن املنظمة اهليدروغرافية الدولياة ها منظماة استشاارية وتقنياة حكومياة ولياة
أنشاائ يف عااام  ،1921وختضااع حالي ااً ألحكااام اتفاقيااة املنظمااة اهليدروغرافيااة الدوليااة ،الااي
وقع يف موناكو يف  3أيار/مايو  ،1967بصيغتها املعدَّلة
حيث إن املنظمة اهليدروغرافية الدولياة تساه يف جعا املاحاة أيسار وأكثار أماناا يف
مجيع أحناء العامل عن طري حتسن اخلرا واملنشورا املاحية،
حيثثث إن األنشااطة الر يسااية للمنظمااة ه ا حتديااد املعاااير ماان أج ا إنتااا البيانااا
اهليدروغرافية وتقاد اخلادما اهليدروغرافياة ،وتنساي األنشاطة اهليدروغرافياة جلمياع الادول
الساحلية واملعنية وتبا ل بيانا قياس األعماا والبياناا ذا الصالة عماا لساامة األروا
يف البحر وسامة املاحة ومحاية البيئة البحرية،
حيث إن السالطة الدولياة لقااع البحاار ها منظماة حكومياة ولياة أنشائ مبوجاب
اتفاقيااة األماا املتحاادة لقااانون البحااار ،املوقعااة يف مونتيغااو بااا  ،جامايكااا ،يف  10كااانون
األول /يسمرب  ،1982تقوم الدول األعضااء األطارا فيهاا ،وفقاا لاتفاقياة واالتفاا بشانن
تنفيااذ اجلاازء احلااا عشاار ماان االتفاقيااة ،املعتمااد يف  28متوز/يوليااه  ،199٤بتنظااي ومراقبااة
األنشطة يف املنطقة ،وخاصة بغية إ ارة املوار املعدنية يف املنطقة ،على النحاو احملاد يف الفقارة
 )1( 1من املا ة  1من االتفاقية،
حيث إن السلطة تعزز وتشجع إجراء البحا العلما البحار فيماا يتعلا باألنشاطة
يف املنطقة ،ومجع ونشر نتا ج ذلك البحا والتحليا  ،ما تاوفر  ،ماع إيااء اهتماام خاا
للبح املتص باألثر البيئ لألنشطة املضطلع هبا يف املنطقة،
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حيث إن السالطة ها املختصاة باختااذ التادابر الازماة لضامان احلماياة الفعالاة للبيئاة
البحرية من اآلثار الضارة الي قد تنشن عن األنشطة املضطلع هبا يف املنطقة،
نظرا ألن زيا ة التعاون بن املنظمة والسلطة ينبغ أن ييسر ،يف مجلة أمور:
(أ) وضااع إجاااراءا لتشاااجيع وتيسااار تقاااد وتباااا ل بياناااا مساا األعماااا
البحرية ،أو معرِّفا البيانا  ،الي تُجمع كجزء من األنشاطة اجلارياة يف املنطقاة الاي تشار
عليها السلطة أو تنظِّمها؛
(ب) وضع مناذ مدخا رقمية متوافقة مان أجا بياان املنااط املشامولة بعقاو
السلطة حسب شروط رس اخلرا املاحية؛
( ) حتقيا االتسااا علااى الصااعيد العااامل يف معاجلااة بيانااا قياااس األعمااا الااي
تغط املناط املشمولة بعقو السلطة لتيسار إعاا ة اساتخدام املكاتاب اهليدروغرافياة يف مجياع
أحناء العامل للبيانا وإتاحة ارتباط البيانا ون مزيد من املعاجلة؛
( ) االساااتخدام األمثا ا للماااوار لتقلااايص املها ا الزمنياااة بااان تاااوافر البياناااا
ذا الصلة من املتعاقدين املعنين مع السلطة ونشر حتديثا اخلرا املاحية؛
(ها) وضااع هنااج عااامل إلصاادار إعانااا للبحااارة وحتااذيرا ماحيااة ذا صاالة
حسبما يقتضيه التسير اآلمن ألنشطة املتعاقدين مع السلطة؛
(و) وضااع معلومااا موحَّاادة يف املنشااورا املاحيااة توجااه عنايااة البحااارة إىل
املنشآ الي يستخدمها املتعاقدون مع السلطة؛
(ز) وضااع سياسااا يف جمااال رس ا اخلاارا
املتزامنة يف املناط املشمولة بعقو السلطة؛

تعاااج املخاااطر املتصاالة باألنشااطة

علما بننه ،وحلن أن يدخ بروتوكول التعديا علاى اتفاقياة املنظماة اهليدروغرافياة
الدوليااة حيااز النفاااذ ،فااإن املسااؤوليا الااي مينحهااا هااذا االتفااا إىل األماان العااام للمنظمااة
يتحمَّلها ر يس اللجنة التوجيهية للمكتب اهليدروغرايف الدوي،
وعليه ،تتف املنظمة والسلطة على ما يل :
(أ) التشاااور ،حيثمااا كااان ذلااك مناساابا وعمليااا ،بشاانن املسااا ذا االهتمااام
املشتر هبد تشجيع أو تعزيز فه أفض ألنشطة ك مناهما وحتسان حتدياد هاذه األنشاطة
باان املنظمااتن ،والتعاااون ،حيثمااا كااان ذلااك مناساابا وعمليااا ،يف مجااع املعلومااا والبيانااا
املوحدة وتبا هلا؛
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(ب) قياااام كاا طااار بااادعوة ممثلاا الطااار اآلخااار إىل حضاااور االجتماعاااا
(أو حلقا العم أو األفرقة العاملة) الي تعقدها اهليئا اإل ارية لك منهما واملشااركة فيهاا
وفقا للنظام الداخل هلذه اهليئا  ،وإجراء راساا وتنظاي حلقاا راساية تعاونياة ،حيثماا
كان ذلك مناسبا؛
( ) أن جيااوز لألماان العااام للمنظمااة ولألماان العااام للساالطة التشاااور خبصااو
ما يلزم من موظفن وموا وخدما ومعدا ومراف لتنفياذ املهاام املشاتركة الاي قاد يتفقاان
عليها يف اجملاال الي هت ُّ املنظمة والسلطة؛
( ) أن تقدم املنظمة املساعدة للسالطة ،بنااء علاى طلباها ،بشانن املساا الداخلاة
ضمن نطا أنشاطة السالطة؛ وأن تقادم السالطة املسااعدة للمنظماة ،بنااء علاى طلباها ،بشانن
املسا املندرجة ضمن نطا أنشطة املنظمة وعندما حيتا أحاد الطارفن وفقاا ألحكاام هاذا
االتفا إىل مساعدة تترتب عليها نفقا كابرة ،تُعقاد مشااورا هباد حتدياد أكثار الساب
إنصافا لتغطية تلك النفقا ؛
(ها) مناقشة فعالية هذا االتفا وأ تدابر قد تلازم لتحسان التعااون بان املنظماة
والسلطة الدولية مرة واحدة سنويا على األق ؛
(و) أال ميس هذا االتفا باالتفاقا  ،امللزمة قانونا أو خاا
أ من الطرفن مع منظما وبرامج أخر ؛

ذلاك ،الاي أبرمهاا

(ز) رهنا بالترتيبا الي قد تكون ضرورية حلماياة املعلوماا والبياناا السارية،
أن يتبا ل األمن العام للمنظمة واألمن العام للسلطة املعلوما ويُطلع ك منهما اآلخار علاى
األنشطة وبرامج العم املقررة يف جماال االهتمام املشتر ووفقاا لاذلك ،فعنادما يقتار أ
يهماه بدرجااة
ماان الكيااانن الشااروع يف برنااامج أو نشاااط يف جمااال يها ُّ الكيااان اآلخاار أو قااد ُّ
كاابرة ،تباادأ مشاااورا بين اهما سااعيا للمواءمااة باان جهو مهااا يقاادر اإلمكااان ،مااع مراعاااة
مسااؤوليا كا منااهما ومااا تتخااذه هيئتااه اإل اريااة ماان قاارارا أو تُعاارب عنااه ماان رغبااا
ويواف ك طر على احلصول على موافقة خطية مان الطار اآلخار قبا الكشا عان أ
موا أخر مسجَّلة امللكية إىل أ طر ثال ؛
( ) أن ياادخ هااذا االتفااا حيااز النفاااذ عنااد توقيعااه ماان جانااب األماان العااام
للمنظمة واألمن العام للسلطة وجيوز لألمن العام للمنظماة واألمان العاام للسالطة إهنااء هاذا
االتفا بتوجيه إشعار خط إىل الطر اآلخر قب املوعد بستة أشهر؛
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(ط)
العام للسلطة؛

أن خيضع هاذا االتفاا للتنقاي باالتفاا بان األمان العاام للمنظماة واألمان

( ) أال يتضمن هذا االتفا أية أحكام ملزمة للادول األعضااء يف املنظماة فارا
أو جمتمعااة وكااذلك ال يكااون االتفااا ملزمااا أل ماان الاادول األعضاااء يف الساالطة فاارا
أو جمتمعة
وإثباتا ملا تقدم ،قام املوقِّعان أ ناه بتوقيع نسختن من هذا االتفا
(توقيع) ني ألويت أو ونتون
األمن العام
باس السلطة الدولية لقاع البحار
التاريخ___________:
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(توقيع) روبر وار
ر يس اللجنة التوجيهية للمكتب اهليدروغرايف الدوي
باس املنظمة اهليدروغرافية الدولية
التاريخ___________ :
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