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الدورة الرابعة والعشرون
دورة اجمللس ،اجلزء األول
كينغستون ٩-٥ ،آذار/مارس ٨١٠٢
البند  ٠7من جدول األعمال املؤقت*
التعاون مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة

مذذرةرة اهذذاني بذذم املنظمذذة ا اتشذذارية الساويويذذة ا اذذييية  -األفريسيذذة والطذذللة الدوليذذة
لساع البحار
الغ ررمن م ررن م رراكمة الته ررايد ي رراا ي ررو بد ررد ةط رراش الت رراون ي ر املن م ررة ا ت ررار ة القاةوةي ررة
اآل رريو ة  -األفم قيررة والسررلطة الدوليررة لقرراع البحررار املن ررقة وجر اتهاقيررة األمررد املتحرردة لقرراةون البحررار،
املوق ة يف موةتيغو ابي ،جاما كا ،يف  ٠١كاةون األول/د سمرب .٠٩٢٨
وإةه اعتبارا ملا لي:
املن مررة ا ت ررار ة القاةوةيررة اآل رريو ة  -األفم قيررة يرري من مررة إقليمي ررة كوميررة دوليررة تتم ر
مقاصديا المئيسية ،وفقا لن امهرا األ ا ري املرنقيف ،يف القيراو يردور اايسرة ا ت رار ة كوما را األعضراء
يف جمال القاةون الدويل ،وتوفري منتدى للت اون يف املسائ القاةوةية حم ا يتماو امل رتك ،ووضع تمتيبات
ت اوةية مع األمد املتحدة ووكا را واملن مرات ا كوميرة الدوليرة األبرمى يغيرة ت ز رز يراا الت راون يف جمرال
القاةون الدويل ،ا يف ذلك تو يع ةطاش قبول ا تهاقية يف الدول الواق ة يف املنطقت اآل يو ة واألفم قية
السررلطة يرري املن مررة املاتيتررة الررخ تقرروو مررن بااررا الرردول األف رمال يف ا تهاقيررة ،وفقررا لل ررزء
ا رادي ع ررم مرن ا تهاقيررة ولاتهرراش املت لرا يتنهيررا اجلرزء ا ررادي ع ررم مرن اتهاقيررة األمرد املتحرردة لقرراةون
البحر ررار املؤرب ر رة  ٠١كر رراةون األول/د سر ررمرب  ٠٩٢٨الر رراي اعتمدتر رره اجلم ير ررة ال امر ررة ل مر ررد املتحر رردة يف
 ٨٢متوز /وليرره  ٠٩٩١يقماريررا  ،٨62/١٢يتن رريد ومماقبررة األة ررطة الررخ تررتد يف املنطقررة ،وباصررة رردل
إدارة املوارد امل دةية يف املنطقة ،على النحو احملدد يف الهقمة  )٠( ٠من املادة  ٠من ا تهاقية
وج املادة  ٠6٩من ا تهاقية ،تس ى السلطة إىل الت اور والت اون مع جهات عد دة ،منهرا
املن مات الدولية ،ي قن املسائ الخ تقع ضمن ابتيتاص السلطة
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م د األفمال يف املن مة يد أعضاء يف السلطة
ت تقد السلط ة واملن مة أن تنمية وت ز ز ما يينهما من ت اون يف املسائ موضع ا يتماو امل رتك
ي ود على املن مت نه ة متبادلة ،و يتييف تنسيقا أفض وتنهياا ف ا أليدال ك منهما
قمرت املن مة والسلطة ما لي:
فيما يتعلق ابملساصد
ررتد ترروفري إفررار ير املن مررة والسررلطة لت ز ررز الت رراون يف املسررائ حمر ا يتمرراو امل رررتك
(أ)
املت لقررة قاصررد وو ررائن ك ر منهمررا ،ررا يف ذلررك تنهيررا الن رراو القرراةوهب ا رراكد ل ة ررطة املضررطلع ررا
يف املنطقة ،ليترا الردول األعضراء يف كر منهرا ،و ريما الردول األعضراء الواق رة يف املنطقتر اآل ريو ة
واألفم قية
فيما يتعلق ابملشاورات املتبادلة والتعاون
(ب) ر ررتد الت ر رراور ،أ نم ر ررا ك ر رران ذل ر ررك مائم ر ررا واكن ر ررا م ر ررن النا ي ر ررة ال ملي ر ررة ،يف املس ر ررائ
حم ر ا يتمرراو امل رررتك رردل ت ر يع أو ت ز ررز التهررايد والتنسرريا األفض ر يترروص أة ررطة ك ر منهمررا
فيما ت لا اا املسائ  ،و يما يف جما ت الت اون املدرجة يف ممفا ماكمة التهايد ياا
(ج) ررتد الت رراون ،أ نمررا كرران ذلررك مائمررا واكنررا مررن النا يررة ال مليررة ،علررى ص ر يد تبررادل
امل لومات ،ا يف ذلك تبادل تقار م ا جتماعات الخ ت قديا إ دامها وتكون حم ايتماو األبمى
(د)

تد إجماء درا ات و لقات عم و لقات درا ية ت اوةية ،أ نما كان ذلك مائما

(ي)

تد الت اور ابةت او ي قن ةطاش ومضمون الت اون ي املن مة والسلطة

فيما يتعلق ابملشارةة يف ا جتماعات
قرروو ك ر مررن اايست ر يرردعوة ا لرري اايسررة األبررمى للحضررور وامل رراركة يف اجتماعررات
(و)
جملس إدار ا كمماقب وفقا للن او الدابلي لك من اايست
سرردي كر مررن اايستر امل ررورة إىل اايسررة األبررمى ي ررقن اذطروات الررخ ر ا اذيررا
(ز)
مررن أج ر ا يتررول علررى املمكررز القرراةوهب الرراي تررييف دعرروة اايسررة ضررور ا جتماعررات ذات اليتررلة ال ررخ
ت قديا األبمى
(ح) ق رروو كر ر م ررن اايستر ر ي رردعوة ا ل رري اايس ررة األب ررمى للم رراركة يف اجتماع ررات اذر ررباء
و لقات ال م ذات اليتلة
فيما يتعلق بتبادل املعليمات والياثئق
ض ررع عملي ررات تب ررادل امل لوم ررات واملن ررورات والتق ررار م ي ر اايست ر ملتطلب ررات ررم ة
(ط)
البياانت وامل لومات املهموضة على ك منهما
(ي) قرروو ك ر مررن أماةررة املن مررة وأماةررة السررلطة أ ضررا ايقرراء األبررمى علررى علررد ابألة ررطة
ا الية واملزم ة حم ا يتماو امل رتك دل بد د اجملا ت الخ قد بت فيها أن الت اون أمم مستحسن
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فيما يتعلق اب اثر املالية
رتت على ماكمة التهايد فمن التزامات مالية على أي من الطمف و تحمر كر
(ك)
من الطمف التكالين وامليتموفات الناشسة عما يتد من تبادل م لومات أو ت اون وج ماكمة التهايد
ياا ،وتكون عمليات مجع املوارد و يتييتها ألي من األة طة املضطلع ا يف إفار ماكمة التهايد يراا
باض ة أل كاو الن او املايل والقواعد املالية لك من الطمف
فيما يتعلق بتنهير مرةرة التهاني نيره
(ل) ل م ال او للمن مة واألم ال او للسلطة إيماو تمتيبات تكميلية لتنهيا ماكمة التهايد
ياا من بال تبادل املاكمات ،فتيتبيف ياا املاكمات من مث جزءا من ماكمة التهايد
فيما يتعلق ابلتعديالت واملدة ودخيل حيز النهاذ واألحكام اخلتامية
وز ت د ماكمة التهايد ياا يف أي وقت وافقة الطمف امل مب عنها كتايةً من قب
(و)
األمر ال راو للمن مررة واألمر ال رراو للسرلطة .و رردب أي ت رد مررن يراا القبير يرز النهرراذ ي رد موافقررة
الطمف ي اثة أشهم
(ن) ألي من الطمف املوق
بطيا قب اتر خ اإلهناء املقرتح يستة أشهم

إهناء ماكمة التهايد ياا اعطاء الطمل املوقع اآلبم إشر ارا

(س) ترردب مرراكمة التهررايد يرراا يررز النهرراذ
للمن مة واألم ال او للسلطة

ررمد التوقيررع عليهررا مررن جاة ر األم ر ال رراو

(ع) ليس يف ماكمة التهايد يراا مرا رك إلزامرا علرى الردول األعضراء يف املن مرة ،فرمادى
أو جمتم ة .وابمل  ،ليست ماكمة التهايد ملزمة ألي من أعضاء السلطة ،فمادى أو جمتم
ن ررق عررن مرراكمة التهررايد يرراا أي إبررال اب تهاقررات املربمررة مررن جاة ر أي مررن
(ل)
الطمف املوق مع من مات ويمامج أبمى
(ص) مي ر مررا رربا التهامهررات الررخ التوصر إليهررا ير املن مررة والسررلطة يترروص املسررائ
امل ار إليها يف ياا املاكمة.
وإثبرراات ملررا تقرردو ،قرراو املوق رران أدانا ابلتوقيررع عل ررى مرراكمة التهررايد يرراا يف ةسررات يك ر م ررن
اللغات اإلةكليز ة وال ميية والهمةسية ،على أن تكون مجيع النيتوص األصلية متساو ة يف ا ية.
مر يف ___ يف ياا اليوو ____
عن املن مة ا ت ار ة القاةوةية اآل يو ة  -األفم قية:
كينيدي غا تورن
األم ال او
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ما ك لودج
األم ال او
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املرفق

جما ت التعاون
ت م جما ت الت اون وج ماكمة التهايد ياا ما لي:
• التوعيررة ابتهاقيررة األمررد املتحرردة لقرراةون البحررار وا تهرراش املت لررا يتنهيررا اجلررزء ا ررادي ع ررم مررن
اتهاقيررة األمررد املتحرردة لقرراةون البحررار املؤربررة  ٠١كرراةون األول/د سررمرب  ٠٩٢٨مررن أجر ت ز ررز
عضو ة السلطة عن فم ا ت يع أعضاء املن مة الا ن مل نضموا ي د إىل عضو ة السلطة على
الن م يف القياو يالك
• التوعيررة ابلربوتوكررول املت لررا ابمتيررازات السررلطة الدوليررة لقرراع البحررار و يترراان ا وت ر يع أعضرراء
الس ررلطة األعض رراء يف املن مر ررة عل ررى ا ةضر ررماو إىل أف ر رمال الربوتوك ررول إذا مل كوة ر روا ق ررد قر رراموا
يالك ابله
• التوعية ا على أعضاء السلطة األعضاء يف املن مة من متقبمات يف تسد د ا شرتاكات املقمرة
• ت يع م راركة أعضراء املن مرة األعضراء يف السرلطة يف تنميرة املروارد امل دةيرة يف املنطقرة ،را يف
ذلك يف املنافا احمل وزة
• مسرراعدة الرردول األعضرراء يف ك ر مررن اايست ر يف إعررداد الت ررم ات الوفنيررة املت لقررة ابألة ررطة
امل دةية يف املنطقة
• مساعدة السلطة يف ت ز ز فمص التدر ويناء القردرات والتردر الردابلي للممشرح املرؤيل
من الدول األعضراء يف املن مرة ،را يف ذلرك عرن فم را ت ر يع ال لمراء مرن الردول األعضراء يف
املن مة على ُّ
التقدُّو لهمص التدر املقدمة واملمولة من اجلهات املت اقدة مع السلطة
• التوعيررة ييتررندوش يبررات السررلطة الدوليررة لقرراع البحررار و قرررتح املن مررة الررداعي إىل إقامررة يرمانمج
للزماء الزائم ن لهائدة كبار األكادميي ويمانمج ملساعدي البحوث لطاب الدرا ات ال ليا من
الدول األعضاء يف املن مة
• التوعية جبائزة األم ال او لامتياز يف حبوث أعايل البحار
• تقرردا املسرراعدة يف الوفرراء ررا علررى السررلطة مررن التزامررات فوعيررة فيمررا ت لررا ابارردل  ٠١مررن
أيدال التنمية املستدامة
• الن م يف إقامة ت اون م رتك يف جمال إقامة ا لقات الدرا ية و لقات ال م يف موضوع إعداد
األة مة املت لقة اب تغال املوارد امل دةية يف املنطقة
• الن م يف إقامة ت اون م رتك يف جمال إقامة ا لقات الدرا ية و لقات ال م يف موضوع ته ي
تنهيا املادة  ٢٨من ا تهاقية
• تقرردا امل وةررة يف شررك مررو ه أو برردمات ،رينررا ابل ررموط املاليررة امل مررول ررا واملتهررا عليهررا،
س ا قتضاء ،من الطمف
• اجتماع بربا ء املن مت ييتهة دور ة لتقييد الت اون وتقدا التوصيات املنا بة من أج بسينه
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