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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
 ونتسالدورة احلادية وال

   ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٦-١٥جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقّت) ب(١٥البند 

ظـام   مـن الن   ٧٦تسمية اهليئات احلكومية الدولية ألغراض املـادة            
  الداخلي للمجلس

  طلب مقدَّم من رابطة بلدان حافة احمليط اهلندي    

  مذكِّرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
 فيه من جملس     رابطة بلدان حافة احمليط اهلندي تلتمس      تلقّت أمانة األونكتاد طلباً من      

  .اخلي للمجلس من النظام الد٧٦ التجارة والتنمية منحها مركز املراقب وفقاً للمادة
  .رابطة بلدان حافة احمليط اهلنديبوترد يف مرفق هذه املذكرة املعلومات املتعلِّقة   
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  املرفق

   عن رابطة بلدان حافة احمليط اهلنديمعلومات أساسية    

  حملة تارخيية    

 اجتماعاً  ١٩٩٥مارس  / آذار ٣١ إىل   ٢٩عقدت حكومة موريشيوس يف الفترة من         -١
وحـضر االجتمـاع    . عزيز التعاون االقتصادي بني بلدان حافة احمليط اهلندي       ملناقشة مسألة ت  

 وجنوب أفريقيا   ممثلون عن احلكومات وقطاعات األعمال واملؤسسات األكادميية من أستراليا        
دول اجملموعـة   "، وهي الدول املعروفة باسم      وسنغافورة وعمان وكينيا وموريشيوس واهلند    

در يف هناية االجتماع، أعلن املشاركون أهنم قد اتفقوا على          ويف بيان مشترك صا   ". األساسية
مبادئ لالنفتاح اإلقليمي والعضوية الشاملة، توخياً هلدفَي حترير التجارة وتعزيـز التعـاون             "

  ". وستركز األنشطة على تيسري التجارة، وتشجيع االستثمار والتعاون االقتصادي. التجاري
 مؤلف من احلكومات واملؤسـسات األكادمييـة        فريق عامل ثالثي  وبعدئذ، اجتمع     -٢

وتقرر يف هذا   . ١٩٩٥أغسطس  / آب ١٧ إىل   ١٥مبوريشيوس يف الفترة من     والقطاع اخلاص   
ويف اجتمـاع آخـر ُعقـد       . مكمل ملنظمة حكومية دوليـة    " مسار ثان "االجتماع إنشاء   

ة بلدان حافة   ، وضعت الصيغة النهائية مليثاق إنشاء رابط      ١٩٩٦سبتمرب  /مبوريشيوس يف أيلول  
إندونيسيا ومجهورية ترتانيا املتحدة وسري النكـا       ُوسعت عضويتها لتشمل    واحمليط اهلندي   

  .وماليزيا ومدغشقر وموزامبيق واليمن
 يف  ١٩٩٧مـارس   /وأعلن إنشاء رابطة بلدان حافة احمليط اهلنـدي رمسيـاً يف آذار             -٣

  . بالتزكية، ميثاق إنشائهاموريشيوس عندما اعتمد وزراء الدول األعضاء يف الرابطة، 

  الغايات واألهداف    
 إىل تشجيع النمو املستدام والتنمية املتوازنة يف        هتدف رابطة بلدان حافة احمليط اهلندي       -٤

  .املنطقة والدول األعضاء وإجياد أرضية مشتركة للتعاون االقتصادي اإلقليمي
  :وتتمثل أهداف الرابطة فيما يلي  -٥

  ستدام والتنمية املتوازنة يف املنطقة والدول األعضاء؛تشجيع النمو امل  )أ(  
التركيز على جماالت التعاون االقتصادي اليت تتيح أقصى حد مـن فـرص               )ب(  

  التنمية، واملصاحل املشتركة، واملنافع املتبادلة؛
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تشجيع حترير التجارة، وإزالة العوائق، وتذليل العقبات من أجـل حتريـر              )ج(  
  .اخلدمات واالستثمارات والتكنولوجيات بني الدول األعضاء يف الرابطةتعزيز تدفق السلع وو
ويف االجتماع احلادي عشر جمللس وزراء الرابطة، املعقـود يف بنغـالورو، اهلنـد،                -٦
، اتفقت البلدان األعضاء يف الرابطة على التركيز خالل األعوام املقبلـة علـى              ٢٠١١ عام

الـسالمة البحريـة واألمـن    : هتم الرابطة يف الوقت احلاضراملواضيع العامة الستة التالية اليت    
البحري؛ وتيسري التجارة واالستثمار؛ وإدارة مصايد األمساك؛ واحلد من أخطار الكـوارث؛            

  .والتعاون يف اجملاالت األكادميية والعلمية والتكنولوجية؛ والسياحة والتبادل الثقايف
شطة املزمع تنفيذها يف إطار اجملاالت الـستة        وفيما يلي األنشطة املنفذة مؤخراً واألن       -٧

  :ذات األولوية
  :األنشطة املنفذة مؤخراً. السالمة البحرية واألمن البحري  )أ(  

 يف  ٢٠١٤ينـاير   /حوار احمليط اهلندي، الذي ُعقـد يف كـانون الثـاين           '١'
  اهلند؛بتريوفانانتابورام، يف كرياال، 

الساحلية يف منطقـة احملـيط      مؤمتر بشأن االقتصاد السياسي لبلدان أفريقيا        '٢'
  كينيا؛ب يف نريويب، ٢٠١٤مارس /اهلندي، ُعقد يف آذار

  :واالستثمارتيسري التجارة   )ب(  
  :األنشطة املنفذة مؤخراً '١'

 عمل بشأن السياسة التجارية، ُعقدت يف كانبريا، بأستراليا،         حلقة  )أ(  
  ؛٢٠١٢مايو /يف أيار

   بني اجلمارك؛ بشأن تيسري التجارة والتنسيقحلقة عمل  )ب(  
 ٥ و ٤املؤمتر األول لالقتصاد واألعمال، الـذي ُعقـد يـوَمي             )ج(  

 يف موريـشيوس، ليكـون منـرباً لواضـعي          ٢٠١٣يوليه  /متوز
السياسات، واملسؤولني التجاريني، واملسؤولني يف قطاع األعمال،       
ومنظمي املشاريع، ملناقشة سبل زيادة التعاون يف أبرز القطاعات         

  صناعية؛االقتصادية وال
  :األنشطة املقبلة '٢'

للدول األعضاء يف    التفضيلية اتفاقات التجارة    بشأندراسة جدوى     )أ(  
 البلدان األعضاء؛بعض من املزمع أن جتريها  دراسة هيوالرابطة، 

تيسري التجارة والتنسيق بني اجلمارك سُتعقد يف       بشأن  حلقة عمل     )ب(  
 ؛٢٠١٤عام 
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اخلاصـة  " جـال األعمـال   ربطاقة سفر   " بشأن   جدوىدراسة    )ج(  
 بالرابطة؛

   عمل بشأن تيسري األعمال؛حلقة  )د(  
  :د األمساكإدارة مصاي  )ج(  

األمساك اسـتناداً إىل    أعمار  حلقة عمل بشأن حتديد     : مؤخراًفذ  النشاط املن  '١'
  حصاهتا األذنية وتقييم األرصدة السمكية؛

 :األنشطة املقبلة '٢'

ياء املائية وتنمية املـصايد     املستدامة لألح تربية  الحلقة عمل بشأن      )أ(  
  احلرفية؛ 

  د األمساك؛يحلقة عمل بشأن إدارة مصا  )ب(  
  :احلد من أخطار الكوارث  )د(  

 :مؤخراًفذة األنشطة املن '١'

حلقة عمل بشأن األرصاد األوقيانوغرافية متعددة التخصـصات          )أ(  
  إلدارة املناطق الساحلية؛

  باحمليطات؛ املتعلقة اتاجتماع املسؤولني اخلرباء بشأن التنبؤ  )ب(  
  :األنشطة املقبلة '٢'

حلقة عمل بشأن التكيف مع تغري املناخ، سـُتعقد يف تـشيناي،              )أ(  
 ؛٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٩اهلند، يف الفترة من ب

حلقة عمل بشأن إدارة األخطـار املتعلقـة        : التنبؤ باملناخ املومسي    )ب(  
  باملناخ؛

  :كادميية والعلمية والتكنولوجية اجملاالت األيف التعاون  )ه(  
  دبلوماسيي الرابطة؛لدورة تدريبية خاصة :  مؤخراًالنشاط املنفذ '١'
 :األنشطة املقبلة '٢'

  اجلامعي يف بلدان حافة احمليط اهلندي؛التبادل برامج   )أ(  
  جامعة بلدان حافة احمليط اهلندي؛  )ب(  

  :ل الثقايفالسياحة والتباد  )و(  
  :مؤخراًنفذة األنشطة امل '١'
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اجتماع رؤساء دوائر احملفوظات الوطنية لدول الرابطة وعـرض           )أ(  
  احملفوظات؛

  اجتماع اجملموعة األساسية بشأن تعزيز التعاون الثقايف؛  )ب(  
 السياحة، املرحلة األوىل؛بشأن دراسة جدوى   )ج(  

  :األنشطة املقبلة '٢'
 السياحة، املرحلة الثانية؛ بشأن دراسة جدوى   )أ(  

 ؛السفر يف دول الرابطةات املعنية بالسياحة واجتماع اجله  )ب(  

 وظات الوطنية لدول الرابطـة    االجتماع الثاين لرؤساء دوائر احملف      )ج(  
 وعرض احملفوظات؛

 .حلقة عمل بشأن إدارة التراث  )د(  

  اهليكل التنظيمي    

  حملة عامة  -١  
جيتمـع  هـو   و،  لرابطة بلدان حافة احمليط اهلندي    اجلهاز الرئيسي   جملس الوزراء هو      -٨

سنوياً لصياغة السياسات، واستعراض التقدم احملرز يف جمال التعاون، واختاذ القرارات املتعلقة            
مبجاالت التعاون اجلديدة، وإنشاء آليات ووكاالت متخصصة إضافية حـسب االقتـضاء،            

عية وينتِخب جملس الوزراء رئيساً للجم    . العاماليت حتظى باالهتمام    خرى  األسائل  املوالبت يف   
  .لفترة عاَمنيللرئيس ونائباً 

كبار املسؤولني احلكوميني   وجتتمع جلنة كبار املسؤولني التابعة للرابطة، واملؤلفة من           -٩
تخذها جملس الوزراء وحشد    يبالدول األعضاء، مرتني سنوياً الستعراض تنفيذ القرارات اليت         

 لرابطة بلدان حافة احمليط اهلندي،      املوارد لتمويل برامج العمل، بالتعاون مع الفريق األكادميي       
ومنتدى األعمال التابع لرابطة بلدان حافة احمليط اهلندي، والفريق العامل املعـين بالتجـارة              

  .واالستثمار
الفريق األكادميي لرابطة بلدان حافة احمليط اهلنـدي؛        : وتشمل الرابطة اهليئات التالية     -١٠

 احمليط اهلندي؛ والفريق العامل املعـين بالتجـارة         ومنتدى األعمال التابع لرابطة بلدان حافة     
انعقاد اجتماع جملس الوزراء وجلنة كبـار    يف أثناء   وجيوز هلذه اهليئات أن جتتمع      . واالستثمار

  .املسؤولني أو حسبما يتفق عليه الطرفان
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 يف  ٢٠١٣نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١وقد ُعقد االجتماع األخري جمللس الوزراء يف          -١١
 دولة، إىل جانب سـت      ٢٠ستراليا، وحضرته دول الرابطة األعضاء البالغ عددها        أببريث،  

  .دول من شركائها يف احلوار
 ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٣١وُعقد االجتماع األخري للجنة كبار املسؤولني يف          -١٢

  .أستراليابيف بريث، 
تدى األعمال التـابع    الفريق األكادميي لرابطة بلدان حافة احمليط اهلندي، ومن       يعقد  و  -١٣

لرابطة بلدان حافة احمليط اهلندي، والفريق العامل املعين بالتجارة واالسـتثمار، اجتماعـات             
أستراليا، ب يف بريث،    ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠وقد ُعقد االجتماع األخري يف      . سنوية

 دولة، إىل جانب ست دول من شركائها يف ٢٠ ول الرابطة األعضاء البالغ عددهاوحضرته د
  .احلوار

  الفريق األكادميي لرابطة بلدان حافة احمليط اهلندي  -٢  
لرابطة بلدان حافة احمليط اهلندي اعترافاً بأمهيـة األوسـاط           الفريق األكادميي    أنِشئ  -١٤

ن حافـة احملـيط     إنشاء رابطة بلدا  وأثناء  . األكادميية ودورها وهويتها يف املنظمات اإلقليمية     
حددت أهدافـه   األكادميي دور استشاري وحتفيزي على حد سواء، و       لفريق  لُحدد  اهلندي،  

تلبية احتياجات احلكومات ودوائر األعمال؛ وتعزيز احلوار الفكري بني الـدول           : "يليكما  
؛ نـشره األعضاء املشارِكة؛ والعمل كأداة لتطوير مفهوم رابطة بلدان حافة احمليط اهلنـدي و     

  ."دمة املنطقة من خالل إتاحة حبوث منسقةوخ
ر انعقاد اجتماع جملس الوزراء وجلنة كبـا      أثناء  وجيوز للفريق األكادميي أن جيتمع        -١٥

ويتفاعل الفريق األكادميي مع جلنة كبار املسؤولني       .  الطرفان املسؤولني، أو حسبما يتفق عليه    
وجيوز للفريـق العامـل     . وتنفيذهاواألمانة لبحث سياسة الرابطة وبرامج عملها وصياغتها        

  .سب االقتضاءحبشبكات أكادميية إقليمية غري حكومية أخرى االعتماد على 

  منتدى األعمال التابع لرابطة بلدان حافة احمليط اهلندي  -٣  
لتزايد االجتاه حنو   أُنِشئ منتدى األعمال التابع لرابطة بلدان حافة احمليط اهلندي نظراً             -١٦

ليمي وتزايد اإلقبال على تنفيذ السياسات املراعية للسوق، وإقراراً بأمهية حتريـر            االنفتاح اإلق 
  :وتتمثل األهداف الرئيسية ملنتدى األعمال فيما يلي. املعلوماتتبادل نظم 

برامج مصممة بدقـة لتحـسني      بوضع  تعزيز رفاه شعوب الدول األعضاء        )أ(  
  مستويات معيشتهم ونوعية حياهتم؛

  مو املستدام والتنمية املتوازنة للمنطقة والدول األعضاء؛تشجيع الن  )ب(  
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وضع وتنفيذ برامج للتعاون االقتصادي تشمل، يف مجلة أمور، توسيع نطاق             )ج(  
، وتنمية  عمليات التبادل العلمي والتكنولوجي   التجارة، والسياحة، واالستثمارات املباشرة، و    

  املوارد البشرية؛
تـدفق الـسلع    حترير وتعزيز   العقبات اليت تعرقل    احلد من العوائق وتذليل       )د(  

  داخل املنطقة؛ واخلدمات واالستثمارات والتكنولوجيا
تشجيع التفاعل الوثيق بني التجارة والصناعة، واملؤسـسات األكادمييـة،            )ه(  

  .والباحثني، وشعوب الدول األعضاء
خلاص وغرف  منتدى األعمال، الذي يضم مشاركني من القطاع ا       أن جيتمع   وميكن    -١٧

  .اجتماع جملس الوزراء وجلنة كبار املسؤولني، أو حسبما يتفق عليه الطرفانأثناء التجارة، 

  الفريق العامل املعين بالتجارة واالستثمار  -٤  
لتجـارة  لجدول أعمال   أُنِشئ الفريق العامل املعين بالتجارة واالستثمار لريكز على           -١٨

وتتمثل .  وحترير التجارة، والتعاون االقتصادي والتقين     التجارة،واالستثمار يعتمد على تيسري     
  :األهداف الرئيسية للفريق العامل فيما يلي

برامج مصممة بدقـة لتحـسني      بوضع  تعزيز رفاه شعوب الدول األعضاء        )أ(  
  مستويات معيشتهم ونوعية حياهتم؛

  تشجيع النمو املستدام والتنمية املتوازنة للمنطقة والدول األعضاء؛  )ب(  
وضع وتنفيذ برامج للتعاون االقتصادي تشمل، يف مجلة أمور، توسيع نطاق             )ج(  

، وتنمية  عمليات التبادل العلمي والتكنولوجي   التجارة، والسياحة، واالستثمارات املباشرة، و    
  املوارد البشرية؛

تـدفق الـسلع    حترير وتعزيز   احلد من العوائق وتذليل العقبات اليت تعرقل          )د(  
  داخل املنطقة؛ الستثمارات والتكنولوجياواخلدمات وا

التفاعل الوثيق بني التجارة والصناعة، واملؤسـسات األكادمييـة،          تشجيع  )ه(  
  .والباحثني، وشعوب الدول األعضاء

وعلى غرار الفريقَني العاملني اآلخَرين، جيوز للفريـق العامـل املعـين بالتجـارة                -١٩
اجتماع جملس الوزراء وجلنة كبار     جيتمع أثناء   ، أن   واالستثمار، املؤلف من مسؤوِلني جتاريني    
  .املسؤولني أو حسبما يتفق عليه الطرفان

  الفريق العامل لرؤساء البعثات  -٥  
جيتمع الفريق العامل لرؤساء البعثات، املؤلف من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول             -٢٠

نوب أفريقيـا،   جبرها يف بريتوريا،    األعضاء يف رابطة بلدان حافة احمليط اهلندي، اليت يوجد مق         
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ليستعرض برنامج العمل الدوري الذي يقدمه رئيس جملس الوزراء ويعمل باعتباره آلية متابعة             
  .على املسائل احملالة إليه مباشرة من جملس الوزراء وجلنة كبار املسؤولنيللتركيز 

  الوكاالت املتخصصة  -٦  
  :ني التاليتنيالوكالتني املتخصصتعلى الرابطة تعتمد   -٢١

وتستضيف مجهوريـة إيـران     . املركز اإلقليمي لنقل العلوم والتكنولوجيا      )أ(  
  :من األهداف اليت يرمي إليهاعدد وفيما يلي . اإلسالمية هذا املركز

مساعدة الدول األعضاء يف اكتساب التكنولوجيات ونشرها واسـتيعاهبا          '١'
  وتعزيزها؛

   االجتاهات والظروف؛إجراء البحوث واستعراض السياسات وحتليل '٢'
إقامة الشبكات والشراكات مع املنظمات الدولية وغريها من اجلهات املعنية         '٣'

  الرئيسية؛
عـن  تيسري إنشاء املراكز التكنولوجية للتعجيل بتطوير التكنولوجيا املتقدمة          '٤'

  .طريق اجلهود املشتركة
ها ويتمثل هدف . تستضيف ُعمان هذه الوحدة   . د األمساك يوحدة دعم مصا    )ب(  

التعاون تنمية  بني الدول األعضاء من أجل      بشكل فعال   الرئيسي يف التنسيق وإقامة الشبكات      
  .د األمساكياملتبادل يف األنشطة املتصلة مبصا

  اهليئة الثالثية  -٧  
وتطلع . أُنِشئت أيضاً هيئة ثالثية تتألف من الرئيس، ونائب الرئيس، والرئيس السابق            -٢٢

 أي مسائل مهمة تتعلق برابطة بلدان حافة        لىلوزراء والدول األعضاء ع   اهليئة الثالثية جملَس ا   
سايت ه السيا ياحمليط اهلندي، مبا يف ذلك استعراض التقدم احملرز، وإنشاء آليات إضافية، والتوج           

  .وواليته، ومهامه، وإهناء خدماته، بشغله املنصملؤسسات الرابطة، وتعيني األمني العام ومدة 

  مسائل أخرى  -٨  
َتستبِعد رابطة بلدان حافة احمليط اهلندي صراحةً العالقات الثنائية واملسائل األخـرى              -٢٣

  .التعاون اإلقليميوتعرقل اليت قد تثري اجلدل 
  . الدول األعضاء يف الرابطة برنامج العمل على أساس طوعيوتنفذ  -٢٤
  .راءتوافق اآلب يف مجيع املسائل والقضايا على مجيع املستويات وُيَبّت  -٢٥
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  األعضاء    
ذات جيوز ألي دولـة     ،  رابطة بلدان حافة احمليط اهلندي    وفقاً ملعايري األهلية لعضوية       -٢٦

لاللتزام باملبادئ واألهـداف الـواردة يف   لديها استعداد من دول حافة احمليط اهلندي،  سيادة  
  .ميثاق الرابطة، أن تصبح عضواً يف الرابطة

 واإلمـارات   ،أسـتراليا :  دولة، هي  ٢٠البالغ عددها   والدول األعضاء يف الرابطة،       -٢٧
 ، وجزر القمر  ، وتايلند ، وبنغالديش ،اإلسالمية إيرانمجهورية   و ، وإندونيسيا ،العربية املتحدة 

 ، وعمـان  ، وسيشيل ، وسنغافورة ، وسري النكا  ، وجنوب أفريقيا  ،ومجهورية ترتانيا املتحدة  
  . واليمن، واهلند،بيق وموزام، وموريشيوس، ومدغشقر، وماليزيا،وكينيا
 ،الـصني : ة يف احلـوار، هـي     كإضافة إىل أعضاء الرابطة، توجد ست دول شري       و  -٢٨

 والواليـات املتحـدة   ،يرلندا الشمالية أملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     وامل ، ومصر ،وفرنسا
نطقـة  أما منظمة احمليط اهلندي للسياحة والفريق املعين بـالبحوث يف م          .  واليابان ،األمريكية

  .احمليط اهلندي فلهما مركز املراقب

  املوارد املالية    
وفقاً السنوية للدول األعضاء العشرين وُتحدَّد      االشتراكات  تشمل مصادر اإليرادات      -٢٩

ي أن مجيع الدول األعضاء تدفع حصة سنوية متساوية من ميزانية           ملبدأ تساوي املسامهات، أ   
  .األمانة
  . مناسبات معينةتربعات يف ويقدم الشركاء يف احلوار  -٣٠
الرابطة اخلـاص ملـشاريع     تقدم بعض الدول األعضاء بدورها تربعات لصندوق        و  -٣١

  .حمددة
 ٢٩٧ ٠٠٠، و   ٢٠١٠ دوالر أمريكي يف عام      ٢٩١ ٨٠٠وبلغت امليزانية السنوية      -٣٢

  .٢٠١٢ دوالر أمريكي يف عام ٤٠١ ٥٠٠، و ٢٠١١دوالر أمريكي يف عام 

  ظمات الدولية األخرىالعالقات مع املن    
ليس لرابطة بلدان حافة احمليط اهلندي عالقات دستورية أو إداريـة أو ماليـة مـع                  -٣٣

  .املنظمات األخرى

  االتصال    
  .هباغرياث، األمني العام. ف. السيد ك  -٣٤
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  العنوان    
٣٥-            Indian Ocean Rim Association    

3rd floor, Tower I, NeXTeracom Building 
Cybercity, Ebene 
Mauritius 
Tel: 230 454 1717 
Fax: 230 468 1161 
E-mail: iorahq@intnet.mu 
Website: http://www.iora.net/ 

   العملاتلغ    
  .لغة عمل الرابطة هي اإلنكليزية  -٣٦

        
  

  


