
  در شهر دوربان آفريقاي جنوبيدر  گزارش شركت در نشستهاي آيورا
 2018آگوست  3الي  1از 

  
  :هاي آيورا نشست

شامل  آيوراهاي  تس نش  الي  1از تاريخ  ،)Meeting)  Indian Ocean Dialogue (IOD) th5پنجمين نشست گفتگوي اقيانوس هند  ، 
شست كارگروه آكادميك     و  آگوست  2 در  IORA Academic Group Meeting th(24 ((IORAG) (علمي) آيورابيست و چهارمين ن

   .، در دو بازه زماني و با عناوين و اهداف مختلف برگراز گرديددر شهر دوربان آفريقاي جنوبي ،2018آگوست  3تاريخ 
  
  )Meeting Indian Ocean Dialogue (IOD) th5(وي اقيانوس هند گفتگنشست پنجمين  -1

صلح و توسعه در حاشيه    "، "نقش جامعه آكادميك (علمي) در پشتيباني اهداف آيورا "ردي از جمله ا، به موتخصصي   اين نشست  در 
  .پرداخته شد "توسعه اقتصادي در حاشيه اقيانوس هند"و  "توسعه پايدار در حاشيه اقيانوس هند"،"اقيانوس هند

  
  )آگوست روزهاي اول و دوم(اقيانوس هند گفتگوي نشست مباحث مهم مطرح شده در جلسات پنجمين كليات  -1-1

  :(آكادميك) ديپلماسي علم 

o ت كسب بودجه براي پژوهشهاي علميفعاليت در جه 

o  در فعاليتهاي آيوراعلم اهميت و نقش آفريني 

o  ملليعلم از طريق همكاريهاي بين الامكان توسعه 

  :ديپلماسي براي علم 

o  علم تروابط بين الملل براي پيشرفاستفاده از 

  :علم براي ديپلماسي 

o  در ارتقاء ديپلماسيعلم نقش كليدي 

  :علم در ديپلماسي 

o  براي ترويج شبكه بندي و روابط بين المللياستفاده از علم  
  اليتهاي آتي آيورافعگيري نقش علم و فناوري در رابطه با جهت چگونگي 

 منطقه اي بودن برنامه هاي آيورا اصلتاكيد مجدد بر  ضرورت 

  در آيورا و حفظ آناستقالل آكادميك اهميت 

  در آيوراهر نوع توسعه ضرورت توجه كامل به ايده توسعه پايدار در 

 بندي خدمات در حاشيه اقيانوس هندشبكه يت نام 

  اهميت اقتصاد آبي(blue economy) در پيشبرد اهداف آيورا 

  اي نمك زدايي گرماييفناوري دما پايين برتوجه به 

 انرژي تجديدپذير بادي فراساحلياوري توجه به فن 

  نقليه زيرآبي و بكارگيري رباط هاوسايل  فناوريتوجه به 

  توجه به پژوهشهاي مبتني بر محيط زيستاهميت 



 ت همه جانبه گرايي در ارتباط با فعاليتهاي آيوراضرور 

 ضرورت هم افزايي فعاليتها در آيورا 

  آيوراضرورت شناسايي و تشخيص واضح چالشها در 

   هاي فناوري يا قطب برتر كزايجاد مراضرورت (Centers of Excellence)       شرفته سعه فناوريهاي پي سترش و تو براي گ
 در آيورا

  اهداف توسعه پايداربه اهميت توجه (SDGs) در كليه فعاليتهاي علمي و فناوري در آيورا 

    ــه ــت ــي ــودال ــي م ــررســ ــجــو       ب ــاد و دانشــ ــت ــاهــي اســ ــگ ــن دانشــ ــي ــي ب ــجــاي ــاب ــادل و ج ــب ــورات   در آي
 (University Mobility in IORA (UMIOR))  

  از جمله ايده ايجاد  وص ضــرورت انجام اصــالحات در آيوراكشــور آفريقاي جنوبي در خصــبررســي بيشــتر پيشــنهادات ،
 ادر كارگروه آكادميك آيوركارگروه هاي محلي در هر يك از كشورهاي عضو، 

  در جهت ارتقاء سطح زندگي در اين حوزه در آيورا شيالتتوليدات و تجارت صنعت اهميت توجه به 

  زنجيره ارزش جهاني "اهميت توجه به ايده تجاري(Global Value Chain (GVC)) " مناسب و عملي به عنوان راهكاري
  براي توليد ثروت در كشورهاي عضو آيورا

  
  گفتگوي اقيانوس هند نشست نتايج جلسات پنجمين  -1-2

ــات      ــت آمده از جلسـ براي اطالع و بكارگيري جهت ارتقاء فعاليتهاي      ، كه  پنجمين گفتگوي اقيانوس هند  در اين بخش، نتايج بدسـ
   شده است.، ارائه در اختيار اين كارگروه قرار گرفت IORAكارگروه آكادميك (علمي) 

ند     يانوس ه ــســـت گفتگوي اق با عنوان    ،همچنين، در پنجمين نشـ تابي  ند      "از ك يانوس ه قه اق ندبوك اقتصـــاد آبي در منط   ه
(The Blue Economy Handbook of the Indian Ocean region)"    رئيس ات آتري نوا ش آقاي پروفسور وي رونمايي شد، كه توسط)

سي       شنا سسه اقيانوس  شگاه موريس  مو سور و خانم موريس)  -آيورا در دان شهاي    مولر-نارنيا بولر پرف شوراي پژوه (مدير اجرايي در 
ساني در پرتورياي آفريقاي جنوبي)  سال  و  تاليف علوم ان ستيتو آفريقا در آفريقاي جنوبي    2018در  سط ان شر   تو ست.    منت در شده ا

ار در توسعه پايد  :در رابطه با سه ستون اصلي توسعه پايدار    علوم و دانشمندان علوم اجتماعي  اين هندبوك، نقطه نظرات دانشمندان  
سازمان ملل و ديگر انتشارات مربوط مورد تاكيد قرار گرفته       ه ، ارائحوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و محيط زيست، كه در گزارشهاي 

با توجه به اهميت اقتصاد آبي، آيورا خود را متعهد به توسعه يك اقتصاد پايدار آبي نموده، كه رشد و       ،شايان ذكر است   شده است.  
  .خواهد كرداقتصادي منطقه اقيانوس هند را تضمين رونق 

  
  "آكادميك (علمي) در پشتيباني اهداف آيوراجامعه نقش "روز اول با عنوان  در 1نتايج جلسه الف) 

ستماتيك     .1 سي جلب همكاري تنگاتنگ جامعه آكادميك (علمي) براي ارتقاء همكاريهاي منطقه ايي از طريق تحليل يكپارچه و 
 .(science diplomacy)و همچنين ديپلماسي علم  موضوعات پيچيده

شترك براي پل زدن بين دولتها،    عبه  (IOD) گفتگوي اقيانوس هند track 1.5پذيرش ماهيت  .2 صل م ضاي آكادميك  نوان ف اع
 (علمي)، بخش حصوصي و جامعه مدني جهت شناسايي حوزه هاي با منافع مشترك.

سياستگذاري مبتني بر شواهد  فصل مشتركتقويت همكاريهاي آكادميك همه جانبه در داخل و خارج از منطقه براي تسهيل  .3
 علمي.

 در حوزه هاي اولويت دار و مورد توجه آيورا از طريق پژوهش، ظرفيت سازي و انتقال فناوري.جديد توسعه فناوريهاي نوآورانه  .4

بين كشــورهاي  هاي موجود و در حال ايجاد به عنوان ســكوهايي براي همكاري و تعاونو پروژه تعامالت مشــترك بكارگيري  .5
 .عضو



، جهت تســهيل به اشــتراك (IORAG Focal Points)تشــويق كشــورهاي عضــو جهت تعيين رابطين كارگروه آكادميم آيورا  .6
 گذاشتن اطالعات، شبكه بندي، افراد مربوط و دانش.

 آوري از طريق شامل گرايي، دانش سنتي و مشاركت عمومي.به حركت دآوردن علم، فناوري و نو .7

بي                          .8 ــاد آ قتصــ مودن ا ن بط  ت مر براي  هش  پژو ثر  مو يري  گ ــايــدار   (blue economy)بكــار توســــعــه پ  بــه اهــداف 

(Sustainable Development Goals (SDGs)).  
توانمنديهاي پژوهشي در كشورهاي توسعه مكانيزمي براي به اشتراك گذاشتن داده، اطالعات و دانش و فرموله كردن ماتريس  .9

  عضو آيورا.
  

  "صلح و توسعه در حاشيه اقيانوس هند"روز اول با عنوان در  2نتايج جلسه ب) 

صين حوزه ايمني              .1 ص شكل از متخ ضو براي ايجاد/تقويت يك گروه رابط آكادميك (علمي) مت شورهاي ع شويق هر يك از ك ت
 برنامه اقدام آيورا پشتيباني نموده و باعث ارتقاء صلح و نوسعه مي گردد. دريايي براي شناسايي و توليد پژوهش، كه اجراي

مباحث امنيتي ســروكار  همكاري تنگاتنگ با ســازمانهاي بين المللي مربوط و گروه بنديهاي منطقه ايي كه با ايمني دريايي و .2
 دارند.

ايمني دريايي و امنيت اشتراك گذاري مكانيزم با ارزشي براي گروه كاري پيشنهادي در رابطه با  (IOD) گفتگوي اقيانوس هند .3
 اطالعات و پژوهش در ايمني دريايي و مباحث امنيتي خواهد بود.

كشــورهاي عضــو آيورا از بهترين فرآيندها در ســازمانهاي موجود در منطقه و فراتر پيروي كرده و بر خط مشــي به اشــتراك   .4
 دانش تاثير خواهند گذاشت.  گذاري

 

  "در حاشيه اقيانوس هندپايدار  توسعه"با عنوان  دومروز در  1نتايج جلسه ج) 

ــيوه هاي فرا .1 ــته ايي در ارتباط با اقتصــاد آبي تقويت ش ــتيابي به امنيت  (blue economy)رش براي تحريك كاهش فقر، و دس
 غذايي، پايداري محيطي زيست، برابري جنسيتي، انعطاف پذيري جامعه، ايجاد اشتغال با كيفيت و رشد همه جانبه.

 .به رسميت شناختن علم، فناوري و تفكر نوآورانه به عنوان موتور توسعه پايدار بوم شناختي .2
 ي توسعه و انتقال فناوريهاي هوشمند.ارتقاء همكاريهاي منطقه ايي برا .3

سعه پايدار   .4 را مورد توجه قرار   (SDGs)ايجاد يك گروه پايش فناوريهاي منطقه ايي در زمينه هاي كليدي با توجه به اهداف تو
 داده شود.

يي به وتشــويق توليد داده و دانش، قابليت دســترســي، شــفافيت، به اشــتراك گذاري، پايش و مديريت انطباقي براي پاســخ گ .5
 مسائل و چالشهاي پيچيده منطقه ايي. 

 بين المللي جهت تقويت همكاري و گسترش آگاهي. اقتصاد آبيتشويق كشورهاي عضو براي مشاركت در رويدادهاي  .6

 
  "در حاشيه اقيانوس هنداقتصادي  توسعه"با عنوان  دومروز در  2نتايج جلسه د) 

ــي مكانيزمي براي تجارت آيورا جهت تعرفه هاي گمركي، موانع غيرتعرفه ايي، بكارگيري اقدامات ترويجي براي تجارت             .1 بررسـ
 فرا منطقه ايي و ارتباطات يكپارچه منطقه ايي. 

 تقويت و ترويج تجارت فرا منطقه ايي براي امنيت غذايي. .2

 و غيره.  ASEAN،APEC،AUا در گروه بنديهاي منطقه ايي نظير آيورا در حوزه هاي مشخص شده از بهترين فرآيندهاقتباس  .3

 ايجاد يك محيط تواناسازي براي ترويج توانمندسازي اقتصادي زنان. .4

 (IORA Business Card)ترويج سهولت انجام تجارت و سرمايه گذاري از طريق مشوقهايي نظير كارت تجارت آيورا  .5

 



ــت كــارگــروه آكــادمــيــك     -2 ــت و چــهــارمــيــن نشــسـ   (عــلــمــي) آيــورابــيسـ
IORA Academic Group (IORAG)) Meeting) th24(  

  
كشورهاي عضو   نمايندگاني از همه  ، با شركت 2018آگوست   3بيست و چهارمين نشست كارگروه آكادميك (علمي) آيورا در تاريخ    

شورهاي امارات و يمن)     ستثناء ك سالمي ايران،        (به ا ستان، اندونزي، جمهوري ا ستراليا، بنگالدش، اتحاديه كموروس، هندو شامل: ا
لمان) دو كشور به عنوان كشورهاي ناظر (فرانسه و آبا حضور و تايلند  و آفريقاي جنوبي، سريالنكا، تانزانياسيشلز، سنگاپور، سومالي،     

در شــهر دوربان آفريقاي جنوبي  و غيره (RCSTT)و فناوري در ايران مركز منطقه اي انتقال علوم و چند مركز تخصــصــي از جمله 
  برگزار گرديد.

صي، كه        ص شست تخ صله  در اين ن شست    پس بالفا شده  برگزار گرديد، گفتگوي اقيانوس هنداز پنجمين ن از  عالوه بر موارد ارجاع 
ست     ش ضوعات ويژه ديگري  IODن ضاء    و  ي جاري و آتيدر رابطه با پروژه ها، مو شنهادات اع صوص اجراي پروژه، برگزاري   پي در خ

  ارائه و مورد بحث و تبادل نظر و تصميم گيري قرار گرفت.كارگاه هاي آموزشي و غيره 
  
  جلسات بيست و چهارمين نشست كارگروه آكادميك (علمي) آيورا -2-1

  برنامه اين نشست شامل موارد زير مي گردد:
  
  خوشامدگويي به مدعوين -2-1-1
 )توسط رئيس كارگروه آكادميك آيورا(ارائه آيورا كارگروه آكادميك خوشامدگويي و ارائه گزارش رئيس  -2-1-1-1

  قرار داد.مالحظه رئيس را مورد گزارش آيورا كارگروه آكادميك  نتيجه:
  
 مالحظات دبيركل آيورا -2-1-1-2

  توجه قرار داد.ا مورد ر كارگروه آكادميك آيورا مالحظات دبيركل آيورا نتيجه:
  
 )توسط رئيس كارگروه آكادميك آيورادستور جلسه (ارائه و پذيرش تنظيم طرح كلي  -2-1-1-3

ــه يتم جديد با افزودن يك آ نتيجه: ــتور جلس ــي آينده آيورا با توجه به تحوالت جهاني ديناميك: "با عنوان  ،به دس مطالعه و بررس
  .مورد پذيرش قرار گرفت كارگروه آكادميك آيوراتوسط اين دستور جلسه  ،"توصيه اي براي سياستگذاران

  
  برنامه هاي ويژه:موضوعات، مباحث و  -2-1-2
  )توسط رئيس كارگروه آكادميك آيورا(ارائه دوربان ، (IOD)بررسي نتايج پنجمين نشست گفتگوي حاشيه اقيانوس هند  -2-1-2-1

در اين  مطروحهموارد  ،نشـــســـت گفتگوي حاشـــيه اقيانوس هند نتايج پنجمين آيورا پس از بررســـيكارگروه آكادميك  نتيجه:
   .مورد پذيرش قرار داد (Council of Senior Officials (CSO))ارشد مقامات شوراي حظه را جهت مال (نتيجه گيري) جمعبندي

 

فرعي كميســـيون براي  (Terms of Reference (ToR)) حيطه اختيارات كارگروه آكادميك آيورا واصـــالحات نهادي  -2-1-2-2
  /آفريقاي جنوبي)توسط رئيس كارگروه آكادميك آيورا(ارائه  دائمي

صالحات نهادي اين كارگروه و    كارگروه آكادميك  نتيجه: شنهاد ا شنويس  آيورا پي سيون  براي  (ToR) حيطه اختياراتپي فرعي كمي
  زمينه هايي كه اصالحات مد نظر است عبارتند از:  نهايي نمود. ،را با هدف اجرايي نمودن اصالحاتدائمي 



   ضو براي ايجاد     ضرورت شورهاي ع شويق ك سط آفريقاي        )واحدهاي( شعب  ت شده تو شنهاد  سطح ملي (پي آكادميك در 
 جنوبي)

 ــوص مراكز برتر ــورهاي اقدام كننده (IORA Centers of Excellence (ICE)) آيورا بازنگري در خص ــتان،  :(كش هندوس
 ) كاالنو سري ، مالزياندونزي، ايران، عمان

  كشــورهاي عضــو آيورا در اســتاد و دانشــجو و جابجايي بين دانشــگاهي تبادل برســي موضــوع(University Mobility) 
 )CIOSتانزانيا، امارات و اندونزي، ايران،  :(كشورهاي اقدام كننده

   ــندوق ويژه آيورا ــتي در قالب ص ــي دقيق بودجه هاي درخواس  (special fund peer review mechanism)مكانيزم بررس

 ) استراليا، هندوستان و اندونزي :(كشورهاي اقدام كننده

  استراليا و اندونزي :(كشورهاي اقدام كنندهاهميت مكانيزمهاي پايش و بررسي موثر تحقيقات( 
شت.       توجه: شركت خواهد دا ست كه آفريقاي جنوبي به عنوان رئيس دوره ايي، در كليه گروهاي فوق الذكر  شايان ذكر ا

 اعضاي ديگر مي توانند به منظور پشتيباني از اين فعاليتها، بر حسب مورد در زمينه هاي مورد عالقه شركت نمايند.

  
  ه قبلي در ارتباط با اصالح كارگروه آكادميك آيورا مالحظات مربوط به تصميمات/اسناد/درسهاي آموخت -2-1-2-3

آيورا وضعيت توصيه ها، اسناد و درسهاي آموخته قبلي در ارتباط با اصالح اين كارگروه را مورد توجه قرار كارگروه آكادميك  نتيجه:
 كشورهاي عضو را تشويق مي   ، آكادميك آيوراكارگروه  داده و توصيه ها و موارد قابل بهبود براي پيشبرد فرآيند اصالحات ارائه نمود.   

به دبيرخانه  را خود را معرفي نموده و اسامي آنها  (National Focal Points) مليرابطين  ،كند به عنوان يك ضرورت، در اسرع وقت  
  اعالم نمايند. 

  
(ارائه ): وروديها/پيشنهادات در رابطه با اقدامات كوتاه مدت/ميان مدت/طوالني مدت 2021تا  2017برنامه اقدام آيورا ( -2-1-3

  )توسط رئيس كارگروه آكادميك آيورا
 نشست گفتگوي حاشيهآيورا وضعيت پروژه هاي آكادميك پيشنهاد شده را مورد توجه قرار داد. انضمام كارگروه آكادميك  نتيجه:

اين نشست مطرح شد، كه به دليل عدم آيورا به عنوان بخشي از فرآيند رسمي نمودن كارگروه آكادميك در  (IOD)اقيانوس هند 
  برگشت داده شد. CSOاجماع، اين موضوع براي رهنمود الزم به 

  
  آقريقاي جنوبي)وضعيت پروژه هاي آكادميك در راستاي اولويتهاي آيورا (ارائه توسط  -2-1-4

ــهاس مطالعاتي به دبيرخانه كارگروه آكادميك آيورا كارگروه آكادميك  نتيجه: ــوع را مورد توجه قرار داد، كه گزارش -آيورا اين موض
شده است و براي اعضاي عالقمند قابل دريافت مي باشد. همچنين، تعداي از اين گزارشها توسط ژورنال آيورا          آفريقاي جنوبي ارائه 

(JIOR)      شده است. اعضا شوند   ءمنتشر  شناسايي اعضاي آكادميك عالقمند در كشورهاي       كه تشويق مي  از اين اطالعات به منظور 
خود كه بر موضــوعات مشــابه كار مي كنند، قادر به توســعه بيشــتر اين مطالعات هســتند و يا ديگر زمينه هاي منطقه ايي مهم را   

   پيشنهاد كنند.
  
  )توسط رئيس كارگروه آكادميك آيورا(ارائه  (IORA Centers of Excellence (ICE))آيورا  ترمراكز برمعيار براي ايجاد  -2-1-5

شود  2-2-1-2به آيتم  نتيجه: شت مفهومي براي بررسي      . نيز رجوع  ستان جهت تهيه يك يادا آيورا  كارگروه آكادميك كشور هندو
  اعالم آمادگي نمود.

  



سي ب    برنامه  -2-1-6 ستر سعه د ضو    راي تو شورهاي ع سط رئيس كارگروه آكادميك  آيورا (ارائه كارگروه آكادميك تقويت  جهتك تو
  )آيورا

ــط آفريقاي جنوبي در رابطه با  كارگروه آكادميك  نتيجه: ــده توس ــيآيورا گزارش ارائه ش ــي براي  برنامه آزمايش ــترس ــعه دس  توس
ضو   شورهاي ع سي  را ك شورهاي موريس،  شده  ، كه در ك ست و   شلز و تانزانيا اجرا  اين برنامه براي منفعت  ازاقتباس شامل چگونگي  ا

شود  آيورا شده   كه اين گزارش،  مورد مالحظه قرار داد.، مي  شد       شامل منابع ارائه  سخنراني و غيره مي با صورت  ستفاده  به  براي ا
  آيورا به اشتراك گذاشته خواهد شد.كارگروه آكادميك 

  
توســـط رئيس كارگروه آكادميك ) (ارائه 2018مارچ  23تا  19گزارش كنفرانس اقيانوس هند آيورا در رابطه با كربن آبي ( -2-1-7

  /كشور استراليا)آيورا
هند  كنفرانس اقيانوس خصوص در  توسط رئيس كارگروه آكادميك آيورا توسط  منتشر شده   آيورا گزارش كارگروه آكادميك  نتيجه:

ــتراليا برگزار گرديد    2018مارچ   23تا   19، كه  از تاريخ   را رابطه با كربن آبي  آيورا در  ــهر پرث اسـ   مورد مالحظه قرار داد.  ،در شـ
  نيز رجوع شود). 2-1-1-6همچنين به آيتم (
 
  "توصيه هاي پرث"نقطه نظرات جامعه آكادميك در حصوص نقاط برجسته  -2-1-7-1

  .2-1-1-6رجوع شود به آيتم  نتيجه:
  
ستراليا) و كارگروه جديد در رابطه    -2-1-7-2 مذاكره در خصوص تعامل كارگروه آكادميك آيورا با فعاليتهاي مربوط به كربن آبي (ا

   (WGBE)با اقتصاد آبي 
  .2-1-1-6رجوع شود به آيتم نتيجه: 

  
ــط      -3-1 ــنهادات توس ــي ايورا و ارگانها  گزارش فعاليتها و پيش ــص ــه مطالعات   ي تخص ــس   اقيانوس هند  رئيس موس

(Chair in Indian Ocean Studies (CIOS))   
  
   (RCSTT)مركز منطقه اي براي انتقال علوم و فناوري  -3-1-1

توسط   2018جوالي  31و  30در تاريخهاي  CSOدر نشست   پيشنهادات منتشر شده     ،آيورا ضمن تقدير كارگروه آكادميك  نتيجه:
براي تصويب   CSOبه منظور بررسي بيشتر و توصيه به     را مورد مالحظه قرار داد.رئيس مركز منطقه اي براي انتقال علوم و فناوري 

به گردش  راآيوكارگروه آكادميك ديگر در ميان باركليه پيشــنهادات ، مقرر شــد (intercessional approval) خود در بين جلســات
  درآيد.  

ضا نمود كه آيتم     شور مالزي تقا ست از گزارش     6ك صوص مركز هماهنگي در رابطه با حمل و نقل دريايي و فناوري محيط زي در خ
ــور ايران در رابطه با          مركز منطقه اي براي انتقال علوم و فناوري حذف گردد.     ــتراليا، از امكان همكاري و تعاون با كشـ ــور اسـ كشـ

  توانمندسازي اقتصادي زنان استقبال نمود.
سالمي در كارگروه آكادميك       توجه: ست كه نماينده جمهوري ا ضمن تاييد موارد مذكور در گزارش رئيس مركز  آشايان ذكر ا يورا 

  ها را خواستار شد. تسريع در عملياتي شدن اين برنامهمنطقه اي براي انتقال علوم و فناوري، 
  
  
  



   (Chair in Indian Ocean Studies (CIOS))رئيس موسسه مطالعات اقيانوس هند  -3-1-2
ــه مطالعات اقيانوس هند را مورد مالحظه قرار داده و تاييد    كارگروه آكادميك آيورا نتيجه: ــس و به منظور  كردگزارش رئيس موس

  ارائه نمود.به رئيس اين موسسه راهنمايي الزم را ، CSOمالحظه بعدي توسط 
  
 "در حاشـــيه اقيانوس هندتبادل و جابجايي بين دانشـــگاهي اســـتاد و دانشـــجو  "وضـــعيت گزارش امكان ســـنجي  -3-1-2-1

(University Mobility in Indian Ocean Rim (UMUOR))   
  .2-1-3رجوع شود به بند  نتيجه:

  
  (Indian Ocean Rim University (IORU))وضعيت دانشگاه حاشيه اقيانوس هند  -3-1-2-2

 .2-1-3رجوع شود به بند  نتيجه:
 
   (Chair in Indian Ocean Studies (CIOS))وضعيت برنامه كاري موسسه مطالعات اقيانوس هند  -3-1-2-3

 .2-1-3رجوع شود به بند  نتيجه:
  
   (Journal of the Indian Ocean Region (JIOR))  اقيانوس هندنشريه (ژورنال) منطقه  -4-1

 مورد بحث قرار خواهد گرفت. 1-1-1-6 در بند . نتيجه:

  
  (توسط دبيرخانه) (IORA Special Fund)صندوق ويژه آيورا  -5-1

  
  (RCSTT)مذاكره در خصوص تقاضاي (درخواست)/بودجه مركز منطقه اي براي انتقال علوم و فناوري  -5-1-1

د. رجوع خواهد ش زيع پيشنهادات مركز منطقه اي براي انتقال علوم و فناوري بارديگر بين اعضاي كارگروه آكادميك آيورا تو   نتيجه:
 .دستور جلسهدر  xxxشود به آيتم 

  
  درخواستهاي ديگر -5-1-2

  پيشنهادات ديگري توزيع نگرديد. نتيجه:
  
ندرج در              -5-1-3 هاد براي تغيير موارد م ــن نه پيشـ ندوق ويژه و هرگو ــ جه از صـ هاي بود ــت ند درخواسـ نقش فعلي آيورا در فرآي

ToRs/reform تجديد نظر شده  
سيهاي دقيق         نتيجه: صوص نقش مهمي كه اين كارگروه مي تواند در فرآيند برر شده در خ شنهاد ارائه  كارگروه آكادميك آيورا پي

اين پيشنهاد در راستاي   را مورد مالحظه قرار داد. داشته باشد    CSOدرخواستهاي بودجه از صندوق ويژه آكادميك جهت توصيه به    
يشتر بكاملتر خواهد شد. كشورهاي استراليا، هندوستان و اندونزي تمايل خود براي تكميل  فرآيند اصالحات كارگروه آكادميك آيورا

به منظور تضمين محرمانگي و كيفيت پيشنهادهاي پروژه ها، كارگروه آكادميك    اعالم نمودند.را اين پيشنهاد به گونه اي شامل گرا   
  گردد.آيورا پيشنهاد كرد فرآيندهاي صندوق ويژه كاناليزه و تسهيل 

  
  
  



  گزارشهاي كشوري در رابطه با پروژه هاي گذشته/جاري/آينده  -6-1
  
شنهادات مشخص، به ويژه در رابطه با پروژه هايي كه اطالعات به روز و تكميلي وجود         -6-1-1 ضو بايد در خصوص پي شورهاي ع ك

  دارد، به كارگروه آكادميك آيورا اطالع رساني كنند.
  

   استراليا:
   JIORز رساني در رابطه با نشريه به رو -6-1-1-1

سازي در       ،جاري شماره  كارگروه آكادميك آيورا، حمايت رئيس اين كارگروه در نتيجه: ساختار  سي و  از موضوعات مرتبط با ديپلما
شترك    منطقه اقيانوس هند را مورد مالحظه قرار داده و  شتيباني مالي از ا سط    پ شريه تو ضو    اين ن شورهاي ع سط   درك آينده را تو

شويق نمود.      ضو ت شورهاي ع شورهاي          رئيس آيورا و ك صاد آبي و همچنين ك سعه پايدار، اقت شريه، بر امنيت آب و تو سري جديد ن
سعه پايدار متمركز خواهد بود.   شوند كه        كوچك جزيره ايي و تو شويق مي  ضو ت شورهاي ع شهاي ك شورهاي خود را    ويراي ويژه ك

شنهاد كنند.  شريه   پي ش    در اينده نيز در نظر دارد  JIORن ستقل پژوه سي و داوريهاي دقيق و م شده در   هروند و فرآيند برر اي انجام 
كشورهاي عضو كارگروه آكادميك آيورا كه شعبه هاي ملي و گروهاي رابط آكادميك  اين منطقه و براي اين منطقه را گسترش دهد.

اي ملي و رابطين آكادميك آيورا معرفي مي شوند، از دسترسي رايگان و    تشكيل دهند و افراد آكادميك كه از طريق رابطين شعبه ه  
  آزاد برخوردار خواهند بود. 

  
  به روز رساني در رابطه با فعاليت كربن آبي (اقيانوس هند) -6-1-1-2

ار داده و يادآوري  در پرث، استراليا، را مورد مالحظه قر CSIROكارگروه آكادميك آيورا گزارش در خصوص رويداد كربن آبي  نتيجه:
صدد است يك   JIORنمود كه  شد انديشمندان    ويژه در رابطه با كربن آبي منتشر نمايد.   شماره  در  از رابطين آكادميك آيورا تقاضا 

  كشورشان را كه در اين زمينه فعاليت مي كنند شناسايي نمايند. 
  

   :بنگالدش
 (Indian Ocean Technical and Vocational University)ايجاد دانشگاه حرفه و فن آيورا  -6-1-1-3

كارگروه آكادميك آيورا پيشــنهاد كشــور بنگالدش براي ايجاد دانشــگاه حرفه و فن آيورا را مورد مالحظه قرار داده و منتظر  نتيجه:
  دريافت جزئيات بيشتر در خصوص اين پيشنهاد مي باشد.

  
  :اتحاديه كموروس

  تحقيقات و توسعه پژوهشهاي بين دانشگاهي در حوزه هاي مورد عالقه مشتركبرنامه تبادل دانشجو  -6-1-1-4
  هيچ گونه به روزرساني ارائه نشد. نتيجه:

  
  هندوستان:

 ": چارچوبي براي همكاريهاي منطقه ايي در آيوراشيالتجنبه هاي اقتصادي "ه و بررسي عمطال -6-1-1-5

ــيار بزرگ    كارگروه آكادميك آيورا نتيجه: ــيل بس ــان دهنده پتانس ــوص نتايج مطالعه خاتمه يافته را، كه نش ــاني در خص به روزرس
  مديريت شيالت و تجارت منطقه ايي در اقيانوس هند مي باشد، مورد مالحظه قرار داد.

، (Global Value Chain (GVC))به سوي يكپارچه سازي كامل آيورا با زنجيره ارزش جهاني "يگري نيز با عنوان دپروژه  هندوستان 
   مفهومي نيز در آينده منتشر خواهد نمود. ي، و در اين خصوص ياداشتپيشنهاد كرد"تجارت قطعات و اجزاء 



  اندونزي:
  در اقيانوس هند (Business Innovation Center) كسب و كارمركز نوآوري  -6-1-1-6

ساني   نتيجه: ا مورد ركسب و كار  بنگاه -به-كسب و كار براي گسترش نوآوري و ارتباط از نوع بنگاه  كارگروه آكادميك آيورا به روزر
  كه به كارگروه آكادميك آيورا ارائه خواهد شد.  گرديدهمفهومي تهيه  يياداشت مالحظه قرار داد.

  
  در منطقه اقيانوس هندساحلي فعاليتهاي تحقيقاتي مشترك در ارتباط با سالمت و ثروت  -6-1-1-7

ساني   نتيجه: شور  كارگروه آكادميك آيورا به روزر شي و تامين بودجه مورد نظر         اندونزي ك سايت آزماي سايي يك  شنا صوص  در خ
صندوق      ساحلي را مورد مالحظه قرار داد.   و ديدباني براي يك مركز پايش ستفاده از  ستي براي ا شور اندونزي در حال تهيه درخوا ك

  اشد. مي ب CSOويژه جهت ارائه و مالحظه 
  

  مالزي:
  ييحيطه صالحيت براي مركز برتر آيورا در رابطه با امور دريا -6-1-1-8

كشور براي آموزشهاي مرتبط با بنادر   اين در خصوص تصويب درخواست    مالزي كارگروه آكادميك آيورا به روزرساني كشور    نتيجه:
  شامل موضوعات مرتبط با ايمني و محيط زيست مي گردد.فعاليتهاي آينده  را مورد مالحظه قرار داد. CSOو كشتيراني توسط 

  
  سيشلز:

  شبكه مديريت شده در خصوص تحقيقات محيط زيست در بخش غربي اقيانوس هند، صندوق ويژه -6-1-1-9
را سيشلز متعهد شد كه گزارش حسابرسي گزارش پروژه خاتمه يافته را مورد مالحظه قرار داد.  ،كارگروه آكادميك آيورا نتيجه:

  دبيرخانه ارائه كند.
  

  سريالنكا:
  "اقتصادي مرتبط با دريانوردي آسيا در حاشيه اقيانوس هند-شرايط سياسي"كنفرانس با موضوع  -6-1-1-10

 2018در سال را اين كنفرانس نتوانسته  به دليل محدوديتهاي بودجه ايي سريالنكا كهيادآور شد كارگروه آكادميك آيورا  نتيجه:
  برگزار نمايد. 2019اينكه سريالنكا اميدوار است بتواند اين رويداد را در سال  وكند برگزار 

  
  كشورهاي عضوفعال شدن مركز برتر در رابطه با علوم و محيط زيست اقيانوس جهت  –برنامه اقدام  -6-1-1-10

اوليه و فعاليتهاي انجام شده در خصوص  مفهومزمان زيادي از زمان ارائه يادداشت  كارگروه آكادميك آيورا يادآور شد كه نتيجه:
 جهت اخذ ،مجدد در اختيار كارگروه آكادميك آيورا يك يادداشت مفهوم و برنامه اقدام برنامه اقدام و ديگر فعاليتها گذشته است.

  ، قرار خواهد گرفت.بازخورد كشورهاي عضو
  

  تايلند:
سرزميني در مقياس   سرزميني و ترويج آبزي پروري  آبزي پروريگزارش: كارگاه آموزشي بين المللي در رابطه با  -6-1-1-12

  .2018مارچ  17تا  4كوچك در تاريخ 
  هيچگونه به روزرساني در اين خصوص به كارگروه آكادميك آيورا يادآور ارائه نشد. نتيجه:

  
  



  )استده شناقدامي ولي دستور جلسه بوده اند پروژه هايي كه بايد به دليل عدم پيشرفت خارج شوند (دو سال يا بيشتر در  -6-1-2
  (Indian Ocean Study Center (IOSC))مركز مطالعات اقيانوس هند  -6-1-2-1

  كارگروه آكادميك آيورا، خارج شدن اين پروژه از دستور كار آينده را به دليل عدم پيشرفت اعالم نمود. نتيجه:
  
 (Any Other Business (AOB))موضوعات ديگر  -6-2

صاد آبي پايدار جهاني "، كنفرانس 2018نوامبر  28تا  26كارگروه آكادميك آيورا مالحظه نمود كه كشور كنيا از تاريخ   نتيجه:  "اقت
اعضــاي ســازمان ملل حمايت خواهد شــد. به اين كنفرانس توســط ارگانهاي مربوط  را مشــتركاً با كشــور كانادا برگزار خواهدنمود.

  ورا براي شركت در اين كنفرانس و يا ارائه حمايت مالي دعوت شدند.كارگروه آكادميك آي
سطح عالي در ارتباط با     شور اندونزي در حال برنامه ريزي جهت ميزباني يك كارگروه  شد همه  "ك ارتقاء همكاريهاي دريايي براي ر

  رساني خواهد شد.الع اط مي باشد و اطالعات تكميلي متعاقباً 2018در اواخر نوامبر  "جانبه در اقيانوس هند
شامل  "كشور اندونزي پيشنهادي در خصوص      راي بو كليدي الويتها و حوزه هاي مهم  انعكاسمطالعه آينده نگرانه در رابطه با آيورا 

  قرار دادند. خودجدي اين ابتكار عمل را مورد حمايت  CIOSارائه نمود. كشور آفريقاي جنوبي و  "جايگاه آيوراتضمين 
  
   نهاييو مالحظات پذيرش گزارش  -6-3

  كارگروه آكادميك آيورا سخنان نهايي رئيس كارگروه را مورد مالحظه قرار داده و گزارش را پذيرفت و اتخاذ نمود. نتيجه:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



ضور موثر   -2-2 سالمي ايران در كارگروه آكادميك آيورا  برنامه ريزي براي ح ست و چهارمين  نماينده جمهوري ا در بي
  نشست كارگروه آكادميك (علمي) آيورا

  
ستقر   كه به عنوان، (RCSTT)مركز منطقه اي انتقال علوم و فناوري در ايران با توجه به مجموعه فعاليتهاي  يك مركز بين المللي م

سعه ارتباطات بين الملل        سزايي در تو صنعتي ايران، مي تواند نقش ب سازمان پژوهشاي علمي و  شگاه ها، موسسات علمي و     در  ي دان
  خودحضور موثر  براي در كارگروه آكادميك آيورا نماينده جمهوري اسالمي ايران   ،داشته باشد   ايران پژوهشي و بخش خصوصي در   

ــت و چهارمين  در  ــت  بيسـ ــسـ ــه ، اين كارگروه نشـ   با رئيس مركز منطقه اي انتقال علوم و فناوري در ايران     برگزاري چند جلسـ
(RCSTT-IORA)  شده  پيشنهادات  برنامه ريزي نمود. در اين جلسات،  را  مورد بررسي به كارگروه علمي آيورا توسط اين مركز  ارائه 

  قرار گرفته و هماهنگي الزم براي حمايت از برنامه ها و فعاليتهاي اين مركز انجام گرديد.
ــاسبر  ــتيباني نماينده جمهوري  پيشــنهادات و اقدامات جاري و آتي اين مركز، در نشــســت كارگروه علمي آيورا، ، اين اس مورد پش

سالمي ايران   ضاها و  تعدادي از عناوين در زير،  قرار گرفت.در كارگروه علمي آيورا ا شنهاد موارد تقا مركز منطقه اي انتقال علوم  يپي
شنهادات   (RCSTT-IORA) و فناوري در ايران شده توسط   و پي سالمي ايران در كارگروه آكادميك آيورا نمايندارائه  در   ه جمهوري ا

  ارائه شده است. اين خصوص،
  :(RCSTT)مركز منطقه اي انتقال علوم و فناوري در ايران  و اقدام الف) برنامه هاي جاري و دردست اجراء

قدام     .1 ته)   IORA-RCSTTهمانگي  مركز  (Action Plan)برنامه ا ــ ــهر لكناو  در حوزه گياهان دارويي   (مركز وابسـ در شـ
 :دو مورد اصلي زير مي گرددشامل ، كه 2018براي سال هندوستان، 

 زاري برنامه آموزشي در زمينه گياهان دارويي، در محل مركز همانگي برگIORA-RCSTT  هندوستاندر شهر لكناو 
     برگزاري چهارمين نشــســت فوكال پوينتهاي گياهان دارويي وابســته بهIORA-RCSTT    در يكي از كشــورهاي

 هندوستان، سريالنكا و يا عمان.
     :سالمي ايران شنهاد نماينده جمهوري ا ست بر پايه اهداف اوليه اين مركز  گياهان داروييتهيه پايگاه داده هاي پي  هواب

  IORA-RCSTTبه 
سته) در حوزه   IORA-RCSTTنگي همركز هما .2 شكي   (مركز واب شگاه آخن (آلمان)     ،سالمت و فناوري پز ست دان كه قرار ا

 ميزبان آن باشد.

      :ــنهاد كارگروه آكادميك مقرر گرديد كه دبيرخانه آيورا جهت انجام اقدامات بعدي با طرف آلماني وارد مذاكره              پيشـ
 گردد.

 (مركز وابسته) درحوزه علوم و فناوري آب در آفريقاي جنوبي IORA-RCSTTايجاد مركز همكاريهاي  .3

   ــالمي ايران: با ــنهاد نماينده جمهوري اس ــت،  پيش ــده اس ــط آفريقاي جنوبي نهايي ش توجه به اينكه تفاهمنامه توس
 پيشنهاد شد كه اين تفاهمنامه به امضاي اطراف مورد نظر برسد.

ان) كه قرار اســت دانشــگاه الزهرا (اير (مركز وابســته) درحوزه توانمندســازي زنان، IORA-RCSTTهماهنگي ايجاد مركز  .4
 ميزباني آن را برعهده داشته باشد.

      :ــالمي ايران ــنهاد نماينده جمهوري اسـ ــخه نهايي تفاهمنامه، اين          پيشـ پس از اعمال نظرات دبيرخانه آيورا در نسـ
 رسيده و در اسرع وقت به امضاء برسد. CSOتفاهمنامه به تاييد 

  :(RCSTT)مركز منطقه اي انتقال علوم و فناوري در ايران  ) برنامه هاي آتيب
شــهر فوشــان در  (IEI & WIIF 2018)دهمين نمايشــگاه اختراعات و ســومين فورم اختراعات و نوآوري جهاني برگزاري  .1

 IORA-RCSTT مكاريكشور چين با ه



      :ــالمي ايران ــنهاد نماينده جمهوري اسـ   مركز منطقه اي انتقال علوم و فناوري در ايران    از آنجاكه فعاليتهاي    پيشـ
(RCSTT)   شي از سط        بخ ست برنامه آنها تو ضروري شود،  سوب مي  قرار  مورد تاييد IORAG/CSO/COM آيورا مح

 آيورا در اختيار كشورهاي عضو قرار گيرد. توسط دبيرخانه فعاليتهاي اين مركزگرفته و اطالعات مربوط به 

، )2018هند (در ماه نوامببر تاثيرات تغييرات اقليمي بر محيط آبي در منطقه اقيانوس "برگزاري كارگاه آموزشي با عنوان   .2
   (INIOA)و انستيتو ملي اقيانوس شناسي و علوم جويي  (IROST)اي علمي و صنعتي ايران هبا همكاري سازمان پژوهش

  :براي برگزاري اين كارگاه آموزشــي از صــندوق ويژه آيورا هزينه مورد نياز پيشــنهاد نماينده جمهوري اســالمي ايران
 تامين شود.

ضو آيورا          .3 شورهاي ع شور براي ك شيميايي از آبهاي  ستخراج امالح و مواد  شي با عنوان ا سط  "برگزاري كارگاه آموز ، كه تو
 (مركز وابسته) در حوزه فناوري شيرين سازي آب (چين) پيشنهاد شده است. IORA-RCSTTمركز همانگي 

   :صندوق ويژه آيورا  توسط ي اين كارگاه آموزشي برگزاربخشي از هزينه هاي پيشنهاد نماينده جمهوري اسالمي ايران
 تامين شود.

  
   بيست و چهارمين نشست كارگروه آكادميك (علمي) آيورانماينده ايران در ارائه شده توسط يشنهادات پ -2-3

ــالمي ايران در خصــوص فعاليتهاي مورد نظر مركز منطقه اي انتقال علوم و فناوري در  الف) پ ــنهادات كلي نماينده جمهوري اس يش
  : (RCSTT)ايران 
   ساس تفاهمنامه ايجاد صنعتي      ، (RCSTT)مركز منطقه اي انتقال علوم و فناوري در ايران بر ا شهاي علمي و  سازمان پژوه

توســط  آن نيزو بخشــي از بودجه را برعهده داشــته  اين مركزميزباني  ،به نمايندگي از دولت جمهوري اســالمي ايران ،ايران
 .كشور ايران تامين مي شود

  بودجه هاي اعطا شده به  به عنوان مركز تخصصي آيورا عمل مي كند  اگرچه مركز منطقه اي انتقال علوم و فناوري در ايران ،
 كافي نمي باشد.  فعاليتهاي اين مركزم انجااين مركز براي 

           پيشنهاد مي شود به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اين مركز، بخشي از هزينه هاي آن توسط كشورهاي عضو آيورا پرداخت
سرع وقت  IORA-RCSTTكميته مشورتي   ،براي اين منظورضروريست   بنابراين، گردد.  مكانيزم/موداليته جديدي تهيه  در ا
قرار  COMو  CSOدر اختيار  اقدامات بعدي برايو دستورات مقتضي  مالحظه تا جهت به دبيرخانه آيورا ارائه نمايد نموده و

  گيرد.
 

  آيورا:-ايجاد جايزه مشترك خوارزمي در خصوصكارگروه آكادميك آيورا در  ايراننماينده  پيشنهادب) 
آيورا، كه شامل سه عدد لوح تقدير و سه    -ايجاد جايزه مشترك خوارزمي  نماينده جمهوري اسالمي ايران در خصوص  پيشنهاد اوليه  

دالر بوده و هرســاله در مراســم اختتاميه به ســه نفر از برندگان برجســته جشــنواره بين المللي  2000جايزه نقدي هركدام به مبلغ 
شد، با چند تن از نمايندگان كارگروه آكادميك آيورا مطرح گردي  ساس توصيه اين نمايندگان،   دخوارزمي اعطا خواهد  ش . بر ا د مقرر 
  پيشنهاد كاملتر تهيه شده و براي طرح در جلسه آتي كارگروه آكادميك آيورا ارائه شود.

  
  
  

  
  
  



  در نشستهاي آتي كارگروه آكادميك آيورا  ايراننماينده موثرتر براي حضور  اتپيشنهاد
  

براي شــركت در  جمهوري اســالمي ايران آكادميك دائم نماينده  ضــروريســتبه منظور اســتمرار در انجام و پيگيري فعاليتها،  -1
 آيورا معرفي شود.كارگروه آكادميك نشستهاي آتي 

ايران در ارتباط با نشــســتهاي آتي كارگروه اســالمي پيشــنهاد مي شــود اطالع رســاني از طرف وزارت امور خارجه جمهوري  -2
ضوعات       سازي مو شود تا فرصت كافي براي آماده  ساتيد و   آكادميك آيورا به موقع انجام  سات با ا ضاي هيات  و برگزاري جل اع

 باشد.وجود داشته توسط نماينده آكادميك دائم جمهوري اسالمي ايران لمي در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي ع

يشنهاد همكاري با ديگر كشورهاي عضو كارگروه آكادميك آيورا، كه در جلسات اين كارگروه و در طي تعامالت با     با توجه به پ -3
ه نماينده ايران در كارگروجهت پيشبرد مسوليتها و تعهدات   ضروريست   پيش مي آيد، آيورا نمايندگان ديگر كشورهاي عضو   

لذكر،  تا    فوق ا خاذ گردد  كادميك جمهوري           همكاري الزم از طر ترتيبي ات نده آ ماي با ن خارجه و وزارت علوم  ف وزارت امور 
   بعمل آيد. اسالمي ايران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



) 2018آگوست  2و  1در روزهاي اول و دوم ( اقيانوس هند گفتگوي پنجمينجلسات  ي ازتصاوير
 )2018آگوست  3و بيست وچهارمين جلسه كارگروه آكادميك در روز سوم (

  
  
  
  

  
  آفريقاي جنوبي) –كارگروه آكادميك آيورا (از كشور ميزبان  سسخنراني رئي

  
  
  
  

 
  آفريقاي جنوبي)-دوربانكارگروه آكادميك آيورا (نماينده جمهوري اسالمي ايران در بيست و چهارمين نشست 

 
 



 
  آفريقاي جنوبي)-دوربان( پنجمين نشست گفتگوي اقيانوس هنديكي از جلسات 

 
 
 
 

 
  آفريقاي جنوبي)-دوربانكارگروه آكادميك آيورا (نماينده جمهوري اسالمي ايران در بيست و چهارمين نشست 

 
 



 
  آفريقاي جنوبي)-دوربانكارگروه آكادميك آيورا (بيست و چهارمين نشست يكي از جلسات 

 
 

 
  آفريقاي جنوبي)-دوربانكارگروه آكادميك آيورا (بيست و چهارمين نشست بندي نتايج  جمعيكي از جلسات 

 
 

 
  آفريقاي جنوبي)-دوربانكارگروه آكادميك آيورا (بيست و چهارمين نشست نتايج  بندي جمعيكي از جلسات 



 
  با حضور نمايندگان دو كشور ناظر (فرانسه و آلمان) كارگروه آكادميك آيورا بيست و چهارمين نشست يكي از جلسات 

 
 

 
  آفريقاي جنوبي)-دوربانكارگروه آكادميك آيورا (بيست و چهارمين نشست يكي از جلسات 

 
 

 
 آفريقاي جنوبي)-(دوربان پنجمين نشست گفتگوي اقيانوس هندنتايج معبندي ج اتجلسيكي از 



 

 
  ي)آفريقاي جنوب-و بيست و چهارمين كارگروه آكادميك آيورا (دوربان نمايندگان شركت كننده در پنجمين نشست گفتگوي اقيانوس هند

 
 
 
 

 
 ي)آفريقاي جنوب-و بيست و چهارمين كارگروه آكادميك آيورا (دوربان مايندگان شركت كننده در پنجمين نشست گفتگوي اقيانوس هندن


