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لسادة امن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ىاملندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.org اإلنرتنت على العنوان التايل:
MU748/A 

A 

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

 الدورة الخامسة بعد المائة

 2017أكتوبر/تشرين األول  25-23روما، 

لهيئة مصايد األسماك الداخلية وتربية األحياء المائية في أمريكا الالتينية  النظام األساسي
 واليتها توسيع نطاق اقتراح – والبحر الكاريبي

 
 معلومات أساسية –أوالً 

 
اً بقطأُدرج هذا البند على جدول األعمال املؤقت للجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الدنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتورية والقانونية  يف ما يل   اللجنة    -1
اليت تنص على أن تنظر اللجنة يف بنود حمددة حتال من الالئحة العامة للمنظمة،  34  من املادة هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  7لفقرة حكام األ

من الدنؤؤؤؤؤؤتور، لا يف ولت عضؤؤؤؤؤؤويتها، وا ت ؤؤؤؤؤؤا ؤؤؤؤؤؤا ا،  6واللجان طبقاً للمادة  اتتشؤؤؤؤؤؤكيل ا يئ : قد تنشؤؤؤؤؤؤأ عنو  إليها
ة جان املنشأم األنان  للهيئات واللالنظا تستعرض اللجنة، ولتبناء على و  وإجراءات رفع تقاريرها، ولوائحها الدا لية .

 .اليت تطرأ عليهالتعديالت و  من الدنتور 6لوجب املادة 
 
تقدم هذه الوثيقة التعديالت املقرتحة على النظام األنؤؤؤؤانؤؤؤؤ   يئة م ؤؤؤؤايد األ ات الدا لية وتربية األحياء املائية  -2

 .وثيقة، واليت ترد يف امللحق هبذه اليئةا بانم ما يل   يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب املشار إليها يف
 

 مصايد األسماك الداخلية وتربية األحياء المائية هيئة –ثانياً 
 الالتينية والبحر الكاريبي أمريكافي 

 
ايد األ ات هيئة م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اليت  ّيت يف البداية يئةهذه ا  املنظمة  نظمة األذذية والرراعة ملعام الدير املأنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ  -3

الذي اعتمده  4/70لقرار ا طبقاً ألحكامنظمة امل دنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتورمن  6ملادة من ا 1الفقرة  لوجب  الدا لية يف أمريكا الالتينية
   .1976يف ديسمرب/كانون األول  اجمللس يف دورته السبعني
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اجلهود الوطنية واإلقليمية اليت تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهدد تنمية موارد م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األ ات ملؤازرة ت هذه ا يئة يف البداية ئنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوأُ  -4
األربعني  دورتهلس املنظمة يف اعتمد جم 2010ويف ديسمرب/كانون األول  .الدا لية يف أمريكا الالتينية وانتخدامها الرشيد

ييب، وواليتها البحر الكار منطقة  إىلليمتد للهيئة من أجل تونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيع نطاقها اجل رايف  عدلاملالنظام األنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بعد املائة، 
املشاركة بشكل   يئة إىل اوإىل حاجة  اإلقليمولت هذا القطاع يف نظراً إىل األمهية اليت اكتسبها  تربية األحياء املائية تشملل

 .يف هذا اجملال املواضيع  كامل
 
إدار ا بطريقة و  م ايد األ ات الدا لية وتربية األحياء املائيةتنمية تشجيع  والية ا يئة شملت ،الراهن قتويف الو  -5

 ط  تمنظمة األذذية والرراعة. كما  عنال ؤؤؤؤادرة شؤؤؤؤأن ال ؤؤؤؤيد الرشؤؤؤؤيد مدونة السؤؤؤؤلوت ب ومبادىءقواعد ، وفقاً لمسؤؤؤؤتدامة
 للدول األعضاء.الدا لية ومناطق تربية األحياء املائية  ناطقامل واليتها أيضاً 

 
 والربازيل وباراذوايوأوروذواي  وإكوادوراألرجنتني  وه  من الدول األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاءدولة  21من حالياً تألف ا يئة ت -6

وكونؤؤؤتاريكا  وكوبا رويالوفن ذواتيماالو  وشؤؤؤيل  نؤؤؤورينامو  والسؤؤؤلفادور واجلمهورية الدومينيكية جامايكاو  وبريووبوليفيا  وبنما
 .وهندوراسونيكاراذوا  واملكسيتوكولومبيا 

 
 والية الهيئةتوسيع نطاق  –ثالثاً 

 
 المقترحتاريخ  -ألف

 
 واليتهانطاق  نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيعو تقييم إمكانية تإىل األمانة  قدت يف ليما، بريوطلبت ا يئة يف دور ا الرابعة عشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة اليت عُ  -7

قة  ا لا يف يف اجتماعات نؤؤؤؤابه اإلمكانية نؤؤؤؤبق أن نت مناقشؤؤؤؤة هذلقد و . احلَِرفيةم ؤؤؤؤايد األ ات البحرية حبيث تضؤؤؤؤّم 
نوفمرب/تشرين الثاين  24إىل  21من يف الفرتة املكسيت ، كويرنافاكاعقدت يف  ان اليت  للهيئة أثناء الدورة الثانية عشرةولت 
  .2015نبتمرب/أيلول  25و 24 يوم بريو  يف ليما،  اجتماع ما بني الدورات  ويف 2011

 
كا الالتينية ومنطقة ألمرياملؤنر اإلقليم  الرابع والثالثني ملنظمة األذذية والرراعة وقّدمت ا يئة تو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا ا إىل  -8

   الذي2016 مارس/آوار 3فرباير/شؤؤؤؤؤبا  إىل  29من يف الفرتة مكسؤؤؤؤؤيكو نؤؤؤؤؤييت يف املكسؤؤؤؤؤيت يف   انعقد البحر الكارييب
شؤؤؤؤؤّدد على املؤنر   نأقنية للهيئات اإلقليمية املختلفة. كما على دور منظمة األذذية والرراعة يف األمانات التتأكيد الأعاد 

العمل على م ايد األ ات وتربية األحياء املائية، مع الرتكير بوجه  اص على م ايد األ ات احِلرَفية كسيانة  أمهية تعرير
متباينة، نظراً إىل أن موارد م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األ ات وتربية األحياء املائية تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهم مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامهة رئيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية يف األمن ال ذائ  والت ذوي 

 . باملساعدة على القضاء على اجلوع والفقر
 
 وانؤؤطة رنؤؤالته املؤر ةبإىل األمانة يف ا يئة، بالنيابة عن مجيع الدول األعضؤؤاء  ،للهيئة تؤقالرئيس املقد طلب لو  -9

أمهية ترايد  يف ضؤؤؤؤوءالقطاع احلريف البحري  نطاق ا يئة وأهدافهاشؤؤؤؤمل ك  ياختاو اخلطوات الالزمة ل 2016يوليو/نوز  14
مسؤؤؤؤؤؤؤامهة فضؤؤؤؤؤؤؤالً عن  ،واالقت ؤؤؤؤؤؤؤادية االجتماعيةم ؤؤؤؤؤؤؤايد األ ات احلرفية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من الناحيتني 

يف مجيع   العموميفواملناطق الريفية  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحليةآلالد اجملتمعات م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األ ات البال ة األمهية يف حتقيق األمن ال ذائ  
   .الدول الساحلية واجلررية
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 اعتبارات بشأن التعديالت المقترحة -باء
 

العوامل واملعايري  بشؤؤأن انؤؤتعراض األجهرة الدنؤؤتورية للمنظمة، 11/2015و 13/97 القرارينلوجب ؤنر املحّدد  -10
ووظائف والية نطاق  تونؤؤؤؤيععايري وا ا عند يتوّجب تطبيق امل. و أجهرة جديدة عند إنشؤؤؤؤاء االعتبارأن تؤ ذ يف اليت جيب 
مع عمل آزر  لق ت، و التدا ل اليفتاملرايا النسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبية للمنظمة،  ا يكفل  . وتتمّثل إحدى هذه العوامل يف قائمجهاز 

تقييم حمدد ملا إوا كان ميكن   مع  أي قرار بإنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء جهاز جديد رتافقجيب أن يوعالوة على ولت،   .األجهرة األ رى
أو  خمتلف من ترتيبات العمل مثل تنظيم مشؤؤؤؤاورات فنية خم ؤؤؤؤ ؤؤؤؤةحتقيق أهداد اجلهاز الدنؤؤؤؤتوري املقرت  من  الل نوع 

وما إوا كانت هنات أجهرة دنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتورية قائمة ت ط  اجملاالت  أنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس املهام وتكون حمددة زمنيا  ترتيبات أ رى تقوم على
 ."نفسها أو جماالت شبيهة أو مرتبطة بتلت اليت نيتناو ا اجلهاز الدنتوري اجلديد املقرت 

 
مدينة يف ة ا يئة واليضؤؤمن م ؤؤايد األ ات احلرفية البحرية إدراج تقنية بشؤؤأن  ةمشؤؤاور إجراء تقرر وحتقيقاً لذلت،  -11

بني تدا ل ال اليفطريقة تمناقشؤؤؤؤة  املشؤؤؤؤاورةهذه كان ا دد من و . 2017أبريل/نيسؤؤؤؤان  4يف  نؤؤؤؤان  ونؤؤؤؤيه، كونؤؤؤؤتاريكا
قو  الفعالنؤؤؤتخدام طريقة ضؤؤؤمان االو  الت طيةالواليات وجماالت  ديد جماالت فضؤؤؤالً عن حت للموارد بني هذه األجهرة املنسؤؤؤّ

 الوالية.تونيع نطاق مّت  إوا التكامل وتعرير التآزر
 

 )أ( الميزة النسبية للمنظمة
 

 ال الفقر كما انتئو  نسبة إىل األمن ال ذائ  والت ذيةيُعترب قطاعا م ايد األ ات وتربية األحياء املائية هامني بال -12
قليم  الرابع والثالثني املؤنر اإلفإّن ، يف هذا السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياقاملت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة بالتنمية الريفية اإلقليمية. و املنظمة ربامج أهنما مرتبطان ب

  الذي عقد يف مكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيكو نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤييت يف املكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيت من ملنظمة األذذية والرراعة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
على أمهية تعرير العمل على م ؤؤؤايد األ ات وتربية األحياء املائية، مع  شؤؤؤدد   2016 مارس/آوار 3فرباير/شؤؤؤبا  إىل  29

الرتكير بوجه  اص على م ؤؤؤايد األ ات احِلرَفية كسؤؤؤيانؤؤؤة متباينة، نظراً إىل أن موارد م ؤؤؤايد األ ات وتربية األحياء املائية 
 . لقضاء على اجلوع والفقرتساهم مسامهة رئيسية يف األمن ال ذائ  والت ذوي باملساعدة على ا

 
مع عديل متماشؤؤياً نؤؤيكون التمع إطار عمل املنظمة وأهدافها االنؤؤرتاتيجية. كما مربراته ويتوافق التعديل املقرت  و  -13

التينيؤؤة  اعتمؤؤدهؤؤا مؤنر املنظمؤؤة اإلقليم  ألمريكؤؤا ال ثالث مبؤؤادرات إقليميؤؤة يف أمريكؤؤا الالتينيؤؤة ومنطقؤؤة البحر الكؤؤارييب
يف مؤنر املنظمة مّت التشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديد ويف الواقع، لقد  . 2017-2016للفرتة ووردت يف  طة عمل ا يئة  البحر الكارييبمنطقة و 

موا لة تنفيذ املبادرات اإلقليمية يف جماالت  ضرورة على  2016اإلقليم  ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف عام 
 . املائية واحلراجة والرراعة اإليكولوجية وتنويع احملا يلمثل م ايد األ ات وتربية األحياء 

 
يرتبط اإلطار االنؤرتاتيج  للمنظمة بشؤأن األمن ال ذائ  والت ذية والرراعة املسؤتدامة وإدارة باإلضؤافة إىل ولت، و  -14

  القضؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء على اجلوع وتوفري األمن ال ذائ   2نؤؤؤؤؤؤؤؤؤيما ا دد  الو من أهداد التنمية املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتدامة،  املوارد الطبيعية بالعديد
 15 وا دد  احمليطات  14 االنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهالت واإلنتاج  وا دد  12وا دد  نة وتعرير الرراعة املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتدامة  والت ذية احملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 ؤؤؤول  ؤؤؤ ار و تيسؤؤؤري لاختاو إجراءات الدعوة إىل  شؤؤؤملاملت ؤؤؤلة ل ؤؤؤايد األ ات، تاملقا ؤؤؤد ومن بني . البيولوج    التنوع
ادين احلرفيني إ إدارة الُنظم اإليكولوجيؤؤؤؤة األ رى املقؤؤؤؤا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ت ط  كمؤؤؤؤا   ىل املوارد البحريؤؤؤؤة وإىل األنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواق ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤّ

   والساحلية. البحرية



CCLM 105/4 4 

 

ذا اإلقليم  إىل أمهية م ايد األ ات احلرفية البحرية  للهيئة، الل االجتماعات املختلفة عضاء األأشار  وأ رياً، -15
 شكليئة تنّلط األعضاء الضوء على أن ا هبذا املوضوع. كما  ملناقشة السيانات املعنية منتدى إقليم  وجود وإىل ضرورة
جهة فاعلة هامة و  م ؤؤؤؤؤايد األ ات وتربية األحياء املائيةبشؤؤؤؤؤأن ملناقشؤؤؤؤؤات رفيعة املسؤؤؤؤؤتوى نؤؤؤؤؤيانؤؤؤؤؤياً فريداً من نوعه منتدى 

 .اإلقليمتنفيذ نيانات املنظمة وات ال لة يف  يف
 

 مصايد األسماكاألخرى لاألجهزة االقليمية مع المحتمل التداخل  –للهيئة  التغطية الجغرافية)ب( 
 

ياً يف جمال تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّكل تدا اًل جرئاألجهرة اإلقليمية مل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األ ات اليت تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمل واليتها املياه البحرية واليت قد  -16
أمريكا  منظمة تنمية م ؤايد األ ات يفو   األطلسؤه  هيئة م ؤايد أ ات ذر  ونؤط اجلديد احملتمل للهيئة اال ت ؤاص 

شرتكة للجبهة البحرية لجنة الفنية املالو  الالتينية ومنظمة أمريكا الونطى املعنية بقطاع م ايد األ ات وتربية األحياء املائية
اجمللس لبلدان األمريكية و ا يففضؤؤؤؤؤؤالً عن هيئة التونة االنؤؤؤؤؤؤتوائية  واآللية اإلقليمية مل ؤؤؤؤؤؤايد األ ات يف منطقة البحر الكارييب

عىن بتنسؤيق رية تحبوه  مؤنؤسؤة  ئ. وإضؤافة إىل ولت، ت ّط  ا يئة الدائمة جلنو  احمليط ا ادللرابطات الكيميائية الدويل
احل ؤؤؤرية  ، البحار اإلقليمية واملناطق االقت ؤؤؤاديةانؤؤؤرتاتيجيات إدارة م ؤؤؤائد األ ات تشؤؤؤجعالسؤؤؤيانؤؤؤات البحرية اإلقليمية و 

 .احمليط ا ادئ  لا يف ولت اجلرر التابعة  ا يف وبريو إكوادورو األعضاء  شيل  وكولومبيا  الدول بعضل
 
يئة م ؤؤؤؤؤؤايد هومها أال  منطقة شؤؤؤؤؤؤاملة أكثر ،وت ّط  هيئتان فقط من بني هذه األجهرة اإلقليمية مل ؤؤؤؤؤؤايد األ ات -17

. ط األطلسؤؤؤؤؤؤؤؤ هيئة م ؤؤؤؤؤؤؤؤايد أ ات ذر  ونؤؤؤؤؤؤؤؤو ية والبحر الكارييب األ ات الدا لية وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتين
شؤؤؤؤمل هيئة ت حني، يف أمريكا الونؤؤؤؤطى ومنطقة البحر الكارييب بلدان شؤؤؤؤمل هيئة م ؤؤؤؤايد أ ات ذر  ونؤؤؤؤط األطلسؤؤؤؤ تو 

لونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطى واجلنوبية مجيع بلدان أمريكا ا م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األ ات الدا لية وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 إىل جانب بعض البلدان يف منطقة البحر الكارييب. ،ذيانا الفرنسيةبانتثناء ذيانا و 

 
تشمل بوالية  ويتمتعيئة ا مثل  شامل نطاق ج رايف ووجهاز إقليم  مل ايد األ ات على ما يبدو  يتّمكنقد و  -18
نؤؤؤتدامة قطاع  ضؤؤؤرورياً الإقليمياً ويعترب  متكامل ومتسؤؤؤق ودعم هنج شؤؤؤجيعمن ت ،البحرية والدا لية على حد نؤؤؤواء املياه

 .اإلقليموتربية األحياء املائية يف  م ايد األ ات
 

 في التعاون اإلقليمي )ج( تآزر عمل الهيئة مع عمل أجهزة أخرى ودورها
 

ة كمنظمة أمريكا الونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطى املعنية بقطاع م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األ ات وتربياإلقليم  تتعاون ا يئة مع أجهرة أ رى تعمل يف  -19
ومنتدى  تنييمريكأل ايفشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبكة تربية األحياء املائية أمريكا الالتينية و  يفاألحياء املائية ومنظمة تنمية م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األ ات 

 ، ومنظمات اجملتمع املدينارييبالبحر الكمنطقة الربملانيني يف جمال  ؤؤؤؤؤؤؤؤيد األ ات وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية و 
 .ت األمم املتحدةمنظماوذريها من  وبرملان بلدان أمريكا الالتينية والسكان األ ليني واجملتمعات احمللية
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 روما، إيطاليا يف ليت انعقدتا الدورة الثانية والثالثني للجنة م ؤؤؤايد األ ات يف عليه كما جرى تسؤؤؤليط الضؤؤؤوء و  -20
   آليات تعاون إقليمتتطلب حوكمة م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األ ات وتربية األحياء املائية   ،2016يوليو/نوز  15إىل  11 الفرتة من يف

واألنشؤؤطة يدة السؤؤيانؤؤات واملمارنؤؤات اجل تنفيذَ الفئات من  الل العمل مع خمتلف تضؤؤمن ا يئة فف  هذه احلالة حتديداً 
ية بشؤؤؤؤؤكل يضؤؤؤؤؤمن انؤؤؤؤؤتدامة م ؤؤؤؤؤايد األ ات وتربية األحياء املائالقوانني وات ال ؤؤؤؤؤلة واّتسؤؤؤؤؤاق على حنو فعال املرتبطة هبا 

إد ال األ ات  تشجيعالعمل على مدعومة بشكل مشرتت وتشمل  أنشطة عدة ذفيتنجيري ، . ويف هذا السياقاإلقليم يف
وقانون ئية ، لربملانيني يف جمال  يد األ ات وتربية األحياء املامنتدى او  منظمة األذذية والرراعة الت ذية املدرنية  برامج يف

جيات تعرير وانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرتاتي منظمة األذذية والرراعة وبرملان بلدان أمريكا الالتينية   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األ ات ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ رية احلجم ملمنووج  
كا الونؤؤؤؤطى منظمة أمريوالرراعة و  منظمة األذذية ال ؤؤؤؤيد ذري القانوين دون إبالو ودون تنظيم  حملاربة القدرات املؤنؤؤؤؤسؤؤؤؤية

 املوارد احملدودة األحياء املائية وويمسؤؤؤؤؤتررع  فضؤؤؤؤؤالً عن بناء قدرات   املعنية بقطاع م ؤؤؤؤؤايد األ ات وتربية األحياء املائية
 . تنييألمريك ايفشبكة تربية األحياء املائية و  منظمة األذذية والرراعة 

 
ذين ينّفذون اخلطو  التوجيهية الطوعية لضؤؤؤؤؤمان انؤؤؤؤؤتدامة م ؤؤؤؤؤايد أعضؤؤؤؤؤاء ا يئة الأشؤؤؤؤؤار باإلضؤؤؤؤؤافة إىل ولت، و  -21

، بسؤؤبب  الوقت واتهالدا لية يفاملناطق للعمل يف املناطق البحرية و  إىل احلاجةيف منتديات خمتلفة األ ات ال ؤؤ رية احلجم 
اليت  ة احلجماأل ات ال ؤؤؤؤ ري املسؤؤؤؤائل املشؤؤؤؤرتكة بينهما وانؤؤؤؤتناداً إىل اخلطو  التوجيهية الطوعية لضؤؤؤؤمان انؤؤؤؤتدامة م ؤؤؤؤايد 

على شؤؤؤرتكة مأن األمر يتطّلب وضؤؤؤع انؤؤؤرتاتيجية وإىل  ،الدا ليةتشؤؤؤمل م ؤؤؤايد األ ات ال ؤؤؤ رية احلجم يف املياه البحرية و 
 .املطلو  النهج الشامل ه بانتطاعة هذه األ رية توفريأعضاء ا يئة على أنّ واتفق املستوى اإلقليم . 

 
 االستنتاجات -رابعاً 

 
مهية م ؤؤؤؤؤؤؤايد على أ الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأعضؤؤؤؤؤؤؤاء ا يئة ومؤنر منظمة األذذية والرراعة ألمريكا شؤؤؤؤؤؤؤدد  -22

والية ا يئة ونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيع نطاق تيعترب قد و  التقييمات اليت جتريها املنظمة.وه  أمهية تؤكدها األ ات احلرفية البحرية والدا لية 
، و ا ؤؤؤؤؤؤة لتحسؤؤؤؤؤؤني إدارة املوارد يف إطار م ؤؤؤؤؤؤايد األ ات اإلقليمحلوكمة م ؤؤؤؤؤؤايد األ ات يف مسؤؤؤؤؤؤألة انؤؤؤؤؤؤرتاتيجية  املقرت 

ليت تشمل املناطق ا الطوعية لضمان انتدامة م ايد األ ات ال  رية احلجم بعد تطبيق اخلطو  التوجيهية ال  رية احلجم
من  فريد  تدى لتوفري من نسؤؤقامل نهجالمهية اعتماد أشؤؤار األعضؤؤاء إىل أ ،على حد نؤؤواء. ويف هذا السؤؤياقالبحرية والدا لية 

 ية والتقنية.اتنوعه للمناقشات السيان
 
 دولالاعتماد ين قد يع ،هبذا الشأنخماود الدول نظراً إىل أمهية م ايد األ ات احلرفية لالقت ادات احمللية وإىل و  -23

وى على حد نؤؤؤواء وتديره املؤنؤؤؤسؤؤؤات نفسؤؤؤها على املسؤؤؤت يتضؤؤؤمن م ؤؤؤايد األ ات احلرفية البحرية والدا لية شؤؤؤامالً هنجاً 
 الدورات األعضؤؤؤؤاء يف اجتماع ما بني دولرت الفف  الواقع، أشؤؤؤؤا .ميرةً يعترب نؤؤؤؤمشؤؤؤؤرتت منتدى إقليم   وجود أن القطري،

م ؤؤؤؤؤؤايد  لبحرية عناحلرفية ااأل ات م ؤؤؤؤؤؤايد د يف بريو إىل أن  ؤؤؤؤؤؤنع القرارات على املسؤؤؤؤؤؤتوى الوطين ميّير عقانللهيئة الذي 
عتماد هنج ا مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاكلهما وآليا ما التنظيميةو   ا ماو  لكن يتطّلب هذان القطاعان الفرعيانو احلرفية الدا لية، األ ات 
 واليتها.من نطاق ض م ايد األ ات احلرفيةإدراج . وقد تكون ا يئة يف وضع انرتاتيج  لتوفري هذا املنتدى إوا مّت متسق
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ة أ رى لفاع جهاتبالتعاون مع به تضؤؤؤؤؤطلع  الذي نطاق العملمّكن ا يئة من تونؤؤؤؤؤيع تويف هذا السؤؤؤؤؤياق، قد ت -24
عترب الفاعلة. وتُ  بني خمتلف اجلهات تيسري تبادل املعلومات واملمارنات اجليدةمن أجل ضمان التمثيل الوانع و اإلقليم يف 

االبتكاري نهج لى العمثاالً جيداً  واالنؤؤؤؤؤؤؤؤرتاتيجياتواليت تضؤؤؤؤؤؤؤؤمن اّتسؤؤؤؤؤؤؤؤاق القوانني الربملانيون يشؤؤؤؤؤؤؤؤارت فيها املبادرات اليت 
 ئية.ائمة لدعم تنمية م ؤؤؤايد األ ات وتربية األحياء املادإىل  لق آلية  لا أهنا أدتاملشؤؤؤاركة وااللترام السؤؤؤيانؤؤؤ  حيث  من

ا   وائل األ اتطة لاملرتبوضؤؤع السؤؤيانؤؤات الضؤؤرورية و/أو دعم  شؤؤجيعلتيئة توافر الفرص امللمونؤؤة أمام ا ويُظهر هذا أيضؤؤً
 .املشرتكةالعابرة للحدود و ر دة األو 
 
لت املرتبطة تعلى أن املقرت  ال يشؤؤؤؤؤمل القضؤؤؤؤؤايا القانونية و وبناء على االعتبارات املذكورة أعاله، جيدر التشؤؤؤؤؤديد  -25
نظور إقليم  وشؤؤؤؤبه من مهذا املقرت  عن  اآلثار املرتتبة يفالنظر  نب  يو  .أيضؤؤؤؤاً  قضؤؤؤؤايا السؤؤؤؤيانؤؤؤؤات بلاحلوكمة فحسؤؤؤؤب ب

 بامليرانية نفسها.ا عملههذه األ رية نتتابع والية ا يئة، تونيع نطاق ه بالرذم من ولقد أّكدت األمانة أنإقليم  ووطين. 
 
 .ذه الوثيقةهبيف امللحق األول املنقح ويرد النظام األنان   -26

 
 اإلجراءات التي يُقترح على اللجنة اتخاذها -خامساً 

 
 درانة هذه الوثيقة والتعليق عليها، حسب االقتضاء.مدعوة إىل جلنة الشؤون الدنتورية والقانونية  إنّ  -27
 
 ا يل :ل ، القيامطلب من جلنة الشؤون الدنتورية والقانونية، بشكل أكثر حتديداويُ  -28

 ا يئة مري انؤؤؤؤؤت يلا فيه لهيئة لاملنقح اجمللس الذي يتضؤؤؤؤؤمن النظام األنؤؤؤؤؤانؤؤؤؤؤ   انؤؤؤؤؤتعراض مشؤؤؤؤؤروع قرار  أ 
   لي بح  هيئة م ايد األ ات وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

   .للموافقة عليهإىل اجمللس  إحالة مشروع القرارو     
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 1الملحق 
 

 قرار المجلس .../...
 

 وتربية األحياء المائية الداخليةهيئة مصايد األسماك 
 الالتينية والبحر الكاريبيفي أمريكا 

 إن المجلس،
 

ديسؤؤؤؤؤمرب/كانون  9نوفمرب/تشؤؤؤؤؤرين الثاين إىل  29بأن اجمللس يف دورته السؤؤؤؤؤبعني، اليت انعقدت يف روما يف الفرتة من  إذ يقر  
  4/70، أنشأ هيئة م ايد األ ات الدا لية يف أمريكا الالتينية  ا يئة ، لوجب القرار 1976األول 

 
نوفمرب/تشؤؤؤؤؤؤؤؤرين الثاين إىل  29 مناليت انعقدت يف الفرتة  يف دورته األربعني بعد املائةلس اجمل أن الحسععععععبانوإذ يضععععععع في 

هيئة  بح  ؤؤؤؤؤيل هاليشؤؤؤؤؤمل تربية األحياء املائية كما ذرّي ا  النظام األنؤؤؤؤؤانؤؤؤؤؤ  للهيئة عّدل، 2010 ديسؤؤؤؤؤمرب/كانون األول 3
  .أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وتربية األحياء املائية يفالدا لية م ايد األ ات 

 
ىل جانب إ بلدان أمريكا الونؤؤؤؤؤؤؤؤؤطى واجلنوبيةمعظم  يشؤؤؤؤؤؤؤؤؤملالذي للهيئة النطاق اجل رايف الوانؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  االعتباريأخذ في وإذ 

 بعض بلدان منطقة البحر الكارييب 
 

ناقشؤؤة السؤؤيانؤؤات مل منتدى إقليم وجود وضؤؤرورة  بالنسؤؤبة إىل هذا اإلقليمأمهية م ؤؤايد األ ات احلرفية البحرية  وإذ يدرك
  ذا املوضوعهباملرتبطة 

 
، وأنه، نتيجة للخربة اليت اكتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبتها على مر السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنني، 1976ا يئة عملت بطريقة فعالة منذ إنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائها عام بأن  وإذ يقر  
  ملناقشة م ايد األ ات احلرفية البحرية اإلقليميف  األنسباملنتدى عضاء األ اعتربها

 
فرباير/شؤؤؤؤؤؤؤبا   3إىل  1 يف الفرتة من عقدت يف ليما، بريوانيف دور ا الرابعة عشؤؤؤؤؤؤؤرة اليت وافقت، ا يئة  بأن علماً وإذ يأخذ 

 تونيع نطاق واليتها لتضم م ايد األ ات احلرفية البحرية تعديل النظام األنان  للهيئة من أجل على  2016
 
األحياء املائية  وتربية هيئة م ايد األ ات  لي بحانم ا يئة ت يري على من الدنتور،  6من املادة  1لوجب الفقرة  ،وافقي

   يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 

اء املائية يف أمريكا هيئة م ؤايد األ ات وتربية األحي  لي ؤبحلا فيه ت يري انؤم ا يئة ، املنقحنظامها األنؤانؤ   على يوافق
   ذا القرار.هبلحق املالوارد يف على النحو  الالتينية والبحر الكارييب 
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 1القرار .../...بملحق ال
 وتربية األحياء المائية الداخليةمصايد األسماك  لهيئةالنظام األساسي 

 في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 

 ال رض -1
 

 مة وفقاً وتربية األحياء املائية وتنميتها املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتدا الدا ليةيكمن ال رض من وراء ا يئة يف النهوض بإدارة م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األ ات 
 ملبادئ وقواعد مدونة السلوت بشأن ال يد الرشيد اليت أعد ا منظمة األذذية والرراعة.

 
 وباإلضافة إىل ولت، تقوم ا يئة لا يل :

 
 ئ  وتربية األحياء املائية كأداة لدعم األمن ال ذا الدا ليةتشجع تنمية م ايد األ ات    أ

 املعيشية وتربية األحياء املائية على نطاق   ري  الدا ليةتويل أمهية  ا ة مل ايد األ ات     
عية يضؤؤؤؤؤؤؤؤاتكون قادرة على إقامة عالقات تنسؤؤؤؤؤؤؤؤيق وتعاون مع املنظمات الدولية األ رى يف اجملاالت املو   ج 

 وات االهتمام املشرتت.
 

 بطة هبا.ال يد الرشيد وال كوت املرت بادئ وقواعد مدونة السلوت بشأنتفسر هذه األحكام الدنتورية وتطبق وفقا مل
 
 العضوية -2
 

جيوز جلميع الؤؤدول األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء والؤؤدول األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء املنتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤة للمنظمؤؤة اليت  ؤؤدمهؤؤا املكتؤؤب اإلقليم  ألمريكؤؤا الالتينيؤؤة 
بة اليت تسؤؤتويف األعضؤؤاء والدول األعضؤؤاء املنتسؤؤالكارييب أن ت ؤؤبح أعضؤؤاء يف ا يئة. وتتألف ا يئة من تلت الدول  والبحر

 شرو  العضوية واليت تبّلغ املدير العام برذبتها يف االنضمام إليها.
 
 املهام -3
 

 مهام ا يئة ه  كاآليت:
 

ياء املائية وتربية األح الدا ليةدعم  ياذة السيانات واخلطط الوطنية واإلقليمية إلدارة م ايد األ ات    أ
 وتنميتها، مع مراعاة اجلوانب االجتماعية واالقت ادية والثقافية والبيئية للدول األعضاء 

دامة، وتربية األحياء املائية وتنميتها املسؤؤؤت الدا ليةتشؤؤؤجيع وتنسؤؤؤيق الدرانؤؤؤات إلدارة م ؤؤؤايد األ ات     
 طوير املرتبطة هبذه األنشطة عن الربامج الوطنية واإلقليمية للبحث والت فضالً 

                                        
 .خبط يشار إىل النص احملذود  1



9 CCLM 105/4 

 

 ري املعيشية وتربية األحياء املائية على نطاق    الدا ليةتعرير التنمية املستدامة مل ايد األ ات   ج 
النهوض، على املستوى اإلقليم ، باألنشطة اليت  دد إىل محاية النظم اإليكولوجية وات ال لة ل ايد   د 

 ياء املائية، لا يف ولت، حسب مقتضى احلال، إجراءات إعادة التخرين املنانبة وتربية األح الدا ليةاأل ات 
تعرير تطبيق هنج النظم االيكولوجية وتطبيق إ ؤؤؤؤؤؤؤدار الشؤؤؤؤؤؤؤهادات املنانؤؤؤؤؤؤؤبة وتدابري السؤؤؤؤؤؤؤالمة البيولوجية   هؤ 
 وتربية األحياء املائية  الدا ليةم ايد األ ات  يف
وتربية  ا ليةالدملؤنؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤية واالقت ؤؤؤؤؤؤؤادية اليت تعيق تنمية م ؤؤؤؤؤؤؤايد األ ات حتديد العوامل االجتماعية وا  و 

 األحياء املائية، والتو ية باختاو التدابري اليت نتسهم يف حتسني نوعية حياة أ حا  الشأن 
 ميته الرتفيه  وتن الدا ل التعاون يف جمايل اإلدارة والتقييم االقت ادي واالجتماع  لل يد   ز 
وتربية  ةالدا ليتنفيذ  ارنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات اإلدارة اجليدة والتكنولوجيات املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتدامة يف م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األ ات  تعرير    

 األحياء املائية، وفقا ملدونة السلوت بشأن ال يد الرشيد 
النهوض باملمارنؤؤؤؤؤؤؤؤؤات اجليدة يف مرحليت ما بعد ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤيد وما بعد مجع م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األ ات، و ارنؤؤؤؤؤؤؤؤؤات     

المة وتربية األحياء املائية، وفقا للمعايري ال ؤؤؤؤحية ومعايري نؤؤؤؤ الدا ليةالتسؤؤؤؤويق اجليدة ملنتجات م ؤؤؤؤايد األ ات 
 األذذية املقبولة دوليا 

مية املوارد البشؤؤؤؤؤؤرية من  الل توفري التدريب واإلرشؤؤؤؤؤؤاد ونقل املسؤؤؤؤؤؤامهة يف بناء القدرات املؤنؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤية وتن  ي 
 التكنولوجيا يف جماالت ا ت اص ا يئة، بالتعاون مع املؤنسات الوطنية واإلقليمية 

تربية و  الدا ليةتقدمي املسؤؤؤؤاعدة على إعداد البيانات واملعلومات واإلح ؤؤؤؤاءات بشؤؤؤؤأن م ؤؤؤؤايد األ ات   ت 
 باد ا األحياء املائية ونشرها وت

مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعدة الدول األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء، بناء على طلبها، على إدارة أر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ا العابرة للحدود يف إطار واليتها   ل 
 القضائية الوطنية وات ال لة وانتخدامها انتخداما مستداما 

لت اون مع تقليمية اليت نؤؤؤتنفذ بالتعإلالتعاون مع الدول األعضؤؤؤاء يف  ؤؤؤياذة اخلطط واملشؤؤؤاريع الوطنية وا  م 
 الدول األعضاء، ومع م ادر أ رى للتعاون الدويل، من أجل بلوو األهداد املن وص عليها يف الفقرات السابقة 

 ية ومواءمتها وتربية األحياء املائ الدا ليةتشجيع حتديث التشريعات الوطنية املعنية ل ايد األ ات   ن 
ة ا يئة وفتح، إوا لرم األمر، حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أمانة واحد تعبئة املوارد النقدية وذري النقدية لتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهيل أنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط  س 
 أكثر لتلق  املسامهات الطوعية حتقيقا  ذا ال رض  أو

 تعرير أوا ر التعاون بني الدول األعضاء يف ا يئة، وبني ا يئة وا يئات الدولية   ع 
 وضع  طة عمل ا يئة   د 
ليم وتربية األحياء املائية يف اإلق الدا ليةاأل ات  االضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطالع بأية مهام أ رى تتعلق بإدارة م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد  ص 

 وبتنميتها املستدامة.
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 األجهرة الفرعية -4
 

 جيوز للهيئة تشكيل جلنة تنفيذية وأية أجهرة فرعية الزمة ألداء مهامها بكفاءة.   أ
ل ؤؤؤؤلة يف البا  وي ا بتحديد املدير العام أن األموال الالزمة متوفرة يكون إنشؤؤؤؤاء أي جهاز فرع  رهناً     

من أبوا  ميرانية املنظمة. وقبل اختاو أي قرار ينطوي على م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروفات تتعلق بإنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء أجهرة فرعية، جيب أن 
 يعرض على ا يئة تقرير من املدير العام عن اآلثار اإلدارية واملالية املرتتبة عن ولت.

 
 التقارير -5
 
عتبار أنشؤؤؤطتها وتو ؤؤؤيات إىل املدير العام حن يتمكن من أ ذها يف اال ا يئة، على مدى فرتات منانؤؤؤبة، تقارير عن رفعت

عند إعداد مشؤؤؤروع برنامج عمل وميرانية املنظمة أو ذريها من الوثائق اليت نؤؤؤتقدم إىل أجهر ا الرئانؤؤؤية. ويقوم املدير العام 
ة املنظمة أو تؤثر على  ا تأثري على نؤؤيانؤؤبإبالو املؤنر، من  الل اجمللس، بأي تو ؤؤية توافق عليها ا يئة واليت قد يكون 

برناجمها أو ماليتها. وتُرَنل نسخ من تقارير ا يئة، حاملا تكون جاهرة، إىل مجيع الدول األعضاء والدول األعضاء املنتسبة 
 للمنظمة وا يئات الدولية األ رى.

 
 األمانة وامل روفات -6
 

 يئة يرفع إليه تقارير عن مجيع املسؤؤائل اإلدارية. وحتدد نفقات أمانة ايعنّي املدير العام أمني ا يئة الذي    أ
 وتتحملها املنظمة، دون جتاوز االعتمادات وات ال لة املنظور فيها يف ميرانية املنظمة املعتمدة.

حسؤؤابات تح وتربية األحياء املائية، ف الدا ليةجيوز للمنظمة أيضؤؤا، نؤؤعيا إىل تعرير تنمية م ؤؤايد األ ات     
وز العامة، وجي أمانة جلمع املسؤؤؤؤؤؤؤؤامهات الطوعية املقدمة من الدول األعضؤؤؤؤؤؤؤؤاء يف ا يئة أو من الكيانات اخلا ؤؤؤؤؤؤؤؤة أو

 للهيئة أن تسدي املشورة بشأن انتخدام هذه األموال اليت يديرها املدير العام وفقا للوائح املالية للمنظمة.
ا يئؤؤؤة النفقؤؤؤات اليت يتكبؤؤؤدهؤؤؤا املمثلون أو املنؤؤؤاوبون تتحمؤؤؤل احلكومؤؤؤات أو املنظمؤؤؤات األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء يف   ج 
املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارون التابعون  ا، حلضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور اجتماعات ا يئة أو أجهر ا الفرعية، ونفقات املراقبني التابعني  ا  أو
 .االجتماعات هذه يف

 
 املراقبون -7
 

جيوز للمدير العام دعوة مجيع الدول األعضؤؤاء أو الدول األعضؤؤاء املنتسؤؤبة للمنظمة اليت ليسؤؤت أعضؤؤاء    أ
ينيؤؤؤة أو تربيؤؤؤة األحيؤؤؤاء املؤؤؤائيؤؤؤة يف إقليم أمريكؤؤؤا الالت الؤؤؤدا ليؤؤؤةيف ا يئؤؤؤة ولكنهؤؤؤا  تم بتنميؤؤؤة م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايؤؤؤد األ ؤؤؤات 

 ة مراقب بناء على طلب مسبق.الكارييب، حلضور اجتماعات ا يئة أو أجهر ا الفرعية ب ف والبحر
وبعد موافقة جملس املنظمة، دعوة الدول اليت ليسؤؤؤؤؤؤت أعضؤؤؤؤؤؤاء منتسؤؤؤؤؤؤبة للمنظمة  جيوز، بناء على طلب    

ولكنها أعضؤؤؤؤؤؤؤاء يف األمم املتحدة أو أي من وكاال ا املتخ ؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حلضؤؤؤؤؤؤؤور 
وفقؤؤؤا لاحكؤؤؤام املتعلقؤؤؤة لنح  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفؤؤؤة املراقؤؤؤب للؤؤؤدول اليت وافق عليهؤؤؤا  اجتمؤؤؤاعؤؤؤات ا يئؤؤؤة أو أجهر ؤؤؤا الفرعيؤؤؤة،

 املنظمة. مؤنر
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 مشاركة املنظمات الدولية -8
 

ختضؤؤع مشؤؤاركة املنظمات الدولية يف أعمال ا يئة والعالقات بني ا يئة وهذه املنظمات لاحكام وات ال ؤؤلة من الدنؤؤتور 
 اليت وافق عليهؤؤؤؤؤا املؤنر املنظمؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤدوليؤؤؤؤؤةتنطبق على العالقؤؤؤؤؤات مع والالئحؤؤؤؤؤة العؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤة للمنظمؤؤؤؤؤة، واألنظمؤؤؤؤؤة اليت 

 املنظمة. جملس أو
 
 الالئحة الدا لية -9
 

جيوز للهيئة املوافقة على الئحتها الدا لية أو تعديلها، على أن تكون متسؤؤؤقة مع الدنؤؤؤتور والالئحة العامة للمنظمة، ومع 
إعالن املبادئ الذي يتحكم ا يئات واللجان اليت أقرها املؤنر. وتد ل الالئحة الدا لية وتعديال ا حير النفاو بعد موافقة 

 .املدير العام عليها


