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A 

 المجلس

 الدورة الثامنة والخمسون بعد المائة

 2017ديسمبر/كانون األول  8-4روما، 

  والقانونية الدستورية الشؤون للجنة المائة بعدالخامسة  الدورة تقريـر
 )2017 أكتوبر/تشرين األول 25-23روما، (

 
 موجز
 

 ، مبا يلي:اخلامسة بعد املائة ، يف دورهتاجلنة الشؤون الدستورية والقانونيةقامت 
 
بأن يعقد الرئيس املســــــتقل  وأوصــــــت "مدة والية أعضــــــاء اجمللساملعنونة "  2/105CCLMيف الوثيقة  نظرت أ)(

اســـــم املقاعد، تق لرتتيباتمن أجل توضـــــيح اإلطار القانوين  للمجلس مشـــــاورات مع األعضـــــاء بصـــــيغة حيّددها اجمللس
بعض ، فإن عداأن الالئحة العامة للمنظمة ال تتضمن أية أحكام تنص على ترتيبات تقاسم املقيف حني  أنه وأوضحت

ــــم قـــــــد وضـــــــــــــــــعـــــــت ــــي ـــــــ األقـــــــال ــــيـــــــة، حــــظــــي ــــبـــــــات داخــــل ــــي ــــرت ــــيـــــــه  تت ــــول املــــؤمتــــر خــــالل دورت ــــقــــب ــــعــــقـــــــديــــن ب  املــــن
يف هذه املســـــألة على ضـــــوء نتائج املشـــــاورات بني  اللجنة عن اســـــتعدادها للنظر جمددا وأعربت؛ 2017و 2015عامي 

 األعضاء، مبا يف ذلك أي مشاريع تعديالت على النصوص األساسية، حسب االقتضاء.

أنه يف عدد من االقرتاعات الســرّية، قام مراقبون معينون من قبل مرشــحني، من خالل تكنولوجيا وأشــارت إىل  (ب)
ـــة،  ـــة عـــّد األصــــــــــــــوات بـــإبالغاالتصــــــــــــــــاالت احلـــديث ـــائج عملي ـــة بنت ـــالث  ثـــل معلى أن ، واتفقـــت وفودهم أو أطراف ث

 بـــأنـــه ينبغي تكليف األمـــانـــة بـــاختـــاذ اخلطوات الالزمـــة لضــــــــــــــمـــان اللجنـــة  وأوصـــــــــــــت. هـــذا األمر ينبغي أّال حيـــدث
 .أن تظل االقرتاعات سرية إىل حني اإلعالن الرمسي عن النتائج

ية النظام األساسي هليئة مصايد األمساك الداخلقرتح إدخال تعديالت على مشروع قرار اجمللس الذي ي وأقّرت (ج)
 املعروض ، و هبــذا التقرير 1على حنو مــا هو وارد يف املرفق ، وتربيــة األحيــاء املــائيــة يف أمريكــا الالتينيــة والبحر الكــارييب

 .على اجمللس للموافقة عليه
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 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
 

 القيام مبا يلي: إّن اجمللس مدعّو إىل 
 

الرئيس املســـــتقل للمجلس مشـــــاورات مع األعضـــــاء من أجل توضـــــيح اإلطار القانوين بأن يعقد  توصــــية رفع (أ)
 كـل توجيهــات بشـــــــــــــــأن شــــــــــــــ وتقديماألقــاليم؛ بعض هــا تقــاســــــــــــــم املقــاعــد الــداخليــة اليت وضــــــــــــــعالــداخليــة ل لرتتيبــاتل

يةوالهــذه املشـــــــــــــــاورات   جمــددا يف هــذه املســـــــــــــــألــة على ضــــــــــــــوء نتــائج املشـــــــــــــــاورات اللجنــة نظر كــذلــك بــأن ت  توصـــــــــــ
 بني األعضاء، مبا يف ذلك أي مشاريع تعديالت على النصوص األساسية، حسب االقتضاء.

لضـــــــمان أن تظل االقرتاعات ســـــــرية إىل حني ، حســـــــب االقتضـــــــاء، األمانة باختاذ اخلطوات الالزمة وتكليف (ب)
 االقرتاع. نتائج اإلعالن الرمسي عن

 أمريكا يف النظام األســـــــاســـــــي هليئة مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائيةعلى قرار اجمللس املعنون " والموافقة (ج)
 .هبذا التقرير 1على حنو ما هو وارد يف املرفق "، الالتينية والبحر الكارييب

 يمكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إلى:
 Antonio Tavaresالسيد 

 املستشار القانوين، مكتب الشؤون القانونية

 5132 065705 39+اهلاتف: 

 
  



3 CL 158/2 

 

 مقدمة –الً أوّ 
 
 عقــدت جلنــة الشــــــــــــــؤون الــدســــــــــــــتوريــة والقــانونيــة (اللجنــة) دورهتــا اخلــامســـــــــــــــة بعــد املــائــة خالل الفرتة املمتــدة  -1

 .2017 أكتوبر/تشرين األول 25إىل  23من 
 
 Godfrey Magwenzi الســيد ســعادة الصــامتني، املراقبني أمام مفتوحة فيها املشــاركة كانت  اليت الدورة، وترأس -2

 :أمساؤهم التالية األعضاء الدورة حضر وقد. األعضاء جبميع رّحب الذي
 

 )إندونيسيا( Royhan Nevy Wahab السيد

 )األردن( البصول علي السيد سعادة

 )ليسوتو( Lineo Molise Mabusela Irene السيدة سعادة

 )نيكاراغوا( Junior Escobar Fonseca السيد

 )مارينو سان( Daniela Rotondaro السيدة سعادة

 )األمريكية املتحدة الواليات( Emily Katkar السيدة
 
(فيجي) حضــور الدورة، وبأن ســعادة  Luke Daunivaluوأحيطت اللجنة علما بأنه تعذر على ســعادة الســيد  -3

 يف هذه الدورة. Monica Robelo Raffoneالسيدة  سعادة قد حّل حمل Junior Escobar Fonsecaالسيد 
 
  وأقّرت اللجنة جدول أعماهلا املؤقت. -4
 

 انتخاب نائب الرئيس –اثانيً 
 
 نائبا للرئيس. Daniela Rotondaro السيدةانتخبت اللجنة سعادة  -5
 

 مدة والية أعضاء المجلس –اثالثً 
 
" وأشـــــــــــادت بطابعها الشـــــــــــامل. مدة والية أعضـــــــــــاء اجمللساملعنونة " CCLM 105/2نظرت اللجنة يف الوثيقة  -6

وأشــارت إىل أن هذا املوضــوع يثري قضــايا أوســع نطاقا ذات طابع ســياســي، ينطوي الكثري منها على إمكانية إثارة انقســام 
ة إىل ر يتعلق باألســاس بقضــية خاصــة باحلوكمة بالنســبوقد يتطلب إجراء مشــاورة جوهرية بني األعضــاء. ويف حني أن األم

ة مل تكن متوقعة وقت املوافقة على أحكام الالئح أعضــــــاء املنظمة، فإن اللجنة قد أوضــــــحت أن ترتيبات تقاســــــم املقاعد
العامة للمنظمة بشـــــــــأن مســـــــــألة تشـــــــــكيل اجمللس. وإن هذه املســـــــــألة قيد النظر من جانب اللجنة أل�ا أثارت نقاشـــــــــات 

للمؤمتر بســــــبب وجود شــــــكوك خبصــــــوص ما إذا كانت الرتتيبات املتخذة تتماشــــــى مع األحكام  األخريتنيالدورتني  لخال
   ا. ومضمونً شكًال 
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ومن وجهة نظر قانونية، أشارت اللجنة إىل أن الالئحة العامة للمنظمة ال تتضمن أية أحكام تنص على ترتيبات  -7
ينتخبون لوالية مدهتا ثالث ســـــنوات. غري أن اللجنة أشـــــارت أيضـــــا إىل أن بعض عد وإىل أن أعضـــــاء اجمللس اتقاســـــم املق

ن نوع حظي ترتيبات داخلية، أسفر بعضها عن ترتيبات لتقاسم املقاعد م ،لتحديد متثيلها يف اجمللس ،األقاليم قد وضعت
 بقبول املؤمتر خالل دورتيه األخريتني.

 
لمجلس مشـــــاورات مع األعضـــــاء بصـــــيغة حيّددها اجمللس من أجل وأوصـــــت اللجنة بأن يعقد الرئيس املســـــتقل ل -8

تقّدم  CCLM 105/2توضـــــــيح اإلطار القانوين هلذه الرتتيبات، حســـــــب االقتضـــــــاء. كما أشـــــــارت اللجنة إىل أن الوثيقة 
 معلومات أساسية مفيدة بالنسبة إىل املشاورات.

 
على ضــــــــــوء نتائج املشــــــــــاورات بني األعضــــــــــاء، وأعربت اللجنة عن اســــــــــتعدادها للنظر جمددا يف هذه املســــــــــألة  -9
 ذلك أي مشاريع تعديالت على النصوص األساسية، حسب االقتضاء. يف مبا
 

 حضور المرشحين أو المراقبين المعينين من قبلهم عملية عّد األصوات  –اً رابع
 من الالئحة العامة للمنظمة) 12(ح) من المادة 10(ز) و10(تنفيذ الفقرتين 

 
حضـــــــور املرشـــــــحني أو املراقبني املعينني من قبلهم عملية عّد املعنونة " CCLM 105/3نظرت اللجنة يف الوثيقة  -10

". وأشـــارت اللجنة إىل أنه يف عدد من الالئحة العامة للمنظمة) 12(ح) من املادة 10(ز) و10األصـــوات (تنفيذ الفقرتني 
م املرشــحني، من خالل تكنولوجيا االتصــاالت احلديثة، بإبالغ وفودهمن االقرتاعات الســرّية، قام مراقبون معينون من قبل 

أو أطراف ثالثة بنتائج عملية عّد األصـــوات. وجنم عن ذلك أن عددا كبريا من املندوبني كانوا على دراية بصـــورة غري رمسية 
ب اختاذها من اإلجراءات الواجكدة أبنتائج االقرتاعات قبل إعالن الرئيس رمسيا عنها. وأوضحت اللجنة أن األمانة غري مت

 يف مثل هذا النوع من احلاالت.
 

 حيدث، ال سيما بالنظر إىل أن اإلفصاح غري الرمسي ميكن أن يؤدي واتفقت اللجنة على أن هذا األمر ينبغي أّال  -11
 إىل نشوء نزاعات وحىت إىل التشكيك يف النتائج املعلن عنها رمسيا.

 
 ة ة ملعــاجلــنظر األمــانــة اليت مفــادهــا أنــه ليســـــــــــــــت هنــاك حــاجــة إىل تعــديــل الالئحــواتفقــت اللجنــة مع وجهــة  -12

وأوصــت اللجنة اجمللس بأنه ينبغي تكليف األمانة باختاذ اخلطوات الالزمة لضــمان أن تظل االقرتاعات ســرية هذه املســألة. 
 وات ة اليت يتم فيهــا عــد األصــــــــــــــإىل حني اإلعالن الرمسي عن النتــائج، كعــدم الســــــــــــــمــاح بــاألجهزة اإللكرتونيــة يف القــاعــ

   على سبيل املثال.
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 هيئة مصايد األسماك الداخلية وتربية األحياء المائية في أمريكا الالتينية  –اخامسً 
 واليتهااقتراح تعديل  - والبحر الكاريبي

 
 الداخلية وتربية األحياء املائية يف أمريكاهيئة مصايد األمساك املعنونة " CCLM 105/4نظرت اللجنة يف الوثيقة  -13

 ."واليتهاعديل تاقرتاح  –الالتينية والبحر الكارييب 
 

ئة وتوســــيع يوأشــــارت اللجنة إىل أن التعديالت على النظام األســــاســــي هلذه اهليئة تقتضــــي تغيري االســــم الرمسي لله -14
قليم واحلاجة أمهية مصايد األمساك احلرفية البحرية بالنسبة إىل اإلتزايد إىل  االبحرية، نظر  األمساك مصايدنطاق واليتها لتشمل 

إىل منتدى إقليمي للمناقشات السياسية حول هذا املوضوع. كما أشارت اللجنة إىل أنه نظرا إىل وجود أجهزة إقليمية خمتلفة 
نشـــطة األجهزة األخرى طلبان التنســـيق مع أنشـــط يف اإلقليم، فإن ختطيط أنشـــطة اهليئة وتنفيذها ســـيتتمعنية مبصـــايد األمساك 

(مثل هيئة مصــــــايد أمساك غرب وســــــط األطلســــــي)، مبا يف ذلك يف ما يتعلق باســــــتخدام املوارد وحتديد أوجه التكامل وتعزيز 
 أوجه التآزر. وأحيط أعضاء اللجنة علما بأن االقرتاح ال ينطوي على أي آثار مالية إضافية بالنسبة إىل املنظمة.

 
هبذا التقرير، واتفقت  1أقّرت اللجنة التعديالت املقرتحة على النظام األســـاســـي، على حنو ما هو وارد يف املرفق و  -15

 على إحـــالتهـــا إىل اجمللس من أجـــل املوافقـــة عليهـــا يف دورتـــه القـــادمـــة. وميكن االطالع على مشــــــــــــــروع القرار، املعروض 
 .1على اجمللس للموافقة عليه، يف املرفق 

 
 أية مسائل أخرى –اسادسً 

 
   مل تكن هناك أية مسائل أخرى تذكر. -16
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 1 المرفق
 

 قرار المجلس .../...
 

 وتربية األحياء المائية الداخليةهيئة مصايد األسماك 
 في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 إن المجلس،
 

ديســـــمرب/كانون  9نوفمرب/تشـــــرين الثاين إىل  29يف دورته الســـــبعني اليت انعقدت يف روما يف الفرتة من  ،بأن اجمللس إذ يقرّ 
 ؛4/70، أنشأ هيئة مصايد األمساك الداخلية يف أمريكا الالتينية (اهليئة)، مبوجب القرار 1976األول 

 
 نوفمرب/تشـــــــــــرين الثاين  29 مناليت انعقدت يف الفرتة  يف دورته األربعني بعد املائة ،لساجمل أن الحســـــــــبانوإذ يضـــــــــع في 

هيئة "صبح يل هاليشمل تربية األحياء املائية كما غّري امس النظام األساسي للهيئة عّدل، 2010 ديسمرب/كانون األول 3إىل 
 ".وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييبالداخلية مصايد األمساك 

 
ىل جانب إ بلدان أمريكا الوســـــــــطى واجلنوبيةمعظم يشـــــــــمل الذي للهيئة النطاق اجلغرايف الواســـــــــع  االعتباريأخذ في وإذ 

 بعض بلدان منطقة البحر الكارييب؛
 

ناقشــة الســياســات مل وجود منتدى إقليميوضــرورة  بالنســبة إىل هذا اإلقليمأمهية مصــايد األمساك احلرفية البحرية  وإذ يدرك
 ؛ذا املوضوعهباملرتبطة 

 
، وأنه، نتيجة للخربة اليت اكتســــــــــبتها على مر الســــــــــنني، 1976اهليئة عملت بطريقة فعالة منذ إنشــــــــــائها عام بأن  وإذ يقرّ 
 ؛ملناقشة مصايد األمساك احلرفية البحريةاإلقليم يف  األنسباملنتدى عضاء األ اعتربها

 
فرباير/شــــــباط  3إىل  1 يف الفرتة من بريوعقدت يف ليما، انيف دورهتا الرابعة عشــــــرة اليت وافقت، اهليئة  بأن وإذ يأخذ علماً 

 ة؛ضم مصايد األمساك احلرفية البحريتوسيع نطاق واليتها ليتعديل النظام األساسي للهيئة من أجل على  ،2016
 
األحياء  وتربية هيئة مصــــــايد األمساك"ليصــــــبح اســــــم اهليئة تغيري على من الدســــــتور،  6من املادة  1، مبوجب الفقرة وافقي

 "؛املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 

اء املائية يف أمريكا هيئة مصـايد األمساك وتربية األحي"ليصـبح مبا فيه تغيري اسـم اهليئة ، املنقحنظامها األسـاسـي 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

 
 الغرض -1
 

 مة وفقاً وتربية األحياء املائية وتنميتها املســـــــــــــتدا الداخليةيكمن الغرض من وراء اهليئة يف النهوض بإدارة مصـــــــــــــايد األمساك 
 ملبادئ وقواعد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد اليت أعدهتا منظمة األغذية والزراعة.

 
 وباإلضافة إىل ذلك، تقوم اهليئة مبا يلي:

 
 وتربية األحياء املائية كأداة لدعم األمن الغذائي؛ الداخليةتشجع تنمية مصايد األمساك  )(أ

 ؛طاقة النصغري الاملعيشية وتربية األحياء املائية  الداخليةتويل أمهية خاصة ملصايد األمساك  )(ب

عية يضــــــــاتكون قادرة على إقامة عالقات تنســــــــيق وتعاون مع املنظمات الدولية األخرى يف اجملاالت املو  (ج)
 ذات االهتمام املشرتك.

 
 بطة هبا.الصيد الرشيد والصكوك املرت تفسر هذه األحكام الدستورية وتطبق وفقا ملبادئ وقواعد مدونة السلوك بشأن

 
 العضوية -2
 

يمي ألمريكا ملنظمة اليت خيدمها املكتب اإلقليف امجيع الدول األعضــاء والدول األعضــاء املنتســبة اهليئة مفتوحة أمام  تكون
ســـتويف شـــروط العضـــوية تالكارييب. وتتألف اهليئة من تلك الدول األعضـــاء والدول األعضـــاء املنتســـبة اليت  الالتينية والبحر

 واليت تبّلغ املدير العام برغبتها يف االنضمام إليها.
 
 املهام -3
 

 مهام اهليئة هي كاآليت:
 

ياء املائية وتربية األح الداخليةدعم صياغة السياسات واخلطط الوطنية واإلقليمية إلدارة مصايد األمساك  )(أ
 قتصادية والثقافية والبيئية للدول األعضاء؛وتنميتها، مع مراعاة اجلوانب االجتماعية واال

تدامة، وتربية األحياء املائية وتنميتها املســ الداخليةتشــجيع وتنســيق الدراســات إلدارة مصــايد األمساك و  )(ب
 عن الربامج الوطنية واإلقليمية للبحث والتطوير املرتبطة هبذه األنشطة؛ فضالً 

                                        
 .خبط احملذوفيشار إىل النص  1
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 غري؛املعيشية وتربية األحياء املائية على نطاق ص الداخليةتعزيز التنمية املستدامة ملصايد األمساك و  (ج)

النهوض، على املســتوى اإلقليمي، باألنشــطة اليت هتدف إىل محاية النظم اإليكولوجية ذات الصــلة مبصــايد و  (د)
 ى احلال، إجراءات إعادة التخزين املناسبة؛وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك، حسب مقتض الداخليةاألمساك 

تعزيز تطبيق �ج النظم االيكولوجية وتطبيق إصـــــدار الشـــــهادات املناســـــبة وتدابري الســـــالمة البيولوجية و  (هـ)
 وتربية األحياء املائية؛ الداخليةمصايد األمساك  يف

وتربية  داخليةالحتديد العوامل االجتماعية واملؤســــــســــــية واالقتصــــــادية اليت تعيق تنمية مصــــــايد األمساك و  (و)
 ؛لحةاملصاألحياء املائية، والتوصية باختاذ التدابري اليت ستسهم يف حتسني نوعية حياة أصحاب 

 نميته؛الرتفيهي وت الداخليالتعاون يف جمايل اإلدارة والتقييم االقتصادي واالجتماعي للصيد و  (ز)

وتربية  يةالداخلتعزيز تنفيذ ممارســــــــــات اإلدارة اجليدة والتكنولوجيات املســــــــــتدامة يف مصــــــــــايد األمساك و  (ح)
 األحياء املائية، وفقا ملدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد؛

ات ممارســــــــالنهوض باملمارســــــــات اجليدة يف مرحليت ما بعد الصــــــــيد وما بعد مجع مصــــــــايد األمساك، و و  (ط)
المة وتربية األحياء املائية، وفقا للمعايري الصــــحية ومعايري ســــ الداخليةالتســــويق اجليدة ملنتجات مصــــايد األمساك 

 األغذية املقبولة دوليا؛

املســـــامهة يف بناء القدرات املؤســـــســـــية وتنمية املوارد البشـــــرية من خالل توفري التدريب واإلرشـــــاد ونقل و  (ي)
 ت اختصاص اهليئة، بالتعاون مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية؛التكنولوجيا يف جماال

تربية و  الداخليةتقدمي املســاعدة على إعداد البيانات واملعلومات واإلحصــاءات بشــأن مصــايد األمساك و  (ك)
 األحياء املائية ونشرها وتبادهلا؛

ابرة للحدود يف إطار واليتها مســـــــــــاعدة الدول األعضـــــــــــاء، بناء على طلبها، على إدارة أرصـــــــــــدهتا العو  (ل)
 القضائية الوطنية ذات الصلة واستخدامها استخداما مستداما؛

عاون مع تلك قليمية اليت ســتنفذ بالتإلالتعاون مع الدول األعضــاء يف صــياغة اخلطط واملشــاريع الوطنية واو  (م)
 ة؛املنصوص عليها يف الفقرات السابقالدول األعضاء، ومع مصادر أخرى للتعاون الدويل، من أجل بلوغ األهداف 

 ائية ومواءمتها؛وتربية األحياء امل الداخليةتشجيع حتديث التشريعات الوطنية املعنية مبصايد األمساك و  (ن)

تعبئة املوارد النقدية وغري النقدية لتســــــــــهيل أنشــــــــــطة اهليئة وفتح، إذا لزم األمر، حســــــــــاب أمانة واحد و  (س)
 ات الطوعية حتقيقا هلذا الغرض؛أكثر لتلقي املسامه أو

 تعزيز أواصر التعاون بني الدول األعضاء يف اهليئة، وبني اهليئة واهليئات الدولية؛و  (ع)

 وضع خطة عمل اهليئة؛و  (ف)

قليم وتربية األحياء املائية يف اإل الداخليةاالضــــــــــطالع بأية مهام أخرى تتعلق بإدارة مصــــــــــايد األمساك و  (ص)
 ستدامة.وبتنميتها امل
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 األجهزة الفرعية -4
 

 الزمة ألداء مهامها بكفاءة.أخرى جيوز للهيئة تشكيل جلنة تنفيذية وأية أجهزة فرعية  )(أ

بتحديد املدير العام أن األموال الالزمة متوفرة يف الباب ذي الصـــلة  ناً ييكون إنشـــاء أي جهاز فرعي ره )(ب
 من أبواب ميزانيـة املنظمـة. وقبـل اختـاذ أي قرار ينطوي على مصــــــــــــــروفـات تتعلق بـإنشـــــــــــــــاء أجهزة فرعيـة، جيب 

 أن يعرض على اهليئة تقرير من املدير العام عن اآلثار اإلدارية واملالية املرتتبة عن ذلك.
 
 التقارير -5
 
رفع اهليئة، على مدى فرتات مناســـبة، تقارير عن أنشـــطتها وتوصـــيات إىل املدير العام حىت يتمكن من أخذها يف االعتبار ت

عند إعداد مشـــروع برنامج عمل وميزانية املنظمة أو غريها من الوثائق اليت ســـتقدم إىل أجهزهتا الرئاســـية. ويقوم املدير العام 
 ل اجمللس، بأي توصـــــــية توافق عليها اهليئة واليت يكون هلا تأثري على ســـــــياســـــــة املنظمة أو تؤثر علىبإبالغ املؤمتر، من خال

ل نســـــــــــــخ من ع الدول حاملا تكون جاهزة، إىل مجيلغرض اإلحاطة تقارير اهليئة، من  كل تقرير  برناجمها أو ماليتها. وتُرســـــــــــــَ
 .األخرى األعضاء والدول األعضاء املنتسبة للمنظمة واهليئات الدولية

 
 األمانة واملصروفات -6
 

ملنظمة اعن مجيع املســــــــائل اإلدارية. وحتدد  ويكون مســــــــؤوال أمامهاملدير العام من قبل يعّني أمني اهليئة  )(أ
 .يف ميزانية املنظمة املعتمدةرصودة االعتمادات ذات الصلة املضمن حدود  دفعهاأمانة اهليئة وت مصروفات

 نشـــــــــــاءإوتربية األحياء املائية،  الداخليةا، ســـــــــــعيا إىل تعزيز تنمية مصـــــــــــايد األمساك جيوز للمنظمة أيضـــــــــــ )(ب
العامة،  اخلاصــة أو املصــادراملســامهات الطوعية املقدمة من الدول األعضــاء يف اهليئة أو من  تشــملحســابات أمانة 

 ة للمنظمة.العام وفقا للوائح املاليوجيوز للهيئة أن تسدي املشورة بشأن استخدام هذه األموال اليت يديرها املدير 

ناوبون دها املمثلون أو املاليت يتكبّ  املصــــــــــــــروفاتتتحمل احلكومات أو املنظمات األعضــــــــــــــاء يف اهليئة  (ج)
 بني التابعني املراقمصـــــــروفات حضـــــــور اجتماعات اهليئة أو أجهزهتا الفرعية، و عند املســـــــتشـــــــارون التابعون هلا،  أو

 االجتماعات. هذه هلا يف
 
 املراقبون -7
 

جيوز للمدير العام دعوة مجيع الدول األعضــاء أو الدول األعضــاء املنتســبة للمنظمة اليت ليســت أعضــاء  )(أ
ينيـــة أو تربيـــة األحيـــاء املـــائيـــة يف إقليم أمريكـــا الالت الـــداخليـــةيف اهليئـــة ولكنهـــا هتتم بتنميـــة مصــــــــــــــــايـــد األمســـاك 

 أو أجهزهتا الفرعية بصفة مراقب بناء على طلب مسبق. الكارييب، حلضور اجتماعات اهليئة والبحر

وبعد موافقة جملس املنظمة، دعوة الدول اليت ليســــــت أعضــــــاء منتســــــبة للمنظمة  جيوز، بناء على طلب )(ب
ولكنها أعضـــــــاء يف األمم املتحدة أو أي من وكاالهتا املتخصـــــــصـــــــة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حلضـــــــور 

 عتمدهاا، وفقا لألحكام املتعلقة مبنح صـفة مراقب للدول اليت بصـفة مراقب يئة أو أجهزهتا الفرعيةاجتماعات اهل
 املنظمة. مؤمتر
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 مشاركة املنظمات الدولية -8
 

ختضــع مشــاركة املنظمات الدولية يف أعمال اهليئة والعالقات بني اهليئة وهذه املنظمات لألحكام ذات الصــلة من الدســتور 
 اليت وافق عليهـــــا املؤمتر املنظمـــــات الـــــدوليـــــةلعـــــامـــــة للمنظمـــــة، واألنظمـــــة اليت تنطبق على العالقـــــات مع والالئحـــــة ا

 املنظمة. جملس أو
 
 الالئحة الداخلية -9
 

جيوز للهيئة املوافقة على الئحتها الداخلية وتعديلها، على أن تكون متســــــــــــــقة مع الدســــــــــــــتور والالئحة العامة للمنظمة، 
ذ املؤمتر. وتـدخـل الالئحـة الـداخليـة وتعـديالهتـا حيز النفـااعتمـده ي لـذكم اهليئـات واللجـان احيإعالن املبـادئ الـذي  ومع

 .بعد موافقة املدير العام عليها


