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 المجلس

 بعد المائة التاسعة والخمسونالدورة 

 2018 يونيو/حزيران 8-4روما، 

 تقريـر الدورة السادسة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية 
 )2018مارس/آذار  14-12روما، (

 
 موجز

 
الشؤون الدستورية والقانونية (اللجنة) يف دورهتا السادسة بعد املائة يف اإلجراءات املتعلقة بعملية حبثت جلنة  

يئة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية تعيني املدير العام واقرتاح تعديل النظام األساسي هل
 من الدستور.  14واإلجراءات اخلاصة بتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة وأنشطة فرع قانون التنمية  والبحر الكارييب

 اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من جانب المجلس 
 
 إّن اجمللس مدعو إىل املوافقة على تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية. وهو مدعو على وجه التحديد  

 إىل القيام مبا يلي: 
 

على إعطاء أي مرشح داخلي ملنصب املدير العام إجازة خاصة من دون أجر اعتبارًا من تاريخ إبالغ  الموافقة (أ)
 من الالئحة العامة للمنظمة.  37(ب) من املادة 1الرتشيحات مبوجب الفقرة 

 
على إرفاق كتاب استقالة مسبقة بأي ترشيح ألي من املرشحني الداخليني إىل أمني عام املؤمتر واجمللس،  الموافقةو  (ب)

مام منصبه، قبول ، يف غضون عشرة أيام بعد توليه ز على أن حيال من ّمث إىل املدير العام املنتخب الذي يعود له أن يقرر
 قضاء املهلة املذكورة، يُعترب كتاب االستقالة الغًيا وباطالً. هذه االستقالة أم ال. ويف حال عدم اختاذ قرار مع ان
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ني بواجبهم بالتزام احلياد وعدم تذكري املوظفلى استباقًا لعملية االنتخاب املقبلة للمدير العام، ع، الموافقةو  (ج)
إلجراءات املعتمدة يف منظمة ا مع االتحّيز على حنو ما نصت عليه معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية ومتاشيً 

 األغذية والزراعة ومنظمات أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة. 
 

اإلدارة املنتهية واليتها  ة بنيأن تكون العملية االنتقالية سلس مبالحظات األمانة بشأن ضرورة أخذ العلمو  (د)
 دورة املقبلة للجنة. إىل األمانة إعداد وثيقة هبذا اخلصوص للنظر فيها خالل ال والطلبواإلدارة العتيدة 

 
وتربية األحياء املائية الصغرية النطاق واحلرفية مصايد األمساك على قرار تعديل النظام األساسي هليئة  الموافقةو  (هـ)

 هبذا التقرير. 1الوارد يف املرفق  يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 

قانون التنمية على االحتياجات واألولويات القطرية من أجل مساعدة  فرعبالرتكيز املتسق من جانب  الترحيبو  (و)
 األعضاء يف تلبية أولوياهتم والتزاماهتم العاملية واحلرص على مواءمة أنشطته مع حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة. 

 
اليت أجراها الرئيس املستقل للمجلس بشأن اإلجراءات اخلاصة بتعيني أمناء األجهزة  باملشاورات اإلحاطةو  (ز)

بأّن اللجنة ستنظر  واإلحاطة كذلكمن الدستور والعمليات اجلارية، فضًال عن آراء األمانة  14املنشأة مبوجب املادة 
 جمدًدا يف هذه املسألة.

 
 باملسائل املتعلقة حبضور الدورة املقبلة للجنة.  واإلحاطة (ح)

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: 
 

 Antonio Tavaresالسيد 
 املستشار القانوين، مكتب الشؤون القانونية

 5132 065705 39+اهلاتف: 
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 مقّدمة -الً أوّ 
 
 عقـدت جلنـة الشــــــــــــــؤون الـدســــــــــــــتوريـة والقـانونيـة (اللجنـة) دورهتـا الســـــــــــــــادســـــــــــــــة بعـد املـائـة خالل الفرتة املمتـدة  -1

 .2018مارس/آذار  14إىل  12من 
 
 Godfrey Magwenziورأس الدورة اليت كانت املشــــــاركة فيها مفتوحة أمام املراقبني الصــــــامتني، ســــــعادة الســــــيد  -2

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

 (إندونيسيا) Royhan Nevy Wahabالسيد 
 سعادة السيد علي البصول (األردن)

 (نيكاراغوا) Monica Robelo Raffoneسعادة السيدة 
 (سان مارينو) Daniela Rotondaroسعادة السيدة 

 (الواليات املتحدة األمريكية) Emily Katkarالسيدة 
 
 (فيجي) وســــــــــــــعــــادة  Luke Daunivalu جنــــة علمــــا بــــأنــــه قــــد تعــــذر على ســــــــــــــعــــادة الســــــــــــــيــــدوأحيطــــت الل -3

 (ليسوتو) حضور الدورة.  Lineo Irene Molise-Mabuselaالسيد 
 
  وأقّرت اللجنة من مثّ جدول أعماهلا. -4
 

 اإلجراءات الخاصة بعملية تعيين المدير العام -ثانًيا
 
 " وأشـــــــــــــــارت اإلجراءات اخلــاصـــــــــــــــة بعمليــة تعيني املــدير العــامبعنوان " CCLM 106/2حبثــت اللجنــة يف الوثيقــة  -5

 إىل املعلومات األساسية الواردة فيها. 
 
 واتفقت اللجنة مع اقرتاح إعطاء أي مرشــــــــــــح داخلي ملنصــــــــــــب املدير العام إجازة خاصــــــــــــة غري مدفوعة األجر   -6

 وأشــــــــــــارت اللجنة  من الالئحة العامة للمنظمة. 37ة (ب) من املاد1اعتبارًا من تاريخ إبالغ الرتشــــــــــــيحات مبوجب الفقرة 
 وكون هذه املســــألة قد جرت مناقشــــتها يف ســــياق تطبيق عملية اإلصــــالح  2011إىل أّن هذا يعكس العادة املتبعة يف عام 
 يف منظمة األغذية والزراعة (املنظمة). 

 
اخليني مشــفوًعا بكتاب اســتقالة مســبقة واتفقت اللجنة كذلك مع اقرتاح أن يكون ترشــيح أي من املرشــحني الد -7

ال يف وقــت الحق إىل املــدير العــام املنتخــب الــذي يعود لــه أن يبــّت يف قبول  إىل أمني عــام املؤمتر واجمللس، على أن حيــُ
ويف حال عدم اختاذ أي قرار حبلول هذا املوعد، يُعترب  اســــتالمه زمام منصــــبه. يف غضــــون عشــــرة أيام بعداالســــتقالة أم ال، 

 اب االستقالة باطًال. كت
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ا مع اقرتاح تذكري املوظفني بواجباهتم من حيث احلياد وعدم التحّيز، متهيًدا لعملية انتخاب  -8 واتفقت اللجنة أيضـــــــً

 والحظت اللجنة  املدير العام اجلديد، وذلك على حنو ما نصــــــــــت عليه معايري الســــــــــلوك اخلاصــــــــــة باخلدمة املدنية الدولية.
 أّن هذا يتماشى مع العادة املتبعة يف املنظمة ويف غريها من املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة. 

 
 دارة املنتهيةبني اإل ســـــــلســـــــةالعملية االنتقالية علًما مبالحظات األمانة بشـــــــأن ضـــــــرورة أن تكون اللجنة  خذتوأ -9

 هبذا اخلصوص لعرضها على الدورة املقبلة. وطلبت من األمانة إعداد وثيقة واليتها واإلدارة العتيدة 
 

 هيئة مصايد األسماك الداخلية وتربية األحياء المائية في أمريكا الالتينية  -اثالثً 
 اقتراح تعديل النظام األساسي للهيئة - والبحر الكاريبي

 
األحياء املائية يف أمريكا هيئة مصـــــــــايد األمساك الداخلية وتربية بعنوان " CCLM 106/3نظرت اللجنة يف الوثيقة  -10

 ".اقرتاح تعديل النظام األساسي للهيئة -الالتينية والبحر الكارييب
 

وأشــارت اللجنة إىل أّن اهليئة، خالل دورهتا العادية اخلامســة عشــرة اليت ُعقدت يف بنما ســييت، بنما خالل الفرتة  -11
راض التعديالت يف النظام األســـــــــــاســـــــــــي ووافقت عليها ، قامت باســـــــــــتع2018يناير/كانون الثاين  24إىل  22املمتدة من 

باإلمجاع، وهي تعديالت هتدف إىل توســــــيع نطاق والية اهليئة حبيث تشــــــمل مصــــــايد األمساك احلرفية البحرية، وذلك بناء 
 على طلب اجمللس يف دورته الثامنة واخلمسني بعد املائة. 

 
 كما أشـــــــــــارت اللجنة مرة جديدة إىل أنه نظرا إىل وجود أجهزة إقليمية خمتلفة معنية مبصـــــــــــايد األمساك ناشـــــــــــطة  -12

يف اإلقليم، فإن ختطيط أنشــــطة اهليئة وتنفيذها ســــيتطلبان التنســــيق مع أنشــــطة األجهزة األخرى (مثل هيئة مصــــايد أمساك 
 ملوارد وحتديد أوجه التكامل وتعزيز أوجه التآزر. وأبلغت غرب وســـــــــط األطلســـــــــي)، مبا يف ذلك يف ما يتعلق باســـــــــتخدام ا

 تنطوي(ص) من النظام األســــــاســــــي، ال  3أمانة اهليئة األعضــــــاء يف اللجنة بأّن االقرتاح، مبا يف ذلك التعديالت يف الفقرة 
 على أي انعكاسات إضافية على امليزانية بالنسبة إىل املنظمة. 

 
هبذا التقرير، واتفقت  1اللجنة النظام األســــاســــي املنقح، على حنو ما هو وارد يف املرفق  وانطالقًا مما تقّدم، أقّرت -13

 مشروع قرار اجمللس. 1على إحالته إىل اجمللس من أجل املوافقة عليه يف دورته القادمة. ويرد أيًضا طيه ضمن املرفق 
 

 تقرير إعالمي –أنشطة فرع قانون التنمية  -رابًعا
 

" وباملعلومات إعالميتقرير  -أنشــــــــــــطة فرع قانون التنمية بعنوان " CCLM 106/4علماً بالوثيقة أخذت اللجنة  -14
 املعروضة خالل الدورة.

 



CL 159/2 5 

وأثنت اللجنة على دور فرع قانون التنمية يف مساعدة األعضاء على تلبية أولوياهتم والتزاماهتم العاملية، على غرار  -15
أهداف التنمية املســـتدامة، واجلهود املبذولة يف ســـبيل مكافحة تغري املناخ ولدعم تنفيذ االتفاق بشـــأن التدابري اليت تتخذها 

وأشـــارت إىل  .برنامج اإلدارة املســـتدامة للحياة الربيّةن مقاومة مضـــادات امليكروبات و بشـــأدولة امليناء وخطة عمل املنظمة 
أمهية إجراء حتليل واٍف للثغرات واالحتياجات مع التشــــــــــديد على أّن اإلصــــــــــالحات القانونية ليســــــــــت ضــــــــــرورية يف مجيع 

مل بعناية على مواءمة أنشـــــــطة فرع قانون ورّحبت اللجنة بتضـــــــافر الرتكيز على احتياجات البلدان وأولوياهتا والع احلاالت.
 مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.  التنمية

 
 إجراءات تعيين أمناء األجهزة المنشأة بمقتضى -خامًسا

 من دستور المنظمة 14المادة 
 

  14إجراءات تعيني أمناء األجهزة املنشــــــــــــــأة مبقتضــــــــــــــى املادة بعنوان " CCLM 106/5حبثت اللجنة يف الوثيقة  -16
" واليت تضـــــّمنت معلومات عن اخلطوات املتخذة بناء على القرار الذي اعتمده اجمللس هبذا اخلصـــــوص من دســـــتور املنظمة

 يف دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة بشأن تنفيذ إجراء مؤقت والعمل على صياغة إجراء طويل األمد. 
 

ىف احمليط اهلندى قد تقّدمت باقرتاح إىل الرئيس املســــــــــــــتقل وجرى إبالغ اللجنة بأّن هيئة مصــــــــــــــايد أمساك التونة  -17
�ا ستبدي مالحظاهتا على هذا االقرتاح يف الوقت املناسب أوأبلغت األمانة اللجنة ب للمجلس عشية انعقاد الدورة احلالية.

 . 2018لكي تنظر فيها اهليئة خالل دورهتا املقبلة املزمع عقدها يف شهر مايو/أيار 
 

 اللجنة إىل املشــاورات اليت أجراها الرئيس املســتقل للمجلس والعمليات اجلارية، فضــالً عن آراء األمانة. وأشــارت -18
 وبعـد تبـادل لآلراء بني األعضــــــــــــــاء، طلبـت اللجنـة إىل األمـانـة إحـالـة هـذه املســــــــــــــألـة إىل الـدورة املقبلـة للجنـة الشــــــــــــــؤون 

 الدستورية والقانونية. 
 

 أية مسائل أخرى -سادًسا
 

 طلب الرئيس إىل األمانة اختاذ الرتتيبات املناســــــــــــــبة لضــــــــــــــمان مشــــــــــــــاركة ممثل من مجيع األعضــــــــــــــاء يف اللجنة،  -19
 . 2018ال سيما مجهورية فيجي، يف دورهتا املقبلة اليت ستعقد خالل شهر أكتوبر/تشرين األول 

 
 من الدســــتور للمشــــاركة  14ادة وأوصــــت اللجنة بأنه ســــيكون باإلمكان دعوة األجهزة املعنية املنشــــأة مبوجب امل -20

 يف دورهتا املقبلة. 
 

  ومل تكن هناك مسائل أخرى مطروحة للنقاش يف إطار هذا البند. -21
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 1المرفق 
 

 قرار المجلس .../...
 

 وتربية األحياء المائية الصغيرة النطاق والحرفية الداخليةهيئة مصايد األسماك 
 )AALCCSEPCOP( في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 إن المجلس،
 

 نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثـــــاين  29من املمتـــــدة بـــــأن اجمللس يف دورتـــــه الســــــــــــــبعني، اليت انعقـــــدت يف رومـــــا يف الفرتة  إذ يقرّ 
)، مبوجب COPESCALأنشأ هيئة مصايد األمساك الداخلية يف أمريكا الالتينية (قد ، 1976ديسمرب/كانون األول  9إىل 

 ؛4/70القرار 
 

نوفمرب/تشــرين الثاين  29 مناملمتدة اليت انعقدت يف الفرتة  لس يف دورته األربعني بعد املائةاجمل أن الحسـبانوإذ يضـع في 
ليشـــــــمل تربية األحياء املائية كما غّري امسها ليصـــــــبح  النظام األســـــــاســـــــي للهيئة عّدل، 2010 ديســـــــمرب/كانون األول 3إىل 

 .)COPESCAALC( "األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب مصايد األمساك الداخلية وتربية هيئة"
 

إىل جانب  بلدان أمريكا الوســـــــــطى واجلنوبيةمعظم  يشـــــــــملالنطاق اجلغرايف الواســـــــــع للهيئة الذي  وإذ يأخذ في االعتبار
 بعض بلدان منطقة البحر الكارييب؛

 
ناقشــــة مل وجود منتدى إقليميوضــــرورة  بالنســــبة إىل هذا اإلقليم فيةالصــــغرية النطاق واحلر أمهية مصــــايد األمساك  وإذ يدرك

 ؛ذا املوضوعهبالسياسات املرتبطة 
 

الســـــنني،  ، وأنه، نتيجة للخربة اليت اكتســـــبتها على مرّ 1976عملت بطريقة فعالة منذ إنشـــــائها عام قد اهليئة بأن  وإذ يقرّ 
 ؛الصغرية النطاق واحلرفيةمصايد األمساك مسألة ملناقشة  اإلقليمعضاء املنتدى األنسب يف األ اعتربها

 
 24إىل  22من املمتدة يف الفرتة مدينة بنما، بنما عقدت يف انعشــــــــــــرة اليت  ه، خالل الدورة اخلامســــــــــــةبأن وإذ يأخذ علماً 

طاق لهيئة من أجل توســــــيع ن، اعتمدت الدول األعضــــــاء يف اهليئة باإلمجاع النظام األســــــاســــــي ل2018يناير/كانون الثاين 
 ؛الصغرية النطاق واحلرفيةمصايد األمساك  حبيث تشملواليتها 

 
الصــــغرية النطاق  هيئة مصــــايد األمساك" ليصــــبحتغيري اســــم اهليئة على من الدســــتور،  6من املادة  1مبوجب الفقرة  ،يوافق

 "؛COPPESAALC - وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب واحلرفية
 

الذي يقضـــــي بتوســـــيع نطاق واليتها حبيث تشـــــمل مصـــــايد األمساك الصـــــغرية للهيئة املنقح نظام األســـــاســـــي ال على يوافق
على أســـــــاس أ�ا ال تنطوي على أي انعكاســـــــات مالية إضـــــــافية  ،ذا القرارهبلحق املالوارد يف على النحو  النطاق واحلرفية،

أنشــطتها بشــكل وثيق مع األجهزة اإلقليمية األخرى املعنية مبصــايد األمساك إىل املنظمة وأّن اهليئة ســتقوم بتنســيق  بالنســبة
  جتّنًبا لالزدواجية والتكرار ولتحديد أوجه التآزر والتكامل.
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 1الملحق بالقرار .../...

 تربية األحياء المائيةو  الصغيرة النطاق والحرفية الداخليةالنظام األساسي لهيئة مصايد األسماك 
 الالتينية والبحر الكاريبيفي أمريكا 

)AALCCESPCOP( 
 

 الغرض -1
 

 وتربية األحياء املائية احلرفيةو الصــــــــــــغرية النطاق  الداخليةالنهوض بإدارة مصــــــــــــايد األمساك يف  يكمن الغرض من وراء اهليئة
 منظمة األغذية والزراعةأعدهتا  مدونة الســــلوك بشــــأن الصــــيد الرشــــيد اليت وأحكام وقواعدملبادئ  وتنميتها املســــتدامة وفقاً 

 افية الســــــارية األخرى والصــــــكوك اإلضــــــ صــــــغرية النطاقالاخلطوط التوجيهية الطوعية لضــــــمان اســــــتدامة مصــــــايد األمساك و 
 .اليت اعتمدهتا املنظمة

 
 وباإلضافة إىل ذلك، تقوم اهليئة مبا يلي:

 
ء املائية كأداة لدعم األمن وتربية األحيا الصــغرية النطاق واحلرفية الداخليةتشــجع تنمية مصــايد األمساك  )(أ

 الغذائي؛

 وتربية األحياء املائية ةالصــــــــغرية النطاق واحلرفي املعيشــــــــية الداخليةتويل أمهية خاصــــــــة ملصــــــــايد األمساك  )(ب
 ؛على نطاق صغري

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

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

 
 العضوية -2
 

يمي ألمريكــا الالتينيــة جيوز جلميع الــدول األعضـــــــــــــــاء والــدول األعضـــــــــــــــاء املنتســــــــــــــبــة للمنظمــة اليت خيــدمهــا املكتــب اإلقل
ل األعضــاء املنتســبة اليت تســتويف الكارييب أن تصــبح أعضــاء يف اهليئة. وتتألف اهليئة من تلك الدول األعضــاء والدو  والبحر

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

 مهام اهليئة هي كاآليت:
 

 الصغرية النطاق واحلرفية ةالداخلياإلقليمية إلدارة مصايد األمساك دعم صياغة السياسات واخلطط الوطنية و  )(أ
 ثقافية والبيئية للدول األعضاء؛وتربية األحياء املائية وتنميتها، مع مراعاة اجلوانب االجتماعية واالقتصادية وال

                                        
 يشار إىل النص احملذوف خبط. 1
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وتربية األحياء  الصـــــغرية النطاق واحلرفية الداخليةتشـــــجيع وتنســـــيق الدراســـــات إلدارة مصـــــايد األمساك  )(ب
 عن الربامج الوطنية واإلقليمية للبحث والتطوير املرتبطة هبذه األنشطة؛ املائية وتنميتها املستدامة، فضالً 

وتربية األحياء املائية  الصـــغرية النطاق واحلرفية املعيشـــية الداخليةتعزيز التنمية املســـتدامة ملصـــايد األمساك  (ج)
 ؛على نطاق صغري

على املستوى اإلقليمي، باألنشطة اليت هتدف إىل محاية النظم اإليكولوجية ذات الصلة مبصايد النهوض،  (د)
وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك، حســــــــب مقتضــــــــى احلال، إجراءات  الصــــــــغرية النطاق واحلرفية الداخليةاألمساك 

 إعادة التخزين املناسبة؛

بيق إصـــــــدار الشـــــــهادات املناســـــــبة وتدابري الســـــــالمة البيولوجية تعزيز تطبيق �ج النظم االيكولوجية وتط (هـ)
 وتربية األحياء املائية؛ الصغرية النطاق واحلرفية الداخليةمصايد األمساك  يف

الصــــغرية  الداخليةحتديد العوامل االجتماعية واملؤســــســــية واالقتصــــادية اليت تعيق تنمية مصــــايد األمساك  (و)
وتربية األحياء املائية، والتوصــــــية باختاذ التدابري اليت ســــــتســــــهم يف حتســــــني نوعية حياة أصــــــحاب  النطاق واحلرفية

 الشأن؛

 وتنميته؛ والثقايفالرتفيهي  الداخليالتعاون يف جمايل اإلدارة والتقييم االقتصادي واالجتماعي للصيد  (ز)

الصــــــغرية  الداخليةدامة يف مصــــــايد األمساك تعزيز تنفيذ ممارســــــات اإلدارة اجليدة والتكنولوجيات املســــــت (ح)
اخلطوط التوجيهية الطوعية و  وتربية األحياء املائية، وفقا ملدونة الســــــــلوك بشــــــــأن الصــــــــيد الرشــــــــيد النطاق واحلرفية

 ؛صغرية النطاقاللضمان استدامة مصايد األمساك 

النهوض باملمارســـــــــات اجليدة يف مرحليت ما بعد الصـــــــــيد وما بعد مجع مصـــــــــايد األمساك، وممارســـــــــات  (ط)
وتربية األحياء املائية، وفقا للمعايري  الصـــــغرية النطاق واحلرفية الداخليةالتســـــويق اجليدة ملنتجات مصـــــايد األمساك 

 الصحية ومعايري سالمة األغذية املقبولة دوليا؛

ناء القدرات املؤســــــســــــية وتنمية املوارد البشــــــرية من خالل توفري التدريب واإلرشــــــاد ونقل املســــــامهة يف ب (ي)
 التكنولوجيا يف جماالت اختصاص اهليئة، بالتعاون مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية؛

الصغرية  الداخليةتقدمي املساعدة على إعداد البيانات واملعلومات واإلحصاءات بشأن مصايد األمساك  (ك)
 وتربية األحياء املائية ونشرها وتبادهلا؛ النطاق واحلرفية

مســـــــــــــاعدة الدول األعضـــــــــــــاء، بناء على طلبها، على إدارة أرصـــــــــــــدهتا العابرة للحدود يف إطار واليتها  (ل)
 القضائية الوطنية ذات الصلة واستخدامها استخداما مستداما؛

قليمية اليت ســـتنفذ بالتعاون مع تلك إلاريع الوطنية واالتعاون مع الدول األعضـــاء يف صـــياغة اخلطط واملشـــ (م)
 الدول األعضاء، ومع مصادر أخرى للتعاون الدويل، من أجل بلوغ األهداف املنصوص عليها يف الفقرات السابقة؛

وتربية  الصـــــــغرية النطاق واحلرفية الداخليةتشـــــــجيع حتديث التشـــــــريعات الوطنية املعنية مبصـــــــايد األمساك  (ن)
 املائية ومواءمتها؛ األحياء
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تعبئة املوارد النقدية وغري النقدية لتســـــــــــهيل أنشـــــــــــطة اهليئة وفتح، إذا لزم األمر، حســـــــــــاب أمانة واحد  (س)
 أكثر لتلقي املسامهات الطوعية حتقيقا هلذا الغرض؛ أو

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

 وضع خطة عمل اهليئة؛ ف)(

االضـــــــــــــطالع بأية مهام أخرى تتعلق بإدارة مصـــــــــــــايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف اإلقليم  (ص)
 أخرى قد تفضــــــي مهامتقدمي املســــــاعدة ألي من الدول األعضــــــاء عند طلبها لتطوير أي  وبتنميتها املســــــتدامة.

واملتصـــلة بإدارة مصـــايد األمساك الصـــغرية النطاق واحلرفية وتربية األحياء املائية إىل حتقيق األهداف املذكورة أعاله 
 وتنميتها املستدامة ضمن نطاق حدود الوالية الوطنية لكّل منها.

 
 األجهزة الفرعية -4
 

الزمـة ألداء  أخرى وأيـة أجهزة فرعيـة جلـان فنيـة وجمموعـات عمـل جلنـة تنفيـذيـةجيوز للهيئـة تشــــــــــــــكيـل  )(أ
 .ألنظمة منظمة األغذية والزراعةطبًقا  مها بكفاءةمها

بتحديد املدير العام أن األموال الالزمة متوفرة يف الباب ذي الصــــلة  يكون إنشــــاء أي جهاز فرعي رهناً  )(ب
 من أبواب ميزانيـة املنظمـة. وقبـل اختـاذ أي قرار ينطوي على مصــــــــــــــروفـات تتعلق بـإنشـــــــــــــــاء أجهزة فرعيـة، جيب 

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

عند إعداد مشـــروع برنامج عمل وميزانية املنظمة أو غريها من الوثائق اليت ســـتقدم إىل أجهزهتا الرئاســـية. ويقوم املدير العام 
 توصـــــــــية توافق عليها اهليئة واليت قد يكون هلا تأثري على ســـــــــياســـــــــة املنظمة أو تؤثر  بإبالغ املؤمتر، من خالل اجمللس، بأي

ل نســـــخ من تقارير اهليئة، حاملا تكون جاهزة، إىل مجيع الدول األعضـــــاء والدول األعضـــــاء  على برناجمها أو ماليتها. وتُرســـــَ
 املنتسبة للمنظمة واهليئات الدولية األخرى.

 
 األمانة واملصروفات -6
 

يعّني املدير العام أمني اهليئة الذي يرفع إليه تقارير عن مجيع املســائل اإلدارية. وحتدد نفقات أمانة اهليئة  )(أ
 وتتحملها املنظمة، دون جتاوز االعتمادات ذات الصلة املنظور فيها يف ميزانية املنظمة املعتمدة.

وتربية الصـــــــــغرية النطاق واحلرفية  الداخليةاك جيوز للمنظمة أيضـــــــــا، ســـــــــعيا إىل تعزيز تنمية مصـــــــــايد األمس )(ب
األحياء املائية، فتح حسابات أمانة جلمع املسامهات الطوعية املقدمة من الدول األعضاء يف اهليئة أو من الكيانات 

للوائح العامة، وجيوز للهيئة أن تسدي املشورة بشأن استخدام هذه األموال اليت يديرها املدير العام وفقا  اخلاصة أو
 املالية للمنظمة.
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تتحمـــل احلكومـــات أو املنظمـــات األعضــــــــــــــــاء يف اهليئـــة النفقـــات اليت يتكبـــدهـــا املمثلون أو املنـــاوبون  (ج)
املســــــــــــــتشــــــــــــــارون التابعون هلا، حلضــــــــــــــور اجتماعات اهليئة أو أجهزهتا الفرعية، ونفقات املراقبني التابعني هلا  أو
 االجتماعات. هذه يف

 
 املراقبون -7
 

جيوز للمدير العام دعوة مجيع الدول األعضــاء أو الدول األعضــاء املنتســبة للمنظمة اليت ليســت أعضــاء  )(أ
أو تربية األحياء املائية يف إقليم  الصـــــغرية النطاق أو احلرفية الداخليةيف اهليئة ولكنها هتتم بتنمية مصـــــايد األمساك 

ات اهليئة أو أجهزهتا الفرعية بصـــــــــــــفة مراقب بناء على طلب الكارييب، حلضـــــــــــــور اجتماع أمريكا الالتينية والبحر
 مسبق.

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 

مـــاعـــات اهليئـــة أو أجهزهتـــا الفرعيـــة، وفقـــا لألحكـــام املتعلقـــة مبنح صــــــــــــــفـــة املراقـــب للـــدول اليت وافق عليهـــا اجت
 املنظمة. مؤمتر

 
 مشاركة املنظمات الدولية -8
 

ختضــع مشــاركة املنظمات الدولية يف أعمال اهليئة والعالقات بني اهليئة وهذه املنظمات لألحكام ذات الصــلة من الدســتور 
ة العـــــامـــــة للمنظمـــــة، واألنظمـــــة اليت تنطبق على العالقـــــات مع املنظمـــــات الـــــدوليـــــة اليت وافق عليهـــــا املؤمتر والالئحـــــ

 املنظمة. جملس أو
 
 الالئحة الداخلية -9
 

 جيوز للهيئة املوافقة على الئحتها الداخلية أو تعديلها، على أن تكون متســــــــــــــقة مع الدســــــــــــــتور والالئحة العامة للمنظمة، 
 ومع إعالن املبــادئ الــذي يتحكم اهليئــات واللجــان اليت أقرهــا املؤمتر. وتــدخــل الالئحــة الــداخليــة وتعــديالهتــا حيز النفــاذ 

 .بعد موافقة املدير العام عليها
 


