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 الدورة السبعون بعد املائة للمجلس
 الكارييبالدورة السابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر  تقرير: 4-9البند الفرعي 

 (2022أبريل/نيسان  1 -مارس/آذار  28كيتو، اإلكوادور، )
 

مارس/آذار إىل  28عقد مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب دورته السااااااالة والخالل  لالرت الن   م  
  اللامل  19-واتنق األعضاااااا  عل  عقد دور  املؤمتر اخمااااايفر  ّ لفة   الح تنواااااي  ا حة  يف يد .2022أاريل/نيساااااا   1

  خمحة اللامة.واملخاوف املرتبفة هبا وامل خملة ابل
 

 ان ب ر يسو ؛ (1واحد ) ؛ ور يس وزرا (1واحد ) عضيًفا، مب   يهم: ر يس دولة 33موارً ا م   586وحضر املؤمتر اإلقليمي 
 8م  األعضااااااا  اخماااااانة مراقب؛ و خليف  3م  الساااااانرا ؛ و 18م  اليفزرا  ونيفاب اليفزرا  واألمنا  الدا م ؛ و 64؛ و(1واحد )

( ع  1منظمة م  منظمات اجمل مع املدين؛ و خل واحد ) 14منظمات حكيفمية دولية؛ و 4منظمات اتالة لألمم امل حد ؛ و
  ادميية. األللمية و ال اتظماملن م منظمة  13منظمة م  القفاع اخلاص؛ و 13اجلبهات الربملانية ملكا حة اجليفع؛ و

 
، Guillermo Lasso Mendozaمارس/ آذار حبضااااايفر  خامة السااااايد  30ظم حنل ا   اح أعمارت املؤمتر اإلقليمي   ون  

 ، ر يس وزرا  هاااااايع؛ وملاااااا  السااااااااااااااايااااادAriel Henryالر يس الاااااد ااااااااااااااا يفرم جلمهيفرياااااة إ يفادور؛ وملاااااا  الساااااااااااااااياااااد 
Alfredo Borrero ان ب ر يس مجهيفرية إ يفادور؛ وملا  الساااااااااااااايد ،Juan Carlos Holguín وزير اخلار ية وال نقل ،

ورحب  مجهيفرية إ يفادور؛ والد  يفر شاااااااايف دونييف، املدير اللاا ملنظمة األزرية والمراعة لألمم امل حد  )املنظمة(. البواااااااارم  
ابملندوا  وأ د عل  أمهية املؤمتر اإلقليمي ابع باره من دى للنقاش اواااااااااي  ال حد ت  Lasso Mendozaالساااااااايد   خامة

 يف  ال غرية، ولاصة  يف  ال غرية املمم  لدى األطنارت، وللق  رص والنرص الراهنة.  ما شدد عل  مدى أمهية احلد م  
  اللمل   املناطق الرينية وحتنيم جتار  األزرية المراعية ل لميم النرص االق خمادية الرينية.

 
 حتيفيل النظم وابلنساابة إىل مسااا ل الساايا ااات واملسااا ل ال نظيمية اللاملية واإلقليمية، أقر املؤمتر اإلقليمي مبسااامهة املنظمة  

وإذ أقر دعم وتيفصيات ليفضع السيا ات والليفا ح ال نظيمية اللامة. ما يلما م  م  لالرت تيف ري  المراعية والغرا ية، ولاصةً 
قياً ا إىل     السن   السااقة،  إنه أوص  أب  تيفاصل   املا ة  78انسبة املؤمتر مع ال قدير ام د  امليفارد الع متت تلبئ ها 

املنظمة وتلمز  هيفدها حلواااد امليفارد هبدف حتنيم اال ااا خمارات اللامة واخلاصاااة ل ننير اإلطار اال ااا اتيلي للمنظمة للن   
ل  مدى أمهية ط املؤمتر اإلقليمي الضاااايف  عو اااالح  .2030دعًما اوااااكل مباشاااار خلفة ال نمية املساااا دامة للاا  2022-2031

 حتديد  رص  ديد  واز نامها لم د   نا   املنظمة و لالي ها   اإلقليم.
 

وانلكا اااااا ا  19- ا حة  يف يدتنواااااي و  ما ي للق مبساااااا ل الربانمي وامليمانية، أشاااااار املؤمتر اإلقليمي اقلق إىل ا ااااا مرار 
لبفي  وامل ناوت؛ والم د  الكبري    مسااااااااا يف ت النقر اال  ماعية واالق خماااااااااادية   اإلقليم؛ وال لا  االق خماااااااااادم ا   وا

وأوصاااااا  املؤمتر اإلقليمي أب  تساااااا مر  دا املساااااااوا  ا  البلدا  وداللها.تمايد عواجليفع وانلداا األم  الغرا ي وال غروم؛ و 
تفبيق اجملاالت املنظمة   دعم األعضاااااا  لضاااااما  تلا  النظم المراعية والغرا ية و اااااال ااااال القيمة ذات الخمااااالة ع  طريق 

  اإلقليم م  لالرت لالث مبادرات إقليمية  2031-2022جمية ذات األوليفية لإلطار اال ااااااااااااااا اتيلي للمنظمة للن   االرب 
المراعية والغرا ية املساااااااا دامة ل يف ري أيا  زرا ية صااااااااحية لللميع؛ واللمل يًدا ايد م  أ ل جم ملات رينية  النظماواااااااااي : 

و  ما خيص أ االار املدلالت الغرا ية والمراعية، أوصاا  املؤمتر  ممدهر  وشاااملة؛ والمراعة املساا دامة والقادر  عل  الخمااميفد.
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رتناع املنر  لأل اااااالار وال قلبات املنرطة   األ اااااايفاف، وضاااااارور  احلنا  عل  اإلقليمي أب  تقيفا املنظمة ا حليل تبلات اال
  ال ل اإلمداد واخلدمات الليف س ية املرتبفة ابألم  الغرا ي وال غروم.

 
وأحا  املؤمتر اإلقليمي علًما ابللملية ال وااااااااااورية اجلارية هبدف وضاااااااااع ا ااااااااا اتيلية املنظمة لللليفا واالا كار وا ااااااااا اتيلية 
املنظمة اخلاصة ا غري املناخ، وأوص  عل  ال يفا  أب  تل مد املنظمة هنًلا م  شاينه ضما  اليفصيفرت إىل االا كارات والقدر  
عل  حتمل  لن ها افريقة شاااااملة وزري متييمية؛ وتلميم املبادن املنخماااايفص عليها   اتناف ابريس، مبا يواااامل اإلنخماااااف   

 ات املو  ة ولك  امل باينة.تننير اال  اتيلية، ومبدأ املسؤولي
 

ورححب املؤمتر اإلقليمي ابللرض الساااااااااااخي املقدا م  حكيفمة زياان ال ااااااااااا ضاااااااااااا ة الدور  الخامنة والخالل  للمؤمتر اإلقليمي 
 ، وأوص  اقبيفرت اللرض.2024ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، املممع عقدها   عاا 

 
 ر يس الدور  الساالة والخالل  للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية، Pedro Álava González السيدملا  

 والبحر الكارييب 


