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A 

 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 والتسعون التاسعةالدورة 

 0202 تشرين األول/أكتوبر 02-02روما، 

 التعديالت املقرتحة - األمن الغذائي العامليجلنة 

 من الالئحة العامة للمنظمة 22املادة على 

 مشروع قرار املؤمتر

 

 معلومات أساسية -أواًل 
 

من املاادة   )أ( 7ضمن الفقرة  مت إدراج هذا البند على جدول األعمال املؤقت للجنة الشؤون الدستورية والقانونية - 1

 تطبياق " حمددة قد تنشأ عان   موضوعاتما حيال إليها من اليت تنظر مبوجبها اللجنة في من الالئحة العامة للمنظمة 43

   . "اليت ُتدخل على أي من هذه النصوص أو املالية والالئحة[ للمنظمة العامة الالئحة]و  الدستور وتفسري

  

 (2114 /تشاارين األولأكتوبر 11-7نظاارت ةنااة األماان الاااذائي العاااملي أل دورتهااا األربعاا  )رومااا  وقااد  -2

 املقرتحة أل الالئحة الداخلية للجناة األمان الااذائي العااملي    التعديالت " ةعنونامل CFS 2013/40/10 Rev. 1الوثيقة أل 

 جمموعاة العمال املعنياة بالالئحاة الداخلياة والتابعاة       واملادة الثالثة والثالث  من الالئحة العامة للمنظماة ونتاائع عمال   

مان   44ملاادة  علاى ا أل تلا  الادورة  التعاديل املقارت        أقرت ةنة األمن الااذائي  قدو. 1"للجنة األمن الاذائي العاملي

 اجمللا  إحالاة التعاديل املقارت  إىل املاؤ ر      ت منوطلب للجنةستثنائية االدورات فيما يتعلق بالالالئحة العامة للمنظمة 

 . 2عليه للموافقة
 

                                        
التعديل وأقروا أعضاء املكتب وقد استعرض . 2114 /آبغسط أ 8اللجنة أل اجتماع مكتب الالئحة العامة خالل من  44اقرت  تعديل املادة   1

 لارض إقراره. األربع  اللجنة أل دورتها إىل من الالئحة العامة وأحالوه  44من املادة  7الفقرة املقرت  على 
 . CFS 2013/40 REPORT)أ( من الوثيقة  34 الفقرة  2
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 التعديل املقرتح -ثانيًا 

 

مان الالئحاة العاماة للمنظماة بعقاد دورات اساتثنائية )أو        44املاادة  مان   7التعديل املقرت  على الفقارة  يتعلق  -4

جياو  للجناة أن تعقاد دورة    " هأنا علاى  الي تان  أل الوقات ا ا    44املادة من  7فالفقرة خاصة( للجنة األمن الاذائي. 

 ًاأساسا ويعرض االقرتا   ."كتب ذل امل طلبإذا " أو "أي دورة عاديةقررت اللجنة ذل  خالل إذا  )أو خاصة( ةاستثنائي

إذا طلب ذل  ما ال يقال عان األغلبياة البسايطة مان      "أال وهو   )أو خاصة( ةاستثنائيدورة عقد جيو  استنادا إليه  ًاثالث

  األربع . األ دورتهوأقرته االقرتا  هذا  لجنةالاستعرضت وقد ". الدول األعضاء

 

 رفق  األول املأل  الاوارد أل مشروع قرار املؤ ر من الالئحة العامة  44املادة من  7التعديل املقرت  للفقرة ويوجد  -3

 هلذه الوثيقة.

 

أل فقرتهاا  اليت تان    34املادة أل وجتدر اإلشارة إىل أّن الشروط اإلجرائية لتعديل الالئحة العامة للمنظمة ترد  -5

وجيو  النظر أل أي اقرتا  من هاذا القبيال أل   للمجل  أن يقرت  تعديالت أو إضافات هلذه الالئحة  جيو  " على أّنه 4

جيو  أل أي جلسة عامة مان جلساات املاؤ ر إقارار     على أنه " 2أل ح  تن  الفقرة  ."الدورة التالية من دورات املؤ ر

 أية تعديالت أو إضافات لالئحة بأغلبية ثلثي األصوات املعطاة  بشرط أن يبلا  اقارتا  التعاديل أو اإلضاافة للمنادوب      

قبل اةلسة اليت سينظر فيها هذا االقرتا  بأربع وعشرين ساعة علاى األقال  وأن يكاون املاؤ ر قاد تلقاى تقريارا عان         

 ."االقرتا  من اللجنة املختصة

 

 من جانب اللجنة اختاذها اإلجراءات املقرتح -ثالثًا 

 

الالئحاة العاماة   مان   44مدعوة إىل استعراض التعديل املقرت  على املادة  الشؤون الدستورية والقانونيةةنة إن  - 3

 توصيات.من  امناسب هورفع ما ترا

 

 الوثيقاة  ذههلا  األول رفق  امل أل الاوارد  املاؤ ر  قارار  إقرار مشروعة إىل ومدع اخلصوص  وجه على إن اللجنة و - 7

  املؤ ر. إىل ذل  لكي حيال بعد اجملل  ىلإ وإحالته
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 املرف  األول

 0202القرار /

 من الالئحة العامة للمنظمة 22التعديالت على املادة 

 

 

 إن املؤمتر، 

 

 بأن ةنة األمن الاذائي العاملي )اللجنة( قامت  أل دورتها األربع   الايت عقادت أل روماا خاالل الفارتة مان       إذ يذكر 

 من الالئحة العامة للمنظمة؛  44  باستعراض وإقرار التعديل املقرت  على املادة 2114أكتوبر/تشرين األول  11إىل  7

 

 باااا راء ةنااااة الشااااؤون الدساااااتورية والقانونياااااة  أل دورتهاااااا التاسااااعة والتساااااع  وبعققققد أن ألققققذ علمققققا  

                 امة للمنظمة؛من الالئحة الع  44بشأن التعديل املقرت  على املادة   (2113أكتوبر/تشرين األول  24-21)روما  

 

أقار التعاديل املقارت     ( 2113ديسام//كانون األول   5-1أن اجملل   أل دورته اخلمس  بعد املائة  )روماا   وإذ يرى 

        ؛ر للموافقة عليه ؤملا ىلإ إحالتهووافق على 

 

 :3من الالئحة العامة للمنظمة على النحو التالي 44تعديل املادة  يقرر

 

 33املادة "

 األمن الغذائي العاملي جلنة

 

 التشكيل واملشاركة -ألف

)...( 

 :جيو  للجنة أن تعقد دورة استثنائية )أو خاصة( - 7

 إذا قررت اللجنة ذل  خالل أي دورة عادية )أ(

   أو ذل ؛كتب إذا قرر امل ب()

 ."إذا طلب ذل  ما ال يقل عن األغلبية البسيطة من الدول األعضاء (ج)

 

                                        
 .اإلضافات باستخدام حروف مائلة ووضع خط حتتهايشار إىل   3


