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  ؛(QR) السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن
 .للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه
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A 

 المؤتمر
 رعون األالدورة 

 2017 تمنز/ينلين  8-3روما، 

 من الالئحة الوامة للمنظمة 25)أ( من المادة 6توديل الفقرة 
 (مشروع قرار)

 
 (2017 نيسان/أبريل 28-24املائة للمجلس ) بعد نيواخلمس السادسة مقتطف من تقرير الدورة

 
  تقريـر الدورة الراعوة عود المائة للجنة الشؤو  الدستنرية والقانننية

 (2017مارس/آذار  13-15)
 

                                وقام اجمللس على وجه اخلصوص مبا يلي:  -  11
 ]...[      

 
                            من الالئحة العامة للمنظمة    21             )أ( من املادة  6             تعديل الفقرة                              على مشاااااااااروع قرار املن ر بعنوان         وصااااااااااد     )ب(

ال إىل الدورة األربعني ملن ر املنظمة العتماده؛             الوارد أدناه            ح                                         ، على أن ُيح
 2017ار .../قر ال

 من الالئحة الوامة للمنظمة 25)أ( من المادة 6توديل الفقرة 
 

            إ   المؤتمر
 

                                                                                                  بأنه من شااااااااااأن االسااااااااااتخدام املعز  للتكنولوجيا الديثة وتكنولوجيا املعلومات، مبا ا قلر عن طريق تنفيذ املقاربة           إذ يقر  
       عملها؛                                                                                                   املوفرة للور ، أن يدعم جهود األجهزة الرئاسية والدستورية وأجهزة املنظمة األخرى من أجل حتسني فعالية أساليب
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                                                             ملنظمة تتيح الوصااااااااول املأمون واةمي بكلمة مرور بواسااااااااطة شاااااااابكة ا ن ن                           بأن البوابة اخلاصااااااااة بأع ااااااااا  ا           وإذ يوترف

           ( للمنظمة؛ 6                                                                            الوثائق والبيانات واملعلومات األخرى اخلاصة باالجتماعات جبميع اللغات الرمسية الس  )   إىل
 

   (    2017          مارس/آقار     11 -  11                                                                                 بآرا  جلنة الشاااانون الدسااااتورية والقانونية )اللجنة(، ا دورعا الرابعة بعد املائة )روما،                 وإذ أخذ علما  
                          من الالئحة العامة للمنظمة؛    21                       بشأن اق اح تعديل املادة 

 
               التعديل املق ح؛         ( أقر      2017            أبريل/نيسان     28 -  24                                                 أن اجمللس، ا دورته السادسة واخلمسني بعد املائة )روما،            وإذ يوتبر

 
 :                        من الالئحة العامة للمنظمة    21             )أ( من املادة  6                                اعتماد التعديل التايل على الفقرة       يقرر  - 1
 
   25       المادة "
 

             دورات المجلس
 
6 -  
 
                                                                                              يعد املدير العام، بالتشااااااور مع رئيس اجمللس، ومع مراعاة املق حات الم تقدمها الدول األع اااااا ، أو األع اااااا     أ( )

    قبل          يد اجلو      بالب                                         يبعث به إىل الدول األع ااااا  واألع ااااا  املنتساااابة                                   ا حدود وضااااعها، جدول أعمال منقتا             املنتساااابة كل 
 ."                                                                                             انعقاد الدورة بستني يوما  على األقل، وتو ع الوثائق مع جدول األعمال املنق  أو بأسرع ما ميكن بعد قلر

 
ا،  - 2                                                                                           حيثما ترد ا الالئحة العامة للمنظمة أو اللوائح الداخلية لألجهزة الرئاساااااية أو الدساااااتورية إشاااااارة              ويقرر أيضــــ 
                                                                                                إرسااااااااااااااال أو تعميم أو توجيه املراسااااااااااااااالت والوثائق املتعلقة باالجتماعات، أو بأ  خطوات إجرائية تنطو  على نقل    إىل

                                        لك ونية، مبا ا قلر التحميل على املنصااااااااااات                                                         املنظمة للمعلومات، فإن تلر ا شااااااااااارات تشاااااااااامل التو يع بالوسااااااااااائل ا
                                                                                     املخصصة والوسائل الديثة األخرى املتاحة على نطا  واسع الستخدام تكنولوجيا املعلومات الديثة.
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