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

  www.fao.orgموقع املنظمة  وميكن االطالع على وثائق أخرى على
 

A 

 المؤتمر

 الدورة األربعون

 2017تموز يوليو/ 8-3روما، 

 في ما خص مؤهالت الرئيس  9/2009من قرار المؤتمر رقم  2تعديل الفقرة 
 المستقل للمجلس )مشروع قرار للمؤتمر(

 
 مقتبس من تقرير الدورة الثالثة واخلمسني بعد املائة للمجلس 

 (2015ديسمرب/كانون األول  4 –نوفمرب/تشرين الثاين  30)
 

 اجمللس على تقرير الدورة األوىل بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، كما أنه: وافق -18
 

)...( 
 

من قرار املؤمتر رقم  2، والذي يقضي بتعديل الفقرة [أدناه]مشروع قرار املؤمتر على النحو الوارد  أقر   )د(
ال إىل املؤمتر للموافقة عليه 9/2009  .املتعلق بالرئيس املستقل للمجلس، على أن ُيح

 
 2017القرار .../

 للمجلس المستقل الرئيس مؤهالت خصي في ما 9/2009 رقم المؤتمر قرار من 2 الفقرة تعديل
 للمؤتمر( قرار مشروع)

 
 إّن المؤتمر

 
للمجلس وميارس مهامه املالزمة هلذا  ا مستقاًل من الدستور، يعني املؤمتر رئيسً  5من املادة  2أنه طبقًا للفقرة  إذ يالحظ

 ؛حتددها النصوص األساسية للمنظمة املنصب، أو كما
 

 من الالئحة العامة للمنظمة؛ 23املادة  وإذ يضع في اعتباره
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 اجلزءيف  س املستقل للمجلس، الواردةبشأن تنفيذ خطة العمل الفورية يف ما يتعلق بالرئي 9/2009بالقرار رقم  وإذ يذّكر
الثاين من النصوص األساسية واليت حتدد من بني مجلة أمور املؤهالت اليت يتعني على الدول األعضاء وضعها يف احلسبان 

 املرشحني ملنصب الرئيس املستقل للمجلس؛ تسميةلدى 
 

بأن  خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة )"خطة العمل الفورية"(، اليت اعتمدها املؤمتر مبوجب القرار  اوإذ يذّكر أيض             
 تنفيذ خطة للتقدم احملرز يف اتنص على أن جيري املؤمتر تقييمً  يف دورته اخلامساااااااااااااة والثالثني، 1/2008الصاااااااااااااادر عنه رقم 

 ن  اجمللس وافق، يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة من خالل اساااااااااااااتعرا  مساااااااااااااتقل وبأ 2015العمل الفورية يف سااااااااااااانة 
(، على الرتتيبات اخلاصاااة باالساااتعرا  املساااتقل وصاااالحات احلوكمة من أجل 2013ديسااامرب/كانون األول  6-2)روما، 

 تقييم حالة تنفيذ خطة العمل الفورية؛
 

( واملؤمتر يف دورته التاسعة 2015مارس/آذار  27-23، أن  اجمللس، يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة )روما وإذ يعتبر
(، أقرا التقرير النهائي لالستعرا  املستقل وصالحات احلوكمة يف املنظمة 2015يونيو/حزيران  13-6والثالثني )روما، 

 بشأن مؤهالت الرئيس املستقل للمجلس؛ 6واقرتحا إجراءات استجابة للتوصيات الواردة فيه، مبا يف ذلك التوصية 
 
 :1كاآليت  9/2009الفقرة الثانية من القرار رقم  يعّدل -1
 

 عند ترشيح الدول األعضاء للرئيس املستقل للمجلس، ينبغي أن تراعي املؤهالت اليت ينبغي توافرها " -2"
افية، ، وإحساسه بالفوارق السياسية واالجتماعية والثقايً يف الرئيس، مبا يف ذلك قدرته على أن يكون موضوع

ألغذية ومعرفته بعمل األجهزة الرئاسية ملنظمة اوكفاءته الفنية، باوضافة إىل خربته مبجاالت عمل املنظمة 
 "؛والزراعة

 
 .ساري املفعول بكامل بنوده 9/2009أنه، مع مراعاة ما تقد م، يبقى القرار رقم  يؤكد -2
 
 

 (2017...  )اعتحمد يف

                                                      
 .باخلط املائل مع وضع خط حتتهيشار إىل النص املضاف   1


