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A 

 املؤمتر

 الدورة التاسعة والثالثون

 2015يونيو/حزيران  13-6روما، 

 12من املادة  )أ(10 ةتعديل الفقر

 من الالئحة العامة للمنظمة

 )مشروع قرار(

 

 (2013ديسمرب/كانون األول  6-2املائة للمجلس )مقتبس من تقرير الدورة الثامنة واألربعني بعد 
 
 .الدورة السابعة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونيةاجمللس تقرير  أقّر -19
 
 وقام اجمللس على وجه اخلصوص مبا يلي: -20

 )...( 

" واملتعلةق بةرجراتات   العامةة للمنظمةة  من الالئحة  12من املادة  )أ( 10"تعديل الفقرة مشروع قرار املؤمتر املعنون  أقّر( د)

 ؛2015ىل املؤمتر يف يونيو/حزيران إإحالته  وقرر [ أدناه] انتخاب الرئيس املستقل للمجلس

 

 2015/__ القرار
 

 من الالئحة العامة للمنظمة 12 من املادة )أ(10 ةتعديل الفقر

 إن املؤمتر،

 

، اسةتمع اجمللةس إىل   2013أنه أثنات انعقاد دورة اجمللس السابعة واألربعني بعةد املائةة يف يونيةو/حزيران     إذ يستذكر

 املخصص لعمليات االقةرتاع والوقت ما يتعلق، من بني مجلة أمور، باالنتخابات  املقرتحات املقدمة من الدول األعضات يف

 ؛  ةالسرّي
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لقانونية أوصت يف دورتها السةابعة والتسةعني املنعقةدة يف أكتوبر/تشةرين األول     الدستورية وا الشؤونجلنة  أّن وإذ يالحظ

من الالئحة العامة للمنظمة، وأن اجمللس يف دورته الثامنةة واألربعةني بعةد املائةة      12على املادة  تعديالتبرجرات  2013

 التعديل املقرتح؛ أقّر 2013املنعقدة يف ديسمرب/كانون األول 

 

 :1من الالئحة العامة للمنظمة على النحو التالي 12دة تعديل املا يقرر

 

 12املادة "

 النصاب وإجراءات التصويت يف جلسات املؤمتر واجمللس

 

)...( 

10- 

الدول األعضات واألعضات املنتسبة اجلدد عن طريق االقةرتاع السةر .   وُتقبل املدير العام، رئيس اجمللس ويعني  أ()

بطريق االقرتاع السةر ، إال يف حالةة االنتخةاب الةذ  ال يزيةد ديةه عةدد         وجترى أيضا االنتخابات األخرى

املرشحني على عدد املناصب الشاغرة، دعندئذ جيوز للرئيس أن يعرض على املؤمتر أو اجمللس إمتام التعةيني  

 ."العامة الصرحية باملوادقة

 

 (2015)اعتمد يف ... 

                       
 .حتتها خط ووضع املائلة احلروف باستخدام اإلضادات وإىل خّط يتوسطه النص بكتابة احملذودة العبارات إىل يشار  1


