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 (، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

 وميكن االطالع على وثائق أخرى للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgعلى موقع املنظمة 

 

 

A 

 

 اجمللس
 

 بعد املائة اخلمسونالثالثة والدورة 

 2015/كانون األول ديسمرب 4 -نوفمرب/تشرين الثاني  30  روما، 

 عضوية اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي

 

 اجمللساإلجراء املقرتح اختاذه من جانب 
 
 سب   اجمللب  انتخبا     مبن ُيطلب    ،منظمة األغذية والزراعة )الفاو(مؤمتر  نالصادر ع 7/2011عماًل بالقرار  

يناير/كبانو    1) سبنوات  ثثبال لوالية مبدتاا  ، يلربنامج األغذية العامل يلعضوية اجملل  التنفيذأعضاء يف املنظمة  لدو

 ملقاعد التالية:شغل ال، (2018ديسمرب/كانو  األول  31 – 2016الثاني 
 

 من القائمة ألفواحد  مقعد 

 من القائمة باء ا مقعد   

  جيم القائمة من واحد مقعد 

  دال القائمة مقعدا  من 
 
 شبيح املرةقبة بابذه الوثيقبة     لرتا ةاملذكورة أعباله، مبلء اسبتمار    دوعلى الدول األعضاء الراغبة يف الرتشح للمقاع 

 ،يلللوإل اإل لللننملللن  12.00السلللاعة  قبللل ( A-139)الغرةبببة   إىل األمبببل العبببام للمبببؤمتر واجمللببب  إحالتاببباو

 .2015 تشرين الثاني/نوفمرب 16

 :ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمو  هذه الوثيقة إىل
Stephen Dowd 

 رئي  ةرع املؤمتر واجملل  والعالقات مع احلكومات

 3459 5705 3906+اهلاتف : 
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 ةقبوائم منفصبل   مخب  إىل  ،يالتنفيبذ   اجمللب  يفللعضبوية    ألغراض االنتخبا الفاو، م الدول األعضاء يف قس ُت -1

": إضباةية  تمعلومبا " خانبة  نضبم  والفبا   لب جمل ياإللكرتونب  عوقب امل يفمبا هبو مببي ن    كوبباء وجبيم ودال وهباء(     )ألف

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl153/documents/ar/. 

 

 ليحّلبوا لبل    2018 لاألو  ديسبمرب/كانو  31 لوالية تنتابي يف  ءأ  ينتخ  ست ة أعضا  اجملل يتعي ن علىو -2

أةغانستا  )القائمة باء(، إيطاليا )القائمبة دال(،   وهم ،2015ديسمرب/كانو  األول  31األعضاء الذين تنتاي واليتام يف 

  أوغندا )القائمة ألف( والواليات املتحدة األمريكية )القائمة دال(.املكسيك )القائمة جيم(، الفلبل )القائمة باء(، 

 

 .ىواليتام لوالية أخرنتاية األعضاء امل  انتخا إعادة زوجيو -3

 

  .اذه الوثيقةب ألف رةقامليف استمارة الرتشيح  وترد -4
 

نتخبهللا سلللس ا الللدول الللي الواليةانتهاء تاريخ 

 الفاو

االقتصلللادي  اجملللللسنتخبهلللا االلللدول اللللي 

 واالجتماعي

 أةغانستا  )باء( 2015ديسمرب/كانو  األول  31

 إيطاليا )دال(

 املكسيك )جيم(

 الفلبل )باء(

 أوغندا )ألف(

الواليبببات املتحبببدة األمريكيبببة  

 )دال(

 

 اهلند )باء(

 العراق )باء(

 هولندا )دال(

 االحتاد الروسي )هاء(

 سرياليو  )ألف(

 1سويسرا )دال(
 

 كندا )دال( 2016ديسمرب/كانو  األول  31

 كولومبيا )جيم(

 غينيا االستوائية )ألف(

 أملانيا )دال(

 اململكة العربية السعودية )باء(

 جنو  أةريقيا )ألف(

 بوروندي )ألف(

 كوبا )جيم(

 إثيوبيا )ألف(

 النرويج )دال(

 باكستا  )باء(

 أسبانيا )دال(

 

 

 

 

 

 

                                                      
ديسمرب/كانو  األول  31يناير/كانو  الثاني إىل  1  املصادقة على السويد إلكمال الوالية من ومّت 2014ديسمرب/كانو  األول  31يف  سويسراتنح     1

2015. 
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 أسرتاليا )دال( 2017ديسمرب/كانو  األول  31

 2الربازيل )جيم(

 رك )دال(مناالد

  3مجاورية إيرا  اإلسالمية )باء(

 ليبيا )ألف(

 بولندا )هاء(

 هنغاريا )هاء(

 اليابا  )دال(

 4بنما )جيم(

 5مجاورية كوريا )باء(

 سوازيلند )ألف(

 اململكة املتحدة )دال(

 
 ةرنسا )دال(  2018ديسمرب/كانو  األول  31

 اهلند )باء(

 ليبرييا )ألف(

 هولندا )دال(

 االحتاد الروسي )هاء(

 )باء( -----

 

                                                      
 يناير/كانو  الثاني  1وغواتيماال عن نيتاا يف ملء هذا املقعد من  2015ديسمرب/كانو  األول  31أعرب  الربازيل عن رغبتاا يف التنحي يف   2

 .2016ديسمرب/كانو  األول  31إىل 
 فالمية، القائمة ألس( تشغل املقعد مجاورية إيرا  اإل2017-2015وباء وجيم كاآلتي: القائمة باء ) فالقوائم أليتم شغل هذا املقعد بالتناو  بل   3

 (.2023-2021(، القائمة جيم )2018-2020)

  املصادقة على بنما ومّت 2015 لديسمرب/كانو  األو 31املقعد يف  ن هذاع التخلي، أعرب  غواتيماال عن نيتاا 2015سبتمرب/أيلول  17يف   4

 .2017ديسمرب/كانو  األول  31إىل  2016يناير/كانو  الثاني  1الستكمال الوالية املتبقية من 
 ، استقالة مجاورية كوريا اليت2015  أبريل/نيسا 8واالجتماعي يف  ياالقتصاد  ، يف اجتماع اإلدارة والتنسيق التابع للمجل ل اجمللِبَق  5

 .2017ديسمرب/كانو  األول  31هذا املقعد حتى  للشغ بالتزكيةالصل   وانتخ 2015األول   ديسمرب/كانو 31ناةذة اعتبارًا من   أصبح
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 فأل املرفق

 جمللس التنفيذي لربنامج األغذية العامليلعضوية يف ااستمارة الرتشيح ل

 

 2015 تشرين الثاني/نوفمرب 16  ننااليوإل  من 12.00 الساعة االستمارةآخر موعد لتقديم 

 

 ل   مؤمتر واجملللاألمل العام  إىل:

 A-139Eالغرةة 

  ....................... التاريخ:

  
 (الفاو يف)دولة عضو  .................................. مندو إ    

 
  ................................. )التوقيع( 

 

  

 /1....... ...لقائمةا ضمن ....... ................................................ ....ترشيحيف يرغ  

...................................................................................................... 

 
 للواليبببة املمتبببدة مبببن  لالنتخبببا  لشبببغل مقعبببد يف اجمللببب  التنفيبببذي لربنبببامج األغذيبببة العببباملي       

 .2018ديسمرب/كانو  األول  31إىل  2016يناير/كانو  الثاني  1

 
 (الفاو)دولة عضو يف  .................................    مندوإ    

 
  ................................. )التوقيع( 

 
 

 

 

 

 هذا الرتشيح يقبل

 

 
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 يفواملقاعببد الببيت ينبغببي ملؤهببا    .املقتضببىحسبب   أو هبباء أو ببباء أو جببيم أو دال  ألببفدرج رمببز القائمببة  ُيبب /1

 هي: 2018-2016لفرتة ا

 دال.القائمة من ا  ومقعد ،جيممقعد واحد من القائمة ومن القائمة باء،  ا مقعدومن القائمة ألف، واحد مقعد 


