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 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  (؛RQالسريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة 
 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على 

 ooo.oaw.www: موقع املنظمة

 

 

A 

 اجمللس

 اخلمسون بعد املائةالثالثة والدورة 

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

 ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي بانتخا

 
انتخاب سّت من  ،منظمة األغذية والزراعة )الفاو( الصادر عن مؤمتر 7/2011يتعّين على اجمللس، وفقًا للقرار  -1

من اثنان ان ي )عضو واحد من القائمة ألف؛ وعضولمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العامللالدول األعضاء يف املنظمة 

 املمتدة  ثالث سنوات للفرتةلوالية مدتها ( نان من القائمة داليم؛ وعضوان اث؛ وعضو واحد من القائمة جالقائمة باء

 .2018ديسمرب/ كانون األول  31إىل  2016يناير/ كانون الثاني  1من 

 

 وهلذه الفرتة مت ترشيح الدول األعضاء التالية للقائمة الواردة أدناه: -2
 

 القائمة

 )عدد املقاعد الشاغرة(

 املرشحون

 موريتانيا  )واحد(ألف 

 أفغانستان  (اثنانباء )

 بنغالديش 

 الكويت 

 جيم )واحد(
 املكسيك 

 السويد  (اثناندال )

 الواليات املتحدة األمريكية 
 

 يتعّين شغلها يف الفرتة املعنية. القائمة هاءشاغرة يف ال توجد مقاعد 
 

مت  ات اليتبشأن االتفاق مجيتني ألف والبلدان يف القائم يمن منسق تانموجه تانفقت لإلحاطة رسالروقد ُأ  -3

 . هاتني القائمتنيضمن  االتوصل إليه
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 لكينيا لدى املمثلية الدائمة

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف روما 
 

 2015نوفمرب/تشرين الثاني  16

 

 Josephine Wangari Gaitaمن: سعادة السيدة 

 السفرية واملمثلة الدائمة 
 

 إىل: سعادة أمني عام املؤمتر واجمللس
 

انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي  الدورة الثالثة واخلمسون بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة:

  لربنامج األغذية العاملي
 

 حتّية طّيبة وبعد،
 

ألف( وألطلعكم على االتفاق أكتب إليكم بصفيت رئيسة جلنة الرتشيحات جملموعة البلدان األفريقية )القائمة  

 2016يناير/كانون الثاني  1الذي مت التوصل إليه ضمن القائمة بشأن التناوب على شغل املقاعد خالل الفرتة املمتدة من 

 .2018ديسمرب/كانون األول  31إىل 
 

 وينص االتفاق على ما يلي: 
 
لتنفيذي لربنامج األغذية العاملي خالل الفرتة املمتدة يف اجمللس ا املقعدسوف تشغل اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية  -1

( واحدة(؛ على أن تتنحى عن هذا املقعد 1)سنة ) 2016ديسمرب/كانون األول  31إىل  2016يناير/كانون الثاني  1من 

 بعد انقضاء الفرتة املذكورة. 
 
 ملي خالل الفرتة املمتدة يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العا املقعدسوف تشغل مجهورية بنن  -2

 . 2018ديسمرب/كانون األول  31إىل  2017يناير/كانون الثاني  1من 
 

 منكم إطالع اجمللس يف دورته املقبلة على هذه املعلومات.  رجووأ 
 

 بإخالص.
 

 )اإلمضاء(
Josephine Wangari Gaita 

 السفرية واملمثلة الدائمة

  رئيسة جلنة الرتشيحات / القائمة ألف
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 مريكا الالتينية والبحر الكارييبأبلدان جمموعة 

 روما -األمم املتحدة 
 

  15/302 املراسم
 

 مذكرة شفهية

 

، بصفتها الرئيسة بالنيابة جملموعة ااملمثلية الدائمة جلمهورية نيكاراغوا لدى األمم املتحدة يف روم تتوّجه 

التحيات إىل شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم وتتشّرف بأن تبلغها  صدقبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، بأ

املمثليات الدائمة لكل من املكسيك واألرجنتني وبريو، اتفقت بأنه، بناء على االتفاقات اليت مت التوصل إليها مع 

قعد لشغل م املكسيكيةيات املتحدة  على ترشيح سعادة املمثل الدائم للوالأمريكا الالتينية والبحر الكارييببلدان جمموعة 

 . 2016يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي ضمن القائمة جيم خالل سنة 

 

يف اجمللس أعاله ستشغل املقعد املذكور  لألرجنتنيوتوّد أيضًا املمثلية الدائمة أن تشري إىل أّن املمثلية الدائمة  

 .2018يف سنة هذا املقعد ، فيما ستشغل املمثلية الدائمة لبريو 2017يف سنة  التنفيذي لربنامج األغذية العاملي

 

 . حسب األصولبذلك وتتمنى املمثلية الدائمة اإلحاطة علمًا بشروط هذه االتفاقات وإبالغ األجهزة املعنية  

 

بصفتها الرئيسة بالنيابة ، وتنتهز املمثلية الدائمة جلمهورية نيكاراغوا لدى األمم املتحدة يف روما هذه الفرصة 

وشؤون املراسم يف منظمة  سواجملل لشعبة املؤمترلكي تعرب جمددًا  جملموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب،

 التقدير.  تاألغذية والزراعة لألمم املتحدة عن أمسى عبارا

 

 ااملمثلية الدائمة جلمهورية نيكاراغو

 صندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العامليلدى منظمة األغذية والزراعة وال

 روما  –الرئيسة بالنيابة جملموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 

 Stephen Dowdالسيد 

 رئيس، شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(
Viale delle Terme di Caracalla  

00153 ,Rome, Italy  
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 البعثة الدائمة لنيكاراغوا

 لدى األمم املتحدة يف روما

Via Ruffini 2/A 
00195 Rome 

 
  15/208 املراسم

 

 مذكرة شفهية
 

املمثلية الدائمة جلمهورية نيكاراغوا لدى األمم املتحدة يف روما، بصفتها الرئيسة بالنيابة جملموعة  تتوّجه 

بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، بأصدق التحيات إىل شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم وتتشّرف بأن تبلغها 

ديسمرب/كانون  2املمثليتني الدائمتني لكل من الربازيل وغواتيماال )يف  بأنه، بناء على االتفاقات اليت مت التوصل إليها مع

(، اتفقت جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب على ترشيح سعادة املمثل الدائم جلمهورية 2014األول 

، علمًا أّن هذه 2016سنة غواتيماال لشغل مقعد يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي ضمن القائمة جيم خالل 

 السنة ستشهد انتخاب رئيس للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي. 
 

وتوّد أيضًا املمثلية الدائمة أن تشري إىل أّن املمثلية الدائمة للربازيل ستشغل املقعد املذكور يف اجمللس التنفيذي  

 .2017و 2015لربنامج األغذية العاملي يف سنيت 
 

 املمثلية الدائمة اإلحاطة علمًا بشروط هذه االتفاقات وإبالغ األجهزة املعنية بذلك حسب األصول. وتتمنى  
 

وتنتهز املمثلية الدائمة جلمهورية نيكاراغوا لدى األمم املتحدة يف روما هذه الفرصة لكي تعرب جمددًا لشعبة  

 املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عن أمسى عبارات التقدير. 
 

 املمثلية الدائمة جلمهورية نيكاراغوا

 راعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العامليلدى منظمة األغذية والز

 روما  –الرئيسة بالنيابة جملموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 
 
 

 
 Stephen Dowdالسيد 

 رئيس، شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(
Viale delle Terme di Caracalla  

00153 ,Rome, Italy 


