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

 www.fao.org: موقع املنظمة
 

A 

 المجلس
 الخمسون بعد المائةو  الخامسةالدورة 

 2016ديسمبر/كانون األول  9-5روما، 

 ستة أعضاء في المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي بانتخا
 
 انتخاب ستن  (،املنظمةعن مؤمتر منظمة األغذية والزراعة ) الصادر 7/2011يتعّين على اجمللس، وفقًا للقرار  -1

 واحد ومن القائمة ألف؛ وعض ان اثنانللمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي )عضو من الدول األعضاء يف املنظمة 
 متدة ثالث سنوات للفرتة امللوالية مدهتا ( يم؛ وعضوان اثنان من القائمة دال؛ وعضو واحد من القائمة جمن القائمة باء

 .2019ديسمرب/ كانون األول  31إىل  2017يناير/ كانون الثاين  1من 
 
 وهلذه الفرتة مت ترشيح الدول األعضاء التالية للقائمة الواردة أدناه: -2
 

 القائمة
 )عدد المقاعد الشاغرة(

 المرشحون

 الكونغو  (اثنان)ألف 
 زمبابوي 

 باكستان  (واحدباء )
 األرجنتّي  )واحد(جيم 

 كندا  دال )اثنان(
 أملانيا 

 
 يتعّين شغلها يف الفرتة املعنية. القائمة هاءال توجد مقاعد شاغرة يف 

 
 من مت التوصل إليه ض اتفاقشأن بألف ة من منسق البلدان يف القائم ةموجه ةفقت لإلحاطة رسالر وقد أ   -3

 .هذه القائمة
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 ق ألفالمرف
 

 أوغنداسفارة مجهورية 
 واملمثلية الدائمة لدى

 وبرنامج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعيةمنظمة األغذية والزراعة 
 روما، إيطاليا

  info@embassyofuganda.it الربيد اإللكرتوين: 
  FAO/2مرجعنا: 
   2016الثاين نوفمرب/تشرين  24التاريخ: 

 يف منظمة األغذية والزراعة إىل: سعادة أمّي عام املؤمتر واجمللس
 Stephen Dowdالسيد 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
  روما.

ي انتخاب ستة أعضاء في المجلس التنفيذ والخمسون بعد المائة لمجلس منظمة األغذية والزراعة: الخامسةالدورة 
   العالمي لبرنامج األغذية
  حتينة طينبة وبعد،

 التوصل )القائمة ألف( وألطلعكم على االتفاق الذي مت اإلقليمية ألفريقياموعة اجملأكتب إليكم بصفيت رئيسة  
 ملمتدة خالل الفرتة ا املقعدين اللذين سيشغران يف القائمة ألفالقائمة بشأن التناوب على شغل هذه إليه ضمن 

  .2019ديسمرب/كانون األول  31إىل  2017 يناير/كانون الثاين 1من 
  وينص االتفاق على ما يلي: 

يناير/كانون  1يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي خالل الفرتة املمتدة من  املقعد زمبابويسوف تشغل  -1
 (؛ على أن تتنحى عن هذا املقعد بعد انقضاء سنتان) 2018ديسمرب/كانون األول  31إىل  2017الثاين 

 الفرتة املذكورة. 
 يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي خالل الفرتة املمتدة  املقعد أنغوالسوف تشغل مجهورية  -2

   )سنة واحدة(. 2019ديسمرب/كانون األول  31إىل  2019يناير/كانون الثاين  1من 
  منكم إطالع اجمللس يف دورته املقبلة على هذه املعلومات.  رجووأ 
وأودن أن أعلمكم بأنن البلدين املرشحّي ومها زمبابوي وأنغوال سوف يقومان بتسليم استماريت الرتشيح املطلوبتّي  

  باليد إىل مكتبكم قبل انقضاء املهلة احملددة يوم اإلثنّي املقبل. 
  بإخالص.
 )اإلمضاء(

 Dinah Grace Akelloدة سعادة السي
 السفيرة والممثلة الدائمة

 / القائمة ألف المجموعة اإلقليمية ألفريقيارئيسة 
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