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

 www.fao.orgموقع املنظمة 

MZ016/A 

A 

 المجلس
 

 بعد المائة نو الثانية والستالدورة 

 2019 تموزيو/ليو  1روما، 

 عضوية لجنة البرنامج ولجنة المالية
 ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية

 
 موجز

ا ا ا رابط  أيضيييييييييي  وتتضييييييييييمن  س الثالثاجمللن األعضييييييييييا  انالي     ا  تفاصيييييييييييل عهذه الوثيقة  عطيت خاصيييييييييي 
إىل األم  رسييا ا وإا وطبعها إلكرتوني   االسييتماراتهذه لكل  نة. ويتع ن مل  اإللكرتونية رتشييي  ال اتاسييتمار ب

 .2019 حزيران/يونيو 10من ظهر يوم اإلثنين  12.00الساعة  قبلالعام للمؤمتر واجمللس 

 2019بعههد المههائههة خن ينتتهه  لليترة من يوليو/تموز  الثههانيههة والسهههههههههههتينيتعّين على المجلس في دورتهه  
 :2021إلى يونيو/حزيران 

 عضوا     نة الربنامج؛ 12الرئيس و 
 عضوا     نة املالية؛ 12الرئيس و 
 أعضا     نة الشؤو  الدستورية والقانونية 7الرئيس و. 

 

 استفسارات بشأ  مضمو  هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي 
 Rakesh Muthooالسيد 

 مدرير شعبة املؤمتر واجمللس وشؤو  املراسم
 +39 06570 55987ا اتف: 
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)أ( من الالئحة العامة للمنظمة، ينتخب اجمللس رؤسيييا  وأعضيييا   نة الربنامج و نة  3-25ملادة عمال  بأحكام ا -1
 املالية و نة الشؤو  الدستورية والقانونية خالل الدورة اليت يعقدها فور انتها  الدورة العادية للمؤمتر. 

 
وتقدم طلبات الرتشيييييييي   ذه اللجا  إىل األم  العام للمؤمتر واجمللس   موعد أقصييييييياه عشيييييييرين يوما  قبل املوعد  -2

 من الالئحة العامة للمنظمة(. 2-34و 2-27و 2-26احملدد الفتتاح دورة اجمللس اليت جتري فيها عملية االنتخاب )املواد 
 
، فإ  آخر موعد لتقدمي طلبات الرتشييييييييييييييي  إىل 2019يوليو/متوز  1   ونظرا  إىل أنه من املقرر عقد دورة اجمللس -3

 .9201 حزيران/يونيو 01من ظهر يوم االثنين  00.12األم  العام للمؤمتر واجمللس هو الساعة 
 
)عضيييييوا  اثنا  من كل من من أعضيييييا  املنظمة عضيييييوا  بلدا ثين عشييييير ممثل  الوتتألف  نة الربنامج من رئيس و  -4

األقاليم التالية: أفريقيا وآسييييييييييا واحمليأ ا اد  وأوروبا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريا والشيييييييييرن األدىن وعضيييييييييو واحد من 
أمريكا الشيييمالية ومن جنوب غرب احمليأ ا اد (. وعلى كل دولة عضيييو ترغب   أ  تكنتخب كعضيييو   اللجنة أ  تبل  

مؤمتر واجمللس باسييييييم املمثل الذي سييييييتعيننه   اللجنة   حالة انتخاما، مع بيا  مؤهالته وخرباته بالتفصيييييييل األم  العام لل
 من الالئحة العامة للمنظمة(. 2-26)املادة 

 
)عضيييوا  اثنا  من كل من من أعضيييا  املنظمة عضيييوا  بلدا ثين عشييير ممثل  الو تألف  نة املالية من رئيس كما ت -5

الية: أفريقيا وآسييييييييييا واحمليأ ا اد  وأوروبا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريا والشيييييييييرن األدىن وعضيييييييييو واحد من األقاليم الت
أمريكا الشيييمالية ومن جنوب غرب احمليأ ا اد (. وعلى كل دولة عضيييو ترغب   أ  تكنتخب كعضيييو   اللجنة أ  تبل   

تعيننه   اللجنة   حالة انتخاما، مع بيا  مؤهالته وخرباته بالتفصيييييييل األم  العام للمؤمتر واجمللس باسييييييم املمثل الذي سيييييي
 من الالئحة العامة للمنظمة(. 2-27)املادة 

 
)عضيييو من كل من   املنظمة أعضيييا  بلدا  سيييبعة ممثل  لو وتتألف  نة الشيييؤو  الدسيييتورية والقانونية من رئيس  -6

د  وأوروبا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريا والشيييييييييرن األدىن وعضيييييييييو واحد من األقاليم التالية: أفريقيا وآسييييييييييا واحمليأ ا ا
أمريكا الشيييمالية ومن جنوب غرب احمليأ ا اد (. وعلى كل دولة عضيييو ترغب   أ  تكنتخب كعضيييو   اللجنة أ  تبل   

ا، مع بيا  مؤهالته وخرباته بالتفصيييييييل األم  العام للمؤمتر واجمللس باسييييييم املمثل الذي سييييييتعيننه   اللجنة   حالة انتخام
   من الالئحة العامة للمنظمة(. 2-34)املادة 
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 و  ما يلي األعضا  اناليو    هذه اللجا : -7
 

 لجنة البرنامج
 

 (هولندا) Hans Hoogeveenالسيد الرئيس: 
 مجهورية إيرا  اإلسالمية األرجنت 
 سويسرا األرد 
 كندا الكونغو
 كوت ديفوار املتحدةاململكة 
 ماليزيا اليابا 
 نيوزيلندا بريو

 
 لجنة المالية

 
 (الفلب ) Lupiño Lazaro, Jrالرئيس: السيد 
 االحتاد الروسي

 الربازيل
 السودا 
 الص 

 املكسيك
 الواليات املتحدة األمريكية

 أسرتاليا
 أملانيا
 أنغوال

 بنغالديش
 مجهورية مصر العربية

 غينيا االستوائية
 

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 

 (زمبابوي) Godfrey Magwenzi: السيد الرئيس
 األرد 

 الواليات املتحدة األمريكية
 إندونيسيا

 سا  مارينو

 فيجي
 ليسوتو

 نيكاراغوا
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-http://www.fao.org/membersاملنظمة ) البوابة اخلاصة باألعضا   متاحة على  استمارات الرتشي إ  و  -8
gateway/en/ ،) يهللنفاذ إل الالزمة روراملكلمة ى  علمجيع األعضا  حصل الذي احملدود النفاذ   انيز. 

 
 00.12السهههههههههاعة  قبلإىل األم  العام للمؤمتر واجمللس رسييييييييييييا ا وإا وطبعها إلكرتوني   ويتع ن مل  االسييييييييييييتمارات -9

  .9201 حزيران/يونيو 01ظهر يوم اإلثنين  من


