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 اجمللس
 بعد املائةستون الالثالثة و الدورة 

 2019 كانون األول/ديسمرب 6-2ا، روم

 العضوية يف اجمللس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
 

ا ملــا نص عليــه قرار مؤمتر منظمــة األغــذيــة والزراعــة  من الــدول دول  من اجمللس أن ينتخــب ســـــــــــــــتّ  ، يطلــب7/2011طبقــً
يناير/كانون الثاين  1مدهتا ثالث ســنوات (لوالية املنظمة للعضــوية يف اجمللس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي  يف عضــاءاأل

 املقاعد التالية:  ) لشغل2022ديسمرب/كانون األول  31 – 2020
 

 من القائمة ألف ) 2مقعدان اثنان ( •
 ابءمن القائمة ) 1مقعد واحد ( •
 جيم ) من القائمة1مقعد واحد ( •
 ) من القائمة دال2(اثنان مقعدان  •

 
ويتعّني على الدول األعضــاء الراغبة يف ترشــيح نفســها للمقاعد املذكورة أعاله أن متأل االســتمارة املرفقة طيه وأن ترســلها إىل 

 .2019نوفمرب/تشرين الثاين  25من ظهر يوم اإلثنني  12.00الساعة قبل  )A140أمني عام املؤمتر واجمللس (الغرفة 
 

 هذه الوثيقة إىل:مضمون ميكن توجيه أي استفسارات بشأن 
 

 Rakesh Muthooالسيد 
 املراسم وشؤون واجمللس املؤمتر خدماتمدير، شعبة 
 55987 06570 39+اتف: اهل

  

http://www.fao.org/
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م الدول األعضـــــاء يف املنظمة، ألغراض االنتخاب للعضـــــوية يف اجمللس التنفيذي، إىل مخس قوائم منفصـــــلة  -1 تُقســـــّ
 كما هو مبّني يف املوقع اإللكرتوين جمللس املنظمة ضــــــــــــــمن خانة "معلومات إضــــــــــــــافية":   * (ألف وابء وجيم ودال وهاء)

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/ar/ 
 
 ليحلوا حملّ  2022يســــــــــــمرب/كانون األول د 31ويطلب من اجمللس أن ينتخب ســــــــــــتة أعضــــــــــــاء لوالية تنتهي يف  -2

) دال( كنداو ) جيم(األرجنتني و ) ألف( أنغوال ، أي2019ديســـــــــــمرب/كانون األول  31واليتهم يف تنتهي األعضـــــــــــاء الذين 
 ).ابء(ابكستان و ) الد( أملانياو  )ألف( ووالكونغ

 
 وجيوز إعادة انتخاب األعضاء املنتهية واليتهم لوالية أخرى. -3
 
 هبذه الوثيقة. املرفق ألفوترد استمارة الرتشيح يف  -4
 

ـــــــدول الــــيت انــــتــــخــــبــــهـــــــا اجملــــلــــس املنظمة الدول اليت انتخبها جملس اتريخ انتهاء الوالية  ال
 االقتصادي واالجتماعي

   
 األرجنتني (جيم) 2019ديسمرب/كانون األول  31

 أملانيا (دال)
 1(ألف)أنغوال 

 ابكستان (ابء)
 )دال(كندا 

 )ألف(الكونغو 

 3)دال(إسبانيا 
 السودان (ألف)

 2)جيم(كولومبيا 
 3(دال) لكسمربغ

 )ألف(مجهورية مصر العربية 
 )ابء(اململكة العربية السعودية 

   
 4آيرلندا (دال) 2020ديسمرب/كانون األول  31

 الربازيل (جيم)
 4بلجيكا (دال)
 بولندا (هاء)

 )ألف(اجلزائر 
 5)ألف(غينيا االستوائية 

 )ابء(الصني 
  )جيم(غواتيماال 

 ليسوتو (ألف)
 اململكة املتحدة (دال)

  )ءها( هنغار�
 )دال(الياابن 

                                                           
 يفوأنغوال  ،2018و 2017 عاميهذا املقعد يف  زميبابوي، على أن تشـــغل يف جملس املنظمةإىل اتفاق يقضـــي بتشـــاطر مقعد أنغوال و  زميبابويتوصـــلت  1 

  .2019 عام
 2017 عام ملقعد يفااجمللس االقتصادي واالجتماعي، على أن تشغل املكسيك هذا يف توصلت املكسيك وكولومبيا إىل اتفاق يقضي بتشاطر مقعد   2

 . 2019و 2018 عامي وكولومبيا يف
نحى  تت: يلي ما إقرار مت، واالجتماعي االقتصــــادي للمجلس واإلدارة التنســــيق اجتماعيف  2018 نيســــانأبريل/ 16 يف عقدتان اليت نتخاابتاالخالل   3

 مناعتبارا  منهما كل  والية ولكسمربغ سبانياعلى أن تكمل كل من إ ،2018 األول كانونديسمرب/ 31 من اعتبارا مقعدمها نع والنرويج اليو�نكل من 
 .2019 األول كانونديسمرب/   31 إىل 2019 الثاين كانونيناير/ 1
 انظر املرفق ابء.4  
لثالثة الوالية ا –(مقعد يشــغله بلد من: القائمة ألف  االســتوائية غينياتشــغله  ،)2020-2018(ألف  قائمةمن ال بلدمقعد يتم شــغله ابلتناوب من قبل   5

 .2021/2022/2023الرابعة: الوالية  -؛ والقائمة جيم2018/2019/2020
 

الثالث ســـــــنوات املعمول هبا واليت من أجلها تنتخب الدول األعضـــــــاء من قبل اجمللس االقتصـــــــادي واالجتماعي أو جملس  ةتتعلق مدة العضـــــــوية بفرت   *
 ..ءاملنظمة على التوايل. وجيوز للدول األعضاء أن تتنحى ملدة سنة أو سنتني خالل هذه الفرتة وعرض مقعدها على دولة أخرى من الدول األعضا

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/ar/
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 2021ديسمرب/كانون األول  31

 
 6 )ابء(أفغانستان 
 7 )ابء(الكويت 

 8 (جيم)املكسيك 
 9 )ألف(نيجري� 
 (دال)هولندا 

 )دال(الوال�ت املتحدة األمريكية 

 
 (هاء)االحتاد الروسي 

 مجهورية إيران اإلسالمية (ابء)
 )ألف(بوركينا فاسو 

 )ابء(كور� مجهورية  
 (دال)السويد 
  10 (دال) سويسرا

 
 

 2022ديسمرب/كانون األول  31
 

 ) ألف(...

 ) (ألف...

 ) ابء(...

 (جيم)...

 دال) (...

 )دال(...

 
 (دال) إسبانيا
 (دال) أسرتاليا

 )ألف( بوروندي
  )ابء( تركمانستان

 )جيم (ابكو 
 )ألف( مدغشقر

 
  

                                                           
 عامي يف واهلند، 2019عام هذا املقعد يف أفغانســــتان ، على أن تشــــغل يف جملس املنظمةإىل اتفاق يقضــــي بتشــــاطر مقعد  واهلندأفغانســــتان توصــــلت   6

 .2021و 2020
، 2020و 2019عامي هذا املقعد يف الكويت ، على أن تشـــــــــغل يف جملس املنظمةإىل اتفاق يقضـــــــــي بتشـــــــــاطر مقعد الكويت وأفغانســـــــــتان توصـــــــــلت   7

 .2021 عام يفوأفغانستان 
 2020 عامي يفوبريو ، 2019عام هذا املقعد يف املكسيك ، على أن تشغل يف جملس املنظمةإىل اتفاق يقضي بتشاطر مقعد املكسيك وبريو توصلت   8
 .2021و
 يفوكوت ديفوار ، 2019ام عهذا املقعد يف نيجري� ، على أن تشــغل يف جملس املنظمةإىل اتفاق يقضــي بتشــاطر مقعد نيجري� وكوت ديفوار توصــلت   9

 .2021و 2020 عامي
 مقعدها ستتنحى عن سويسرا بلغ أبنأُ ) أ(: 2019 مايو/ أ�ر 7 اليت انعقدت يف الثانية عشرة العامة تهجلس يفواالجتماعي،  االقتصادي اجمللس إن  10

إىل  2020 الثاين يناير/كانون 1 اعتبارا من مدة والية ســــــــويســــــــرا، إلكمال النمســــــــا ابلتزكية انتخبو  (ب) ؛2019 األول ديســــــــمرب/كانون 31 من اعتبارا
 .2021األول  ديسمرب/كانون 31
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 املرفق ألف
 استمارة الرتشيح للمجلس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي

 
____________________________________________________________ 
 

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  25 ، املوافقمن يوم اإلثنني 12.00آخر موعد لتقدمي االستمارة الساعة 
 

 األمني العام للمؤمتر واجمللس إىل:
 A139estالغرفة 

 

 التاريخ: ......................

  
 إّن مندوب .......................... (دولة عضو يف منظمة األغذية والزراعة) 

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

 
 /1.......................................................   ضمن القائمة .........يرغب يف ترشيح  

................................................................................................... 
 املمتدة منلالنتخاب لشغل مقعد يف اجمللس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي للوالية  

 .2022ديسمرب/كانون األول  31إىل  2020يناير/كانون الثاين  1
 

 (دولة عضو يف منظمة األغذية والزراعة).......................... إّن مندوب 
 

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

 يقبل هذا الرتشيح 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :كاآليت  هي 2022-2020الفرتة ابلنسبة إىل رمز القائمة ألف أو ابء أو جيم أو دال حسب املقتضى. واملقاعد اليت ينبغي ملؤها  اجدر إ يرجى /1
  .دالمن القائمة ) 2( ان اثنان، ومقعدجيممن القائمة ) 1واحد ( ومقعد ابء،من القائمة ) 1(واحد  من القائمة ألف، ومقعد) 2(ان اثنان مقعد 
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 ابءاملرفق 
 

 املمثلية الدائمة 
 جلمهورية أملانيا االحتادية

 لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما
 

 األمني العام ملؤمتر وجملس منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
 روما 00142
 A140القاعة 

 
 مذكرة شفهية

 18/2019رقم 
 

إن املمثلية الدائمة جلمهورية أملانيا االحتادية لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما ("املمثلية الدائمة ألملانيا)، بصـــــــــــــفتها اجلهة 
للقائمة دال لرب�مج األغذية العاملي، تتقدم أبطيب التحيات إىل شــــــــــعبة املؤمتر واجمللس وشــــــــــؤون املراســــــــــم وإىل أمانة  املنظمة

 .2020اجمللس وتتشرف بتقدمي معلومات عن االتفاقات اليت مت التوصل إليها ضمن القائمة دال يف ما يتعلق ابملقاعد لعام 
 

نفيذي م برتشـــــــــيح كل من كندا وأملانيا للمقعدين املقابلني للقائمة دال يف اجمللس التابلنســـــــــبة إىل االنتخاابت العادية، نتقد
 .2022-2020لرب�مج األغذية العاملي للفرتة 

 
، ســـــتتنحى بلجيكا يف 2020وأما يف ما خيص االتفاقات اليت مت التوصـــــل إليها ضـــــمن القائمة خبصـــــوص املقعدين يف عام 

 لصاحل النرويج. 2020رك يف حني ستتنحى آيرلندا يف عام عن مقعدها لصاحل الدامن 2020عام 
 

وتغتنم املمثلية الدائمة ألملانيا هذه الفرصـــة لتعرب جمدداً لشـــعبة املؤمتر واجمللس وشـــؤون املراســـم عن خالص عبارات الشـــكر 
 والتقدير.

 
 2019نوفمرب/تشرين الثاين  6روما، 

 
 اخلتم)(

 
 


	المرفق ألف

