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 اجمللس

 بعد املائةستون الو امسة اخلالدورة 

 2020 األول كانون/ديسمرب 4 - الثاين تشرين/نوفمرب 30 روما،

 العضوية يف اجمللس التنفيذي لربانمج األغذية العاملي
 

 املقرتح اختاذها من جانب اجمللس اإلجراءات
 

من الدول دول  من اجمللس أن ينتخب ستتتتتتتتتتتتتت    ، يطلب7/2011طبًقا ملا نص عليه قرار مؤمتر منظمة األغذية والزراعة 
يناير/كانون  1مدهتا ثالث ستتتتتنوا   لوالية املنظمة للعضتتتتتوية يف اجمللس التنليذم لاألمذ األغذية العامل   يف عضتتتتتا األ

 ( لشغل املقاعد التالية: 2023ديسما/كانون األول  31 – 2021الثاين 
 

   من القائمة ألف ( 1مقعد واحد 

   جيممن القائمة ( 2مقعدان اثنان 

  من القائمة دال2 اثنان مقعدان ) 

   من القائمة ها 1مقعد واحد ) 
 

 سوقيع االستتتتتتتتتمار  املروقة طيه و مل  اويتعّي  على الدول األعضتتتتتتتتا  الراغبة يف سراتتتتتتتتيا نلستتتتتتتت ا للمقاعد املذكور  أعال  
ا ممستتتتتتتتتتتتتتوحتتتتة كنستتتتتتتتتتتتتتختتتتةلمؤمتر واجمللس  لعتتتتا  المّي األهلتتتتا إ  ارستتتتتتتتتتتتتتتتتوإ  :إ  اإللكرتوين الايتتتتد بواستتتتتتتتتتتتتتطتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتتوئيتتتتً

Council@fao.org-FAO ،2020نوفمرب/تشرين الثاين  23 ،من ظهر يوم اإلثنني 00:12الساعة بل وذلك ق. 
 

 هذ  الوثيقة إ :مضمون ميكن سوجيه أم استلسارا  بشأن 
 

 Rakesh Muthooالسيد 
  واجمللس لمؤمترل عا ال مّياأل
 55987 06570 39+اسف: اهل
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م الدول األعضتتتتتا  يف املنظمة، ألغرال االنتخايف للعضتتتتتوية يف اجمللس التنليذم، إ   س قوائم منل تتتتتلة  -1 سُقستتتتت 
 كما هو مبّي  يف املوقع اإللكرتوين جمللس املنظمة ضتتتتتتتتتتتتتتمن إانة ةمعلوما  إضتتتتتتتتتتتتتتاويةة:   *  ألف واب  وجيم ودال وها (

[http://www.fao.org/about/meetings/council/cl165/documents/ar]. 

 
 ليحلوا حمل   2023ديستتتتتتتتتتتتما/كانون األول  31طلب من اجمللس أن ينتخب ستتتتتتتتتتتتتة أعضتتتتتتتتتتتتا  لوالية سنت   يف ويُ  -2

الاازيل  جيم( وبولندا  اب ( واجلزائر  ألف(  ، أم2020ديستتتتتتتتتتتتتتما/كانون األول  31واليت م يف سنت   األعضتتتتتتتتتتتتتتا  الذين 
القائمة شتتغله سالذم  عليه تناويفاملقعد امل إ  أن اإلاتتار جتدر و  .والدمنارك  دال( وغينيا االستتتوائية  ألف( والنرويذ  دال(

 .2023-2021سينتقل إ  القائمة جيم يف اللرت   2020-2018يف اللرت  ألف 
 
 وجيوز إعاد  انتخايف األعضا  املنت ية واليت م لوالية أإرى. -3
 
 هبذ  الوثيقة. املروق ألفوسرد استمار  الرتايا يف  -4
 

 االقت ادم واالجتماع  الدول اليت انتخب ا اجمللس املنظمة الدول اليت انتخب ا جملس اتريخ انت ا  الوالية
   

ديسما/كانون  31
 2020األول 

  جيم( الاازيل
 بولندا  ها (

 (ألف اجلزائر 
 1 دال( الدمنارك

  2(ألف غينيا االستوائية 
 1 دال( النرويذ

 (اب  ال ّي 
  (جيم غواسيماال 

 ليسوسو  ألف(
 اململكة املتحد   دال(

  ( ها  هنغاراي
 (دال الياابن 

 
ديسما/كانون  31

 2021األول 

 
  3 جيم( بريو

  4(اب   ديلوار كو 

  5(اب  الكوي  

 
 االحتاد الروس   ها (

 (ألفبوركينا واسو  

 مج ورية إيران اإلسالمية  اب (

                                                           
تنحيان رلندا ستآي، أُبلغ اجمللس أبن بلجيكا و 2019 كانون األول/ديسما 5يف   عقدان يتنظمة الامللس الثالثة والستّي بعد املائة جمل الدور إالل   1

 2020 كانون الثاين/يناير 1الدمنارك والنرويذ والية كل من ما من ، على أن سكمل كل من 2019كانون األول /ديسما 31مقعدي ما اعتبارًا من عن 
 .2020كانون األول /ديسما 31إ  

 :الرابعةوالية ال يمةجة والقائمة االستوائية؛ غينياسشغله  ،2018/2019/2020 الثالثةوالية الة لفأة القائمة: من مقعد يتم اغله ابلتناويف من قبل بلد  2
2021/2022/2023. 

  وبريو، 2019عا  هذا املقعد يف  املكسيك، على أن سشغل جملس املنظمةيف إ  اسلاق يقض  بتشاطر مقعد  وبريو املكسيككل من سوصل     3
 .2021و 2020 عام  يف
 وكو ، 2019عا  هذا املقعد يف  نيجرياي، على أن سشغل يف جملس املنظمةإ  اسلاق يقض  بتشاطر مقعد  ديلوار وكو  نيجريايكل من سوصل     4

 .2021و 2020 عام  يف ديلوار
 ،2020و 2019  عامهذا املقعد يف  الكوي ، على أن سشغل يف جملس املنظمةإ  اسلاق يقض  بتشاطر مقعد  وأوغانستان الكوي كل من سوصل     5

 .2021 عا يف  وأوغانستان

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl165/documents/ar/
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 6 (اب  ند اهل
  دال(هولندا 

 (دال الوالاي  املتحد  األمريكية 
 

 (اب  كوراي مج ورية  
  دال(السويد 
 7 دال( النمسا

 

ديسما/كانون  31
 2022األول 

 8(جيم  األرجنتّي
 (دال  أملانيا
 9(ألف  أنغوال

 (ألف  ال ومال
 (دال  كندا

 ( اب   السعودية العربية اململكة

  دال( إسبانيا

  دال( أسرتاليا
 (ألف  بوروندم

  (اب   سركمانستان

 (جيم  ابكو 
 (ألف  مدغشقر

 
ديسما/كانون  31

 2023األول 

 
 ( ألف ...
 ( جيم... 
 ( جيم ...
 (دال ...
 دال( ... 
 (ها   ...

 
 (ها   بولندا
  (اب   ال ّي
 (ألف  ليسوسو

 (جيم  املكسيك
 (دال  املتحد  اململكة
 (دال  الياابن

  

                                                           
 ند اهلو ، 2019عا  هذا املقعد يف  أوغانستان، على أن سشغل يف جملس املنظمةإ  اسلاق يقض  بتشاطر مقعد ند اهلو  أوغانستانكل من سوصل     6

 .2021و 2020 عام يف 
 جرا عملية إلمبوجب  عقد انتخااب  اجمللس لرئيس ،2020 نيسانأبريل/ 3 املؤرخ 2020/205 وجب مقرر مب واالجتماع ، االقت ادم أجاز اجمللس  7

 واالجتماع  االقت ادم اجمللس مكتب روقر  . كوروأل  جائحة بسبب للمجلس عامة من غري العمل  عقد جلسة أنه الرئيس يرى عندما املواوقة ال امتة
 يتعّي اليت املقاعد الشاغر  عددل مساوايً وي ا  الرتايحا  عدد يكون اليت للمجلس التابعة األج ز  اللرعية يف املقاعد الشاغر  ملل  عقد انتخااب  كذلك
 اإلجرا  اجمللس اختذ ،ذلكسبًعا لو . إطوسّي سنطوم على ال امتة املواوقة إلجرا  عملية إالل من اإلقليمية اللئا  ابلنسبة إ  مجيع منه أقل أو ملؤها
 اعتبارًا  سبدأد  والية مل التنليذم اجمللس يف ابلتزكية، ،اإيطالي وانتخب 2020 نيسان/أبريل 21 من اعتبارًاالذم أصبا ساراًي  التايل
 ديسما/كانون األول 31 من اعتبارًاسنح  عن مقعدها  اليت النمسا حمل   لتحل ،2021 كانون األول/ديسما 31 يف وسنت   كانون الثاين/يناير 1من 

2020. 
  اعتبارًاهذا املقعد  األرجنتّي، على أن سشغل يف جملس املنظمةإ  اسلاق يقض  بتشاطر مقعد ية الدومينيك م وريةاجلو  األرجنتّيكل من سوصل     8
ديسما/كانون  31إ   2021 الثاين كانون/يناير 1 من اعتبارًاية الدومينيك م وريةاجلو  2020 األولديسما/كانون  31إ   2020 الثاين كانون/يناير 1 من

 .2022 األول
 كانون/يناير 1 من اعتبارًاهذا املقعد  أنغوال، على أن سشغل يف جملس املنظمةإ  اسلاق يقض  بتشاطر مقعد  أوريقيا وجنويف أنغوالكل من سوصل     9

 .2022 ديسما/كانون األول 31إ   2022 الثاين كانون/يناير 1 من اعتبارًاأوريقيا  وجنويف 2021 األول كانون/ديسما 31 إ  2020 الثاين
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 املرفق ألف
 استمارة الرتشيح للمجلس التنفيذي لربانمج األغذية العاملي

 
 

 2020نوفمرب/تشرين الثاين  23 ، املوافقمن يوم اإلثنني 12:00آخر موعد لتقدمي االستمارة الساعة 
 

 األمّي العا  للمؤمتر واجمللس إ :
 A140الغروة 
 

 لتاريخ: ......................ا

  
 يف منظمة األغذية والزراعة(إن  مندويف ..........................  دولة عضو  

 
  التوقيع(.......................... 

 
 /1يرغب يف سرايا .......................................................   ضمن القائمة ......... 

................................................................................................... 
 لالنتخايف لشغل مقعد يف اجمللس التنليذم لاألمذ األغذية العامل  للوالية املمتد  من 

 .2023ديسما/كانون األول  31إ   2021يناير/كانون الثاين  1
 

  دولة عضو يف منظمة األغذية والزراعة(....................... ...إن  مندويف 
 

  التوقيع(.......................... 
 

 يقبل هذا الرتايا 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .Council@fao.org-FAO إ : اإللكرتوين الايد بواسطة ضوئًيا ممسوحة كنسخةرسل  س  /1
 مقعد :كاآليت  ه  2023-2021اللرت  ابلنسبة إ  حسب املقتضى. واملقاعد اليت ينبغ  ملؤها أو ها  رمز القائمة ألف أو جيم أو دال  اجدر إ يرجى  /2

 ها .من القائمة ( 1واحد   ومقعد، دالمن القائمة ( 2  ان اثنانومقعد ،جيممن القائمة ( 2  ان اثنانومقعدألف، من القائمة ( 1واحد  
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