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 اجمللس

 والستون بعد املائةامسة الدورة اخل

 2020ديسمرب/كانون األول  4 – تشرين الثاين/نوفمرب 30

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي
 
 

 انتخاب ســــــــــّت  )،املنظمةاألغذية والزراعة (الصــــــــــادر عن مؤمتر منظمة  7/2011للقرار ا يتعّني على اجمللس، وفقً  -1
 ان اثنانمن القائمة ألف؛ وعضـــو واحد  من الدول األعضـــاء يف املنظمة للمجلس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي (عضـــو

) لوالية مدهتا ثالث سنوات للفرتة املمتدة هاء وعضو واحد من القائمة ؛؛ وعضوان اثنان من القائمة دالجيممن القائمة 
 .2023ديسمرب/ كانون األول  31إىل  2021يناير/ كانون الثاين  1من 

 
 :وقد ّمت ترشيح الدول األعضاء التالية للقائمة الواردة أد�ه يف الفرتة املذكورة -2
 

 القائمة
 املرشحون (عدد املقاعد الشاغرة)

 املغرب • )واحد(ألف 

 الربازيل • )اثنان(جيم 
 غواتيماال •

 دامنركال • )اثنان(دال 
 النرويج •

 هنغار� • )واحد( هاء
 

الذي خيضــــــــــع ملبدأ  املقعدوإىل أن  للفرتة املذكورة ابءالقائمة وجتدر اإلشــــــــــارة إىل عدم وجود مقاعد شــــــــــاغرة يف  -3
 .2023-2021 الفرتة يف جيم القائمة إىل سينتقل 2020-2018 الفرتة يف ألف القائمة تشغله الذيالتناوب 

 
 ن التوصل إىل اتفاق ضمن القائمة املذكورة. ترد لإلحاطة مذكرة شفهية من منسق القائمة جيم بشأو  -4
 

http://www.fao.org/


CL 165/LIM/3 2 

 شيلي بعثة 
 –وكاالت األمم املتحدة يف روما  إىل

 األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العامليمنظمة 
 

  13/20رقم 
 

 شفهيةمذكرة 
 

نمية الزراعية األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتمنظمة  –البعثة الدائمة لشيلي لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما تتوجه 
املؤقت جملموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، أبصدق التحيات إىل وبر�مج األغذية العاملي، بصفتها الرئيس 

من جدول أعمال الدورة  1-17أبن تشري إىل البند  فوتتشر  –األجهزة الرائسية خدمات عبة ش –منظمة األغذية والزراعة 
 ".ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لرب�مج األغذية العامليائة جمللس املنظمة عن "انتخاب اخلامسة والستني بعد امل

 
االتفاق التايل بني مقدمي إبالغكم هبذا الصدد أبّن جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب قد وافقت على ونوّد 

 2023-2021الطلبات لشغل املنصبني املتوافرين ضمن القائمة جيم للمجلس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي للفرتة 
 ابلتناوب، حيث يشغل كل منهما هذا املنصب يف اجمللس التنفيذي ملدة سنتني: 

  2023و 2022تليها األرجنتني يف عامي  2021يف عام غواتيماال  •
 2023، تليها غواتيماال يف عام 2022و 2021يف عامي الربازيل  •

 
، بصفتها الرئيس املؤقت جملموعة بلدان أمريكا د مقارها يف روماجالبعثة الدائمة لشيلي لدى املنظمات الدولية اليت تو وتنتهز 

عن  –األجهزة الرائسية خدمات شعبة  –كي تعرب جمدًدا ملنظمة األغذية والزراعة الالتينية والبحر الكارييب، هذه الفرصة ل
 الحرتام. أصدق عبارات التقدير وا

 
  2020نوفمرب/تشرين الثاين  27 روما،

 
 [التوقيع]

 
 

 منظمة األغذية والزراعة يف روما]: بعثة شيلي لدى [اخلتم
 األغذية والزراعةمنظمة 

 األجهزة الرائسية خدمات 


