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 اجمللس

 بعد املائة نو والست السابعةالدورة 

 2021 حزيرانيو/نيو  29

 عضوية جلنة الرب�مج وجلنة املالية
 وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 

 وجزملا

ا ا ا رابطً أيضـــــــــــً وتتضـــــــــــمن  س الثالثاجمللن األعضـــــــــــاء احلاليني يف جلان تفاصـــــــــــيل عهذه الوثيقة  عطيت خاصـــــــــــً
إىل األمني رساهلا وإها تعاا وطبإلكرتونيً  االستماراتهذه لكل جلنة. ويتعّني ملء اإللكرتونية رتشيح ال اتستمار اب

 .2021 حزيران/يونيو 7 املوافق من ظهر يوم اإلثنني 12:00الساعة  قبلالعام للمؤمتر واجمللس 

 2021بعـــد املـــائـــة أن ينتخـــب للفرتة من يوليو/متوز  والســـــــــــتني الســـــــــــــابعـــةيتعّني على اجمللس يف دورتـــه 
 :2023إىل يونيو/حزيران 

 يف جلنة الرب�مج؛ اعضوً  12الرئيس و •
 يف جلنة املالية؛ اعضوً  12الرئيس و •
 .أعضاء يف جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 7الرئيس و •

 

 استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: ميكن توجيه أي
 Rakesh Muthooالسيد 

 أمني عام املؤمتر واجمللس

 Director@fao.org-CSGالربيد اإللكرتوين: 

 +39 06570 55987اهلاتف: 
 

http://www.fao.org/home/en/
mailto:CSG-Director@fao.org
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(أ) من الالئحة العامة للمنظمة، ينتخب اجمللس رؤســــاء وأعضــــاء جلنة الرب�مج وجلنة  3-25ملادة عمًال أبحكام ا -1
 املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية خالل الدورة اليت يعقدها فور انتهاء الدورة العادية للمؤمتر. 

قبل املوعد  اه عشـــــــرين يومً أقصـــــــاوتقدم طلبات الرتشـــــــيح هلذه اللجان إىل األمني العام للمؤمتر واجمللس يف موعد  -2
 من الالئحة العامة للمنظمة). 2-34و 2-27و 2-26احملدد الفتتاح دورة اجمللس اليت جتري فيها عملية االنتخاب (املواد 

، فإن آخر موعد لتقدمي طلبات الرتشـــــــــــــــيح 2021يونيو/حزيران  29إىل أنه من املقرر عقد دورة اجمللس يف  اونظرً  -3
 .2021 حزيران/يونيو 7 املوافق ثننيإلمن ظهر يوم ا 00:12إىل األمني العام للمؤمتر واجمللس هو الساعة 

(عضــــــوان اثنان من كل من من أعضــــــاء املنظمة  اعضــــــوً ا بلدً ثين عشــــــر ممثلني الوتتألف جلنة الرب�مج من رئيس و  -4
األقاليم التالية: أفريقيا وآســــــــــيا واحمليط اهلادئ وأورواب وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب والشــــــــــرق األدىن وعضــــــــــو واحد من 
أمريكا الشـــمالية ومن جنوب غرب احمليط اهلادئ). وعلى كل دولة عضـــو ترغب يف أن تُنتخب كعضـــو يف اللجنة أن تبلغ 

مؤمتر واجمللس ابســـــــم املمثل الذي ســـــــتعّينه يف اللجنة يف حالة انتخاهبا، مع بيان مؤهالته وخرباته ابلتفصـــــــيل األمني العام لل
 من الالئحة العامة للمنظمة). 2-26(املادة 

(عضــــوان اثنان من كل من من أعضــــاء املنظمة  اعضــــوً بلًدا ثين عشــــر ممثلني الو تألف جلنة املالية من رئيس كما ت -5
األقاليم التالية: أفريقيا وآســــــــــيا واحمليط اهلادئ وأورواب وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب والشــــــــــرق األدىن وعضــــــــــو واحد من 
أمريكا الشـــمالية ومن جنوب غرب احمليط اهلادئ). وعلى كل دولة عضـــو ترغب يف أن تُنتخب كعضـــو يف اللجنة أن تبلِّغ 

للمؤمتر واجمللس ابســـــــم املمثل الذي ســـــــتعّينه يف اللجنة يف حالة انتخاهبا، مع بيان مؤهالته وخرباته ابلتفصـــــــيل األمني العام 
 من الالئحة العامة للمنظمة). 2-27(املادة 

(عضـــو من كل من يف املنظمة أعضـــاء بلدان ســـبعة ممثلني لو وتتألف جلنة الشـــؤون الدســـتورية والقانونية من رئيس  -6
ية: أفريقيا وآســــــــــيا واحمليط اهلادئ وأورواب وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب والشــــــــــرق األدىن وعضــــــــــو واحد من األقاليم التال

أمريكا الشـــمالية ومن جنوب غرب احمليط اهلادئ). وعلى كل دولة عضـــو ترغب يف أن تُنتخب كعضـــو يف اللجنة أن تبلِّغ 
ّينه يف اللجنة يف حالة انتخاهبا، مع بيان مؤهالته وخرباته ابلتفصـــــــيل األمني العام للمؤمتر واجمللس ابســـــــم املمثل الذي ســـــــتع

  من الالئحة العامة للمنظمة). 2-34(املادة 

 ويف ما يلي األعضاء احلاليون يف هذه اللجان: -7
 

 جلنة الرب�مج
 

 )هولندا( Hans Hoogeveenالسيد الرئيس: 

 فرنسا األرجنتني
 كندا األردن

 مايل اإلسالميةمجهورية إيران 
 ماليز� زامبيا
 اململكة املتحدة شيلي
 نيوزيلندا الصني
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 جلنة املالية
 

 )أوروغواي( Imelda Smolcic ة: السيدةالرئيس

 االحتاد الروسي
 ثيوبياإ

 أسرتاليا
 أملانيا

 الربازيل
 بنغالديش

 مجهورية مصر العربية
 السودان

 املكسيك
 النيجر

 الوال�ت املتحدة األمريكية
 الياابن

 
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 
 )سان مارينو( Daniela Rotondaro ة: السيدةالرئيس

 األردن
 إسبانيا
 غابون
 الفلبني

 فيجي
 نيكاراغوا

 الوال�ت املتحدة األمريكية

 
 املنظمة البوابة اخلاصة ابألعضاء يفمتاحة على  استمارات الرتشيحإن و  -8
/)http://www.fao.org/members-gateway/en ،( كلمة ى  علمجيع األعضاء حصل الذي احملدود النفاذ يف احليز
 .يهللنفاذ إل الالزمة رورامل

 من 00:12الســـــاعة  قبلإىل األمني العام للمؤمتر واجمللس رســــــاهلا وإا وطبعها إلكرتونيً  ويتعّني ملء االســــــتمارات -9
 .2021 حزيران/يونيو 7ظهر يوم اإلثنني 


