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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 
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 اجمللس
  واألربعون بعد املائة الثامنةالدورة 

 2023 ديسمرب/كانون األول 6-2  روما، 

 عضوية اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي

 

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
 

 سّتُيطلب إىل اجمللس انتخاب  ،منظمة األغذية والزراعة )الفاو(مؤمتر  نالصادر ع 7/1122عماًل بالقرار  

يناير/كانون  2) سنوات ثثاللوالية مدتها ، يلربنامج األغذية العامل يلعضوية اجمللس التنفيذأعضاء يف املنظمة  لدو

 ملقاعد التالية: شغل ا، ل(1126ديسمرب/كانون األول  12 – 1124الثاني 

 من القائمة ألف انمقعد 

 مقعد واحد من القائمة باء 

  جيم القائمة من واحد مقعد 

  دال القائمة مقعدان من 
 

 شيح املرققة بهذه الوثيقة لرتا ةاملذكورة أعاله، ملء استمار دوعلى الدول األعضاء الراغبة يف الرتشح للمقاع 

 يوم اإلثنني من ظهر 21.11الساعة قبل ( A-139)الغرقة  سإىل األمني العام للمؤمتر واجملل إحالتهاو

 . 1121 تشرين الثاني/نوقمرب 12

 
 :ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل

 Stephen Dowdالسيد 

 رئيس قرع املؤمتر واجمللس والعالقات مع احلكومات

 3459 5705 3906+اهلاتف : 
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 ةقوائم منفصل مخسإىل  ،يالتنفيذ ساجملل يفللعضوية  بألغراض االنتخاالفاو، قسم الدول األعضاء يف ُت -2

": إضاقية تمعلوما" خانة نضم والفا سلجمل ياإللكرتون عوقامل يفما هو مبّين كوباء وجيم ودال وهاء(  )ألف
http://www.fao.org/bodies/council/cl145/ar/ 

 
 ليحّلوا حمّل 1126 لاألو نديسمرب/كانو 12 لوالية تنتهي يف ءأن ينتخب سّتة أعضا ساجملل يتعّين علىو -1

(، لالكامريون )القائمة ألف(، كندا )القائمة دا وهم ،1121ديسمرب/كانون األول  12األعضاء الذين تنتهي واليتهم يف 

 (.فأقريقيا )القائمة أل ب)القائمة باء( وجنو ةالعربية السعودي ة)القائمة جيم(، اململك أملانيا )القائمة دال(، هاييت
 
 .ىواليتهم لوالية أخر تانته ناألعضاء الذي بانتخا دةاعإ زوجيو -1
 
  .يقةهذه الوثب ألف رق امليف استمارة الرتشيح  ردتو -4

 
 االقتصادي واالجتماعي نتخبها اجمللسيالدول اليت  الفاونتخبها جملس يالدول اليت  الواليةانتهاء تاريخ 

 الكامريون )ألف( 1121ديسمرب/كانون األول  12

 كندا )دال(

 أملانيا )دال(

 هاييت )جيم(

 اململكة العربية السعودية )باء(

 جنوب أقريقيا )ألف(

 أسرتاليا )دال(

 كوبا )جيم(

 املغرب )ألف(

 1)دال(إسبانيا 

 2باكستان )باء(

 السودان )ألف(

 بلجيكا )دال( 1124ديسمرب/كانون األول  12

 الربازيل )جيم(

 3غانا )ألف(

 سلوقاكيا )هاء(

 السويد )دال(

 تونس )ألف(

 الصني )باء(

 اجلمهورية التشيكية )هاء(

 غواتيماال )جيم(

 اليابان )دال(

 اململكة املتحدة )دال(

 زامبيا )ألف(
 

 أقغانستان )باء( 1122ديسمرب/كانون األول  12

 إيطاليا )دال(

 املكسيك )جيم(

 الفلبني )باء(

 أوغندا )ألف(

 الواليات املتحدة األمريكية )دال(

 اهلند )باء(

 العراق )باء(

 هولندا )دال(

 االحتاد الروسي )هاء(

 سرياليون )ألف(

 سويسرا )دال(
   

 )ألف( بوروندي  1126ديسمرب/كانون األول  12

 )جيم(  كوبا 

 )ألف( إثيوبيا 

 )دال( النرويج 

 )باء( باكستان 

 )دال( 

                                                      
ها وأّن 1121ديسمرب/كانون األول  12يت تنّحت عن منصبها يف إسبانيا قد حّلت حمّل النرويج الأبلغ اجمللس االقتصادي واالجتماعي الفاو أّن   1

 .1121ديسمرب/كانون األول  12للفرتة املتبقية من الوالية حتى  ستشغل هذا املقعد يف القائمة دال
 1121ديسمرب/كانون األول  12يف  اليت تنّحت عن منصبها باكستان قد حّلت حمّل مجهورية كورياالفاو أّن  يأبلغ اجمللس االقتصادي واالجتماع  2

 .1121ديسمرب/كانون األول  12هذا املقعد حتى  وأّنها ستشغل
 (،1127-1122(، القائمة باء )1124-1121يتّم شغل هذا املقعد بالتناوب بني القوائم ألف وباء وجيم على النحو اآلتي: القائمة ألف )  3

 (.1111-1112( والقائمة جيم )1111-1122القائمة ألف )

http://www.fao.org/bodies/council/cl145/ar/
http://www.fao.org/bodies/council/cl145/ar/
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 ألف املرفق -ألف 

 جمللس التنفيذي لربنامج األغذية العامليلعضوية يف ااستمارة الرتشيح ل

 
 1211 تشرين الثاني/نوقمرب 12 ثننياال يوم ظهر من 21.11 الساعة آخر مهلة لتقديم االستمارة

 

 لس مؤمتر واجملللاألمني العام  إىل:

 A-139الغرقة 

  ....................... التاريخ:

  

 (الفاو يف)دولة عضو  .................................. مندوبإّن  

 

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

 

 
 

 /2....... ...لقائمةا ضمن ....... ................................................ ....ترشيحيف يرغب 

...................................................................................................... 
 

 للوالية املمتدة منلالنتخاب لشغل مقعد يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي  

 .1126ديسمرب/كانون األول  12إىل  1124يناير/كانون الثاني  2

 

 (الفاو)دولة عضو يف  .................................  بمندوإّن  

 

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

 

 

 

 

 

 هذا الرتشيح يقبل

___________ 

: يه 1126-1124لفرتة لاملقاعد اليت ينبغي ملؤها و .املقتضىأو باء أو جيم أو دال حسب  ألفدرج رمز القائمة ُي 1 
  دال.القائمة مقعدان من مقعدان من القائمة ألف، مقعد واحد من القائمة باء، مقعد واحد من القائمة جيم و 
 .1126-1124لفرتة هاء خالل االقائمة  يفتوجد مقاعد شاغرة  وال  

 




