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A 

 المجلس
 بعد المائة ستونال الدورة

 2018 كانون األول/ديسمبر 7-3روما، 

 انتخاب ستة أعضاء في المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

 
للمجلس الصااادر عن مر ر املنظمة، ساا  من الدوع األعيفااان م املنظمة  7/2011اجمللس، وفقاً للقرار  انتخب -1

التنفيذي لربنامج األغذية العاملي )عيفااو واحد من القائمة أل و وعيفااوان اثنان من القائمة بانو وعيفااو واحد من القائمة 
إىل  2019الثاااا  ينااااير/ كاااانون  1من املمتااادة جيمو وعيفااااااااااااااوان اثناااان من القاااائماااة داع( ملااادة ثال  ساااااااااااااانوات للف ة 

 .2021ديسمرب/كانون األوع  31
 
 وهلذه الف ة مت ترشيح الدوع األعيفان التالية للقائمة الواردة أدناه:  -2
 

 القائمة
 )عدد المقاعد الشاغرة(

 المرشحون

 نيجرييا  أل  )واحد(
 أفغانستان  بان )اثنان(

  الكوي 
 املكسيك  جيم )واحد(
 هولندا  داع )اثنان(

  املتحدة األمريكيةالواليات 
 

 للف ة املعنية. القائمة هاءوجتدر اإلشارة إىل عدم وجود مقاعد شاغرة م 
 
ق   ةتب موّجهطّيه ك    وقد أرفق -3 االتفاقات اليت مّت بشاااا ن وجيم ان أل  وب القوائمالبلدان املدرجة على  يمن منسااااّ

 .القوائم هذهضمن  التوصل إليها

http://www.fao.org/
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 المرفق ألف
 

 الدائمة لنيجيريا لدى وكاالت األمم المتحدة المعنية باألغذية والزراعةالممثلية 
 التي توجد مقارها في روما

 
  2018نوفمرب/تشرين الثا   28

OPRFAO/RM/0011 
 

 أمني عام املر ر واجمللس م منظمة األغذية والزراعة
 

 (فرع املر ر واجمللس والعالقات مع احلكومات) Ghazaryan Hasmikإىل: 
 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
 
  روما
 

 الدورة الستون بعد المائة لمجلس منظمة األغذية والزراعة: انتخاب ستة أعضاء في المجلس التنفيذي
 لبرنامج األغذية العالمي

 
أبعث إليكم هبذه الرساااااااااااااالة بصااااااااااااافيت الرئيس بالنيابة للمجموعة اإلقليمية ألفريقيا )القائمة أل ( لكي أطلعكم على  

االتفاق الذي مّت التوصاال إليه بني البلدان األعيفااان م القائمة بشاا ن التناوش على شااغل املقاعد بالنساابة إىل أحد املقاعد الذي 
 .2021ديسمرب/كانون األوع  31إىل  2019املمتدة من األوع من يناير/كانون الثا  سيصبح شاغرًا م القائمة أل  للف ة 

 
سوف تشغل مجهورية نيجرييا االحتادية هذا املقعد م اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي للف ة املمتدة  -1

)ساااااااانة واحدة(، على أن  2019ديساااااااامرب/كانون األوع  31وحىت  2019من األوع من يناير/كانون الثا  
 .تتنحى من بعدها

ساااااااااوف تشاااااااااغل مجهورية كوت ديفوار هذا املقعد م اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي للف ة املمتدة  -2
 .)سنتان( 2021ديسمرب/كانون األوع  31وحىت  2020من األوع من يناير/كانون الثا  

 
 .لومات م دورته املقبلةراجًيا التفيفل بإطالع اجمللس على هذه املع 

 
مشاااااا   حسااااااب  ترشاااااايحوقد بلغين أّن البلدين املرشااااااحني، أي نيجرييا وكوت ديفوار، قّدما إىل مكتبكم طلب  

 .األصوع املرعّية
 

 .مع أصدق التحّيات 
 

 (اإلميفان)
 Yaya A. O. Olaniran  الدكتور

 املمثل الدائم
 والرئيس بالنيابة للمجموعة اإلقليمية ألفريقيا
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 باءالمرفق 
  الممثلية الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى وكاالت األمم المتحدة في روما

 
  2018نوفمرب/تشرين الثا   23

 
 إىل: أمني عام املر ر واجمللس،

 Louis Gagnon  السيد
 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

  روما
 

 والزراعة: انتخاب ستة أعضاء في المجلس التنفيذي الدورة الستون بعد المائة لمجلس منظمة األغذية
  لبرنامج األغذية العالمي

 
 أبعث إليكم هبذه الرسالة بصفيت الداعي إىل اجتماعات البلدان املدرجة على القائمة بان لربنامج األغذية العاملي 

لكي أطلعكم على االتفاق الذي مّت التوصاااال إليه بني البلدان األعيفااااان م القائمة بان بشاااا ن التناوش على شااااغل املقاعد 
 2019بالنسااااااابة إىل املقعدين اللذين سااااااايصااااااابحان شااااااااغرين م القائمة بان للف ة املمتدة من األوع من يناير/كانون الثا  

 .2021ديسمرب/كانون األوع  31 إىل
 

  :واالتفاق هو اآليت 
 
توصااال  اهلند وباكساااتان إىل اتفاق يقيفاااي بتشااااطر املقعد م اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي، على أن  -1

 2019ديساااااااااامرب/كانون األوع  31وحىت  2019تشااااااااااغل أفغانسااااااااااتان هذا املقعد اعتبارًا من األوع من يناير/كانون الثا  
 2020واحدة( على أن تتنحى من بعدها وتشاااااااغل اهلند هذا املقعد للف ة املمتدة من األوع من يناير/كانون الثا   )سااااااانة
 .)سنتان( 2021ديسمرب/كانون األوع  31إىل 
 
توصاال  الكوي  وأفغانسااتان إىل اتفاق يقيفااي بتشاااطر مقعد م اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي، على  -2

 2020ديسااااااااااامرب/كانون األوع  31وحىت  2019كوي  هذا املقعد اعتباراً من األوع من يناير/كانون الثا  أن تشاااااااااااغل ال
 2021)ساااانتان( على أن تتنحى من بعدها وتشااااغل أفغانسااااتان هذا املقعد للف ة املمتدة من األوع من يناير/كانون الثا  

 .)سنة واحدة( 2021ديسمرب/كانون األوع  31إىل 
 

 .التفيفل بإطالع اجمللس على هذه املعلومات م دورته املقبلةراجًيا  
 

 .مع أصدق التحّيات 
 
 (اإلميفان)

Cui Jishun 
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 جيمالمرفق 
 

 وزارة الخارجية –دولة بوليفيا المتعددة القوميات 
 الزراعيةاملمثلية الدائمة ملنظمات األمم املتحدة م روما: منظمة األغذية والزراعة والصااااااااندوق الدوة للتنمية 

 األغذية العاملي وبرنامج
 السفارة في إيطاليا

 
  2018نوفمرب/تشرين الثا   30روما، 

 
 سعادة األمني العام،
 حتّية طّيبة وبعد، 

  
  - الدورة الستون بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة المرجع:

  انتخاش سّتة أعيفان م اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي
  

أتوجه إليكم ب طيب التحيات بصاااااااااااااافيت الرئيس املرق  جملموعة أمريكا الالتينية والبحر الكاري  ويشااااااااااااااّرفين أن  
أطلعكم على االتفاق الذي مّت التوصاااال إليه بني الدوع األعيفااااان م القائمة جيم من برنامج األغذية العاملي لشااااغل املقعد 

إىل  2019ع الف ة املمتااااادة من األوع من ينااااااير/كاااااانون الثاااااا  م اجمللس التنفياااااذي لربناااااامج األغاااااذياااااة العااااااملي خال
 .2021ديسمرب/كانون األوع  31
 

  :واالتفاق هو اآليت 
 

توصااال  املكسااايك وبريو إىل اتفاق يقيفاااي بتشااااطر مقعد م اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي. وساااوف  
 2019ديسااااااااااامرب/كانون األوع  31وحىت  2019تشاااااااااااغل املكسااااااااااايك هذا املقعد اعتبارًا من األوع من يناير/كانون الثا  

 2020د اعتبارًا من األوع من يناير/كانون الثا  واحدة( على أن تتنحى من بعدهاو وسااااوف تشااااغل بريو هذا املقع )ساااانة
 .)سنتان( 2021ديسمرب/كانون األوع  31وحىت 
 

 .راجًيا التفيفل بإطالع اجمللس على هذه املعلومات م دورته املقبلة 
 

 وتفيفلوا بقبوع أمسى عبارات التقدير واالح ام. 
 

 (اإلميفان)
 Carlos Aparicio Vedia سعادة السيد
 بوليفيا املتعددة القومياتسفري دولة 

 
 Louis Gagnon  سعادة السيد

  أمني عام املر ر واجمللس
  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما


