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

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 

 

A 

 

 اجمللس
 

 بعد املائة اخلمسونالدورة 

 4112ديسمرب/كانون األول  5-1  روما، 

 عضوية اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي

 

 من جانب اجمللس ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء
 

 سب   اجمللب  اتخابا     مبن ُيطلب    ،منظمة األغذية والزراعة )الفاو(مؤمتر  نالصادر ع 7/1122عماًل بالقرار  

يناير/كباتو    2) سبنوا   ثثبال لوالية مبتهاا  ، يلربتامج األغذية العامل يلعضوية اجملل  الخنفيذأعضاء يف املنظمة  لدو

 ملقاعت الخالية:شغل ا، ل(1127ديسمرب/كاتو  األول  12 – 1122الثاتي 
 

 من القائمة ألفواحت  مقعت 

 (1127-1122خالل الفرتة  ع للخناو ضخيمقعت ) مقعت واحت من القائمة باء 

  جيم القائمة من واحت مقعت 

  دال القائمة مقعتا  من 

   مقعت من القائمة هاء 
 

 شبيح املرةقبة بابذ، الوثيقبة     لرتا ةاملذكورة أعبال،، مبلء اسبخمار    توعلى التول األعضاء الراغبة يف الرتشح للمقاع 

 ،يووووإل اإل وووننمووون  14.11السووواعة  حبلوووول( A-139)الغرةبببة   إىل األمبببل العبببامت للمبببؤمتر واجمللببب إحالخاببباو

 . 4112 تشرين الثاني/نوفمرب 42

 :ميكن هوجيه أي اسخفسارا  عن مضمو  هذ، الوثيقة إىل
Stephen Dowd 

 احلكوما رئي  ةرع املؤمتر واجملل  والعالقا  مع 

 3459 5705 3906+اهلاهف : 
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 ةقبوائم منفصبل   مخب  إىل  ،يالخنفيبذ   اجمللب  يفللعضبوية    ألغراض االتخابا الفاو، م التول األعضاء يف قس ُه -2

": إضباةية   معلومبا " خاتبة  نضبم  والفبا   لب جمل ياإللكرتوتب  عوقب امل يفمبا هبو مببي ن    كوبباء وجبيم ودال وهباء(     )ألف
http://www.fao.org/bodies/council/cl150/ar/ 

 

 ليحّلبوا لبل    1127 لاألو  ديسبمرب/كاتو  12 لوالية هنخابي يف  ءأ  ينخا  سخ ة أعضا  اجملل يخعي ن علىو -1

)القائمبة  الربازيبل  و(، دال)القائمبة   أسبرتاليا  وهبم  ،1122ديسبمرب/كاتو  األول   12األعضاء الذين هنخابي واليبخام يف   

وجتتر اإلشبارة   .(ألف)القائمة هوت  )القائمة هاء(، و سلوةاكيا)القائمة دال(، و غولكسمرب )القائمة ألف(، غاتاو(، جيم

 . 1127-1122سينخقل إىل القائمة باء للفرتة  1122-1121الذي شغلخه القائمة ألف خالل الفرتة  التائرإىل أ  املقعت 

 

 .ىواليخام لوالية أخرنخاية األعضاء امل  اتخاا إعادة زوجيو -1

 

  .اذ، الوثيقةب ألف رة امليف اسخمارة الرتشيح  وهرد -2

 

نتخبهوا للوس   ا الدول اليت الواليةانتهاء تاريخ 

 الفاو

االقتصووادي  نتخبهووا اجمللووس االوودول الوويت  

 واالجتماعي

 1(دال) أسرتاليا 1122ديسمرب/كاتو  األول  12

 (جيم)الربازيل 

 2(ألف) غاتا 

 (هاء) سلوةاكيا 

 2(دال)لكسمربغ 

 )ألف(هوت  

 (باء) الصل

 (هاء) اجلماورية الخشيكية

 (جيم)غواهيماال 

 )دال(اليابا  

 (دال)اململكة املخحتة 

 )ألف(زامبيا 

   
 أةغاتسخا  )باء( 1122ديسمرب/كاتو  األول  12

 إيطاليا )دال(

 املكسيك )جيم(

 الفلبل )باء(

 أوغنتا )ألف(

األمريكيببة الواليببا  املخحببتة  

 )دال(

 اهلنت )باء(

 العراق )باء(

 هولنتا )دال(

 االحتاد الروسي )هاء(

 سرياليو  )ألف(

 سويسرا )دال(

                                                      
، وحل  للاما أسرتاليا ولكسمربغ للفرتة 1121ديسمرب/كاتو  األول  12هنح  بلجيكا والسويت من اجملل  الخنفيذي لربتامج األغذية العاملي يف   1

 .1122ديسمرب/كاتو  األول  12املخبقية من متة الوالية حخى 
(، القائمبة  1127-1122(، القائمبة بباء )  1122-1121آلهي: القائمة ألبف ) يخم  شغل هذا املقعت بالخناو  بل القوائم ألف وباء وجيم على النحو ا  2

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



3 CL 221/1 

   

 (دالكنتا ) 1126ديسمرب/كاتو  األول  12

 كولومبيا )جيم(

 )ألف( غينيا االسخوائية

 )دال( أملاتيا 

 )باء( اململكة العربية السعودية

 جنو  أةريقيا )ألف(

 بوروتتي )ألف( 

 كوبا )جيم( 

 إثيوبيا )ألف( 

 النرويج )دال( 

 باكسخا  )باء( 

 أسباتيا )دال(

 
 

 اليابا  )دال(  1127ديسمرب/كاتو  األول  12

 )جيم( بنما 

 3)باء( مجاورية كوريا

 )ألف( سوازيلنت

 (دالاملخحتة )اململكة 

 ... )هاء(

 

                                                      
 تخاب  مجاورية كوريا لشغل هذا املقعت اعخبباراً ، ُا1122أبريل/تيسا   21يف اجخماع الخنسي  واإلدارة للمجل  االقخصادي واالجخماعي املعقود يف   3

وحتل للاا الصبل للفبرتة    1122ديسمرب/كاتو  األول  12ومت الخوصل إىل اهفاق هخنحى مبوجبه مجاورية كوريا يف  1122تو  الثاتي يناير/كا 2من 

 .1127ديسمرب/كاتو  األول  12املخبقية من متة الوالية حخى 
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 ألف املرفق

 جمللس التنفيذي لربنامج األغذية العامليلعضوية يف ااستمارة الرتشيح ل

 

 4112 تشرين الثاني/نوفمرب 42  ننااليوإل  من 14.11 الساعةحبلول  تقدإل االستمارة

 

 ل   مؤمتر واجملللاألمل العامت  إىل:

 A-139الغرةة 

  ....................... الخاريخ:

  
 (الفاو يف)دولة عضو  .................................. منتو إ    

 
  ................................. )الخوقيع( 

 

  

 /2....... ...لقائمةا ضمن ....... ................................................ ....هرشيحيف يرغ  

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

 
 للواليبببة املمخبببتة مبببن  لالتخابببا  لشبببغل مقعبببت يف اجمللببب  الخنفيبببذي لربتبببامج األغذيبببة العببباملي       

 .1127ديسمرب/كاتو  األول  12إىل  1122يناير/كاتو  الثاتي  2

 
 (الفاو)دولة عضو يف  .................................    منتوإ    

 
  ................................. )الخوقيع( 

 
 

 

 

 

 هذا الرتشيح يقبل

 

 
 

-1122واملقاعت اليت ينبغي ملؤهبا للفبرتة    .املقخضىحس   أو هاء أو باء أو جيم أو دال ألفترج رمز القائمة ُي /1

 هي:  1127

القائمبة  مبن  ا  ومقعبت  ،مقعت واحت من القائمة باء، مقعت واحت من القائمبة جبيم  ومن القائمة ألف، واحت مقعت 

  من القائمة هاء. واحت دال، ومقعت 

 
 


