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 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة بادرة من منظمة األغذية والزراعةوهذه هي م
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A 

 المجلس
 بعد المائة الخمسونو  الخامسةالدورة 

 2016/كانون األول ديسمبر 9-5روما، 

 عضوية المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

 
 اتخاذه من جانب المجلس اإلجراء المقترح

 
 سااااااا   اجمللس انتخاب  منيُطلب  ،(املنظمةمنظمة األغذية والزراعة )مؤمتر  نالصاااااااادر ع 7/2011عماًل بالقرار  

يناير/كانون  1) ساااااااانوات ثثاللوالية مدهتا ، يلربنامج األغذية العامل يأعضااااااااام   املنظمة لعضااااااااوية اجمللس التن يذ لدو 
 ملقاعد التالية:شغل ا، ل(2019ديسمرب/كانون األول  31 – 2017الثاين 

 
 من القائمة ألف انمقعد 

 من القائمة بام واحد مقعد  

  جيم القائمة من واحد مقعد 

  دال القائمة مقعدان من 
 

 الوثيقة  ااااااااي  املر قة  ذهلق ا ةاملذكورة أعاله، ملم اساااااااتمار  دوعلى الدول األعضاااااااام الراغبة   القاااااااا  للمقاع 
نينمن  12.00السللللللللللللللللاعللللللة  قبلللللل ( A-139)الااغاار اااااااة  سإىل األمااا الااعاااااااام لاالاامااؤمتاار واجملاالاا إحاااااااالااتاا ااااااااو   ،يوم اإلث

 .2016 تشرين الثاني/نوفمبر 28

 ميكن توجيه أي است سارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Stephen Dowdالسيد 

 رئيس  رع املؤمتر واجمللس والعالقات مع احلكومات
 3459 5705 3906+: اهلاتف
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 ةوائم من صااااالق إىل مخس ،يالتن يذ ساجملل  للعضاااااوية  ب، ألغراض االنتخااملنظمةم الدول األعضاااااام   قسااااا  تُ  -1
 ":إضاااااااااااااااا يااة تمعلومااا" خااانااة نضاااااااااااااام املنظمااة سلجمل اإللكقوين عوقامل  مااا هو مبا  كوبااام وجيم ودال وهااام(   )ألف

/http://www.fao.org/about/meetings/council/cl155/documents/ar. 
 
 ليحل وا حمل   2019 لاألو  نديسااااااااااااامرب/كانو  31 لوالية تنت ي   مأن ينتخب سااااااااااااات ة أعضاااااااااااااا ساجملل يتعا  علىو  -2

كولومبيا )القائمة جيم(، (،  دال)القائمة  كندا  وهم ،2016ديساااااااامرب/كانون األول  31األعضااااااااام الذين تنت ي واليت م   
 قيااا بااام( وجنوب أ ريغينيااا االسااااااااااااااتوائيااة )القااائمااة ألف(، أملااانيااا )القااائمااة دال(، اململكااة العربيااة السااااااااااااااعوديااة )القااائمااة 

 )القائمة ألف(.
 
 .ىواليت م لوالية أخر نت ية األعضام امل بانتخا إعادة زوجيو  -3
 
 ذه الوثيقة.   ألف ر قاملاستمارة القاي     وترد -4

 
يه ضاااامن ما مت  االت اق عل بشاااا نودال ألف وجيم  القوائمقي البلدان املدرجة   الرسااااائل املوج ة من منساااا  وترد  -5
 .املر قات بام وجيم ودال وهام وواو   لقوائما
 

الدول التي انتخبها المجلس االقتصادي   مةالمنظالدول التي انتخبها مجلس   تاريخ انتهاء الوالية
 واالجتماعي

ديسااااااااااامرب/كانون  31
 2016األول 

 كندا )دال( 
 كولومبيا )جيم(
 )ألف(غينيا االستوائية 

 أملانيا )دال(
 اململكة العربية السعودية )بام(

 جنوب أ ريقيا )ألف(
 

 بوروندي )ألف( 
 كوبا )جيم(
 إثيوبيا )ألف(
 النرويج )دال(
 باكستان )بام(
 أسبانيا )دال(

ديسااااااااااامرب/كانون  31
 2017األول 

 أسقاليا )دال( 
 الدامنرك )دال(

 1غواتيماال )جيم(

 3الصا )بام( 
 هنغاريا )هام(
 اليابان )دال(

                                                      
. ووا ق   2016يناير/كانون الثاين  1من انتخاب غواتيماال لشاااااااااااااااغل هذا املقعد اعتباراً  ومت   2015ديسااااااااااااااامرب/كانون األول  31   الربازيلتنح     1

 )انظر املر ق بام(. 2016ديسمرب/كانون األول  31غواتيماال على التنحي   
انتخب اجمللس االقتصااااااادي واالجتماعي الصاااااا و  2015ديساااااامرب/كانون األول  31قد م  مج ورية كوريا اسااااااتقالت ا الت أااااااابح  نا ذة اعتباراً من   3

 .2016يناير/كانون الثاين  1لشغل هذا املقعد اعتباراً من 
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 2)بام(مج ورية إيران اإلسالمية 
 ليبيا )ألف(
 بولندا )هام(

 4بنما )جيم(
 )ألف( سوازيلند

 اململكة املتحدة )دال(
 

ديسااااااااااامرب/كانون  31
 2018األول 

 أ غانستان )بام( 
 الكوي  )بام(
 5موريتانيا )ألف(
 6املكسيك )جيم(

 7السويد )دال(
 )دال(الواليات املتحدة األمريكية 

 بنغالديش )بام( 
  رنسا )دال(
 اهلند )بام(

 ليبرييا )ألف(
 هولندا )دال(

 االحتاد الروسي )هام(
 

ديساااااااااااامرب/كانون  31
 2019 األول

 (دال)  نلندا   
 (جيم) املكسيك

 )بام( اململكة العربية السعودية
 )ألف( السودان

 (ألف) ...
 ... )دال(

 
 

                                                      
مج ورية إيران اإلسااااالمية، القائمة ألف ( تشااااغل املقعد 2017-2015يتم اااااغل هذا املقعد بالتناوب با القوائم ألف وبام وجيم كاال: القائمة بام )  2
 (.2023-2021(، القائمة جيم )2018-2020)
 متاا   املصاااااااااااااااااادقااة على ترااااااااااااااااي  بنمااا إلكمااال ال قة املتبقيااة من الواليااةو  2015ديسااااااااااااااامرب/كااانون األول  31 تنحاا   غواتيماااال من هااذا املقعااد    4

 .2017ديسمرب/كانون األول  31يناير/كانون الثاين إىل  1من 
 انظر املر ق جيم.  5
 .هامانظر املر ق   6
 .انظر املر ق واو  7
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 فأل المرفق
 لمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالميفي ا لعضويةاستمارة الترشيح ل

 
 

 2016 تشرين الثاني/نوفمبر 28 ثنيناإلمن يوم  12.00الساعة  االستمارةآخر موعد لتقديم 
 

 لسمؤمتر واجملللاألما العام  إىل:
 A-139Eالغر ة 

  ....................... التاريخ:

  
 (ال او)دولة عضو    ..............................  مندوبإن   

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

 

 /1......... ضمن القائمة   ....................................................... تراي   يرغب  

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

يناير/كانون الثاين  1 املمتدة منللوالية لالنتخاب لشااااااااااااااغل مقعد   اجمللس التن يذي لربنامج األغذية العاملي  
 .2019ديسمرب/كانون األول  31إىل  2017

 
 (ال او)دولة عضو    ..............................  بمندو إن   

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

 
 هذا القاي  يقبل 

 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 
 هي: 9201-7201ل قة ا  حسب املقتضى. واملقاعد الت ينبغي ملؤها  درج رمز القائمة ألف أو بام أو جيم أو دالأ /1

 دال.القائمة من ان ومقعد ،مقعد واحد من القائمة جيمو من القائمة بام،  واحد مقعدو القائمة ألف، ان من مقعد 
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 باء المرفق
 

 البعثة الدائمة لنيكاراغوا
 لدى األمم املتحدة   روما

Via Ruffini 2/A 
00195 Rome   
  15/208املراسم 

 
 مذكرة ا  ية

 حتي ة طي بة وبعد، 
 

تتوج ه املمثلية الدائمة جلم ورية نيكاراغوا لدى األمم املتحدة   روما، بصااااااااا ت ا الرئيساااااااااة بالنيابة جملموعة بلدان  
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، ب ادق التحيات إىل اعبة املؤمتر واجمللس واؤون املراسم وتتشر ف ب ن تبلغ ا ب نه، بنام 

ديساااااااااااامرب/كانون األول  2ي ا مع املمثليتا الدائمتا لكل من الربازيل وغواتيماال )  على االت اقات الت مت التوااااااااااااال إل
(، ات ق  جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب على تراي  سعادة املمثل الدائم جلم ورية غواتيماال لشغل 2014

، علماً أن  هذه الساااانة سااااتشاااا د 2016خالل ساااانة  مقعد   اجمللس التن يذي لربنامج األغذية العاملي ضاااامن القائمة جيم
 .انتخاب رئيس للمجلس التن يذي لربنامج األغذية العاملي

 
وتود  أيضاااااً املمثلية الدائمة أن تشااااري إىل أن  املمثلية الدائمة للربازيل سااااتشااااغل املقعد املذكور   اجمللس التن يذي  

 .2017و 2015لربنامج األغذية العاملي   سنت 
 

 .وتتمىن املمثلية الدائمة اإلحاطة علماً بشروط هذه االت اقات وإبالغ األج زة املعنية بذلك حسب األاول 
 

وتنت ز املمثلية الدائمة جلم ورية نيكاراغوا لدى األمم املتحدة   روما هذه ال رااااااااااااة لكي تعرب جمدداً لشاااااااااااعبة  
 .ة لألمم املتحدة عن أمسى عبارات التقديراملؤمتر واجمللس واؤون املراسم   منظمة األغذية والزراع

 
 املمثلية الدائمة جلم ورية نيكاراغوا

 لدى منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي
  روما –الرئيسة بالنيابة جملموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 
 

 Stephen Dowd  السيد
 ئيس، اعبة املؤمتر واجمللس واؤون املراسمر 

 (ال او)منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
Viale delle Terme di Caracalla 

00153 ,Rome, Italy  
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 جيم لمرفقا
 

 املمثلية الدائمة لكينيا لدى
  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة   روما

 
 2015نو مرب/تشرين الثاين  Josephine Wangari Gaita 16 من: سعادة السيدة

  الس رية واملمثلة الدائمة
 

 إىل: سعادة أما عام املؤمتر واجمللس
 

الدورة الثالثة والخمسلللللون بعد المائة لمجلس منظمة األغذية وال:راعةخ انتخا  سلللللتة أعضلللللاء في المجلس 
  التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

 
 حتي ة طي بة وبعد،

 
أكتب إليكم بصااااا ت رئيساااااة جلنة القاااااايحات جملموعة البلدان األ ريقية )القائمة ألف( وألطلعكم على االت اق  

 2016يناير/كانون الثاين  1الذي مت التوال إليه ضمن القائمة بش ن التناوب على اغل املقاعد خالل ال قة املمتدة من 
 .2018ديسمرب/كانون األول  31إىل 
 

 :على ما يليوينص االت اق  
 
سااااااوف تشااااااغل اجلم ورية اإلسااااااالمية املوريتانية املقعد   اجمللس التن يذي لربنامج األغذية العاملي خالل ال قة املمتدة  -1

( واحدة(؛ على أن تتنحى عن هذا املقعد 1سااااانة )) 2016ديسااااامرب/كانون األول  31إىل  2016يناير/كانون الثاين  1من 
 .ةبعد انقضام ال قة املذكور 

  
يناير/كانون  1من  ساااااوف تشاااااغل مج ورية بنن املقعد   اجمللس التن يذي لربنامج األغذية العاملي خالل ال قة املمتدة -2

 .2018ديسمرب/كانون األول  31إىل  2017الثاين 
 

 .وأرجو منكم إطالع اجمللس   دورته املقبلة على هذه املعلومات 
 

 .بإخالص
 
 (اإلمضام)

Josephine Wangari Gaita  
 السفيرة والممثلة الدائمة

  رئيسة لجنة الترشيحات / القائمة ألف
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 دال المرفق
 

 جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 روما -األمم املتحدة 

 
  15/302املراسم 

 
 مذكرة ا  ية

 حتي ة طي بة وبعد،
 

تتوج ه املمثلية الدائمة جلم ورية نيكاراغوا لدى األمم املتحدة   روما، بصااااااااا ت ا الرئيساااااااااة بالنيابة جملموعة بلدان  
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، ب ادق التحيات إىل اعبة املؤمتر واجمللس واؤون املراسم وتتشر ف ب ن تبلغ ا ب نه، بنام 

ي ا مع املمثليات الدائمة لكل من املكساااااااااايك واألرجنتا وبريو، ات ق  جمموعة بلدان على االت اقات الت مت التوااااااااااال إل
غل مقعد   اجمللس لشاااااا املكساااااايكيةأمريكا الالتينية والبحر الكارييب على تراااااااي  سااااااعادة املمثل الدائم للواليات املتحدة 

 .2016التن يذي لربنامج األغذية العاملي ضمن القائمة جيم خالل سنة 
 

ود  أيضااااااً املمثلية الدائمة أن تشاااااري إىل أن  املمثلية الدائمة لألرجنتا ساااااتشاااااغل املقعد املذكور أعاله   اجمللس وت 
 .2018،  يما ستشغل املمثلية الدائمة لبريو هذا املقعد   سنة 2017التن يذي لربنامج األغذية العاملي   سنة 

 
 .هذه االت اقات وإبالغ األج زة املعنية بذلك حسب األاول وتتمىن املمثلية الدائمة اإلحاطة علماً بشروط 

 
وتنت ز املمثلية الدائمة جلم ورية نيكاراغوا لدى األمم املتحدة   روما هذه ال راااااااااة، بصاااااااا ت ا الرئيسااااااااة بالنيابة  

راساام   منظمة األغذية جملموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، لكي تعرب جمدداً لشااعبة املؤمتر واجمللس واااؤون امل
 .والزراعة لألمم املتحدة عن أمسى عبارات التقدير

 
 املمثلية الدائمة جلم ورية نيكاراغوا

 لدى منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي
 روما –الرئيسة بالنيابة جملموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 
 Stephen Dowd  السيد

 رئيس، اعبة املؤمتر واجمللس واؤون املراسم
 (ال او)منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

Viale delle Terme di Caracalla 
00153 ,Rome, Italy 
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 هاء المرفق
 

 جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 روما -األمم املتحدة 

 
PPT-MEX-187-2016 

 
 مذكرة ا  ية

 
  حتي ة طي بة وبعد،

ا لدى األمم املتحدة   روما، بصااااااا ت ا الرئيساااااااة بالنيابة جملموعة بلدان أمريك للمكسااااااايكتتوج ه املمثلية الدائمة  
ة والزراعة لألمم   منظمة األغذيالالتينية والبحر الكارييب، ب ااااااادق التحيات إىل اااااااعبة املؤمتر واجمللس واااااااؤون املراساااااام 

املتعلقة ب حد املقاعد   اجمللس التن يذي  15/302تشاااااري إىل املذكرة الشااااا  ية اات املرجع املراسااااام وتتشااااار ف ب ن املتحدة 
والت تقاادم  ااا الرئيس بااالنيااابااة جملموعااة بلاادان أمريكااا  2018-2016لربنااامج األغااذيااة العاااملي ضاااااااااااااامن القااائمااة جيم لل قة 

 -نو مرب/تشاااااااااااااارين الثااااين 30مسااااااااااااااا بعاااد املاااائاااة للمجلس )الالتينياااة والبحر الكاااارييب قبااال انعقااااد الااادورة الثاااالثاااة واخ
 .CL 155/9( والواردة   املر ق دال بالوثيقة 2015ديسمرب/كانون األول  4
 

موعة بلدان جممت التواااااااال إليه مع  الذي ، بنام على االت اقوتود املمثلية الدائمة أن تشاااااااري  ذا الصااااااادد إىل أنه 
امج ، سااااااااااااااوف تشااااااااااااااغل املمثلية الدائمة لبريو املقعد املذكور أعاله   اجمللس التن يذي لربنأمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 .2018و 2017األغذية العاملي خالل سنت 

 
ابة األمم املتحدة   روما هذه ال راااااااة، بصاااااا ت ا الرئيسااااااة بالنيوكاالت لدى  للمكساااااايكوتنت ز املمثلية الدائمة  

ية والبحر الكارييب، لكي تعرب جمدداً لشااعبة املؤمتر واجمللس واااؤون املراساام   منظمة األغذجملموعة بلدان أمريكا الالتينية 
 .والزراعة لألمم املتحدة عن أمسى عبارات التقدير

 
 

 2016نو مرب/تشرين الثاين  24
 
 

 لألمم املتحدةمنظمة األغذية والزراعة 
 Stephen Dowdإىل: سعادة السيد 
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 المرفق واو
 

 ا  يةمذكرة 
 

 2016نو مرب/تشرين الثاين  25
 

 حتية طيبة وبعد،
 

ة العاملي،   برنامج األغذي إىل االنعقادالقائمة دال دعوة املسؤولة عن ، بص ت ا لدامنركاتتوجه س ارة مملكة  
اقات الت مت التوال  ب طيب التحيات إىل اعبة املؤمتر واجمللس واؤون املراسم وإىل أمانة اجمللس وتتشر ف، استناداً إىل االت

 إلي ا ضمن القائمة دال، ب ن تتقدم بقاي  املمثليتا الدائمتا ألملانيا وكندا لشغل املقعدين الشاغرين   اجمللس التن يذي
 .2019-2017 السنواتلربنامج األغذية العاملي ضمن القائمة دال عن 

 
وإننا نؤكد أيضاً للمجلس أن  السويد، بنام على ات اق مسبق، سوف تتنحى من اجمللس التن يذي لربنامج األغذية  

 .2018-2017العاملي لصاحل سويسرا. وسوف تشغل سويسرا هذا املقعد اعتباراً من 
 

 االستعراضظار ال تزال بانت دال" املقبلة بالنسبة إىل القائمة الدائرونود  إبالغكم ب ن  عملية ختصيص "املقعد  
 ( داخلياً   القائمة دال.2017-2016اجلاري )

 
 نو مرب/تشاااااااارين الثاين  23وإننا مبوجب هذه املذكرة الشاااااااا  ية نسااااااااحب املذكرة الشاااااااا  ية الت أرساااااااالناها بتاريخ  

 ونعتربها الغية. 
 

 منظمة واجمللس واااااااؤون املراساااااام  لكي تعرب جمدداً لشااااااعبة املؤمتر  هذه ال راااااااة منركلدااساااااا ارة مملكة وتنت ز  
 .األغذية والزراعة لألمم املتحدة عن أمسى عبارات التقدير

  
 (لدامنركااختم )س ارة مملكة 

 

 


