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 ؛)QR( ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
  .وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
 

 

A 

 المجلس
 بعد المائةون خمسوالثامنة الدورة ال

 2017 كانون األول/ديسمبر 8-4ا، روم

 العضوية في المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
 

 أعضـــــــــــاءمن الدول  من اجمللس أن ينتخب ســـــــــــتّ  ، يطلب7/2011طبًقا ملا نص عليه قرار مؤمتر منظمة األغذية والزراعة 
 2018يناير/كانون الثاين  1مدهتا ثالث ســــــنوات (لوالية املنظمة للعضــــــوية يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي  يف
 عد التالية: ) لشغل املقا2020ديسمرب/كانون األول  31 –
 

 )2020-2018) من القائمة ألف (مبا يف ذلك مقعد واحد ُيشغل بالتناوب للفرتة 2مقعدان ( •
 ) من القائمة جيم1مقعد واحد ( •
 ) من القائمة دال2مقعدان ( •
 ) من القائمة هاء1مقعد واحد ( •

 
ويتعّني على الدول األعضــاء الراغبة يف ترشــيح نفســها للمقاعد املذكورة أعاله أن متأل االســتمارة املرفقة طيه وأن ترســلها إىل 

 .2017نوفمبر/تشرين الثاني  27من ظهر يوم اإلثنين  12.00الساعة قبل  )A140أمني عام املؤمتر واجمللس (الغرفة 
 

 هذه الوثيقة إىل:مضمون ميكن توجيه أي استفسارات بشأن 
 

 Louis Gagnonالسيد 
 مدير، شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم

 53098 06570 39+اتف: اهل
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م الدول األعضـــــاء يف املنظمة، ألغراض االنتخاب للعضـــــوية يف اجمللس التنفيذي، إىل مخس قوائم منفصـــــلة  -1 تُقســـــّ
 (ألف وبــاء وجيم ودال وهــاء) كمــا هو مبّني يف املوقع اإللكرتوين جمللس املنظمــة ضــــــــــــــمن خــانــة "معلومــات إضـــــــــــــــافيــة": 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl158/ar/ 
 
ليحلوا حمل  2020ديســــــــــــمرب/كانون األول  31ويطلب من اجمللس أن ينتخب ســــــــــــتة أعضــــــــــــاء لوالية تنتهي يف  -2

(دال)  ركوالدامن، أي أســـرتاليا (دال) والربازيل (جيم) 2017ديســـمرب/كانون األول  31األعضـــاء الذين انتهت واليتهم يف 
ومجهورية إيران اإلســــــالمية (باء) وليبيا (ألف) وبولندا (هاء). وجتدر اإلشــــــارة إىل أّن املقعد الذي يشــــــغل بالتناوب والذي 

 .2020-2018سينتقل إىل القائمة ألف للفرتة  2017-2015تشغله القائمة باء للفرتة 
 
 أخرى.وجيوز إعادة انتخاب األعضاء املنتهية واليتهم لوالية  -3
 
 هبذه الوثيقة. املرفق ألفوترد استمارة الرتشيح يف  -4
 

 الــــــدول الـتـي انـتـخـبـهــــــا الـمـجـلـس المنظمة الدول التي انتخبها مجلس تاريخ انتهاء الوالية
 االقتصادي واالجتماعي

   
 أسرتاليا (دال) 2017ديسمرب/كانون األول  31

 1الربازيل (جيم)
 الدامنرك (دال)
 2اإلسالمية (باء)مجهورية إيران 

 ليبيا (ألف)
 بولندا (هاء)

 3الصني (باء)
 هنغاريا (هاء)
 اليابان (دال)
 4بنما (جيم)

 5ليسوتو (ألف)
 اململكة املتحدة (دال)

   
 أفغانستان (باء) 2018ديسمرب/كانون األول  31

 6بنن (ألف)
 بنغالديش (باء)

 فرنسا (دال)

                                                           
ديســــمرب/كانون  31يناير/كانون الثاين إىل  1وّمت انتخاب الربازيل لشــــغل هذا املقعد اعتباراً من  2016ديســــمرب/كانون األول  31تنّحت غواتيماال يف   1

 . 2017األول 
)، القــائمــة جيم 2020-2018)، القــائمــة ألف (2017-2015يتم شـــــــــــــــغــل هــذا املقعــد بــالتنــاوب بني القوائم ألف وبــاء وجيم كــاآليت: القــائمــة بــاء (  2
)2021-2023 .( 
وانتخب اجمللس االقتصــادي واالجتماعي الصــني لشــغل هذا املقعد اعتبارًا  2015ديســمرب/كانون األول  31قّدمت مجهورية كوريا اســتقالتها اعتبارًا من   3

 . 2017ديسمرب/كانون األول  31وحىت  2016يناير/كانون الثاين  1من 
من  وّمتت املصــــــــــــــــادقة على ترشـــــــــــــــيح بنما إلكمال الفرتة املتبقية من الوالية 2015ديســـــــــــــــمرب/كانون األول  31تنّحت غواتيماال من هذا املقعد يف   4
 .2017ديسمرب/كانون األول  31يناير/كانون الثاين إىل  1
، تنّحت سـوازيالند وّمتت املصـادقة على ترشـيح ليسـوتو 2017أبريل/نيسـان  19خالل اجتماع التنسـيق واإلدارة للمجلس االقتصـادي واالجتماعي يف   5

 . 2017ديسمرب/كانون األول  31إىل  2017أبريل/نيسان  20إلكمال الفرتة املتبقية من الوالية من 
ت موريتـــانيـــا يف    6 وحىت  2017ينـــاير/كـــانون الثـــاين  1وّمت انتخـــاب بنن لشـــــــــــــــغـــل هـــذا املقعـــد اعتبـــارًا من  2016ديســـــــــــــــمرب/كـــانون األول  31تنحـــّ

 . 2018ديسمرب/كانون األول  31

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl158/ar/
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 الكويت (باء)
 7بريو (جيم)

 8سويسرا (دال)
 (دال)الواليات املتحدة األمريكية 

 اهلند (باء)
 ليبرييا (ألف)
 9هولندا (دال)

 االحتاد الروسي (هاء)
   

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

 األرجنتني (جيم) 2019ديسمرب/كانون األول  31
 كندا (دال)

 الكونغو (ألف)
 أملانيا (دال)

 باكستان (باء)
 10زمبابوي (ألف)

 مجهورية مصر العربية (ألف)
 9فنلندا (دال)

 11املكسيك (جيم)
 اململكة العربية السعودية (باء)

 9إسبانيا (دال)
 السودان (ألف)

 

 2020ديسمرب/كانون األول  31
 

 (ألف)
 (ألف)
 (جيم)
 (دال)
 (دال)
 (هاء)

 
 الصني (باء)

 غواتيماال (جيم)
 هنغاريا (هاء)
 اليابان (دال)

 12ليسوتو
 اململكة املتحدة (دال)

  

                                                           
ت املكســـــــــــــــيــك يف   7 وحىت  2017ينــاير/كــانون الثــاين  1ومت انتخــاب بريو لشـــــــــــــــغــل هــذا املقعــد اعتبــارًا من  2016ديســـــــــــــــمرب/كــانون األول  31تنحــّ

 . 2018ديسمرب/كانون األول  31
وحىت  2017يناير/كانون الثاين  1وّمت انتخاب ســـــــــــــــويســـــــــــــــرا لشـــــــــــــــغل هذا املقعد اعتبارًا من  2016ديســـــــــــــــمرب/كانون األول  31تنّحت الســـــــــــــــويد يف   8

 . 2018ديسمرب/كانون األول  31
، صـــادقت بلدان القائمة دال على ما يلي:  2017أبريل/نيســـان  19خالل اجتماع التنســـيق واإلدارة للمجلس االقتصـــادي واالجتماعي الذي عقد يف   9

، على أن تكمل النرويج واليونان والية كل 2017ديســمرب/كانون األول  31لندا وإســبانيا اســتقالتها من املقعد الذي تشــغله اعتبارًا من نســتقدم كل من ف
؛ وســـــــــــــــتقـدم هولنـدا اســـــــــــــــتقـالتهـا من املقعـد الـذي تشـــــــــــــــغلـه اعتبـارًا من 2019ديســـــــــــــــمرب/كـانون األول  31إىل  2018ينـاير/كـانون الثـاين  1منهمـا من 

 . 2018ديسمرب/كانون األول  31إىل  2018يناير/كانون الثاين  1، على أن تكمل نيوزيلندا واليتها من 2017/كانون األول ديسمرب 31
ومن ّمث أنغوال  2018و 2017توصــلت زمبابوي وأنغوال إىل اتفاق يقضــي بتشــاطر مقعد ينتخبه جملس املنظمة، على أن تشــغل زمبابوي هذا املقعد يف   10
 . 2019يف 
 2017توصلت املكسيك وكولومبيا إىل اتفاق يقضي بتشاطر مقعد ينتخبه اجمللس االقتصادي واالجتماعي، على أن تشغل املكسيك هذا املقعد يف   11

 . 2019و 2018ومن ّمث كولومبيا يف 
، خالل االجتماع احلادي واخلمسني للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ومبصادقة اجملموعة اإلقليمية ألفريقيا، ّمت انتخاب 2017يوليو/متوز  27يف   12

 .2020ديسمرب/كانون األول  31وحىت  2018يناير/كانون الثاين  1ليسوتو بالتزكية لوالية مدهتا ثالث سنوات اعتبارًا من 



CL 158/10 Rev.1 4 

 المرفق ألف
 استمارة الترشيح للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

 
____________________________________________________________ 
 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  27من يوم اإلثنين  12.00آخر موعد لتقديم االستمارة الساعة 
 

 األمني العام للمؤمتر واجمللس إىل:
 A140الغرفة 

 

 التاريخ: ......................

  
 إّن مندوب .......................... (دولة عضو يف منظمة األغذية والزراعة) 

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

 
 /1ترشيح .......................................................   ضمن القائمة .........يرغب يف  

................................................................................................... 
 للوالية املمتدة منلالنتخاب لشغل مقعد يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي  

 .2020ديسمرب/كانون األول  31إىل  2018يناير/كانون الثاين  1
 

 (دولة عضو يف منظمة األغذية والزراعة).......................... إّن مندوب 
 

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

 يقبل هذا الرتشيح 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هي: 2020-2018حسب املقتضى. واملقاعد اليت ينبغي ملؤها يف الفرتة أو هاء أدرج رمز القائمة ألف أو باء أو جيم أو دال  /1
 من القائمة دال، ومقعد واحد من القائمة هاء. انمقعدان من القائمة ألف، ومقعد واحد من القائمة جيم، ومقعد 


	المرفق ألف

