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A 

 المجلس
 بعد المائةستون الدورة ال

 2018 كانون األول/ديسمبر 7-3ا، 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 
 2019يناير/كانون الثاين  1مدهتا ثالث ســــــنوات (لوالية املنظمة للعضــــــوية يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي  يف
 ) لشغل املقاعد التالية: 2021ديسمرب/كانون األول  31 –
 

 ) من القائمة ألف 1(واحد  مقعد •
 باء) من القائمة 2( ان اثنانمقعد •
 جيم ) من القائمة1مقعد واحد ( •
 ) من القائمة دال2مقعدان ( •

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

 .2018نوفمبر/تشرين الثاني  26من ظهر يوم اإلثنين  12.00الساعة قبل  )A140أمني عام املؤمتر واجمللس (الغرفة 
 

 هذه الوثيقة إىل:مضمون ميكن توجيه أي استفسارات بشأن 
 

 Louis Gagnonالسيد 
 املراسم وشؤون واجمللس املؤمتر خدماتمدير، شعبة 
 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/cl160/ar/ 
 
 ليحلوا حملّ  2021ديســــــــــــمرب/كانون األول  31ويطلب من اجمللس أن ينتخب ســــــــــــتة أعضــــــــــــاء لوالية تنتهي يف  -2

) اءب( والكويت) ألف( بننو ) اءب( أفغانســـــــتان ، أي2018ديســـــــمرب/كانون األول  31واليتهم يف تنتهي األعضـــــــاء الذين 
 ).الد( األمريكية املتحدة والواليات) الد( سويسراو  وبريو (جيم)

 
 وجيوز إعادة انتخاب األعضاء املنتهية واليتهم لوالية أخرى. -3
 
 هبذه الوثيقة. املرفق ألفوترد استمارة الرتشيح يف  -4
 

ادي االقتصــــ المجلسالدول التي انتخبها  المنظمة الدول التي انتخبها مجلس تاريخ انتهاء الوالية
 واالجتماعي

   
 )باء(أفغانستان  2018ديسمرب/كانون األول  31

 1)ألف(بنن 
 )باء(الكويت 

 2)جيم(بريو 
 3)دال(سويسرا 

 )دال(الواليات املتحدة األمريكية 

 (باء)بنغالديش 
 )دال(فرنسا 
 )باء(اهلند 

 ليبرييا (ألف)
 4)نيوزيلندا (دال

 )هاء(االحتاد الروسي 
   

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

 )ألف(الكونغو 
 )دال(أملانيا 

 )باء(باكستان 
 5)ألف(زميبابوي 

 6)جيم(كولومبيا 
 )ألف(مجهورية مصر العربية 

 7)دال(اليونان 
 7 )دال(النرويج 

 )باء(اململكة العربية السعودية 
 )ألف(السودان 

   
                                                           

ت   1 إىل  2017ينـــــاير/كـــــانون الثـــــاين  1لشـــــــــــــــغـــــل هـــــذا املقعـــــد اعتبـــــارًا من  بننوّمت انتخـــــاب  2016ديســـــــــــــــمرب/كـــــانون األول  31يف  موريتـــــانيـــــاتنحـــــّ
 . 2018األول  ديسمرب/كانون 31

ت   2 إىل  2017ينـــاير/كـــانون الثـــاين  1لشـــــــــــــــغـــل هـــذا املقعـــد اعتبـــاراً من  بريووّمت انتخـــاب  2016ديســـــــــــــــمرب/كـــانون األول  31يف  املكســـــــــــــــيـــكتنحـــّ
 .2018ديسمرب/كانون األول  31

إىل  2017يناير/كانون الثاين  1لشـــــــــــــــغل هذا املقعد اعتباراً من  ســـــــــــــــويســـــــــــــــراوّمت انتخاب  2016ديســـــــــــــــمرب/كانون األول  31يف  الســـــــــــــــويدتنّحت  3 
 .2018ديسمرب/كانون األول  31

إىل  2018يناير/كانون الثاين  1فرتة الوالية من  إكمال نيوزيلندا مع ،2017 ديســـــــــــــــمرب/كانون األول 31اعتباراً من  من مقعدها هولندا اســـــــــــــــتقالت  4
 .2018ديسمرب/كانون األول  31

  .2019يف وأنغوال  2018و 2017هذا املقعد يف  زميبابوي، على أن تشغل يف جملس املنظمةإىل اتفاق يقضي بتشاطر مقعد أنغوال و  زميبابويتوصلت  5 
 2017 عام قعد يفتشغل املكسيك هذا املاجمللس االقتصادي واالجتماعي، على أن يف توصلت املكسيك وكولومبيا إىل اتفاق يقضي بتشاطر مقعد   6 

 . 2019و 2018 عامي وكولومبيا يف
 من فرتة واليتهما والنرويج من املقرر أن تكمل اليونانكان و  2017 ديســـــــــــــمرب/كانون األول 31 اعتباراً من مقاعدمها من وإســـــــــــــبانيا فنلندا اســـــــــــــتقالت 7 

اجتماع التنســـيق واإلدارة للمجلس االقتصـــادي واالجتماعي الذي عقد ولكن خالل . 2019 ديســـمرب/كانون األول 31 إىل 2018 يناير/كانون الثاين 1
 على أن تكمل لكسـمربع ،2018 ديسـمرب/كانون األول 31 اعتباراً من مقاعدمها من والنرويج تسـتقيل اليونان أن على اتفق، 2018أبريل/نيسـان  16يف 

 .2019 األول ديسمرب/ كانون 31 إىل 2019 يناير/كانون الثاين 1 من فرتة واليتهما وإسبانيا

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/ar/
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 )ألف(اجلزائر  2020ديسمرب/كانون األول  31
 (دال)بلجيكا 
 )جيم(الربازيل 

 8)ألف(غينيا االستوائية 
 )دال(يرلندا آ

 )هاء(بولندا 

 )باء(الصني 
  )جيم(غواتيماال 

  )هال( هنغاريا
 )دال(اليابان 
  )ألف(ليسوتو 

 )دال(اململكة املتحدة 
 

 2021ديسمرب/كانون األول  31
 

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

 
 (باء)بوركينا فاسو 

 ة (باء)إلسالميإيران امجهورية 
 )باء(كوريا مجهورية  

 (هاء)االحتاد الروسي 
 (دال)السويد 
  (دال) سويسرا

 
  

                                                           
 .االستوائية غينياتشغله  ،)2020-2018(ألف  قائمةمن ال بلدمقعد يتم شغله بالتناوب من قبل   8
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 المرفق ألف
 استمارة الترشيح للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

 
____________________________________________________________ 
 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  26من يوم اإلثنين  12.00آخر موعد لتقديم االستمارة الساعة 
 

 األمني العام للمؤمتر واجمللس إىل:
 A140الغرفة 

 

 التاريخ: ......................

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

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

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

................................................................................................... 
 لالنتخاب لشغل مقعد يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي للوالية املمتدة من 

 .2021ديسمرب/كانون األول  31إىل  2019يناير/كانون الثاين  1
 

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

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

 يقبل هذا الرتشيح 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هي: 2021-2019الفرتة بالنسبة إىل درج رمز القائمة ألف أو باء أو جيم أو دال حسب املقتضى. واملقاعد اليت ينبغي ملؤها ا /1
 .دالمن القائمة ) 2( ان اثنان، ومقعدجيممن القائمة ) 1واحد ( ومقعد باء،من القائمة ) 2( ان اثنانمن القائمة ألف، ومقعد) 1واحد ( مقعد 


	المرفق ألف

