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 )؛ وهذه هي مبادرةQRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( 
 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 
NA221/A 

A 

 المؤتمر

 حادية واألربعونال ةالدور 

 2019 يونيو/حزيران 29-22روما، 

 تعيين المدير العام
 (مذكرة ألمين عام المؤتمر والمجلس)

 الثانية ضميمةال
 
ً               عمال  بأحكام املادة  -1 ّ                       (ب) من الالئحة العامة للمنظمة، فإن  اجمللس يف دورته التاسعة 37-1   بعد املائة  واخلمسني                                

ا 2019 فرباير/شباط 28إىل  2018ديسمرب/كانون األول  1) قد "حدد الفرتة املمتدة من 2018(يونيو/حزيران  ً  موعد       
عليه اتفق   ً      وفق ا ملا ). و CL 159/REPمن التقرير  18لكي تقدم الدول األعضاء الرتشيحات ملنصب املدير العام" (الفقرة 

الرتشيحات اليت وردت ضمن املهلة الزمنية مت تعميم )، 2018بعد املائة (ديسمرب/كانون األول  الستنياجمللس يف دورته 
 .C 2019/7 الوثيقةوأدرجت يف مبوجب تعميم وعرب البوابة اخلاصة بأعضاء املنظمة مباشرة بعد ذلك  احملددة

 
ً        علم ا بسحب  هطيحي     ً                   خطاب ا من حكومة الكامريوناألمني العام للمؤمتر واجمللس ى ، تلق2019آذار /مارس 21 يفو  -2   

 .Médi Mounguiترشيح السيد 
 

ً        ، تلقى األمني العام للمؤمتر واجمللس خطاب ا من حكومة اهلند حييطه علم ا بسحب 2019يونيو/حزيران  13ويف  -3                        ً                                   
 .املرفق ألف، وهو يرد ضمن Ramesh Chandترشيح السيد 

 
 فإن املرشحني ملنصب املدير العام هم كاآليت:وهكذا،  -4
 

  Qu Dongyu  الصني

 Catherine Geslain-Lanéelle  فرنسا
 Davit Kirvalidze  جورجيا
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 المرفق ألف

 
 سفارة الهند

 روما
 

 ROM/F/AGRI/FAO/241/01/2019 رقم:
 2019 يونيو/حزيران 13

 أمني عام مؤمتر وجملس منظمة األغذية والزراعة سعادة السيدإىل 
 

 لمنصب المدير العام للمنظمة Ramesh Chandالدكتور  ترشيحإعالن سحب 
 

 األمين العام، السيدسعادة 
  ّ     ّ        حتي ة طي بة وبعد،

 
ً   ، أود أن أحيطكم علم ا تعيني املدير العام بشأن C 2019/7باإلشارة إىل الوثيقة   سحب ترشيحبقرار حكومة اهلند                   

 ملنصب املدير العام للمنظمة.  Ramesh Chandالدكتور 
 

ّ                          خالص شكرنا جلميع البلدان اليت قد مت الدعم لنا. وأغتنم هذه أعرب عن كي وأود أن أغتنم هذه الفرصة ل                              
ً             الفرصة أيض ا لإلعراب عن   .ملنصب املدير العام للمنظمة لمرشحنيلبالنجاح  نامتنيات أصدق         

 
ّ              ونرجو إطالع األعضاء يف املنظمة على ما تقد م حسب األصول.                                       

 
 عبارات التقدير واالحرتام.     ً                  راجي ا التفضل بقبول أمسى

 
 [اخلتم والتوقيع]

 B.Rajenderالدكتور 
 وزير الزراعة
 املمثل الدائم املناوب لدى منظمة األغذية والزراعة

 وبرنامج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
 

 Rakesh Muthooالسيد سعادة 
 أمني عام مؤمتر وجملس منظمة األغذية والزراعة
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