
 
 

 تقرير
 والزراعة األغذية منظمة سجمل

 

 املائة بعد والستون التاسعة الدورة
 2022 أبريل/نيسان 8
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

  

IS
S

N
 0

2
5

6
-1

1
8
2
 

 

CL 169/REP 



 اجمللس
 واألربعني للمؤمتر()اعتبارًا من هناية الدورة الثانية 

 Hans Hoogeveen السيد: للمجلس املستقل الرئيس

 4االحتاد الروسي
 3إثيوبيا
 2إرتراي

 1األرجنتني

 9،3إسبانيا
 2أسرتاليا

 6إسرائيل

 2أفغانستان

  3إندونيسيا

 1أنغوال

 7إيطاليا

 2ابكستان

 1الربازيل
 

 1بلجيكا

 3بنغالديش

 1بوركينا فاسو

 5بوروندي
 3البوسنة واهلرسك

 3بريو

 3بيالروس
 2تونس

 1جزر البهاما

 3مجهورية كوراي

  2مجهورية مصر العربية
 2جنوب أفريقيا

 1زميبابوي

 

 5السودان
 2السويد
 3شيلي
 3الصني

 4غواتيماال
 1غينيا

 3غينيا االستوائية

 4فرنسا
 3الفلبني
 1قطر

 4الكامريون
 1كندا

 1كوستاريكا

 

 3الكونغو

 3الكويت

 4لكسمربغ
 8،2ماليزاي

 1املكسيك

 2اململكة العربية السعودية

 3نيكاراغوا

 2اهلند

 1الوالايت املتحدة األمريكية

 3الياابن
 

 
 2022يونيو/حزيران  30( إىل 2019مدة الوالية: من هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر )يونيو/حزيران  1
 (2023إىل هناية الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر ) 2020يوليو/متوز  1مدة الوالية: من  2
2024يونيو/حزيران  30( إىل 2021مدة الوالية: من هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ) 3

 

 (2023( إىل هناية الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر )2021مدة الوالية: من هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ) 4
 2022يونيو/حزيران  30( إىل 2021مدة الوالية: من هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ) 5
 2022يونيو/حزيران  30إىل  2020يوليو/متوز  1حّلت إسرائيل حمّل النمسا من  6
 2022يونيو/حزيران  30إىل  2020يوليو/متوز  1حّلت إيطاليا حمّل فرنسا من  7
 (2023إىل هناية الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر ) 2022يناير/كانون الثاين  1ماليزاي حمّل اتيلند من سوف حتّل  8
 2024يونيو/حزيران  30إىل  2022يوليو/متوز  1اململكة املتحدة حمّل إسبانيا من  سوف حتلّ  9

 
 اجمللس

 (2022 متوز/يوليو 1 من )اعتبارًا
 Hans Hoogeveen السيد: للمجلس املستقل الرئيس

 4االحتاد الروسي

 2إثيوبيا

 1إرتراي
 3األرجنتني

 1أسرتاليا

 3إسرائيل

 1أفغانستان

 3أملانيا

 2إندونيسيا

 3أنغوال

 1ابكستان

 3الربازيل

 2بنغالديش

 

 2البوسنة واهلرسك
 2بريو

 2بيالروس

 1تونس
 3جزر البهاما

 2مجهورية كوراي

 1مجهورية مصر العربية

 1جنوب أفريقيا
 3سلوفينيا

 1السويد
 2شيلي

 2الصني
 3العراق

 

 4غواتيماال

 3غينيا
 2غينيا االستوائية

 4فرنسا
 2الفلبني

 3قطر

 4الكامريون

 3كندا

 3كوت ديفوار
 3كوستاريكا

 2الكونغو

 2الكويت

 3كينيا
 

 4لكسمربغ

 5،1ماليزاي
 3املكسيك

 1اململكة العربية السعودية

 6،2اململكة املتحدة

 3موريتانيا
 2نيكاراغوا

 1اهلند

 3الوالايت املتحدة األمريكية

 2الياابن
 

 
 (2023إىل هناية الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر ) 2020يوليو/متوز  1مدة الوالية: من 1
2024يونيو/حزيران  30( إىل 2021مدة الوالية: من هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ) 2

 

 (2025إىل هناية الدورة الرابعة واألربعني للمؤمتر ) 2022يوليو/متوز  1مدة الوالية: من 3
 (2023( إىل هناية الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر )2021مدة الوالية: من هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ) 4 
 (2023ربعني للمؤمتر )إىل هناية الدورة الثالثة واأل 2022يناير/كانون الثاين  1ماليزاي حمّل اتيلند من ت حلّ  5
2024يونيو/حزيران  30إىل  2022يوليو/متوز  1سوف حتّل اململكة املتحدة حمّل إسبانيا من  6

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير
 والزراعة األغذية منظمة جملس

 
 

 املائة بعد والستون التاسعة الدورة
 2022 أبريل/نيسان 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة
 2022 روما،

  

CL 169/REP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتعلق ما يف املتحدة لألمم والزراعة األغذية ملنظمة خاص رأي أي عن تعرب ال عرضاااااها وطريقة اإلعالمية املواد هذه يف املسااااات دمة األوصااااااف
 إىل اإلشاااااارة تعرب وال وختومها. حدودها بتعيني أو بسااااالطا ا يتعلق ما يف أو منطقة، أو مدينة أو إقليم أو بلد ألي التنموي أو القانوين ابلوضااااا 
 املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة جانب من توصااية أو دعم عن ال، أم مرخصااة كانت سااوا  املصاانعني، بعض منتجات أو حمددة شااركات

 .ذكره يرد مل مما مثيال ا على تفضيلها أو
 

© FAO, 2022 
 

 هذه نسخ ميكن ذلك، خالف يذكر مل وما ونشرها. واستنساخها اإلعالمية املواد هذه است دام املتحدة لألمم عةوالزرا األغذية منظمة تشج 
 أن على جتارية، غري خدمات أو منتجات يف االساااات دام أو التعليمية، واألهداف واألحباث اخلاصااااة الدراسااااات بغرض وحتميلها وطبعها املواد
 أبي اخلدمات أو املنتجات وعلى املست دمني آرا  على املنظمة موافقة افرتاض وعدم النشر، حقوق احرتامو  املصدر، هي املنظمة أن إىل يشار
 األشكال. من شكل



 

 

 بيان احملتوايت
 
 الصفحة

 1 .................................................................................. البنود االفتتاحية
 1 .................................................................................. بيان املدير العام

 1 ............................................................................ اعتماد جدول األعمال
 1 ........................................................................ انت اب ثالثة نواب للرئيس

أتثري الصراع بني أوكرانيا وروسيا على األمن الغذائي العاملي واملسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق والية منظمة 
 2 ............................................................. األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(

 5 ........................................................................................... املرفق ألف
 5 ................................................. جدول أعمال الدورة التاسعة والستني بعد املائة للمجلس

 6 ............................................................................................ املرفق ابء
 6 ......................................................................................... قائمة الواثئق

 



CL 169/REP  1 

 

 1البنود االفتتاحية

، Hans Hoogeveenبرائساااة السااايد  2022أبريل/نيساااان  8عقد اجمللس دورته التاساااعة والساااتني بعد املائة يوم  -1
 املستقل للمجلس.الرئيس 

من الالئحة  25من املادة  1وقد انعقدت دورة اجمللس غري املقررة هذه واليت متتد ليوم واحد عمالً أبحكام الفقرة  -2
من الدول األعضاااااا   43خطي من  من الالئحة الداخلية للمجلس، بنا ً على طلب   2من املادة  4العامة للمنظمة والفقرة 

 ، وعقب مشاورات الحقة بني املدير العام والرئيس املستقل للمجلس. ومشاركة منظمة عضو واحدة يف التوقي  يف املنظمة
 19-وانعقدت هذه الدورة بصااورة لتلطة بصاافة اسااتثنائية، ومن دون أن يشااكل هذا سااابقة، يف كّل جائحة كوفيد -3

عض املمثلني بصورة ش صية يف املقر الرئيسي ملنظمة العاملية والشواغل ذات الصلة املتعلقة ابلصحة العامة، حيث حضر ب
 افرتاضي.  األغذية والزراعة )املنظمة( وشارك آخرون بشكل  

دو  -4 على تعليق العمااال أبي مواد  وافقمن الالئحاااة الاااداخلياااة للمجلس، أناااه  8اجمللس، عماًل أبحكاااام املاااادة  أكاااّ
من الالئحة الداخلية للمجلس اليت  2من املادة  3تتوا م م  أسااااااااااااالوب عقد االجتماع بصاااااااااااااورة لتلطة، وحتديًدا الفقرة  ال

 تنص على أن ُتعقد كل دورة من دورات اجمللس يف مقّر املنظمة.

 2بيان املدير العام

 أمام اجمللس. ألقى املدير العام الدكتور شو دونيو كلمةً  -5

 3اعتماد جدول األعمال

 جدول أعمال الدورة. واعتمدأحاط اجمللس علًما إبعالن االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب  -6
 هبذا التقرير. املرفق ألفويرد جدول األعمال يف  -7

 4انتخاب ثالثة نواب للرئيس

(؛ أفغاااااانسااااااااااااااااتاااااان) Khaled Ahmad Zekriya: السااااااااااااااااياااااد هم اجمللس لااااادورتاااااه ثالثاااااة نواب للرئيس انت اااااب -8
  (.لكسمربغ) Michèle Pranchère-Tomassini(؛ والسيدة إثيوبيا) Demitu Hambisa Bonsa والسيدة

                                                   
  PV/2 CL/169و CL 169/PV/1الوثيقتان   1
 PV/2 CL/169و  CL 169/PV/1الوثيقتان   2
  PV/2 CL/169و PV/1 CL/169و INF/4 CL/169و CL 169/1الواثئق   3
  PV/2 CL/169و 169PV/1 CLالوثيقتان   4
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أتثري الصراع بني أوكرانيا وروسيا على األمن الغذائي العاملي واملسائل ذات الصلة الواقعة ضمن 
 5نطاق والية منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(

 12من املاااااااادة  21صااااااااااااااااّوت اجمللس ضااااااااااااااااااااااد اقرتاق تعليق االجتمااااااااع كماااااااا نصاااااااااااااااااااااات علياااااااه أحكاااااااام الفقرة  -9
 من الالئحة العامة للمنظمة. 12 املادة من 24 والفقرة

عضااااااااًوا من  80الذي شااااااااارك يف رعايته ،  4/169CLاعتماد االقرتاق الوارد يف الوثيقة  6،7اجمللس ابلتصااااااااويتقرر و  -10
. CL 169/4 Add.1يف اجمللس، على النحو املبنّي يف الوثيقة  ادولة عضااااااااااااااااوً  22مبا يشاااااااااااااااامل  ،أعضااااااااااااااااا  املنظمة

 :اجمللس القرار التايل اعتمدعليه،  وبنا 
 إّن اجمللس: -11

 2022مارس/آذار  2جمدًدا على القرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  أّكدو  صااااااااااااادق (أ)
 (؛A/RES/ES-11/1وثيقة خالل دورهتا اخلاصة الطارئة احلادية عشرة )ال

أن اعتداء االحتاد الروساااااي على أوكرانيا، ةشااااااركة بيالروس، او خرق ألادان وغاايت املنظمة  أّكدو  (ب)
املنصوص عليها يف ديباجة الدستور ولاللتزامات اليت قبلها كل من االحتاد الروسي وبيالروس ابعتبارمها 

بوقف فوري الستخدام القوة ضّد أوكرانيا، ةا يف ذلك استهدان املدنيني  طالبعضوين يف املنظمة، و 
والبنيااة التحتيااة املاادنيااة لاماادادات الغااذائيااة والزراعيااة وتفاااقم انعاادام األمن الغااذائي يف العااا  على  و 

 أكرب؛
صاااااة وأن أوكرانيا عن قلقه الكبري إزاء أتثري النزاع على تفاقم انعدام األمن الغذائي يف العا ، خاأعرب و  (ج)

واالحتاد الروسااااااااااي وانقليم اي من بني املناطق األام يف العا  جلهة صااااااااااادرات احلبوب والبذور الزيتية 
وغرياا من الصااااادرات الزراعية، يف حني يواجه ماليني األ ااااخاص ابلفعل اجلوع واخلطر الفوري للجوع 

 حول العا ؛أو يعانون انعداًما حاًدا يف أمنهم الغذائي يف أقاليم عدة 
على دور املنظمة، ابلتنساايق والتعاون مك كيا ت وأجهزة صتصااة أخرم لألمم املتحدة، و اصااة   ااّددو  (د)

الوكاالت اليت توجد مقاراا يف روما واملؤسااااااااااااسااااااااااااات املالية الدولية، لكي تعا  ضاااااااااااامن نطاق واليتها 
 تداعيات الصراع داخل أوكرانيا وعلى األمن الغذائي والزراعة يف العا ؛ 

                                                   
  1PV//169 CLو  7/169CLو CL 6/169و CL 5/169و CL 169/4 Add.1و CL 4/169و 1Add. 3/169 CLو CL 3/169الواثئق   5
 .CL 69/PV/2و
 .16تناع عن التصويت: االم ؛4؛ األصوات املعارضة: 23؛ األصوات املؤيدة: 27مبناداة األمسا  وجا  جمموع األصوات املدىل هبا على النحو اآليت:   6
ا للتصويت ميكن االطالع عليه ضمن احملاضر احلرفية للدورة )الوثيقة ر العربية والصني شرحً والربازيل ومجهورية مص اأصدرت كل من إندونيسي   7
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 ير العام:إىل املد طلبو  (ه)
تعزيز دور املنظمة بوصاافها منظمة معرفة لرصااد التداعيات على األمن الغذائي والزراعة يف العا   (1)

على  ٍو وثيق، ةا يف ذلك من خالل التحليل املنتظم والشاااااامل للبيا ت املتعلقة لاثر الصاااااراع 
 على النظم الغذائية؛

( 2031-2022ا االساااااااااااا اتيجي )واسااااااااااااتعراص تداعيات الصااااااااااااراع على تنفيذ املنظمة نطارا (2)
 ( ورفك توصيات هبذا الشأن؛2023-2022العمل وامليزانية اخلاص هبا ) وبر مج

وإعداد خطط فورية، ويف األجلني املتوساااااااط والطويل للتصااااااادي واثر الصاااااااراع يف أوكرانيا على  (3)
بناء قدرة النظم األمن الغذائي العاملي، ةا يف ذلك االستجابة الطارئة، واملساعدة على التعايف، و 

 الغذائية على الصمود؛
وإبقاء األعضاااااااء دوًما على اّطالع يف اذا اخلصااااااوص من خالل جلسااااااات إحاطة ومشاااااااورات  (4)

 وتقارير منتظمة ُترفك إىل األجهزة الرائسية للمنظمة؛
إدراج ااذ  املساااااااااااااألاة على جادول أعماال الادورة العاادياة املقبلاة جمللس املنظماة يف يونيو/حزيران  قّررو  (و)

2022. 
االقرتاق الختاذ  رفض، 12)أ( من املادة 7وإّن اجمللس، من خالل تصااااااااااااااااويت مبناداة األمسا  مبوجب أحكام الفقرة  -12

 6/169CL .8قرار الوارد ضمن الوثيقة 
أعضااا  اجمللس على الدور البارز الذي تؤديه املنظمة ابلنساابة إىل مسااائل األغذية والزراعة  شااّددوإضااافة إىل ذلك،  -13

مواصلة العمل ضمن نطاق دستور املنظمة وواليتها انطالًقا من كوهنا وكالة مت صصة  شّددوا على أمهيةيف العامل و 
 اتبعة لألمم املتحدة. 

أتثري الصااااااااراع بني أوكرانيا وروساااااااايا على األمن ،  1Add. /3/169CLو  3/169CLاجمللس الوثيقتني  اسااااااااتعرضو  -14
 الغذائي العاملي واملساااااااائل ذات الصااااااالة الواقعة ضااااااامن نطاق والية منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(

األعضا  على ضرورة اختاذ إجرا ات واستجاابت على مستوى السياسات على حنو متضافر ومنّسق، مبا يف  شّددو 
ك الدعم الذي تقدمه املنظمة لألعضااااااااااااااااا  ملواجهة التحدايت الراهنة والت فيف من وطاة التاثريات على انعدام ذل

 األمن الغذائي على املستويني احمللي والعاملي، مبا يف ذلك: 
إبقاااا  جتااارة األغااذيااة واألمساادة مفتوحااة مبااا ميّكن االحتاااد الروسااااااااااااااااي وأوكرانياااا من تلبياااة احتيااااجااات اإلنتااا   (أ)

 ستهالك احملليني، مبوازاة تلبية الطلب العاملي أيًضا؛ واال
وإجياد إمدادات غذائية جديدة ومتنوعة بقدر أكرب مبا ميّكن البلدان اليت تعتمد بصورة مباشرة على الواردات  (ب)

الغذائية من أوكرانيا واالحتاد الروساااااي من اساااااتيعاب الصااااادمات النامجة عن احلرب واحملافظة على قدر ا على 
 مود؛ الص

                                                   
 (.PV CL/2/169شرًحا للتصويت ميكن االطالع عليه ضمن احملاضر احلرفية للدورة )الوثيقة  اصدرت إندونيسيأ  8
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وتقدمي الدعم للمجموعات الضااااااعيفة على غرار الدعم املقدم يف إطار خطة املنظمة لالسااااااتجابة السااااااريعة يف  ( )
، مبا يف ذلك الدعم للنازحني داخلًيا والالجئني واملتضاااااااااااررين بصاااااااااااورة 2022مايو/أاير  -أوكرانيا ملارس/آذار 
 مباشرة من احلرب؛ 

ياسااات، من خالل دراسااة التدابري املت ذة دراسااة متانية يف وجتّنب ردود الفعل امل صااصااة على مسااتوى الساا (د)
البلدان املتاثرة بفعل االختالالت احملتملة جرا  احلرب مقارنة أبثرها السااااالم احملتمل على األساااااواق الدولية يف 

 األجلني القصري والطويل؛ 
ن خالل مبادرات مثل نظام وتعزيز الشاااااااافافية يف األسااااااااواق العاملية ومتكني احلوار والتنساااااااايق بني األعضااااااااا  م (ه)

 ( التاب  جملموعة العشرين؛ AMISاملعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية )
 واحتوا  تفشي محى اخلنازير األفريقية.  (و)

اجمللس مبنظمة األغذية والزراعة ومبا تقوم به من عمل يف أوكرانيا ويف سااااواها من املناطق اليت تشااااهد صااااراعات نّوه و  -15
على أمهية احملافظة على تكامل القرارات الساااااااااابقة الصاااااااااادرة عن  شاااااااااّددالبياانت اليت أاتحتها املنظمة و واطّل  على 

 . 2031-2022للفرتة  للمنظمة اجمللس واملؤمتر ابلنسبة إىل اإلطار االسرتاتيجي
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 املرفق ألف
 الدورة التاسعة والستني بعد املائة للمجلس عمالأجدول 

 افتتاق الدورة من جانب الرئيس املستقل للمجلس 
 كلمة املدير العام 

  اعتماد جدول األعمال :1البند 
 انت اب ثالثة نواب للرئيس :2البند 
أوكرانيا وروسااايا على األمن الغذائي العاملي واملساااائل ذات الصااالة الواقعة ضااامن نطاق والية أتثري الصاااراع بني  :3البند 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(
 ىأية مسائل أخر  :4البند 
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 ابءاملرفق 
 قائمة الواثئق

 

CL 169/1 جدول األعمال املؤقت 

CL 169/3 على األمن الغذائي العاملي واملساائل ذات الصالة الواقعة ضامن  أتثري الصاراع بني أوكرانيا وروسايا
 نطاق والية منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(

CL 169/3 Add.1  أتثري الصراع بني أوكرانيا وروسيا على األمن الغذائي العاملي واملسائل ذات الصلة  - 1الضميمة
 األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(الواقعة ضمن نطاق والية منظمة 

CL 169/4  اقرتاق للمناقشااااة واختاذ قرار  -ملحق ابلرسااااالتني املوجهتني من أعضااااا  منظمة األغذية والزراعة
 من جانب اجمللس

CL 169/4 Add.1  من أعضااا  منظمة األغذية والزراعة املشاااركني يف رعاية اقرتاق الختاذ قرار  80رسااالة موجهة من
 من جانب اجمللس

CL 169/5  اقرتاق موجه إىل الدورة التاسعة والستني بعد املائة للمجلس -رسالة من االحتاد الروسي 

CL 169/6  ستنتاجاتاالمسودة بشان اقرتاق  -رسالة من االحتاد الروسي 

CL 169/7  اقرتاق بشان جدول أعمال الدورة التاسعة والستني بعد املائة للمجلس -رسالة من نيكاراغوا 

  CL 169 INFسلسلة الواثئق 

CL 169/INF/2  طلب عقد دورة غري مقررة للمجلس  -رساااااااااااااااالة موجهة من أعضاااااااااااااااا  منظمة األغذية والزراعة
 واقرتاق جدول أعماهلا ومشروع قرار

CL 169/INF/3  اقرتاق موجه إىل الدورة التاسعة والستني بعد املائة للمجلس -من االحتاد الروسي رسالة 

CL 169/INF/4 ودوله األعضا  بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب 

CL 169/INF/5  جانب اقرتاق رمسي الختاذ قرار من  -رسااااااااااااالة موجهة من فرنسااااااااااااا والوالايت املتحدة األمريكية
 اجمللس
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 الواثئق األخرم
 قائمة املندوبني واملراقبني 
  

CL 169/Draft Report مشروع تقرير اجللسة العامة 
  

  CL 169 PVسلسلة الواثئق 

 CL 169/PV/1من 
 CL 169/PV/2إىل 

 للجلسة العامة اناحلرفي اناحملضر 

  

  CL 169 ODسلسلة الواثئق 

CL 169/OD/1  عمال الياومبرانماج 
 

 
 

  



 

 

 جلنة الرب مج
 (2023يوليو/متوز  - 2021)يوليو/متوز 

 
 األعضاء  الرئيسة
 ((Delphine Babin-Pelliardفرنسا )السيدة  (Carlos Bernardo Cherniakاألرجنتني )السيد  )إسرائيل( Yael Rubinsteinالسيدة 

 (Maarten de Grootكندا )السيد  (Fernando José Marroni de Abreuالربازيل )السيد  
 (Traoré Halimatou Konéمايل )السيدة  (Kayoya Masuhwaزامبيا )السيد  
 (Morten Aaslandالنرويج )السيد  السودان )السيدة سعدية املبارك أمحد دعاك( 
 (Donald Symeنيوزيلندا )السيد  (Ni Hongxingالصني )السيد  
 (Bommakanti Rajenderاهلند )السيد  العراق )السيد زيد العاين( 
 /representatives/ar-committee/substitute-https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme 

 جلنة املالية
 (2023يوليو/متوز  - 2021)يوليو/متوز 

 األعضاء الرئيسة
 (Pernilla Ivarssonالسويد )السيدة  (Vladimir Kuznetsovاالحتاد الروسي )السيد  Imelda Smolcic ةالسيد

 (Kaba Urgessa Dinssaإثيوبيا )السيد  واي(غورو أ)
 ( Lynda Haydenأسرتاليا )السيدة 

 (Miguel García Winderاملكسيك )السيد 
 اململكة العربية السعودية )السيد حممد الغامدي( 

 (Rahila Rabiou Tahirouالنيجر )السيدة  (Tomás Duncan Juradoبنما )السيد  
 (Jennifer Harhighالوالايت املتحدة األمريكّية )السيدة  (Thanawat Tiensinاتيلند )السيد  
 (Kuraya Yoshihiroالياابن )السيد  مجهورية مصر العربية )السيد هيثم عبد اهلادي( 
 /representatives/ar-committee/substitute-https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance    

 الدستورية والقانونيةجلنة الشؤون 
 (2023يوليو/متوز  - 2021)يوليو/متوز 

 األعضاء الرئيسة
 Alison Storsveالسيدة 

 )الوالايت املتحدة األمريكية(
 (Khaled Ahmad Zekriya)السيد  أفغانستان

 بن رضوان( الميةاجلزائر )السيدة 
 (Esala Nayasiفيجي )السيد 
 (Julie Emondكندا )السيدة 

 (Mónica Robelo Raffoneنيكاراغوا )السيدة  (Zora Weberovaسلوفاكيا )السيدة  
  (Nina P. Caingletالفلبني )السيدة  

 

 2022 اجمللس التنفيذي لرب مج األغذية العاملي

 أعضاء انتخبهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي أعضاء انتخبهم جملس املنظمة انتهاء مدة العضوية
  

 2)ألف( جنوب أفريقيا 2022ديسمرب/ كانون األول  31
 الصومال )ألف(

 كندا )دال(
 1اجلمهورية الدومينيكية )جيم(

 أملانيا )دال(
 اململكة العربية السعودية )اب (

 إسبانيا )دال(
 تركمانستان )اب (

 أسرتاليا )دال(
 بوروندي )ألف(

 كواب )جيم(
    مدغشقر )ألف(

 3،4)جيم(  األرجنتني 2023ديسمرب/ كانون األول  31
 5الربازيل )جيم(

 الدامنرك )دال(
 املغرب )ألف(
 النرويج )دال(
 هنغاراي )ها (

 بولندا )ها (
 الصني )اب (

 ليسوتو )ألف(
 املكسيك )جيم(

 اململكة املتحدة )دال(
    الياابن )دال(

 6بنغالديش )اب ( 2024ديسمرب/ كانون األول  31

 بريو )جيم(
 7اإلسالمية )اب ( مجهورية إيران

 السنغال )ألف(
 هولندا )دال(

 الوالايت املتحدة األمريكية )دال(

 االحتاد الروسي )ها (
 مجهورية كوراي )اب (

 السويد )دال(
 غاان )ألف(
 فرنسا )دال(
 اهلند )اب (

 منت ب يف جملس املنظمة. مقعدبعدما توصلتا إىل اتفاق من أجل تشاطر  2022كانون األول /ديسمرب 31 وحىت 2021يناير/كانون الثاين  1حّلت اجلمهورية الدومينيكية حمل األرجنتني اعتبارًا من   (1)
 منت ب يف جملس املنظمة. مقعدجل تشاطر أبعدما توصلتا إىل اتفاق من  2022ديسمرب/كانون األول  31وحىت  2020يناير/كانون الثاين  1اعتبارًا من أنغوال حمل  جنوب أفريقياحّلت   (2)
 .األرجنتني ( تشغله2023-2021)جيم  بل أحد بلدان القائمةمقعد يتم شغله ابلتناوب من ق    (3)
 منت ب يف جملس املنظمة. مقعدبعدما توصلتا إىل اتفاق من أجل تشاطر  2020يناير/كانون الثاين  1اعتباًرا من  غواتيماالحمل  األرجنتنيحّلت   (4)
 .2023يف عام وغواتيماال  2022و 2021ذا املقعد يف عامي الربازيل هإىل اتفاق من أجل تشاطر مقعد منت ب يف جملس املنظمة، على أن تشغل غواتيماال و  الربازيلتوصلت   (5)
 وحىت 2022يناير/ كانون الثاين  1اعتباًرا من  ذا املقعدبنغالديش هإىل اتفاق من أجل تشاااااااطر مقعد منت ب يف جملس املنظمة، على أن تشااااااغل بنغالديش ومجهورية إيران اإلسااااااالمية توصاااااالت   (6)

 .2024ديسمرب/ كانون األول  31وحىت  2024يناير/ كانون الثاين  1، ومجهورية إيران اإلسالمية اعتباًرا من 2023ديسمرب/ كانون األول  31
يناير/ كانون الثاين  1اعتباًرا من هذا املقعد مجهورية إيران اإلسااااااالمية إىل اتفاق من أجل تشاااااااطر مقعد منت ب يف جملس املنظمة، على أن تشااااااغل  مجهورية إيران اإلسااااااالمية والكويتتوصاااااالت   (7)

 .2024ديسمرب/ كانون األول  31وحىت  2023يناير/ كانون الثاين  1، والكويت اعتباًرا من 2022ديسمرب/ كانون األول  31وحىت  2022

https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/ar/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/


 

 

 منظمة األغذية والزراعةيف عضاء األ
 ادولة عضوً  194

 عضوان منتسبان
 منظمة عضو واحدة

 االحتاد األورويب )منظمة عضو(
 االحتاد الروسي

 إثيوبيا
 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إريرتاي
 إسبانيا
 أسرتاليا
 إستونيا
 إسرائيل
 إسواتيين

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أنتيغوا وبربودا

 أندورا
 إندونيسيا

 أنغوال
 أوروغواي

 أوزابكستان
 أوغندا
 أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 اببوا غينيا اجلديدة
 ابراغواي
 ابكستان

 ابالو
 البحرين
 الربازيل
 برابدوس
 الربتغال

 بروين دار السالم
 بلجيكا
 بلغاراي
 بليز

 بنغالديش
 بنما
 بنن

 بواتن
 بوتسواان

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا

 بوليفيا )دولة متعددة القوميات(
 بريو

 بيالروس
 اتيلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوابغو
 تشاد

 تشيكيا
 توغو
 توفالو

 توكالو )عضو منتسب(
 تونس
 تونغا

 تيمور ليشيت

 جامايكا
 اجلبل األسود

 اجلزائر
 جزر البهاما
 جزر القمر

 جزر سليمان
 جزر فرويه )عضو منتسب(

 جزر كوك
 جزر مارشال

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 الدميقراطيةمجهورية الكونغو 

 مجهورية إيران اإلسالمية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوراي
 مجهورية كوراي الدميقراطية الشعبية
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 مجهورية مصر العربية
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان
 جورجيا
 جيبويت

 امنركالد
 دومينيكا
 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرنسيم
 سان فنسنت وغرينادين

 سان كيتس ونيفيس
 سان مارينو
 سانت لوسيا
 سري النكا
 سلطنة عمان
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 غابون
 غامبيا
 غاان

 غرينادا
 غواتيماال

 غياان
 غينيا

 غينيا االستوائية
 بيساو-غينيا

 فانواتو

 فرنسا
 الفلبني

 فنزويال )مجهورية البوليفارية(
 فنلندا
 فيجي

 فييت انم
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كابو فريدي
 كازاخستان
 الكامريون
 كرواتيا
 كمبوداي

 كندا
 كواب

 ديفواركوت 
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كرييبايت
 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليرباي
 ليبيا

 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالديف
 مالطة
 مايل

 ماليزاي
 مدغشقر
 املغرب

 املكسيك
 مالوي

 اململكة العربية السعودية
 اململكة املتحدة

 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق
 موانكو
 ميامنار

 ميكرونيزاي )والايت متعددة اجلنسيات(
 انميبيا
 انورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجرياي

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 نيوى
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاراي
 هولندا

 الوالايت املتحدة األمريكية
 الياابن
 اليمن
اليوانن




