EBSecretariat/2015/023
 18مارس/آذار 2015

تتشرف أمانة البرنامج بإبلغ الدول العضاء في المم المتحدة وفي منظمة الغذية والزراعة
للمم المتحدة أنه ،إلحاقا ا برسالتها إلى الدول العضاء المؤرخة  11ديسمبر/كانون الول 2014
)رقم (EBSecretariat/2014/087 :وبعد قرار بنما اللحق بالتنازل عن مقعدها وقيام غواتيمال
بشغله بموجب مقرر المجلس القتصادي والجتماعي  2015/201Aالمؤرخ  4مارس/آذار ،2015
فقد قام المجلس القتصادي والجتماعي ومجلس منظمة الغذية والزراعة وفقا ا للمادة
الخامسة )أ( من النظام الساسي للبرنامج ،بانتخاب الدول التالية أعضاء في المجلس التنفيذي
للبرنامج:

تاريخ انتهاء

الدول التي انتخبها

الدول التي انتخبها

مدة العضوية )(1

مجلس منظمة الغذية

المجلس القتصادي

والزراعة
 31ديسمبر/كانون الول  2015أفغانستان
البرازيل )(2
إيطاليا
المكسيك
الفلبين
أوغندا
الوليات المتحدة المريكية

والجتماعي
الهند
العراق
هولندا
جمهورية كوريا )(3
التحاد الروسي
سيراليون
السويد )(4

 31ديسمبر/كانون الول  2016كندا
كولومبيا
غينيا الستوائية
ألمانيا
المملكة العربية السعودية
جنوب أفريقيا

بوروندي
كوبا
إثيوبيا
النرويج
باكستان
إسبانيا

 31ديسمبر/كانون الول  2017أستراليا
الدانمرك
جمهورية إيران السلمية )(5
ليبيا
بولندا

هنغاريا
اليابان
غواتيمال )(6
سوازيلند
المملكة المتحدة
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أجرى المجلس القتصادي والجتماعي النتخابات لفترة الثلث سنوات  2015/2016/2017في 23
أبريل/نيسان و  18نوفمبر/تشرين الثاني  2014وفي  4مارس/آذار  .2015وجرت انتخابات مجلس
منظمة الغذية والزراعة لفترة الثلث سنوات نفسها في  3ديسمبر/كانون الول .2014

) (1

تشير مدة العضوية إلى فترات الثلث سنوات المعتادة التي يُنتخب لها العضاء

من قبل المجلس القتصادي والجتماعي أو مجلس منظمة الغذية والزراعة .ويجوز
للدول العضاء أن تتنحى لسنة أو سنتين ضمن هذه الفترة وتتنازل عن مقعدها لصالح
دولة عضو أخرى.

) (2

توصلت البرازيل وغواتيمال إلى اتفاق لتشاطر هذا المقعد ،بحيث تشغله البرازيل

في عام  ،2015وغواتيمال في عام  ،2016ومن ثم البرازيل في عام  .2017ونتيجة انتخاب
غواتيمال من قبل المجلس القتصادي والجتماعي لفترة الثلث سنوات
 ،2015/2016/2017فإن على القائمة جيم أن تبلغ مجلس منظمة الغذية والزراعة
بالترتيبات الجديدة للمقعد الذي سيصبح شاغراا في عام .2016
) (3توصلت جمهورية كوريا والصين إلى اتفاق أيدته مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لتشاطر
هذا المقعد ،بحيث تشغله جمهورية كوريا في عام  ،2015والصين في عامي  2016و .2017

) (4

تنازلت سويسرا عن مقعدها اعتباراا من  1يناير/كانون الثاني  .2015ووافقت بلدان

القائمة دال على أن تشغل السويد هذا المقعد طوال الفترة المتبقية من مدة العضوية،
أي من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون الول .2015

) (5

تشغل جمهورية إيران السلمية مقعد التناوب .وسيشغل مقعد التناوب بلد :من

القائمة باء للفترة الثانية  ،2015/2016/2017ومن القائمة ألف للفترة الثالثة
 ،2018/2019/2020ومن القائمة جيم للفترة الرابعة .2021/2022/2023

) (6

تنازلت بنما عن مقعدها اعتباراا من  3مارس/آذار  .2015ووافقت بلدان القائمة

جيم على أن تشغل غواتيمال هذا المقعد لفترة الثلث سنوات .2015/2016/2017
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