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يسر أمانة برنامج األغذية العالمي إبالغ الدول األعضاء في األمم المتحدة وفي منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة ،أنه عمال بالمادة الخامسة (أ) من النظام األساسي لبرنامج األغذية
العالمي ،وفي أعقاب االنتخابات التي أجراها المجلس االقتصادي واالجتماعي في ،25/4/2007
ومجلس منظمة األغذية والزراعة في  ،26/11/2007ستصبح الدول التالية أعضاء في المجلس
التنفيذي للبرنامج اعتبارا من :2008 /1/1
تاريخ انتهاء
مدة العضوية

الدول التي انتخبها
مجلس منظمة األغذية
والزراعة
1
الجزائر
كولومبيا
2
فنلندا
3
إيطاليا
سلوفينيا
4
جمهورية تنزانيا المتحدة

31/12/2009

هولندا
باكستان
بيرو
الفلبين
الواليات المتحدة األمريكية
زامبيا

بلجيكا
الرأس األخضر
الهند
جمهورية إيران اإلسالمية
االتحاد الروسي
السويد

31/12/2010

كندا
جمهورية كونغو الديمقراطية
ألمانيا
غينيا
هايتي
الكويت

أستراليا
بوروندي
كوبا
النرويج
السودان
تايلند

31/12/2008

الدول التي انتخبها
المجلس االقتصادي
واالجتماعي
إندونيسيا
اليابان
المكسيك
أوكرانيا
المملكة المتحدة
زمبابوي
5

وتغتنم األمانة هذه المناسبة إلخطار الدول األعضاء أن هيئة مكتب المجلس التنفيذي ستنتخب خالل
الدورة العادية األولي لعام  2008المقرر عقدها في الفترة من  4إلى .7/2/2008
 1أنتخبت الجزائر لفترة  .2006/2007/2008وقد تنازلت الجزائر لصالح السودان لعام  2007واسترجعت
مقعدها اعتبارا من  1/1/2008إلى غاية انتهاء مدة العضوية (يعني لعام .)2008
 2أنتخبت سويسرا لفترة  .2006/2007/2008وتنازلت سويسرا لصالح فنلندا اعتبارا من 31/12/2007
إلى غاية انتهاء مدة العضوية (يعني لعام .)2008
 3أنتخبت النمسا لفترة  .2006/2007/2008وتنازلت aالنمسا لصالح إيطاليا اعتبارا من  31/12/2007إلى
غاية انتهاء مدة العضوية (يعني لعام .)2008
 4يعود مقعد التناوب aإلى بلد من القائمة ألف لفترة  ،2000/2001/2002ومن القائمة باء لفترة
 ،2003/2004/2005ومن قائمة ألف لفترة  2006/2007/2008ومن قائمة جيم لفترة
 .2009/2010/2011وبعد عملية التناوب aتلك ،من المفروض أن تتفق الدول األعضاء على نهج جديد.
 5أنتخبت نيوزيلندا لفترة  .2007/2008/2009وتنازلت نيوزيلندا لصالح بلجيكا اعتبارا من 31/12/2007
إلى غاية انتهاء مدة العضوية (يعني لعامي  2008و.)2009
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