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 ؛)QR( ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
  .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئةوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة 

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 
NA599/A 

 

 

A 

 المجلس
 الدورة الثالثة والستون بعد المائة

 2019ديسمبر/كانون األول  6-2روما، 

 انتخاب ستة أعضاء في المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
 

ّ  انتخاب ســـــــــّت     )،      املنظمة                 األغذية والزراعة (                     الصـــــــــادر عن مؤمتر منظمة       2011 / 7    ّ               ً        يتعّني على اجمللس، وفقاً للقرار  - 1          
                                                                                                     من الدول األعضـــاء يف املنظمة للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي (عضـــوان اثنان من القائمة ألف؛ وعضـــو واحد 

                     ث ســنوات للفرتة املمتدة                                                                                     من القائمة باء؛ وعضــو واحد من القائمة جيم؛ وعضــوان اثنان من القائمة دال) لوالية مدهتا ثال
 .    2022                  ديسمرب/ كانون األول     31   إىل       2020                   يناير/ كانون الثاين    1   من 

 
ّ                                                                  وقد ّمت ترشيح الدول األعضاء التالية للقائمة الواردة أدناه يف الفرتة املذكورة - 2     :  
 

 القائمة
 المرشحون (عدد المقاعد الشاغرة)

 أنغوال • (اثنان)ألف 
 الصومال •

 العربية السعودية اململكة • باء (واحد)

 األرجنتني • جيم (واحد)
 اجلمهورية الدومينيكية •

 أملانيا • دال (اثنان)
 كندا •

 
 للفرتة املذكورة. القائمة هاءوجتدر اإلشارة إىل عدم وجود مقاعد شاغرة يف  
 

ّ              وقد أرفقت طيه لإلحاطة مذكرة شفهية من منسق القائمة ألف بشأن االتفاق الذي مت  التوصل إليه  -3 ضمن                                                                       
 القائمة املذكورة.

http://www.fao.org/
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 سفارة المملكة المغربية
 روما

 
 SMUL-2769/2019 :المرجع

 
 مذكرة شفهية

 
هتدي املمثلية الدائمة للمملكة املغربية لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما أطيب التحيات  

ّ                                            ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)، وتتشر ف بإبالغها بأن  اجملموعة اإلقليمية ألفريقيا قد اختارت البلدان               ّ                                                 
 :، وهي كاآليت2022-2020لربنامج األغذية العاملي للفرتة التالية لشغل مقعد يف اجمللس التنفيذي 

 
         الصومال؛ - 1

 
                  ؛ حيث ســتشــغل أنغوال     2022 -    2020                                                              وأنغوال وأفريقيا اجلنوبية اللتان ســتتشــاركان يف شــغل مقعد خالل الفرتة  - 2

  .    2022                         وأفريقيا اجلنوبية خالل سنة       2021 و      2020                  هذا املقعد خالل سنيت 
 
ة للمملكة املغربية لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما مرة أخرى هذه وتنتهز املمثلية الدائم 

 .                   ً                                                           الفرصة لكي تعرب جمدد ا ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عن فائق االحرتام والتقدير
 
 )ختم السفارة(
 

  2019نوفمرب/تشرين الثاين  26روما، 
 

 )، رومااملنظمةاملتحدة (منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 
 


