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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل QRالسريعة ) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة

أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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 اجمللس

 واألربعون بعد املائة الثامنة الدورة

 2023 كانون األول/ديسمرب 6-2 ،روما

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي

 

من الدول  سّتانتخاب ، منظمة األغذية والزراعة )الفاو(الصادر عن مؤمتر  7/1111اجمللس، وفقًا للقرار  يتعّين على -1

من القائمة باء؛ وعضو  واحد من القائمة ألف؛ وعضواثنان  انللمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي )عضواألعضاء يف املنظمة 

يناير/ كانون الثاني  1 املمتدة من سنوات للفرتةثالث  والية مدتهالواحد من القائمة جيم؛ وعضوان اثنان من القائمة دال( 

 .1116كانون األول  ديسمرب/ 11إىل  1114

 

 : يف الفرتة املذكورة ترشيح الدول األعضاء التالية للقائمة الواردة أدناه مّت قدو -1

 

 القائمة

 )عدد املقاعد الشاغرة(

 املرشحون

 غينيا االستوائية  (اثنان)ألف 

 جنوب أفريقيا 

 بنغالديش  (واحدباء )

 مجهورية إيران اإلسالمية 

 اململكة العربية السعودية 

 كولومبيا  جيم )واحد(

 اكند  (اثناندال )

 أملانيا 

 

 .املذكورةللفرتة  القائمة هاءوجتدر اإلشارة إىل عدم وجود مقاعد شاغرة يف  

 

 . نفسها اتفاق مّت التوصل إليه ضمن القائمةرسالة من منّسق البلدان املدرجة يف القائمة دال حول ه وقد أرفقت طي -1
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Ambassador Thomas Wriessnig 

Permanent Representative of the 

Federal Republic of Germany 
to the International Organizations in Rome	
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