
 

 

 (1)2023-2021العضوية للفترة مدد و 2021أعضاء المجلس التنفيذي لعام 

 (( أو مجلس منظمة األغذية والزراعة )الدول التي انتخبها المجلس االقتصادي واالجتماعي )

 المنتهية في نهاية عاممدة عضوية المجلس التنفيذي  البلد

 2021 2022 2023 

    القائمة ألف

    )أ(أنغوال

    بوركينا فاسو

    بوروندي

    )ب(كوت ديفوار

    ليسوتو

    مدغشقر

    المغرب

    الصومال
    

    القائمة باء

    )ج(أفغانستان

    الصين

    )د(الهند

    اإلسالميةجمهورية إيران 

    جمهورية كوريا

    المملكة العربية السعودية

    تركمانستان
    

    القائمة جيم

    ه()البرازيل

    كوبا

    )و(الجمهورية الدومينيكية

    ()ز(2)غواتيماال

    المكسيك

    )ح(بيرو
    

    القائمة دال

    أستراليا

    كندا

    الدانمرك

    ألمانيا

    )ط(إيطاليا

    اليابان

    هولندا

    النرويج

    إسبانيا

    السويد

    المملكة المتحدة

    الواليات المتحدة األمريكية
    

    القائمة هاء

    هنغاريا 

    بولندا

    االتحاد الروسي

غذية والزراعة. ويجوز للدول األعضاء أن تتنحى لسنة أو سنتين ضمن هذه الفترة وتتنازل تشير مدة العضوية إلى فترات الثالث سنوات المعتادة التي يُنتخب لها األعضاء من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي أو مجلس منظمة األ (1)

 عن مقعدها لصالح دولة عضو أخرى.

 .2021/2022/2023سيشغل مقعد التناوب بلد: من القائمة جيم للفترة الرابعة  (2)

 .2022، وجنوب أفريقيا في عام 2021و 2020بحيث تشغله أنغوال في عامي  2022-2020توصلت أنغوال وجنوب أفريقيا إلى اتفاق لتقاسم المقعد الذي تم ملؤه بانتخابات مجلس منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، للفترة  )أ(

 .2021و 2020، وكوت ديفوار في عامي 2019ذي تم ملؤه بانتخابات مجلس منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، بحيث تشغله نيجيريا في عام توصلت نيجيريا وكوت ديفوار إلى اتفاق لتقاسم المقعد ال (ب)

 .2021م ، وأفغانستان في عا2020و 2019الكويت في عامي  توصلت الكويت وأفغانستان إلى اتفاق لتقاسم المقعد الذي تم ملؤه بانتخابات مجلس منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، بحيث تشغله (ج)

 .2021و 2020، والهند في عامي 2019فغانستان في عام توصلت أفغانستان والهند إلى اتفاق لتقاسم المقعد الذي تم ملؤه بانتخابات مجلس منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، بحيث تشغله أ )د(

 .2023 في عامغواتيماال ، و2022و 2021 يفي عامالبرازيل إلى اتفاق لتقاسم المقعد الذي تم ملؤه بانتخابات مجلس منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، بحيث تشغله البرازيل وغواتيماال توصلت  )ه(

 .2022و 2021، والجمهورية الدومينيكية في عامي 2020نتخابات مجلس منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، بحيث تشغله األرجنتين في عام توصلت األرجنتين والجمهورية الدومينيكية إلى اتفاق لتقاسم المقعد الذي تم ملؤه با (و)

 .3202و 2022في عامي األرجنتين ، و2021في عام غواتيماال له توصلت غواتيماال واألرجنتين إلى اتفاق لتقاسم المقعد الذي تم ملؤه بانتخابات مجلس منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، بحيث تشغ (ز)

 .2021و 2020، وبيرو في عامي 2019لس منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، بحيث تشغله المكسيك في عام توصلت المكسيك وبيرو إلى اتفاق لتقاسم المقعد الذي تم ملؤه بانتخابات مج (ح)

 .2020ديسمبر/كانون األول  31عن مقعدها اعتبارا من ى ستتخل، لتحل محل النمسا التي 2021ديسمبر/كانون األول  31من يناير/كانون الثاني إلى  1تبدأ من  المجلس التنفيذي لفترةعضوية لبالتزكية لتتولى إيطاليا  تخبانتُ  (ط)

 


