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A 

  املؤمتر

 والثالثون التاسعة الدورة

 2015حزيران /يونيو 13-6 روما،

 جلنة مشكالت السلع؛ عضوية إىل باالنضمام تبليغ

 جلنة الزراعة؛وجلنة الغابات؛ وجلنة مصايد األمساك؛ و

  العامليوجلنة األمن الغذائي 

 

أي من اللجاان   يف أعضاءليست الدول األعضاء اليت  منوالثالثني للمؤمتر  التاسعةإّن الوفود املشاركة يف الدورة  -1

الغذائي العاملي،  نجلنة الزراعة، وجلنة األموجلنة الغابات، وجلنة مصايد األمساك، والتالية: جلنة مشكالت السلع، 

 ليف االنضامام إىل عضاويت.ا. وتا اا    ترغبلإلفادة عن اللجان اليت  التوقيع عليهالتبليغ املرفق طيًا و بمدعّوة إىل ملء طل

أو بواسطة الربياد اللكووناي علاى العناوان      A-140)الغرفة  سعام املؤمتر واجملل إىل أمني لاالستمارة بعد ملئ.ا بالكام

 (.CPAC-Web@FAO.org التالي:

 

ولكان يف موعاد   األوقاات   نما  توقا يف أي باالنضمام إىل العضاوية   التبليغ لإرسا ميكنوعماًل باللوائح املرعّية،  -2

وتكاون  أيام قبل افتتاح دورة جلنة مشكالت السلع وجلنة مصايد األمسااك وجلناة الغاباات وجلناة الزراعاة.       10أقصاه 

 ناللجنة املعنياة أو يف حاال أبلاغ عا     دوراتدورتني متتاليتني من العضو املعين يف  يامثلمل  ما صاحلةالعضوية امُلكتسبة 

   .في.اقائمة باألعضاء  نكّل جلنة، وثيقة تتضم تمن دورا دورةمست.ّل كل  يف، موياعمم املدير العا .ن.امانس ابه 

 

وترد  .العضوية جمدداتقديم طلب  املذكورة أعالهاللجان أي من يف أعضاء فعال البلدان اليت هي تعني على وال ي -3

 قائمة باألعضاء احلاليني على املوقع التالي:
home/ar-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb 
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 املفتوحة العضوية لجانال عضوية إىل باالنضمام تبليغ

 

  أعضاءُتمأل هذه االستمارة فقط من قبل البلدان اليت ليست حاليًا 

 الواردة أدناه يف أي من اللجان

 

 

 التاريخ..................... العام املدير إىل:

 العام األمني )بواسطة

 واجمللس للمؤمتر

 (A-140 الغرفة

 

 

 

 يف حكومته رغبة عن الطلب هذا مبوجب يبلغ ................................................. دوفاا إّن 

 (:املناسبة اخلانة يف عالمة وضع يرجى) عضوية إىل االنضمام

 

 

  مشكالت السلع جلنة

  مصايد األمساك جلنة

  الغابات جلنة

  زراعةال جلنة

  العاملي الغذائي األمن جلنة

 

 

 ..................................................التوقيع

 

 

 الكامل...........................................ب االسم

 

 

 ...........................................الوظيفة


