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؛ وهذه هي مبادرة من منظمة (QR)يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 
ويمكن . األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 
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  املؤمتر

 والثالثون الثامنة الدورة

 2251حزيران /يونيو 22-51 روما،

 جلنة مشكالت السلع؛ عضوية إىل باالنضمام تبليغ

 جلنة مصايد األمساك؛ جلنة الغابات؛ جلنة الزراعة؛

  وجلنة األمن الغذائي العاملي

 

أي مون اللاوان    يفالدول األعضاء اليت ليست عضووا    منوالثالثني للمؤمتر  الثامنةإّن الوفود املشاركة يف الدورة  -1

الغوااي  الاوامل ،    نجلنة مشكالت السلع، جلنة مصايد األمساك، جلنة الغابات، جلنة الزراعة، وجلنوة األمو  : التالية

 لوُتحوا . لإلفادة عن اللاان اليت يرغبون يف االنضمام إىل عضويتها التوقيع عليهالتبليغ املرفق طيا  و بمدعّوة إىل ملء طل

 (.A-140الغرفة ) سعام املؤمتر واجملل إىل أمني لاالستمارة باد ملئها بالكام

 

وتكوون الاضووية    1األوقات نم توقيف أي باالنضمام إىل الاضوية  التبليغ لإرسا ميكنوعمال  باللوايح املرعّية، - 2

اللانوة املانيوة أو    دوراتمل يوفد الاضو املاين ممثال  عنه إىل دورتني متتاليتني من  ما صاحلة سامُلكتسبة على هاا األسا

قايموة   نكوّل جلنوة، وثي وة تتضوم     تمون دورا  دورةمستهّل كل  يف، موُيامم املدير الاا .نهامانسحابه  نيف حال أبلغ ع

  .فيهاباألعضاء 

 

وتورد قايموة    .ت وديم طلوب دوددا     اللاوان املواكورة أعوال    أي مون  يف بالبلدان اليت ه  عضو حاليا  وال جيدر - 3

 r/home/a-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb:باألعضاء احلاليني على املوقع التال 

                                                      

من الاليحة الاامة للمنظمة يف ما يتالق  2-32و 2-31و 2-33و 2-22 سوف ُيدعى املؤمتر يف دورته الثامنة والثالثني إىل دراسة التاديالت يف املواد  1

 .(C 2013/LIM/6 انظر الوثي ة)الزمنية لإلبالغ عن االنضمام إىل الاضوية  باملهلة

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-home/ar/


C 2013/INF/6 2 

אא א

א אא א א
אא א

.....................אאא :
אאא(

א
)A-140א

אא................................................. 
):אא(א

א
א

 א
 אא
אא אא

..................................................א

...........................................אא

...........................................א




