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 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  (،QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى 

  www.fao.orgة موقع املنظمعلى 

 

  

A 

 

 المؤتمر
 األربعونالدورة 

 2017 يوليو/تموز 8-3روما، 

  السلع؛ مشكالت لجنة عضوية إلى باالنضمام تبليغ
  الزراعة؛ ولجنة الغابات؛ ولجنة األسماك؛ مصايد ولجنة

 العالمي الغذائي األمن ولجنة
 
: التالية للجانا من أي يف عضااااو ا ليساااا  اليت األعضااااا  الدول من للمؤمتر األربعني الدورة يف املشاااااركة الوفود إن   -1

 مل  إىل دعو ةم العاملي، الغذائي األمن وجلنة الزراعة، وجلنة الغابات، وجلنة األمساك، مصايد وجلنة السلع، مشكالت جلنة
ال. اعضااااااااويت  إىل االنضاااااااامام يف ترغب اليت اللجان عن لإلفادة عليه والتوقيع اطي   املرفق التبليغ طلب  بعد االسااااااااتمارة وُتح
 :التاااااي العنوان على اإللكرتوين الربيااااد بواساااااااااااااا ااااة أو A-140 الغرفااااة) واجمللس املؤمتر عااااام أمني إىل بااااالكاااااماااال ملئ ااااا

CPAC-Web@FAO.org.) 
 
 موعد يف لكنو  األوقات من وق  أي يف العضاااااوية إىل باالنضااااامام التبليغ إرساااااال ميكن املرعي ة، باللوائح وعمال   -2

 العضاوية تكونو . الزراعة وجلنة الغابات وجلنة األمساك مصاايد وجلنة السالع مشاكالت جلنة رةدو  افتتاح قبل أيام 10 أقصااه
كتسبة

ح
ثل مل ما صاحلة امل  .من ا انسحابه عن أبلغ الح يف أو املعنية اللجنة دورات من متتاليتني دورتني يف املعين العضو ميح
 
 وترد. اجمدد   ويةالعض طلب تقدمي أعاله املذكورة اللجان من أي يف فعال   أعضا  هي اليت البلدان على يتعني وال -3

 :التاي املوقع على احلاليني باألعضا  قائمة
/arhome/-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb 

  

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-home/ar/
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 العضوية المفتوحة اللجان عضوية إلى باالنضمام تبليغ
 

 اعضو   حاليا   ليست التي البلدان قبل من فقط االستمارة هذه تُمأل
 أدناه الواردة اللجان من أي في

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

 العام األمني بواس ة)
 واجمللس للمؤمتر
 (A-140 الغرفة

 
 
 
 االنضمام يف حكومته رغبة عن ال لب هذا مبوجب يبلغ.................................................  دوفاااااااا إن  
 (:املناسبة اخلانة يف عالمة وضع يرجى) عضوية إىل
 
 
 

  مشكالت السلع جلنة

  مصايد األمساك جلنة

  الغابات جلنة

  زراعةال جلنة

  العاملي الغذائي األمن جلنة

 
 
 

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

  .......................................... بالكامل االسم
 
 
 

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


