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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 على موقع املنظم
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 المؤتمر
 الدورة الحادية واألربعون

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 

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

 العالمي الغذائي األمن ولجنة
 
 اللجان من أي يف عضـــًوا ليســـت اليت األعضـــاء الدول من للمؤمتر األربعنياحلادية و  الدورة يف املشـــاركة الوفود إنّ  -1

 مدعّوة لعاملي،ا الغذائي األمن وجلنة الزراعة، وجلنة الغابات، وجلنة األمساك، مصـــايد وجلنة الســـلع، مشـــكالت جلنة: التالية
 االستمارة وُحتال. ضويتهاع إىل االنضمام يف ترغب اليت اللجان عن لإلفادة عليه والتوقيع طًيا املرفق التبليغ طلب ملء إىل

  :التـــايل العنوان على اإللكرتوين الربيـــد بواســــــــــــــطـــة أو A-140 الغرفـــة( واجمللس املؤمتر عـــام أمني إىل بـــالكـــامـــل ملئهـــا بعـــد
CPAC-Web@FAO.org.( 

 
 موعد يف لكنو  األوقات من وقت أي يف العضـــــوية إىل باالنضـــــمام التبليغ إرســـــال ميكن املرعّية، باللوائح وعمالً  -2

 العضوية تكونو . الزراعة وجلنة الغابات وجلنة األمساك مصايد وجلنة السلع مشكالت جلنة دورة افتتاح قبل أيام 10 أقصاه
كتســـــبة

ُ
 عن أبلغ حال يف أو نيةاملع اللجنة دورات من متتاليتني دورتني يف املعين العضـــــو ُميثل مل ما صـــــاحلةهبذا الشـــــكل  امل

 .منها انسحابه
 
 وترد. اجمددً  ويةالعض طلب تقدمي أعاله املذكورة اللجان من أي يف فعًال  أعضاء هي اليت البلدان على يتعني وال -3

 :التايل املوقع على احلاليني باألعضاء قائمة
home/ar/-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb 

  

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

 عضًوا حالياً  ليست التي البلدان قبل من فقط االستمارة هذه تُمأل
 أدناه الواردة اللجان من أي في

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

 العام األمني بواسطة(
 واجمللس للمؤمتر
 )A-140 الغرفة

 
 
 

 االنضمام يف حكومته رغبة عن الطلب هذا مبوجب يبلغ.................................................  وفــــــــد إنّ 
 ):املناسبة اخلانة يف عالمة وضع يرجى( عضوية إىل
 
 
 

  جلنة مشكالت السلع

  مصايد األمساك جلنة

  جلنة الغابات

  جلنة الزراعة

  جلنة األمن الغذائي العاملي

 
 
 

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