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

 

 

 إعالنات

 

 دخول القاعة الكربى 

 

نظرا حملدودية املقاعد املتاحة يف القاعة الكربى، سيخصص لوفد كل بلد ثالثة مقاعد فقط. كما سييكو  نايا     

املؤمتر. وجتدر اإلشارة إىل أنه سيتم إصدار تصاريح دخول خاصية  عدد حمدود من املقاعد لوفود املراقبني املدعوة حلضور 

 ألجزاء خمتلفة من املؤمتر.
 

 الواقييي  يف (، دال)انظييير الق يييم   Arancieraوميكييين سيييري تصييياريح البليييدا  مييين مركيييز الت ييي يل   

نيوفمرب  تريرين النيانو. وسي يمح فقيط مليو فو        71االثاني ،اعتبارا من يوم via di Valle delle Camene 9/11 شارع

ال فارات واملمنليات الدائمة لدى الفاو سري التصاريح بالايابة عن وفد بلدا ما. وجييي عليه نيؤالء األشيخاد تقيديم      

  بطاقة نوية.
 

نوفمرب تريرين   71من يوم النالثاء  70.11وسُيماح عدد حمدود من املراقبني تصاريح دخول اعتبارا من ال اعة  

  النانو.
 

، سيتكو   Aوميكن متابعة وقائ  املؤمتر يف قاعة جانبية )القاعة احلميراء أو اضضيراء، الطيابأل األول، املبايه      

 احلاملني لرتخيص الدخول اضاد.مفتوحة أيضا للمراقبني 

 

 قاعات املتابعة

 

ألولئي  الينين ال ي يتطيعو  دخيول القاعية      ( Aاحلمراء )الدور األول من املباه ة ست مح وصالت فيديو بالقاع 

نوفمرب تريرين النيانو اتابعية افتتيا  أعميال امليؤمتر. وستريكعل القاعية          71صيبا    Aالكربى )الدور النالث من املباه 

( A احلمراء قاعة متابعة أيضًا للراغبني يف متابعة املوائد امل تديرة اليت تاظم يف القاعة اضضراء )اليدور األول مين املبايه   

 )بعد الظهر(. 01)بعد الظهر( و 71يوم 
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 مدة الكالم وإلقاء البيانات

 

وُتقيدمم   ستقتصر البيانات عله مخس دقائأل لرؤساء وفود البلدا ، وأرب  دقائأل لوكاالت األمم املتردة واملاظمات األخرى.

طلبات تااول الكلمة خالل املااقرة العامة يف اجلل ة العامة من خالل مكتي مدير شعبة املؤمتر واجمللس وشؤو  املراسم 

، عين طرييأل اسيتكمال  اسيتمارة طليي تاياول الكلمية ، مرفقية         (53207 06570 (39+)، رقم اهلاتف: A140)الغرفة 

وحرصا  .Time@fao.org-Speaking-ICN2 إىل العاوا  التالو: كرتونواإللخبطاب الدعوة، وإحالتها عن طريأل الربيد 

عله ضبط الوقت، مثة نظام ضوئو عله املارب يرري إىل انقضاء الوقت املخصص للكالم. وضيمانًا لدقية الرت ية الفوريية     

الوقت املااسي، يابغو إرسال البيانات إلكرتونيًا قبيل ثيالس سياعات عليه      يف اإللكرتونوولعرض البيانات عله املوق  

 .Statements@fao.org-Conferenceالعاوا  التالو  ( إىلWordاألقل من إلقائها )ي تر ن أ  تكو  يف شكل 

 

 لغات وقائع املؤمتر

 

ست ري وقائ  املؤمتر باللغات العربية والصياية واإلنكليزية والفرن ية والروسية واإلسبانية. كما ستوفعر خدمات الرت ة 

الفورية إىل اللغة اإليطالية خالل مراسم االفتتا  واجلل ة االفتتاحية للمؤمتر. وجيي عليه املتريدثني اليراغبني يف إلقياء     

اآلنفة النكر، تزويد أمانة املؤمتر باص البيا  م بقا بإحدى اللغات املرار إليهيا أعيال    بياناتهم بلغة أخرى غري اللغات 

(. ويتعيمن عله الوفد املعين وض  شخص ملم بلغة إلقاء البيا  واللغة اليت تتم الرت ة إليها رنن تصرف A274)الغرفة 

، لتوجيه املرتجم الفيوري وكفالية التيزامن    52933 06570 (39+)(، رقم اهلاتف: A274فريأل الرت ة الفورية )الغرفة 

 بياه وبني املتردس 

 

 قاعات االجتماعات الثنائية لرؤساء الوفود

 

ثاائيية   جيوز ح ز عدد حمدود من قاعات االجتماعات الصغرية ميكن أ  ت تخدمها الوفود لكو تعقد فيها اجتماعيات 

بال ياعة، وصصيص القاعيات عليه أسياأ مبيدأ  األولويية        للوفيود ح يز القاعيات للعميل      أو متعددة األطراف. وميكن

 باألسييبقية . وحل يييز قاعيييات االجتماعيييات، يرجيييه مييين وفيييود البليييدا  إرسيييال طليييي بالربييييد اإللكرتونيييو إىل 

 Services@fao.org-ICN2،    ،م  اإلشارة بركل واضح إىل التاريخ والوقت املفضل، والوفود اليت سيتم االجتمياع بهيا

واألمانية لي يت يف موضي      االجتمياع.  وعدد احلاضرين. وسي ري تأكيد احل ز الاهائو بواسطة الربيد اإللكرتونو قبيل 

 ميكعاها من توفري خدمات الرت ة الفورية خالل االجتماعات الناائية.

 

 اهلاتف واإلنرتنت مرافق 

 

البهيو   ( متاحية داخيل  يي  قاعيات االجتماعيات ويف       Wi-Fi  ستكو  خدمات اإلنرتنت بواسيطة الريبكة الالسيلكية )   

الرئي و ويف  ي  مرافأل تقديم الطعام. وجيوز للمراركني النين ميتلكو  أجهيزة كمبييوتر حممولية أو نواتيف  كيية أو      

mailto:ICN2-Speaking-Time@fao.org
mailto:Conference-Statements@fao.org
mailto:ICN2-Services@fao.org
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( احملليمة الالسلكية، االستفادة من نن  اضدمة باختيار شيبكة    LAN  استخدام شبكة )لوحات إلكرتونية مزودة بإمكانية 

  ICN2 :واستخدام اسم امل تخدم  ICN2  :وكلمة ال رمfao4icn2. 

 

وياصح املادوبو  أيضا بإحضار أجهزة كمبييوتر حممولية أو نواتيف  كيية أو لوحيات إلكرتونيية مريرونة، إضيافة إىل         

 كهربائية وحموالت ماافن الطاقة الكهربائية اليت تتالءم م  ما نو م تخدم يف أوروبا.أسال  الوصالت ال

 

 حجز تذاكر السفر

 

، أ  ت ياعد الوفيود   D074، الغرفة D  املوجودة يف الطابأل األرضو من املباه Carlson Wagonlitميكن لوكالة ال فر  

يف ح ز تناكر ال فر وعمليات االنتقال والرحالت ال ياحية. وحل ز تناكر ال فر وغرينا مين ترتيبيات ال يفر، يرجيه     

  (39+) 00657 55582رقييم اهليياتف:   ؛faoprivate@cwtbook.itالتييالو:  اإللكرتونييواالتصييال بالوكاليية بالربيييد  

 . D074الغرفة ، 53619 06570 (39+)رقم الفاكس:  ؛55822أو 

 

وميكن لوكالة ال فر تغيري أو تعديل التناكر واحل وزات اليت تتم من خيالل مكتبهيا. فالتيناكر الييت ييتم ح زنيا عين        

 طريييأل وكاليية أسييفار أخييرى، جيييي تغيرينييا أو تعديلييها ميين خييالل وكاليية ال ييفر اليييت قامييت بيياحل ز، أو مباشييرة  

 وكاليية سيياعات العمييل العادييية، ست يياعد   ميي  شييركة الطييريا  أو اجلهيية املعاييية مقدميية اضدميية. ولكيين خييالل      

مل يافرين يف االتصيال بريركات الطيريا  لتعيديل تيناكر ال يفر الصيادرة عين الوكياالت             اCarlson Wagonlitال فر  

 وإ  األمانة لي ت يف وض  ميكاها من القيام برتتيبات ال فر للمراركني يف املؤمتر.األخرى. 

 

 الرتتيبات األمنية

 

األماية يف الفاو شديدة الصرامة قبل انعقاد املؤمتر وخالله وبعيد  مباشيرة. وسييرظر دخيول كيل مين        ستكو  اإلجراءات

 صاحلة.  ليس يف حوزته تصاريح دخول

 

وست تخدم أجهزة الكرف عن املعاد  واألشعة ال ياية يف  ي  مداخل الفاو. وُياصح املادوبو  بتفادي محل حقائي 

أ  محل منل نن  املواد سيؤدي إىل اضضوع لتفتيش يدوي من قبل احلراأ، مما يفضو  كبرية وأشياء معدنية نظرًا إىل

ويتعني . إىل بطء وترية الدخول عرب أجهزة الكرف عن املعاد . وجتدر اإلشارة إىل أ  الفاو ال توفر مرافأل لتخزين األمتعة

حبالتهم قبل الدخول عرب أجهزة الكرف  عله املراركني النين حيملو  أطرافا اصطااعية معدنية إحاطة احلراأ علمًا

عن املعاد . ويتعني عله املراركني النين حيملو  أجهزة إلكرتونية مزروعة يف اجل م، من قبيل أجهزة ضبط نبضات 

القلي، أال يدخلوا عرب أجهزة الكرف عن املعاد  ألنها قد تت بي يف تعطيل أجهزتهم. ويابغو هلم طلي امل اعدة 

 من حبالتهم.وإبالغ حراأ األ

mailto:faoprivate@cwtbook.it؛
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وسيكو  دخول بعض أماكن مباه املاظمة مقيدًا. وأما الطلبات احملددة املتعلقة باالحتياجات األماية الرخصية فيابغيو  

م  اإلشيارة يف   ،ao.orgServices@f-Securityتوجيهها إىل رئيس دائرة األمن يف الفاو عله الربيد االلكرتونو التالو: 

 )املؤمتر الدولو النانو املعين بالتغنية(.  ICN2 Conferenceموضوع الرسالة إىل  

 

 سيكو  مقيمدا خالل أيام انعقاد .كما أ  دخول أعضاء املمنليمات الدائمة غري املعايني مباشرة باملؤمتر 

 

 وسي ييمح بييدخول مركبيية واحييدة فقييط لكييل وفييد وسي ييمح فقييط للمركبييات اليييت ترافييأل رؤسيياء الييدول أو احلكومييات  

 بييالوقوف داخييل الفيياو. وبالا ييبة إىل املركبييات الر ييية األخييرى، سيييتا  مكييا  لوقييوف ال يييارات خييار  املقيير       

 ، الواقيي  يف  Arancieraلت يي يل  الرئي ييو للماظميية، جابييا إىل جاييي ميي  مكييا  ياتظيير فيييه ال ييائقو ، يف مركييز ا

 الت  يل(. -)انظر الق م دال  via di Valle delle  Camene 9/11 شارع

 

أو الربييد   55663 06570 (39+)ويرجه من الوفود االتصال م بقا بيرئيس دائيرة األمين يف الفياو عين طرييأل الفياكس:        

الر يية   الصا  الرتتيبيات الالزمية ليدخول املركبيات     Services@fao.org-Securityاإللكرتونو عله العاوا  التالو: 

 ر.ود والرخصيات البارزة إىل املؤمتوأفراد احلماية املقربة النين يرافقو  رؤساء الوف

 

 دخول املشاركني من ذوي االحتياجات اخلاصة واملرافق اخلاصة بهم

 

إ   ي  مداخل املقر الرئي و للفاو جمهزة اا يلزم لتمكني األشخاد النين ي تخدمو  الكراسو املترركة مين دخيول   

املاظمة. ومعظم املصاعد املوجودة يف مقر املاظمة مهيأة اا ميكِّن أصراب الكراسو املترركة مين اليدخول إليهيا. وتوجيد     

يف الطيابأل األرضيو واألول والناليث بيالقرب مين قاعيات        Aكية يف امليبين   دورات امليا  املهيأة ألصراب الكراسو املترر

 االجتماعات.

 

 حاالت الطوارئ الطبية 

 

من   57053400-06  من داخل املاظمة أو بالرقم  01يف حاالت الطوارئ الطبية، يتعيمن عله املراركني االتصال بالرقم  

من أي  50511وبالا بة إىل  ي  اضدمات الطبية األخرى، ميكن للمراركني االتصال بالرقم  ة.خار  مقر املاظم

يف حال االتصال من خار  مقر املاظمة(. وميكاهم أيضا التوجه مباشرة إىل     57053577-06   ناتف داخلو )أو بالرقم 

وفيما يتعلأل بامل اعدة الطبية العاجلة خار     ( خالل ساعات عمل املؤمتر.  B  اإلدارة الطبية )الطابأل األول من املباه 

)امل اعدة الطبية العاجلة يف إيطاليا( أو طلي امل اعدة من  771ساعات العمل، ُيطلي من املراركني االتصال بالرقم 

 طبيي الفادق.

 

mailto:SecurityServices@fao.org
mailto:SecurityServices@fao.org
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كما  . Medical Emergency Numbers and Hospitals وللمزيد من املعلومات املفصلة، يرجه تازيل الكتيي املعاو  

 توجمه العااية إىل املعلومات عن فريوأ إيبوال املتاحة عله الروابط التالية:
 

 اإللكرتونية ملاظمة الصرة العاملية عن حالة إيبوال عله العاوا  التالو: الصفرة 
http://who.int/csr/disease/ebola/ar  

 املتكررة عله العاوا  التالو:  األسئلةebola/ar/-http://who.int/csr/disease/ebola/faq  

 الوقائ  الرئي ية صادرة عن دائرة اضدمات الطبية يف ماظمة األغنية والزراعة عله العاوا  التالو:  منكرة

 عن فريوأ إيبوال

 

 مرافق تقديم الطعام
 

 :للمندوبنيمرافق خمصصة  -أوال
 

  الطابأل النامن من املباه -الكافترييا( الررفة B )- احل ز غري مطلوب 

 75.11 – 70.11ساعات العمل:  - مقعدًا 515القدرة االستيعابية: 

 باملعكرونة خاد ركن فيها ويوجداضدمة الناتية عله أساأ تقدم  -تقدم الكافترييا األغنية واملرروبات 

 صلصات؛ تصاحبها رئي ية أطباقًا يقدم آخر وركن املعكرونة؛ من خمتلفة وأشكاال واحل اء األرز أطباق يقدم

 بال لطات خاد ركن أيضا ويوجد املروية؛ الطازجة واأل ا  اللروم من أطباقًا يقدم للرواء خمصص وآخر

 اضدمة أساأ عله البررية واملأكوالت واألجبا  اضضار من خمتلفة سلطات ُتقدم حيث الباردة واألطباق

 .واملرروبات واألجبا  احللويات من متاوعة جمموعة عله احلصول ميكن كما. الناتية
 

 الطابأل النامن من املباه(  بوفيه مفتو C) - احل ز غري مطلوب 

 75.11-70.11ساعات العمل:  -مقعد  711القدرة االستيعابية: 

املفتو  ب عر ثابت تركيلة واسعة من ال لطات واللروم واأل ا  واحل اء وشته أنواع  البوفيهيقدم 

 .اضضار واألجبا  واحللويات واملرروبات
 

 الطابأل النامن من املباه( املطعم C) -  رقم  52100احل ز مطلوب عله الرقم التالو: الرقم الداخلو

 12-51152100اهلاتف: 

 75.11-70.11ساعات العمل:  - مقعدًا 11القدرة االستيعابية: 

 .قائمة باألطباق اليومية، وقائمة نبين ح ي الطلي حتتوي عله جمموعة من أنواع الابين الوطاية والدولية
 

 املقاصف 
 

o املقصف C ا(لطابأل النامن من املباه C) 

o  :71.11 – 11.01ساعات العمل:  - مقعدًا 751القدرة االستيعابية 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/ICN2/documents/Medical_Emergencies-_Leaflet-English-1.pdf
http://who.int/csr/disease/ebola/ar
http://who.int/csr/disease/ebola/ar
http://who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/ar/
http://www.fao.org/3/a-mm092a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm092a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm092a.pdf
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جمموعة متاوعة من ال ادويترات والبيتزا، وال لطات املعدة سلفًا، وأطباق يقدمم ننا املقصف 

 .املعكرونة فضاًل عن جمموعة واسعة من املرروبات واأللبا  واحللويات
 

o املقصف B (الطابأل النامن من املباه B) 

o  :71.11 – 11.01ساعات العمل:  -مقعدًا  01القدرة االستيعابية 

 .متاوعة من ال ادويترات واملرروبات واأللبا  والفواكهيقدمم ننا املقصف جمموعة 
 

o ف املقصA املقصف البولادي (POLISH )- الطابأل األرضو من املباه A) 

o  :حته نهاية جل ة اليوم األخرية - 11.01ساعات العمل:  - مقعدًا 01القدرة االستيعابية. 

وال لطات املعدة سلفًا وطبقًا من يقدمم ننا املقصف جمموعة متاوعة من ال ادويترات والبيتزا 

 .املعكرونة. كما يقدمم جمموعة واسعة من املرروبات واأللبا  واحللويات

 

 :مرافق خمصصة للصحافيني -ثانيا

 

 احل ز غري مطلوب - مرفأل تقديم الطعام للصرافيني) 

 71.11 – 11.01ساعات العمل:  -مقعدًا  011القدرة االستيعابية: 

ثابت حيث تقدمم تركيلة واسعة من ال لطات واللروم واأل ا  واحل اء وشته أنواع بوفيه مفتو  ب عر 

اضضار واألجبا  واحللويات واملرروبات. ومثة مقصف أيضًا لتااول القهوة وتركيلة واسعة من ال ادويترات 

 .والبيتزا واملع اات واملرروبات

 

 (:Aranciera) مرافق تقديم الطعام املتاحة يف مركز التسجيل -ثالثًا

 

  ،آالت توزي  املأكوالت واملرروبات اضفيفة متاحة يف مركز الت  يل )مرروبات ساخاة، وجبات خفيفة

 .سادويترات ومرروبات ماومعة(
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 األحداث اجلانبية

 املكان واملوعد األحداث اجلانبية

 التغذية جمال يف واملساءلة التغذية بتعزيز املعنية احلركة

 تررين النانو/نوفمرب 91

91.00-91.10 

 )القاعة اضضراء(

 احلماية االجتماعية واألمن الغذائي والتغذية

 تررين النانو/نوفمرب 91

91.00-91.10 

 )قاعة إيرا (

 من أساسيًا عنصرًا األغذية سالمة تشكل ملاذا امتياز؟ أم حق أهي: األغذية سالمة

 والتغذوي؟ الغذائي األمن عناصر

 تررين النانو/نوفمرب 91

91.00-91.10 

 )القاعة احلمراء(

 األمم شبكات تقّدمه الذي الدعم. النمو يف آخذة وجمتمعات بالصحة مفعمون أطفال

 التقّزم من احلد إىل اهلادفة جهودها يف البلدان إىل بالتغذية املعنية املتحدة

 النانو تررين/وفمربن 00

91.00-91.10 

 (قاعة إيرا )

 التغذية على والغذائية الزراعية السياسات أثر تعزيز

 النانو تررين/نوفمرب 00

91.00-91.10 

 (القاعة احلمراء)

 5102 عام بعد ملا التنمية وخطة بالتغذية يتعلق فيما واملساءلة الغايات

 النانو تررين/نوفمرب 00

91.00-91.10 

 )القاعة اضضراء(

 للجوع العاملي واملؤشر التغذية بشأن العاملي التقرير – واجلوع التغذية استعراض

 النانو تررين/نوفمرب 00

91.10-00.00 

 )القاعة احلمراء(

 والبدانة الزائد الوزن مكافحة

 النانو تررين/نوفمرب 00

91.10-00.00 

 )قاعة إيرا (

 والتعاون"  5102 ميالنو إكسبو" معرضاألمم املتحدة يف  اجلوع: على القضاء حتدي

 اجلنوبن بلدا بني

 النانو تررين/نوفمرب 00
94.11 – 91.10 

 )القاعة اضضراء(

54.71: 

افتتا  جم م  ملعقة األمم املتردة  ملعرض إك بو 

  ،0091ميالنو 

 (بهو املنظمة)

51.51: 

 اخلضراء القاعة ي تمر احلدس اجلانيب يف

 

 بياملؤمتر،  اضاصية  املرور بطاقة إبراز لدى بالتغنية املعين النانو الدولو املؤمتر فرتة طيلة احلصول، املادوبني باستطاعة

 يف Future of Food بعايوا   جيوغرافيي   لااشييونال  الفوتوغرافيية  الصيور  معيرض  إىل اليدخول  بطاقات عله ح م عله

Palazzo delle Esposizioni، Via Nazionale 194. 0175 النيانو  نوفمرب تريرين  71 مين أبوابيه   املعيرض فتيتح  وي  
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