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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
www.fao.org 

 

A A 

 

 اتـاإلعالن
 

 منظمة األغذية والزراعة سبعد املائة جملل اخلمسوناحلادية والدورة 

 3025 آذار/مارس 32-32منظمة األغذية والزراعة، روما، 
 

 قؤتةةامل قائمةال

 املشاركنيب

املشاركني اعتبارًا من صباح يوم ب املؤقتة ائمةالقسيتوافر عدد حمدود من النسخ املطبوعة من 

يف مكتب الوثائق الكائن يف مركز خدمات املؤمتر، قاعة كوريا  3025 مارس/آذار 35بعاء راأل

 الوافديند من صّحة البيانات. ويرجى من املشاركني (، بغرض التأّكA)الطابق األول من املبنى 

ترمجة أمسائهم. كما صّحة  التأكد منتستخدم اللغة العربية يف مراسالتها من البلدان اليت 

على هذه القائمة إىل مكتب الوثائق  تأو تعديال تيرجى من املشاركني تقديم أي تصويبا

ة اإللكرتونية للمجلس على شبكصفحة الإلدراجها يف القائمة النهائية اليت سيتم حتميلها على 

 .لنياملشاركني املسّج علىالقائمة وسوف تقةصر اإلنرتنت. 

 وثائق اجمللس

 

مكتب الوثائق يف مركز خدمات اجمللس يف انعقاد دود جدًا من الوثائق أثناء عدد حمتاح سي

 (Aاملؤمتر، قاعة كوريا )الطابق األول من املبنى 

 :وثائــق اجمللس من املوقــع التالـي تنزيل ميكنو
http://www.fao.org/bodies/council/cl151/ar/ 

البوابة اخلاصة  

منظمة بأعضاء 

 األغذية والزراعة

عترب قناة التواصل الرئيسية مع األعضاء، إمكانية ت يت، الاملنظمةُتتيح البوابة اخلاصة بأعضاء  

وميكن الوصول إىل هذا املوقع على العنوان  املعلومات املتعلقة باحلوكمة واإلدارة.االطالع على 

عن طريق إدخال اسم املستخدم  gateway/en/-://www.fao.org/membershttp التالي: 

وللراغبني يف عرض توضيحي للموقع أو  مة.وكلمة السّر اليت ُأرسلت إىل مجيع املمثليات الدائ

وإن  .  Web@fao.org-CPAC : إىل ةإلكرتونيبعث رسالة عليه، يرجى تعليق إبداء 

احملدود النفاذ يف البوابة اخلاصة  اجملالالتسجيالت الصوتية جملريات الدورة متاحة يف 

 باألعضاء.

 األساسية النصوص
ألغراض تصّرف املندوبني حتت نسخ من النصوص األساسية، متوافرة جبميع اللغات، توضع 

 لمندوبني طلب نسخة منها من الُسعاة املوجودين يف القاعة احلمراء.و  لاالطالع عليها. وجي

http://www.fao.org/bodies/council/cl151/ar/
http://www.fao.org/members-gateway/en/
mailto:CPAC-Web@fao.org
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fao.org/sd/2002/img/KN0801fao.gif&imgrefurl=http://www.fao.org/sd/2002/kn0801a_en.htm&h=129&w=129&sz=23&tbnid=JdzSeQ6p8M4J:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images?q=fao+logo&hl=en&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
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تاعات االجةماعات 

 الثنائية

 

على أساس احلجز اليت ميكن للوفود استخدامها  ثنائيةالعدد من قاعات االجتماعات وجد ي

والربيد  52220، اهلاتف الداخلي رقم A276 ستعالم لدى الغرفة رقمبالساعة. يرجى اال

 Services@fao.org-Meeting :اإللكرتوني

تسهيالت السفر 

)حجز تذاكر 

السفر وتأكيد 

 جوزات(احل

 ، وهي وكالة السفر الرمسية املعتمدةCarlson Wagonlit Travelمكاتب  توجد

 من الساعةهي مفتوحة (، وD074)الغرفة رقم  Dيف املنظمة، يف الطابق األرضي من املبنى 

للمشاركني الراغبني يف احلصول على املزيد من املعلومات  وميكن .22.00إىل الساعة  00.00

 57055970 06رقم ال)أو على  55970االتصال بوكالة السفر هذه على اهلاتف الداخلي رقم 

 .faotravel@cwtbook.it من خارج املنظمة(، أو بواسطة الربيد اإللكرتوني:

 الطبية اخلدمات

 من داخل 20االتصال بالرقم يتعّين على املشاركني، يف حاالت الطوارئ الطبية، 

  وبالنسبة إىل مجيع اخلدماتمن خارجه.  57053400-06 مقر املنظمة أو بالرقم

من أي هاتف داخلي )أو بالرقم  52522الطبية األخرى، ميكن للمشاركني االتصال بالرقم 

املنظمة(. وميكنهم أيضًا التوجه مباشرة إىل  مقر االتصال من خارجيف حال    06-5705-3577  

املساعدة بفيما يتعلق و ساعات عمل اجمللس. خالل(  B القسم الطيب )الطابق األول من املبنى 

بأطباء  أو 221بالرقم  الطبية العاجلة خارج أوقات العمل، ُيرجى من املشاركني االتصال

 .570600 06الرقم  على (Guardia Medica/Doctors-on-Call) الطوارئ

اخلدمات املصرفية 

ومرافق صرف 

 العمالت

، وهو مفتوح من Bيف الطابق األرضي من املبنى  Banca Intesa San Paoloيقع مصرف 

يف الطابق  Banca Popolare di Sondrio.ويقع مصرف 21.25إىل الساعة  1.25الساعة 

توجد كما  .21.20إىل الساعة  1.20(، وهو مفتوح من الساعة D-016) Dاألرضي من املبنى 

أجهزة الصرف اآللي اليت ميكن سحب العمالت منها بواسطة بطاقات االئتمان عند مدخل 

 .ناملصرفني املذكوري

املساعدة اإلعالمية 

للممثلني الدائمني 

أثناء انعقاد 

 اجمللس

فرع العالقات مع بأّن علما املندوبني املشاركني يف اجمللس  يف املنظمة مكتب االتصاالتي  حي

الدعم التقين والتسهيالت الال مة إلجراء املقابالت اإلذاعية ميكن أن يقدم  وسائ  اإلعالم

، الكائن يف الطابق الثالث من مركز أنغوال لإلذاعة والتلفزيون استوديوهاتوالتلفزيونية يف 

الطلبات  وينبغي إحالة. 22.20إىل الساعة  0.00من الساعة ( A-330)الغرفة رقم  Aاملبنى 

 إىل السيد مهدي دريسي، رئيس فرع العالقات  ساعة على األقل 32 مدته مع إشعار

 ، org.fao@Drissi.Mehdi) فرع العالقات مع وسائ  اإلعالماإلعالم،   مع وسائ

 (.56479 06570 39+اهلاتف: 

مركز إسةونيا 

 لالتصاالت

(. وهذا B016يف اجلزء السفلي من الدرج املؤدي إىل قاعة إيران )إستونيا لالتصاالت مركز  يقع

"سكايب" إلجراء مكاملات فيديوية جمانية  بربنامجاملركز جمّهز جبها ي هاتف فيديو مزودين 

 يف أي مكان يف العامل.

 

mailto:Meeting-Room-Reservations@fao.org
mailto:faotravel@cwtbook.it
mailto:Mehdi.Drissi@fao.org
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 خدمات املطاعم

 املطاعم واملقاصف التالية:وجد يف مقر املنظمة ت
 

  الطابق األرضي من املبنىA - ( املقهى البولنديPolish Bar):  2.20من الساعة 

 .حتى انتهاء اجللسات اليومية

  الطابق الثامن من املبنىB - الشرفة،  – الكافةرييا(Cafeteria)  من الساعة

 .22.20 إىل الساعة 23.00

 الثامن من املبنى  الطابقB -  املقهىB (Bar B) إىل الساعة  0.00: من الساعة

25.00. 

  الطابق الثامن من املبنىC - ( مطعم املنظمةFAO Restaurant) ( طعام قائمة

بأربعة املسبق احلجز شريطة ) 22.20 إىل الساعة 23.00من الساعة (: ثابتة

-06رقم اهلاتف من خارج املنظمة:  - 56823اهلاتف الداخلي ) وعشرين ساعة:

57056823.) 

  الطابق الثامن من املبنىC –  من  بوفيه بأسعار ثابتة: –بوفيه املنظمة املفتوح

رقم اهلاتف من  - 56823 اهلاتف الداخلي) 22.20 إىل الساعة 23.00الساعة 

 (.57056823-06خارج املنظمة: 

  الطابق الثامن من املبنىC - املقهى األزرق (Blue Bar) إىل  1.00: من الساعة

 .22.00الساعة 

  الطابق األرضي من املبنىD-  املقهىD (Bar D):  إىل الساعة  2.20من الساعة

22.20. 
 
املطعم و الكافيرتيا جتدر اإلشارة إىل أّن بطاقات الصرف اآللي وبطاقات االئتمان ُتقبل يفو

أجهزة البيع اآللّية وأجهزة  دتوجو واملقهى األ رق.واملقهى البولندي وبوفيه املنظمة املفتوح 

 أحناء مباني املنظمة. خمتلفيف  شتىيف أماكن  توزيع املياه

 جملس مراٍع للبيئة

 ُتلفت عناية املشاركني إىل اخلدمات التالية املراعية للبيئة:
 

  ويرجى من على ورق معاد تدويره من نسخ مجيع الوثائق حمدودُطبع عدد .

يف  طلب نسخ إضافيةو على الوثائق على شبكة اإلنرتنت مباشرة، االطالعاملشاركني 

 .حاالت الضرورة القصوى فق 

  تعز  املنظمة استخدام رمو  االستجابة السريعة لتنزيل املنشورات والوثائق على

 األجهزة النّقالة. 

  فرة يف القاعة احلمراء كبديل عن مياه الشرب املعبأة يف اللشرب متو الصاحلةاملياه

 وميكن إجياد آالت تو يع املياه يف خمتلف أرجاء املبنى.  قوارير بالستيكية.

 تاعة الصالة
ملشاركني يف استخدامها من قبل اميكن  A-250 Terصالة يف الغرفة لل خمصصة توجد قاعة

 اجمللس.

 (. Aمن املدخل الرئيسي )املبنى  هة اليمنىإليداع املعاطف يف اجليوجد مكان  مكان إيداع املعاطف
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 للمجلس بعد املائة اخلمسنياحلادية ودورة الأمانة 

 B-401 53433/53434 جو يه غرا يانو دا سيلفاالسيد  املدير العام
    

 Fernanda Guerrieri B-409 52000السيدة   مدير الديوان
    

 Louis Gagnon A-139E 52001السيد  األمني العام للمجلس
    

 Gabriella Piacentini A-379 53207السيدة  لمجلسل ةاملساعد ةالعام ةاألمين

 

 األحداث اجلانبية

: املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي 2اهلدف االسرتاتيجي  مارس/آذار 42الثالثاء، 

 وسوء التغذية

 ( Bاملبنى ، B116تاعة إيران )القاعة  – 23.30-24.30 الساعة

:  يادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات 3اهلدف االسرتاتيجي 

 ومصايد األمساك بطريقة مستدامة

 (B، املبنى B116)القاعة تاعة إيران  – 22.30-23.30الساعة 

 الفقر يف الريف: احلد من 2اهلدف االسرتاتيجي  مارس/آذار 42، األربعاء

 (B، املبنى B116)القاعة تاعة إيران  – 23.30-24.30الساعة 

:  يادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام التهديدات 5اهلدف االسرتاتيجي 

 واأل مات

 (B، املبنى B116)القاعة تاعة إيران  – 22.30-23.30الساعة 

 األدلة املستندة إىلاختاذ القرارات ال  الوطنيةاإلحصائية ات تعزيز القدر  مارس/آذار 42، اخلميس

 (B، املبنى B116)القاعة تاعة إيران  – 23.30-24.30الساعة 

 اإلرث وآفاق املستقبل :3022السنة الدولية للزراعة األسريِّة 

 (Bاملبنى  ،B116إيران )القاعة  تاعة – 22.30-23.30الساعة 

 : متكني نظم  راعية وغذائية أكثر مشوال وكفاءة2اهلدف االسرتاتيجي  مارس/آذار 42اجلمعة، 

 (B، املبنى B116)القاعة تاعة إيران  – 23.30-24.30الساعة 

األمن الغذائي: لتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية و منظمة األغذية والزراعةكة اشر

 الواقع لتطبيقات النووية على أرضالكبري لالتأثري 

 (Bاملبنى  ،B116إيران )القاعة  تاعة – 22.30-23.30الساعة 
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 43من يوم االثنني، 

مارس/آذار إىل يوم اجلمعة، 

 مارس/آذار 42

البهو الرئيسي يف األهداف االسرتاتيجية للمنظمة منصات إعالمية تعرض وضع مت 

هذا خالل  ا يارتهمدعوون إىل لس يف اجمل نياملشاركوإن األحداث اجلانبية. تكملة ل

/آذار مارس 35األربعاء يوم البهو الرئيسي يف  مفتوح"معرض "كما سينظم  األسبوع.

 .22.00إىل الساعة  22.00 من الساعة
 


