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اإلعالنـات
الدورة الثالثة واخلمسون بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة
منظمة األغذية والزراعة ،روما 30 ،نوفمرب/تشرين الثاني –  4ديسمرب/كانون األول

2015

القائمة املقؤتةة
باملشاركني

سيتوافر عدد حمدود من النسخ املطبوعة من القائمة املؤقتة باملشاركني اعتباراً من صباح يوم
األربعاء  2ديسمرب/كانون األول  2015يف مكتب الوثائق الكائن يف مركز خدمات املؤمتر ،قاعة
كوريا (الطابق األول من املبنى  ،)Aبغرض التأكّد من صحّة البيانات .ويرجى من املشاركني
الوافدين من البلدان اليت تستخدم اللغة العربية يف مراسالتها التأكد من صحّة ترمجة أمسائهم.
كما يرجى من املشاركني تقديم أي تصويبات أو تعديالت على هذه القائمة إىل مكتب الوثائق
إلدراجها يف القائمة النهائية اليت سيتم حتميلها على الصفحة اإللكرتونية للمجلس على شبكة
اإلنرتنت .وسوف تقةصر القائمة على املشاركني املسجّلني.

وثائق اجمللس

سيتاح عدد حمدود جداً من الوثائق أثناء انعقاد اجمللس يف مكتب الوثائق يف مركز خدمات
املؤمتر ،قاعة كوريا (الطابق األول من املبنى )A
وميكن تنزيل وثائــق اجمللس من املوقــع التالـي:
http:/www.fao.org/bodies/council/cl153/ar/

البوابة اخلاصة
بأعضاء منظمة
األغذية والزراعة

تُتيح البوابة اخلاصة بأعضاء املنظمة ،اليت تعترب قناة التواصل الرئيسية مع األعضاء ،إمكانية
االطالع على املعلومات املتعلقة باحلوكمة واإلدارة .وميكن الوصول إىل هذا املوقع على العنوان
التالي http:/www.fao.org/members-gateway/en/ :عن طريق إدخال اسم املستخدم
وكلمة السرّ اليت أُرسلت إىل مجيع املمثليات الدائمة .وللراغبني يف عرض توضيحي للموقع أو
إبداء تعليق عليه ،يرجى بعث رسالة إلكرتونية إىل.CPAC-Web@fao.org :
وإن التسجيالت الصوتية لدورات اجمللس متاحة يف اجملال احملدود النفاذ يف البوابة
اخلاصة باألعضاء.

تاعات االجةماعات يوجد عدد من قاعات االجتماعات الثنائية اليت ميكن للوفود استخدامها على أساس احلجز
بالساعة .يرجى االستعالم لدى الغرفة رقم  ،A276اهلاتف الداخلي رقم  53770والربيد
الثنائية
اإللكرتونيMeeting-Services@fao.org :
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org

تسهيالت السفر
(حجز تذاكر
السفر وتأكيد
احلجوزات)

اخلدمات الطبية

اخلدمات املصرفية
ومرافق صرف
العمالت

املساعدة اإلعالمية
للممثلني الدائمني
أثناء انعقاد
اجمللس

مركز إسةونيا
لالتصاالت

توجد مكاتب  ،Carlson Wagonlit Travelوهي وكالة السفر الرمسية املعتمدة
يف املنظمة ،يف الطابق األرضي من املبنى ( Dالغرفة رقم  ،)D074وهي مفتوحة من الساعة
 09.00إىل الساعة  .17.00وميكن للمشاركني الراغبني يف احلصول على املزيد من املعلومات
االتصال بوكالة السفر هذه على اهلاتف الداخلي رقم ( 55970أو على الرقم 06 57055970
من خارج املنظمة) ،أو بواسطة الربيد اإللكرتوني.faotravel@cwtbook.it :
يتعيّن على املشاركني ،يف حاالت الطوارئ الطبية ،االتصال بالرقم  30من داخل
مقر املنظمة أو بالرقم  06-57053400من خارجه .وبالنسبة إىل مجيع اخلدمات
الطبيّة األخرى ،ميكن للمشاركني االتصال بالرقم  53577من أي هاتف داخلي (أو بالرقم
 06-5705-3577يف حال االتصال من خارج مقر املنظمة) .وميكنهم أيضاً التوجه مباشرة إىل
القسم الطيب (الطابق األول من املبنى  )Bخالل ساعات عمل اجمللس .وفيما يتعلق باملساعدة
الطبية العاجلة خارج أوقات العمل ،يُرجى من املشاركني االتصال بالرقم  118أو بأطباء
الطوارئ ( )Guardia Medica/Doctors-on-Callعلى الرقم .06 570600
يقع مصرف  Banca Intesa San Paoloيف الطابق األرضي من املبنى  ،Bوهو مفتوح من
الساعة  8.35إىل الساعة .16.35ويقع مصرف  Banca Popolare di Sondrioيف الطابق
األرضي من املبنى  ،)D-016( Dوهو مفتوح من الساعة  8.30إىل الساعة  .16.30كما توجد
أجهزة الصرف اآللي اليت ميكن سحب العمالت منها بواسطة بطاقات االئتمان عند مدخل
املصرفني املذكورين.
حيي مكتب االتصاالت يف املنظمة املندوبني املشاركني يف اجمللس علما بأنّ فرع العالقات مع
وسائ اإلعالم ميكن أن يقدم الدعم التقين والتسهيالت الالزمة إلجراء املقابالت اإلذاعية
والتلفزيونية يف استوديوهات مركز أنغوال لإلذاعة والتلفزيون ،الكائن يف الطابق الثالث من
املبنى ( Aالغرفة رقم  )A-330من الساعة  9.00إىل الساعة  .17.30وينبغي إحالة الطلبات
مع إشعار مدته  24ساعة على األقل إىل السيد  ،Erwin Northoffرئيس العالقات
مع وسائ اإلعالم ،فرع العالقات مع وسائ اإلعالم (،Erwin.Northoff@fao.org
اهلاتف.)+39 06570 53105 :
يقع مركز إستونيا لالتصاالت يف اجلزء السفلي من الدرج املؤدي إىل قاعة إيران ( .)B016وهذا
املركز جمهّز جبهازي هاتف فيديو مزودين بربنامج "سكايب" إلجراء مكاملات فيديوية جمانية
يف أي مكان يف العامل.
توجد يف مقر املنظمة املطاعم واملقاصف التالية:

خدمات املطاعم
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الطابق األرضي من املبنى  - Aاملقهى البولندي ( :)Polish Barمن الساعة
حتى انتهاء اجللسات اليومية.
الطابق الثامن من املبنى  - Bالكافةرييا – الشرفة )Cafeteria( ،من الساعة
 12.00إىل الساعة .14.30
7.30




 -املقهى

( :)Bar Bمن الساعة  9.00إىل الساعة

الطابق الثامن من املبنى
.15.00
الطابق الثامن من املبنى  - Cمطعم املنظمة ( )FAO Restaurantقائمة طعام ثابتة
(احلجز ضروري) :من الساعة  12.00إىل الساعة  :14.30اهلاتف الداخلي
B

B

 - 56823رقم اهلاتف من خارج املنظمة.06 57056823 :


الطابق الثامن من املبنى  – Cبوفيه املنظمة املفةوح – بوفيه بأسعار ثابتة :من
الساعة  12.00إىل الساعة ( 14.30اهلاتف الداخلي  - 56823رقم اهلاتف من



 -املقهى األزرق ( :)Blue Barمن الساعة  8.00إىل

خارج املنظمة.)06-57056823 :



الطابق الثامن من املبنى
الساعة .17.00
الطابق األرضي من املبنى  -Dاملقهى
.17.30
C

D

( :)Bar Dمن الساعة  7.30إىل الساعة

وجتدر اإلشارة إىل أنّ بطاقات الصرف اآللي وبطاقات االئتمان تُقبل يف الكافيرتيا واملطعم
وبوفيه املنظمة املفتوح واملقهى البولندي واملقهى األزرق .وتوجد أجهزة البيع اآلليّة وأجهزة
توزيع املياه يف أماكن شتى يف خمتلف أحناء مباني املنظمة.
تُلفت عناية املشاركني إىل اخلدمات التالية املراعية للبيئة:

جملس مراعٍ للبيئة

تاعة الصالة
مكان إيداع املعاطف

 طُبع عدد حمدود من نسخ مجيع الوثائق على ورق معاد تدويره .ويرجى من
املشاركني االطالع على الوثائق على شبكة اإلنرتنت مباشرة ،وطلب نسخ إضافية يف
حاالت الضرورة القصوى فق .
 تعزز املنظمة استخدام رموز االستجابة السريعة لتنزيل املنشورات والوثائق على
األجهزة النقّالة.
 املياه الصاحلة للشرب متوافرة يف القاعة احلمراء كبديل عن مياه الشرب املعبأة يف
قوارير بالستيكية .وميكن إجياد آالت توزيع املياه يف خمتلف أرجاء املبنى.
توجد قاعة خمصصة للصالة يف الغرفة  A-250 Terميكن استخدامها من قبل املشاركني يف
اجمللس.
يوجد مكان إليداع املعاطف يف اجلهة اليمنى من املدخل الرئيسي (املبنى .)A

أمانة الدورة الثالثة واخلمسني بعد املائة للمجلس

املدير العام

السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا

B-401

53433/53434

مدير الديوان

السيد

Mario Lubetkin

B-409

54000

األمني العام للمجلس

السيد

Louis Gagnon

A-140

53098

األمينة العامة املساعدة للمجلس

السيدة

A-379

53207

Gabriella Piacentini
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األحداث اجلانبية
االثنني 30 ،نوفمرب/تشرين
الثاني

الثالثاء 1 ،ديسمرب/كانون
األول
اخلميس 3 ،ديسمرب/كانون
األول

حدث خاص:

حفل تقديم جوائز املنظمة لعام  2015واالحتفال مبرور سبعني عاماً على إنشاء
املنظمة
الساعة  – 18.15-17.00القاعة اخلضراء (القاعة  ،A121املبنى )A
يتبع هذا احلدث اخلاص حفل استقبال يف البهو الرئيسي.
حفل استقبال بضيافة مجهورية كوريا للمشاركني يف دورة اجمللس
الساعة  – 14.30-12.45تاعة األعالم (الطابق األرضي ،املبنى )B
متابعة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية :التغلّب على سوء التغذية يف خطة
2030

الساعة  – 14.30-12.30مركز الشيخ زايد (الطابق األرضي ،البهو الرئيسي)

اجلمعة 4 ،ديسمرب/كانون

إطالق الربنامج التقين جملموعة الـ 20لقياس الفاقد واملهدر من األغذية واحلد منهما
الساعة  – 15.30-14.00تاعة إيران (القاعة  ،B116املبنى )B

اعةباراً من يوم االثنني30 ،

مت استحداث منصة إعالمية يف البهو الرئيسي تُعرض فيها املطبوعات اجلديدة
الصادرة عن املنظمة:

األول
نوفمرب/تشرين الثاني إىل يوم
اجلمعة 4 ،ديسمرب/كانون
األول

 التمويل املستدام إلعادة الغابات واملناظر الطبيعية إىل شكلها األساسي تأثري الكوارث على الزراعة واألمن الغذائي دعم املنظمة لالستثمارات – االحتفال خبمسني سنة من الشراكاتوإن املشاركني يف دورة اجمللس مدعوون أيضاً إىل زيارة املعرض الذي يُقام يف البهو
الرئيسي عن مرور سبعني عام ًا على إنشاء املنظمة.
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