A

C 2017/DJ/Announcements

اإلعالنات
الدورة األربعون لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة
منظمة األغذية والزراعة ،روما 8 - 3 ،يوليو/متوز

2017

تابعونا على تويرت:

Twitter #UNFAO40

اإلعالنات
التسجيل والدخول
إلى المقر الرئيسي
للمنظمة

يقتصر الدخول إىل املقر الرئيسي للمنظمة على املندوبني املعتمدين ملؤمتر املنظمة الذين حيملون
بطاقات دخول صاحلة للمؤمتر.
ويتا ااار ال ا ارابم إىل نظا ااام التسا ااجيل اتلكا اارتوو علا ااى اتنرتن ا ا علا ااى البوابا ااة ا اصا ااة باألع ا ااا
يف املنظمة ( .)WWW.FAO.ORG/MEMBERS-GATEWAYوسيكون باتمكان استالم بطاقاات
الاادخول اعتبااارام ماان متااام الساااعة  10.00ماان صاابار يااوم االثنااني  22يونيااو/حزيران  2017ماان مركااز
التساجيل ا اار ي (الكاائن عناد املادخل يف  Viale Aventinoقار حمطاة املارتو) والاذ يششارت
لل اادخول إلي اار امل اارور ع ااة أبا اوا دوارة للكش ا  .وتنص اامل املمثلي ااات الدائم ااة بسا ا بطاق ااات
املشاركة يف املؤمتر قبل موعد بد املؤمتر.
اعتبارا من يوم االثنني  3وحىت يوم السب  8يوليو/متوز ،يشطل إىل املشاركني الذين قاموا
و م
وحرصا على
بتسجيل أمسائهم استالم بطاقة الدخول إىل املؤمتر من مركز التسجيل ا ار ي.
م
جتن االنتظار لوق طويل أمام املركز ،خاصة يوم االثنني  3يوليو/متوز حيث ستبدأ اجللسة
اعتبارا من الساعة  7.30صباحا
العامة يف متام الساعة 9:00
م
صباحا ،ستبدأ عملية التسجيل م
وينبغي الدخول إلى مباني المنظمة قبل الساعة  .8.30وير ى التنبر إىل أن األولوية ستعطى
مسبقا.
للمشاركني الذين قاموا بتسجيل أمسائهم م
يتعني على املندوبني (مبا يف ذلك الوزرا ) الذين حيملون بطاقة دخول إىل املؤمتر والقادمني على
منت سيارة ،الدخول إىل املنظمة عة املمر  )Ramp 1( 1واملدخل الرئيسي للمبىن  Aقبل الساعة
ونظرا إىل املساحة احملدودة املخصصة لركن السيارات
 8.30من صبار يوم االثنني  3يوليو/متوز .م
داخل املنظمة ،لن يكون باتمكان تزويد الوفود بأكثر من تصاريمل ركن السيارات الثالثة
املمنوحة هلا .وستعطى األولوية للوافدين أوالم نظرام إىل ضيق املكان.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة WWW.FAO.ORG
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القائمة المؤقتة
بالمشاركين

اارا ماان يااوم االثنااني  3يوليو/متااوز  2017يف مكت ا
سااتكون القائمااة املؤقتااة باملشاااركني متاحااة اعتبا م
الوثااائق ،مركااز خاادمات امل اؤمترات يف قاعااة كوريااا (الطااابق األول ماان املبااىن  )Aألغ اراا الت قااق
من دقة األمسا .
وير ا ااى ما اان السا ااادة املشا اااركني إفا ااادة مكت ا ا الوثا ااائق با ااأ تص ا ا ي ات أو تعا ااديالت الزما ااة
يف القائمة تدرا ها ضمن القائمة النهائية اليت ستنشر على الصف ة اتلكرتونية ا اصة باملؤمتر.
وير ى من السادة املندوبني الذ مل يسجلوا أمسا هم بعد املبادرة إىل ذلك لدى مركز التسجيل
ا ار ي (الكائن عند املدخل يف  Viale Aventinoقر حمطة املرتو) .وستقتصر القائمة على
المشاركين الذي سجلوا أسماءهم.

مؤتمر موفر للورق

بإمك ااان املش اااركني اس ااتخدام خدم ااة "الطباع ااة عن ااد الطل ا " ،إذا اقت ااى األم اار ،ل اادى مكتا ا
الوثائق يف مركز خدمات املؤمترات يف قاعة كوريا (الطابق األول من املبىن .)A
وميكن تنزيل وثائق املؤمتر من العنوان التايل:

HTTP://WWW.FAO.ORG/ABOUT/MEETINGS/CONFERENCE/C2017/ DOCUMENTS/AR/

بيانات رؤساء
الوفود في
الجلسات العامة

نظ ارا إىل ضاايق الوق ا املتااار تلقااا الكلمااات ،ستقتصاار املاادة املتاحااة ل ا دال بالبيانااات علااى
خمس دقسسائ  .وعناادما يسااتنفد املمثاال أو املراقا الوقا احملاادد لاار ،سااينبهر الارئي إىل و ااو
مراعاة النظام.
وبغيااة ضاامان الدقااة يف الرتوااة الفوريااة للبيانااات وإصاادار احملاضاار احلرفيااة يف حيناار ونشاار البيانااات
علااى املوق ااع اتلكاارتوو للم اؤمتر ،تشااذكر الوف ااود بو ااو إرسااال النس ااخة اتلكرتونيااة م اان بياناهت ااا
(يف ل أن تكون على شكل مل  )Wordإىل عنوان الةيد اتلكرتوو:
 Conference-Statements@fao.orgقبسسل سسساعة واحسسدة علسسى األقسسل مسسن اإلد ء ب سسا .وجي ا
حتديد اسم البلد واملت دث يف أعلى الصف ة األوىل بإحدى اللغات التالياة :اتنكليزياة أو الفرنساية
أو اتسبانية.
وإذا تعذر استخدام الةيد اتلكرتوو هلذا الغرض ،ير ى تسليم نسخة مطبوعة من البيانات
ا طية إىل الغرفة رقم ( A-274رقم اهلات  )06-570-54503:يف أقر وق ممكن.
وسوف جتر اال تماعات باللغات اتسبانية واتنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
وإذا رغ املت دثون يف إلقا بيانات بلغة أخرى غري هذه اللغات ،فعليهم تقدمي نصهم
بإحدى اللغات السالفة الذكر إىل األمانة .وينبغي أي ام للوفد املعين مساعدة جمموعة الرتوة
الفورية (الغرفة  ،A-274رقم اهلات  ))+39( 06-570 54503 :من خالل و ود شخص يلم
بلغة إلقا البيان واللغة اليت تشر م إليها ،وذلك لكفالة التزامن بني املت دث واملرت م الفور .
وينصح بشدة تأكيد هذه الترتيبات لدى األمانة قبل الموعد المقرر لبدء المؤتمر.
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نظام التصويت
اإللكتروني

إن القاعا ااة الكا ااةى يف املنظما ااة جمها اازة بنظا ااام للتصا ااوي اتلكا اارتوو ميكا اان اسا ااتخدامر بغا اارض:
(أ) حتديااد عاادد الوفااود املو ااودة يف القاعااة (ملعرفااة مااا إذا كااان النصااا القااانوو مؤمن اام أم ال)؛
( ) إ ا ارا عملي ااة التص ااوي م اان دون تس ااجيل األمس ااا (يع ااادل التص ااوي "برف ااع األي ااد ")؛
و(ج) إ را تصوي امسي (يعادل التصوي "مبناداة األمسا ") وا روج بعد ذلك بقائمة باالوفود
اليت صوت "لصا"ح" أو "ضد" أو "امتنع عن التصوي ".
وتعلاان علااى شاشاايت بالزمااا عري ااتني يف القاعااة الكااةى نتيجااة كاال عمليااة تصااوي ؛ إضااافة إىل
ذل ااك ،يق اادم س ااجل رمس ااي مطب ااوع لل ارئي وللمس ااؤول ع اان االنتخاب ااات للمص ااادقة عل ااى نت ااائ
التصوي وإدرا ها يف احمل ر احلريف.
وال ميك ا اان اسا ا ااتخدام نظ ا ااام التصا ا ااوي اتلكا ا اارتوو يف ح ا اااالت االق ا ا ارتاع الس ا اار  ،مبا ا ااا يف ذلا ا ااك
االنتخابااات .وبالتااايل جياار االق ارتاع الساار مبو ا األحكااام القانونيااة ذات الصاالة مااع االسااتعانة
بعداد األصوات وبطاقات االقرتاع ومقصورات التصوي وصناديق االقرتاع وغرفة لعد األصوات.
وميكن مان خاالل نظاام التصاوي اتلكارتوو عارض أمساا الادول األع اا وكيفياة تصاويتها علاى
شاشيت العرض املو ودتني على انيب القاعة الكةى.

انتخاب أعضاء
المجل

أرفق بالوثيقة  C 2017/11 Rev.1استمارات الترشيح للدول األع ا اليت ترغ يف الرتشيمل
النتخابات اجملل  .وينبغي استيفا بيانات ويع االستمارات والتوقيع عليهاا مان انا منادو
البلا ا ا ا ا ا ااد املرشا ا ا ا ا ا اامل النتخاب ا ا ا ا ا ا اات ا جملل ا ا ا ا ا ا ا واثنا ا ا ا ا ا ااني ما ا ا ا ا ا اان املنا ا ا ا ا ا اادوبني الا ا ا ا ا ا ااذين يرش ا ا ا ا ا ا ا ونر،
وال ينبغي بال رورة أن يكونا من نف إقليم البلد املرشمل.
وينبغ ااي تق اادمي االس ااتمارات إىل مكتا ا األم ااني الع ااام للما اؤمتر ،الغرف ااة  ،A140يف موع ااد أقص اااه
الساعة  00.00من يوم الثالثاء 4 ،يوليو/تموز .0007
ووفق اام ل اانص امل ااادة (10 - 22ز) م اان الالئ ااة العام ااة للمنظم ااة ف ااإن "...املرش ا ني ال ااذين أخفقا اوا
يف االنتخا لشاغل املقعاد أو املقاعاد الشااغرة يف السانة التقوميياة األوىل ،يادر ون ضامن املرشا ني
يف االنتخ ااا لش ااغل املقع ااد أو املقاع ااد الش اااغرة يف ااي ااة الس اانة التقوميي ااة الثاني ااة ،م ااا مل ينسا ا بوا
مب ض إرادهتم".

قاعات
ا جتماعات الثنائية

يتاوافر عادد حماادود مان قاعاات اال تماعااات الثنائياة الاايت ميكان للوفاود أن تعقااد فيهاا ا تماعااات
على أساس احلجز بالساعة.
ير ى االستعالم لدى الغرفة  ،A276اهلات الداخلي رقم  ،53770الةيد اتلكرتوو:

الخدمات الطبية

يف حاالت الطوارئ الطبية ،جيدر باملشاركني االتصال على الرقم  30من داخل املنظماة أو علاى
الاارقم  06-57053400ماان خااارج املقاار الرئيسااي للمنظمااة .وبالنساابة إىل ويااع ا اادمات الطبيااة

.Meeting-Services@fao.org
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األخاارى ،ميكاان للمشاااركني االتصااال علااى الاارقم  53577ماان أ هااات داخلااي (أو علااى الاارقم
 06-57053577يف حااال االتصااال ماان خااارج املقاار الرئيسااي للمنظمااة) .وميكاانهم أي ااا التو اار
مباشرة إىل اتدارة الطبية (الطابق األول من املبىن  )Bيف أثنا ساعات عمل املؤمتر.
ويف حال طل املساعدة الطبية العا لة خارج أوقات العمل ،يشر ى من املشاركني االتصال على
الرقم  ،118أو بأطبا الطوارئ  Guardia Medicaعلى الرقم .06-570600
المساعدة اإلعالمية
للممثلين الدائمين
خالل المؤتمر

يااود مكتا االتصاااالت يف املنظمااة أن يبلااا املناادوبني املشاااركني يف املاؤمتر بااأن فاارع العالقااات مااع
وسائم اتعالم قادر على توفري الدعم والتسهيالت التقنية ت را املقابالت اتذاعية والتلفزيونياة
يف اسااتديوهات مرك ااز أنغااوال ل ذاع ااة والتلفزيااون الك ااائن يف الطااابق  3م اان املبااىن ( Aالغرف ااة رق اام
 )A330وذلااك ماان الساااعة  9.00إىل الساااعة  .17.30وينبغااي تقاادمي الطلبااات ،قباال  22ساااعة
على األقل ،إىل السيد  ،Erwin Northoffرئي  ،العالقات ماع وساائل اتعاالم ،فارع العالقاات
مع وسائم اتعالم ( / Erwin.Northoff@fao.orgاهلات رقم.)+39 0657053105 :

المطاعم
والمقاصف

تو د يف املقر الرئيسي للمنظمة املطاعم واملقاص التالية:

الطاب األرضي



املبىن  - Aاملقهى البولند ( :)Polish Barمن الساعة  7.30إىل انتها اجللسات اليومية.
املبىن  - Dاملقهى  :)Bar D( Dمن الساعة  7.30إىل الساعة .17.30

الطاب الثامن  -الشرفة






املبىن  - Bالكافترييا ( :)Cafeteriaمن الساعة  22.00إىل الساعة .24.30
املب ا ا ا ا ا ا ااىن  :Cمطع س س س س س س سسم المنظم س س س س س س سسة :م ا ا ا ا ا ا اان الس ا ا ا ا ا ا اااعة  22.00إىل الس ا ا ا ا ا ا اااعة 24.30
(ينصمل باحلجز  24ساعة مسبقا على رقم اهلات التايل)05-50055823 :
املب ا ا ا ا ا ا ااىن  - Cبوفي س س س س س س س س مفتس س س س س س س سسو  :م ا ا ا ا ا ا اان الس ا ا ا ا ا ا اااعة  22.00إىل الس ا ا ا ا ا ا اااعة 24.30
(رقم اهلات )05-50055823 :
املبىن  - Cاملقهى األزرق ( :)Blue Barمن الساعة  8.30إىل الساعة .20.00
املبىن  - Bالمق ى  :Bمن الساعة  8.30إىل الساعة .20.00

وجتدر اتشارة إىل أن الدفع يشقبل فقم باليورو .كما تشقبل بطاقات الس اآليل ()Bancomat
وبطاقات االئتمان يف الكافيرتيا واملطعم والبوفير املفتور واملقهى البولند واملقهى األزرق
واملقهى "."D
هذا وتو د آ ت بيع المشروبات والمأكو ت الخفيفة وأج زة توزيع المياه يف أماكن شىت
يف خمتل أحنا مباو املنظمة.
نطاق تغطية شبكة
ا تصال الالسلكية
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تتوافر التغطية الالسلكية داخل ويع قاعات اال تماعات وردهة املعارض واملقاهي واملطعم.
ويكفي الستخدامها اختيار " "guest_internetوكلمة املرور.wifi2internet :
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*****
أمانة الدورة األربعين للمؤتمر
السيد وزير غرازيانو دا سيلفا

املدير العام

نائ املدير العام (املناخ واملوارد الطبيعية) السيدة

Maria Helena Semedo

B-401

53433/53434

B-337

52060

D-647

55042

B-422

56320

B-409

54595
53098
54695

نائ املدير العام (العمليات)
نائ املدير العام (الةام )

السيد
السيد Daniel Gustafson

مدير مكت املدير العام

السيد

Mario Lubetkin

األمني العام للمؤمتر

السيد

Louis Gagnon

A-140

األمني العام املساعد للمؤمتر

السيدة Caroline Von Gayl

D-766

Laurent Thomas

*****

األحداث الجانبية
سيتخلل دورة املؤمتر عدد من األحداث ا اصة ترد قائمة هبا على املوقع التايل:

HTTP://WWW.FAO.ORG/ABOUT/MEETINGS/CONFERENCE/C2017/SIDE-EVENTS/EN/

*****

ميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن املؤمتر واملقر الرئيسي للمنظمة من خالل زيارة إحدى الروابم التالية:
معلومات للمشاركني
املقر الرئيسي للمنظمة
معلومات عن وسائل النقل
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