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 اتـاإلعالن

 
 

 بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة واألربعون الثالثةالدورة 

 8022 كانون األول/ديسمرب  8 - تشرين الثاني/نوفمرب  82منظمة األغذية والزراعة، روما، 

 
 
 

 املشاركنيمؤقتة بقائمة 

 1344 تشرين الثاني/نوفمرب 03 األبعاء يوم صباح من اعتبارًا املشاركنيب املؤقتةقوائم ال من حمدود عدد سيتوافر 

 صّحة من التأكد بغرض ،(A املبنى من األول الطابق) كوريا قاعة ،املؤمتر خدمات مركز يف الكائن الوثائق مكتب يف

 مركز يف الوثائق مكتب إىل القائمة هذه على تعديالت أو تصويبات أي تقديم املشاركني من ويرجى .فحسب البيانات

 .يتم حتميلها على صفحة اجمللس على شبكة اإلنرتنتس اليت النهائية القائمة يف إلدراجها راملؤمت خدمات
 

 اجمللسوثائق 

. ar/cl143/council/bodies/org.fao.www://Http/:يـع التالــاملوقمن اجمللس  ــقوثائ ميكن تنزيل 

 كوريا قاعة، املؤمتر خدمات مركز يف الوثائق مكتبيف اجمللس انعقاد  أثناءمتوافرًا  الوثائق من جدًا دودعدد حم نسيكوو

 .(A املبنى من األول الطابق)
 

 قاعات االجتماعات الثنائية

 جزاحل سأسا على الثنائية االجتماعات فيها تعقد أن للوفود ميكن االجتماعات قاعات من حمدود عدد يتوافر 

 .(00333 رقم داخليال ات اهل ،A-276 رقم الغرفة إىل الرجوع يرجى) .بالساعة
 
 

 (اتزوالسفر وتأكيد احلج تذاكرحجز )تسهيالت السفر 

يف اليت توجد ومكاتبها . ملنظمةيف ا ةاملعتمدالرمسية  رهي وكالة السف Carlson Wagonlit Travel شركة 

 .من بعد الظهر 43033 إىل الساعةصباحًا  0033من الساعة  تعمل، (D-074قم ر الغرفة) D املبنى من الطابق األرضي

 55970 الشركة على اهلات  الداخلي رقمهذه وللحصول على مزيد من املعلومات، ميكن للمشاركني االتصال ب

 .faotravel@cwtbook.it: ، أو بالربيد اإللكرتوني(من خارج املنظمة 06 57055970رقم العلى  أو)
 

http://www.fao.org/bodies/council/cl143/ar/
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لتقديم  ساعة يوميًا 42على مدار  خدمة طوارئ توّفر الشركة ساعات العمل،الطارئة خارج يف احلاالت و 

من مجيع البلدان  +22 482 3031888رقم المن داخل إيطاليا؛ و 288-239174: رقمال على)املساعدة للمسافرين 

 (.واهلوات  احملمولة األخرى
 

 اخلدمات الطبية

 الرقمباملنظمة أو  مقر من داخل 78 رقمالب  حاالت الطوار  الطبية، االتصاليف ،ملشاركنيتعني على اي 

الرقم باالتصال للمشاركني ميكن  ،مجيع اخلدمات الطبية األخرىإىل وبالنسبة . من خارج مقر املنظمة 06-57053400

 وميكنهم أيضًا(. نظمةامل مقر يف حال االتصال من خارج   3577-5705-06  الرقم ب وأ)من أي هات  داخلي  00033

  .اجمللسساعات عمل  خالل(  B  املبنى من الطابق األول)التوجه مباشرة إىل اإلدارة الطبية 
 
 441رقم البأوقات العمل، ُيرجى من املشاركني االتصال  خارجطلب املساعدة الطبية العاجلة ول 

 .طبيب الفندقاالستعانة خبدمات ، أو 570600 06الرقم ب (Guardia Medica/Doctors-on-Call) بأطباء الطوار  أو
 

 خدمات املطاعم

 :واملقاص  التاليةاملطاعم وجد يف مقر املنظمة ت 
 
 املبنى من  الطابق الثامنB - شرفةال – الكافترييا، (Cafeteria )  410030 إىل الساعة 44010من الساعة 

 املبنىمن  الطابق الثامن C - مطعم املنظمة (FAO Restaurant) ( طعامالقائمة من حسب الطلب :) 

من  رقم اهلات أو  56823رقم اهلات  الداخلي على ال ينصح باحلجز) 41003 إىل الساعة 41033من الساعة 
 (.57056823-06: خارج املنظمة

  الطابق الثامن من املبنىB -  املقهىB (Bar B :) 40033إىل الساعة  0033من الساعة. 

 املبنىمن  الطابق الثامن C - املقهى األزرق (Blue Bar) : 43033إىل الساعة  3003من الساعة. 

 املبنىمن  الطابق األرضي A -  املقهى البولندي(Polish Bar): اجللساتحتى انتهاء  3003 من الساعة 

 .اليومية

  املبنىاألرضي من الطابق D- املقهى D (Bar D):  43033 إىل الساعة 3003من الساعة. 
 

يف املطعم واملقهى البولندي واملقهى ُتقبل االئتمان بطاقات و (Bancomat) اآللي السحب بطاقاتإلشارة إىل أن جتدر ا

 .األزرق
 

 .مباني املنظمةخمتلفة يف مجيع أحناء أماكن  يف: توزيع املياه أجهزةاملشروبات واملأكوالت اخلفيفة وبيع  آالتتوجد 
 

 العمالت صرفمرافق املصرفية و اخلدمات

 1000من الساعة  مفتوحوهو ، Bيف الطابق األرضي من املبنى  Banca Intesa San Paoloيقع مصرف 

 .43000الساعة إىل 
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من الساعة  مفتوحهو ، وD (D-016) املبنى من الطابق األرضي يف Banca Popolare di Sondrioويقع مصرف 

 . 43.03الساعة إىل  1003

 

الذي الربيد مركز و املصرفنيمدخل  عندبطاقات االئتمان واسطة كن السحب منها بمياليت السحب اآللي آالت وتوجد 

 .Banca Intesa San Paolo من مصرفيسر األ على اجلانبيقع 

 

 جملس مراٍع للبيئة

 :ُتلفت عناية املشاركني إىل اخلدمات التالية املراعية للبيئة 

 بة مائة يف املائةتدويره بنسُمعاد  ورقوجهي  علىاجمللس  ُطِبعت وثائق. 

  على الوثائق على شبكة اإلنرتنت اإلطالعمن املشاركني ويرجى . ميع الوثائقجلُطبع عدد حمدود من النسخ 

 .قبل طلب نسخ إضافيةليًا م والتفكري، (وحمطات اإلنرتنت( WiFi )عن طريق املنافذ الالسلكية )مباشرة 

  القاعة احلمراء ويف املمراتيف توفر املياه الصاحلة للشرب  ،يةكيبالست قواريرملياه الشرب املعبأة يف كبديل . 
 

 للمجلس بعد املائة واألربعني الثالثةدورة الأمانة 

 

 جاك ضيوف املدير العام
(Jacques Diouf) 

B-401 53433/53434 

    

 مانوج جونيجا (العمليات)نائب املدير العام 
(Manoj Juneja) 

B-422 01031 

    

 آن توتويلر (عرفةامل)ير العام نائب املد
(Ann Tutwiler) 

B-409 53117 

    

 حممد الرويغي بالنيابة الديوانمدير 
 

B-465 53096/53669 

    

 A-139 55612 علي مكوار األمني العام للمؤمتر واجمللس

    

 إكوال ابربار واجمللس األمني العام املساعد للمؤمتر
(Barbara Ekwall) 

B-549 55149 
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 األحداث اجلانبية

 

 ،اإلثنني

  تشرين الثاني/نوفمرب  82

 حالة املوارد من األراضي واملياه يف العامل لألغذية والزراعةإطالق تقرير 

 القاعة اخلضراء  – 92.88إىل الساعة  97.88من الساعة 

 ،األربعاء

  تشرين الثاني/نوفمرب  03

 

وطنية املتعلقة يف االسرتاتيجية الوطنية املتعلقة مساهمة قطاع الزراعة يف االسرتاتيجية ال

  (كوستاريكاتقدمه  عرض)جانب جديد لقطاعات السياسات العامة : بتغري املناخ

 إيرانقاعة  – 92.88إىل الساعة  97.88من الساعة 

 " منتجات املعلومات إلدارة موارد مياه حوض النيل"مشروع منظمة األغذية والزراعة بشأن 

  اخلضراءقاعة ال – 48.88إىل الساعة  92.78 من الساعة

 

 ،اجلمعة

 4899 كانون األول/ديسمرب 8

 

 والوكاالت اليت تتخذ من روما مقرا هلا األوروبي لالحتادالتابع  األغذيةمرفق عمليات 

 احلمراء  القاعة – 99088إىل الساعة  81.78من الساعة  

 كز الدولية للبحوث الزراعية احتاد املرااالحتفال بالذكرى األربعني إلنشاء 

 القاعة اخلضراء  – 94.78إىل الساعة  99.88من الساعة  

 


