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 اتـاإلعالن
 

 بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة واألربعون الرابعةالدورة 
 

 1041 حزيران/يونيو 41 - 44منظمة األغذية والزراعة، روما، 

 

 مؤقتةقائمة 

 املشاركنيب

صباح يوم  من اعتبارًااملشاركني ب املؤقتةقوائم الالنسخ املطبوعة من سيتوافر عدد حمدود من 

قاعة  ،يف مكتب الوثائق الكائن يف مركز خدمات املؤمتر 1041 حزيران/يونيو 41األبعاء 

من  ويرجى. البيانات صّحة، بغرض التأكد من (Aاملبنى  من الطابق األول)كوريا 

املنحدرين من البلدان اليت لغة اتصاالتها اللغة العربية التأكد من ترمجة أمسائهم املشاركني 

تقديم أي تصويبات أو تعديالت على هذه ى من املشاركني كما يرج. إىل اللغة العربية

يتم إلدراجها يف القائمة النهائية اليت س القائمة إىل مكتب الوثائق يف مركز خدمات املؤمتر

ولن تتضمن القائمة سوى املشاركني . حتميلها على صفحة اجمللس على شبكة اإلنرتنت

 .املسجلني

 

 وثائق اجمللس

 

 :يـع التالــاملوقمن اجمللس  ــقوثائ تنزيل ميكن
/AR144/CL/COUNCIL/BODIES/ORG.FAO.WWW://TTPH 
 

مكتب الوثائق يف يف اجمللس انعقاد أثناء متوافرًا دود جدًا من الوثائق عدد حم وسيكون

 (Aاملبنى  من ولالطابق األ)قاعة كوريا املؤمتر، مركز خدمات 

 

قاعات االجتماعات 

 الثنائية

 

على  عقد اجتماعات ثنائيةاستخدامها لعدد من قاعات االجتماعات ميكن للوفود  يتوافر

داخلي رقم الات  اهل، A-276 رقم الغرفةيرجى الرجوع إىل . )احلجز بالساعة سأسا

11330). 

 

النظام اإللكرتوني 

 لطلب الكلمة

. نضد الراغبني يف القيام مبداخلة الضغط على الزر األمحر على امليرجى من املندوبني 

وسيظهر ترتيب املتحدثني بشكل . وسيستمر ضوء وامض إىل حني تناول املندوب الكلمة

 .تلقائي على الشاشة املوجود  وراء املنصة
 

 .عن طريق الضغط على الزر األمحر مر  أخرى وجيوز للمندوبني سحب طلب الكلمة

، وهي وكالة السفر الرمسية املعتمد  يف Carlson Wagonlit Travelمكاتب شركة  توجدت السفر تسهيال

http://www.fao.org/bodies/council/cl144/ar/
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%3Fq%3Dfao%2Blogo&hl=en&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
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حجز تذاكر السفر )

 (وتأكيد احلجوزات

 9.00، وتعمل من الساعة (D-074الغرفة رقم ) Dاملنظمة، يف الطابق األرضي من املبنى 

 .43.00إىل الساعة 
 

لمشاركني االتصال بهذه الشركة على اهلات  وللحصول على املزيد من املعلومات، ميكن ل

، أو بالربيد (من خارج املنظمة 57055970 06رقم الأو على ) 55970الداخلي رقم 

 .faotravel@cwtbook.it: اإللكرتوني
 

 42خدمة طوارئ على مدار ويف احلاالت الطارئة خارج ساعات العمل، توّفر الشركة 

من داخل إيطاليا؛  288-239174: على الرقم)رين لتقديم املساعد  للمساف ساعة يوميًا

 (.من مجيع البلدان األخرى واهلوات  احملمولة +22 482 3031888والرقم 

 

 

 

 اخلدمات الطبية

من داخل مقر  78 االتصال بالرقميتعني على املشاركني، يف حاالت الطوارئ الطبية، 

مجيع اخلدمات الطبية  إىلوبالنسبة . من خارجه 57053400-06 املنظمة أو بالرقم

-06  الرقم ب وأ)من أي هات  داخلي  11133الرقم باالتصال للمشاركني ميكن  ،األخرى

التوجه مباشر  إىل  وميكنهم أيضًا(. املنظمة مقر يف حال االتصال من خارج   5705-3577

 .اجمللسساعات عمل  خالل(  B  املبنى من الطابق األول)الطيب  القسم

  

اعد  الطبية العاجلة خارج أوقات العمل، ُيرجى من املشاركني االتصال بالرقم املس ولطلب

، 570600 06بالرقم  (Guardia Medica/Doctors-on-Call) بأطباء الطوارئ أو 441

 .أو االستعانة خبدمات طبيب الفندق

 

 

 

اخلدمات املصرفية 

 ومرافق صرف العمالت

، وهو مفتوح من Bابق األرضي من املبنى يف الط Banca Intesa San Paoloيقع مصرف 

 .41.11إىل الساعة  1.11الساعة 
 

، D (D-016)يف الطابق األرضي من املبنى  Banca Popolare di Sondrioويقع مصرف 

 .41.10إىل الساعة  1.10وهو مفتوح من الساعة 
 

د مدخل وتوجد أجهز  السحب اآللي اليت ميكن السحب منها بواسطة بطاقات االئتمان عن

 Banca Intesa Sanاملصرفني ومركز الربيد الذي يقع على اجلانب األيسر من مصرف 

Paolo. 

 

 استونيإمركز 

 تالتصاالل

يقع يف هو و 1044للمؤمتر يف عام السابعة والثالثني الدور  مبناسبة انعقاد املركز هذا افتتح 

فيديو هات  املركز جهازي فر ويو(. B016)إىل قاعة إيران املؤدي اجلزء السفلي من الدرج 

يف أي مكان يف باجملان إجراء مكاملات فيديو لكي يتسنى سكايب  تكنولوجيامزودين ب

 .العامل

املساعدة اإلعالمية 

للمثلني الدائمني أثناء 

املندوبني املشاركني يف اجمللس  يف املنظمة والعالقات اخلارجيةمكتب االتصاالت حييط 

توفري الدعم الفين واملرافق الالزمة إلجراء العالقات مع وسائل اإلعالم علما بأنه ميكن لفرع 
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 قاعة )مقابالت إذاعية وتلفزيونية يف استديوهات مركز أنغوال لإلذاعة والتلفزيون  انعقاد اجمللس

(A300 يف أقرب فرصة طلبات، الينبغي توجيه و. 43.10إىل الساعة  9.00من الساعة

، ، رئيس فرع العالقات مع وسائل اإلعالمالدريسيمهدي ، إىل ممكنة

)56479 570 06/ +39  ORG.FAO@RISSI.DEHDIM(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات املطاعم

 :املطاعم واملقاص  التاليةوجد يف مقر املنظمة ت
 

 الطابق الثامن من املبنى B - الشرفة – الكافترييا، (Cafeteria ) 

 .41.10 إىل الساعة 44.11من الساعة 

  الطابق الثامن من املبنىC -  مطعم املنظمة(FAO Restaurant) 

 41.10 إىل الساعة 41.00من الساعة (: حسب الطلب من قائمة الطعام)

أو رقم اهلات  من  56823ينصح باحلجز على الرقم اهلات  الداخلي )

 (.57056823-06: رج املنظمةخا

  الطابق الثامن من املبنىB -  املقهىB (Bar B) : 9.00من الساعة 

 .41.00إىل الساعة 

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

 .43.00إىل الساعة  3.10

  الطابق األرضي من املبنىA -  املقهى البولندي(Polish Bar):  من

 .حتى انتهاء اجللسات اليومية 3.10اعة الس

  الطابق األرضي من املبنىD-  املقهىD (Bar D):  3.10من الساعة 

 .43.00إىل الساعة 

 

جتدراإلشار  إىل أن بطاقات السحب اآللي وبطاقات االئتمان ُتقبل يف املطعم واملقهى 

 .البولندي واملقهى األزرق

 

خمتلفة يف يف أماكن : خلفيفة وأجهزة توزيع املياهآالت بيع املشروبات واملأكوالت ا توج

 .مباني املنظمةمجيع أحناء 

 

 

 جملس مراٍع للبيئة

 :ُتلفت عناية املشاركني إىل اخلدمات التالية املراعية للبيئة 
 

 تدويره بنسبة مائة يف املائةُمعاد  ورقوجهي  علىاجمللس  ُطِبعت وثائق. 

 اإلطالعمن املشاركني ويرجى . ثائقُطبع عدد حمدود من النسخ جلميع الو 

عن طريق املنافذ الالسلكية )مباشر   على الوثائق على شبكة اإلنرتنت

( WiFi )قبل طلب نسخ إضافيةليًا م والتفكري، (وحمطات اإلنرتنت. 

  ية، توفر املياه الصاحلة للشرب كيبالست قواريرملياه الشرب املعبأ  يف كبديل

mailto:Mehdi.Drissi@fao.org
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 .مراتالقاعة احلمراء ويف امليف 

 

 للمجلس بعد املائة واألربعني رابعةالدورة الأمانة 

 جوزيه غرازيانو دا سيلفا املدير العام

(José Graziano Da Silva) 

B-401 53433/53434 

    
 جونيجامانوج  (العمليات)نائب املدير العام 

(Manoj Juneja) 

B-422 11931 

    
 توتويلرآن  (عرفةامل)نائب املدير العام 

(Ann Tutwiler) 

B-409 53117 

    

 B-465 11000 هيي  شويغتشان بالنيابة مدير الديوان

 (Changchui He)   

 لويس غانيون لمجلساألمني العام ل

(Louis Gagnon) 

A-139 11091 

    
 إكوال ابربار لمجلسلاألمني العام املساعد 

(Barbara Ekwall) 

B-549 55149 

 
 

 األحداث اجلانبية

 ،اإلثنني

 4894 حزيران/يونيو 99

 الكينوا حدث تذوق 

 (Bالطابق الثامن، املبنى )  قاعة إندونيسيا، 97.88الساعة 

 ،الثالثاء

 4894 حزيران/يونيو 94

تقديم جماالت الرتكيز من  -إجراءات ملموسةاملعرفة إىل حتويل  - IMPACTمل  

 خالل قصص النجاح

 (B016) إيرانقاعة  00.14-00.13الساعة  

 

 الثالثاء،

 4894 حزيران/يونيو 94

 

املعاهد  الدولية بشأن بشأن املستوى  ةرفيعال املائد  املستدير  الثانيةإحاطة بشأن 

 (1041حزيران /يونيو 14يف  10+يف ريو )املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

  ، القاعة احلمراءئيةساامل/ ظهرالبعد جللسته للس رفع اجملبعد  
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 األربعاء،

 4894 حزيران/يونيو 97

 

تبادل املعلومات بشأن مبيدات اآلفات . لنهتم مبستقبل دون خماطر :اتفاقية روتردام

 اخلطر  يف التجار  الدولية

 (B016)قاعة إيران  – 92.88إىل الساعة  97.88من الساعة  

 

 ،اجلمعة

 4894 حزيران/يونيو 90

 

 نتائج -( ما متنحنا األرض إياه) " Lo que la tierra nos da " كتاب طالقإ

الشيخ زايد بهو مركز )وراثية املوارد الوإيطاليا حلفظ تعاون بني املنظمة وبوليفيا ال

 (املعارض

 
 


