
مراعاة البيئة خالل الدورة الخامسة 

 والعشرين للجنة الزراعة 

 

منها إلى الحد من األثر  ، سعيا  لجنة الزراعةوقامت أمانة 
اإليكولوجي للدورة الخامسة والعشرين، إلى إدراج مسألة االستدامة 

إدارة البنية في تخطيط هذا الحدث، وذلك بالتعاون مع فرع 
 . األساسية والمرافق في المنظمة

 

 

 

ممارسة معتادة إلدارة األخرى  والفعالياتإن عقد االجتماعات 
األعمال في األمم المتحدة. ولكن هذه االجتماعات يمكن، في الوقت 

من خالل السفر على متن  أثراً بيئياً كبيراً ذاته، أن تترك 
 الطائرات واستهالك الطاقة والمياه وتوليد النفايات، وغير ذلك.

 

 

٦١٠٢ أيلول               Corporate-Environmental-Responsibility@fao.org    :مزيد من املعلومات، يرجى االتصال على عنوان الربيد اإللكرتوين التايل  
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 النفايات
 وهي: فئات من النفاياتستتم إدارة أربع 

  النفايات العضوية )األكواب البيولوجية والفاكهة
 واملناديل املتسخة(؛

 األوراق )أوراق الطباعة والكراتني(؛ 
 متنوعات )البالستيك واملعادن والزجاج(؛ 
 .)!النفايات املختلطة )اليت نسعى إىل تفاديها 

يرجى فرز النفايات وفقًا هلذه الفئات األربع وتذكر أن مجيع 
األكواب يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( 

 قابلة للتحلل )مبا فيها تلك املشاهبة لألكواب البالستيكية(.

 اإلضاءة
 إضاءةإن معظم الغرف يف املقر الرئيسي للمنظمة مزّودة بنظم 

 وأجهزة استشعار(. (LEDفّعالة وموفّرة للطاقة )تكنولوجيا ليد )
ومت حتسني اإلضاءة يف األروقة باستخدام التكنولوجيا نفسها مما 

دوالر   17  000يسمح للفاو بتحقيق وفورات سنوية قدرها 
طنًا من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون/  750أمريكي تقريبًا و

 مكافئ انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.
 

 

 

 التعويض عن االنبعاثات
سوف تعّوض جلنة الزراعة يف دورهتا اخلامسة والعشرين هذا العام 

السفر والتنقالت احمللية.  ت نامجة عنعّما ستنتجه من انبعاثا
وبشكل خاص، سيكون املؤمتر حمايدًا مناخيًا حبيث سيتم متويل 
مشروع عرب منصة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

 اخلاصة بتحقيق احلياد املناخي اآلن.

 التكييف
 احلرارةيقوم فريق الصيانة يف الفاو بالتحّكم تلقائيًا بدرجات 

 يف معظم الغرف وفقاً للرتاوحات املومسية املعيارية.

ويرجى إبقاء درجات احلرارة معتدلة يف غرف االجتماعات 
ملساعدة الفاو على احلد من استهالك الطاقة ومن االنبعاثات 

 النامجة عنها.
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 الطعام
تُقّدم قوائم طعام تراعي االستدامة البيئية خالل اسرتاحات 
القهوة وحفالت االستقبال اليت تُنّظم أثناء األحداث اجلانبية 
)أي أغذية عضوية ومومسية وحملية وغنية باحلبوب التقليدية 
واخلضر وخالية من اللحوم(. وملزيد من املعلومات، يرجى 

 االطالع على الدالئل املوجودة على الطاوالت.

وتقّدم الكافيرتيا أطعمة من هذا النوع: يكفي إلقاء نظرة على 
 املعلومات اخلاصة بكل طبق!

 األوراق

من األوراق المستخدمة لطباعة وثائق  في المائة 03إن 
. وإن كمية األوراق اليت األلياف املعاد تدويرهااملؤمترات هي من 

ميكن مجعها بعد االستخدام حمدودة أسوًة بعدد املرات اليت ميكن 
فيها إعادة تدوير األلياف، ال سيما أن كمية األوراق املمكن 
استعادهتا ألغراض إعادة التدوير أصبحت اآلن حمدودة بفعل 

 استخدام التكنولوجيا الرقمية.

 المياه
يف املقر  احلد من التكاليف والنفايات البالستيكيةهبدف 

 الرئيسي للمنظمة، ميكنكم القيام مبا يلي:
  إعادة تعبئة قناين املياه من أجهزة توزيع املياه العادية

أو الباردة أو الغازية املوجودة يف كافة أحناء املقر 
 الرئيسي للفاو؛

  استخدام أباريق املياه واألكواب/ الكؤوس يف حال
 توافر خدمة السعاة؛

  طلب املياه من الرتموس خالل اسرتاحات القهوة
  وحفالت االستقبال.

 هدر األغذية
حتث الفاو متعهدي الطعام يف املنظمة على عدم هدر 
األغذية. وُُتمع كافة األغذية اليت مل تبع )باستثناء 
السلطات( من مقاصف املقر الرئيسي، وُتوزّع يف أماكن 

 .Siticiboمتعددة من مدينة روما عن طريق بنك األغذية 
 ويرجى عدم اإلفراط يف شراء األغذية للحؤول دون هدرها!
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