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 (، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة QRعلى هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )ميكن االطالع 
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
 

MY462/A 

A 

 اإلعالنات 
 

 بعد المائة لمجلس منظمة األغذية والزراعة الستونالدورة 
  2018 كانون األول/ديسمرب 7-3منظمة األغذية والزراعة، روما، 

القائمة المؤقتة 
 بالمشاركين

 بيييياملشيييييييييييييييياركو اعتبييييارا  من  يييييييييييييبييييا  يوم االثنو املؤقتييييةسييييييييييييييتوانر عييييدد بييييدود من النسييييييييييييي  امل بوعيييية من القييييائميييية 
يف مكتب الوثائق الكائن يف مركز خدمات املؤمترات يف قاعة كوريا )ال ابق األول من  2018 كانون األول/ديسيييييييييييييمرب 3

املشيياركو تقدأ أت تصييويبات أو تعديالت على هذه كما يرجى من .  ، بغرض التأّكد من  ييّةة البيانات(Aاملبىن 
القائمة إىل مكتب الوثائق إلدراجها يف القائمة النهائية اليت سييييتم لميلها على الصيييلةة اإللكلونية للمجل  على 

 .وسوف تقتصر القائمة على المشاركين المسّجلين شبكة اإلنلنت.
 

 دورة موّفرة للورق

االسيييييتلادة من خدمة اال باعة عند ال لبا، إتا اقتايييييت احاجة، املتاحة يف مكتب الوثائق باسيييييت اعة املشييييياركو 
 (. وميكن تنزيل وثائييييييييييييق اقل  من املوقييييييييييييع التالييييييي Aمركز خدمات املؤمتر، قاعة كوريا )ال ابق األول من املبىن  يف
/http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/documents/ar 

يتيح للمشيياركو احصييول بسييهولة على نسييخة إلكلونية ( QRالسييتجابة السييريعة )ل ا  رمز ولمل مجيع الوثائق أياييا  
 من الوثائق.

 

البوابة الخاصة 
بأعضاء منظمة 
 األغذية والزراعة

تُتيح البوابة اخلا ة بأعااء املنظمة، اليت تعترب قناة التوا ل الرئيسية مع األعااء، إمكانية االطالع على املعلومات 
org/membershttp:/www.fao.-املتعلقة باحوكمة واإلدارة. وميكن الو ييييول إىل هذا املوقع على العنوان التا   

/gateway/en  عن طريق إدخال اسييييم املسييييتخدم وكلمة السييييّر اليت أُرسييييلت إىل مجيع املمثليات الدائمة. وإتا كنتم
 حبييييييياجييييييية إىل مزييييييييد من املعلوميييييييات نيييييييذا الشييييييييييييييييييييأن، يرجى الكتيييييييابييييييية إىل عنوان الربييييييييد اإللكلو  التيييييييا  

orgWeb@fao.-CSGC   

 األحداث الجانبية
 سينظم عدد من األحداث اجلانبية خالل اقل . وميكن االطالع على قائمة األحداث اجلانبية على العنوان التا  

/ events/ar-http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/side وأياييييييييييا على البوابة اخلا يييييييييية 

 بأعااء املنظمة.
 

قاعات االجتماعات 
 الثنائية

يرجى  يوجد بعض من قاعات االجتماعات الثنائية اليت ميكن للونود اسيييييييييتخدامها على أسيييييييييا  احجز بالسييييييييياعة.
 Services@fao.org-Meeting ، الربيد اإللكلو  276Aاالستعالم لدى الغرنة رقم 

 

تسهيالت السفر 
)حجز تذاكر السفر 
 وتأكيد الحجوزات(

، وهي وكالة السلر الرمسية املعتمدة يف املنظمة، يف ال ابق األرضي Carlson Wagonlit Travelتوجد مكاتب 
. وميكن للمشاركو 00 17إىل الساعة  00 09، وهي تلتح أبوانا من الساعة (D074)الغرنة رقم  Dمن املبىن 

على  )أو 55970الراغبو يف احصول على املزيد من املعلومات االتصال بوكالة السلر هذه على اهلاتف الداخلي رقم 
 من خارج املنظمة(، أو بواس ة الربيد اإللكلو   0657055970 الرقم

faotravel.it@contactcwt.com  

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/documents/ar/
http://www.fao.org/members-gateway/en/
http://www.fao.org/members-gateway/en/
http://www.fao.org/members-gateway/en/
mailto:CSGC-Web@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/side-events/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/side-events/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/side-events/ar/
mailto:Meeting-Services@fao.org
mailto:faotravel.it@contactcwt.com
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?q=fao+logo&hl=en&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1


CL 160/Announcements 2 
 

 

 الخدمات الصحية

 من داخيييل مقر املنظمييية أو بيييالرقم 30يتعّو على املشيييييييييييييييياركو، يف حييياالت ال وارل ال بيييية، االتصييييييييييييييييال بيييالرقم 
من خارجه. وبالنسييييييييييبة إىل مجيع اخلدمات ال بّية األخرى، ميكن للمشيييييييييياركو االتصييييييييييال  و ف  0657053400

يف حال االتصال من  0657053577من أت هاتف داخلي )أو على الرقم  53577االستقبال على الرقم الداخلي 
أياا   وميكنهم Services@fao.org-Healthخارج مقر املنظمة( أو بواس ة الربيد اإللكلو  على العنوان التا   

( خالل سيييياعات عمل اقل  من السيييياعة Bالتوجه مباشييييرة إىل قسييييم اخلدمات الصييييةية )ال ابق األول من املبىن 
يُرجى من املشيييييييياركو . ويف ما يتعلق باملسيييييييياعدة ال بية العاجلة خارج أوقات العمل، 30 17إىل السيييييييياعة  30 08

 ( على الرقمGuardia Medica/Doctors-on-Callال وارل ) بيييييأطبييييياء أو 118أو  112 االتصييييييييييييييييييال بيييييالرقم
06570600. 

 

الخدمات المصرفية 
ومرافق صرف 

 العمالت

إىل  35 8، ويلتح أبوابه من السيييياعة Bيف ال ابق األرضييييي من املبىن  Banca Intesa San Paoloيقع مصيييير  
، D (D-016)يف ال ابق األرضيييييي من املبىن  Banca Popolare di Sondrio. ويقع مصييييير  35 16السييييياعة 

. كما توجد أجهزة الصيييير  ال  اليت ميكن سييييةب العمالت 30 16إىل السيييياعة  30 8ويلتح أبوابه من السيييياعة 
ا عند مدخل مركز الرب  يد الكائن يف ال ابق منها بواسيييييييي ة ب اقات االئتمان عند مدخل املصييييييييرنو املذكورين وأيايييييييي 

 األرضي أيا ا.
 

المساعدة اإلعالمية 
للممثلين الدائمين 
 أثناء انعقاد المجلس

حييط مكتب االتصييييييييياالت يف املنظمة املندوبو املشييييييييياركو يف اقل  علما بأّن نرع العالقات مع وسيييييييييائط اإلعالم 
 مركز أنغوالميكن أن يقدم الدعم التقين والتسيييهيالت الال مة إلجراء املقابالت اإلتاعية والتللزيونية يف اسيييتوديوهات 

إىل السييييييييييييياعة  00 9( من السييييييييييييياعة A-330)الغرنة رقم  A، الكائن يف ال ابق الثالث من املبىن لإلتاعة والتللزيون
، Newsroom@fao.org-FAOسييياعة على األقل إىل  24. وينبغي إحالة ال لبات مع إشيييعار مسيييبق مدته 17 30

 .0657053625 39+اهلاتف  
 

 مركز إستونيا
 لالتصاالت

يف ال ابق  (B016يف اجلزء السييييييييييللي من الدرج املؤدت إىل قاعة إيران ) (ECC) يقع مركز إسييييييييييتونيا لالتصيييييييييياالت
. وهذا املركز جمّهز جبها ت هاتف نيديو مزودين بربنامج اسييييييكايبا إلجراء مكاملات نيديوية B من املبىن األرضييييييي

 جمانية يف أت مكان يف العامل.
 

 خدمات المطاعم

 توجد يف املقر الرئيسي للمنظمة امل اعم واملقا ف التالية 
  ال ابق األرضيييييي من املبىنA - ( املقهى البولندتPolish Bar من السييييياعة  )حىت انتهاء اجللسيييييات  30 7

  خمصص للمندوبو وللمو لو املعنيو بدورة اقل اليومية وهو 
  ال ابق الثامن من املبىنB -  الكانترييا– ( ،الشرنةCafeteria من الساعة )30 14إىل الساعة  00 12. 
  ال ابق الثامن من املبىنB -  املقهىB )Bar B( 00 17إىل الساعة  00 8  من الساعة. 
  ال ابق الثامن من املبىنC - ( م عم املنظمةFAO Restaurant( قائمة طعام ثابتة ) الحجز ضرررررررررور  )

 رقم اهليياتف من خييارج املنظميية  - 56823  اهليياتف الييداخلي 30 14إىل السييييييييييييييياعيية  00 12السييييييييييييييياعيية  من
0657056823.  

  ال ابق الثامن من املبىنC – بونيه بأسعار ثابتة   – بوفيه المنظمة المفتوح 
  رقم اهليياتف من خييارج املنظميية - 56823 اهليياتف الييداخلي  30 14إىل السييييييييييييييياعيية  00 12من السييييييييييييييياعيية 
0657056823. 

  ال ابق الثامن من املبىنC - ( املقهى األ رقBlue Bar من الساعة  )00 15إىل الساعة  00 8. 
  ال ابق األرضي من املبىنD -  املقهىD (Bar D) 30 17إىل الساعة  30 7  من الساعة. 
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( وب اقات االئتمان تُقبل يف الكانيليا وامل عم وبونيه Bancomatوجتدر اإلشيييييارة إىل أّن ب اقات الصييييير  ال  )

يف أماكن شييييييييييىت  أجهزة البيع اآللّية وأجهزة توزيع المياهاملنظمة امللتو  واملقهى البولندت واملقهى األ رق. وتوجد 
 خمتلف أحناء مبا  املنظمة. يف
 

 قاعة الصالة
(A250 Ter.) 

 دورة اقل .متاحة جلميع املشاركو يف الصالة قاعة 
 

 (.Aيوجد مكان إليداع املعاطف يف اجلهة اليمىن من املدخل الرئيسي )املبىن  مكان إيداع المعاطف
 

الوصول إلى المباني 
الخاصة  مرافقوال

بذو  االحتياجات 
 الخاصة

إّن إمكانية الو ييييييول إىل املقر الرئيسييييييي للمنظمة متاحة لذوت االحتياجات اخلا يييييية الذين يسييييييتخدمون الكراسييييييي 
 خا ييية محاماتوتوجد املتةركة. والو يييول متا  بواسييي ة الكراسيييي املتةركة إىل معظم املصييياعد يف املقر الرئيسيييي. 

اللييذين ميكن  Dو Cتميياعييات ويف املبنيو قرب قيياعييات االج Aبييالزوار من توت االحتييياجييات اخلييا ييييييييييييييية يف املبىن 
 . Fو Bا من املبنيو مالو ول إليه

 
 

 بعد المائة للمجلس الستينأمانة الدورة 
 

 B403 53434/53433 السيد جو يه غرا يانو دا سيللا املدير العام
 Mario Lubetkin B409 54595السيد  مدير الديواناملدير العام املساعد / 

 Louis Gagnon A140 53098السيد  للمجل  األمو العام
 Gabriella Piacentini A132E 53207السيدة  األمينة العامة املساعدة للمجل 

 


