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

  ORG.FAO.WWW وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

 
 

A A 

 اإلعالنات
 

 منظمة األغذية والزراعة لمؤتمر األربعونالدورة 
 

 2017 متوز/ولييو  8 - 3منظمة األغذية والزراعة، روما، 
 

   Twitter #UNFAO40 :تابعونا على تويرت
 

 اإلعالنات
 

التسجيل والدخول 
إلى المقر الرئيسي 

 للمنظمة

املعتمدين ملؤمتر املنظمة الذين حيملون على املندوبني  للمنظمة                              يقتصر الدخول إىل املقر  الرئيسي 
 بطاقات دخول صاحلة للمؤمتر.

 
                                                                          ويتااااار الاااارابم إىل نظااااام التسااااجيل اتلكاااارتوو علااااى اتنرتناااا  علااااى البوابااااة ا اصااااة باألع ااااا  

       بطاقاات       استالم              سيكون باتمكان   و   .  (GATEWAY-MEMBERS/ORG.FAO.WWW        املنظمة )  يف
        ماان مركااز       2017             يونيااو/حزيران     22       االثنااني    يااوم         ماان صاابار     10 .  00           متااام الساااعة        م    اعتبااارام ماان        الاادخول 

       ش    والاذ  يششارت             حمطاة املارتو(    قار    Viale Aventino                    )الكاائن عناد املادخل يف                التساجيل ا اار ي 
                                   وتنصااامل املمثلياااات الدائماااة بسااا   بطاقاااات    .                                      للااادخول إليااار املااارور عاااة أباااوا  دوارة للكشااا 

                                     املشاركة يف املؤمتر قبل موعد بد  املؤمتر. 
 

            ش                           يوليو/متوز، ي طل  إىل املشاركني الذين قاموا  8وحىت يوم السب   3       م               واعتبار ا من يوم االثنني 
                                                               م      أمسائهم استالم بطاقة الدخول إىل املؤمتر من مركز التسجيل ا ار ي. وحرص ا على  بتسجيل

يوليو/متوز حيث ستبدأ اجللسة  3يوم االثنني                                         جتن   االنتظار لوق  طويل أمام املركز، خاصة 
       صباح ا  30.7الساعة                             م     ، ستبدأ عملية التسجيل اعتبار ا من     م صباح ا 00:9العامة يف متام الساعة 

                                    . وير ى التنبر إىل أن  األولوية ستعطى 8.30لدخول إلى مباني المنظمة قبل الساعة وينبغي ا
                                        م  للمشاركني الذين قاموا بتسجيل أمسائهم مسبق ا.

 
والقادمني على إىل املؤمتر  دخولالذين حيملون بطاقة )مبا يف ذلك الوزرا (  املندوبنييتعني على 

قبل الساعة  A( واملدخل الرئيسي للمبىن Ramp 1) 1منت سيارة، الدخول إىل املنظمة عة املمر 
    م                                        ونظر ا إىل املساحة احملدودة املخصصة لركن السيارات . يوليو/متوز 3من صبار يوم االثنني  8.30

داخل املنظمة، لن يكون باتمكان تزويد الوفود بأكثر من تصاريمل ركن السيارات الثالثة 
                     م     م              األولوية للوافدين أوال  نظرا  إىل ضيق املكان. املمنوحة هلا. وستعطى

 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/members-gateway
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
http://www.fao.org/bodies/conf/c2011/en/
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القائمة المؤقتة 
 بالمشاركين

      مكتاا   يف       2017          يوليو/متااوز    3                     م               باملشاااركني متاحااة اعتبااارما ماان يااوم االثنااني                القائمااة املؤقتااة        سااتكون
   قاااق              ( ألغااراا التA     املبااىن     ماان                           يف قاعااة كوريااا )الطااابق األول    ات      املااؤمتر     ات                 الوثااائق، مركااز خاادم

            دقة األمسا .    من
 

                                   الوثاااااائق باااااأ  تصااااا ي ات أو تعاااااديالت الزماااااة       مكتااااا       إفاااااادة          املشااااااركني                وير اااااى مااااان الساااااادة 
  .      باملؤمتر       ا اصة           اتلكرتونية        الصف ة                                                   القائمة تدرا ها ضمن القائمة النهائية اليت ستنشر على   يف
 

وير ى من السادة املندوبني الذ  مل يسجلوا أمسا هم بعد املبادرة إىل ذلك لدى مركز التسجيل 
وستقتصر القائمة على . قر  حمطة املرتو( Viale Aventinoعند املدخل يف ا ار ي )الكائن 

 المشاركين الذي سجلوا أسماءهم.
 

                                              "الطباعاااة عناااد الطلااا "، إذا اقت اااى األمااار، لااادى مكتااا                              بإمكاااان املشااااركني اساااتخدام خدماااة                  مؤتمر موفر للورق
   (.A                                          املؤمترات يف قاعة كوريا )الطابق األول من املبىن     ات                  الوثائق يف مركز خدم

 
 املؤمتر من العنوان التايل: وثائقوميكن تنزيل 

/AR/DOCUMENTS 2017/C/CONFERENCE/MEETINGS/ABOUT/ORG.FAO.WWW://HTTP 
 

بيانات رؤساء 
الوفود في 

 الجلسات العامة

                                                      تلقاااا  الكلماااات، ستقتصااار املااادة املتاحاااة لااا دال  بالبياناااات علاااى        املتاااار       الوقااا        إىل ضااايق       نظااارا
                                                            يسااتنفد املمثاال أو املراقاا  الوقاا  احملاادد لاار، سااينبهر الاارئي  إىل و ااو          وعناادما  .      دقسسائ     خمسس  

               مراعاة النظام.
 
                                                                                  بغيااة ضاامان الدقااة يف الرتوااة الفوريااة للبيانااات وإصاادار احملاضاار احلرفيااة يف حيناار ونشاار البيانااات   و 

          بياناهتاااا                          إرساااال النساااخة اتلكرتونياااة مااان      و اااو          الوفاااود ب   ش    تشاااذك ر                      املوقاااع اتلكااارتوو للماااؤمتر،      علاااى
         اتلكرتوو:       الةيد           ( إىل عنوان Word                          )يف ل أن تكون على شكل مل  

org.fao@tatementsS-onferenceC  وجياا                                      قبسسل سسساعة واحسسدة علسسى األقسسل مسسن اإلد ء ب سسا .      
                                                               يف أعلى الصف ة األوىل بإحدى اللغات التالياة: اتنكليزياة أو الفرنساية          واملت دث               حتديد اسم البلد 

  .        اتسبانية   أو 
 

الةيد اتلكرتوو هلذا الغرض، ير ى تسليم نسخة مطبوعة من البيانات  استخدام           وإذا تعذ ر 
 ( يف أقر  وق  ممكن.54503-570-06)رقم اهلات : A-274ا طية إىل الغرفة رقم 

 
اال تماعات باللغات اتسبانية واتنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.  جتر  وفسو  

املت دثون يف إلقا  بيانات بلغة أخرى غري هذه اللغات، فعليهم تقدمي نصهم  رغ وإذا 
                                                 م                               بإحدى اللغات السالفة الذكر إىل األمانة. وينبغي أي ا  للوفد املعين مساعدة جمموعة الرتوة 

( من خالل و ود شخص يلم (39+) 54503 570-06اهلات : رقم ، A-274الفورية )الغرفة 
          ش                                                       لغة اليت ت ر م إليها، وذلك لكفالة التزامن بني املت دث واملرت م الفور .بلغة إلقا  البيان وال

 .الترتيبات لدى األمانة قبل الموعد المقرر لبدء المؤتمر هذه تأكيد            وينصح بشد ة 
 

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/%20documents/AR/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/%20documents/AR/
mailto:Conference-Statements@fao.org
mailto:Conference-Statements@fao.org


C 2017/DJ/Announcements 

3 

نظام التصويت 
 اإللكتروني

ااااازة         املنظمااااة  يف                 إن القاعااااة الكاااااةى         بغااااارض:   ر           ميكااااان اسااااتخدام                       بنظااااام للتصاااااوي  اتلكاااارتوو      جمه 
    (؛     م     مؤمناااام أم ال                النصاااا  القاااانوو                 ملعرفاااة ماااا إذا كاااان           يف القاعاااة )         املو اااودة        الوفاااود     عااادد     حتدياااد     )أ(

   (؛  "          برفااااع األيااااد  "                                                          ) ( إ اااارا  عمليااااة التصااااوي  ماااان دون تسااااجيل األمسااااا  )يعااااادل التصااااوي  
                                ( وا روج بعد ذلك بقائمة باالوفود  "     األمسا        ناداة مب "               )يعادل التصوي       امسي            إ را  تصوي       و)ج(
                                              صوت  "لصا"ح" أو "ضد" أو "امتنع  عن التصوي ".   اليت
 

                                                     عري ااتني يف القاعااة الكااةى نتيجااة كاال عمليااة تصااوي ؛ إضااافة إىل             شاشاايت بالزمااا          وتعلاان علااى 
                       باااات للمصاااادقة علاااى نتاااائ                                     رمساااي مطباااوع للااارئي  وللمساااؤول عااان االنتخا       ساااجل         يقاااد م  ،    ذلاااك

                              التصوي  وإدرا ها يف احمل ر احلريف.
 

                              يف حاااااااالت االقاااااارتاع الساااااار ، مبااااااا يف ذلااااااك                  التصااااااوي  اتلكاااااارتوو              اسااااااتخدام نظااااااام       وال ميكاااااان  
                                            مبو اا  األحكااام القانونيااة ذات الصاالة مااع االسااتعانة        الساار         االقاارتاع    جياار           وبالتااايل           االنتخابااات. 

         األصوات.                                                                           بعداد  األصوات وبطاقات االقرتاع ومقصورات التصوي  وصناديق االقرتاع وغرفة لعد  
 

            تصاويتها علاى       كيفياة                     أمساا  الادول األع اا  و                      التصاوي  اتلكارتوو عارض      نظاام             وميكن مان خاالل
  .            القاعة الكةى         على  انيب          املو ودتني            شاشيت العرض 

 
 أعضاءانتخاب 
 المجل 

                               للدول األع ا  اليت ترغ  يف الرتشيمل          الترشيح         استمارات   C 2017/11 Rev.1         بالوثيقة        أرفق 
       منادو                                                            وينبغي استيفا  بيانات ويع االستمارات والتوقيع عليهاا مان  انا    .    اجملل           النتخابات

                                      جمللااااااااااااااا  واثنااااااااااااااني مااااااااااااااان املنااااااااااااااادوبني الاااااااااااااااذين يرشااااااااااااااا ونر، ا    ات      النتخابااااااااااااااا            البلااااااااااااااد املرشااااااااااااااامل 
 .                                          بال رورة أن يكونا من نف  إقليم البلد املرشمل      نبغي    وال ي
 

               ، يف موعاااد أقصااااه A140                               مكتااا  األماااني العاااام للماااؤمتر، الغرفاااة    إىل            االساااتمارات     تقااادمي         وينبغاااي 
  . 7   000      تموز   يو/ ل   يو    4  ،        الثالثاء       من يوم        00.00       الساعة 

 
                        "...املرشااا ني الاااذين أخفقاااوا        فاااإن          للمنظماااة                      )ز( مااان الالئ اااة العاماااة   10  -    22          لااانص املاااادة       م وفقاااام   و  

                                                           أو املقاعاد الشااغرة يف السانة التقوميياة األوىل، يادر ون ضامن املرشا ني        املقعاد             االنتخا  لشاغل   يف
                                                                                   يف االنتخااااا  لشااااغل املقعااااد أو املقاعااااد الشاااااغرة يف اايااااة الساااانة التقومييااااة الثانيااااة، مااااا مل ينساااا بوا 

             مب ض إرادهتم".
 

قاعات 
 ا جتماعات الثنائية

          ا تماعااات                        ميكان للوفاود أن تعقااد فيهاا              الثنائياة الاايت                                    يتاوافر عادد حماادود مان قاعاات اال تماعااات 
   .        بالساعة     احلجز       أساس    على 
                 ، الةيد اتلكرتوو:53770     رقم       داخلي  ال    ات    اهل  ، A276       الغرفة      لدى         االستعالم     ير ى 

org.fao@ervicesS-eetingM.  
 

    علاى                   من داخل املنظماة أو     30    رقم   ال     على              ملشاركني االتصال       جيدر با                الطوارئ الطبية،    ت     يف حاال الطبية الخدمات
                  وياااع ا ااادمات الطبياااة    إىل          وبالنسااابة         لمنظماااة.          الرئيساااي ل    قااار  امل      خاااارج   مااان   57053400-06      الااارقم 

mailto:Meeting-Services@fao.org
mailto:Meeting-Services@fao.org
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      الاارقم     علااى                      ماان أ  هااات  داخلااي )أو        53577      الاارقم     علااى                            األخاارى، ميكاان للمشاااركني االتصااال 
                            لمنظماااة(. وميكااانهم أي اااا التو ااار          الرئيساااي ل    قااار  امل         مااان خاااارج        االتصاااال      يف حاااال   06-57053577

                       أثنا  ساعات عمل املؤمتر.    ( يف B                                             مباشرة إىل اتدارة الطبية )الطابق األول من املبىن 
 

على                                   ش                      الطبية العا لة خارج أوقات العمل، ي ر ى من املشاركني االتصال  املساعدةويف حال طل  
 .570600-06على الرقم  Guardia Medica، أو بأطبا  الطوارئ 118 الرقم
 

المساعدة اإلعالمية 
للممثلين الدائمين 

  خالل المؤتمر

                                                                               يااود  مكتاا  االتصاااالت يف املنظمااة أن يبلااا املناادوبني املشاااركني يف املااؤمتر بااأن  فاارع العالقااات مااع 
                                                     والتسهيالت التقنية ت را  املقابالت اتذاعية والتلفزيونياة        الدعم                          وسائم اتعالم قادر على توفري 

            )الغرفاااة رقااام   A         مااان املباااىن   3                                                         يف اساااتديوهات مركاااز أنغاااوال ل ذاعاااة والتلفزياااون الكاااائن يف الطاااابق 
A330 سااااعة     22                           . وينبغااي تقااادمي الطلبااات، قباال   30 .  17          إىل الساااعة     00 . 9                 ( وذلااك ماان السااااعة     

            فارع العالقاات                                 ، رئي ، العالقات ماع وساائل اتعاالم، Erwin Northoff                    على األقل ، إىل السيد 
   (.0657053105 39+             / اهلات  رقم:   Erwin.Northoff@fao.org )                مع وسائم اتعالم

 
المطاعم 
 والمقاصف

 :واملقاص  التالية املطاعم لمنظمةلاملقر الرئيسي تو د يف 
 الطاب  األرضي

  املبىن     A  -  املقهى       (  البولند          Polish Bar من الساعة :)             إىل انتها  اجللسات اليومية    30 . 7                        .  
  املبىن     D  -  املقهى       D  ( Bar D من الساعة :)             30 .  17          إىل الساعة     30 . 7  .  

 الشرفة -الطاب  الثامن 
  املبىن     B  -  ( الكافترييا           Cafeteria من الساعة :)             30 .  24          إىل الساعة     00 .  22  .  
  املباااااااااااااااىن     C :  30 .  24          إىل السااااااااااااااااعة     00 .  22            : مااااااااااااااان السااااااااااااااااعة             مطعسسسسسسسسسسسسسسسم المنظمسسسسسسسسسسسسسسسة    

  (  05-  23 8  55  00 5                      على رقم اهلات  التايل:            ساعة مسبقا   24      باحلجز     ينصمل )
  املبااااااااااااااااىن     C  -    30 .  24          إىل الساااااااااااااااااعة     00 .  22            : ماااااااااااااااان الساااااااااااااااااعة      مفتسسسسسسسسسسسسسسسسو       بوفيسسسسسسسسسسسسسسسس    

  (  05-        50055823       اهلات :     )رقم
  املبىن     C  -  ( املقهى األزرق             Blue Bar من الساعة :)             00 .  20          إىل الساعة     30 . 8  .  
  املبىن     B  -   المق ى       B 00 .  20          إىل الساعة     30 . 8            : من الساعة  .  
 

( Bancomatبطاقات الس   اآليل ) ش                      ش    ي قبل فقم باليورو. كما ت قبل  الدفعإىل أن  اتشارةوجتدر  
وبطاقات االئتمان يف الكافيرتيا واملطعم والبوفير املفتور واملقهى البولند  واملقهى األزرق 

 ".D" ىواملقه
 

يف أماكن شىت  آ ت بيع المشروبات والمأكو ت الخفيفة وأج زة توزيع المياه وتو دهذا 
 يف خمتل  أحنا  مباو املنظمة.

 
 شبكةتغطية نطاق 

  الالسلكية ا تصال
وردهة املعارض واملقاهي واملطعم. قاعات اال تماعات ويع داخل  الالسلكية التغطيةتتوافر 
 .wifi2internet" وكلمة املرور: guest_internetاختيار " الستخدامهاويكفي 

 
  

mailto:Erwin.Northoff@fao.org
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 للمؤتمر ربعينأمانة الدورة األ
 

 B-401 53433/53434                  غرازيانو دا سيلفا            السيد  وزير             املدير العام
    

 Maria Helena Semedo B-337 52060       السيدة   (                      املناخ واملوارد الطبيعية )                  نائ  املدير العام
    

 Laurent Thomas D-647 55042      السيد            )العمليات(                  نائ  املدير العام

 Daniel Gustafson B-422 56320      السيد   (      الةام  )                  نائ  املدير العام
    

 Mario Lubetkin B-409 54595      السيد                       مدير مكت  املدير العام
    

 Louis Gagnon A-140 53098      السيد                   األمني العام للمؤمتر
    

 Caroline Von Gayl D-766 54695        السيدة                         األمني العام املساعد للمؤمتر
     
  

***** 
 

 األحداث الجانبية
 

                                                                     سيتخلل دورة املؤمتر عدد من األحداث ا اصة ترد قائمة هبا على املوقع التايل:  
/EN/EVENTS-SIDE2017/C/CONFERENCE/MEETINGS/ABOUT/ORG.FAO.WWW://HTTP 

 
 
 

***** 
 

 خالل زيارة إحدى الروابم التالية:  ميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن املؤمتر واملقر الرئيسي للمنظمة من 
 

           للمشاركني         معلومات
        للمنظمة         الرئيسي        املقر  

        النقل       وسائل    عن         معلومات

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/side-events/en/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/side-events/en/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/information-participants/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/information/fao-hq/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/information/travel/ar/

