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يوميات
الدورة التاسعة والثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة
منظمة األغذية والزراعة ،روما 31 - 6 ،يونيو/حزيران

1035

تابعونا على

تويرتTwitter #UNFAO39 :

اإلعالنات
التسجيل والدخول

يقتصر الدخول إىل املقرّ الرئيسي للفاو على املندوبني املعتمدين ملؤمتر املنظمة والذين حيملون
بطاقات دخول صاحلة للمؤمتر.

للفاو

ويتاح الرابط إىل نظام التسجيل اإللكرتوني على اإلنرتنت على البوابة اخلاصة باألعضاء يف الفاو.
واعتباراً من يوم السبت  6حتى يوم االثنني  8يونيو/حزيران  ،1035يتعيّن على املشاركني الذين
سجلوا أمساءهم مسبقاً استالم بطاقة الدخول إىل املؤمتر من مركز التسجيل اخلارجي (الكائن عند
املدخل يف  Viale Aventinoقرب حمطة املرتو) .وسوف يرافق رجال األمن املندوبني احلاملني
بطاقات دخول إىل املؤمتر للمرور عرب آلة كشف املعادن ومن ثم إىل املدخل اجلانيب لبهو املعارض.
ولن يكون باإلمكان استخدام أي نقاط دخول/خروج أخرى.

إىل املقر الرئيسي

يتعني على رؤساء الوفود (مبا يف ذلك الوزراء) الذين حيملون بطاقة مرور إىل املؤمتر والقادمني على
منت سيارة ،الدخول إىل املنظمة عرب املمر  )Ramp 1( 3واملدخل الرئيسي للمبنى  Aقبل الساعة
 9.30صباحاً .وللوافدين بعد هذا املوعد ،لن يكون باإلمكان الدخول إال عرب املمر )Ramp 2( 1
لناحية " ."Caracallaويُسمح بركن سيارات رؤساء الوفود داخل مقرّ املنظمة ،على أن تُعطى
األولوية للوافدين أو ًال نظراً إىل ضيق املكان.
يوم االثنني  8يونيو/حزيران  ،1035يسمح للسيارات بالدخول إىل املنظمة عرب املمر
( )Ramp 1كاملعتاد واعتباراً من يوم الثالثاء  9يونيو/حزيران  ،1035جيوز للمندوبني الدخول
من املدخل الرئيسي للمبنى .A
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ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ) ،)QRوهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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وثائق املؤمتر

ستتوافر كمية حمدودة جداً من الوثائق أثناء انعقاد املؤمتر يف مكتب الوثائق الكائن يف مركز
خدمات املؤمتر يف قاعة كوريا (الطابق األول من املبنى .)A
وميكن تنزيل وثائق املؤمتر من العنوان التالي:
http://www.FAO.org/about/meetings/conference/c2015/list-of-documents/ar/

البيانات

نظرا إىل ضيق الوقت املتاح إللقاء الكلمات ،ستقتصر املدة املتاحة لإلدالء بالبيانات على مخس
دقائق .وعندما يستنفد املمثل أو املراقب الوقت احملدد له ،سينبهه الرئيس إىل وجوب مراعاة
النظام.

القائمة املؤقتة
باملشاركني

سيتوافر عدد حمدود من القائمة املؤقتة باملشاركني اعتبارا من صباح يوم االثنني
 8يونيو/حزيران  1035يف مكتب الوثائق الكائن يف مركز خدمات املؤمتر يف قاعة كوريا (الطابق
األول من املبنى  ،)Aبغرض التأكد من دقة البيانات الواردة فيها.
ويرجى من املشاركني تقديم أي تصويبات أو تعديالت على هذه القائمة إىل مكتب الوثائق
إلدراجها يف القائمة النهائية اليت ستُنشر على الصفحة اإللكرتونية اخلاصة باملؤمتر.
ويرجى من املندوبني الذين مل يسجلوا أمساءهم بعد املبادرة إىل القيام بذلك يف مركز التسجيل يف
قاعة تركيا املوجود يف الطابق األرضي من املبنى  Aأو يف نقط التسجيل الثانية املوجودة يف ردهة
املعارض (لناحية  .)Aventinoولن تتضمّن القائمة سوى املشاركني الذين قاموا بتسجيل
أمسائهم.

البيانات املكتوبة من
رؤساء الوفود يف
اجللسات العامة

بغية ضمان الدقة يف الرتمجة الفورية للبيانات وإصدار احملاضر احلرفية يف حينه ونشر البيانات
على املوقع اإللكرتوني للمؤمتر ،تُذكّر الوفود بإرسال النسخة اإللكرتونية من بياناتها
(يفضل أن تكون على شكل ملف  )Wordإىل عنوان الربيد اإللكرتوني:
 Conference-Statements@fao.orgقبل ساعة واحدة على األقل من اإلدالء بها .وجيب
حتديد اسم البلد واملتحدث يف أعلى الصفحة األوىل بإحدى اللغات التالية :اإلنكليزية أو الفرنسية
أو اإلسبانية.
ونظرا إىل احلاجة إىل إصدار احملاضر احلرفية يف غضون فرتة زمنية حمدودة،
فمن املفضل إرسال البيانات بواسطة الربيد اإللكرتوني .ويُرجى ممن ليس
مبقدورهم استخدام الربيد اإللكرتوني هلذا الغرض ،إرسال النص بواسطة الفاكس إىل الرقم:
 (+39) 8928 0554أو القيام ،يف أقرب وقت ممكن ،بتسليم تسع ( )9نسخ من البيانات املكتوبة
إىل الغرفة رقم .A-274
سوف جتري االجتماعات باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
وإذا رغب املتحدثون يف إلقاء بيانات بلغة أخرى غري هذه اللغات ،فعليهم تقديم نصهم بإحدى
اللغات السالفة الذكر إىل األمانة .وينبغي أيضاً للوفد املعين مساعدة جمموعة الرتمجة الفورية
(الغرفة  ،A-274اهلاتف ))+39( 06-570 54503 :من خالل وجود شخص يلم بلغة إلقاء البيان
واللغة اليت تُرجم إليها ،وذلك لكفالة التزامن بني املتحدث واملرتجم الفوري.
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وعلى األعضاء الراغبني يف توزيع بياناتهم على املشاركني يف املؤمتر أن يسلموا العدد املطلوب من
النسخ ملكتب الوثائق ،الكائن يف مركز خدمات املؤمتر يف قاعة كوريا (الطابق األول من املبنى ،A
عند مدخل القاعتني احلمراء واخلضراء).
نظام التصويت
اإللكرتوني

إن القاعة الكربى يف الفاو جمهّزة بنظام للتصويت اإللكرتوني ميكن استخدامه بغرض( :أ) حتديد
عدد الوفود املتواجدة يف القاعة (ملعرفة ما إذا كان النصاب القانوني مؤمناً أم ال)؛ (ب) إجراء
عملية التصويت من دون تسجيل األمساء (يعادل التصويت "برفع األيدي")؛ و(ج) إجراء تصويت
امسي (يعادل التصويت "مبناداة األمساء") واخلروج بعد ذلك بقائمة بالوفود اليت صوتت
"لصاحل" أو "ضد" أو "امتنعت عن التصويت".
وتعلن على لوحتني إلكرتونيتني عريضتني يف القاعة الكربى نتيجة كل عملية تصويت؛ إضافة إىل
ذلك ،يقدّم سجلّ رمسي مطبوع للرئيس وللمسؤول عن االنتخابات للمصادقة على نتائج التصويت
وإدراجها يف احملضر احلريف.
وال ميكن استخدام نظام التصويت اإللكرتوني يف حاالت االقرتاع السري ،مبا يف ذلك
االنتخابات .وبالتالي جيري االقرتاع السري مبوجب األحكام القانونية ذات الصلة مع االستعانة
بعدادي األصوات وبطاقات االقرتاع ومقصورات التصويت وصناديق االقرتاع وغرفة لعدّ األصوات.
متّ حتديث نظام التصويت اإللكرتوني يف سنة  1032حبيث باتت أمساء الدول األعضاء
وتصويتها تربز على شاشات عرض بالزما كبرية على جانيب القاعة الكربى.

انتخاب أعضاء
اجمللس

أرفقت بالوثيقة  C 2015/11استمارات الرتشيح للدول األعضاء اليت ترغب يف الرتشيح
النتخابات اجمللس .وينبغي استيفاء بيانات مجيع االستمارات والتوقيع عليها من جانب
مندوب البلد املرشح النتخابات اجمللس واثنني من املندوبني الذين يرشحونه،
وال ينبغي بالضرورة أن يكونا من نفس إقليم البلد املرشح.
وينبغي تقديم االستمارات إىل مكتب األمني العام للمؤمتر ،الغرفة  ،A139يف موعد أقصاه الساعة
 00.11من يوم االثنني 8 ،يونيو/حزيران .0105
وفقاً لنص املادة (30 - 11ز) من الالئحة العامة للمنظمة فإنّ "...املرشحني الذين أخفقوا يف
االنتخاب لشغل املقعد أو املقاعد الشاغرة يف السنة التقوميية األوىل ،يدرجون ضمن املرشحني يف
االنتخاب لشغل املقعد أو املقاعد الشاغرة يف نهاية السنة التقوميية الثانية ،ما مل ينسحبوا
مبحض إرادتهم".

قاعات االجتماعات
الثنائية

يتوافر عدد حمدود من قاعات االجتماعات الثنائية اليت ميكن للوفود أن تعقد فيها اجتماعات
على أساس احلجز بالساعة.
يرجىىىى الرجىىىوع إىل الغرفىىىة  ،A276اهلى ىاتف الى ىداخلي رقىىىم  ،53770الربيىىىد اإللكرتونىىىي:
.Meeting-Services@fao.org
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اخلدمات الطبية

يف حاالت الطوارئ الطبية ،ميكن للمشاركني االتصال بالرقم  01من داخل املنظمة أو بالرقم
 57053400من خارج مقر املنظمة .وبالنسبة إىل مجيع اخلدمات الطبية األخرى ،ميكن
للمشاركني االتصال بالرقم  51555من أي هاتف داخلي (أو بالرقم  06-57053577يف حال
االتصال من خارج مقر املنظمة) .وميكنهم أيضا التوجه مباشرة إىل اإلدارة الطبية (الطابق األول من
املبنى  )Bيف أثناء ساعات عمل املؤمتر.
06-

ويف حال طلب املساعدة الطبية العاجلة خارج أوقات العمل ،يُرجى من املشاركني االتصال بالرقم
 ،338أو بأطباء الطوارئ  Guardia Medica/Doctorsعلى الرقم .06-570600
مؤمتر صديق للبيئة

تُلفت عناية املشاركني إىل اخلدمات التالية الصديقة للبيئة:
 طُبع عدد حمدود من مجيع الوثائق على ورق إيكولوجي .ويشجّع املشاركون على االطالع
على النسخة اإللكرتونية من الوثائق واالكتفاء بطلب نسخ إضافية منها إال يف حاالت
الضرورة القصوى.
 تشجّع املنظمة على استخدام رموز االستجابة السريعة لتنزيل املطبوعات والوثائق على
األجهزة احملمولة.
 مياه الشرب متوافرة داخل قاعات االجتماع ،عوضاً عن القوارير البالستكية .وتوجد آالت
التزويد باملياه يف مباني املنظمة كافة.

حجوزات السفر

شركة  Carlson Wagonlit Travelاليت توجد مكاتبها يف الطابق األرضي من املبنى  ،Dالغرفة
 ،D-074تساعد الوفود إلجراء حجوزات الطريان والنقل وحجز الرحالت السياحية.
وهي تفتح أبوابها من الساعة  9000إىل الساعة  35000من يوم االثنني إىل يوم اجلمعة .وسوف
تفتح أبوابها خالل املؤمتر يومي السبت  6والسبت  31يونيو/حزيران من الساعة  9000إىل
الساعة .35000
وحلجىىوزات الطىىريان وترتيبىىات السىىفر األخىىرى ،يرجىىى االتصىىال بالشىىركة بواسىىطة الربيىىد
اإللكرتونىىىىي faoprivate@cwtbook.it؛ رقىىىىم اهلىىىىاتف(+39) 06 570 55582 :؛
رقم الفاكس.(+39) 06 570 53619 :
وتوفر الشركة خدمة استبدال بطاقات السفر وحجوزات الطريان اليت تتم بواسطتها أو تغيريها.
أما حجوزات بطاقات السفر اليت تتم بواسطة وكاالت سفر أخرى فيجب استبداهلا أو تغيريها
بواسطة وكالة السفر اليت أجرت احلجوزات أو مباشرة عن طريق اخلطوط اجلوية  /مقدم
اخلدمات املعين .غري أنّ الشركة سوف تساعد املسافرين ،خالل ساعات عملها ،على االتصال
بشركات الطريان لتعديل بطاقات السفر الصادرة عن وكاالت أخرى .واألمانة غري قادرة على
تأمني ترتيبات السفر للمشاركني يف املؤمتر.
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املطاعم واملقاصف

توجد يف املقر الرئيسي للمنظمة املطاعم واملقاصف التالية:
 الطابق األرضي من املبنى  - Aاملقهى البولندي ( :)Polish Barمن الساعة  5010صباحاً
حتى نهاية آخر جلسة مسائية.
 الطابق الثامن من املبنى  - Bالكافترييا – الشرفة :من الساعة  31.00إىل الساعة .32010
 الطابق الثامن من املبنى  – Bاملقهى  :Bمن الساعة  8.10إىل الساعة .35.00
 الطابق الثامن من املبنى  - Cمطعم املنظمة :قائمة طعام حمددة من الساعة

 31000إىل

الساعة ( 32010شرط احلجز مسبقاً قبل  02ساعة على :رقم اهلاتف الداخلي - 56823
اهلاتف 06-57056823 :من خارج املنظمة).

 الطابق الثامن من املبنى  – Cبوفيه مفتوح :بوفيه حمدد السعر :من الساعة  31000إىل
الساعة ( 32010رقم اهلاتف الداخلي 56811؛ رقم اهلاتف .)06-57056823
 الطابق الثامن من املبنى  - Cاملقهى األزرق ( :)Blue Barمن الساعة  8.10إىل الساعة
( 35000مقفل من  6إىل  8يونيو/حزيران).
 الطابق األرضي من املبنى  - Dاملقهى  :)Bar D( Dمن الساعة  5010إىل الساعة .35.10
وسيفتح املقهى البولندي أبوابه يوم األحد  5يونيو/حزيران من الساعة  31000إىل الساعة
فيما يفتح كل من البوفيه املفتوح واملقهى  Bمن الساعة  31000إىل الساعة .32010

35.00

ويُقبل الدفع باليورو فقط .كما تُقبل بطاقات السحب اآللي ( )Bancomatوبطاقات االئتمان يف
الكافيرتيا واملطعم والبوفيه املفتوح واملقهى البولندي واملقهى األزرق.
آالت بيع املشروبات واملأكوالت اخلفيفة وأجهزة توزيع املياه متوافرة يف مواقع خمتلفة يف
مجيع أحناء مباني املنظمة.
التسهيالت املصرفية
وتصريف العمالت

يقع مصرف  Banca Intesa San Paoloيف الطابق األرضي من املبنى  ،Bوهو يفتح أبوابه من
الساعة  8015إىل الساعة  .36015يقع مصرف  Banca Popolare di Sondrioيف الطابق األرضي
من املبنى ( Dالغرفة رقم  ،)D-016وهو يفتح أبوابه من الساعة  8010إىل الساعة .36010
وتفتح املصارف أبوابها يومياً من االثنني إىل اجلمعة.
وهناك آالت للصرف اآللي ميكن السحب منها ببطاقات االئتمان عند مدخل املصرفني ويف مكتب
الربيد ،الكائن إىل يسار مصرف .Banca Intesa San Paolo

قاعة سلوفاكيا
للمندوبني

ختصص قاعة سلوفاكيا لالستخدام من قبل املمثلني الدائمني احلاضرين يف اجتماعات املنظمة .و ّمت
جتهيز القاعة بثالثة شاشات تلفزيونية مبا يتيح للمندوبني متابعة جمريات االجتماعات يف
القاعتني احلمراء واخلضراء ويف القاعة الكربى أيضاً .والقاعة جمهّزة أيضاً بعشرة حمطات عمل
وطابعة واحدة متعددة الوظائف ويوجد فيها على الدوام موظف من موظفي املنظمة ملساعدة
املندوبني عند احلاجة.
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نطاق تغطية شبكة
االتصال الالسلكية

تتوافر التغطية الالسلكية داخل مجيع قاعات االجتماعات وردهة املعارض واملقاهي واملطعم.
ويكفي الستخدامها اختيار " "guest_internetوكلمة املرور.wifi2internet :

قاعة الصالة

توجد قاعة للصالة يف الغرفة  ،A250 Terوهي متاحة للمشاركني يف املؤمتر.

مكان إيداع املعاطف

يوجد مكان إيداع املعاطف عند املدخل الرئيسي (املبنى  )Aإىل اجلهة اليمنى قبل السلّم.

خانات الرسائل يف

يرجى من السادة املندوبني االمتناع عن توزيع الوثائق يف قاعات االجتماعات خالل انعقاد املؤمتر.
وميكن ترك الوثائق املوجهة إىل الوفود األخرى يف مركز خدمات املؤمتر املوجود يف قاعة كوريا
عند مدخل القاعتني احلمراء واخلضراء .ويرجى من السادة املندوبني أخذ حمتويات خانات
الرسائل اخلاصة بهم بانتظام.

منتزه األشجار يف

غرست األشجار يف املنتزه القائم أمام املبنى  Aيف أوائل اخلمسينات من القرن املاضي وأضيفت
إليها جمموعات أخرى من األشجار والنباتات على مر السنني .ومت افتتاح املنتزه بعد جتديده
خالل الدورة التاسعة عشرة للجنة الغابات عام  1009إلتاحة فسحة خارجية مشرتكة ميكن
ملندوبي املؤمتر وموظفي املنظمة استخدامها.

مكتب الوثائق

املنظمة
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هيئة مكتب املؤمتر
رئيس املؤمتر

A-382

57043

رئيس اللجنة الرئيسية األوىل

A-366

57148

رئيس اللجنة الرئيسية الثانية

A-369

57133 / 57134

رئيس جلنة أوراق التفويض

A-138

57029 / 57030

الرئيس املستقل للمجلس

A-381

57041

*****
أمانة الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر
املدير العام

السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا

نائب املدير العام (املعرفة)

السيدة

نائب املدير العام (العمليات)

السيد

مدير مكتب املدير العام

السيدة

األمني العام للمؤمتر

السيد

األمني العام املساعد للمؤمتر

السيدة

Maria Helena Semedo
Daniel Gustafson
Fernanda Guerrieri
Louis Gagnon
Lauren Flejzor

B-401

53433/53434

B-337

52060

B-422

56320

B-409

54000

A-140

53098

D-444

53081
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حدث خاص
"استكمال جولة األهداف اإلمنائية لأللفية :اإلقرار باإلجنازات يف جمال مكافحة اجلوع"
سوف يُعقد هذا احلدث اخلاص يوم األحد  7يونيو/حزيران  0105من الساعة  35000إىل الساعة  38010يف القاعة
الكربى من أجل تكريم النجاح الذي حققته البلدان ملكافحة اجلوع وإحراز تقدم بارز لكفالة األمن الغذائي للجميع.

األحداث اجلانبية
سوف تُنظّم األحداث اجلانبية التالية أثناء انعقاد املؤمتر.
وقد تطرأ تغيريات على اجلدول التالي .وميكن االطالع على النسخة احملدّثة على العنوان التالي:
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/side-events/ar/

التاريخ

الوقت

السبت
 6يونيو/حزيران

1035

االثنني
 8يونيو/حزيران

1035

الثالثاء
 9يونيو/حزيران

1035

31.00-33.10

اجتماع لفريق اخلرباء الرفيع املستوى عن الفاو والدول اجلزرية الصغرية النامية

القاعة اخلضراء

31010-31010

القضاء على اجلوع

32010-31.10

جتارة األغذية الزراعية والتكامل اإلقليمي يف أوروبا وآسيا الوسطى

القاعة اخلضراء
قاعة إيران

31010-31.10

بناء القدرة على الصمود يف املناطق اجلافة يف أفريقيا

مركز الشيخ زايد

32010-31.10

ندرة املياه يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا

مركز الشيخ زايد

31.10-31010

األربعاء
 30يونيو/حزيران 1035

اخلميس
 33يونيو/حزيران

1035

اجلمعة
 31يونيو/حزيران

1035
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احلدث

القاعة

32010-31.10

حدث جانيب برعاية مشرتكة من اليابان والفاو واجملموعة اإلقليمية
األفريقية للممثلني الدائمني لدى املنظمة
توجيه تطوير سلسلة قيمة األغذية يف أفريقيا – التنمية الزراعية من خالل
مؤمتر طوكيو الدولي للتنمية يف أفريقيا
الزراعة األسرية والتنمية يف املناطق الريفية يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب

مركز الشيخ زايد

مركز الشيخ زايد

38.00-35.00

حدث جانيب عن الرتبة مع عرض لسفراء النوايا احلسنة عن السنة
الدولية للرتبة

مركز الشيخ زايد

32.00-31.00

املبادرة اإلقليمية لألرزّ يف آسيا واحمليط اهلادئ

مركز الشيخ زايد

32.00-31000

التحالف الدولي بشأن الزراعة الذكية مناخياً :آفاق املستقبل

مركز الشيخ زايد

