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 معلومات للمشاركين في االجتماعات
 في مقر منظمة األغذية والزراعة

 
 رع المؤتمر والمجلس والعالقات مع الحكوماتف
 

 مهيديةتمعلومات  -أوًال 
 

 منظمة األغذية والزراعة:الرئيسي لمقر الحول 
hq/ar/-http://www.fao.org/about/meetings/information/fao 

 
  /http://www.fao.org/about/meetings/information/travel/ar وسائل النقل:

 
 تأشيرة الدخول:

 
دخول أن حيصـــــــــــلوا عليها من القنصـــــــــــلية اإليطالية أو البعثة  ةحيتاجون إىل تأشـــــــــــري جيب على املشـــــــــــاركني الذين  

الدبلوماسية املختصة يف بلدا�م قبل توّجههم إىل روما. وجيب تقدمي طلبات احلصول على تأشرية الدخول قبل فرتة طويلة 
 بيع.من موعد السفر نظرا إىل أن إصدار التأشريات يستغرق فرتة قد تصل إىل ثالثة أسا

 
  معلومات عن تأشرية الدخول إىل إيطاليا

 
 التسجيل والدخول إلى المقر الرئيسي للمنظمة:

 
حيملون  مؤمتر املنظمة والذينضـــــــــــــور يقتصـــــــــــــر الدخول إىل املقر الرئيســـــــــــــي للمنظمة على املندوبني املعتمدين حل 

 بطاقات دخول صاحلة للمؤمتر.
 
عتباراً من اميكن اســتالم بطاقات دخول املؤمتر . و بوابة أعضــاء املنظمةيوجد رابط بنظام التســجيل اإللكرتوين على و  

من مركز التســــــجيل اخلارجي (الكائن يف املدخل املوجود يف شــــــارع  2019يونيو/حزيران  14 اجلمعةيوم  من 10:00 الســــــاعة
Viale Aventino أبواب دوارة. املرور عرب  دخوله التفتيش من خالل بالقرب من حمطة املرتو) الذي يقتضي 

 
  .ردورة املؤمتأعمال انطالق  باستالم بطاقات الدخول اخلاصة هبا مسبًقا قبل الدائمة وتُنصح املمثليات 
 
 عةعند متام الســـــا العامة اجللســـــة فيه بدء يتوقع الذي حزيرانيونيو/ 22 الســـــبت ا لالنتظار طويال، خاصـــــة يومنبً وجت 

وجتدر اإلشــارة . 8:30 قبل الســاعة ملنظمةا وينبغي الدخول إىل مباين مقر 7:30 من الســاعة ســتبدأ عملية التســجيل ،9:30
بطاقة ائزين على احل ،(مبا يف ذلك الوزراء)ندوبني ويُطلب من امل باألولوية.ســــــيحظون  مســــــبقاً  املســــــجلني املشــــــاركني إىل أن

http://www.fao.org/about/meetings/information/fao-hq/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/information/travel/ar/
http://vistoperitalia.esteri.it/home/ar
http://www.fao.org/members-gateway/en/
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قبل  A) واملدخل الرئيســـــي للمبىن Ramp 1( 1 املمراملنظمة عرب قر دخول م ،والقادمني على منت ســـــيارة ملؤمترادخول ل
 ،داخل مقر املنظمة ســــياراتالركن لاملتاحة ن ماكنظراً إىل حمدودية األو يونيو/حزيران.  22من يوم الســــبت  8:30الســــاعة 

لى علن تتاح أي تصــاريح إضــافية لركن الســيارات غري التصــاريح الثالثة اليت ســبق تســليمها للوفود. وســيتم ركن الســيارات 
 ."األولوية باألسبقية"قاعدة  أساس

 
  ور.يف املنظمة على الفنبغي إبالغ مكتب شؤون األمن املنظمة، ي مقريف حال فقدان بطاقة الدخول إىل و  
 

 :شؤون األمن
 
من القاعة  17:30إىل الســــــــــــــاعة  8:30من الســــــــــــــاعة ، خالل انعقاد دورة املؤمتر، يعمل مكتب األمن يف املنظمة 

B062  الــــــــــــربيــــــــــــد اإللــــــــــــكــــــــــــرتوين: - 53114/54427/55714/54571الــــــــــــداخــــــــــــلــــــــــــي اهلــــــــــــاتــــــــــــف (رقــــــــــــم 
 services@fao.org-security( . ينبغي االتصـــال حبراس األمن يف املبىن 17:30وبعد الســـاعة ،A ) رقم اهلاتف الداخلي

 :مبا يلي مكتب األمنيقوم ). و خارج مقر املنظمةمن  06-570-53145 ، والرقم53145
 

 العادية؛يتلقى املكاملات اهلاتفية الرمسية اليت تقتضي اختاذ إجراءات بعد ساعات العمل  •
 ؛هبا وإبالغ كبار املسؤولني يف املنظمةحالة طوارئ يساعد يف حتديد  •
 ق مع ممثلي األمن الوطنيني يف ما خيص الرتتيبات األمنية لكبار الشخصيات؛ ينسّ  •
ما كانت هناك حاجة إىل مســـــــاعدة طارئة خارجية، كخدمات اإلســـــــعاف ق مع الســـــــلطات احمللية كلّ ينســـــــّ  •

 ة على سبيل املثال؛والشرطة واخلدمات الطبي
 ؛ئل املتعلقة باملمتلكات املفقودةيعاجل املسا •
 ؛دة يف مقر املنظمةق تدابري أمنية مشدّ طبّ ي •
بطاقات  واملأن حيمن السادة املشاركني يرجى لذلك و جناح االستقبال ستخدم أجهزة لكشف املعادن يف ي •

 ؛دخوهلم يف مجيع األوقات
 ؛اتيف غرف االجتماعدون صاحبها عدم ترك حمافظ أوراق أو أي أشياء أخرى مثينة ب نياملشاركنصح ي •
حريق أو أي نشــــــــوب حال شــــــــّم رائحة دخان أو كانت هناك أدىن عالمة على يطلب من املشــــــــاركني، يف  •

 على الفور. 33الداخلي اهلاتف خطر آخر، االتصال برقم 
 

 : أرقام الهاتف لحاالت الطوارئ في روما
 
 ملنظمة:اقد تكون األرقام التالية مفيدة يف حاالت الطوارئ خارج مقر  
 

 118الطوارئ الطبية  •
 112الطوارئ العامة  •
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 جلسات االجتماعات والخدمات -اثانيً 
 :مدة االجتماعات

 
الظهر  جتماعات بعداو  12:30إىل الساعة  9:30عادة من الساعة الفرتة الصباحية اجتماعات انعقاد من املقرر  

يوميات املؤمتر آخر املعلومات عن م قدّ ، أو حىت وقت الحق إذا دعت احلاجة. وتُ 17:30إىل الساعة  14:30من الساعة 
 اجلدول الزمين لالجتماعات.

 
ول . ويرجى من السادة املندوبني الوصاحملدد ومن الضروري بدء االجتماعات يف مواعيدها واحرتام اجلدول الزمين 

 املناسب.يف الوقت 
 
 اهلواتف احملمولة يف وضع صمت أثناء االجتماعات.وضع وينبغي  
 

 : اللغات المستخدمة في االجتماعات
 
مجة الفورية ســـــــبانية، وتقدم خدمات الرت نكليزية والفرنســـــــية والروســـــــية واإللغات املنظمة هي العربية والصـــــــينية واإل 

 جبميع هذه اللغات أثناء جلسات املؤمتر.
 

 :المتحدثين أثناء المؤتمرقائمة 
 
تُقّدم طلبات تناول الكلمة خالل املناقشــــــة العامة يف اجللســــــة العامة، حتت إطار البند بشــــــأن "اســــــتعراض حالة  

الكلمات لقاء إ. ويتم ترتيب حجز مواعيد بوابة أعضـــــاء املنظمة األغذية والزراعة"، من خالل احليز احملمي بكلمة ســـــر يف
 قاعدة األولوية باألسبقية.على أساس 

 
دقائق  4دقائق بالنســـبة إىل رؤســـاء الوفود و 5البيانات ينبغي أالّ تتجاوز إلقاء ه عناية املندوبني إىل أن مدة وتوجّ  

 صص للكالم.نظام ضوئي يشري إىل انقضاء الوقت املخى املنرب عل يوجدوتيسرياً لضبط الوقت،  بالنسبة إىل املراقبني.
 
دقة الرتمجة الفورية، يرجى من الســــــــــادة املندوبني التفضــــــــــل بتقدمي النســــــــــخة اإللكرتونية لبياناهتم على اً حرصــــــــــو  

قبل ساعة واحدة  Statements@fao.org-Conference ) وإرساهلا إىل:WORDبنسق املستحسن أن تكون  (من
إلنكليزية ا. وينبغي ذكر اســـــــــــم البلد واملتحدث يف أعلى الصـــــــــــفحة األوىل بإحدى اللغات التالية: األقل من إلقائها على

 اســـــــتخدام الربيد اإللكرتوين هلذا الغرض، تســـــــليم نســـــــخة مطبوعةالفرنســـــــية أو اإلســـــــبانية. ويُرجى ممن ليس مبقدورهم  أو
   ) يف أقرب فرصة ممكنة.06-570-54503، (اهلاتف: A-274البيانات املكتوبة إىل الغرفة رقم  من

http://www.fao.org/members-gateway/en/
mailto:Conference-Statements@fao.org
mailto:Conference-Statements@fao.org
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 : المؤتمر ةاجتماعات الجلسة العامة أثناء دور 
 
اللجنة العامة  وثالثة نواب للرئيس، ويعّني األعضـاء السـبعة يفه اً لينتخب املؤمتر، يف جلسـته العامة األوىل، رئيسـ 

ذه هواألعضــــــــاء التســــــــعة يف جلنة أوراق التفويض. ويعقب هذه التعيينات إلقاء حماضــــــــرة ماكدوغال التذكارية. وتتضــــــــمن 
لمجلس. وبعدها يرفع املســتقل لبشــأن عمل املنظمة، ويعقبه بيان الرئيس أمام املؤمتر املدير العام اجللســة البيان الذي يلقيه 

 اجتماع اجللسة العامة ليتسىن للجنة العامة عقد اجتماعها األول.
 
يقوم املؤمتر، يف جلســـــــــــــته العامة الثانية اليت تعقد بعد الظهر، واســـــــــــــتنادا إىل التقرير األول للجنة العامة، باعتماد و  

مد التقرير قبول املراقبني واملســائل اإلجرائية األخرى. كما يعتمســألة  ةعاجلمل اللجنتني الرئيســيتني، و يشــكتجدول األعمال، و 
 ، إجراء تصويت على قبول األعضاء اجلدد، تليه مراسم القبول. االقتضاءحسب يتم، األول للجنة أوراق التفويض. و 

 
ا   لســــــــــــــبــتا هتم يوماببيــانــ العــام املــدير ملنصـــــــــــــــب من املقرر أن يــديل املرشــــــــــــــحون املؤقــت، الزمين للجــدول ووفقــً

 األحد مالعام يو  املدير تعيني على بينما ســـــــــتعقد عملية التصـــــــــويت. الظهر بعد جلســـــــــة خالل ،2019 يونيو/حزيران 22
 . 2019 يونيو/حزيران 23

 
وجتري املناقشــة العامة لرؤســاء الوفود حتت إطار البند "اســتعراض حالة األغذية والزراعة"، يف اجتماعات اجللســة  

مادات امليزانية اعتالعامة من يوم اإلثنني إىل يوم األربعاء. وختصــــــــــــص الفرتة الصــــــــــــباحية من يوم اجلمعة للتصــــــــــــويت على 
 نتخاب الرئيس املستقل للمجلس وأعضاء اجمللس.، وا)2021-2020للفرتة  العمل وامليزانية برنامج(
 
ص اجتماعات اجللســــــــــة العامة املتبقية لالنتهاء من مناقشــــــــــة البنود األخرى املدرجة على جدول يف حني ختصــــــــــّ  

 األعمال والعتماد تقرير املؤمتر.
 

 :المؤتمر ةاجتماعات اللجنتين الرئيسيتين األولى والثانية أثناء دور 
 
اللجنتني الرئيســــيتني األوىل والثانية بالتزامن مع اســــتمرار عمل اجللســــة العامة. ولكل من هاتني تعقد اجتماعات  

 ن للرئيس وجلنة صياغة وأمانة.االلجنتني الرئيسيتني رئيس ونائب
 
حيال تقريرمها  ،يوم اخلميس. وبعد ذلك بعد ظهريوم االثنني، وتعتمدان تقريرمها  صـــــــــباحهما لعم اللجنتانوتبدأ  

 إىل اجللسة العامة العتمادمها بشكل �ائي يف اليوم األخري من املؤمتر.
 

 مركز خدمات المؤتمر في قاعة كوريا (مكتب الوثائق):
 
يطبع عدد حمدود من الوثائق من أجل احلّد من تأثري عمليات املنظمة على البيئة واملســـــــــامهة يف عدم التأثري على  

املشـــاركني، إذا اقتضـــت احلاجة، االســـتفادة من خدمة "الطباعة عند الطلب" املتاحة يف مكتب الوثائق املناخ. وباســـتطاعة 
)، وميكن تنزيلها من QRأيضاً رمز االستجابة السريعة (حتمل الوثائق در اإلشارة إىل أن ). وجتA(الطابق األول من املبىن 

 /documents/ar2019http://www.fao.org/about/meetings/conference/c/العنوان التايل: على 
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 :يوميات المؤتمر
 
، برنامج يومي لالجتماعات واألحداث واإلعالنات يف شـــــــكل يوميات. وتوجد نســـــــخ املؤمتر دورةخالل  ،قّدميٌ  

 أو يف خدمة "الطباعة عند الطلب" يف مكتب الوثائق. الصفحة اإللكرتونية اخلاصة باملؤمتر متاحة على 
 

 :المحاضر الحرفية لالجتماعات
 
 املؤمتر. دورةاجتماعات اجللسة العامة أثناء مداوالت حماضر حرفية جلميع يتم إعداد  
 
ن ، يف حني تدوّ ةإما باللغة اإلنكليزية أو اللغة الفرنسي وتدوَّن نصوص املداخالت اليت يتم القيام هبا باللغة العربية 

 ة الروسية. غالقيام هبا باللغة الصينية والل باللغة اإلنكليزية تلك اليت يتم
 
 مامأالع على احملاضـــــــــــر احلرفية، اليت تنشـــــــــــر على بوابة أعضـــــــــــاء املنظمة، يف مكتب الوثائق (الواقع وميكن االطّ  

 ساعة من انتهاء االجتماع.  24القاعتني اخلضراء واحلمراء) باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية يف غضون 
 
 Team@fao.org-Verbatim.وجيوز للمندوبني تقدمي تصويبات عن طريق إرسال بريد إلكرتوين إىل:  
 
النســـــخ اليت تنشـــــر على اإلنرتنت، وتدرج الحقا يف النســـــخ النهائية املطبوعة من احملاضـــــر وتظهر التصـــــويبات يف  

 .دورةاحلرفية خالل شهر من اختتام ال
 

 :للمندوبينالمتاحة قاعات االجتماعات 
 
 على أساس احلجز بالساعة.الستخدامها للمندوبني متاحة  ثنائية قاعات اجتماعاتهناك  
 
 Services@fao.org-Meeting، الربيد اإللكرتوين: 276Aالرجوع إىل القاعة ويرجى  
 

 :األحداث الجانبية أثناء المؤتمر
 
على  ثة لألحداث اجلانبيةســــــــــــــينظم عدد من األحداث اجلانبية خالل املؤمتر. وميكن االطالع على القائمة احملدّ  

  /events/ar-/side9201http://www.fao.org/about/meetings/conference/cالعنوان التايل: 

mailto:Verbatim-Team@fao.org
mailto:Meeting-Services@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/side-events/ar/
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 المرافق والخدمات اإلضافية -اثالثً 
 

 :مكان إيداع المعاطف
 
 ميكن للمشــاركني ،يداع املعاطفإلمكان  (يف اجلانب املعاكس لقاعة تركيا) Aاملدخل الرئيســي للمبىن يوجد يف  

 املؤمتر. ةأثناء دور  استخدامه
 

 :قاعة سلوفاكيا للمندوبين
 
ة. ص للممثلني الدائمني واملندوبني املشــاركني يف االجتماعات الرئيســيخمصّــ  مكانهي قاعة ســلوفاكيا للمندوبني  

(رقم اهلاتف  57091/57107، رقم اهلاتف الداخلي B (B013) القاعة، اليت توجد يف الطابق األرضـــــــــــي من املبىن وهذه
د هبواتف وعشــــــــــرة مزوّ  ،)، مكان عمل متعدد الوظائف06-570-57107 أو 06-570-57091: خارج مقر املنظمة من

حلمراء من متابعة وقائع االجتماعات يف القاعة اندوبني ن املحواســـــيب وثالث شـــــاشـــــات عرض تعمل بالدوائر املغلقة متكِّ 
 متعددة ابعةطودة باإلنرتنت و ن من مكان لالستقبال وحمطات عمل مزّ والقاعة اخلضراء وقاعة اجللسات العامة. وهي تتكوّ 

 . كمــا يوجــد موظف من املنظمــة ملســـــــــــــــاعــدة املمثلني الــدائمنيمقعــًدا) 16( هبو وغرفــة اجتمــاعــات صــــــــــــــغريةالوظــائف و 
 .)52941اهلاتف الداخلي  رقم(
 

 :مركز إستونيا لالتصاالت
 
يف اجلزء الســفلي من الدرج املؤدي إىل قاعة إيران  Bيقع مركز إســتونيا لالتصــاالت يف الطابق األرضــي من املبىن  
)B016فيديوية  " إلجراء مكاملاتدين بربنامج "ســــــــــــــكايبمزوّ الفيديوية اتف و من أجهزة اهل ن). وهذا املركز جمّهز جبهازي

 جمانية يف أي مكان يف العامل.
 

 :األبهاء
 
 جيوز للمشاركني استخدام األهباء التالية: 

 : هبو بلدان الشمال األورويب (بني القاعة احلمراء والقاعة اخلضراء).Aالطابق األول، املبىن  •
 هبو الكــــــارييبو : هبو اليــــــابــــــان (إىل ميني قــــــاعــــــة اجللســـــــــــــــــــات العــــــامــــــة)؛ Aالطــــــابق الثــــــالــــــث، املبىن  •

 هبو بلجيكا (أمام قاعة اجللسات العامة).و (إىل يسار قاعة اجللسات العامة)؛ 
 

 :مرافق المطاعم والمقاصف
 
 لمنظمة املطاعم واملقاصف التالية:الرئيسي لقر املتوجد يف  
 

 2019يونيو/حزيران  22السبت 
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 .14:30 الساعة إىل 12:00 الساعة من: )Cafeteria( الكافتيريا - الثامن الطابق B املبىن •
  .14:30 الساعة إىل 12:00 الساعة من :/بوفيه مفتوح طعملما - الثامن الطابق C املبىن •

 المقاهي

 انتهاءإىل  7:30): من الســـــــــــاعة Polish Bar( المقهى البولندي -الطابق األرضـــــــــــي Aاملبىن  •
  اجللسات اليومية.

 .17:00إىل الساعة  7:30من الساعة ): D )D Bar المقهى -الطابق األرضي Dاملبىن  •
إىل الساعة  8:00من الساعة ): Aventino Bar( فنتينوأ مقهى -لثامناالطابق  Bاملبىن  •

17:00. 
 .15:00إىل الساعة  12:00): من الساعة Blue Bar( المقهى األزرق -الثامن الطابق C املبىن •

 
 2019يونيو/حزيران  23 ألحدا

 .14:30 الساعة إىل 12:00 الساعة من: )Cafeteria( الكافتيريا - الثامن الطابق B املبىن •
  .14:30 الساعة إىل 12:00 الساعة من :/بوفيه مفتوح مطعمال - الثامن الطابق C املبىن •

 المقاهي

 انتهاءإىل  7:30): من الســـــــــــاعة Polish Bar( المقهى البولندي -الطابق األرضـــــــــــي Aاملبىن  •
  اجللسات اليومية.

 .17:30إىل الساعة  7:30من الساعة ): D )D Bar المقهى -الطابق األرضي Dاملبىن  •
إىل الساعة  8:00من الساعة ): Aventino Bar( فنتينوأ مقهى -لثامناالطابق  Bاملبىن  •

17:00. 
 .15:00إىل الساعة  12:00): من الساعة Blue Bar( المقهى األزرق -الثامن الطابق C املبىن •

 
 2019يونيو/حزيران  28عة إلى يوم الجم 2019يونيو/حزيران  24يوم اإلثنين ن م

 انتهاءإىل  7:30): من الســـــــــــاعة Polish Bar( المقهى البولندي -الطابق األرضـــــــــــي Aاملبىن  •
 .باملؤمتر املعنيني واملوظفني خمّصص للمندوبنيوهو  اجللسات اليومية.

 12:00 الســـــــــــــاعة من: )Cafeteria Terrace( الكافتيرياشـــــــــــرفة  – الثامن الطابق B املبىن •
 .14:30 الساعة إىل

 .17:00 الساعة إىل 8:00 الساعة من : B المقهى – الثامن الطابقB  املبىن •
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 12:00 الســاعة من: )بالحجز ينصح(قائمة طعام ثابتة  -المنظمة مطعم الثامن الطابق C املبىن •
ـــــداخلي اهلـــــاتف رقم .14:30 الســــــــــــــــــاعـــــة إىل : املنظمـــــةخـــــارج  من اهلـــــاتف رقم- 56823 ال

0657056823. 
إىل الســــــــــاعة  12:00: من الســــــــــاعة بوفيه بســــــــــعر ثابت -بوفيه مفتوح - الثامن الطابق C املبىن •

 .0657056823: املنظمةخارج  من اهلاتف رقم- 56823 الداخلي اهلاتف رقم. 14:30
 .15:00إىل الساعة  8:00): من الساعة Blue Bar( المقهى األزرق -الثامن الطابق C املبىن •

 .17:30إىل الساعة  7:30من الساعة ): D )D Bar المقهى -الطابق األرضي Dاملبىن  •
 

) وبطاقات االئتمان يف الكافيرتيا Bancomatبطاقات الســــــــــــــحب اآليل (بيُقبل جتدر اإلشــــــــــــــارة إىل أن الدفع و  
يفة وأجهزة آالت بيع المشـــــروبات والمأكوالت الخفوتوجد  .البولندي واملقهى األزرق واملطعم والبوفيه املفتوح واملقهى

 املنظمة. يف خمتلف أحناء مباين يف أماكن شّىت  توزيع المياه
 

 :الهاتف
 
الداخلي معروفاً، اهلاتف إذا مل يكن رقم و + رقم اهلاتف الداخلي.  )+39(06-570ملنظمة هو ارقم هاتف مقر  

 للتحدث مع املوظف املعين بالتحويالت اهلاتفية يف املنظمة. +) 39(06-57051يرجى االتصال بالرقم 
 
ة ، ميكن استخدامها يف املكاملات الداخليأجهزة هاتف االسرتاحةوتوجد يف مجيع قاعات االجتماعات وردهات  

 بطلب الرقم الداخلي املطلوب.
 

 :)WiFiتغطية الشبكة الالسلكية (
 
) متاحة داخل مجيع قاعات االجتماعات ويف البهو WiFiإن خدمات اإلنرتنت بواســــطة الشــــبكة الالســــلكية ( 

 .واملقاصف املطاعم مرافقالرئيسي ويف مجيع 
 
 wifi2internet " كلمة املرور:guest_internetاخرت: اسم املستخدم: " 
 
واملنظمة ليست يف وضع يسمح هلا بتقدمي دعم فين يف حال نشوء مشاكل عند الربط خبدمات اإلنرتنت بواسطة  

   الشبكة الالسلكية أو عند استخدامها.
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 :الخدمات الطبية
 
تقدم دائرة اخلدمات الصـــحية يف املنظمة مســـاعدات طبية طارئة للمشـــاركني يف االجتماعات يف املنظمة. وبالنســـبة  

ـــة أو الرقم  30الرقم إىل حـــاالت الطوارئ الطبيـــة، يرجى طلـــب  ـــداخلي من خـــارج مقر  06-570-53400من اهلواتف ال
 املنظمة.

 
الرقم لى عالصـــــحية  مبكتب االســـــتقبال للخدماتطبية، ميكن للمشـــــاركني االتصـــــال  مســـــائلوبالنســـــبة إىل أي  

). وميكنهم أيضـــــــــــــــًا التوجــه خــارج مقر املنظمــةمن  06-570-53577من أي هــاتف داخلي (والرقم  53577الــداخلي 
) خالل ســـاعات رئيســـيال الرخام بالقرب من درج Bمباشـــرة إىل دائرة اخلدمات الصـــحية يف املنظمة (الطابق األول، املبىن 

 عمل املؤمتر.
 
أو بأطباء  118ويف ما يتعلق باملساعدة الطبية العاجلة خارج أوقات العمل، يُرجى من املشاركني االتصال بالرقم  

 .06-570-600الطوارئ على الرقم 
 

 :تسهيالت السفر (حجز تذاكر السفر وتأكيد الحجوزات والحجز في الفنادق)
 
مكاتبها يف الطابق األرضــي من توجد . هي وكالة الســفر الرمسية للمنظمة Carlson Wagonlit Travelشــركة  

 . 17:30إىل الساعة  9:00الساعة من  فتح أبواهبا من يوم االثنني إىل يوم اجلمعةتوهي )، D074 (الغرفة Dاملبىن 
 
ــــداخلي رقم   ــــالشــــــــــــــركــــة على اهلــــاتف ال ــــد من املعلومــــات، ميكن للمشـــــــــــــــــاركني االتصـــــــــــــــــال ب  55970وللمزي

 على العنوانني التاليني:  اإللكرتوين) أو بالربيد خارج مقر املنظمةمن  06-570-55970 :الرقم(أو 
 faotravel.it@contactcwt.com  أو.faoprivate.it@contactcwt.com  وتوفر الشـــــــــــركة، لالحتياجات الطارئة

 ســــــــــــــــــاعـــــة يوميـــــًا لتقـــــدمي املســــــــــــــــــاعـــــدة للمســــــــــــــــــافرين  24خـــــارج ســــــــــــــــــاعـــــات العمـــــل، خـــــدمـــــة طوارئ على مـــــدار 
 مجيع البلدان). من82075812-06 39+  (الرقم:

 
وميكن لوكــالــة الســــــــــــــفر تغيري أو تعــديــل التــذاكر واحلجوزات اليت تتم من خالل مكتبهــا. وأمــا التــذاكر اليت يتم  

حجزها عن طريق وكالة أســــفار أخرى، فيجب تغيريها أو تعديلها من خالل وكالة الســــفر اليت قامت باحلجز، أو مباشــــرة 
ادية، خالل ســـاعات العمل العكالة الســـفر ســـتســـاعد املســـافرين، و مع شـــركة الطريان أو اجلهة املعنية مقدمة اخلدمة. ولكن 

كنها وإن األمانة ليســـت يف وضـــع مييف االتصـــال بشـــركات الطريان لتعديل تذاكر الســـفر الصـــادرة عن الوكاالت األخرى. 
 القيام برتتيبات السفر للمشاركني يف املؤمتر. من
  

mailto:faotravel.it@contactcwt.com
mailto:faoprivate.it@contactcwt.com
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 :المنظمةتجر م
 
يف مقر املنظمة، جمموعة خمتارة من مطبوعات  Bاملبىن  من الطابق األرضــــــــــــــيعرض متجر املنظمة، املوجود يف ي 

كــل يوم خالل انعقــاد دورة املؤمتر. وللمزيــد من املعلومــات، يرجى فتوح  هــا. وهو محتمــل شــــــــــــــعــار املنظمــة واملنتجــات اليت 
 .Shop@fao.org-FAO اإللكرتوين الربيد طريق أو عن 56698اهلاتف الداخلي االتصال برقم 

 
 :مكتبة بيع الكتب

 
، جمموعــة خمتــارة من الكتــب بــاللغــات Bتعرض مكتبــة بيع الكتــب، اليت توجــد يف الطــابق األرضــــــــــــــي من املبىن  

وبطاقات  ف اهلداياوالورق اخلاص بتغليوورق الكتابة ســـبانية، إضـــافة إىل بعض اهلدايا القرطاســـية إلاإلنكليزية والفرنســـية وا
. وللمزيد من املعلومات، يرجى االتصـــــال 17:00إىل الســـــاعة  8:00. واملكتبة مفتوحة من الســـــاعة أدلة ســـــياحيةو  املعايدة

 .53127برقم اهلاتف الداخلي 
 

 خدمات وسائط اإلعالم والمكتبة -ارابعً 
 :ترتيبات عمل وسائط اإلعالم واإلحاطات واالستعالمات

 
وســـائط اإلعالم، ينبغي للصـــحفيني االتصـــال بفرع العالقات مع وســـائط اإلعالم عن طريق يف ما يتعلق باعتماد  

). وتتوافر يف قــاعــة اجتمــاعــات +39 06-570-53625أو اهلــاتف ( )newsroom@fao.org-faoالربيــد اإللكرتوين (
، أماكن عمل لعدد حمدود من ممثلي A (A018) أفريقيا، يف الطابق األرضــــي من املبىناالحتاد االقتصــــادي والنقدي لغريب 

 واســـطة الشـــبكةبوســـائط اإلعالم الذين يقومون بتغطية وقائع االجتماعات يف مقر املنظمة. والقاعة جمهزة خبدمة اإلنرتنت 
 عقد املؤمترات عرب الفيديو ميكن للصــحفيني الزائرينلإمكانيات ب، وعدد حمدود من أجهزة احلاســوب و )WiFi( الالســلكية

اســــــــــــــتخــدامهــا بنــاء على طلــب مســــــــــــــبق. ولــدى وحــدة إنتــاج الفيــديو يف املنظمــة مكتبــة حتتوي على مواد فيــديو متــاحــة 
جه مجيع ا لرتتيبات مســــــــــــبقة. وتو ن وفقً ي الزائر نيلصــــــــــــحفيمتاح لالســــــــــــتخدامها من قبل الصــــــــــــحفيني، واســــــــــــتديو إذاعي 

  املتعلقة برتتيبات وسائط اإلعالم إىل:االستفسارات 
 

Chief, Media Relations 
Office for Corporate Communication 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome  
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Tel: (+39)06-570-53105 
Fax: (+39)06-570-53729 
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 :ديفيد لوبين التذكاريةمكتبة 
 
ا . وقد افتتحت أبواهبا رمسيً Aالتذكارية يف الطابق األرضي من املبىن  )David Lubinديفيد لوبني (توجد مكتبة  

ن الدويل تقديرا لبصرية ديفيد لوبني وقيادته ومسامهته البارزة يف التعاو ، وهي مسماة على اسم ديفيد لوبني: 1952يف عام 
 .)1950نوفمرب/تشرين الثاين  11-3تقرير مؤمتر املنظمة: الدورة االستثنائية، واشنطن، ( .جمال الزراعة يف
 
وتتضــــمن جمموعة مؤلفات املكتبة أكثر من مليون ونصــــف جملد. وهي تشــــمل مجيع مطبوعات املنظمة ووثائقها  

 قارير واجملالت وقواعد البياناتوحىت اآلن، إىل جانب جمموعة مســــــــتفيضــــــــة من الكتب والت 1945الفنية/امليدانية من عام 
غري الصــــــــــادرة عن املنظمة بشــــــــــأن مجيع املواضــــــــــيع اليت تغطيها. وميكن البحث يف هذه اجملموعة من خالل الفهرس العام 
اإللكرتوين للمكتبة. وللحصــــــــــــــول على معلومات بشــــــــــــــأن االشــــــــــــــرتاكات احلالية يف اجملالت اإللكرتونية وقواعد البيانات 

 .موقع املكتبة على اإلنرتنتى زيارة الببليوغرافية، يرج
 
وتقـــدم املكتبـــة خـــدمـــات املراجع واملعلومـــات إىل موظفي املنظمـــة والزوار اخلـــارجيني كـــذلـــك. وميكن للمنـــدوبني  

توحة من لب إجراء جولة فيها. وأبواب املكتبة مفاملشــاركني يف مؤمتر املنظمة اســتخدام خدمات املكتبة وميكن هلم أيضــا ط
 .17:00إىل الساعة  8:30يوم االثنني إىل يوم اجلمعة من الساعة 

 
  ميكن االتصال باملكتبة عن طريق الربيد اإللكرتوين على العنوان التايل:و  
.reference@fao.org-library-fao 
 

 مواكبة ما هو جديد:

 كتب جديدة

 جديدة جتارب

 املطبوعات اجلديدة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 دة بقلم مؤلفني من املنظمةمقاالت جدي

 Flickrاالطالع على املعارض االفرتاضية للمكتبة على 

http://www.fao.org/library/en/
mailto:fao-library-reference@fao.org
http://www.fao.org/library/library-home/new-books/en/
http://www.fao.org/library/library-home/new-databases-trials/en/
http://www.fao.org/library/library-home/new-oecd-publications/en/
http://www.fao.org/library/libraryhome/articles-by-fao-authors/en/
https://www.flickr.com/photos/73428043@N00/albums
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