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 االجتماعمعلومات عن  .1

 حفل افتتاح الدورة

في  2019نوفمبر/تشرین الثاني  11االثنین ستُفتتح الدورة الثامنة للجھاز الرئاسي یوم  -1
 16 السبت ؛ وستُختتم یومالرئیسي صباحاً بمقر منظمة األغذیة والزراعة 10:00الساعة 

 . 2019نوفمبر/تشرین الثاني 

 الطابق الثالثي ، الموجودة فPlenary Hall لجلسات العامةقاعة استُعقد مراسم االفتتاح في  -2
 2019نوفمبر/تشرین الثاني  11 یوم اإلثنینصباحاً  10:00) في الساعة Aمن المبنى ألف (
 )المبنى ألف(الطابق األول، 

على الموقع االلكتروني   IT/GB-8/19/1.2.Rev.1 جدول األعمال التفصیلي المؤقتتاح ویُ  -3
 /http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365للمعاھدة 

والعربیة والصینیة  االسبانیة واالنجلیزیة والروسیة الدورة باللغات اعمالوستجري  -4
 والفرنسیة 

 
 ل إلى مقر المنظمةالدخو . 2

المقر الرئیسي لمنظمة األغذیة والزراعة في شارع فیالي دیلي تیرمي دي ع جمّ یقع م -5
. ویمكن Circo Massimoأمام األثر الروماني شیركو ماسیمو  Viale delle Terme di Caracallaكاراكاال 

) وقطار 628 ،271 ،160، 118، 81 ،75، 60المنظمة بالسیارة والباص (رقم الوصول إلى مقر 
 ) Circo Massimo(محطة شیركو ماسیمو  )B( األنفاق (المترو)، السكة باء

 المدخل الرئیسي المخصص المرور من للدخول إلى مباني المنظمة، ینبغي على المشاركین -6
ثم التوجھ إلى مكتب االستقبال في جناح األمن.   Aventino Viale للزوار والواقع في شارع أفنتینو 

معھم وثیقة ھویة صالحة (جواز سفر أو نوع آخر من بطاقات الھویة  وینبغي أن یحمل المشاركون
االجتماع، ویجب حملھا مدة ل لطوصالحة  دخولشارة سیتم اصدار  صورة).ب مشفوعةالرسمیة 

 لكم الدخول الى مقر المنظمة بدون شارة صالحة. دائماً. ویرجى مالحظة أنھ لن یُسمح

لطلب المساعدة أو أي وإبالغ مكتب أمن المنظمة فوراً في حالة فقدان الشارة.  یجب -7
 االتصال عند   57053554-06 39+ أو  53554استفسار، یُرجى االتصال باألرقام التالیة: رقم المكتب: 

 Treaty@fao.org-PGRFAاإللكتروني:العنوان أو بمن الخارج 

 

 وأوراق التفویض التسجیل . 3

عبر قنوات االتصال  2019 حزیرانتم ارسال خطاب الدعوة لحضور الدورة في یونیو / -8
 إلى مقر المنظمة والمشاركة في االجتماع.  دخولالرسمیة للمنظمة. ویجب التسجیل لیتسنى ال

 :ا في األیام التالیةمكتب التسجیل مفتوحً وسیكون  -9

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
mailto:PGRFA-Treaty@fao.org
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 16:30إلى  14:00من الساعة  2019نوفمبر/تشرین الثاني  8الجمعة  •
، من الساعة 2019نوفمبر/تشرین الثاني  10األحد و 2019نوفمبر/تشرین الثاني  9ت السب •

 15:30إلى  14:00ومن الساعة  12:00إلى 09:00
 13:00إلى  08:30، من 2019نوفمبر/تشرین الثاني  12إلى  11، من االثنین إلى الثالثاء •

 18:00إلى  14:30ومن 
  نوفمبر/تشرین الثاني، یتم التسجیل عند الطلب 14و 13  االربعاء والخمیس •
 ألعضاء المنظمة والمراقبین بالنسبةتسجیل الإجراءات  تختلف •

 إجراءات التسجیل
 تسجیل المندوبین

أن یتصلوا بالبعثة الدائمة لبلدھم لحضور االجتماع  عینینیُرجى من جمیع مندوبي البلدان الم -10
المسبق من خالل الحیز المخصص المحمي بكلمة مرور لدى المنظمة في روما من أجل التسجیل 

 . البوابة الخاصة بأعضاء المنظمةعلى 

 المراقبینتسجیل 

اجراء یجب على المراقبین، بما في ذلك المنظمات الدولیة، المعینین لحضور االجتماع،  -11
ة شبكیة التسجیل المسبق عبر االنترنت. وسیتم التسجیل المسبق عبر االنترنت من خالل برمجی

ان رمز الحدث . gb8-services.fao.org/it-http://Eventجدیدة یمكن الوصول الیھا على الموقع   
. ویتطلب التسجیل ”CBD-806-8“ استخدامھ للدخول في النظام والتسجیل ھو كالتالي: المفروض

 المسبق للمشاركین تنزیل الى الموقع صورة رقمیة حدیثة بحجم صورة جواز سفر.

 ألول مرةر دورة الجھاز الرئاسي وینبغي على الھیئات أو الوكاالت التي ترغب حضو -12
خمسمائة كلمة. محتواه ال یتجاوز  بصفة مراقب أن تزود أمانة المعاھدة بوصف موجز لمنظمتھا،

االسم الكامل للمنظمة وتفاصیل االتصال وأھدافھا وأنشطتھا الرئیسیة، ویجب ان تتضمن المذكرة 
المعاھدة. ویجب ارسال المطلوب بموضوع  ذات الصلةمع توضیح مؤھالت المنظمة في المجاالت 

 Treaty@fao.org-PGRFA العنوان عبر البرید االلكتروني الى

 رقمیةة للصورة الطلوبالمالخصائص 

نة، تُظھر منظر امامي للرأس والكتفین، كما یجب أن تكون یجب أن تكون الصورة ملوّ  -13
وال یظھر فیھا إال القلیل جدا فوق الرأس وعلى جانبیھ (عدم ارتداء قبعات، أو  ایدةحالخلفیة م

 ویجب أیضا أن تكون الصورة رقمیة. نظارات شمسیة أو غیرھا من الملحقات التي تحجب الوجھ)
JPEG 2وبمعنى آخر، إذا كان عرض الصورة  3/4وأن تكون النسبة بین الطول والعرض حوالي 

 .سم 2.5طولھا حوالي سم، فینبغي ان یكون 

 التفویضأوراق 

أسماء) أو اسم (ب 2019أغسطس/آب  20 قبل، المستطاع، قدر موافاتھااألمانة  رجوت -14
كل الذین اختیروا من الخبیر (الخبراء) والمستشار (المستشارین) و المناوبوالمندوب المندوب 

أوراق تفویض الوفود الوطنیة ویجب أن تحدد للمشاركة في الدورة.  ةمتعاقدمن األطراف الطرف 
ار أوراق ویجب أن یتم إصد أي عضو ھو المندوب والمندوب المناوب والمستشار (المستشارین).

http://event-services.fao.org/it-gb8
mailto:PGRFA-Treaty@fao.org
mailto:PGRFA-Treaty@fao.org
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وزیر الالحكومة، أو وزیر الخارجیة أو رئیس نیابة عن رئیس الدولة أو ، أو طرف من تفویضال
 .إلحاطةل بخطاب الدعوة الرسميعن أوراق التفویض  نموذجوتم ارفاق  .المختص

 تفویضھماألطراف المتعاقدة الذین لم ترد أسماؤھم وأوراق من مندوبي البلدان  وینبغي على -15
 االجتماعویجب أن یظھر عنوان  ھذا، حین التسجیل. أوراق التفویضقبل بدایة الدورة، أن یقدموا 

 "لألغذیة والزراعة ةالدورة الثامنة للجھاز الرئاسي للمعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتی"
 في الوثیقة.

یجوز تمثیل الدول غیر األطراف المتعاقدة، وكذلك األمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة  -16
 20. ویجب على المراقبین ابالغ األمین قبل والوكالة الدولیة للطاقة الذریة بصفة مراقب في الدورة

ذلك العنوان وارقام الھاتف  باسم (أو أسماء) وتفاصیل االتصال (بما في 2019 أغسطس/آب
الدورة.  لمشاركة فيوالفاكس وعنوان البرید االلكتروني) للشخص أو األشخاص المعینین ل

وسیُطلب من المراقبین الذین لم ترد أسماؤھم قبل الدورة، تقدیم عند التسجیل خطابا على ورق 
 رسمي یثبت تعیینھم للمشاركة في الدورة. 

بصفة مراقب أي ھیئة أو وكالة دولیة أخرى حكومیة أو غیر  كما یجوز تمثیل في الدورة -17
الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة  یانةبص ذات الصلةحكومیة، مؤھلة في المجاالت 

واستخدامھا المستدام. ویخضع قبول المراقبین في الدورة الستالم األمین خطابا رسمیا من الھیئة أو 
مع توضیح االسم والوظیفة الرسمیة وتفاصیل االتصال (بما  2019أغسطس/آب  20الوكالة قبل 

الذین  في ذلك العنوان وارقام الھاتف والفاكس وعنوان البرید االلكتروني) للشخص أو األشخاص
یثبت  وسیُطلب من المراقبین عند التسجیل تقدیم خطابا على ورق رسمي یمثلون الھیئة أو الوكالة.
 .ولمزید من المعلومات، یرجى االتصال بأمانة المعاھدة الدولیةورة. تعیینھم للمشاركة في الد

  التأشیرات

ون الحصول على تأشیرة أن یطلبوھا من القنصلیة ینبغي على المشاركین الذین یودّ  -18
اإلیطالیة أو البعثة الدبلوماسیة المعنیة في بلدھم قبل السفر إلى روما. ویجب تقدیم طلب التأشیرة 

كثر إلصدار ع أو أیل مغادرة البلد، نظراً أنھ قد تكون ھناك حاجة لثالثة أسابفي وقت مبكر قب
الیا أن إیط الى . وتجدر االشارةمسؤولیة طلب التأشیرة تأشیرة إیطالیة. ویتحّمل المشارك شخصیا

رة، وبالتالي ال یمكن المقرّ  شنغن التي ال تسمح اختصار التدابیر ھي من البلدان الموقعة على اتفاقیة
 للمنظمة أن تتدخل بأي طریقة إلسراع ھذه العملیة. 

 
 الوثائق . 4

العمل والمعلومات للدورة الثامنة للجھاز الرئاسي على موقع المعاھدة  وثائقستُنشر  -19
 لكتروني فور اتاحتھا على العنوان:اال

 /1111365detail/en/c/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant 

تأثیرات عملیات االجتماع على البیئة ستقلل األمانة قدر اإلمكان من من أجل الحد من  -20
اح النسخ الورقیة في مكان االجتماع إال لعدد محدود من وثائق ما قبل استخدام الورق. ولن تت

ومشروع برنامج العمل والمیزانیة. ویمكن للمشاركین  ، مثل جدول األعمال المؤقتالدورة

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
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 ، المبنى(الطابق األول طلب"، إذا لزم األمر، في مكتب الوثائقاالستفادة من خدمة "الطباعة عند ال
A(رمز االستجابة السریعة  وثائق. كما تحمل الQR ویمكن تنزیلھا من الموقع 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365    

، حسب االقتضاء، واالمتناع وثائقولذلك یُنصح المشاركون بإحضار نسخھم الخاصة من ال -21
المشاركین الذین ال یمكنھم احضار عن طلب نسخ اضافیة من مكتب توزیع الوثائق. ویجب على 

 دنسخھم الخاصة من المستندات ابالغ األمانة لكي یتسنى لھا اتخاذ الترتیبات الالزمة إلعدا
العمل باللغة أو اللغات المطلوبة. ویجب تقدیم ھذه الطلبات في أسرع  وثائقمجموعة كاملة من 

 . 2019أكتوبر/تشرین األول  25وقت وقبل 

ویُرجى من ھذا، الصادرة أثناء الدورة في مكتب توزیع الوثائق.  قوثائوستتوافر ال -22
 PGRFA-Treaty@fao.orgالمندوبین تقدیم مداخالتھم الشفویة إلى األمانة الكترونیاً على العنوان 

 تعمیم أي مستند اثناء الدورة خاضع لموافقة األمانة أوالً.  -23

 

 المشاورات اإلقلیمیة. 5

تم . وقد 2019نوفمبر/تشرین الثاني  10و 9عقد مشاورات إقلیمیة وأقالیمیة یومي سوف تُ  -24
االجتماع  یتسنى لھالمجموعات اإلقلیمیة والمنظمات غیر الحكومیة حتى لالتالیة  قاعاتال حجز

وطابعة كمبیوتر مع اتصال باإلنترنت بمجھزة  قاعة كل .بین األقالیم والمناقشة والتشاور
 .ةأساسیوقرطاسیة 

للجھاز الدورة الثامنة  أثناءاإلقلیمیة تصرف المجموعات  رھنأیًضا  قاعاتستكون ال -25
 ).2019 تشرین الثاني/نوفمبر 16-11(الرئاسي 

 قاعة مجموعة

 )D209لبنان ( افریقیا

 )A127( باكستان آسیا

 )A235(العراق  أوروبا

 )D211المكسیك ( أمریكا الالتینیة والكاریبي

 نوفمبر) 10و 9(یومي  )C285/89( اثیوبیا الشرق األدنى
 نوفمبر) 16الى  11) (من A327الھند (

 )A356( نداك أمریكا الشمالیة

 )B224( كوبا جنوب غرب المحیط الھادئ

 )B227( لیزیاام المنظمات غیر الحكومیة
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ً  فوریةالترجمة جلستان للتُتاح س -26  حسب، باللغات العربیة والفرنسیة واالسبانیة یومیا
 .االقتضاء

 

 األحداث وعرض المواد . 6

لمعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة ل ةحدث استثنائي بخصوص الذكرى الخامسة عشر
 لألغذیة والزراعة

في الساعة  تشرین الثاني/نوفمبر 9في مقر المنظمة یوم السبت  استثنائيعقد حدث سیُ  -27
في  نفاذمنذ دخولھا حیز الم المحرز والتقدّ  الدولیة المعاھدة بإنجازات ، احتفاالصباًحا 11:00

 .المستقبلي اتجاھھابشأن جدیدة  ارفكأتم النظر في یسو 2004 حزیران/یونیو

 A ) المتواجدة في الطابق األول من المبنىRed Roomدث في القاعة الحمراء (حسیُعقد ال -28

 .الفرنسیة واالسبانیةو تاح ترجمة فوریة باللغات العربیةتُ س -29

 

 األحداث الجانبیة والمواد الترویجیة
نوفمبر/تشرین  15الى  12في مقر الدورة في الفترة من جانبیة أحداث  وقوع توخىمن الم -30

تاح قائمة وستُ  .19:30الى  18:15ومن الساعة  14:30الى  13:15من الساعة  2019الثاني 
treaty/eighth-http://www.fao.org/plant-الموقع  على والقاعات المخصصة لھا الجانبیةاألحداث 

events-side-body/list-governing 

استمارة تسجیل الكترونیة متاحة على  بواسطةیجب تقدیم الطلبات لتنظیم حدث جانبي  -31
استكمال ویجب  .body/en-governing-treaty/eighth-o.org/planthttp://www.fa/ موقع المعاھدة الدولیة

. ان الموعد األولویة حسب االسبقیةحتى یتم النظر فیھا ومعالجتھا على أساس تعبئة االستمارة 
الطلبات الواردة  عدم النظر فيمن المحتمل . 2019سبتمبر/أیلول  5 النھائي لتقدیم الطلبات ھو

 عبر قنوات أخرى وبعد الموعد النھائي المحدد. 

 5شأنھا قبل الموعد النھائي (بستتم برمجة األحداث الجانبیة التي وردت الطلبات  -32
) وفقاً الحتیاجات الدورة وجدول األعمال الخاص بھا. ویمكن العثور على 2019سبتمبر/أیلول 

یم الطلبات على الموقع االلكتروني رابط االستمارة المفروض استخدامھا لتقد
/body/en-governing-treaty/eighth-http://www.fao.org/plant 

إرسال  ویجبإن القاعات المخصصة لألحداث الجانبیة مجھزة بشاشة وجھاز عرض.  -33
حالما توافق األمانة  catering@fao.orgالعنوان  مباشرة إلىاألكل الخفیف زوید ببالتات المتعلقة الطلب

 الحدث الجانبي. بشأنعلى الطلب 

ھ الخصوص ولتلبیة أكبر عدد من الطلبات بشأن األحداث الجانبیة، یتم تشجیع على وج -34
ن. كما تشجع منظمیالشركاء الھیئات / ال یشارك فیھا العدید منالتي جانبیة المقترحات ألحداث 

http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/en/
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األمانة التوازن بین الجنسین والتمثیل الجغرافي بین المتحدثین الرئیسیین والمساھمین في الحدث. 
المتاحة،  الزمنیة یفوق عدد الفتحاتالجانبیة  األحداث الواردة بشأن كان عدد الطلباتھذا، وإذا 

 . ذات موضوع متشابھ یمكن دعوة منظمي األحداث الجانبیة لتنظیم أحداث مشتركة

وفقاً  الزمنیة لألحداث المقترحة حاتفتال القاعة أو استعراض تغییرحق یحتفظ األمین ب -35
 الحتیاجات الدورة.

  عرض المواد

للحصول على مقر الدورة لعرض المواد الترویجیة. سیُنصب عدد من الطاوالت في  -36
على  باألمانة رجى االتصال، یُ الدورةد انعقاشحن المواد اإلعالمیة إلى المنظمة قبل  بشأنمعلومات 

 Treaty@fao.org-PGRFAالعنوان 

 
 الدعم لمشاركة األطراف المتعاقدة من البلدان النامیة .7

د من األطراف دعم مشاركة ممثل واحلقد أُتیحت لألمانة أموال من خارج المیزانیة لغرض  -37
المتعاقدة من البلدان النامیة، إذا ُطلب منھا ذلك. وعلى البلدان الراغبة في االستفادة من ھذا الدعم 

 . 2019أغسطس/آب  30أن تُبلغ األمانة بذلك قبل 

للحصول على المساعدة بشأن الدعم المالي لمشاركة األطراف المتعاقدة من البلدان النامیة،  -38
 +3906 أو بالھاتف على الرقم: Treaty@fao.org-PGRFAعبر البرید االلكتروني یُرجى االتصال بنا 

5705 53554 

 

 المسكن .8

لمندوب  ةیمال مساعدةقدّم تُ وسوف حجز المسكن.  یةكل مندوب أو مشارك مسؤولیتحّمل  -39
لدعم المشاركة  خصصاستئماني ممن خالل صندوق البلدان النامیة  واحد من كل طرف متعاقد من
قائمة  وقد نُشرت. بأنفسھمسكن محجز ال ومع ذلك، یجب علیھم .في اجتماعات المعاھدة الدولیة

governing-treaty/eighth-g/planthttp://www.fao.or- : على موقع المعاھدةموصى بھا فنادق 
body/hotels 

 

 المرافق والخدمات اإلضافیة    . 9

 حجرة االیداع

في  متواجدةحجرة إیداع  یمكن للمشاركین استخدامخالل انعقاد دورة الجھاز الرئاسي،  -40
 (الجانب المقابل للصالة التركیة). Aالمدخل الرئیسي للمبنى 

 األخرىالمرافق الخدمات المصرفیة و

mailto:PGRFA-Treaty@fao.org
mailto:PGRFA-Treaty@fao.org
http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/hotels
http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/hotels
http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/hotels
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 Popolare diمصرف و )Bالمبنى (الطابق األرضي،  Intesa San Paolo Banca یكون مصرف -41
Sondrio Banca  الطابق االرضي، المبنى)D-016اإلثنین إلى الجمعة، من الساعة یوم من  ) مفتوحین
  16:35إلى  08:35

) Dو Bنیین مصرفین (الطابق األرضي، المب) في مدخل الATMتقع أجھزة الصراف اآللي ( -42
 ) B(الطابق االرضي، المبنى  مكتب البریدومدخل 

اإلنجلیزیة باللغات ) مجموعة من الكتب Bالمبنى  ،في الطابق األرضي(المكتبة عرض ت -43
وبطاقات التھاني  مكتبیةواألدوات ال البسیطة ھدایاالعالوة على  واالیطالیة والفرنسیة واإلسبانیة

. للمزید من المعلومات یُرجى 17:00إلى  08:30والدالئل. وتكون المكتبة مفتوحة من الساعة 
 ).المنظمة خارجفي حالة االتصال من  57053127 06(الھاتف  53127 االتصال بالرقم:

الشخصیة  طرود) ویشرف على إرسال الC )C005المبنى  في DHL دیقع مكتب خدمة البری -44
على  بالمكتب االتصالیمكن و. من االثنین الى الجمعة 12:30إلى  09:00والرسمیة من الساعة 

 في حالة االتصال من خارج المنظمة). 57054881 06 39+للحصول على المعلومات ( 54881الرقم: 

 )B(الطابق األرضي، المبنى  Intesa San Paolo Banca مصرفیقع محل المبیعات أمام  -45
  التجاریة والتذكارات. لعالمة مواد ذات الل

 الكھرباء
فولت، ویطابق نوع المقابس المعاییر  220 في إیطالیا ھو المستخدم التیار الكھربائي -46

 األوروبیة.

 الطوارئلحاالت ھاتف الأرقام 
 یمكن أن تكون أرقام الھاتف التالیة مفیدة في حاالت الطوارئ خارج مقر المنظمة: -47

 118 الطبياإلسعاف حاالت  •
 112 طوارئ العامةال •
 115المطافئ  •

 
 إنترنت وآالت الطبع والنسخ

 Green الخضراءالقاعة  بالقرب من لوبيفي ال باإلنترنتھزة المجبعض الكمبیوترات  توجد -48
Roomاألمانة، یُرجى االتصال بعدد كبیر من الوثائق لنسخنتم في حاجة . ولو ك. 

. وتتوافر ھذه مشاركین في االجتماع) للWiFiالمنظمة خدمة إنترنت ال سلكي مجاني ( وفرت -49
ھذه الخدمة، ھناك حاجة لكمبیوتر محمول والردھة. والستخدام  االجتماعاتالخدمة في قاعات 

laptop جھاز بھ إمكانات شبكة محلیة ال سلكیة أو PDA  802.11یتوافق مع معاییرb 802.11و أg 

 لالتصال باإلنترنت الالسلكي، یُرجى اتباع الخطوات التالیة: -50

 بالواي فايفي إحدى المناطق المجھزة  PDA الجھاز : تشغیل الجھاز المحمول أو1الخطوة  •
    guest_internetالكشف عن شبكة  PDA الجھاز أو: السماح للجھاز المحمول 2الخطوة  •
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كم إدخال طلب منمواقع اإلنترنت. وعندما یُ  موقع من: فتح المتصفح واالتصال ب3الخطوة  •
 :، كلمة المرورvisitorما یلي: اسم المستخدم: استخدموا ، إسم المستخدم وكلمة المرور

wifi2internet 
 
 

 الخدمات الطبیة

 أیامو. المنظمة للمشاركین في االجتماع في الطبي الطارئاإلسعاف  تقدم الخدمة الطبیة -51
 :كالتالي االستقبال ھي

 17:00إلى  13:30ومن الساعة  12:30إلى  08:30من االثنین الى الخمیس، من الساعة  •
 17:00إلى  13:00ومن الساعة  12:00إلى  08:30یوم الجمعة من الساعة  •

لجمیع من كل أجھزة الھاتف الداخلیة. و 30م في حالة الطوارئ یجب االتصال بالرق -52
 57053577 06 أي جھاز ھاتفي داخلي (من  53577الطبیة األخرى ینبغي االتصال بالرقم  الخدمات

 في حالة االتصال من خارج مقر المنظمة). 

 مرافق تقدیم الطعام

تناول المنظمة مجموعة متنوعة من مرافق الطعام والمقاھي حیث یمكن للمندوبین  وفرت -53
 الطعام أو األكل الخفیف أو المشروبات. 

 وھي مفتوحة للمشاركین من الساعة Bتقع كافتیریا المنظمة في الطابق الثامن من المبنى  -54
حر مجموعة متنوعة من المقبالت واألطعمة واللحوم . ویتم تقدیم بشكل تدفق 14:30إلى  12:00

 المشویة والسلطة. 

باإلضافة إلى الئحة أطباق یقدم یومیاً C  المبنى في الطابق الثامن،  المتواجد مطعم المنظمة -55
في حالة االتصال ( 57056823 06 39+أو  56823یُرجى االتصال بالرقم وللحجز،  بوفیھ بسعر ثابت.

 من خارج المنظمة). 

وتوجد عدة مقاھي داخل مباني المنظمة وھي تقدم مشروبات حارة وباردة ومجموعة  -56
 لحلویات والسندویتشاتمتنوعة من ا

 )A(الطابق األرضي، المبنى  Polish Barالمقھى  •
 )C(الطابق الثامن، المبنى  Blue Barالمقھى  •
 )B(الطابق الثامن، المبنى مقھى الطابق الثامن  •
 )D  (الطابق األرضي، المبنىEden Bar  المقھى  •

بطاقات الصرف واالئتمان في الكافیتریا والمطعم والبوفیھ المفتوح والمقھیین  یٌقبل استخدام -57
Polish bar  وBlue bar 

، بما في ذلك في يناجمیع المب منمختلفة أماكن لبیع المرطبات المتنوعة في توجد آالت  -58
 .الكتب حلبجوار م Bوالطابق األرضي من المبنى  Aالطابق الثاني من المبنى 

  .الرئیسي بالقرب من مقر المنظمة Viale Aventinoھناك مطاعم أخرى في شارع أفنتینو  -59
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 األمن
وھو موجود في القاعة  17:00إلى  08:00) من الساعة B062مكتب األمن (القاعة یعمل  -60

B062  یمكن االتصال بحراس األمن في المبنى  17:00). بعد الساعة 55159(الھاتفA  على رقم
 ي حالة االتصال من الخارج). ف   57053145 06أو 53145 ھاتفال

 :ما یلي یشرف مكتب االمن على -61

 ؛استقبال المكالمات الھاتفیة التي تستدعي إجراءات المتابعة بعد ساعات العمل •
 ؛ئالطوارلعالیین وإخطارھم في حالة المساعدة على تحدید مكان مسؤولي المنظمة ا •
 ،لكبار الشخصیاتالترتیبات األمنیة التنسیق مع ممثلي األمن الوطني بشأن  •
مساعدة طارئة من الخارج (مثالً سیارة ل كلّما كانت ھناك حاجةالسلطات المحلیة االتصال ب •

 اإلسعاف، الشرطة)
 تم العثور علیھا األشیاء المفقودة وتلك التيتتعلق بمتابعة قضایا  •

 
  النقل العمومي

اً وھي متوافرة في آالت الخدمة الذاتیة لشراء شراء التذاكر للنقل العمومي مسبق ینبغي -62
التذاكر، وأكشاك التذاكر في محطات المترو، ومحالت السجائر وأكشاك الصحف. ولیست كل 

 الباصات والترام مجھزة بآلة لبیع التذاكر على متنھا. 

 وأكثر ،المتروللركوب مرة واحدة في قطار  خدامھایورو، ویمكن است 1,50سعر التذكرة  -63
ویجب تصدیق وھو الوقت المحدد لصالحیتھا.  ،دقیقة 75مرة في الباصات شرط عدم تجاوز من 

التذكرة عند الركوب على متن الباص أو الترام أو المترو. ویمكن شراء تذكرة یومیة صالحة 
 (الباصات/الترام/المترو) طول الیوم.   وسائل النقل العموميالستخدام 

 3والترام رقم  628و 271و 175و 160و 118و 81السریع و 60تتوقف الباصات رقم  -64
. للمزید من المعلومات عن النقل العمومي في روما (بما في ذلك الرئیسي بالقرب من مقر المنظمة

أو االطالع على الموقع  06 57003) یمكن االتصال بالرقم: والترامت الباصات یمواق
www.atac.roma.it 

). ویشار إلى محطات المترو برمز A-B-Cلمترو (قطار ال ثالث سكاتتتوفر في روما  -65
و  A ھي الوحیدة حیث تتقاطع السكتان Termini محطة تیرمیني. ان Mوھو الحرف الالتیني  أحمر

B المنظمة ھي محطة شیركو ماسیمومقر . المحطة بجوار Circo Massimo   السكة)B( في محطة . 
San Giovanni ن السكتا تتقاطعA وC. 

 http://www.fao.org/about/meetings/information/travel/en/المزید من المعلومات على یُتاح  -66

 التاكسي
زة بعداد الكیلومترات. سیارات التاكسي المرخصة والمجھ باستخدام فقطیُنصح المشاركون  -67

یوم األحد في وتجدر اإلشارة إلى أنھ یتم تطبیق ضریبة إضافیة على األمتعة والجوالت اللیلیة و
) المشاركین A واألعیاد. وسیساعد مكتب االستقبال الرئیسي للمنظمة (الطابق األرضي، المبنى 

 على طلب تاكسي. 

http://www.atac.roma.it/
http://www.fao.org/about/meetings/information/travel/en/
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). عند االتصال، 4994 06أو   3570 06( كما یمكن للمشاركین االتصال بخدمة رادیو تاكسي -68
شركة التاكسي رقم ھاتف المتصل ویعطیھ رقم التاكسي (المكتوب على جانبي  موظفسیطلب 

 السیارة) باإلضافة الى الوقت المحتمل الذي سیستغرقھ السائق للوصول إلى مكان المتصل. 

 

 الھاتف
. في حالة عدم معرفة +570 06 39+رقم ھاتف الموظفین في مقر المنظمة ھو (رقم المكتب)  -69

. ان الھواتف متوافرة في 57051 06 39+رقم المكتب، یُرجى االتصال بسنترال المنظمة على الرقم 
، ویمكن استخدامھا للمكالمات الداخلیة عن طریق الجلوس وصاالتجمیع قاعات االجتماعات 

 االتصال مباشرة برقم المكتب المرغوب.

 بجانب قاعة األعالم. B016في الطابق األرضي  موجود Skypeالت مركز اإلستوني التصاال -70

 األشیاء الثمینة
وسائل النقل  خدامن بوضع ممتلكاتھم الثمینة في مكان آمن، خاصة عند استیُنصح المشاركو -71

من المحتمل أن یكون ھناك نشالین في الطرق ومحطات المترو وعلى متن الباصات. والعمومیة. 
المشاركون إلى الفندق، یُستحسن أن یتركوا وثائقھم المھمة مثل جواز السفر في آمنة عندما یصل 

اكر بطاقة الھویة والتذ مكان االقامة. كما یُستحسن ترك في الفندق أو انسخة منھ واحملأن یالفندق و
 وأي شيء آخر ال حاجة لھ خالل تواجدكم في المدینة.

 مواد اعالمیة

خاصة الستخدامھا من قبل المندوبین. وموارد مواد إعالمیة تحضیر على  األمانة شرفست -72
رجى االطالع بانتظام على موقع االنترنت وحسابات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا ویُ 

   :التحدیثات لمتابعة

 

   treaty-www.fao.org/plantموقع االنترنت: •
• Twitter handle: @PlantTreaty (https://twitter.com/plantreaty) 
• LinkedIn profile: @PlantTreaty (www.linkedin.com/in/plant-treaty-unfao) 

 

 مكان غیر صالح للتدخین.  األغذیة  والزراعةرجى مالحظة أن منظمة یُ 

 وبالتالي ال یٌسمح التدخین داخل مباني المنظمة.
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