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 معلومات عن الدورة .1
 واتريخ انعقاد الدورةمكان )ألف( 

 

بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة الدولية( يف نيودهلي، اهلند، يف الفرتة سُتعقد الدورة التاسعة للجهاز الرائسي للمعاهدة الدولية  .1
توقيت )ب صباًحا العاشرةالساعة ، يف سبتمرب/أيلول 19ثنني اإلأعماله يوم  الرمسي االجتماعفتتح . وسي2022سبتمرب/أيلول  24إىل  19من 

حدث  مبا يف ذلك 2022 سبتمرب/أيلول 18و  17قاليمية يومي واأل يومان من املشاورات اإلقليمية، وسيسبقه ساعات ونصف( 5 +غرينتش
 .2022سبتمرب/أيلول  17من يوم السبت صباحاً يف الساعة العاشرة  ستثنائيا

 
 . داهلن ،ي، نيو دهلAerocity يروسييتأ حبي Pullmanمكان انعقاد الدوة العادية هو مركز املؤمترات يف فندق بوملان  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمعاهدة على العنوان:اإللكرتوين لوقع املعلى  IT / GB-9/22 / 1.2املؤقت التفصيلي سيتاح جدول األعمال  .3
  /detail/ar/c/1259571-treaty/meetings/meetings-www.fao.org/plant   

 
 الوصول إىل مكان اإلجتماع)ابء( 

 Indira Gandhi إنديرا غاندي كم من مطار  3، على مسافة ، منطقة األعمال والضيافةحي أيروسييتيف  بوملان يقع فندق .4
 ملزيد من التفاصيل. 1امللحق  اإلطالع علىيُرجى ، اهلند. ، نيودهليالدويل

 صورة(.ب صحوبةاهلوية الرمسية م واثئقغريه من وثيقة هوية صاحلة )جواز سفر أو  تقدمي، جيب على املشاركني لدخول مكان االجتماع .5
حظة أنه لن ُيسمح رجى ماليُ و . دائماً  محلهاوجيب  مدة االجتماعأو شارة صاحلة طوال  دخول بطاقة لكل مشارك سيتم إصدار .6

إبالغ مكتب التسجيل على الفور  ينبغي، . لذلكةصاحل دخولبطاقة ت بدون شارة أو إىل قاعات االجتماعا دخولللمشاركني ابل
 الشارة أو البطاقة.فقدان عن 

: على العنوان الربيد اإللكرتوينرب أو ع06 39+  57056413: ابلرقم رجى االتصال، يُ استفسارمساعدة أو طلب ألي  .7
Treaty@fao.org-PGRFA 

دمة خب جمهزة التهذه احملوكل االجتماع.  مدة وهي مفتوحة طوالحيتوي مركز املؤمترات على العديد من الكافيرتايت واحلاانت واملطاعم  .8
 الواي فاي اجملانية.

 التواصل مع أمانة املعاهدة الدولية)جيم( 
 :اهدة الدولية على العنوان التايلاملتعلقة ابالجتماع إىل أمني املع أو الطلبات مجيع املراسالتجيب توجيه  .9

Mr Kent Nnadozie 

Secretary 

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture  

Food and Agriculture Organization of the United Nations  

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/ar/c/1259571/
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Viale delle Terme di Caracalla 1 00153 Rome, Italy  

Tel: +39 06 5705 3441 Fax: +39 06 5705 3057  

Treaty@fao.org-PGRFAmail: -E 

 

 لإلجتماعاملوقع اإللكرتوين تقدم األمانة حتديثات منتظمة للمعلومات الواردة يف هذه املذكرة من خالل   .10
 /detail/ar/c/1259571-treaty/meetings/meetings-www.fao.org/plant 
 

 
 للدورة غات الرمسيةاالجتماعات والل   .2

 ومراسم افتتاح الدورة حفل اإلستهالل   

 .2022 أيلول/سبتمرب 19صباًحا يوم االثنني  10:00مبركز املؤمترات يف الساعة  الرئيسيةقاعة اليف ومراسم افتتاح الدورة  ستهاللسُيقام حفل اال .11

 .واهلندية غات العربية والصينية واالجنليزية والفرنسية واالسبانية والروسيةستجري وقائع الدورة ابلل   .12

 املشاورات اإلقليمية واألقاليمية

للمشاورات  املخصصة االجتماعات بقاعات. وسيتم إرسال قائمة 2022أيلول /سبتمرب 18و  17يمية واألقاليمية يومي املشاورات اإلقلسُتعقد  .13
 .الجتماعاإللكرتوين لوقع املإىل أعضاء املكتب املعنيني ونشرها على  واألقاليمية اإلقليمية

 
 التسجيل وأوراق التفويض .3

 املندوبنيخطاب الدعوة وتسجيل 

 29يف موعد أقصاه  اموافاهتأمانة املعاهدة  رجوتنوات االتصال الرمسية للمنظمة. و ق عرب 2022ة يف أبريل/نيسان مت إرسال خطاب الدعو  .14
، ابسم )أمساء( املندوب )املندوبني( واملندوب املناوب )املندوبني املناوبني( واخلبري )اخلرباء( واملستشار )املستشارين( الذين 2022 متوزو/لييو 

عملية أعضاء املنظمة إمتام ني( من غري األطراف. وابستطاعة اختارهم كل طرف من األطراف املتعاقدة للمشاركة يف الدورة، أو ابسم املراقب )املراقب
http://www.fao.org/members-على العنوان التايل:  الفاوأعضاء على بوابة  مرورالتسجيل اإللكرتوين يف املوقع احملمي بكلمة 

gateway/home/en. رتوين نفسه. هذا، وميكن تنزيل التعليمات اخلاصة ابلتسجيل من املوقع اإللك 

 جواز سفر رقمية حديثة.على اإلنرتنت تقتضي حتميل صورة  وجتدر اإلشارة إىل أن عملية التسجيل

 تسجيل املراقبني

الربيد اإللكرتوين  ظائفهم الرمسية وعناوينهم عن طريقو ، املعينني حلضور االجتماع إرسال أمسائهم و ، مبا يف ذلك املنظمات الدوليةمن املراقبني يُرجى .15
وستستخدم . تسجيل املسبق عرب اإلنرتنت إجباريالإن . رقمية حديثة سفرصورة جواز ب صحوبة، مPGRFA-Treaty@fao.orgإىل 
على املشاركني تقدمي  ويتعني  . ؤقتةم ملشاركنيابقائمة ابإلضافة إلعداد االجتماعات  قاعاتإىل  دخولالتيح املعلومات إلعداد الشارات اليت ت هذه

 تفاصيل اتصال دقيقة. 

 املطلوبةشمسية شكل الصورة ال

اخللفية  جيب أن تكون الصورة ملونة، ذات إطاللة أمامية للرأس والكتفني، كما جيب أن يكون هلا خلفية بلون فاتح أو حمايد، ويظهر القليل جدا يف .16
ي على أعلى الرأس وجانبيه )عدم ارتداء قبعات، أونظارات مشسية، أو إكسسوارات حتجب الوجه(. وجيب أيضاً أن تكون الصورة ابلشكل الرقم

JPEG  سم فيجب أن يكون ارتفاعها  2. وبعبارة أخرى، لو كان عرض الصورة 3:4العرض واالرتفاع تعادل حوايل وأن يكون هلا نسبة ما بني
 سم. 2.5حوايل 

mailto:PGRFA-Treaty@fao.org
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/ar/c/1259571/
http://www.fao.org/members-gateway/home/en
http://www.fao.org/members-gateway/home/en
http://www.fao.org/members-gateway/home/en
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أو عن طريق الربيد اإللكرتوين  + 0039065705 6413 ابألمانة على رقم اهلاتفاالتصال  جىرُ ي، للتسجيل أي مساعدةإذا كنتم حباجة إىل 
  Treaty@fao.org-PGRFAعلى 

 أوراق التفويض

ملندوب )املندوبني(، واملندوب املناوب )املندوبني اب  أدانه، اخلاصة، كما هو مبني  تفويضالرجى من كل طرف متعاقد أن يبادر إىل تقدمي أوراق يُ   .17
أقرب وقت وذلك يف حلضور الدورة إىل أمانة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  املناوبني(، واخلرباء واملستشارين املعينني

اخلاصة ابلوفود على أوراق التفويض  1. وجيب حتديد املندوب واملندوب املناوب واملستشار )املستشارين(2022 متوزيو/ليو  29 ممكن وقبل
 الوطنية.

يف الدورة.  جيوز للدول غري األطراف املتعاقدة، وكذلك األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مُتث ل بصفة مراقب  .18
مساء( وتفاصيل االتصال ) مبا يف ذلك اسم )أأو يف أسرع وقت ممكن،  2022 متوزيو/ليو  29على املراقبني أن يرسلوا إىل األمني حبلول نبغي وي

ني الذين مل العنوان وأرقام اهلاتف والفاكس وعنوان الربيد اإللكرتوين( اخلاصة ابلشخص أو األشخاص املعينني للمشاركة يف الدورة. ومن شأن املراقب
 الدورة.  هذه يثبت تعيينهم للمشاركة يفخطااب على ورق رمسي موا عند التسجيل ، أن يقد  انعقاد االجتماعيتم إبالغ أمسائهم قبل 

املوارد الوراثية النباتية  ونأو وكالة دولية أخرى، سواء كانت حكومية أو غري حكومية، مؤهلة يف امليادين املتعلقة بص جهاز وميكن أيضاً ألي  .19
بول املراقبني إىل تلقي األمني خطاابً رمسياً من لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، أن تكون ممثلة يف الدورة بصفة مراقب. وسوف خيضع ق

، مع توضيح االسم والوظيفة الرمسية وتفاصيل االتصال )مبا يف ذلك العنوان وأرقام اهلاتف 2022 و/متوزييول 29أو الوكالة قبل يوم  اجلهاز
جى من املراقبني، أن يبادروا عند التسجيل، الوكالة. ويرُ أو  اجلهازوالفاكس وعنوان الربيد اإللكرتوين( اخلاصة ابلشخص )األشخاص( الذين ميثلون 

رجى االتصال أبمانة . وللمزيد من املعلومات، يُ هذه الدورةهم أو وکالتهم يثبت تعيينهم للمشارکة يف جهاز عن  بتقدمي خطاابً علی ورق رمسي، صادراً 
 املعاهدة الدولية.

 استالم الشارات

سبتمرب/أيلول يف الساعة  16يتم استالم الشارات املخصصة للدورة التاسعة للجهاز الرائسي يف مكان انعقاد االجتماع. وسيبدأ التسجيل يوم   .20
إىل الساعة  15:00، ومن الساعة 13:00إىل الساعة  9:00من الساعة  طوال مدة اإلجتماعبعد الظهر، وستستمر العملية  15:00
18:00. 

 أوراق التفويض، أو أية وثيقة أخرى صاحلة، ركني تقدمي دليل إلثبات اهلوية، و استالم الشارات، جيب على مجيع املشا حىت يتسىن
 حسب املقتضى.

  أثناء الدورة، وسوف تُنقح عند الضرورة.  وجيب إجراء التعديالت أو اإلضافات إىل القائمة على  مؤقتة ابملشاركني قائمة ُتصدرسوف
 الورق وتسليم الوثيقة إىل األمانة يف مكتب التسجيل واإلعالم. 

 
 املستندات .4

عاهدة الدولية فور توافرها على العنوان للجهاز الرائسي على املوقع اإللكرتوين للم تاسعةالعمل واإلعالم اخلاصة ابلدورة ال مستنداتنشر سوف تُ   .21
        c/1259571/ardetail/-treaty/meetings/meetings-https://www.fao.org/plant/  التايل:

 ستحد األمانة من استخدام الورق قدر اإلمكان، وذلك من أجل التقليل إىل أدىن حد من أثر اإلجتماع على البيئة.  ولن تتاح نسخ ورقية يف .22
 ومشروع برانمج العمل وامليزانية. املؤقت التفصيلي ما قبل الدورة، مثل جدول األعمال مستنداتمكان االجتماع إال لعدد حمدود من 

                                                      
  www.fao.org/3/cb9887ar/cb9887ar.pdfNCP GB9 Invitation طار: اإلخ 1

mailto:PGRFA-Treaty@fao.org
https://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1259571/
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نسخ إضافية من مكتب توزيع ا، وعدم طلب رجى من املشاركني التكرم إبحضار نسخهم اخلاصة، حسب ما يرونه مناسبً ذلك، يُ  وبناء على  .23
. وينبغي على املشاركني الذين يصعب عليهم إحضار نسخهم أن يبلغوا األمانة بذلك، بغية  اختاذ الرتتيبات الالزمة لتحضري جمموعة ستنداتامل

 .2022سبتمرب/أيلول 1لغات املطلوبة. وجيب تقدمي هذه الطلبات يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد أقصاه ال   غة أولعمل ابلل  ا مستنداتكاملة من 

. ويُرجى من الوفود أن تقدم مداخالهتا الشفوية أثناء وعرب القنوات اإللكرتونية الصادرة خالل الدورة يف مكتب توزيع املستندات ستتاح املستندات .24
FAO-و Treaty@fao.org-GBا إىل أمانة املعاهدة الدولية وخدمة الرتمجة الفورية على العنوانني: إلكرتونيً اجللسة 

 Interpretation@fao.org 

 أمانة املعاهدة الدولية. منمسبق بتصريح إال يتم تعميم واثئق أخرى  لن  .25

 األحداث وعرض املواد .5

 استثنائي حدث

. و ميكن احلصول على مزيد 13:00إىل  10:00سبتمرب/أيلول من الساعة  17سيتم تنظيم حدث استثنائي يتعلق مبوضوع الدورة يوم السبت    .26
 body/ar-governing-treaty/ninth-https://www.fao.org/plant/من املعلومات حول احلدث عرب اإلنرتنت على: 

 جانبية أحداث

ومن الساعة  14.30 إىل 13.15الدورة، من الساعة  االجتماع يف وقت الغداء ويف املساء طوال انعقاد جانبية يف مكان من املقرر تنظيم أحدااثً   .27
على املوقع  ةالتسجيل عرب اإلنرتنت املتاح عن طريق استمارة ةجانبي اثً احدأتقدمي طلب تنظيم  نبغي. ويعلى التوايل 19.30إىل الساعة  18.15

الطلب ابلكامل ليتم النظر  استمارة تعبئة جيبو . events/ar-treaty/side-twww.fao.org/plan/ عاهدة الدوليةاإللكرتوين للم
تتم سو أخرى وبعد املوعد النهائي.  عرب قنوات ةالواردالطلبات قد ال يتم النظر يف . 2022 متوز/يوليو 20هو  الطلباتتلقي ل. املوعد النهائي افيه

 .األسبقيةاألولوية حسب على أساس مبدأ  اتالطلبمعاجلة كل 

على التفكري يف دمج أحداثهم مع غريها من األحداث اجلانبية اجملدولة ذات  رغباهتميتم تشجيع منظمي األحداث اجلانبية الذين ال ميكن تلبية   .28
ألحداث اجلانبية على ابقائمة تاح . ستُ أمانة املعاهدة الدوليةأو بقرار من  العامة الب اجللسةطلتلبية مالصلة. وميكن إعادة جدولة األحداث اجلانبية 

 ستعمم األمانة على املنظمني،و  .body/ar-governing-treaty/ninth-https://www.fao.org/plant/املوقع اإللكرتوين 
 م واخليارات املنسقة مع مقدمي اخلدمات احملليني.بناء على طلبهم، معلومات إضافية عن ترتيبات املطاع

لعرض املواد الرتوجيية. وللمزيد من املعلومات، يُرجى االتصال أبمانة املعاهدة الدولية  األكشاك/سيتم جتهيز مكان االجتماع بعدد من الطاوالت  .29
 Treaty@fao.org-PGRFAعلى العنوان اإللكرتوين 

العرض. وهناك خياران،  اخليار األول هو استخدام خمطط  كشاكمعلومات عن طرق وتكاليف نصب أأيضاً وميكن للوفود واملراقبني أن يطلبوا   .30
ب بتصميم خاص حس  كشكم( أبسعار معيارية، واخليار الثاين هو نصب   x 6 3 وم أ x 3 3أساسي ميكن نصبه حسب أحجام خمتلفة )

 الطلب.

 : التأشريات واللقاحاتشكليات الدخول إىل اهلندـ 6

اهلند حيازة وثيقة سفر دولية صاحلة يف شكل جواز سفر وطين بتأشرية صاحلة مت احلصول عليها  يعربون حدوديتعني  على مجيع األجانب الذين   .31
 استمارة الطلب بعد تعبئتهاجيب تقدمي و مجيع طاليب أتشرية هندية رفع الطلب عرب اإلنرتنت.  ينبغي علىيف اخلارج.  هندية من بعثة أو قنصلية

احملدد  وعدالبعثة/القنصلية اهلندية، يف امل ( أو مباشرة إىلIVACحسب األصول اىل مركز طلبات التأشرية اهلندي املعين ) وتوقيعهاوتنزيلها 
 املطلوبة.ستندات الدعم مبصحوبة وهي مللمقابلة 

 

mailto:GB-Treaty@fao.org
mailto:FAO-Interpretation@fao.org
mailto:FAO-Interpretation@fao.org
mailto:FAO-Interpretation@fao.org
https://www.fao.org/plant-treaty/ninth-governing-body/ar/
http://www.fao.org/plant-treaty/side-events/ar/
https://www.fao.org/plant-treaty/ninth-governing-body/ar/
mailto:PGRFA-Treaty@fao.org
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ملواطين عدد كبري من  اً التأشرية إلكرتونياصدار وتتاح خدمة  اهلند حلضور الدورة على عاتق املسافر. إىل دخولالأتشرية تقع مسؤولية طلب   .32
 وقعامل علىاملوعد ضمن قسم "التعليمات"  حتديدالتأشرية اهلندية و  بتعبئة استمارةاحلصول على التعليمات اخلاصة وميكن  .البلدان/األقاليم

 /indianvisaonline.gov.in/visaتقدمي طلبات التأشرية. استمارة الطلب متاحة على العنوان: ب اإللكرتوين اخلاص

 

ميكن للمندوبني الذين يواجهون صعوابت يف احلصول على أتشرية عرب اإلنرتنت االتصال ابألمانة بعد التسجيل املسبق عرب اإلنرتنت حلضور   .33
 .، مع إرسال نسخة من جواز السفر وتوضيح بلد االقالع، وعلى أي حال، قبل ستة أسابيع من السفرساعدةالدورة بغية طلب امل

 
https://www.newdelhiairport.in/passenger-الوصول إىل مطار دهلي على  عنعلى معلومات  أن حيصلوا إبمكان املندوبني  .34

passengers-guide/arriving.  للمسافرين الدوليني الذين  19جائحة كوفيد  خبصوصويُرجى مالحظة أن املوقع يوفر معلومات حمدثة
 فحصسليب ل شهادة برد، وحتميل من خالل بوابة خمصصة إقرار ذايت اإلجراءات تقدمي تمشلحني إعداد هذه املذكرة، يصلون إىل اهلند. 

د فريوس ض أو حتميل شهادة إكمال جدول التطعيم األساسي السفرساعة قبل  72مت إجراؤه يف غضون  COVID-19 RT-PCRـ
وقت قصري: غضون تغري يف تقد  ه املتطلباتهذ وجتدر اإلشارة إىل أن، والتدابري األخرى املمكنة. كوروان

https://www.newdelhiairport.in/covid19 
 

ا يتعلق هبا بتحميل "شهادة إمتام جدول م ة قائمة ابلبلدان اليت ُيسمح يفاهلندي، تنشر السلطات )املكرسة جلائحة كوفيد( يف تلك الصفحة  .35
  . ويتم حتديث القائمة ابنتظام.اإللكرتوينالتطعيم األويل" يف النظام 

 
 Air Suvidhaاألسرة.  على مجيع املسافرين الدوليني الوافدين تعبئة استمارة اإلقرار الذايت كما هو مطلوب من قبل وزارة الصحة ورعاية يتعني    .36

هذه االستمارة ويلزم تقدمي إلزامية لإلعالن عن حالتهم الصحية احلالية.  ر ذايتإقرا استمارةللمسافرين الدوليني لتقدمي  مكر س إلكرتوينهو نظام 
 :البوابة متاحة على التقدمي. للمسافر على قبول اثبااتً يرسل النظام  تعبئتها يف أي وقت قبل الركوب على منت الطائرة. كما ينبغي

registration-https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho 
 

عد واتريخ واملق الرحلة، مبا يف ذلك أرقام الرحلةقرار الذايت عرب اإلنرتنت ابملعلومات الشخصية وتفاصيل سافر مسؤول عن تعبئة استمارة اإلإن امل  .37
 Airلتقدمي الطلب. تقدم بوابة " 00ع "ن يضأ، له رقم املقعد املخصص الذي ال يعرف املسافرينبغي على قالع )األصل(. الوصول وبلد اإل

Suvidha  على مزيد من  طالعالا ميكنو ى ختطيط السفر. عل بغية املساعدةأيًضا إرشادات للمسافرين الدوليني الذين يصلون إىل مطار نيودهلي
 https://www.newdelhiairport.in/faqمطار نيودهلي  -املعلومات حول البوابة واملتطلبات يف األسئلة الشائعة 

 
العثور على مزيد من املعلومات عرب اإلنرتنت حول  مميكنكو ، قد تكون هناك حاجة إىل لقاح احلمى الصفراء. قدمتم منهعلى البلد الذي  رهناً   .38

 .اللقاحات املطلوبة وتلك املوصى هبا للسفر إىل اهلند
 

 البلدان النامية من األطراف املتعاقدة دعم مشاركة .7
مشاركة ممثل واحد عن كل بلد انم طرف متعاقد يف املعاهدة الدولية. وسيتم تقدمي الدعم لقد أتيحت لألمانة أمواال حمدودة من خارج امليزانية لدعم  .39

 .2022 متوزيو/ليو  30 عند الطلب. وعلى البلدان الراغبة يف االستفادة من هذا الدعم أن تبلغ األمانة بذلك  قبل يوم

رجى االتصال بنا عرب الربيد اإللكرتوين على البلدان النامية، يُ  الدعم املايل ملشاركة األطراف املتعاقدة من بشأنللحصول على املساعدة   .40
PGRFA-treaty@fao.org 57056413 06 39+، أو عرب اهلاتف على الرقم 

 املطاروإىل  مناالنتقال احمللي و النقل  .8

وهو ، كلم عن املطار الدويل  3الذي يبعد حوايل  حي األعمال واالستضافة يروسييت،أ منطقةيف  وار مطار نيو دهلي الدويلجبيقع مركز املؤمترات   .41
  طار دهلي السريع.ملواقعة على خط مرتو ا أيروسييتعلى مسافة قريبة من حمطة مرتو 

أثناء انعقاد دورة اجلهاز الرائسي بغية توفري املعلومات والدعم  الوصول الرئيسية مبطار انديرا غاندي حمطةسيتاح مكتب إعالمي خمصص يف  .42
 .عند الضرورة، sim، وأماكن لشراء بطاقات ( يف احملطةForex Bureauيوجد أيًضا مكتب صرف أجنيب )ني. كما للمشارك

https://www.newdelhiairport.in/passenger-guide/arriving-passengers
https://www.newdelhiairport.in/passenger-guide/arriving-passengers
https://www.newdelhiairport.in/passenger-guide/arriving-passengers
https://www.newdelhiairport.in/covid19
https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration
https://www.newdelhiairport.in/faq
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املرتو/ قة واحملطات األخرى و وختدمه حافالت الفندق يف نفس املنط من مطار انديرا غاندي 3جبوار احملطة أيروسييت  حي يفيقع مركز املؤمترات  .43
، وميكن أيًضا حجزها ابستخدام استمارة احلجز اخلاصة الفندق احملددإىل املطار و ن/الصطحاب املندوبني م النقل يلةوسوتتاح . قطار املطار السريع
and-www.newdelhiairport.in/to- النقل من وإىل املطار على بشأنعلى معلومات إضافية  عاالطالميكن و ابلفنادق احملددة. 

details-airport-from 

   التتبع. علىيف مركز املؤمترات أثناء االجتماع للمساعدة  إلعالميف حالة فقدان أحد املندوبني حقائبه، سيتوفر مكتب خمصص للسفر/ا .44

 الفنادق .9

: عرب إخطار على املوقعاألمانة  قائمة بفئات الفنادق املختلفة  الدويل. لقد نشرت املطارو  أيروسييت حيهناك العديد من الفنادق ابلقرب من   .45
 www.fao.org/3/cc0831ar/cc0831ar.pdf 

إجراء حجز الفنادق والنقل جلميع املندوبني املدعومني يف الفندق احملدد، مع تغطية مدة املشاورات اإلقليمية واألقاليمية اليت على األمانة  شرفت .46
املخصصة عرب اإلنرتنت الواردة يف اإلخطار اخلاص ابلفنادق لالستفادة  ستمارةآلخرين حلجز غرفة من خالل االااملشاركني ندعو و تسبق الدورة. 

  عار والشروط التفضيلية.من األس

 منالسالمة واأل .10

 خدمات الطوارئ يف مركز املؤمترات.مبا يف ذلك سٌتقدم اإلسعافات األولية   .47

وستتاح معلومات إضافية على املوقع   19 وضع خطة للتخفيف من خماطر جائحةكوفيدمع احلكومة املضيفة يف منظمة األغذية والزراعة  اشرتكت .48
 اإللكرتوين قبل االجتماع ويف مكانه.

 معلومات مفيدة عن اهلند  .11

عاما من  65تعترب اهلند من أقدم احلضارات يف العامل وتتمتع بتنوع فائق وتراث ثقايف غين. لقد حققت تقدما اجتماعيا واقتصاداي شامال خالل   .49
 .2022عام  يفمليون نسمة  1406.6استقالهلا. يبلغ عدد سكان اهلند 

ندي وخليج تقع اهلند يف اجلزء اجلنويب من آسيا، وحتيط هبا ابكستان ونيبال وميامنار وبواتن والصني وبنغالديش وسريالنكا وحبر العرب واحمليط اهل  .50
لفًتا لالنتباه يف اهلند سلسلة جبال اهليماالاي يف الشمال، وسهول الغانج اهلندية اخلصبة اليت تغطي كثر البنغال. تشمل بعض السمات اجلغرافية األ

 األجزاء الشمالية والشرقية من البالد، وصحراء اثر يف الغرب، وهضبة ديكان يف املنطقة اجلنوبية. 

 الطقس

اجلنوبية. يبدأ موسم األمطار يف اهلند  ناطقالشمالية من البالد إىل الرايح املومسية االستوائية يف امل ناطقاملناخ يف اهلند من معتدل يف امل يرتاوح  .51
. اعتباراً من األسبوع الثاين من شهر األول تشرين/ويستمر حىت األسبوع الثاين من شهر أكتوبر متوز/بشكل عام من األسبوع الثاين من شهر يوليو

من املتوقع أن ترتاوح درجة احلرارة  د.البلكافة أحناء هطول األمطار يف  خمتلفة من اهلند لرايح مومسية رطبة وتتسبب يف  يونيو/حزيران، تتعرض أجزاء
 درجة مئوية. 36و  22بني  أيلول/خالل شهر سبتمرب

 وقةاملنط غاتالل  

 هي اهلندية واإلجنليزية. يف البلد وقةنطاملغات الرمسية الرئيسية الل    .52

 احمللية العملة

 روبية هندية. 79،87سعر الصرف احلايل للدوالر األمريكي هو  (.INRكود: ال، ₹ العالمة يف اهلند هي الروبية اهلندية ) وطنيةالعملة ال  .53

https://www.newdelhiairport.in/to-and-from-airport-details
https://www.newdelhiairport.in/to-and-from-airport-details
https://www.newdelhiairport.in/to-and-from-airport-details
http://www.fao.org/3/cc0831ar/cc0831ar.pdf
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 اإلكرامية

يف  10 ويف املائة  7 قدرها ما بنييرتاوح إكرامية تقدمي  كنمي، يف املطاعم. إكراميةاملتناولة يف الشوارع، ال يلزم إعطاء  اخلفيفة ابلنسبة لألطعمة  .54
 ذلك. الشخص أرادإذا  وهي مدفوعة ،املائة من الفاتورة

 احمللي التوقيت

للتحقق من الوقت يف مدن خمتلفة يف  اإللكرتويناستخدام حمول املنطقة الزمنية  ميكنو . ساعات ونصف 5غرينويتش + التوقيت يف اهلند هو   .55
  https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html: ذاته الوقت

 ئيالكهراب اإلمداد

ت فول 230 إن الفولطية القياسية هي الصور أدانه.مشاهدة رجى يُ M.  و Dو C الطاقة يف اهلند هي من النوع )سوكيت( إن مقابس ومآخذ  .56
فولت )كما  240و 220بني ما رتاوح ت ميف بلدك ةالقياسي ت الفولطيةكهرابئية يف اهلند، إذا كان  ةهرتز. ميكن استخدام أجهز  50والرتدد القياسي 

 املتحدة وأورواب وأسرتاليا ومعظم دول آسيا وأفريقيا(.  الربيطانية هو احلال يف اململكة

 
مقابس من   أيًضا مع السوكيت هذا كن استخدام: ميC النوع
 .Fو  E نوع

 
 مقابس بديلةليس هلذا السوكيت : D النوع

 
 مقابس بديلةليس هلذا السوكيت :  Mالنوع

 

كندا ومعظم دول أمريكا فولت )كما هو احلال يف الوالايت املتحدة و  127وفولت  100 ترتاوح ما بني ميف بلدك ت الفولطية القياسيةإذا كان .57
 .فولطيةل حمو  /حمو ل كهرابء بساق مشرتك لحمو   محلأيًضا  مميكنكو يف اهلند.  ةكهرابئيالفولطية الل حمو  استخدام حباجة إىل  إنكمف ،اجلنوبية(

 خدمات اهلاتف

ورقم حملي ، متبوًعا برمز املنطقة اهلندية  +91البلد  كود، جيب إدخال  من اخلارج عند االتصال برقم هاتف هندي. +91 للهند هو الكود الدويل  .58
( مث رمز املنطقة هلنداكود ) 91متبوًعا بـ  0011استبدل عالمة + ابلرقم ينبغي املكاملة. يف حالة االتصال من خط أرضي،  جراء( إلجوال)أو 

 .011رجى مالحظة أن كود منطقة نيو دهلي هو يُ . اهلندية والرقم احمللي

 يف معظم الفنادق جمااًن. ، كما أن اخلدمة متوفرةالواي فاي جمااًن يف مركز املؤمتراتيتم توفري خدمة س  .59
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