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	ت ا��ورة��  ا��	�� ������ ا������ي��ة ���  ا��ا�

  مقر الدورة

الساعة كانون األول / ديسمبر14الثالثاء  يوممن للمجلس التنفيذي المائة  بعد  الواحدةستعقد الدورة - 1
   :، في مقـر الصندوق وعنوانه2010كانون األول / ديسمبر16 الخميس يوم صباحا إلى 9.30

Via Paolo di Dono, 44 54591 06 39+: هاتف(، روما(.  

 غير ندوات دراسية  عقد المجلس التنفيذي دورةونود إحاطة السادة المندوبين علماً بأنه سيسبق انعقاد - 2
المبادئ التوجيهية  )1 (:حول المواضيع التالية، 2010كانون األول / ديسمبر13يوم االثنين  رسمية

سياسة البيئة والموارد  )2(؛ احا صب11.00  الساعة وحتى9.00من الساعة  ،لكوارثالسريعة لالستجابة ل
: الحضور القطري للصندوق )3(؛  بعد الظهر1:00وحتى الساعة صباحاً  11.00من الساعة  ،الطبيعية

 المؤسسي مالتقيي) 4 (؛بعد الظهر 4.00 وحتى الساعة 2.00الساعة  ، منمقترحة استراتيجيةتقدير ذاتي و
  . مساء6.00 وحتى الساعة 4.00، من الساعة كين المرأةتمولمساواة بين الجنسين داء الصندوق بشأن األ

 موقف السيارات

 من  مواقف سيارات في موقف السيارات الداخلي الواقع أمام المدخل الرئيسي للمقرةسيتم حجز خمس - 3
كانون األول على أن تتاح لمن يأتي أوالً من السادة ممثلي الدول األعضاء في / ديسمبر16حتى  14

النزول من السيارات التي كن للسادة ممثلي الدول األعضاء ويم. ي غير المصحوبين بسائقالمجلس التنفيذ
هم بركنها في الموقف الواقع خلف البناء المحجوز وتقلهم في موقف السيارات الداخلي على أن يقوم سائق

 .لسياراتهم

ي للتنمية الزراعية أو  شارات األمن الصادرة من الصندوق الدوليحملونيمكن للسادة المندوبين الذين  - 4
 أو برنامج األغذية العالمي أن يدخلوا المقر من المدخل الخلفي منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 االتصال بمكتب فيرجىرات ا شيحملونأما أولئك الذين ال . )البوابة الواقعة خارج موقف السيارات(
 .عليهالطلب الحصول  )org.ifad@mrp(المراسم والعالقات مع الدول األعضاء مسبقاً 

 ن للسادة المندوبيإخطار

 المعنية المكلفين من قبل الدولة العضو األشخاصبالغ مكتب سكرتير الصندوق بأسماء جميع إيرجى  - 5
ر المطلوب من كانون األول، علماً بأنه من غي/ ديسمبر3لحضور دورة المجلس التنفيذي في موعد أقصاه 

 إذا كانت  محدد لحضور هذه الدورة اعتماد أي خطاب إرسال المعتمدين األعضاء السادة ممثلي الدول
شعار آخر، إ على تمثيلهم لحكوماتهم في دورات الهيئات الرئاسية للصندوق حتى تنصأوراق اعتمادهم 

ل إلى مكتب سكرتير سترس الوفد في القائمة التي أسماءولكن من الضروري إدراج أسمائهم ضمن 
  الصندوق

  التسجيل

وباإلضافة إلى شارات األمن الصادرة عن الصندوق أو منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أو  - 6
 . المجلس التنفيذيمداوالتبرنامج األغذية العالمي، سيستلم السادة المندوبون شارات اجتماع لحضور 
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ويرجى من السادة .  صباحا8.30ًالساعة من ، 2010ل كانون األو/ ديسمبر14سيبدأ التسجيل يوم  - 7
 ،)الواقع في المساحة المخصصة للمؤتمرات( تسجيل أسمائهم فور وصولهم إلى مكتب التسجيل المندوبين

 . الخاصة باالجتماعحيث ستعطى لهم شارات األمن

م من دونها بالدخول والمرجو من السادة المندوبين حمل الشارتين في جميع األوقات إذ أنه لن يسمح له - 8
 .إلى قاعات االجتماعات

 قاعة االجتماعات ومواعيد انعقادها

، في المساحة S-120القاعة البيضوية (قاعة المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي في اجتماعات تعقد س - 9
،  بعد الظهر1.30 إلى الساعة صباحاً 9.00من الساعة االجتماعات تعقد هذه و). المخصصة للمؤتمرات

، باستثناء يوم افتتاح الدورة حيث تبدأ االجتماعات مساء 7.00الساعة  إلى  بعد الظهر2.30ن الساعة وم
إيطاليا قاعة (االستماع وسيتم توفير رابط بالصوت والصورة في قاعة  . صباحا9.30في الساعة 
لمراقبة لتنفيذي ممثلو الدول األعضاء في المجلس االذين يعينهم لممثلي الدول األعضاء  )للمؤتمرات
 .المداوالت

  قائمة المندوبين

كانون األول / ديسمبر14 الثالثاءستتاح قائمة مؤقتة بالوفود تشمل األسماء المسجلة حتى ظهر يوم  - 10
 .أما القائمة النهائية فستدرج في محاضر الدورة. ، لدى مكتب التسجيل2010

 إبالغ مكتب التسجيل بأية تعديالت قد يالمجلس التنفيذالدول األعضاء في ممثلي ويرجى من السادة  - 11
 .يرغبون بإدخالها على القائمة

  برنامج العمل

  .قبل أسبوعين من بداية الدورة  العملبرنامجسيوزع  - 12

  توزيع الوثائق

: ىـة اإلنترنت علـى شبكـدوق علـع الصنـى موقـا علـال توفرهـق حـستعرض الوثائ - 13
htm.index/representatives/governance/org.ifad.www://http . الموارد واالهتمامات قيودوبسبب 
 اصطحاب وثائقهم معهم إلى  المجلس التنفيذي الدول األعضاء فيممثلي يرجى من السادة ،البيئية

الوثائق  ولكن، يمكن الحصول على .جهي الصفحة وعند الطبع يرجى منهم أيضا الطبع على و،االجتماع
اء من يوم العمل األخير من األسبوع السابق لدورة المجلس ستكمالها ونشرها بعد استراحة الغدالتي تم ا
من مكتب الوثائق الواقع في المساحة سيتم توزيعها أثناء الدورة وتوفرها بكميات محدودة التنفيذي و

 .مؤتمرات بالقرب من مكتب التسجيلالمخصصة لل

  مكتب البريد

ال يوجد مكتب بريد في مقر الصندوق، ولذا يرجى االتصال بمكتب الوثائق للحصول على المساعدات  - 14
  .المطلوبة بهذا الشأن
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  الرسائل الواردة

عد ستوزع الرسائل الشخصية الموجهة للسادة المندوبين إما عن طريق مراسل قاعة االجتماعات، أو مسا - 15
 )Executive Board Representative(" ممثل في المجلس التنفيذي"وينبغي أن تكتب على الرسالة عبارة . التسجيل

    :وتوجه إلى العنوان التالي
International Fund for Agricultural Development, Via Paolo di Dono 44, 00142 Rome, Italy ،

  .org.ifad@ifad: ؛ أو بالبريد اإللكتروني+06 39 346 3504: أو على رقم الفاكس

  خدمة اإلنترنت 

كما . في قاعة المجلس التنفيذي وحولها) Wi-Fi(تتوفر للسادة المندوبين خدمة اإلنترنت الالسلكي المجانية  - 16
استراحة المندوبين القريبة من في قاعة المتواجدة  الكمبيوترات مع وصالت اإلنترنت يمكنهم استخدام

وتتوفر وصالت لإلنترنت . مقصف المشروبات والمأكوالت الخفيفة في المساحة المخصصة للمؤتمرات
 .كذلك في الكافيتريا والبهو في الطابق األرضي

  الهاتف

 تلقي المكالمات الهاتفية في المساحة المخصصة  المجلس التنفيذي الدول األعضاء فيلممثلييمكن  - 17
؛ )مكتب التسجيل (2101؛ )مكتب الوثائق (2285/2275 5459 06 39+ :مؤتمرات على األرقام التاليةلل

 ).غرفة المعاطف/االستعالماتمكتب  (2193؛ )مكتب الصرف (2112

 .يرجى من السادة المندوبين كتم صوت هواتفهم المحمولة قبل دخولهم قاعة المجلس التنفيذي - 18

  التسهيالت المصرفية

 فرع في الطابق األرضي بالقرب من مكتب االستقبال Banca Popolare di Sondrioلمصرف  - 19
 بعد 1.30 صباحاً وحتى الساعة 8.30ويفتح المصرف من االثنين إلى الجمعة، من الساعة . الرئيسي

 . بعد الظهر4.00 إلى الساعة 2.30الظهر، ثم من الساعة 

  صرف نفقات السفر وبدل اإلعاشة

 تقديم نسخة من بطاقات سفرهم مع بطاقة الصعود المجلس التنفيذيول األعضاء في الدممثلي يرجى من  - 20
الواقع في (أو إيصال وكيل السفر إلى مكتب الصرف /أو أرومة البطاقة، مع فاتورة و/إلى الطائرة و

وبما يتماشى مع .  عند وصولهم السترداد النفقات في الوقت المناسب)المساحة المخصصة للمؤتمرات
الحصول  " المجلس التنفيذي الدول األعضاء فيلممثليئح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق، يحق اللوا

وإذا كان السفر . على ما يتكبدونه من نفقات فعلية للسفر إلى مكان االجتماع ذهاباً وإياباً من أقرب الطرق
 وبدالت اإلعاشة جاهزة وستكون قيمة تذاكر السفر". جواً، تصرف قيمة تذاكر الطائرة بالدرجة السياحية

  . ظهربعد ال 12.30من الساعة كانون األول /ديسمبر 15لالستالم من المصرف يوم 

  ترتيبات السفر

  يمكن الحصول على المساعدة في ترتيبات السفر من مكتب وكيل خدمات سفريات الصندوق  - 21
Carlson Wagonlit Travel الواقع في الطابق األرضي، الغرفة B-011 .لمكتب من االثنين إلى ويفتح ا

 . مساء5.00 صباحاً وحتى الساعة 9.00الجمعة من الساعة 
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  الخدمات الطبية

عالوة على ذلك، فقد تم اإلعداد مع . ستكون ممرضة الصندوق موجودةً في مبنى المقر خالل الدورة - 22
 ويجب طلب .منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لتوفير خدمات طبية أخرى إذا ما تطلبت الحاجة

 .مثل هذه الخدمات من خالل ممرضة الصندوق

  سيارات األجرة

ويرجى اإلحاطة بأنه يحق لسيارات األجرة التي يتم . يمكن طلب سيارات األجرة من مكتب الوثائق - 23
 .استدعاؤها ثم يعدل عن استخدامها أن تحصل ممن طلب استدعاءها على التعريفة المقررة

  الخفيفةمقصف المشروبات والمأكوالت 

يوجد مقصف للمشروبات والمأكوالت الخفيفة في المساحة المخصصة للمؤتمرات بالقرب من مدخل قاعة  - 24
المجلس التنفيذي، وتتوفر فيه القهوة والشاي والمشروبات الخفيفة والساندويتشات والحلويات بأسعار 

 .مدعومة

  وجبة الغداء

أيام الدورة بضيافة رئيس الصندوق في قاعة الطعام السادة المندوبون مدعوون لتناول وجبة الغداء خالل  - 25
 الساعة فيومن المقرر أن يبدأ تقديمها يومياً . الرئيسية الواقعة في المساحة المخصصة للمؤتمرات

 .بعد الظهر 1.30

  حفل استقبال

ل ، سيقيم رئيس الصندوق حفل استقباكانون األول/ديسمبر 14الثالثاء يوم لعقب انتهاء أعمال الدورة  - 26
 .لجميع السادة المندوبين في المساحة المخصصة للمؤتمرات


