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  للمجلس التنفیذية بعد المائةترتیبات الدورة الخامس

للسادة المندوبینعامة معلومات –أوًال 

الدورةانعقادومقرمواعید 

الساعة 2012أبریل/نیسان3الموافقالثالثاء یوممنة بعد المائة للمجلس التنفیذيالخامسالدورة ستعقد -1

 Via Paolo di Dono 44مقر الصندوق وعنوانهفي،2012أبریل/نیسان4ربعاءتى یوم األحو صباحا9:30

وأقرب .Leonardo da Vinci (Fiumicino)عن مطار ةدقیقة بالسیار 15ویبعد المقر حوالي ، في روما. 

.Laurentinaمحطة مترو له هي محطة

موقف السیارات والنقل

.بالقرب من المدخل الرئیسي للمقرالتي تقلهم السیارات النزول منلسادة المندوبین لیمكن -2

3تم حجز عدد محدود من المواقف في المرآب الخارجي خلف مبنى مقر الصندوق للسادة المندوبین من -3

.ویتواجد في هذا المرآب حارس لتقدیم المساعدة حتى افتتاح الدورة ؛أبریل/نیسان4إلى 

ومقر Laurentinaبوجود خدمة باص مكوكي بین محطة مترو ة علماً ویرجى من السادة المندوبین اإلحاط-4

، موقفینویتحرك هذا الباص بین .)الوقت المناسبزمني لتحركات الباص فيالصندوق (سیتم توفیر جدول 

في الشارع الرئیسي خلف المحطة، Viale Luca Gaurico, 9-11في Laurentinaمحطةاألول عند 

وق في موقف الباص ذي اللون األصفر المحاذي للمدخل الرئیسي لبیت الحراسةوالثاني عند مقر الصند

  .)Via Paolo di Dono, 44-50(بین 

  ترتیبات األمن

موظفي األمن بعدم إلىستصدر تعلیمات و .وداخل المبنىالمدخل عند إجراءات أمنیة صارمة ستطبق-5

أو منظمة األغذیة والزراعة أو برنامج قالتي یصدرها الصندو األمن تصاریحالسماح ألي شخص ال یحمل 

بدخول المبنى. األغذیة العالمي

سیتلقى جمیع السادة المندوبین من مكتب التسجیل الواقع في المساحة المخصصة للمؤتمرات في الطابق -6

.تحت األرضي شارات تسمح لهم بحضور دورة المجلس التنفیذي

في جمیع األوقات وعدم ترك حقائبهم أو أي أغراض عاتاالجتماشارةحملالمندوبینیرجى من السادة و -7

دخول قاعة االجتماعات لةویتوجب على السادة المندوبین حمل شار .ثمینة دون رقابة في مكان االجتماع

  .االجتماعات

  تنظیم الجلسات-ثانیًا 

  قاعات االجتماعات ومواعید انعقادها

وسوف تعقد . الطابق تحت األرضيفي ) S120(البیضویة لمؤتمرات اقاعةدورة المجلس التنفیذي في ستعقد - 8

بعد الظهر حتى 2.30بعد الظهر ومن الساعة 1.30صباحًا حتى الساعة 9.00من الساعة االجتماعات 

.صباحا9.30فیما عدا یوم افتتاح الدورة حیث ستبدأ االجتماعات الساعة ،مساء7.00الساعة 
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اعید المقررة لها واحترام الجداول الزمنیة. لذا یرجى من الوفود من الضروري بدء االجتماعات في المو و -9

  الحضور في الوقت المحدد.

جتماعات.االقاعات بضرورة إقفال هواتفهم المحمولة قبل الدخول إلى المندوبینونذكر جمیع - 10

سیوزع برنامج العمل قبل أسبوعین من بدایة الدورة.- 11

  توزیع الوثائق

ها على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنتسیتم نشر الوثائق حال توفر - 12

board-executive-the-of-session-105th-s/85570https://webapps.ifad.org/members/session.

التي أرسلت یرجى من السادة المندوبین أن یحضروا معهم الوثائق ،على حمایة البیئة وتوفیر األوراقوعمالً 

م أیضا الطبع على وجهي الصفحة. ولكن، یمكن الحصول على الوثائق وعند الطبع یرجى منه،إلیهم سابقاً 

اء من یوم العمل األخیر من األسبوع السابق لدورة المجلس ستكمالها ونشرها بعد استراحة الغدالتي تم ا

رها بكمیات محدودة من مكتب الوثائق الواقع في المساحة یسیتم توزیعها أثناء الدورة وتوفالتنفیذي و 

مؤتمرات بالقرب من مكتب التسجیل، المتواجد في منطقة االجتماعات في الطابق األرضي. للالمخصصة 

یذي في دورته التاسعة علیها المجلس التنفصدقوبالتماشي مع سیاسة الصندوق بشأن نشر الوثائق التي 

لرسمیة على موقع الصندوق المفتوح على شبكة اإلنترنت باللغات استتاح الوثائق أیضاً ،والثمانین

للصندوق. ویمكن للسادة المندوبین أخذ الوثائق إن اقتضى األمر بعد التسجیل مباشرة.

ویمكن للسادة المندوبین اإلسهام في جعل هذا االجتماع غیر ضار بالبیئة من خالل االمتناع عن طلب - 13

ة اإلنترنت.نسخ إضافیة من الوثائق، وطبع الوثائق على جهتي الصفحة والرجوع إلى الوثائق على شبك

  التخلص من الوثائق التي لم تعد الزمة بوضعها في سالت خاصة إلعادة تدویرها.ویرجى 

  واللغات المستخدمة في االجتماعاتالترجمة الفوریة

بهذه الترجمة الفوریةوسیتم توفیر اللغات الرسمیة للصندوق هي العربیة واإلنكلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة. - 14

.الوثائق ذات الصلةدر بها أیضاً اللغات األربع وتص

) حیث یمكن لممثلي الدول S-105بصریة في قاعة االستماع (قاعة إیطالیا للمؤتمرات - هنالك وصلة سمعیة- 15

قاعات ستزوداألعضاء الذین یسمیهم ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفیذي متابعة وقائع الدورة. 

بلغات الصندوق الرسمیة األربع.وسائل الترجمة الفوریةبت في المساحة المخصصة للمؤتمرااالجتماعات

ویمكن للمندوبین متابعة المناقشات باستخدام أجهزة االستماع المزودة بمفتاح الختیار اللغة المطلوبة. ویرجى 

من السادة المندوبین ترك السماعة على المنضدة في نهایة كل جلسة.

  تنفیذيدورة المجلس الالتسجیل لحضور –ثالثاً 

  الوفوداتإخطار 

مكتب سكرتیر الصندوق بأسماء جمیع األشخاص المكلفین من قبل الدولة العضو المعنیة إخطار یرجى - 16

، علمًا بأنه من غیر 2012مارس/آذار23یوم الثالثاء لحضور دورة المجلس التنفیذي في موعد أقصاه 

ي خطاب اعتماد محدد لحضور هذه الدورة  المطلوب من السادة ممثلي الدول األعضاء المعتمدین إرسال أ
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شعار إإذا كانت أوراق اعتمادهم تنص على تمثیلهم لحكوماتهم في دورات الهیئات الرئاسیة للصندوق حتى 

ل إلى مكتب سكرتیر سآخر، ولكن من الضروري إدراج أسمائهم ضمن أسماء الوفد في القائمة التي ستر 

  .الصندوق

  التسجیل

مكتبإلىاألعضاء أن یتكرموا بالتوجه، فور وصولهم، الرسمیة للدولوفود الیرجى من جمیع أعضاء - 17

لحصول على وذلك للتسجیل واالطابق تحت األرضيفي المساحة المخصصة للمؤتمرات في اقعالو التسجیل 

  .اتشارات االجتماع

صباحًا.8.30، من الساعة 2012بریل/نیسانأ3الثالثاء سیبدأ التسجیل یوم - 18

  لوفود المشاركةباقائمة 

من أجل لدى مكتب التسجیل2012أبریل/نیسان 3المسجلة یوم الثالثاء ستتوفر قائمة مؤقتة بأسماء الوفود - 19

  . أما القائمة النهائیة فستدرج في محاضر الدورة.إدخال أي تصحیح علیها

تعدیالت یرون ةبأیأن یبلغوا مكتب التسجیل مثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذي ممن السادة یرجى- 20

.الوفود المشاركةالمؤقتة بأسماء القائمة إدخالها على 

  التسهیالت األخرى-رابعاً 

  ترتیبات السفر

  یمكن الحصول على المساعدة في ترتیبات السفر من مكتب وكیل خدمات سفریات الصندوق - 21

Carlson Wagonlit الواقع في الطابق األرضي، الغرفةB-011 صباحًا 9.00الساعة ن م. ویفتح المكتب

  مساء.5.00حتى الساعة 

  المصرفیةالتسهیالت

االستقبال صالةفي الطابق األرضي بالقرب من Banca Popolare di Sondrioمصرف یوجد فرع - 22

ومن بعد الظهر 1.30حتى الساعة صباحاً 8.30من الساعة في المصرف هي العملمواعیدو .ةالرئیسی

  .بعد الظهر4.00حتى الساعة 2.30الساعة 

  صرف نفقات السفر وبدل اإلعاشة

یرجى من ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذي تقدیم نسخة من بطاقات سفرهم مع بطاقة الصعود - 23

إلى الطائرة و/أو أرومة البطاقة، مع فاتورة و/أو إیصال وكیل السفر إلى مكتب الصرف (الواقع في 

. وبما یتماشى مع اللوائح على الفوروصولهم السترداد النفقات المساحة المخصصة للمؤتمرات) عند 

الخاصة بتسییر أعمال الصندوق، یحق لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذي "الحصول على ما 

وٕاذا كان السفر جوًا، ....یتكبدونه من نفقات فعلیة للسفر إلى مكان االجتماع ذهابًا وٕایابًا من أقرب الطرق

مة تذاكر الطائرة بالدرجة السیاحیة". وستكون قیمة تذاكر السفر وبدالت اإلعاشة جاهزة لالستالم تصرف قی

  بعد الظهر.12.30من الساعة 2012أبریل/نیسان 4األربعاءمن المصرف یوم
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  الخدمات الطبیة

اد مع منظمة ستكون ممرضة الصندوق موجودًة في مبنى المقر خالل الدورة. عالوة على ذلك، فقد تم اإلعد- 24

األغذیة والزراعة لألمم المتحدة لتوفیر خدمات طبیة أخرى إذا ما تطلبت الحاجة. ویجب طلب مثل هذه 

  الخدمات من خالل ممرضة الصندوق.

  مكتب البرید

شارععشر دقائق في ویوجد أقرب مكتب برید إیطالي على مسیرة، مقر الصندوقال یوجد مكتب برید في - 25

Via A. Del Sarto 12 متفرع من شارع)Via Baldovinetti(. 7.00حتى صباحًا 8.00وهو یفتح من الساعة

  حتى یوم الجمعة.مساًء من یوم االثنین 

  رسائل البرید الواردة

ما عن طریق مراسل قاعة المؤتمرات أو مساعد مكتب إسیتم توزیع الرسائل الشخصیة للسادة المندوبین - 26

باستـخدام عبارةالمشاوراتهیئة منـدوب لدى إلىبوضوح أنها مرسلة . والمرجو أن تبین الرسائلالتسجیل

"Executive Board Representativeالعنوان البریدي للصندوق وهو:إلىتوجه ، وأن " بعد االسم

via Paolo di Dono, 44, 00142 Rome, ItalyInternational Fund for Agricultural Development,. أما رقم

  .ifad@ifad.org: اإللكتروني؛ والعنوان 39+504346306هوفالفاكس

  مرافق االتصال 

یمكن للسادة المندوبین تلقي االتصاالت الهاتفیة في المساحة المخصصة للمؤتمرات على األرقام التالیة:- 27

+39 06 5459 النفقات)، أو استرداد(2112، تسجیل)(مكتب ال 2101؛(مكتب الوثائق)2285/2275

  ).االستعالمات(مكتب 2193

  خدمة اإلنترنت

وحولها. كما یتوفر عدد الجلسات العامة) في قاعة Wi-Fiتتوفر للسادة المندوبین خدمة اإلنترنت الالسلكي (- 28

روبات مع وصالت اإلنترنت في قاعة استراحة المندوبین القریبة من مقصف المشأجهزة الكمبیوترمن 

والمأكوالت الخفیفة في المساحة المخصصة للمؤتمرات. وتتوفر وصالت لإلنترنت كذلك في الكافیتریا 

في الطابق األرضي.وصالة المدخل الرئیسي 

إیداع المعاطف والحقائب

  إلیداع المعاطف والحقائب.في المساحة المخصصة للمؤتمراتهناك غرفة - 29

  سیارات األجرة

أن من حق سیارات األجرة علمًا اإلحاطة. ویرجى مقر الحراسة الرئیسين ماألجرة یمكن استدعاء سیارات - 30

من الشخص الذي استدعاها.جرحد أدنى من األل عن استخدامها أن تحصل علىدَ عالتي تستدعى ثم یُ 
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  المطاعم ومقاصف المشروبات

في المقصف الكائن بالطابق مدعومةالخفیفة والساندویتشات والحلویات بأسعار المشروباتالقهوة و تتوفر- 31

.األرضيتحتالمخصصة للمؤتمرات في الطابقالموجود بالمساحةاألرضي والمقصف 

ظهرا وحتى 12.00یقدم مقصف الخدمة الذاتیة الموجود في الطابق األرضي وجبة غداء من الساعة و - 32

مة الذاتیة القریبة في بعد الظهر. عالوة على ذلك، ستتوفر قائمة بالمطاعم ومقاصف الخد2.00الساعة 

مكتب االستعالمات.

  حفل استقبال

، سیقیم رئیس الصندوق حفل استقبال لجمیع السادة نیسان/أبریل3الثالثاء برنامج عمل یوم عقب انتهاء - 33

المندوبین في المساحة المخصصة للمؤتمرات.

معلومات إضافیة

والمنصة www.ifad.orgبكة اإلنترنتیرجى من السادة المندوبین الرجوع إلى موقع الصندوق على شو - 34

بانتظام لالطالع على أیة معلومات https://webapps.ifad.org/membersالتفاعلیة للدول األعضاء 

.جدیدة


