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  للمجلس التنفیذيبعد المائةالسادسةترتیبات الدورة 

للسادة المندوبینعامة معلومات –أوال

الدورةانعقادومقرمواعید 

20الموافقالخمیس یوممن صباح 9.30الساعة منذيـبعد المائة للمجلس التنفیالسادسة دورة ـالستعقد -1

مقر الصندوق في، 2012سبتمبر/أیلول 21ة الجمعحتى یوم و 2012سبتمبر/أیلول 

Viaوعنوانه Paolo di Dono 44 (EUR)عن مطار ةدقیقة بالسیار 15ویبعد المقر حوالي .، في روما

Leonardo da Vinci (Fiumicino).وأقرب محطة مترو له هي محطةLaurentina.

سبق انعقاد یس2012سبتمبر /أیلول 19عاء األربفي یوم و بأنه ویرجى من السادة المندوبین اإلحاطة علماً -2

إلى صباحا 10.30من الساعة ،تعبئة الموارد البدیلة للصندوق:حولغیر رسمیةةندو المجلس التنفیذي 

راً 12.30الساعة  نتائجها وأثرها : مشروعات الصندوق:وحدث لتقاسم المعرفة عن مطبوع صیني حول؛ظه

.بعد الظهر5.00وحتى الساعة 3.00من الساعة ،فیة في الصینعلى الحد من الفقر في المناطق الری

موقف السیارات والنقل

ویتوجب على .بالقرب من المدخل الرئیسي للمقرالتي تقلهم السیارات النزول من لسادة المندوبین لیمكن -3

السائقین مغادرة المكان فورا عقب نزول السادة المندوبین بهدف إبقائه خالیًا.

تم :ساس تقدیم الخدمة لمن یأتي أوالأللسادة المندوبین على د محدود من المواقف في المرآب تم حجز عد-4

، في المرآب Via Paolo di Dono, 82موقفا في 11، وVia Paolo di Dono 44مواقف في 5حجز 

فترة وسیتواجد حارس أمن في المكان لتقدیم المساعدة طوال ؛الخارجي خلف مبنى مقر الصندوق

.جتماعاتاال

ومقر Laurentinaبوجود خدمة باص مكوكي بین محطة مترو ویرجى من السادة المندوبین اإلحاطة علماً -5

Viale Luca Gaurico, 9-11في Laurentinaمحطة، األول عند موقفینویتحرك هذا الباص بین .الصندوق

باص ذي اللون األصفر في الشارع الرئیسي خلف المحطة، والثاني عند مقر الصندوق في موقف ال

  .),Via Paolo di Donoمن شارع 50و44بین الرقمین (المحاذي للمدخل الرئیسي لبیت الحراسة

  ترتیبات األمن

ولن یسمح موظفو األمن بدخول المبنى .مقرهوداخل مدخل الصندوقعندإجراءات أمنیة صارمة ستطبق-6

ویمكن القبول بتصاریح األمن الصادرة .الصندوقإال لألشخاص الذین یحملون تصاریح األمن الصادرة عن

أمن تصاریحسیتم إصدار ،وٕاال.عن منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة و/أو برنامج األغذیة العالمي

بدخول المبنى والوصول إلى مكتب التسجیل الواقع في المساحة المخصصة سماح للسادة المندوبین للمؤقتة

.للمؤتمرات

من مكتب التسجیل الواقع في المساحة المخصصة للمؤتمرات في الطابق وبینالسادة المندیعجمسیتلقى-7

.دورة المجلس التنفیذيشارات تسمح لهم بحضور تحت األرضي 
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في جمیع األوقات وعدم ترك شارات االجتماعاتارتداء و األمنتصاریححملالمندوبینیرجى من السادة و -8

ویتوجب على السادة المندوبین حمل الشارتین .ون رقابة في مكان االجتماعحقائبهم أو أي أغراض ثمینة د

  .لدخول قاعة االجتماعات

  تنظیم الجلسات-ثانیا

  قاعات االجتماعات ومواعید انعقادها

وسوف تعقد .الطابق تحت األرضيفي ) S-120(البیضویة لمؤتمرات اقاعةدورة المجلس التنفیذي في ستعقد - 9

بعد الظهر حتى 2.30بعد الظهر ومن الساعة 1.30صباحًا حتى الساعة 9.00لساعة من ااالجتماعات 

.صباحا9.30فیما عدا یوم افتتاح الدورة حیث ستبدأ االجتماعات الساعة ،مساء7.00الساعة 

سادة لذا یرجى من ال.من الضروري بدء االجتماعات في المواعید المقررة لها واحترام الجداول الزمنیةو - 10

  .الحضور في الوقت المحددبینو مندال

.جتماعاتاالقاعات بضرورة إقفال هواتفهم المحمولة قبل الدخول إلى المندوبینونذكر جمیع - 11

.سیوزع برنامج العمل قبل أسبوعین من بدایة الدورة- 12

  توزیع الوثائق

التالي: وذلك على الموقعشبكة اإلنترنتعلىسیتم نشر الوثائق حال توفرها على موقع الصندوق - 13

https://webapps.ifad.org/members/eb/106.یرجى من السادة ،على حمایة البیئة وتوفیر األوراقالً ـوعم

وعند الطبع یرجى منهم أیضا الطبع على ،التي أرسلت إلیهم سابقاً المندوبین أن یحضروا معهم الوثائق 

اء من یوم العمل األخیر من تراحة الغدستكمالها ونشرها بعد اسالوثائق التي تم اأما.وجهي الصفحة

رها بكمیات محدودة من مكتب یسیتم توزیعها أثناء الدورة وتوففالتنفیذي األسبوع السابق لدورة المجلس 

سیاسة الصندوق بشأن ووفقا ل.األرضيتحت مؤتمرات في الطابق الوثائق الواقع في المساحة المخصصة لل

على ستتاح الوثائق أیضاً ،یذي في دورته التاسعة والثمانینالتنفعلیها المجلسصدقنشر الوثائق التي 

ویمكن للسادة المندوبین أخذ .موقع الصندوق المفتوح على شبكة اإلنترنت باللغات الرسمیة للصندوق

.الوثائق إن اقتضى األمر بعد التسجیل مباشرة

البیئة من خالل االمتناع عن طلب ویمكن للسادة المندوبین اإلسهام في جعل هذا االجتماع غیر ضار ب- 14

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

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

  واللغات المستخدمة في االجتماعاتالترجمة الفوریة

بهذه الترجمة الفوریةوسیتم توفیر .لرسمیة للصندوق هي العربیة واإلنكلیزیة والفرنسیة واإلسبانیةاللغات ا- 15

ونذكر السادة المندوبین بضرورة التحدث بسرعة .الوثائق ذات الصلةاللغات األربع وتصدر بها أیضاً 

والوضوح.معقولة لتمكین المترجمین الفوریین من نقل أفكارهم بأكبر قدر ممكن من الدقة

) حیث یمكن لممثلي الدول S-105بصریة في قاعة االستماع (قاعة إیطالیا للمؤتمرات - هنالك وصلة سمعیة- 16

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



EB 2012/106/INF.1

3

ویمكن للمندوبین متابعة المناقشات باستخدام أجهزة .بلغات الصندوق الرسمیة األربعوسائل الترجمة الفوریةب

ویرجى من السادة المندوبین ترك السماعة على المنضدة في .االستماع المزودة بمفتاح الختیار اللغة المطلوبة

.نهایة كل جلسة

  دورة المجلس التنفیذيالتسجیل لحضور –ثالثا 

  الوفوداتإخطار 

سماء جمیع األشخاص المكلفین من قبل الدولة العضو المعنیة مكتب سكرتیر الصندوق بأإخطار یرجى - 17

، علمًا بأنه من غیر 2012سبتمبر/أیلول 11ثالثاءاللحضور دورة المجلس التنفیذي في موعد أقصاه

المطلوب من السادة ممثلي الدول األعضاء المعتمدین إرسال أي خطاب اعتماد محدد لحضور هذه الدورة  

شعار إادهم تنص على تمثیلهم لحكوماتهم في دورات الهیئات الرئاسیة للصندوق حتى إذا كانت أوراق اعتم

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

  .الصندوق

  التسجیل

مكتبإلىعضاء أن یتكرموا بالتوجه، فور وصولهم، األالرسمیة للدولوفود الیرجى من جمیع أعضاء - 18

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

  .شارات االجتماع

.صباحاً 8.30، من الساعة 2012سبتمبر/أیلول 20الخمیسسیبدأ التسجیل یوم- 19

  بالوفود المشاركةقائمة 

للرجوع لدى مكتب التسجیل2012سبتمبر/أیلول 20الخمیس المسجلة بتاریخ یوم ة بأسماء الوفود ستتوفر قائم- 20

  .أما القائمة النهائیة فستدرج في محاضر الدورة.إلیها

تعدیالت یرون ةأن یبلغوا مكتب التسجیل بأیمثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذيممن السادة یرجى- 21

.الوفود المشاركةمؤقتة بأسماء الالقائمة إدخالها على 

  التسهیالت األخرى-رابعا

  ترتیبات السفر

  یمكن الحصول على المساعدة في ترتیبات السفر من مكتب وكیل خدمات سفریات الصندوق - 22

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

  .ءمسا5.00حتى الساعة 
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  المصرفیةالتسهیالت

.ةاالستقبال الرئیسیصالةفي الطابق األرضي بالقرب من Banca Popolare di Sondrioمصرف لیوجد فرع - 23

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

  .بعد الظهر4.00حتى الساعة بعد الظهر  2.30

  سفر وبدل اإلعاشةصرف نفقات ال

یرجى من ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذي تقدیم نسخة من بطاقات سفرهم مع بطاقة الصعود - 24

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

وبما یتماشى مع اللوائح .الفورعلى المساحة المخصصة للمؤتمرات) عند وصولهم السترداد النفقات 

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

ة جاهزة لالستالم ـة تذاكر السفر وبدالت اإلعاشـوستكون قیم.یة"ة تذاكر الطائرة بالدرجة السیاحـتصرف قیم

  .بعد الظهر12.30من الساعة 2012سبتمبر/أیلول 20الخمیس من المصرف یوم

  الخدمات الطبیة

عالوة على ذلك، فقد تم اإلعداد مع منظمة .ستكون ممرضة الصندوق موجودة في مبنى المقر خالل الدورة- 25

ویجب طلب مثل هذه .ألمم المتحدة لتوفیر خدمات طبیة أخرى إذا ما تطلبت الحاجةاألغذیة والزراعة ل

  .الخدمات من خالل ممرضة الصندوق

  مكتب البرید

شارععشر دقائق في ویوجد أقرب مكتب برید إیطالي على مسیرة، مقر الصندوقال یوجد مكتب برید في - 26

Via A. Del Sarto 12)متفرع من شارع الVia Baldovinetti(. حتىصباحًا 8.00وهو یفتح من الساعة

  .حتى یوم الجمعةمساًء من یوم االثنین 7.00الساعة

  رسائل البرید الواردة

ما عن طریق مراسل قاعة المؤتمرات أو مساعد مكتب إسیتم توزیع الرسائل الشخصیة للسادة المندوبین - 27

"في المجلس التنفیذيالدولة العضوممثل"إلىوالمرجو أن تبین الرسائل بوضوح أنها مرسلة .التسجیل

العنوان البریدي للصندوق إلىتوجه ، وأن " بعد االسمExecutive Board representative"باستـخدام عبارة

International Fund for Agriculturalوهو: Development, Via Paolo di Dono, 44, 00142 Rome, Italy.

  .org.ifad@ifad: اإللكتروني؛ والعنوان +50434630639هوفالفاكسأما رقم 

  مرافق االتصال 

یمكن للسادة المندوبین تلقي االتصاالت الهاتفیة في المساحة المخصصة للمؤتمرات على األرقام التالیة:- 28

+39 06 5459 2193)، أو مكتب الصرف(2112؛(مكتب التسجیل)2101؛(مكتب الوثائق)2285/2275

  .)االستعالمات(مكتب 
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  خدمة اإلنترنت

كما یتوفر عدد .وحولهاالجلسات العامة) في قاعة Wi-Fiتتوفر للسادة المندوبین خدمة اإلنترنت الالسلكي (- 29

مع وصالت اإلنترنت في قاعة استراحة المندوبین القریبة من مقصف المشروبات أجهزة الكمبیوترمن 

المقصفوتتوفر وصالت لإلنترنت كذلك في .الت الخفیفة في المساحة المخصصة للمؤتمراتوالمأكو 

.في الطابق األرضيةالرئیسیاالستقبالوصالة 

إیداع المعاطف والحقائب

  .إلیداع المعاطف والحقائبفي المساحة المخصصة للمؤتمراتهناك غرفة - 30

  سیارات األجرة

أن من حق سیارات علمًا اإلحاطةویرجى .ق مكتب االستعالماتیمكن استدعاء سیارات األجرة عن طری- 31

من الشخص الذي جرحد أدنى من األل عن استخدامها أن تحصل علىدَ عاألجرة التي تستدعى ثم یُ 

.استدعاها

  المطاعم ومقاصف المشروبات

الكائن بالطابق في المقصف مدعومةالخفیفة والساندویتشات والحلویات بأسعار المشروباتالقهوة و تتوفر- 32

.األرضيتحتالمخصصة للمؤتمرات في الطابقالموجود بالمساحةاألرضي والمقصف 

ظهرا وحتى 12.00یقدم مقصف الخدمة الذاتیة الموجود في الطابق األرضي وجبة غداء من الساعة و - 33

القریبة في عالوة على ذلك، ستتوفر قائمة بالمطاعم ومقاصف الخدمة الذاتیة .بعد الظهر2.00الساعة 

.مكتب االستعالمات

  وجبة الغداء

یقاف الممارسة المعتادة في دعوة السادة إانسجاما مع جملة واسعة من إجراءات الكفاءة المنفذة، سیتم - 34

اء متوفرة ة الغدوجبستبقىالمندوبین الذین یحضرون المجلس التنفیذي إلى وجبة غداء. وعوضا عن ذلك 

كافیتیریا ع، ویمكن للسادة المندوبین الراغبین بها الحصول على قائمة طعام للسادة المندوبین یومي االجتما

ومن المقرر أن ة الطعام الرئیسیة في المساحة المخصصة للمؤتمرات.لصندوق بأسعار الكافیتیریا في قاعا

من ظهر كل یوم.1.30اء الساعة تبدأ استراحة الغد

  حفل استقبال

، سیقیم رئیس الصندوق حفل استقبال لجمیع 2012سبتمبر/أیلول 20س الخمیبرنامج عمل یوم عقب انتهاء - 35

.السادة المندوبین في المساحة المخصصة للمؤتمرات

معلومات إضافیة

دول األعضاء ـة للـالمنصة التفاعلیوع إلى ـادة المندوبین الرجـن السـى مـیرج- 36

org/members.ifad.https://webappsومات جدیدةبانتظام لالطالع على أیة معل.


