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 بعد المائة للمجلس التنفيذيعشرة  الثامنةترتيبات الدورة 

 معلومات عامة للسادة المندوبين - أوال

 مواعيد ومقر انعقاد الدورة

 الصندوق مقر ف: ،2016سبتمبر/أيلول  22-21يوم:  التنفيذي للمجلس المائة بعد عشرةالثامنة  الدورة ستعقد -1

ويرجى أخذ العلم أنه وبالنظر ألشغال اإلصالح روما.  ف: ، Via Paolo di Dono 44 (EUR)وعنوانه
الجارية عند المدخل الرئيس: للمقر، وتإجراء مؤقت لهذه الدورة، يتوجب على السادة المندوبين دخول المبنى 

 عن بالسيارة دقيقة 20 حوال: المقر ويبعد . Via Paolo di Dono 38من المدخل الجانب: الواقع بـ

 .Laurentina محطة ه: له مترو محطة . وأقربLeonardo da Vinci (Fiumicino)مطار

 والنقل السيارات موقف
، سياراتهم دون االستعانة بسائقالذين يقودون  المندوبين للسادة المرآب ف: المواقف من محدود عدد حجز تم -2

 ف: ، Via Paolo di Dono 86ف:و  ،Via Paolo di Dono 44أوال ف:  يأت: لمن الخدمة تقديم أساس على
 فترة طوال المساعدة لتقديم المتان ف: أمن حارس وسيتواجد .الصندوق مقر مبنى خلف الخارج: المرآب

 .االجتماعات

. للمقر الرئيس: المدخلأمام  تقلهم الت: السيارات من النزول يستعينون بسائقينالذين  نيالمندوب للسادة يمتن -3
 ببقاء يسمح خاليًا. ولن إبقائه بهدف المندوبين السادة نزول عقب فورا المتان مغادرة السائقين على ويتوجب

 .أعاله المذتورة المحجوزة المواقف خارج سيارة أية

 ومقر Laurentina مترو محطة بين متوت: باص خدمة بوجود علماً  اإلحاطة المندوبين السادة من ويرجى -4
 Viale Luca Gaurico ف: Laurentina محطة عند األول موقفين، بين الباص هذا ويتحرك الصندوق.

 للمدخل المحاذي الباص موقف ف: الصندوق مقر عند والثان: المحطة، خلف الرئيس: الشارع :ف 11-9
 (.Via Paolo di Dono, 44-50بين ) الرئيس:

 األمن ترتيبات
 بعدم األمن موظف: إلى تعليمات وستصدر. المبنى وداخل المدخل عند صارمة أمنية إجراءات ستطبق -5

  والزراعة األغذية منظمة أو الصندوق يصدرها الت: األمن تصاريح يحمل ال شخص ألي السماح
 أمن تصاريح إصدار سيتموف: حال عدم توفر هذه التصاريح، المبنى.  بدخول العالم: األغذية برنامج أوو/

 المخصصة المساحة ف: الواقع التسجيل متتب إلى والوصول المبنى بدخول المندوبين للسادة للسماح مؤقتة
 .للمؤتمرات

 تحت الطابق ف: للمؤتمرات المخصصة المساحة ف: الواقع التسجيل متتب من المندوبين السادة جميع سيتلقى -6
 .التنفيذي المجلس دورة بحضور لهم تسمح شارات األرض:

 ترك وعدم األوقات جميع ف: االجتماعات شارات وارتداء األمن تصاريح حمل المندوبين السادة من ويرجى -7
 .االجتماع متان ف: رقابةم دون ثمينة أغراض أي أو حقائبهم
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 تنظيم الجلسات - اثاني

 قاعات االجتماعات ومواعيد انعقادها

وستعقد  .األرض: تحت الطابق ف: (S-120) البيضوية قاعةال ف: التنفيذي المجلس دورةاجتماعات  ستعقد -8
 1.30  الساعة حتى صباحاً  9.30 الساعة من 2016سبتمبر/أيلول  21الموافق  األربعاءاالجتماعات يوم هذه 
سبتمبر/أيلول  22الموافق  الخميسيوم و  مساء؛ 7.00 الساعة حتى الظهر بعد 3.00 الساعة ومن ظهراً 
 7.00بعد الظهر حتى الساعة  3.00ومن الساعة  ظهراً  1.30الساعة حتى صباحا  9.00 الساعةن ، م2016
 .مساءا

 الوفود من يرجى الزمنية. لذا الجداول واحترام لها المقررة المواعيد ف: االجتماعات بدء الضروري ومن -9
 المحدد. الوقت ف: الحضور

 االجتماعات. قاعات إلى الدخول قبل المحمولة هواتفهم إقفال بضرورة المندوبين جميع ونذتر -10

 .الدورة بداية من أسبوعين قبل العمل برنامج وسينشر -11

 /االقتصاد في استخدام األوراقتوزيع الوثائق

عليها المجلس التنفيذي ف: دورته المائة،  الت: صدق ،مع سياسة الصندوق بشأن نشر الوثائق ىتماشما يب -12
موقع وعلى  https://webapps.ifad.org/members/eb/118الرابط على استتمالها  حالستتاح الوثائق 

الوثائق الت: تم  وسيتم توزيعباللغات الرسمية للصندوق.  www.ifad.org الصندوق على شبتة اإلنترنت
بتميات محدودة وستوفر ورة المجلس التنفيذي يوم العمل األخير من األسبوع السابق لد بعداستتمالها ونشرها 

 متتب الوثائق الواقع ف: المساحة المخصصة للمؤتمرات ف: الطابق تحت األرض:.ف: 

على من خالل تنزيل الوثائق  ويمتن للسادة المندوبين اإلسهام ف: جعل هذا االجتماع غير ضار بالبيئة -13
الوثائق هذه . ويرجى التخلص من ة، وطبع الوثائق على جهت: الصفحةالشخصي اإللتترونية أجهزتهم

 .بوضعها ف: سالت خاصة إلعادة تدويرها

 الترجمة الفورية واللغات المستخدمة في االجتماعات

 بهذه الفورية الترجمة توفير وسيتم واإلسبانية. والفرنسية واإلنتليزية العربية ه: للصندوق الرسمية اللغات -14
 بسرعة التحدث بضرورة المندوبين السادة ونذترالصلة.  ذات الوثائق أيضاً  بها تصدرالت:  األربع اللغات
 .والوضوح الدقة من ممتن قدر بأتبر أفتارهم نقل من الفوريين المترجمين لتمتين معقولة

 لالدو  لممثل: يمتن حيث (S-105 للمؤتمرات إيطاليا قاعة) االستماع قاعة ف: بصرية-سمعية وصلة هنالك -15
قاعة  ستزودو. الدورة وقائع متابعة التنفيذي المجلس ف: األعضاء الدول ممثلو يسميهم الذين األعضاء

 المناقشات متابعة للمندوبين ويمتن .األربع الرسمية الصندوق بلغات الفورية الترجمة بوسائلاالستماع 
 السماعة ترك المندوبين السادة من ويرجى. المطلوبة اللغة الختيار بمفتاح المزودة االستماع أجهزة باستخدام

 .اجتماع تل نهاية ف: المنضدة على

http://www.ifad.org/
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 التسجيل لحضور دورة المجلس التنفيذي - ثالثا

 إخطارات الوفود

 المعنية العضو الدولة قبل من المتلفين األشخاص جميع بأسماء الصندوق سترتير متتب إخطار يرجى -16
 غير من بأنه علماً  .2016سبتمبر/أيلول  15 الخميس يوم أقصاه موعد ف: التنفيذي المجلس دورة حضورب

  الدورة هذه لحضور محدد اعتماد خطاب أي إرسال المعتمدين األعضاء الدول ممثل: السادة من المطلوب
 إشعار حتى للصندوق الرئاسية الهيئات دورات ف: لحتوماتهم تمثيلهم على تنص اعتمادهم أوراق تانت إذا

 سترتير متتب إلىالمرسلة  القائمة ف: الوفد أسماء ضمن أسمائهم إدراج الضروري من ولتن آخر،
 .الصندوق

 التسجيل

 متتب إلى وصولهم، فور بالتوجه، يتترموا أن األعضاء للدول الرسمية الوفود أعضاء جميع من يرجى -17
 شارات على والحصول للتسجيل األرض: تحت الطابق ف: للمؤتمرات المخصصة المساحة ف: الواقع التسجيل

  االجتماعات.

  .صباحا 8.30 الساعة من ،2016سبتمبر/أيلول  21 ألربعاءا يوم التسجيل سيبدأ -18

 قائمة بالوفود المشاركة

 أجل من التسجيل متتب لدىسبتمبر/أيلول  21 ألربعاءا يوم المسجلة الوفود بأسماء مؤقتة قائمة ستتوفر -19
  .الدورة محاضر ف: فستدرج النهائية القائمة . أماالرجوع إليها

 ونيدير  تعديالت بأية التسجيل متتب يبلغوا أن التنفيذي المجلس ف: األعضاء الدول ممثل: السادة من يرجى -20
 المشارتة. الوفود بأسماء المؤقتة القائمة على إدخالها

 التسهيالت األخرى - رابعا

 والصرف السفر ترتيبات

قامتهم الجوية يرجى من السادة الممثلين الراغبين ف: الحصول على مساعدة الصندوق ف: حجز رحالتهم  -21 وا 
رقم على يوما قبل تاريخ انعقاد الدورة  20ف: موعد أقصاه االتصال بمتتب سترتير الصندوق  فندقف: ال
يتم وسوف . MS-Liaison@ifad.orgالبريد اإللتترون::  أو بواسطة ؛2277 5459 06 39+: الهاتف

من خالل وتالة السفر ف: مقر ف: إطار برنامج الفندق المفضل  والفندق مقدما دفع تتاليف السفرالحجز و 
 .Carlson Wagonlit Travel))الصندوق 

بالقيام بترتيبات السفر بأنفسهم فسيتم تسديد تتاليف السفر وبدل لين الذين يرغبون أما بالنسبة للسادة الممث -22
يظهر تفاصيل الرحلة  يصالوا  اإلعاشة اليومية لوجبات الطعام والنفقات المتنوعة عند تقديمهم لبطاقة السفر 

لم يتم استخدام  ولن يقوم الصندوق بتسديد تتاليف اإلقامة ف: الفندق ف: حال .والتتاليف الت: تتبدوها
 برنامج الفندق المفضل. 

 إلى الصعود بطاقة مع سفرهم بطاقات من نسخة تقديم التنفيذي المجلس ف: األعضاء الدول ممثل: من يرجى -23
 المخصصة المساحة ف: الواقع) الصرف متتب إلى السفر وتيل إيصال/فاتورة مع البطاقة، أرومة أو/و الطائرة
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 أعمال بتسيير الخاصة اللوائح مع يتماشى وبما .الفور على النفقات السترداد وصولهم عند( للمؤتمرات
 فعلية نفقات من يتتبدونه ما على الحصول" التنفيذي المجلس ف: األعضاء الدول لممثل: يحق الصندوق،

ياباً  ذهاباً  االجتماع متان إلى للسفر ذا ... الطرق أقرب من وا   الطائرة تذاتر قيمة تصرف جوًا، السفر تان وا 
 المتبعة الجديدة السفر إجراءات مع يتفق بما اإلعاشة وبدالت السفر تذاتر قيمة وستتون." السياحية بالدرجة
سبتمبر/أيلول  22 الخميس يوم المصرف من لالستالم جاهزة وستتون الصندوق، إدارة عليها وافقت والت:
 .ظهراً  12.00 الساعة من 2016

 التسهيالت المصرفية

. الرئيسية االستقبال صالة من بالقرب األرض: الطابق ف: Banca Popolare di Sondrio مصرف فرع يوجد -24
 الساعة ومن الظهر بعد 1.30 الساعة حتى صباحاً  8.30 الساعة من ه: المصرف ف: العمل ومواعيد
 .الظهر بعد 4.00 الساعة حتى2.30 

 .Banca Popolare di Sondrioمصرف توجد ماتينتان للصرف اآلل: ف: الطابق األرض: مقابل  -25

 الخدمات الطبية

 منظمة مع تخاذ ترتيباتا تم ذلك، على عالوة. الدورة خالل المقر مبنى ف: موجودةً  الصندوق ممرضة ستتون -26
 هذه مثل طلب الحاجة. ويجب تطلبت ما إذا أخرى طبية خدمات لتوفير المتحدة لألمم والزراعة األغذية
  .الصندوق ممرضة خالل من الخدمات

 مكتب البريد

 شارع ف: دقائق عشر مسيرة على إيطال: بريد متتب أقرب ويوجد الصندوق، مقر ف: بريد متتب يوجد ال -27
Via A. Del Sarto 12  متفرع( شارع منVia Baldovinetti  .)حتىو  صباحاً  8.00 الساعة من يفتح وهو 

 .الجمعة يوم حتى االثنين يوم من مساء 7.00  الساعة

 رسائل البريد الواردة

سيتم توزيع الرسائل الشخصية للسادة المندوبين إما عن طريق مراسل قاعة المؤتمرات أو مساعد متتب  -28
والمرجو أن تبين الرسائل بوضوح أنها مرسلة إلى "ممثل الدولة العضو ف: المجلس التنفيذي"  التسجيل.

" بعد االسم، وأن توجه إلى العنوان البريدي Executive Board Representativeباستـخدام عبارة "
 ,International Fund for Agricultural Development, Via Paolo di Dono, 44للصندوق وهو: 

00142 Rome ،Italy. :البريد اإللتترون:: ،5043463 06 39+ رقم الفاتس ifad@ifad.org. 

 لهاتفيةت ااالتصاال

يمتن للسادة المندوبين تلق: االتصاالت الهاتفية ف: المساحة المخصصة للمؤتمرات على األرقام التالية:  -29
 (.الصرف متتب) 2112 ؛)متتب التسجيل(  2101)متتب الوثائق(؛ 2285/2275 5459 06 39+

 اإلنترنت خدمة

تغطية تاملة ومحمية ف: البناء بأسره. ويمتن  توفرWiFi) )يتوفر ف: مقر الصندوق شبتة انترنت السلتية  -30
 ifad_guestه الشبتة من أي متان ف: المبنى باستخدام رابط الشبتة ذللسادة المندوبين الوصول إلى ه

 .ifadguestوتلمة السر 
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 إيداع المعاطف والحقائب

 .والحقائب المعاطف إليداع للمؤتمرات المخصصة المساحة ف: غرفة هناك -31

 األجرةسيارات 

 حق من أن علماً  اإلحاطة ويرجى .الرئيس: المدخل عند الحراسة مقر من األجرة سيارات استدعاء يمتن -32
 الذي الشخص من األجر من أدنى حد على تحصل أن استخدامها عن ُيعَدل ثم تستدعى الت: األجرة سيارات

 .استدعاها

 المطاعم ومقاصف المشروبات

 بالطابق التائن المقصف ف: مدعومة بأسعار والحلويات والساندويتشات الخفيفة والمشروبات القهوة تتوفر -33
 األرض:. تحت الطابق ف: للمؤتمرات المخصصة بالمساحة الموجود والمقصف األرض:

 الساعة وحتى ظهرا 12.00 الساعة من غداء وجبة األرض: الطابق ف: الموجود الذاتية الخدمة مقصف ويقدم -34
 متتب ف: القريبة الذاتية الخدمة ومقاصف بالمطاعم قائمة ستتوفر ذلك، على عالوة .الظهر بعد  2.30

 .االستعالمات

 الغداء وجبة

 استخدام من التنفيذي المجلس دورات ف: المشارتون المندوبون السادة يتمتن بحيث الترتيبات اتخاذ تم -35
 بأنفسهم. ومن وجباتهم أثمان بتسديد قيامهم أساس على الصندوق مقر ف: الرئيسية التافيتريا ف: المرافق
 .يوم تل اً ظهر  1.30 الساعة الغداء استراحة تبدأ أن المقرر

 استقبال حفل

 السادة لجميع استقبال حفل الصندوق رئيس سيقيم ،سبتمبر/أيلول 21 ألربعاءا يومأعمال  انتهاء عقب -36
 .للمؤتمرات المخصصة المساحة ف: المندوبين

 إضافية معلومات
 الصندوق ف: األعضاء للـدول التفاعليـة المنصة إلى بانتظام الرجـوع المندوبين السـادة مـن يرجـى -73

https://webapps.ifad.org/members/eb/118 جديدة. معلومات أية على لالطالع 


