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بعد المائة للمجلس التنفیذيالعشرین و الثانیةترتیبات الدورة 

معلومات عامة للسادة المندوبین- أوال
مواعید ومقر انعقاد الدورة

في،2017دیسمبر/كانون األول12-11یومي التنفیذيللمجلسالمائةبعدالعشرون و الحادیةالدورةستعقد- 1
Via Paolo di Donoوعنوانهالصندوقمقر 44 (EUR)،عنبالسیارةدقیقة20حواليالمقرویبعدروما.في

(Fiumicino)مطار Leonardo da Vinciمحطةهيلهمترومحطة. وأقربLaurentina.

والنقلالسیاراتموقف
على، الذین یقودون سیاراتهم دون االستعانة بسائقالمندوبینللسادةالمواقفمنمحدودعددحجزتم- 2

Via Paolo di Donoفي ،أوالیأتيلمنالخدمةتقدیمأساس مقرمبنىخلفالخارجيالمرآبفي،44
Via Paolo di Donoفيالصندوق فترةطوالالمساعدةلتقدیمالمكانفيأمنحارسوسیتواجد.86

.االجتماعات

. للمقرالرئیسيالمدخلأمام تقلهمالتيالسیاراتمنالنزولیستعینون بسائقالذین نیالمندوبللسادةیمكن- 3
ببقاءیسمحخالیًا. ولنإبقائهبهدفالمندوبینالسادةنزولعقبفوراالمكانمغادرةالسائقینعلىویتوجب

.أعالهالمذكورةالمحجوزةالمواقفخارجسیارةأیة

ومقرLaurentinaمترومحطةبینمكوكيباصخدمةبوجودعلماً اإلحاطةالمندوبینالسادةمنویرجى- 4
صباحًا؛ والعودة من مقر 7:40/7:55/8:10/8:25/8:40/8:55/9:10/9:25: في األوقات التالیة(الصندوق

في األوقات التالیة: Laurentinaلى محطة مترو الصندوق إ
عنداألولموقفین،بینالباصهذاویتحرك.مساًء)4:45/5:05/5:20/5:35/5:50/6:05/6:20/6:35/6:50
Viale Luca GauricoفيLaurentinaمترومحطة والثانيالمحطة،خلفالرئیسيالشارعيف،9-11

50Viaو44بین (الرئیسيللمدخلالمحاذيالباصموقففيالصندوقمقرعند Paolo di Dono.(

األمنترتیبات
المبنى. وداخلالمدخلعندصارمةأمنیةإجراءاتستطبقسیتم إنشاء طوق أمني حول مكان االجتماع. - 5

وستشغل أجهزة الكشف عن المعادن وآالت الفحص بأشعة إكس للتدقیق في األمتعة عند جمیع المداخل 
ال یتوجب على المشاركین الذین یحملون أجهزة إلكترونیة في أجسامهم مثل المؤدیة إلى موقع االجتماعات. 

،شف عن المعادن، ألنها قد تتسبب في تعطیل أجهزتهمأجهزة ضبط نبضات القلب أن یمروا عبر أجهزة الك
بل یتوجب علیهم أن یطلبوا المساعدة من حراس األمن وٕابالغهم بحالتهم.

یصدرهاالتياألمنتصاریحیحملالشخصأليالسماحبعدماألمنموظفيإلىتعلیماتوستصدر- 6
المبنى. وفي حال عدم توفر هذه بدخولالعالمياألغذیةبرنامجوالزراعة و/أواألغذیةمنظمةأوالصندوق

مكتبإلىوالوصولالمبنىبدخولالمندوبینللسادةللسماحمؤقتةأمنتصاریحإصدارالتصاریح، سیتم
.للمؤتمراتالمخصصةالمساحةفيالواقعالتسجیل
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الطابقفي،للمؤتمراتالمخصصةالمساحةفيالواقعالتسجیلمكتبمنالمندوبینالسادةجمیعسیتلقى- 7
یرجى الرجوع إلى مقطع "إجراءات و.التنفیذيالمجلسدورةبحضورلهمتسمحشارات،األرضيتحت

.التفاصیلالتسجیل" لمزید من 

قات في أماكن انعقاد ولضمان سالمة جمیع المشاركین، یجب إظهار شارات االجتماع في جمیع األو - 8
وال یجوز بأي حال من األحوال إعارة شارة اجتماع لمشارك آخر. ونذكر السادة المندوبین االجتماعات.

االجتماع.بضرورة عدم ترك حقائبهم أو أي أغراض ثمینة دون رقابة في مكان 

تنظیم الجلسات- اثانی
قاعات االجتماعات ومواعید انعقادها

دیسمبر/كانون 11الموافق ثنیناإلیوم (S-120)البیضویةقاعةالفيالتنفیذيالمجلسدورةاجتماعات ستعقد- 9
الساعةحتىالظهربعد3:00الساعةومن،بعد الظهر1:00الساعةحتىصباحاً 9:30الساعةمناألول
،بعد الظهر1:00إلى الساعة صباحاً 9:00من الساعة دیسمبر/كانون األول12ثالثاءالیومو ًا،مساء7:00

. مساءاً 7:00بعد الظهر حتى الساعة 3:00ومن الساعة 

الوفودمنیرجىلذا،الزمنیةالجداولواحتراملهاالمقررةالمواعیدفياالجتماعاتبدءالضروريومن- 10
المحدد.الوقتفيالحضور

االجتماعات.قاعاتإلىالدخولقبلالمحمولةهواتفهمإقفالبضرورةالمندوبینجمیعونذكر- 11

.من بدئهاأسبوعینقبلوسیتاح برنامج عمل الدورة- 12

/االقتصاد في استخدام األوراقتوزیع الوثائق
علیها المجلس التنفیذي في دورته المائة، دقاالتي صمع سیاسة الصندوق بشأن نشر الوثائق ىتماشما یب- 13

موقعوعلى ،https://webapps.ifad.org/members/eb/122الرابط على استكمالها حالستتاح الوثائق 
استكمالها ونشرها الوثائق التي تم توفیر وسیتم . للصندوقباللغات الرسمیة صندوق على شبكة اإلنترنتال

مكتب الوثائق الواقع في بكمیات محدودة ورة المجلس التنفیذي یوم العمل األخیر من األسبوع السابق لدبعد
في الطابق تحت األرضي.،في المساحة المخصصة للمؤتمرات

على ویمكن للسادة المندوبین اإلسهام في جعل هذا االجتماع غیر ضار بالبیئة من خالل تنزیل الوثائق - 14
الوثائق هذه . ویرجى التخلص من ة، وطبع الوثائق على جهتي الصفحةالشخصیاإللكترونیةأجهزتهم

.خاصة إلعادة تدویرهاتسالبوضعها في 

، وعلى www.ifad.orgالصندوق على شبكة اإلنترنت على یرجى من السادة المندوبین الرجوع إلى موقع- 15
بانتظام لالطالع على أیة ،https://webapps.ifad.org/membersالمنصة التفاعلیة للدول األعضاء

معلومات جدیدة.
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الترجمة الفوریة واللغات المستخدمة في االجتماعات
بهذهالفوریةالترجمةتوفیروسیتمواإلسبانیة.والفرنسیةواإلنكلیزیةالعربیةهيللصندوقالرسمیةاللغات- 16

بسرعةالتحدثبضرورةالمندوبینالسادةونذكرالصلة. ذاتالوثائقأیضاً بهاتصدرالتي األربعاللغات
.والوضوحالدقةمنممكنقدربأكبرأفكارهمنقلمنالفوریینالمترجمینلتمكینمعقولة

ستتوفر في قاعات االجتماعات في المساحة المخصصة للمؤتمرات وسائل الترجمة الفوریة بكل لغات - 17
أجهزة االستماع المزودة بمفتاح الختیار اللغة الصندوق الرسمیة. ویمكن للمندوبین متابعة المناقشات باستخدام

اجتماع.كلنهایةفيالمنضدةالسماعة علىمنهم تركالمطلوبة. ویرجى

.للمراقبین المعتمدین)]S-105[للمؤتمراتإیطالیاقاعة(االستماعقاعةفيبصریة-سمعیةوصلةهنالك- 18

إخطارات الوفود
األشخاصجمیعبأسماء) mslp@ifad.orgعلى البرید اإللكتروني (الصندوقسكرتیرمكتبإخطاریرجى- 19

4االثنین یومأقصاهموعدفيالتنفیذيالمجلسدورةحضوربالمعنیةالعضوالدولةقبلمنالمكلفین

المعتمدیناألعضاءالدولممثليالسادةمنالمطلوبغیرمنبأنهعلماً ،2017كانون األولدیسمبر/
لحكوماتهمتمثیلهمعلىتنصاعتمادهمأوراقكانتذاإالدورةهذهلحضورمحدداعتمادخطابأيإرسال

أسماءضمنأسمائهمإدراجالضروريمنولكن.آخرإشعارحتىللصندوقالرئاسیةالهیئاتدوراتفي
.الصندوقسكرتیرمكتبإلىالمرسلة القائمةفيالوفد

التسجیل
التسجیلمكتبإلىوصولهمفوربالتوجه،یتكرمواأناألعضاءللدولالرسمیةالوفودأعضاءجمیعمنیرجى- 20

شاراتعلىوالحصولللتسجیل، األرضيتحتالطابقفيللمؤتمراتالمخصصةالمساحةفيالواقع
االجتماعات.

صباحًا حتى 8:30من الساعـة 2017دیسمبر/كانون األول 11ثنین إلثیبدأ التسجیل اعتبارًا من یوم او - 21
، اعتبارًا من الساعة 2017دیسمبر/كانون األول 12مساًء، وسیستمر التسجیل یوم الثالثاء 6:00الساعة 

.صباحًا حتى انتهاء الدورة8:30

قائمة بالوفود المشاركة
منالتسجیلمكتبلدىدیسمبر/كانون األول11الثنینایومالمسجلةالوفودبأسماءمؤقتةقائمةستتوفر- 22

.الدورةمحاضرفيفستدرجالنهائیةالقائمة. أماالرجوع إلیهاأجل

ونیدیر تعدیالتبأیةالتسجیلمكتبیبلغواأنالتنفیذيالمجلسفياألعضاءالدولممثليالسادةمنیرجى- 23
المشاركة.الوفودبأسماءالمؤقتةالقائمةعلىإدخالها

التسهیالت األخرى-ثالثا
والصرفالسفرترتیبات

وٕاقامتهم الجویة یرجى من السادة الممثلین الراغبین في الحصول على مساعدة الصندوق في حجز رحالتهم - 24
وسوف یتم .یوما قبل تاریخ انعقاد الدورة20في موعد أقصاه االتصال بمكتب سكرتیر الصندوق فندقفي ال
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من خالل وكالة السفر في مقر الصندوقالحجز ودفع تكالیف السفر والفندق مقدما 
)Carlson Wagonlit Travel.( :39+رقم الهاتف 06 5459 البرید اإللكتروني: أو ،2203

@ifad.orgmslp.

فسیتم تسدید تكالیف السفر وبدل ،بالقیام بترتیبات السفر بأنفسهمالذین یرغبون المندوبین أما بالنسبة للسادة - 25
یظهر تفاصیل الرحلة یصالوإ اإلعاشة الیومیة لوجبات الطعام والنفقات المتنوعة عند تقدیمهم لبطاقة السفر 

.والتكالیف التي تكبدوها

معالبطاقة،أرومةأو/والطائرةإلىالصعودبطاقةمعسفرهمبطاقاتمننسخةتقدیمالمندوبین منیرجى- 26
في الطابق تحت للمؤتمراتالمخصصةالمساحةفيالواقع(التسجیل مكتبإلىالسفروكیلإیصال/فاتورة

معیتفقبمااإلعاشةوبدالتالسفرتذاكرقیمةوستكون.الفورعلىالنفقاتالستردادوصولهمعند) األرضي
یومالمصرفمنلالستالمجاهزةالصندوق،إدارةعلیهاوافقتالتيفي الصندوق المتبعةالسفرإجراءات

.ظهراً 12:00الساعةمن2017دیسمبر/كانون األول12ثالثاءال

ال یقدمون هذه الوثائق المطلوبة في الیوم األول من الدورة، فسیتم تسدید نأما بالنسبة للسادة المندوبین الذی- 27
المبلغ المستحق لهم من خالل تحول مصرفي.

التسهیالت المصرفیة
االستقبالصالةمنبالقرباألرضيالطابقفيBanca Popolare di Sondrioمصرفلفرعیوجد- 28

ومنالظهربعد1:30الساعةحتىصباحاً 8:30الساعةمنهيالمصرففيالعملومواعید. الرئیسیة
.الظهربعد4:00الساعةحتى2:30الساعة

.Banca Popolare di Sondrioمصرف توجد ماكینتان للصرف اآللي في الطابق األرضي مقابل - 29

الخدمات الطبیة
هناك مرافق لإلسعاف ستكون ممرضة الصندوق ومستشاره الطبي متواجدین في مبنى المقر خالل الدورة. - 30

).B033 ،B034 ،B035،B036األولي في مقر الصندوق مع طاقم طبي (في الطابق األرضي في الغرف 

خالل الفریق الطبي في وفي الحاالت الطبیة الطارئة، ستتخذ الترتیبات الالزمة الستدعاء سیارة إسعاف من - 31
.الصندوق

مكتب البرید
من مقر دقائقعشرمسیرةعلىإیطاليبریدمكتبأقربویوجدالصندوق،مقرفيبریدمكتبیوجدال- 32

Viaشارعفيالصندوق  A. Del Sarto Viaشارعمن(متفرع12 Baldovinetti .(الساعةمنیفتحوهو
.الجمعةیومإلىثنیناإلیوممناً مساء7:00الساعةحتىو صباحاً 8:00

ت الهاتفیةاالتصاال
یمكن للسادة المندوبین تلقي االتصاالت الهاتفیة في المساحة المخصصة للمؤتمرات على األرقام التالیة: - 33

+39 06 5459 .(مكتب التسجیل)2112/2101(مكتب الوثائق)؛2285/2275



EB 2017/122/INF.1

5

اإلنترنتخدمة
. ویمكن تغطیة كاملة ومحمیة في البناء بأسرهتوفرWiFi)(یة انترنت السلكیتوفر في مقر الصندوق شبكة - 34

،ifad_guestه الشبكة من أي مكان في المبنى باستخدام رابط الشبكة ذللسادة المندوبین الوصول إلى ه

.ifadguestوكلمة السر 

إلنترنتلمقهى 
للمؤتمرات في الطابق تحت األرضي، یوجد مقهى لإلنترنت بالقرب من المقصف في المساحة المخصصة - 35

ویمكن استخدام الكمبیوترات المتواجدة فیه للوصول إلى شبكة اإلنترنت وٕالى المنصة التفاعلیة للدول األعضاء.

إیداع المعاطف والحقائب
.للمندوبینوالحقائبالمعاطفإلیداعللمؤتمراتالمخصصةالمساحةفيغرفةهناك- 36

سیارات األجرة
حقمنهأنعلماً اإلحاطةویرجى.الرئیسيالمدخلعندالحراسةمقرمناألجرةسیاراتاستدعاءیمكن- 37

الذيالشخصمناألجرمنأدنىحدعلىتحصلأناستخدامهاعنُیعَدلثمتستدعىالتياألجرةسیارات
.استدعاها

مقصف وكافتیریا
الطابقالكائنة في الكافتیریافيمدعومةبأسعاروالحلویاتوالساندویتشاتالخفیفةوالمشروباتالقهوةتتوفر- 38

األرضي.تحتالطابقفيللمؤتمراتالمخصصةالمساحةفي الموجودوالمقصف،األرضي

الساعةوحتىظهراً 12:00الساعةمنغداءوجبةاألرضيالطابقفيالموجودالذاتیةالخدمةمقصفویقدم- 39
.الظهربعد2:00

الغداءوجبة
استخداممنالتنفیذيالمجلسدوراتفيالمشاركونالمندوبونالسادةیتمكنبحیثالترتیباتاتخاذتم- 40

بأنفسهم. ومنوجباتهمأثمانبتسدیدقیامهمأساسعلى،الصندوقمقرفيالرئیسیةالكافیتریافيالمرافق
دیسمبر/كانون األول12ثالثاءویوم ال، دیسمبر/كانون األول11االثنینیوم الغداءاستراحةتبدأأنالمقرر
.بعد الظهر1.00الساعة

حفل استقبال
السادةلجمیعاستقبالحفلالصندوقرئیسسیقیم،دیسمبر/كانون األول11ثنیناالأعمال یومانتهاءعقب- 41

.للمؤتمراتالمخصصةالمساحةفيالمندوبین

إضافیةمعلومات
الصندوقفياألعضاءللـدولالتفاعلیـةالمنصةإلىبانتظامالرجـوعالمندوبینالسـادةمـنیرجـى- 42

https://webapps.ifad.org/members/eb/122أخرىمعلوماتأیةعلىلالطالع.


