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 بعد المائة للمجلس التنفيذيالعشرين و  الثامنةترتيبات الدورة 

  2019 األولتانون /ديسمبر 12 خميسالوحتى يوم  تانون األول/ديسمبر 10 الثالثاءمن يوم  يخ:التار. 

 قاعة إيطاليا للمؤتمرات :المكان (S-105 ،)رض:، مقر النندوق، الطابق تحت األVia Paolo di Dono 

 ، روما.44

 :بعد الظهر وحتى الساعة  2.00ظهرًا، ومن الساعة  1.00نباحًا وحتى الساعة  9.30من الساعة  األوقات
 مساء. 6.00

 :قاعة الطعام الرئيسية ف:  سيتم توفير وجبة غداء خفيفة الغداء(S-134) .تل يوم من أيام المجلس 

  رئيس النندوق  سيقيم، تانون األول/ديسمبر 10 الثالثاءبعد اختتام يوم عمل : بعد المجلس ستببالاالحفل
 لجميع المندوبين ف: المساحة المخننة للمؤتمرات. حفل استببال

 التسجيل - أوالا 

 العضو الدولة قبل من المتلفين األشخاص جميع بأسماء النندوق سترتير متتب إخطار يرجى: الوفود 
 يوم أقناه موعد ف: (mr@ifad.org)على البريد اإللتترون:  التنفيذي المجلس دورة حضورب المعنية
ويمتن الحنول على معلومات إضافية عن الوفود من متتب  .2019 األول نتانو /ديسمبر 3 الثالثاء

 التسجيل.

 الدورة إذا تانوا  دين تقديم أوراق اعتماد خانة بهذهومن غير المطلوب من ممثل: الدول األعضاء المعتم
ممثلين لها ف: دورات المجلس حتى إشعار آخر، إال أنه ال بد لهم حتومات بالدهم  بتسميةيحملون اعتمادًا 

 راج أسمائهم ف: قائمة المندوبين المقدمة إلى متتب سترتير النندوق.من إد

 للمؤتمرات المخننة المساحة ف: الواقع التسجيل متتب إلى التترم بالتوجه فور الونول يرجى: التسجيل 
 الثالثاءوالتسجيل متاح يوم  االجتماعات. شارات على والحنول للتسجيل األرض: تحت الطابق ف:
 12 الخميسيوم  بداية جلسة بعد الظهر ، وحتىنباحا 8.30الساعة  من تانون األول/ديسمبر 10

 .تانون األول/ديسمبر

  وال بد من حمل شارات االجتماع للتمتن من الونول إلى قاعة االجتماع، وال يمتن بأي حال من األحوال
 .إعارة شارة االجتماع لمشارك آخر

 الوثائق والترجمة الفورية – ثانياا 
  المنصة على ، تما هو مالئمالعربية، واإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية، سيتم نشر الوثائق باللغات

وموقع  https://webapps.ifad.org/members/eb/128 في الصندوق التفاعلية للدول األعضاء
 الرجوع بانتظام يرجـىو . www.ifad.org/web/guest/executive-board اإلنترنتالصندوق على شبكة 
 .المنشورة حديثان أجل االطالع على الوثائق إلى هذين الموقعين م

file:///C:/Users/s.alsioufi/Downloads/mr@ifad.org
https://webapps.ifad.org/members/eb/128
http://www.ifad.org/web/guest/executive-board
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  :الدورة.سوف يتاح برنامج العمل قبل أسبوعين من بداية برنامج العمل 

  المجلس التنفيذي سوف توزع الوثائق المستتملة والمعروضة بعد آخر يوم عمل من األسبوع السابق لدورة
المساحة المخننة للمؤتمرات، الطابق تحت ) محدودة ف: متتب الوثائق بأعدادوستتاح  ،أثناء الدورة

 .(األرض:

 يرجى تما الشخنية، وطبع الوثائق على جهت: النفحة.  اإللتترونية ةجهز األعلى تنزيل الوثائق  يرجى
 .إعادة تدويرهابخانة الت ساّل الالوثائق بوضعها ف: هذه التخلص من 

 العربية، واإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية. باللغات الترجمة الفورية ستتوفر 

 االستماع قاعة ف: بصرية-سمعية وصلة هنالك ( القاعة البيضوية[S-120 )]للمراقبين المفوضين. 

جراءات طلب الكالم –ثالثاا   ترتيبات الجلوس وا 
 ترتيبات الجلوس

  مقعد واحد على طاولة االجتماعات، ومقعد  ،حيث ستعقد الدورة، إيطاليا للمؤتمراتسيخنص ف: قاعة
ممثل الدولة العضو ف: المجلس ومستشاره. أما باق: المندوبين، فيمتن  ت: يشغلهماآخر خلفه لتل وفد، 

 .([S-120)القاعة البيضوية ] قاعة االستماعلهم متابعة وقائع االجتماعات من 

 اإلذن بالحديثإجراءات طلب 

  اإلذن بالحديثسيتم وضع نظام لطلب. 
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 مبر الصندوق – رابعاا 
 في مبر الصندوق ذات الصلة بدورات المجلس التنفيذي األساسيةالباعات 
 المعلومات أين الموقع

 األساسيدخل لما

 متتب الحراسة Via Paolo di Dono 44. متان الحنول على الشارات المؤقتة لدخول المبنى. 

 الطابق األرضي

 المدخل الرئيس: للبناءداخل  البهو 
المساحة المخننة متان وجود المناعد والساللم المؤدية إلى 

 .للمؤتمرات

 التافتيريا 
يقع مدخل التافتيريا على الطرف األيمن 

 من البهو

بعد الظهر،  2 ظهرا وحتى الساعة 12 تقدم وجبة الغداء من الساعة
 .طوال اليومأما القهوة والمأتوالت الخفيفة فتقدم 

 نهاية الممر على اليسار المنرف 
Banca Popolare di Sondrio ،من الساعة  الدوام: ساعات

بعد  2.30ظهرا، ومن الساعة  1.30نباحا وحتى الساعة  8.30
 .مساء 4الظهر وحتى الساعة 

 الطابق تحت األرضي/المساحة المخصصة للمؤتمرات

 قاعة إيطاليا للمؤتمرات S-105 
 .متان انعقاد مناقشات الدورة

 .حمل شارات االجتماعات للونول إلى هذه القاعة ينبغ: 

 القاعة البيضوية S-120 
 .للمراقبين المفوضين قاعة االستماع

 .للدورة ةمخننونلة سمعية بنرية 

 وبرنامج العمل متان وجود نسخ ورقية من الوثائق - متتب الوثائق. 

 متتب التسجيل - 
 .لتسجيل واستالم شارات االجتماعاتمتان ا

بداية  وحتى تانون األول/ديسمبر 10 الثالثاءالتسجيل متاح يوم 
 .تانون األول/ديسمبر 12 خميسيوم ال جلسة بعد الظهر

 قاعة الطعام الرئيسية S-134 .متان تقديم الغداء 

 الوصول إلى مبر الصندوق
  :دقيقة بالسيارة عن مطار 25يبعد بناء مقر النندوق حوالLeonardo da Vinci  (Fiumicino.) 

  أقرب محطة مترو إلى مقر النندوق ه: محطةLaurentina   الخط(B.) 

 الصندوق ومبر Laurentina مترو محطة بين مكوكيال باصال مواعيد

 موقفا الباص المكوكي 
 Via Paolo di Donoعبر الشارع من مقر الحراسة عند المدخل الرئيس: للنندوق بين  - مقر النندوق

 Laurentina – Viale Luca Gaurico 9-11محطة مترو  ؛44و 50
 

  من محطة متروLaurentina الصندوق إلى 
 .نباحا  9.25، 9.10، 8.55، 8.40، 8.25، 8.10، 7.55، 7.40ف: األوقات التالية: 

  من مبر الصندوق إلى محطة متروLaurentina 
 .مساءً  6.50، 6.35، 6.20، 6.05، 5.50، 5.35، 5.20، 5.05، 4.45ف: األوقات التالية: 
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 سيارات األجرة

 الرئيس: المدخل عند الحراسة مقر من األجرة سيارات استدعاء يمتن. 

 السيارات موقف

 على) الذين يبودون سياراتهم دون االستعانة بسائق المندوبين للسادة المواقف من محدود عدد حجز تم 
 مقر مبنى خلف الخارج: المرآب ف:و  ،Via Paolo di Dono 44ف:  (أوالً  يأت: لمن الخدمة تقديم أساس

 .Via Paolo di Dono 86 ف: النندوق

 الرئيس: المدخلأمام  تقلهم الت: السيارات من النزول الذين يستعينون بسائق نيالمندوب للسادة يمتن 
 .أعاله المذتورة المحجوزة المواقف خارج سيارة أية ببقاء يسمح . ولنرللمق

 الخدمات

 منرفل فرع يوجد: التسهيالت المصرفية Banca Popolare di Sondrio :من بالقرب األرض: الطابق ف 
 بعد 1.30  الساعة حتى نباحاً  8.30 الساعة من ه: المنرف ف: العمل ومواعيد. الرئيسية االستقبال نالة
توجد ماتينتان للنرف اآلل: ف: الطابق تما  .الظهر بعد 4.00 الساعة حتى2.30  الساعة ومن الظهر

 منرف.الاألرض: مقابل 

 ممرضة النندوق متواجدين ف: مبنى المقر خالل و لنندوق لمستشار الطب: التون يس: الخدمات الطبية
 B-033الطابق األرض: ف: الغرف التالية تما توجد أيضًا مرافق اإلسعافات األولية ف:  الدورة.

B-034, B-035, B-036 . الستدعاء سيارة إسعاف وف: الحاالت الطبية الطارئة، ستتخذ الترتيبات الالزمة
 .من خالل الفريق الطب: ف: النندوق

 يمتن للسادة المندوبين تلق: االتناالت الهاتفية ف: المساحة المخننة للمؤتمرات  :ت الهاتفيةاالتصاال
 .)متتب التسجيل( 2101/2112 )متتب الوثائق(؛ 2285/2275 5459 06 39+على األرقام التالية: 

 رابط الشبتة  على: اإلنترنت خدمةifad_guest  وتلمة السرifadguest. 

  :ساحة المخننة للمؤتمرات ف: الطابق تحت األرض:.مبالقرب من المقنف ف: المبهى لإلنترنت 

 للمؤتمرات المخننة المساحة ف:: إيداع المعاطف والحبائب. 

 ف:  التائن المقنف ف: والحلويات والساندويتشات الخفيفة والمشروبات القهوة تتوفر: مباصفالمطاعم وال
 ويقدم األرض:. تحت الطابق ف: للمؤتمرات المخننة بالمساحة الموجود والمقنف، األرض: الطابق

 .الظهر بعد 2.00 الساعة وحتى ظهراً  12.00 الساعة من غداء وجبة مقنفال

المبادئ التوجيهية لمنع المضايبات والتحرش الجنسي والتمييز أثناء  – خامساا 
 الصندوقأحداث 

بما يتفق مع سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين، أندر 
النندوق جملة من المبادئ التوجيهية لمنع المضايقات والتحرش الجنس: والتمييز أثناء أحداثه، ومع نشر 

لت: تبذلها األمم المتحدة لتوضيح األوسع اهذه المبادئ التوجيهية يتون النندوق قد انضم إلى الجهود 
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مستوى السلوك المتوقع من المشارتين ف: أحداث األمم المتحدة ولتوفير المعلومات عن آليات اإلبالغ، 
ويمتن الرجوع إلى هذه المبادئ التوجيهية على هذا الرابط 

https://www.ifad.org/documents/38711624/41372004/guidelines_conduct_events.pdf/ef9(
)0d7678c4f81f-1756-832b-21f2-100f1 

مكانية الوصولو  األمن ترتيبات - سادساا   ا 
 األمان

 ويرجى من وأجهزة تشف معادن لتفتيش الحقائبأجهزة أشعة  تتضمن وجود، نارمة أمنية إجراءات ستطبق .
أاّل يمروا من السادة المشارتين من لديهم أجهزة إلتترونية مزروعة ف: أجسادهم مثل جهاز ضبط دقات القلب 

خطار حراس األمن بوضعهم.أجهزة تشف المعادن، إنما   عليهم طلب المساعدة وا 

 والزراعة األغذية منظمة أو النندوق يندرها الت: األمن تناريح ونيحمل لألشخاص الذين فقط وسيسمح 
 أمن تناريح إندار سيتموف: حال عدم توفر هذه التناريح، المبنى.  بدخول العالم: األغذية برنامج أو

 ف: الواقع التسجيل متتب إلى والتوجه المبنى بدخول المندوبين للسادة للسماح  ف: مقر الحراسة الرئيس: مؤقتة
 .للمؤتمرات المخننة المساحة

 الوصولإمكانية 

  دورات مياه مجهزة لهذا  وهنالكالتراس: المتحرتة، مستخدم: مقر النندوق مجهز بالتامل إلمتانية ونول
الغرض ف: تل طابق من طوابقه. يرجى من السادة المندوبين الذين يحتاجون لتسهيالت أخرى التقدم 

 .conferencestaff@ifad.orgبطلباتهم على عنوان البريد اإللتترون: التال: 

 والصرف السفر ترتيبات - سابعاا 
 المجلس التنفيذي مسؤولون عن شراء  ممثلو الدول األعضاء ف: :شراء بطاقات السفر والحجوزات الفندقية

ويرجى من السادة الممثلين  إقامتهم ف: الفنادق.الخانة بواتخاذ جميع التدابير  ،بطاقات سفرهم الخانة بهم
 .mr@ifad.org البريد اإللتترون::لى الذين يحتاجون إلى مساعدة، االتنال بمتتب سترتير النندوق ع

  :تسديد العلى أساس  وبدل اإلعاشة بنورة حنرية ةيغط: النندوق تتلفة السفر الفعليسالمبالغ المستردة
وح به ف: النندوق، والذي سيتم إطالع ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس محتى الحد األقنى المس

 التنفيذي عليه قبل تل دورة من دورات المجلس.

 إجراء التسديد 

قسيمة النعود إلى الطائرة، /عضاء تقديم نسخة من تذترة السفرممثل: الدول األ يتوجب علىنبدا:  ( أ)
ف: حال و  ،الفندق أوالسفر بأو أي إثبات آخر للسفر، باإلضافة إلى اإليناالت/الفواتير الخانة 

الوثائق الت: تظهر الرسوم الت: يفرضها المنرف على تسديدات المبالغ ، للتطبيق ذلك قابال تان
ف: اليوم األول من االجتماع، إلى متتب التسجيل ف: النندوق، أو  من دورة المجلس السابقة، إما

ذا ما تم تسليم الفواتmr@ifad.org عبر البريد اإللتترون: إلى:مسبقا   ستتوفرير ف: اليوم األول، . وا 
 المبالغ المستردة نقدا ف: المنرف الموجود ف: مقر النندوق ف: اليوم التال:.

https://www.ifad.org/documents/38711624/41372004/guidelines_conduct_events.pdf/ef9100f1-21f2-832b-1756-0d7678c4f81f
https://www.ifad.org/documents/38711624/41372004/guidelines_conduct_events.pdf/ef9100f1-21f2-832b-1756-0d7678c4f81f
mailto:conferencestaff@ifad.org
mailto:mr@ifad.org
mailto:mr@ifad.org
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معلومات إدراج الممثل: الدول األعضاء على  يتوجب تما ورد أعاله، ولتن :إلى حساب مصرفي ( ب)
 الدورة.غ المستردة بعد لوستتاح المبا عند تقديم اإليناالت. ةالمنرفي اتهمحسابالخانة ب

 مسائل عملية – ثامناا 
  ف: المواعيد الدقة توخ:من الضروري أن تبدأ االجتماعات ف: الوقت المحدد لها، لذا يرجى. 

 .يرجى إقفال الهواتف المحمولة قبل دخول قاعة االجتماعات 

 .يرجى التحدث بسرعة معقولة وذلك لتيسير الترجمة الفورية 


