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مذكرات إعالمية

اللغة األصلية :اإلنكليزية

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع ب

لو ت ل ش ركين

ك ن ق د دورة
قاعة اجتماعات المجلس التنفيذي في مقر برنامج األغذية العالمي ( ب

).

تسجيل وتص ح ت دخول
يرجى من المندوبين تسجيل أسمائهم قبل بدء أعمال الدورة في مكتب التسجيل القائم في ردهة المبنى الرئيسي .وستُتاح مرافق
التسجيل المسبق من يوم األربعاء 20 ،فبراير/شباط إلى يوم الجمعة 22 ،فبراير/شباط (من الساعة  09:00إلى الساعة .)17:00
وت ُشجع الوفود بقوة على التسجيل المسبق واستالم بطاقاتها قبل يوم  25فبراير/شباط.
على كافة الممثلين الدائمين واألعضاء المعتمدين اآلخرين للبعثات الدائمة تسجيل أسمائهم لضمان إدراجها في قائمة المشاركين.
ُزود جميع المندوبين المسجلين ببطاقات خاصة بالدورة ،وينبغي حملها ظاهرة للعيان على الدوام.
وسي َّ

يرجى من المندوبين إعادة بطاقاتهم إلى مكتب االستعالمات بعد انتهاء الجلسة األخيرة للدورة.

ن
ينبغي أن يحمل جميع المندوبين والضييييييوق بطاقات للدخول إلى مباني منألمة األغذية والزراعة .وعلى المندوبين الذين ال يملكون
مثل هذه البطاقات التفضيييل بالتوجل إلى مكتب إصيييدار بطاقات الدخول الواقع في ردهة المبنى الرئيسيييي حالما تسييين لهم الفرصييية
الستصدارها خالل اليوم األول للدورة.

هو تف ح و
يرجى من السادة المندوبين التأكد من إغالق هواتفهم المحمولة قبل الدخول إلى قاعة المجلس التنفيذي.

ت تيب ت جلوس
سيكون هناك مقعد واحد حول طاولة االجتماعات في قاعة المجلس التنفيذي ومقعد آخر خلفل لكل وفد عضو ،ليجلس عليهما الممثل
ومناوبل .ويمكن لممثل واحد من كل وفد من وفود المراقبين الجلوس في قاعة المجلس التنفيذي .ويرجى من المندوبين اإلضييييييافيين
متابعة مداوالت المجلس من قاعة الوفود (.)Aula Delegatis

ك ة شأن ش رك
على أسيياس وثيقة "مبادئ توجيهية
أعدت هيئة المكتب عام  2001مذكرة بشييأن المشيياركة في اجتماعات المجلس التنفيذي لب
بشيييييييأن اجت ما عات المجلس التنف يذي لبر نامج األ غذ ية ال عالمي" ( ،")WFP/EB.1/2001/4-Bوهي ترد كملحق ب هذه ال مذكرة
اإلعالمية .وهي تُجمل بعض االقتراحات األساسية بشأن المشاركة الفعالة في اجتماعات المجلس ،وينبغي النألر إليها باالقتران مع
الالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي.
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تسهيالت ت ح

وي إلع ق



يتيسر نفاذ المعوقين من أصحاب الكراسي المتحركة إلى مقر ب



يتيسر للمعوقين من أصحاب الكراسي المتحركة استعمال معألم المصاعد في مقر ب



تقع دورات المياه الخاصيية بالمعوقين في الطابق األرضييي بالقرب من قاعة اجتماعات المجلس التنفيذي والمقصييا الرئيسييي،

عبر البوابة الواقعة إلى يسار مدخل الموظفين.
.

وفي معألم طوابق البرج األخضر.


ا ووود ن

لحصوووووووول ع لد

سووووووووو عووودةت

د ن

نووودو ين نتصووووووووو ل

ووو ووو

ج لس

ت ن فيووو ي

(.)wfpsecretarytotheeb@wfp.org

كتب نست ال ت


يقع مكتب االستعالمات بجوار مدخل قاعة اجتماعات المجلس التنفيذي في الطابق األرضي.



يمكن للمندوبين الذين لديهم اسييييييتفسييييييارات بشييييييأن ترتيبات االجتماعات والوثائق توجيهها إلى الموظفين العاملين في مكتب
االستعالمات.

وث ئق


تمشيييا مع مبادرات التخضييير التي يقوم بها ب

وسييعيا وراء الحد من تكاليا االجتماعات ،تُتاح الوثائق فقط على الموقع

الشبكي للمجلس التنفيذي (.)http://executiveboard.wfp.org

هاة نست ع


يرجى من جميع المشاركين أن يتركوا أجهزة االستماع على كراسيهم في قاعة المجلس التنفيذي وفي قاعة الوفود في نهاية كل
يوم حتى يتسنى شحنها.

ف


طف
تقع غرفة المعاطا قبالة مكتب االستعالمات.

ف نست ح


تقع غرفة االستراحة قبالة مكتب االستعالمات ،بجوار غرفة المعاطا.

قهد و قصف ن



سيألل المقهى القائم في قاعة الوفود في الطابق األرضي مفتوحا يوميا من الساعة  08:30صباحا وحتى رفع الجلسات.
تضم مباني ب
o

مقصفين في الطابق األرضي:

المقصا األزرق ( )Blue Cafeteriaيقع عند مدخل المبنى الرئيسي ،ويقدم المقهى التابع لل المشروبات الخفيفة من
الساعة  07:45إلى الساعة  ،17:00كما يقدم المقصا وجبات الطعام من الساعة  12:00وحتى الساعة .14:30

o

المقهى األحمر ( )Red Caféيقع في الطابق األرضي من البرج األحمر ،ويفت أبوابل بين الساعة 07:00
والساعة  ،17:00كما يوفر خدمة المطعم بين الساعة  12:00والساعة .15:30

فق ي ه ش ب


تتوافر صيييييينابير للمياه وأكواب صييييييديقة للبيئة عند كال مدخلي قاعة المجلس التنفيذي .كما تتوافر قناني وكؤوس المياه على
الطاولة البيضوية داخل القاعة وعلى طاوالت المراقبين.

خد ت ح سوب وشبك إل ت ت


هناك أجهزة حاسييوب مجهزة وموصييولة بشييبكة اإلنترنت في قاعة الوفود في الطابق األرضييي ،وفي الطابق األول من البرج
دونة على أُطر أجهزة الحاسوب .وتوجد آلة طباعة متعددة
األخضر قرب المصاعد .وكلمة المرور الالزمة للنفاذ إلى الشبكة ُم َّ
األغراض في قاعة الوفود.
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كتب و كا بحوث


توفِّر المكتبة ومركز البحوث الحوا سيب ،والكتب ،والن شرات الدورية ،والموارد اإللكترونية ،وكلها متاحة للمندوبين .وي شتمل
هذا المرفق الواقع في الطابق األول بالبرج األخضيير (القاعة  )1G12على شييرفة وقاعة للقراءة ،وهو يفت أبوابل من السيياعة
 08:30إلى السيييياعة  .17:00ويمكن التماس المسيييياعدة من الموظفين العاملين هناك .ولمزيد من المعلومات يرجى االتصييييال
برقم الهاتا الداخلي  2464أو  2128أو بالبريد اإللكتروني .libraryinformation@wfp.org

خد ت خ ى
مصرق ( – )Banca Intesa San Paoloالطابق األرضي ،البرج األحمر

ساعات العمل 13:30 - 08:30 :و16:15 - 14:45

مصرق ( – )Banca Popolare di Sondrioالطابق األرضي ،البرج األحمر

ساعات العمل 13:30 - 08:30 :و16:15 - 14:45

كشك الصحا – الطابق األرضي ،البرج األحمر

ساعات العمل15:30 - 08:00 :

و صالت
الحافلة بين ب


ومنألمة األغذية والزراعة

فيما يلي الجدول الزمني النطالق الحافلة:
تح ك ن ب
16:00 ،15:00 ،12:00 ،10:40 ،09:00
و ار ع

تح ك ن نظ

16:30 ،15:30 ،14:30 ،13:30 ،11:20 ،09:50


هناك حافلة مخصيييييصييييية للمشييييياركين في المجلس .وهي تتحرك من ب

إلى محطة مترو بيراميدي ( )Piramideومقر

منألمة األغذية والزراعة بعد  15دقيقة من انتهاء الجلسة األخيرة في كل يوم من أيام الدورة.

حافلة شركة  ،Saraciniلمنطقة باركو دي ميديشي ()Parco de Medici


هنالك حافلة جماعية خاصيية أيضييا تخدم منطقة باركو دي ميديشييي .وقد يطلب سييائق الحافلة منكم إبراز بطاقتكم الصييادرة عن
ب

أو منألمة األغذية والزراعة.

خط سي :
محطة مترو ماليانا ( – )Maglianaالمقر الرئيسي لب

 ،ذهابا وإيابا.

و عيد:
إد ب

:

09:20 ،09:05 ،08:50 ،08:40 ،08:30 ،08:20 ،08:10 ،08:00 ،07:50 ،07:35

ن ب

:

19:00 ،18:30 ،18:00 ،17:45 ،17:35 ،17:25 ،17:15 ،17:05 ،16:55 ،16:45 ،16:30

فن دق و ط عم


تقدم الفنادق القريبة من مقر ب

أسعارا خاصة ،وأقرب فندقين هما:

Holiday Inn–Roma, (Viale Castello della Magliana, 65) - Parco de’ Medici
Sheraton Golf Club, (Viale Parco de’ Medici 165–167) - Parco de’ Medici


أقرب المطييياعم إلى مبنى مقر ب ووو
).(Via C.G. Viola 13/15

هي مطييياعم الفنيييدقين الميييذكورين أعاله ومطعم ""Verde Smeraldo
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لحق
ك ة شأن

ش رك ف

ت عت

جلس تنفي ي ب

()1

متابعة للتوصيات بشأن التسيير واإلدارة ،يرجى من المندوبين أن يتذكروا المبادئ التالية:

دور جه ز ئ س
دور المجلس التنفيذي ومسؤولياتل هي:
 التفكير االستراتيجي ،والمبادرة والبت بالسياسات واالستراتيجيات؛
 اإلشراق على إدارة المنألمة ،وال سيما من خالل تخصيص الموارد لبرنامج العمل والميزانية وضمان االمتثال
لالستراتيجيات والسياسات المعتمدة؛
 تقييم أداء المنألمة وضمان المساءلة أمام الدول األعضاء والهيئات الراعية؛
 إدارة عمليات التسيير الخاصة بالمجلس.

قبل دور ت
ونبل هيئة المكتب إذا كان ثمة ما يدعو إلى قلق بالغ.
 ادرس جدول األعمال المفصل والوثائق األساسية بعنايةِّ ،
 اطلب المعلومات الفنية أو التفصيلية من األمانة.

د خالت
 لدى التحضير لمداخالتك ،حدد المسائل الخاصة باالستراتيجيات والسياسات واإلشراق وركز عليها.
وض الغرض من المداخلة في البداية.

ِّ
 اربط تعليقاتك بتعليقات من سبقك في الحديث ،واعمل على التوضي وعلى حل المسائل العالقة أو أوجل االختالق ،إذا
أمكن.
 تحدث بما قل ودل ،بما ال يزيد عادة عن خ س ( )5دق ئق في كل الحاالت.
 تحدث عن مسألة واحدة كل مرة ،وال تتردد في اإلدالء بدلوك أكثر من مرة خالل مناقشة بند معين على جدول األعمال.
ِّ قلل ما أمكن من شكليات المجاملة ،وتجنب اإلطناب في تهنئة الرئيس والمدير التنفيذي أو غيرهما.
 تخيَّر ألفاظك بعناية ،واستعمل لغة مفهومة للجميع حتى ال يساء فهم مالحألاتك أو تساء ترجمتها.
 تذكر إشارة "اليدين" التماسا لفرصة "التعقيب" باختصار أو لتوضي مالحألة تتعلق بالمداخلة السابقة.

و ب ع لي
 ال تتأخر في الوصول إلى موقع االجتماع ،فجلسات المجلس تبدأ وتنتهي في موعدها.
 أطفئ هاتفك حال دخولك القاعة.
 يمكنك تلقي الرسائل عبر مكتب االستعالمات وذلك على الرقم التالي .+39 06 6513 2253

( )1تولت هيئة المكتب إعداد هذه المذكرة في األصل.
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