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 (ةافتراضي دورةبعد المائة للمجلس التنفيذي ) الثالثينخاصة بالدورة الترتيبات ال

 2020 أيلول/سبتمبر 11، الجمعةإلى يوم  أيلول/سبتمبر 8، الثالثاءمن يوم : التواريخ. 

  افتراضيا باستخدام تطبيق الدورة سوف تعقدZoom  إلى  ستنديالذي و ،جتماعات عن طريق الفيديوااللعقد

 .شبكة اإلنترنت

 كل يوم. مساء 5.00الساعة  ظهرا حتى 1.00من الساعة : األوقات 

 التسجيل –أوال 

  سوف يعقد االجتماع باستخدام تطبيقZoom  لعقد االجتماعات ويجب على السادة ممثلي الدول األعضاء

ويرجى من السادة ممثلي الدول  .التسجيل على شبكة اإلنترنت باتباع التعليمات المتوفرة في رسالة الدعوة

وسيكون هذا . 2020سبتمبر/أيلول  1على شبكة اإلنترنت بحلول يوم الثالثاء، األعضاء استكمال التسجيل 

 على حضوركم. تلقائيا بة تأكيدالتسجيل بمثا

 الحصول على أوراق أساسا  ومن غير المطلوب من ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي المعتمدين

م في دورات اعتماد مخصوصة لهذه الدورة إذا كانوا يحملون اعتمادا ينص على أنهم معينين لتمثيل حكوماته

 .المجلس حتى إشعار آخر

 والترجمة الفورية الوثائق –ثانيا 

 المنصة على  ،كلما كان ذلك قابال للتطبيق ،ستُنشر الوثائق باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية

موقع لى ، وعhttps://webapps.ifad.org/members/eb/130 التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق

. ويُرجى الرجوع إلى هذين board-www.ifad.org/web/guest/executive على شبكة اإلنترنتالصندوق 

 .الجديدةالموقعين بانتظام لالطالع على الوثائق 

  الدورة.من بداية تقريبا قبل أسبوعين  العمل برنامجسوف يتاح 

  العربية، واإلنكليزية، والفرنسية واإلسبانية. اتباللغالترجمة الفورية سوف يتم توفير 

 اإلجراءات الخاصة باالجتماعات االفتراضية –ثالثا 

 واحد له الحق بالكالم. ويمكن لممثلين إضافيين ممثل على تمثيل األعضاء واألعضاء المناوبين قصر  سيتم

 ،االجتماعراقبين صامتين. وخالل المجلس واألعضاء المناوبين حضور االجتماع كمعن الدول األعضاء في 

وفي حال ظهرت مشاكل في الربط، أو في حال تم عقد جلسة مغلقة، سيتم الطلب من األعضاء واألعضاء 

 المناوبين قصر مشاركتهم على ممثل واحد فقط.

 الربط الخاص بهم. وفي حال فقد أحد المشاركين عن جودة ين وسيكون المشاركون في هذا االجتماع مسؤول

النصاب. وفي حال إلى  للوصولالعدد الكافي بقي  استستمر المداوالت طالم، الربط مع االجتماع أثناء انعقاده

 النصاب، يتم تعليق االجتماع حتى يُعاد تحقيق النصاب مرة أخرى.مين ألم يعد العدد كافيا لت

  وهاتف اإلنترنت  شبكةبوبهدف المشاركة النشطة في هذا االجتماع، يحتاج المشاركون لكمبيوتر مع رابط جيد

على أجهزتهم. وهنالك تعليمات عن طريقة تنزيل  Zoom. ويرجى من السادة المشاركين تنزيل تطبيق ذكي

االنضمام إلى التسجيل وكيفية  بما في ذلك التعليمات عن -Zoomهذا الرابط، وتوجيه سريع لكيفية استخدام 

 –عبر الهاتف في حال أعاقت المسائل الخاصة بالربط المشاركة الكاملة  Zoomاجتماع يعقد عبر تطبيق 

 /130https://webapps.ifad.org/members/ebعلى  المنصة التفاعلية للدول األعضاءعلى المتوفرة 

 :وعلى وجه الخصوص، يرجى من المشاركين 
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o تحدث بسرعة معقولة لتيسير الترجمة الفورية.يرجى ال 

o  جودة الصوت. تحسين بغرضسماعات مزودة بميكرفون  استخداميرجى 

o تشغيل الفيديو عند التحدث. يرجى 

  من خالل تطبيق  االتصاليرجى من المشاركين غير القادرين علىZoom االتصال بمكتب سكرتير ،

(، في أقرب وقت ممكن، وقبل انعقاد االجتماع لتحديد حل gb@ifad.org) الصندوق على البريد اإللكتروني

  بديل.

  ويسّر مكتب سكرتير الصندوق تنظيم تدريب افتراضي فردي عن المتطلبات واإلجراءات التقنية، ويمكن

 .gb@ifad.orgإلكتروني إلى  بريدلألعضاء طلب هذه الدورة التدريبية من خالل إرسال 

  االجتماع بهدف تبسيط  سابق النعقادبة في وقت مكتوأو بيانات تعليقات لتقديم والدعوة موجهة للمشاركين

 .gb@ifad.org ، عبر إرسال بريد إلكتروني إلىالمناقشات

المبادئ التوجيهية لمنع المضايقات والتحرش الجنسي والتمييز خالل أحداث  –رابعا 
 الصندوق

عدم التسامح مطلقا مع التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين، أصدر الصندوق سياسة بما يتفق مع 

المضايقات والتحرش الجنسي والتمييز خالل أحداث الصندوق. وبنشر هذه المبادئ  لمنعمبادئ توجيهية 

يير السلوك التوجيهية، ينضّم الصندوق إلى الجهود األوسع التي تبذلها منظومة األمم المتحدة إليضاح معا

 . هناهذه المبادئ التوجيهية يمكن الرجوع إلى معلومات عن آليات اإلبالغ. والالمتوقع من المشاركين، وتوفير 

 اإلجراءات العملية –خامسا 

  الوصول إلى قاعة انتظار من الضروري بمكان أن تبدأ االجتماعات في الوقت المحدد لها، لذا يرجى

دقيقة من الوقت المحدد لبداية االجتماع. وسوف تمنح األمانة حق الوصول إلى  15االجتماعات قبل حوالي 

لتقيد بالعرف السادة الممثلين ااالجتماع بعد التثبت من هوية الممثل المعني. ولتسريع هذه العملية، يرجى من 

 وهو: عند التسجيل للدورة، المتبع للتسمية

 ؛يالعائل اللقب -: اسم البلدممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي 

 مراقب. -اللقب العائلي -المشاركون اإلضافيون: اسم البلد 

 في الخلفية. تصدرمن موقع هادئ، وذلك بغية تجنب األصوات التي قد  االتصال يرجى 

 .ينبغي إغالق الميكروفون عندما ينتهي المندوب من الحديث 

 .يرجى إغالق الفيديو في حال دخل ممثل آخر لبلدك أثناء االجتماع 

  يرجى إغالق أية تطبيقات أخرى غير ضرورية، ألن مثل هذه التطبيقات قد تستنزف نطاق التردد الخاص

 مشاكل في االتصال. ب تسبببك، وت
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