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 ن لمجلس المحافظين: إجراءات بيانات المحافظينواألربعو الثانيةالدورة 
 مقدمة -أواًل 

البيانات  إدراجمن الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظين تقض: بعدم  اعتبارا   جديدةُأدخلت إجراءات  -1
 ستتاحوبموجب اإلجراءات الجديدة، العامة المقدَّمة من الدول األعضاء ف: جدول أعمال المجلس. 

تقديم تسجيل بالفيديو لبياناتهم أو نشر أو سائر ممثل: الدول األعضاء فرصة  للمحافظين أو رؤساء الوفود
 لتترون: للصندوق.ه ف: الموقع اإلالبيان تامال  ف: تقرير مجلس المحافظين و/أو نشر 

بشأن تقديم بياناتهم إلى  للدول األعضاءوتتضمن هذه الوثيقة معلومات عن الخيارات الثالثة المتاحة  -2
ل مسبقا  بالفيديو؛  (1)الصندوق:  نظمة األغذية مف: مقر  التائنبيان مسجل ف: االستديو  (2)بيان مسجَّ

 :.: شتل نص  تقديم بيان ف (3)أثناء أسبوع انعقاد دورة مجلس المحافظين؛  والزراعة لألمم المتحدة

ويرجى من السادة المحافظين ورؤساء الوفود أو ممثل: الدول األعضاء اآلخرين الراغبين ف: تقديم بيانات  -3
ه سترتير الصندوق بذلك ف: موعد أقصا إخطارمتتوبة أو مسجلة بالفيديو خالل دورة مجلس المحافظين 

 (.countrystatements@ifad.orgعن طريق متتب البيانات القطرية ) 2019فبراير/شباط  8يوم الجمعة 
 .ذلك التاريخبعد  الت: ترد إليهوال يمتن للصندوق أن يضمن تلبية الطلبات 

 1الجدول 
 الخيارات والمواعيد الرئيسية لتقديم بيانات المحافظين

 الرئيسيةالمواعيد  الخيارات
  البيانات المسجلة مسبقًا بالفيديو -1
 بدء انعقاد دورة مجلس ن بياناتهم بالفيديو قبل و يسجل المحافظ

 المحافظين.
  نص البيان.ب مقرونا  ُيقدَّم الفيديو 

 فبراير/شباط 8 -يناير/كانون الثاني  14
 بيانات المحافظين المسجلة مسبقا  بالفيديو. تقدم
 فبراير/شباط 14

 .البيانات المسجلة بالفيديو ف: الموقع اإللتترون: للصندوقتُنشر 
ظمة األغذية والزراعة لألمم نمالبيانات المسجلة بالفيديو في مقر   -2

 المتحدة
 

  يتصل متتب المحافظ بمتتب البيانات القطرية لتحديد موعد لجلسة
 التسجيل.

  ُتحدَّد مسبقا  مواعيد تل تسجيل خالل أسبوع دورة مجلس المحافظين
 قاعة أنغوال ف: منظمة األغذية والزراعةف: االستديو التائن ف: 

 (.الثالث)الطابق 
  تُقدَّم نسخة من نص الفيديو قبل ساعة واحدة على األقل من موعد بدء

 جلسة التسجيل.

 فبراير/شباط 8 -يناير/كانون الثاني  14
طلب تحديد موعد للتسجيل داخل المقر )متتب البيانات  ُيقدم

 القطرية(.
الخامسة  ةفبراير/شباط: الساعة العاشرة صباحًا والساع 13-15

 يومياً  الظهربعد 
نظمة األغذية والزراعة لألمم م مقر بيانات المحافظين ف: تسجل
 المتحدة

  البيانات المقدَّمة في شكل مطبوع بدون تسجيل بالفيديو  -3
  فبراير/شباط 8 -يناير/كانون الثاني  14 البيانات المتتوبة.ُيقدِّم المحافظون 

البيانات المتتوبة عن طريق البريد اإللتترون: إلى متتب  ترسل
 البيانات القطرية

 فبراير/شباط 14-15
 تُنشر البيانات ف: الموقع اإللتترون: للصندوق.
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 المبادئ التوجيهية العامة إلعداد البيانات -ثانيًا 
 المحتوى

ع الدول األعضاء على التطرق للموضوع الرئيس: للدورة الثانية واألربعين لمجلس شهذا العام تُ  ف: -4 جَّ
وينبغ: أن ترتز البيانات على االبتتارات وروح ريادة األعمال  .المحافظين "االبتتار الريف: وريادة األعمال"

ونهج التحول الريف: للتطرق لألسباب الجذرية الت: تولد وتعيد إنتاج المشاتل عبر المجتمعات الريفية 
 بأسرها.

 مدة البيان
ز طول النص عن ينبغ: أال  تزيد مدة الفيديو عن ثالث دقائق؛ وينبغ: أال  يتجاو  بيانات البلدان الواحدة: -5

 .تلمة( 1 250) صفحتين وربع الصفحة

ينبغ: أال  تتجاوز البيانات المسجلة بالفيديو بالنيابة عن مجموعات البلدان ست  البيانات متعددة البلدان: -6
ذا ُقدِّمت بيانات متعددة البلدان ف: شتل تلمة( 2 000) دقائق؛ ويقتصر طول النص على أربع صفحات . وا 

 ر مجموعة بلدان متعددة.ظيشير المتتلم إلى أنه يمثل وجهة ن فيديو، ينبغ: أن

 البث والنشر
. وسوف تُنشر 2019للجمهور خالل دورة مجلس المحافظين لعام  المسجلة بالفيديو ستُتاح بيانات المحافظين -7

البيانات ف: الموقع اإللتترون: للصندوق وستُبث على الشاشات المنتشرة ف: تل أماتن مجلس المحافظين 
 .منظمة األغذية والزراعةمقر  داخل

. وينبغ: أال  تتضمن يلق: البيانظهر ف: الفيديو سوى صورة الشخص الذي وضمانا  لالتساق، ينبغ: أال  ت -8
( أو مقاطع مصوَّرة PowerPoint) باور بوينت باستخدام برنامجتوضيحية  تسجيالت الفيديو عروضا  

قد أي محتوى مرئ: آخر. وترد أدناه المواصفات التقنية والتفاصيل التشغيلية. ألحداث أو  ا  أو صور  بالفيديو
 .ال تتون مقاطع الفيديو الت: ال تستوف: هذه المواصفات متاحة للجمهور

 : مواصفات البيانات المسجلة مسبقًا بالفيديو 1الخيار 
ينبغ: أن تتون التسجيالت ذات جودة مهنية بدقة بث عالية أو معيارية وينبغ: أن تتون بإحدى الصيغ  -9

 التالية:

 بنظام اللون: التشفير، ومعيار 9:16 نسبة الطول إلى العرض PAL. 

  صيغة ملف الوسائط- mov، mp4. 

 ( :باستخدام معدالت  720×1280، أو 1080×1920(، ومعدل اإلطار )مثل 9:16الحجم األصل
 (.PALاإلطار 

  يمتن استخدامال ( صيغ ملفات الفيديو الشبت: المضغوطwmv, flv, asf.) 

  نهايته.ف: ينبغ: عدم الظهور أو االختفاء التدريج: ف: بداية البيان أو 
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 على مالبس المتتلم. وينبغ: أن  العنقميتروفونات رابطة  نوع من صغير ينبغ: ترتيب ميترفون
 تشغيل الفيديو.  ثانيتين من بدء ُيطلب من المتتلم البدء ف: قراءة رسالته بعد بدء

 مونتاجالبيانات ف: ملف وسائط واحد دون الحاجة إلى  تقدم. 

 :)ل اإلضاءة المعيارية الثالثية النقاط )انظر الشتل أدناه  تُفضَّ

 
 

  الدرجةمتوسط سادة ينبغ: أن يتون لون الخلفية أزرق (PMS 300.) 

 
  :من الوسط إلى الرأس( تما هو مبيَّن أعاله. متوسطة القرباللقطة تتون التأطير( 

 .ينبغ: أن يواجه المتتلم التاميرا دون النظر إلى أسفل ف: مالحظات معدة 

  :أال  تظهر ف: خلفية الفيديو أي صور أو أعالم أو زخارف.ينبغ 

 .ينبغ: عدم استخدام أي شروح توضيحية أو ترجمات مصاحبة أو رسومات أو نصوص 

 التقديم
 : بإحدى طريقتينتُقدَّم بيانات المحافظين المسجلة مسبقا  بالفيديو ونصوصها المصاحبة  -11

 ( خدمة استضافة الملفات ف: الصندوقIFADbox .) رسالة بالبريد اإللتترون: إلى  توجيهويرجى
countrystatements@ifad.org  للحصول على تعليمات بشأن تيفية تحميل التسجيالت )ترد عينة

 ف: الملحق األول(؛ بريد إلتترون:رسالة 

  البريد، مثل  إحدى خدمات توصيلأو طريقDHLأو ، FedEx :إلى 
Andreina Mauro/Victoria Chiartano 

 إضاءة خلفية

 إضاءة التعبئة يسيةإضاءة رئ
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Conference and Language Services 

Office of the Secretary 

International Fund for Agricultural Development 

Via Paolo di Dono 44 

00142 Rome, Italy 

، ومحرتات األقراص المحمولة USBينبغ: استخدام أجهزة الوسائط الصلبة، مثل أصابع الذاترة و 
 للتقليل إلى أدنى حد من احتماالت التلف أثناء الشحن. -وبطاقات الذاترة 

  ُسخ نصوصها ف: موعد أقصاه الخامسة بعد الظهر من يوم الجمعة يجب أن تصل شرائط الفيديو ون
 فبراير/شباط. 14 الخميسفبراير/شباط من أجل ضمان بثها يوم  8

  فيما يتعلق بالبيانات المقدَّمة باللغات العربية أو الفرنسية أو اإلسبانية، يجب أن يقدِّم المتتلم نسخة
 بها البيان وباللغة اإلنتليزية. ُيلق:من النص باللغة الت: 

 )صيغةحجم صور جوازات السفر ف: ب ينبغ: أن يرسل المحافظ صورة شخصية )طولية .jpeg 
 .لنشرها مع بيانه

 : تسجيل البيانات بالفيديو في روما2ر الخيا

إخطار سترتير الصندوق عن طريق متتب ينبغ: للمحافظين أو رؤساء الوفود أو ممثل: الدول األعضاء  -11
( بعزمهم تسجيل بيان عام أثناء دورة مجلس المحافظين countrystatements@ifad.orgالبيانات القطرية )

)انظر االستمارة الواردة ف: الملحق  2019فبراير/شباط  8وحجز موعد للتسجيل ف: موعد أقصاه الجمعة 
 الثان:(. وسيجري تأتيد تاريخ وموعد التسجيل عن طريق البريد اإللتترون:.

 15 الجمعةإلى  13 األربعاءوالخامسة بعد الظهر من  من الساعة العاشرة صباحا   وسيدرج تسجيل البيانات -12
 دقيقة. 30 التسجيل . وستتون مدة جلسة2019فبراير/شباط 

 عنوان بريده اإللتترون:ويرجى تقديم ما يل: إلى متتب البيانات القطرية على  -13
countrystatements@ifad.org وعد التسجيل:قبل م 

  البيان بصيغة ميتروسوفت ووردنص (Microsoft Word) قبل ساعة واحدة على األقل من موعد ،
 جلسة التسجيل؛

  ف: حالة البيانات الت:  بها وباللغة اإلنتليزية سيلقيهتقديم نص البيان باللغة الت:  المتتلميجب على
 .ستُقدَّم باللغات العربية والفرنسية واإلسبانية

 صيغة ف: بحجم صور جوازات السفر  )طولية( شخصية صورة.jpeg لتترون: لنشرها ف: الموقع اإل
 مع الفيديو ونص البيان.

 : البيانات التي ُتقدَّم بدون تسجيل بالفيديو3الخيار 

يمتن للمحافظين أو رؤساء الوفود أو ممثل: الدول األعضاء اختيار تقديم بياناتهم ف: شتل متتوب فقط.  -14
 .2019فبراير/شباط  14 الخميسوستُنشر هذه البيانات ف: الموقع اإللتترون: للصندوق ابتداء  من يوم 
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 إعداد البيانات المكتوبة
واحدة بين ( باستخدام مسافة Wordاإللتترون: للصندوق بصيغة وورد )تُقدَّم البيانات الت: تُنشر ف: الموقع  -15

 jpeg/.jpg.نقطة، ويتون مصحوبا  بملف  12حجمه و  Times New Romanأن يتون الخط  ويشترط، األسطر
 .بحجم صور جوازات السفر للمحافظ أو المحافظ المناوبشخصية يحتوي على صورة 

 شبكيتقديم البيانات لنشرها في الموقع ال
   ل البيان النهائ: عن طريق البريد اإللتترون: إلى هذا العنوان: ُيرس

countrystatements@ifad.org.. 

  ُبصيغة وورد البيان النهائ: فمل رفق ف: رسالة البريد اإللتترون:ي (Word)  وملف.jpeg/jpg 
 للمحافظ أو المحافظ المناوب. شخصية لصورة

 فبراير/شباط 8يوم الجمعة  أقصاه الساعة الخامسة بعد الظهر حسب توقيت روماالبيانات ف: موعد  تُقدم -16
2019. 

ويحتفظ  ف: شتل فيديو وف: شتل نص: ،بجميع البيانات المقدَّمة سجلمتتب البيانات القطرية  ويرد إلى -17
 بهذا السجل.

 ت ف: الموقع اإللتترون: للصندوق.المتتلمين على نشر البياناوسيلتمس المتتب موافقة  -18

 إتاحة البيانات النهائية
ستُنشر البيانات ف: الموقع اإللتترون: للصندوق، وف: المنصة التفاعلية للدول األعضاء وعلى شاشات  -19

يم المساعدة العرض المنتشرة ف: جميع أماتن الدورة. وسيتون موظفو متتب البيانات القطرية متاحين لتقد
ف: تحديد أماتن نشر البيانات على اإلنترنت. ويمتنتم االتصال بهم عن طريق البريد اإللتترون: على هذا 

 ..countrystatements@ifad.orgالعنوان: 

 جهات االتصال
 دى الجهات التالية:لالستفسار عن إجراءات التقديم، يرجى االتصال بإح -21

 Andreina Mauro (a.mauro@ifad.org) 
 Victoria Chiartano (v.chiartano@ifad.org) 
 ( متتب البيانات القطريةcountrystatements@ifad.org) 

mailto:countrystatements@ifad.org.
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 عينة رسالة إلكترونية

 countrystatements@ifad.orgإلى: 

 [االسم ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللتترون: الرسم:من: ]

( لتقديم تسجيل بالفيديو لبيان IFADboxطلب استخدام خدمة الصندوق الستضافة الملفات )الموضوع: 
 المحافظ

[ تلق: التعليمات ذات الصلة بتيفية تحميل البيانات المسجلة بالفيديو االسميرجو متتب السيدة/السيد ]
 ( إلى جانب البيان المتتوب المصاحب للفيديو.IFADbox[ ف: خدمة تحميل الملفات )]اسم البلدللمحافظ 

د اللغة]وسوف ُيدل: المحافظ ببيانه باللغة   [.تُحدَّ
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 واألربعون لمجلس محافظي الصندوق الثانيةالدورة 

 2019فبراير/شباط  15-14روما، 

 

األغذية والزراعة لألمم نظمة مطلب حجز موعد لتسجيل بيان المحافظ بالفيديو ف: مقر 
 المتحدة

 

 رئيس الوفد: 

 االسم:

 اللقب الرسم::

د اللغةبيانه باللغة: ]سيلق: رئيس الوفد   [تُحدَّ

( 12الفقرة  التواريخ والمواعيد التالية )انظرويود رئيس الوفد أن يطلب تحديد موعد لجلسة تسجيل ف: أحد 
 مرتبة حسب األفضلية:

 

  [يُحدَّد التاريخ/الوقت المفضل : ]1الخيار 

 

  [يُحدَّد التاريخ/الوقت المفضل التال: : ]2الخيار 

 

  [يُحدَّد التاريخ/الوقت المفضل التال: : ]3الخيار 

 

 

إلى عنوان البريد  2019فبراير/شباط  8يرجى إرسال االستمارة بعد استيفائها ف: موعد أقصاه يوم الجمعة 
 .countrystatements@ifad.orgاإللتترون: 


