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 ن لمجلس المحافظين:واألربعو الرابعةالدورة 

 إجراءات بيانات المحافظين 

 مقدمة -أوال 

المقدَّمة بالنسبة للبيانات العامة من الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظين  اعتبارا جديدةأُدخلت إجراءات  -1

البيانات العامة في جدول أعمال  من اآلن فصاعداتُدرج لن  وبموجب اإلجراءات الجديدة،من الدول األعضاء. 

 اتتقديم بيان خيار أو الممثلين اآلخرين للدول األعضاء دوالوف رؤساءأو  للسادة المحافظينتاح يسو المجلس،

مجلس الخاصة بومنصة البث  الموقع اإللكتروني للصندوق في اهنشربالفيديو و مسجلة و/أو ةمكتوب

تقرير  ضمنالموقع اإللكتروني للصندوق  فيرابط لصفحة البيانات العامة  يتم توفيروسوف  المحافظين.

 مجلس المحافظين.

 الصيغةفي ضوء  اتقديم بياناته فيما يخص للدول األعضاء المتاحين ينالخيار حولهذه الوثيقة معلومات  وتوفر -2

ل 1) للدورة المقبلة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين: ةاالفتراضي   ؛بالفيديو مسبقا( بيان مسجَّ

 ي.تقديم بيان في شكل نص   (2و/أو )

لدول األعضاء الراغبين في تقديم بيانات ل ن اآلخرينممثليالأو  دوالوف رؤساء وأ ،ينالمحافظ السادةويرجى من  -3

إرسال بريد إلكتروني إلى خدمات المؤتمرات عبر  أمانة الصندوق إخطارأو مسجلة بالفيديو و/مكتوبة 

(conferencestaff@ifad.org) وفقا  2021ط فبراير/شبا 8 ثنيناإله يوم في موعد أقصا وتقديم البيان

 .ذلك التاريخبعد  إليه الواردةوال يمكن للصندوق أن يضمن تلبية الطلبات  في الفقرات التالية. المحددةللطرائق 

 الجدول

 والمواعيد الرئيسية لتقديم بيانات المحافظينالخيارات 

 المواعيد الرئيسية الخيار

  البيانات المسجلة مسبقا بالفيديو -1

  بدء دورة مجلس ن بياناتهم بالفيديو قبل والمحافظالسادة يسجل

 المحافظين.

 نص البيان.ب مقروناالفيديو  يتم تقديم 

 فبراير/شباط 8 حتى تاريخ

 بيانات المحافظين المسجلة مسبقا بالفيديو. قدمتُ 

 فبراير/شباط 17-18

تُنشر البيانات المسجلة بالفيديو في الموقع اإللكتروني 

 ومنصة مجلس المحافظين. للصندوق

  في شكل نّصي المقّدمة البيانات -2

  م المحافظون  فبراير/شباط 8 حتى تاريخ .مكتوبة بياناتيُقد ِّ

البيانات المكتوبة عن طريق البريد اإللكتروني إلى  قدمتُ 

 (conferencestaff@ifad.orgخدمات المؤتمرات )

 فبراير/شباط 17-18

تُنشر البيانات في الموقع اإللكتروني للصندوق ومنصة 

 .مجلس المحافظين
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 المبادئ التوجيهية العامة إلعداد البيانات -ثانيا 

 المحتوى

ع الدول األعضاء على التطرق شفي هذا العام تُ  -4  :وهو واألربعين الرابعة الخاص بالدورةلموضوع إلى اجَّ

السبل التي يمكن من خاللها على أن تركز البيانات  على ب. ويجالعالمي لصمودل أساسي شرطالريفية:  التنمية

بما في ، على الصمود ةالعالمي القدرة أسس تحويل المناطق الريفية وتمكين النساء والشباب الريفيين بناءدعم ل

 .، والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة19-كوفيد سياق جائحة في ذلك

 البيان طول

دقائق؛ وأال  يتجاوز  عن ثالثبالفيديو  مدة بيانات المحافظين المسجلةينبغي أال  تزيد  .اإلفراديةبيانات البلدان  -5

 .كلمة( 1 250) طول النص صفحتين وربع الصفحة

عن مجموعات البلدان  المسجلة بالفيديو بالنيابةبيانات المحافظين تتجاوز ينبغي أال   .البيانات متعددة البلدان -6

بيانات متعددة البلدان في  قُد مت. وإذا كلمة( 2 000) يقتصر طول النص على أربع صفحاتأن ست دقائق؛ و

 مجموعة بلدان متعددة.ر ظإلى أنه يمثل وجهة ن المتحدثشكل فيديو، ينبغي أن يشير 

 البث والنشر

. وسوف تُنشر 2021للجمهور خالل دورة مجلس المحافظين لعام  المسجلة بالفيديو ستُتاح بيانات المحافظين -7

 .مجلس المحافظينب الخاصةومنصة البث  ،للصندوقالبيانات في الموقع اإللكتروني 

. وينبغي أال  تتضمن يلقي البيانظهر في الفيديو سوى صورة الشخص الذي وضمانا لالتساق، ينبغي أال  ت -8

رة  ،(PowerPoint) باور بوينت باستخدام برنامجتوضيحية تسجيالت الفيديو عروضا  أو مقاطع مصوَّ

قد وأي محتوى مرئي آخر. وترد أدناه المواصفات التقنية والتفاصيل التشغيلية. ألحداث أو  اأو صور ،بالفيديو

 .مقاطع الفيديو التي ال تستوفي هذه المواصفات للجمهور تُتاحال 

 : مواصفات البيانات المسجلة مسبقا بالفيديو 1الخيار 

 وينبغي أن تكون بإحدى الصيغ التالية: ،ينبغي أن تكون التسجيالت ذات جودة مهنية بدقة بث عالية أو معيارية -9

 بنظام اللوني 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 األصلي

 (.PALاإلطار 

  يمكن استخدامال ( صيغ ملفات الفيديو الشبكي المضغوطwmv, flv, asf.) 

  نهايته.في ينبغي عدم الظهور أو االختفاء التدريجي في بداية البيان أو 

 على مالبس المتكلم. وينبغي أن  ميكروفونات ربطة العنق نوع من صغير ينبغي تركيب ميكرفون

 تشغيل الفيديو.  ثانيتين من بدءيُطلب من المتكلم البدء في قراءة رسالته بعد 

  ُمونتاجحد دون الحاجة إلى البيانات في ملف وسائط وا مقد  ت. 

 :)ل اإلضاءة المعيارية الثالثية النقاط )انظر الشكل أدناه  تُفضَّ
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من ضوء الضوء النهار أو التأكد من التواجد في موقع يتم فيه تسليط  يرجى، وفي حال لم يكن ذلك ممكنا

 النظر نحو نافذة أو ضوء. عبرخلفك(؛ على سبيل المثال، من  وليس) أمامك

  الدرجةمتوسط سادة ينبغي أن يكون لون الخلفية أزرق (PMS 300.) 

 

  :من الوسط إلى الرأس( كما هو مبيَّن أعاله. متوسطة القرباللقطة تكون التأطير( 

  ةد  ع  مُ ينبغي أن يواجه المتكلم الكاميرا دون النظر إلى أسفل في مالحظات. 

 .ينبغي أال  تظهر في خلفية الفيديو أي صور أو أعالم أو زخارف 

 شروح توضيحية أو ترجمات مصاحبة أو رسومات أو نصوص. ةينبغي عدم استخدام أي 

 التقديم

 : بإحدى طريقتينتُقدَّم بيانات المحافظين المسجلة مسبقا بالفيديو ونصوصها المصاحبة  -10

 ال الصندوق خدمة( ستضافة الملفاتIFADbox ويرجى .)رسالة بالبريد اإللكتروني إلى  توجيه

conferencestaff@ifad.org  للحصول على تعليمات بشأن كيفية تحميل التسجيالت )ترد عينة

وهذه هي الوسيلة المفضلة نتيجة طريقة العمل االفتراضية  ؛في الملحق األول( بريد إلكترونيرسالة 

 ؛المتبعة حاليا

  البريد، مثل  إحدى خدمات توصيلطريق عن أوDHL أو ،FedEx :إلى 

Alessandra Zusi Bergés /Victoria Chiartano 

Conference and Language Services 

Office of the Secretary 

International Fund for Agricultural 

Development 

Via Paolo di Dono 44 

00142 Rome, Italy 

 إضاءة رئيسية
 إضاءة التعبئة

 إضاءة خلفية
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، ومحركات األقراص المحمولة USBالذاكرة  أصابعينبغي استخدام أجهزة الوسائط الصلبة، مثل و

 للتقليل إلى أدنى حد من احتماالت التلف أثناء الشحن. -وبطاقات الذاكرة 

  بتوقيت وسط بعد الظهر  5الساعة سخ نصوصها في موعد أقصاه الفيديو ونُ  تسجيالتيجب أن تصل(

 .في الوقت المناسبفبراير/شباط من أجل ضمان بثها  8 ثنيناإلمن يوم أوروبا( 

  م نسخة من  المتحدثفيما يتعلق بالبيانات المقدَّمة باللغات العربية أو الفرنسية أو اإلسبانية، يجب أن يقد ِّ

 بها البيان وباللغة اإلنكليزية. يُلقيالنص باللغة التي 

  صيغةحجم صور جوازات السفر في ب صورة شخصية )طولية( السادة المحافظونينبغي أن يرسل 

.jpeg اتهملنشرها مع بيان. 

 مواصفات للبيانات المقدمة في شكل نّصي: 2الخيار 

لدول األعضاء اختيار تقديم بياناتهم في شكل مكتوب ل ن اآلخرينممثلياليمكن للمحافظين أو رؤساء الوفود أو  -11

 .للصندوق ومنصة البث الخاصة بمجلس المحافظينفقط. وستُنشر هذه البيانات في الموقع اإللكتروني 

 إعداد البيانات المكتوبة

واحدة باستخدام مسافة  ،(Wordالبيانات التي تُنشر في الموقع اإللكتروني للصندوق بصيغة وورد ) يجب تقديم -12

يكون مصحوبا بملف أن نقطة، و 12حجمه و Times New Romanأن يكون الخط  ويشترط، بين األسطر

.jpeg/.jpg  بحجم صور جوازات السفر المحافظ المناوبللمحافظ أو شخصية يحتوي على صورة. 

 تقديم البيانات لنشرها في الموقع الشبكي

 البيان النهائي عن طريق البريد اإللكتروني إلى هذا العنوان:  يرجى إرسال

conferencestaff@ifad.org. 

 بصيغة وورد البيان النهائي فملي، يرجى إرفاق في رسالة البريد اإللكترون (Word)  وملف

.jpeg/jpg للمحافظ أو المحافظ المناوب. شخصية لصورة 

 .2021 فبراير/شباط 8 ،اإلثنينيوم  )بتوقيت وسط أوروبا(بعد الظهر  5أقصاه الساعة البيانات في موعد  تُقدم -13

ويحتفظ بهذا  ،في شكل فيديو وفي شكل نصي ،بجميع البيانات المقدَّمة سجل خدمات المؤتمرات ويرد إلى -14

 السجل.

 إتاحة البيانات النهائية

وسيكون موظفو ومنصة البث الخاصة بمجلس المحافظين.  ستُنشر البيانات في الموقع اإللكتروني للصندوق -15

على اإلنترنت. ويمكن للسادة ر البيانات متاحين لتقديم المساعدة في تحديد أماكن نش خدمات المؤتمرات

 .conferencestaff@ifad.org: التالي االتصال بهم عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان المندوبين

 جهات االتصال

 لالستفسار عن إجراءات التقديم، يرجى االتصال بإحدى الجهات التالية: -16

 )a.zusi@ifad.org( Zusi Bergés aAlessandr 

 )v.chiartano@ifad.orgChiartano ( Victoria 

  المؤتمراتخدمات (conferencesatff@ifad.org) 
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 عينة رسالة إلكترونية

 ff@ifad.orgconferencestaإلى: 

 [وعنوان البريد اإللكتروني الرسمي ،ورقم الهاتف ،االسممن: ]

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

 المحافظ

[ تلقي التعليمات ذات الصلة بكيفية تحميل البيانات المسجلة بالفيديو لمحافظ االسميرجو مكتب السيدة/السيد ]

 إلى جانب البيان المكتوب المصاحب للفيديو. ،(IFADbox)الصندوق الستضافة الملفات [ في خدمة ]اسم البلد

 [.تُحدَّد اللغةوسوف يُدلي المحافظ ببيانه باللغة ]
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