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 2021مايو  19و 18 الثامن عشر لجمعية إكفا العامة في االجتماع

  جدول األعمال المؤقت
 

 

 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي  عصًرا 3:30إلى  ظهًرا  1:00من  2021مايو  18*
 اليوم األول 

 الجدول   الترحيب واستعراض .1 م  2:00  –   م 1:00
o  االفتتاح 
o  المقرر أن   – جدول أعمال االجتماع الثامن عشر للجمعية العامة ومحاضر االجتماع السابع عشر

 باإلجماعتعتمده الجمعية العامة 
o  عملية انتخاب مجلس اإلدارة 
o  من المقرر أن تستعرض الجمعية العامة وتستلم التقرير من  –استعراض السنوات الثالثة الماضية

 باإلجماع مجلس اإلدارة 

 نظام إكفا األساسي  .2 م  2:20  – م   2:00
o من المقرر أن تعتمده الجمعية العامة عن طريق التصويت اإللكتروني 

 مجلس اإلدارة  عضوية انتخابات  .3 م  3:20  – م   2:30
 o مقاطع الفيديو الفردية ستكون  – مرشحي عضوية مجلس اإلدارة )مسجلة مسبقًا  تقديمية من عروض

 مايو(  17متاحة اعتباًرا من 
o  من المقرر أن تقوم الجمعية العامة بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق التصويت اإللكتروني

م بتوقيت وسط  4مايو، الساعة  17االقتراع السري(. تبدأ انتخابات عضوية مجلس اإلدارة في )
 ساعة(  24م بتوقيت وسط أوروبا الصيفي )لمدة  4الساعة  مايو، 18أوروبا الصيفي، وتنتهي في 

  اختتام اليوم .4 م  3:30  – م   3:20
 

 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي  عصًرا 4:00إلى  ظهًرا  1:00من  2021مايو  19
  اليوم الثاني

 اإلدارة انتخابات عضوية مجلس   .5 م  1:30  – م   1:00
o نتائج االنتخابات 
o  عرض المرشحين لمنصب رئيس المجلس 
o   من المقرر أن تنتخب الجمعية العامة رئيس المجلس عن طريق التصويت اإللكتروني )االقتراع

 السري(

 إعادة التأكيد على المبادئ/االلتزامات  .6 م  2:15  – م   1:30
o  فرق العمل الفرعية 
o  الجلسة  خالل  على المبادئ وااللتزامات باإلجاعمن المقرر أن تقوم الجمعية العامة بإعادة التأكيد

 العامة
 دقائق( 5استراحة الشاي/القهوة ) م 2:20 –م  2:15

 2024-2022واألولويات اإلستراتيجية للفترة  2030ستراتيجية إكفا ا .7 م  3:10  – م   2:20
o  2030عرض إستراتيجية إكفا 
o  كترونيلعن طريق التصويت اإل 2030ستراتيجية ا من المقرر أن تعتمد الجمعية العامة 
o  واألسئلة واألجوبة ذات الصلة  2024- 2022عرض األولويات اإلستراتيجية للفترة 
o  عن طريق   2024- 2022من المقرر أن تعتمد الجمعية العامة األولويات اإلستراتيجية للفترة

 اإللكترونيالتصويت 

 من أجل البيئة والمناخواإلجراءات المقترحة االلتزام  .8 م  3:30  – م   3:10
o  اإلجراءات الالزمةعرض االلتزام واقتراح 
o  عن طريق التصويت اإللكتروني  واإلجراءات المقترحةمن المقرر أن تعتمد الجمعية العامة االلتزام

 )تصويتين منفصلين: )أ( التصويت على االلتزام و)ب( التصويت على االقتراح بالعمل(

 نتائج انتخابات رئاسة مجلس اإلدارة  .9 م  3:45  – م   3:30
  الختام  .10 م  4:00  – م   3:45

o .تسليم المهام إلى مجلس اإلدارة الجديد   
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 *التاريخ والتوقيت
 

2021مايو  19       2021مايو  18

 التوقيت:        التوقيت:
 م  11:30 –م  9:00 سيدني/أستراليا

 م  8:30 – م   00 بانكوك/تايالند

 م  2:30  – م   12:00 لندن/المملكة المتحدة 

توقيت وسط  – جنيف/سويسرا 
 أوروبا الصيفي

 م  3:30  – م   1:00

 م 4:30 –م  2:00  عمان/األردن

  9:30  – ص   7:00 نيويورك/الواليات المتحدة األمريكية 
 ص

  8:30  – ص   6:00 مكسيكو سيتي/المكسيك 
 ص

  6:30  – ص   4:00 سياتل/الواليات المتحدة األمريكية 
 ص

 

 

 

 معلومات إضافية 

 ثلث األعضاء على األقل.  النصاب القانوني:

 ما لم يحدد النظام األساسي خالف ذلك(.  باألغلبية البسيطة لألعضاء ) التصويت:

 بأغلبية ثلثي األعضاء.  األساسي:التصويت على تعديالت النظام 

 برنامج االقتراع اإللكتروني. االقتراع السري:

 ال يوجد تصويت رسمي. إذا لم يعترض أي من األعضاء، يعلن مجلس اإلدارة "تقرر ذلك".   االعتماد بتوافق اآلراء:

  
سيستلم كل مندوب/عضو له حق التصويت رسالة فح. االقتراع اإللكتروني هو نظام إلكتروني آمن للتصويت يسهل الوصول إليه من أي متص

خاصة بنظام التصويت عن طريق االقتراع اإللكتروني، حيث يمكنهم إرسال أصواتهم في انتخابات  إلكترونية بتسجيل الدخول وكلمة السر ال 
 عضوية ورئاسة مجلس اإلدارة ومسائل العمل األخرى.  

 م  12:00 –م  9:00 سيدني/أستراليا

 م 9:00 –م  6:00 بانكوك/تايالند

 م  3:00  – م   12:00 لندن/المملكة المتحدة 

توقيت وسط  – جنيف/سويسرا 
 أوروبا الصيفي

 م  4:00  – م   1:00

 م 5:00 –م  2:00  عمان/األردن

  10:00  – ص   7:00 نيويورك/الواليات المتحدة األمريكية 
 ص

 ص  9:00  – ص   6:00 مكسيكو سيتي/المكسيك 

 ص  7:00  – ص   4:00 سياتل/الواليات المتحدة األمريكية 


