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 املقدمة -أوالً 

ســــــــــــــــوف يعقد االجتماع الثاين جملموعة جهات التنســــــــــــــــيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  -1
بصــــــورة افرتاضــــــية ابللغات اإلســــــبانية واإلنكليزية والروســــــية  2021مارس/آذار  4إىل  2(اجملموعة) خالل الفرتة املمتدة من 

 والصينية والعربية والفرنسية.
 

 ئق السابقة للدورةالواث -اثنًيا 

ميــكــن االطــالع عــلــى جــــــــدول األعــمــــــــال املــؤقــــــــت عــلــى املــوقــع اإللــكــرتوين لــلــهــيــئــــــــة عــلــى الــعــنــوان الــتــــــــايل:  -2
/http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1257662  .كما ابإلمكان تنزيل واثئق أخرى فور جهوزها 

 

 لتسجيلا -اثلثًا 

االتصــال الوطنية اليت تعّينها األقاليم، ســيكون  اتاع الثاين مفتوحة. فإضــافة إىل جهســتكون املشــاركة يف االجتم -3
  مفتوًحا أيًضا أمام وفود مجيع األعضاء يف اهليئة واملراقبني، مبا يف ذلك ممثلي املنظمات الدولية.

 
ويرجى من األعضاء يف اهليئة واألعضاء واألعضاء املنتسبني غري األعضاء يف اهليئة موافاة املدير العام، يف   -4

عنـــاوين بريــدهم ن، أبمســـاء املمثلني املعينني للمشـــــــــــــــــاركــة يف االجتمـــاع الثـــاين ووظـــائفهم الرمسيــة وعنـــاوينهم و أقرب وقـــت ممك
  .اإللكرتوين

 
ممثلي املنظمات الدولية إرسال أمسائهم ووظائفهم الرمسية وعناوينهم وعناوين بريدهم اإللكرتوين السادة ويرجى من  -5

 . cgrfa@fao.org بواسطة الربيد اإللكرتوين ابلكتابة إىل

 

 ة االفرتاضيةاملنص -رابًعا 

بواســـطة أي  Zoom منصـــة . وإبمكان املشـــاركني النفاذ إىلZoomســـوف يُعقد االجتماع الثاين بواســـطة منصـــة  -6
اخلاصـــــة ابالجتماع االفرتاضـــــي واخلطوط التوجيهية اإلجراءات  تردو جهاز ابســـــتخدام املتصـــــّفح على اإلنرتنت أو التطبيق. 

 .هبذه الوثيقة األول امللحقضمن  جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1257662/
mailto:cgrfa@fao.org
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 امللحق األول

 Zoomابستخدام منصة  املنظمة االجتماعات

 للمشاركني إرشادات
 

 ، وستكون خدمات الرتمجة الفورية متاحة.Zoomستعقد هذه الندوة ابستخدام منصة 
اخلاص ابجلهاز املكتيب (املثبت على  Zoomبر�مج من أي جهاز ابســــتخدام  Zoomوميكن للمشــــاركني النفاذ إىل منصــــة 

 جهاز احلاسوب) أو بواسطة اهلاتف اجلوال.
على جهازكم لتكون جتربة اســـــتخدام الرب�مج أفضـــــل وربط  Zoomتطبيق آخر إصـــــدار من ونشـــــّجعكم بشـــــدة على تنزيل 

ا بكم اخلاص التوجيه جبهاز )Ethernet( اإليثرنت) وصـــلة أرضـــية(كابل   جهاز حاســـوبكم عرب شـــبكة اســـتخدام  عن عوضـــً
 ). كما ينبغي فصل كل األجهزة األخرى عن شبكتكم. Wi-Fi( الالسلكية فاي-واي

يوصــــــى بشــــــدة التحقق دورً� من التحديثات لضــــــمان  لذا. Zoom ثة جديدة من تطبيقتصــــــدر بشــــــكل منتظم نســــــخ حمد
 .مأموً� أكثر املنصةحسن أداء الوظائف اجلديدة وجعل استخدام 

 :التالية املعلومات إىل خاص بشكل التنبه ويرجى
 

احملميـة بكلمـة مرور عنـد إمتـام عمليـة التســــــــــــــــجيـل عرب اإلنرتنـت على بوابـة املنظمـة اخلـاصـــــــــــــــــة ابألعضـــــــــــــــــاء  -1
)/gateway/en-http://www.fao.org/members املمثلني القطريني)، ســـــــــــــــتعمد األمانة تلقائًيا إىل تســـــــــــــــجيل 

ل من . ومن الضــــــروري إاتحة عنوان بريد إلكرتوين واحد لكZoomللمشــــــاركة يف االجتماع االفرتاضــــــي بواســــــطة 
وفور تلقي املعلومات املذكورة أعاله، ســـــــتعمد األمانة تلقائًيا إىل تســـــــجيل املمثلني للمشـــــــاركة يف أعضـــــــاء الوفد. 

وسوف ترسل روابط شخصية للممثلني من أجل النفاذ إىل املنصة اخلاصة  .Zoomاالجتماع االفرتاضي بواسطة 
قت احة خالل عملية التســــــــــــــــجيل عرب اإلنرتنت يف الو ابالجتماع االفرتاضــــــــــــــــي على عناوين الربيد اإللكرتوين املت

 املناسب قبل انعقاد االجتماع. 
 

إرســـــــــــــال أمسائهم ووظائفهم الرمسية وعناوينهم وعناوين بريدهم  الســــــــــادة ممثلي املنظمات الدوليةيرجى من  -2
. وينبغي إاتحـــة عنوان بريـــد إلكرتوين واحـــد cgrfa@fao.orgاإللكرتوين ابلكتـــابـــة على عنوان الربيـــد اإللكرتوين 

ابلنسبة إىل كل من املمثلني. وعد تلقي الرتشيح الرمسي، ستعمد األمانة تلقائًيا إىل تسجيل املمثلني للمشاركة يف 
وسوف ترسل روابط شخصية للممثلني من أجل النفاذ إىل املنصة اخلاصة  .Zoomاالجتماع االفرتاضي بواسطة 

 رتاضي على عناوين الربيد اإللكرتوين املتاحة لألمانة يف الوقت املناسب قبل انعقاد االجتماع.ابالجتماع االف
 

للتحقق من املشــــاركني قبل الدخول إىل االجتماع. لذا يرجى االنضــــمام إىل  قاعة انتظارســــيجري ختصــــيص  -3
 حق يف االنضمام إىل االجتماع.دقيقة على األقّل من موعد بدء االجتماع جتنًبا ألي أتخري ال 30الجتماع قبل 
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 .املدمج يف الكمبيوتر ألنه ال يتيح درجة كافية من جودة صوتيرجى عدم استخدام امليكروفون  -4
 

 .جمهزة مبيكروفون USB يرجى استخدم مساعة رأس •
ويف حالة عدم توافرها، تكون مساعات/ميكرفون اهلاتف احملمول أفضــــــــــــل من ال شــــــــــــيء، ولكن  •

 .)Bluetoothسلكية فحسب، وليس بتقنية البلوتوث (على أن تكون 
ويف حالة عدم توافر مساعة رأس/ ميكروفون، يتمثل احلل التايل األفضـــل يف اســـتخدام ميكروفون  •

 .USBخارجي جمهز بوصلة 
وإذا كان املشــــــــــــــــاركون يف جمموعة وعليهم اســــــــــــــــتخدام ميكروفون واحد، يرجى التأكد من قرب  •

 امليكروفون. الشخص الذي �خذ الكلمة من
 
ويرجى إطفاء مجيع اإلشــــــعارات الصــــــوتية (ســــــكايب، واتســــــاب، والربيد اإللكرتوين وغريها) أثناء حضــــــوركم  -5

 االجتماع واحلرص على اجللوس يف مكان ال أصوات أو أصداء خلفية فيه.
 
ط على والضـغ )Muteالوضع الصامت (ويرجى التأكد عند دخول قاعة االجتماع االفرتاضـي من تشـغيل  -6

 .]1[) فقط عند الكالم Unmuteتشغيل الصوت (
 
 ].4قائمة الرتمجة الفورية [ويرجى اختيار اللغة اليت تريدون اإلصغاء إليها من  -7
 
) يف قـــائمـــة Raise Hand( رفع األيــديإذا كنتم ترغبون يف أخـــذ الكلمـــة، يرجى اســــــــــــــــتخـــدام وظيفـــة و  -8

 .]3[املشاركني 
 
وإبمكانكم إطفاء وظيفة الفيديو وإيقاف  .]2[ويرجى تشغيل وظيفة الفيديو اخلاص بكم عند أخذ الكلمة  -9

وذلك حفاظًا على نطاق الشــــــبكة تســــــهيالً لتجربتكم خالل االجتماع. وبعد امليكروفون عند انتهاء مداخلتكم. 
 .]3[يف قائمة املشاركني  Lower Handانتهاء مداخلتكم، يرجى استخدام وظيفة 

 
وجتدر اإلشــــــــــــــــارة إىل أنه يف حال قمتم مبداخلة بلغة أخرى غري اللغة اليت تســــــــــــــــتمعون إليها، يتعني عليكم  -10

 " يف قائمة الرتمجة الفورية.Offإيقاف تشغيل الرتمجة الفورية عن طريق اختيار إيقاف "
 

حديثكم مع وجودكم يف حالة ختاطب عن بُعد (تكلموا مبزيد من البطء والوضــــوح وجتنبوا  تصــــويبويرجى  -11
 اإلفراط يف استخدام املختصرات وما إىل ذلك).
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 fao.orgInterpretation-FAO@ وإذا كنتم تعتزمون قراءة بيــان، يرجى إرســـــــــــــــــالــه قبــل تالوتــه إىل: -12
وقراءته ببطء. وســـــــيتعامل املرتمجون الفوريون على الدوام مع نص البيان بســـــــرية اتمة وســـــــيتحققون منه يف ضـــــــوء 

 الكلمة امللقاة.
 

قد تتدهور على حنو غري متوقع يف اجتماع افرتاضــي، وابلتايل تصــبح وجتدر اإلشــارة إىل أن جودة الصــوت  -13
وإن املرتمجني الفوريني ســيشــريون إىل ذلك شــفهًيا وســيســتأنفون الرتمجة الفورية غري كافية ألغراض الرتمجة الفورية. 
 حاملا تسمح جودة الصوت بذلك.
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