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 املقدمة -أوًال 

 جمموعة( كومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجيةلعمل الفنية احلاجملموعة  لســــــــــــادســــــــــــةا لدورةاعقد تُ ســــــــــــوف  -1
بصــــــــورة افرتاضــــــــية ابللغات اإلســــــــبانية واإلنكليزية والروســــــــية  2021 �رأ/ويما 15إىل  13) خالل الفرتة املمتدة من العمل

 والصينية والعربية والفرنسية.

 ئق السابقة للدورةالواث -اثنًيا 

على العنوان  موعة العملجملعلى املوقع اإللكرتوين لدورة الســـــادســـــة لميكن االطالع على جدول األعمال املؤقت  -2
ــــــــــــــــــــايل:  ــــــــــــــــــــت group/intergovernmental-resources/working-genetic-http://www.fao.org/forest-ال

resources/ar-genetic-forest-on-group-working-technical/  . كمــــــــا ابإلمكــــــــان تنزيــــــــل واثئق أخرى فور
 جهوزها.

 لتسجيلا -اثلثًا 

موافاة املدير العام، يف أقرب وقت ممكن، أبمساء املمثلني موعة العمل جميف األعضـــــاء املناوبني و يرجى من األعضـــــاء  -3
ألعضــــــاء اهليئة الذين وجيوز  .ووظائفهم الرمسية وعناوينهم وعناوين بريدهم اإللكرتوين لدورة الســــــادســــــةااملعينني للمشــــــاركة يف 

 . ، شريطة إرسال طلب بذلك إىل أمانة اهليئةمل بصفة مراقبمل املشاركة يف عمل جمموعة العليسوا أعضاء يف جمموعة الع
 

مات الدولية إرسال أمسائهم ووظائفهم الرمسية وعناوينهم وعناوين بريدهم اإللكرتوين ممثلي املنظالسادة ويرجى من  -4
 . FGR@fao.org-FO_ITWG بواسطة الربيد اإللكرتوين ابلكتابة إىل

 
 املنصة االفرتاضية -رابًعا 

بواســطة أي  Zoom منصــة املشــاركني النفاذ إىل. وإبمكان Zoomبواســطة منصــة  لدورة الســادســةاعقد تُ ســوف  -5
اخلاصـــــة ابالجتماع االفرتاضـــــي واخلطوط التوجيهية اإلجراءات  وتردجهاز ابســـــتخدام املتصـــــّفح على اإلنرتنت أو التطبيق. 

 .هبذه الوثيقة ملرفقاضمن  العملجملموعة 
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 ملرفقا

 Zoomابستخدام منصة املنعقدة  االجتماعات

 للمشاركني إرشادات
 

 ، وستكون خدمات الرتمجة الفورية متاحة.Zoomستعقد هذه الندوة ابستخدام منصة 

اخلاص ابجلهاز املكتيب (املثبت على  Zoomبر�مج من أي جهاز ابســتخدام  Zoomوميكن للمشــاركني النفاذ إىل منصــة 
 احلاسوب) أو بواسطة اهلاتف اجلوال.جهاز 

على جهازكم لتكون جتربة اســــتخدام الرب�مج أفضــــل وربط  Zoomتطبيق آخر إصــــدار من ونشــــّجعكم بشــــدة على تنزيل 
ا بكم اخلاص التوجيه جبهاز )Ethernet( اإليثرنت) وصــلة أرضــية(كابل   جهاز حاســوبكم عرب شــبكة اســتخدام  عن عوضــً

 ). كما ينبغي فصل كل األجهزة األخرى عن شبكتكم. Wi-Fi( الالسلكية فاي-واي

يوصـــــى بشـــــدة التحقق دورً� من التحديثات لضـــــمان  لذا. Zoom تصـــــدر بشـــــكل منتظم نســـــخ حمدثة جديدة من تطبيق
 .مأموً� أكثر املنصةحسن أداء الوظائف اجلديدة وجعل استخدام 

 :التالية املعلومات إىل خاص بشكل التنبه ويرجى
 

عنــد إمتــام عمليــة التســـــــــــــــجيــل عرب اإلنرتنــت على بوابــة املنظمــة اخلــاصــــــــــــــــة ابألعضــــــــــــــــاء احملميــة بكلمــة مرور  -1
)/gateway/en-http://www.fao.org/members املمثلني القطريني)، ســــتعمد األمانة تلقائًيا إىل تســــجيل 

. ومن الضـــــروري إاتحة عنوان بريد إلكرتوين واحد لكل من Zoomللمشـــــاركة يف االجتماع االفرتاضـــــي بواســـــطة 
وفور تلقي املعلومات املذكورة أعاله، ســــــتعمد األمانة تلقائًيا إىل تســــــجيل املمثلني للمشــــــاركة يف أعضــــــاء الوفد. 

ثلني من أجل النفاذ إىل املنصة اخلاصة وسوف ترسل روابط شخصية للمم .Zoomاالجتماع االفرتاضي بواسطة 
قت ابالجتماع االفرتاضـــــــــــــــي على عناوين الربيد اإللكرتوين املتاحة خالل عملية التســـــــــــــــجيل عرب اإلنرتنت يف الو 

 املناسب قبل انعقاد االجتماع. 
 

إرســـــــــــــال أمسائهم ووظائفهم الرمسية وعناوينهم وعناوين بريدهم  الســـــــــادة ممثلي املنظمات الدوليةيرجى من  -2
. وينبغي إاتحــة عنوان بريــد FGR@fao.org-FO_ITWGاإللكرتوين ابلكتــابــة على عنوان الربيــد اإللكرتوين 

إلكرتوين واحد ابلنســــــــبة إىل كل من املمثلني. وعد تلقي الرتشــــــــيح الرمسي، ســــــــتعمد األمانة تلقائًيا إىل تســــــــجيل 
وســـوف ترســـل روابط شـــخصـــية للممثلني من أجل  .Zoomاملمثلني للمشـــاركة يف االجتماع االفرتاضـــي بواســـطة 

رتاضـــي على عناوين الربيد اإللكرتوين املتاحة لألمانة يف الوقت املناســـب النفاذ إىل املنصـــة اخلاصـــة ابالجتماع االف
 قبل انعقاد االجتماع.

 

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 

http://www.fao.org/members-gateway/en/
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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 أفضـــــــــــل من ال شـــــــــــيء، 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 املشـــــــــــــــاركون يف جمموعة وعليهم اســـــــــــــــتخدام 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.
 
والضـغط على  )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 اســـــــــــــــتخـــدام 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 الشـــــبكة تســـــهيًال لتجربتكم خالل االجتماع. وبعد امليكروفون عند انتهاء مداخلتكم. 
 .]3[ يف قائمة املشاركني Lower Handانتهاء مداخلتكم، يرجى استخدام وظيفة 

 
وجتدر اإلشـــــــــــــــارة إىل أنه يف حال قمتم مبداخلة بلغة أخرى غري اللغة اليت تســـــــــــــــتمعون 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-Interpretation@fao.org وإذا كنتم تعتزمون قراءة بيــان، يرجى إرســــــــــــــــالــه 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
الرتمجة الفورية. وإن املرتمجني الفوريني ســيشــريون إىل ذلك شــفهًيا وســيســتأنفون الرتمجة الفورية غري كافية ألغراض 

 حاملا تسمح جودة الصوت بذلك.

 

املدير العام  ويظهر فيه Zoom بيقة تططبصــــورة افرتاضــــية بواســــ منعقد جتماعالللشــــاشــــة صــــورة  – 1لشــــكل ا
=  2، الصـــــــــوت إيقاف/تشـــــــــغيل=  1( ظائف الرئيســـــــــيةو زرار الأوفيه إشـــــــــارة إىل عدد من  شـــــــــود ونيوالســـــــــيد 
 قائمة الرتمجة الفورية).=  4ملشاركني، اقائمة =  3، الصورةإيقاف /تشغيل
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