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 التسجیل .1
الوصول إلیھ من  الذي یمكن ) INDICO( تسجیلالباستخدام نظام  لالجتماعالمشاركین في االجتماع التسجیل یُطلب من جمیع 
 فیدیو إرشادي خاص بالتسجیل على االنترنت. ھناویتوفر  .http://indico.un.org/e/CAC43ي: خالل الرابط التال
  ى إل   بوفودھااالتصال التابعة لھیئة الدستور الغذائي (األعضاء والمراقبون) إرسال قائمة    جھاتعلى جمیع    یجبإضافة إلى ذلك،  

Codex@fao.orgأعضاء الوفد الرسمي فقط تسجیلھذا إجراء أمني لضمان الموافقة على ، و . 
  43یُرجى المالحظة أنھ لو تم تغییر رئیس الوفد أثناء سیر انعقاد الدورة  .إلى اسم رئیس الوفدجھة االتصال أن تشیر كما یجب 

لھیئة الدستور الغذائي، یجب علیكم إبالغ أمانة ھیئة الدستور الغذائي خطیا من خالل إرسال برید الكتروني إلى 
)codex@fao.org.برید إلكتروني من خالل  بالتفاصیلتزوید جمیع المندوبین المسجلین  سیتمو ) لضمان اعتماد رئیس الوفد

http://indico.un.org/e/CAC43
https://jwp.io/s/a6WQWRul
mailto:Codex@fao.org
mailto:codex@fao.org
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من  البرید االلكتروني(سیتم ارسال  من أمانة الدستور الغذائي حول كیفیة االتصال باالجتماع االفتراضي
noreply.indico@un.org(. 

 التسجیل عن طریق االنترنت؟من الذي یتوجب علیھ   .2
بنشاط ودعم  المناقشاتال یوجد حد اقصى لحجم الوفود، إال اننا ننصح بأن تقتصر الوفود على من ھم بحاجة لمتابعة ن في حی

في قائمة المشاركین. ویمكن لآلخرین   والموافَق علیھمالمندوبین المسجلین فقط رئیس الوفد في الوقت المناسب. وسیتم إدراج 
 عن طریق االنترنت. من خالل مشاھدة البثفعل ذلك  المناقشاتتمین بمتابعة المھ

 المنصة المستخدمة لالجتماعات  .3
 ).Zoom) (us-https://support.zoom.us/hc/enسیتم عقد االجتماع باستخدام تطبیق زووم (

د الدورة اآلراء، سیتم عق  في  وافقالتوالتعاون والشفافیة وبناء    یةبالشموللدستور الغذائي المتمثلة  ھیئة االقیم األساسیة لوتماشیا مع  
سیضمن یبینار). و(و ندوة عبر اإلنترنتعقد تطبیق (زووم) عوضا عن باستخدام لھیئة الدستور الغذائي على شكل اجتماع  43
، یُطلب (زووم)  تطبیقلتسھیل سیر االجتماع بسالسة باستخدام  بأسره. والجتماع  امام اأن تكون أسماء جمیع المشاركین مرئیة    ھذا

 .بدقةومن جمیع المشاركین التفضل باتباع اإلرشادات الواردة في ھذه الوثیقة وأثناء االجتماع نفسھ 
 

 االنضمام إلى االجتماع
 وملء  الرابط على ھذا  المسجلین رابطا بشأن الدخول الى االجتماع. یُرجى النقرالموافَق علیھم وجمیع أعضاء الوفود  تلقىسی

 .إلى االجتماع لدخولإلمكانیة ا ل مشتركخاصة بكال تدوین التفاصیللالحقول المطلوبة 
ال ینبغي مشاركة ھذه التفاصیل . وجمیع الجلسات الخمس لالجتماعفي  التي سیجري استخدامھا  ھي ذاتھا  ستكون تفاصیل الدخول  

سیكون ساري المفعول لدخول شخص واحد لالجتماع. ولذلك، إذا   ستتلقاهیُرجى الُمالحظة بأن الرابط الذي  مع أي شخص آخر.
 استخدم شخص آخر الرابط الخاص بك فإنھ لن یكن بمقدورك االنضمام لالجتماع.

تقوم أمانة سوعندھا ، االجتماعب االنتظار الخاصةالخاصة بك بدخول غرفة  الدخولاجتماع، ستسمح لك تفاصیل  وفي كل یوم
 لخمسة دقائقاالنتظار    منك  یرجى لھیئة الدستور الغذائي.    43االجتماع الخاصة بالدورة  غرفة    إلى  بإدخالكھیئة الدستور الغذائي  

وأثناء تواجدك في غرفة االنتظار الخاصة باالجتماع، قد ترسل أمانة ھیئة الدستور الغذائي رسائل   .أو أكثر لیُسمح لك بالدخول
 إلى غرفة االجتماع. السماح لك بالوصولفي في حال وجود أي تأخیر 

 
 رؤساء الوفود

 .نیابة عن العضو/ المراقب الُمداخالت بشكل طبیعيرئیس الوفد  یُبديأن من المتوقع 
الخاص بكل مشترك   المیكروفون  ابقاءمن  دائما  رجى التأكد  یُ . وإن أمكن  على تشغیل خاصیة الفیدیو  بقوةرؤساء الوفود    كما نحث

وتأكد من أن اسم العرض الخاص بك یشیر وبوضوح   .سمح رئیس الجلسة بالحدیثعندما ی  وعدم تشغیلھ إال  الصامتوضعیة  على  
 أدناه. باسم العرضرئیس الوفد من خالل اتباع التعلیمات الخاصة  أنكإلى 

 
 أعضاء الوفود اآلخرین

رئیس  بعد ان یطلبومع ذلك، یجب علیھم التحدث فقط . المیكروفون والفیدیو یتيصاخ استخدامأعضاء الوفد من سیتمكن جمیع 
على   دائما الخاص بكالمیكروفون  ابقاءالتأكد من یُرجى ، الذ. تماشیا مع دلیل اإلجراءاتذلك من رئیس الجلسة، وذلك وفدھم 

 . دثالتحرئیس وفدك منحك الحق في  أن یطلببعد  رئیس الجلسة بالحدیث عند سماح  إال فتحھوعدم  وضعیة الصامت
 

 متطلبات الوقت الخاصة باالنضمام لالجتماع

mailto:noreply.indico@un.org
https://support.zoom.us/hc/en-us
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تقنیة إلتاحة الوقت لمعالجة أي مشاكل    ، وذلكعلى أقل تقدیر  دقیقة من بدء االجتماع  30  -  15ل  االنضمام إلى االجتماع قبیُرجى  
 .لجمیع المناقشات تواجدكمحتملة تتعلق باالنضمام إلى االجتماع وللتأكد من 

 أوروبا. وسطظھرا حسب توقیت  12ستبدأ جمیع االجتماعات في تمام الساعة 
 

 اسم العرض
  سم العرضالمربع المخصص ال  الخاصة بك یظھر في  منظمة المراقبةیُرجى التأكد من أن اسم الدولة العضو/ المنظمة العضو أو  

 الخاص بك وبالحروف اإلنجلیزیة الكبیرة، ویتبعھ اسمك الشخصي بالحروف اإلنجلیزیة الصغیرة على النحو التالي: 
 

 )HD( بالنسبة لرئیس الوفد
 االسم كما یظھر في التسجیل. –) HDالمنظمة العضو (الدولة العضو/  اسم 

لالطالع على القائمة الكاملة ألعضاء   ھنااالسم كما یظھر في التسجیل (یُرجى النقر  – ) HDAFGHANISTAN(مثال، 
 ھیئة الدستور الغذائي).

 االسم كما یظھر في التسجیل. –) HDمنظمة المراقبة (الاسم 
 ).القائمة الكاملة لمنظمات الُمراقبةلالطالع على  ھنایُرجى النقر االسم كما یظھر في التسجیل ( – ) HDAACC intl(، مثال

  رئیس الجلسة  وسیفسح الخاصة بك. العضو / المنظمةالدولة ) بعد اسم HD(المختصر  االسم من المھم جدا بمكان أن یتم إدخال
 إبداء مداخلتك.فقد ال تتمكن من  اسم العرضفقط لرؤساء الوفود وإذا لم یتم اإلشارة إلى ذلك في  الحدیثمجال 

 
 ألعضاء الوفد بالنسبة 

 االسم كما یظھر في التسجیل. –المنظمة العضو الدولة العضو/  اسم 
على القائمة الكاملة ألعضاء ھیئة الدستور   الطالعل  ھناالنقر  االسم كما یظھر في التسجیل (یُرجى    –  AFGHANISTANمثال،  

 الغذائي).
 االسم كما یظھر في التسجیل. –منظمة المراقبة الاسم 
 ).القائمة الكاملة لمنظمات الُمراقبةلالطالع على  ھنااالسم كما یظھر في التسجیل (یُرجى النقر  – AACC intl، مثال

 
، والذي (المزید)"  More"  خیار  وانقر على، ابحث عن اسمك في قائمة المشاركین،  إلجراء تعدیل على اسم العرض الخاص بك

 متبوعا منظمة الُمراقبةأو العضو المنظمة  الدولة/وأدخل اسم  (إعادة التسمیة) "Rename" اختر سیظھر بجانب اسمك، ثم
 فیدیو /لصورتك العُلیایمكنك العثور على زر إعادة التسمیة من خالل النقر على النقاط الموجودة في الزاویة الیمنى  كما مك.باس

 (إعادة التسمیة)." Rename"والنقر على  البث الخاص بك
أمانة الدستور  ن فإ إذا لم تقم بإدخال اسم العضو / المراقب الخاص بك، بسالسة. و لضمان سیر االجتماعإن ھذا األمر ضروري 

 .بحق تغییر اسمك بناء على قائمة المشاركین المسجلین تحتفظ الغذائي
 نرجو منك ان تتذكر مایلي:

التنسیق لضمان إدراج بنفس  الدولة العضو أو المنظمةالدولة العضو أو المنظمة إدخال اسم  من نفس المندوبینیجب على جمیع 
 معا في قائم المشاركین في تطبیق (زووم). العضو/ المنظمةجمیع المندوبین من نفس الدول 

، أما بالنسبة للمراقبین  ھنابالنسبة لألعضاء، نوصي باستخدام تنسیق االسم في صفحة أعضاء ھیئة الدستور الغذائي الُمدرج 
 . ھنافنوصي باستخدام االختصار المدرج في الصفحة الخاصة بالمراقبین التابعین لھیئة الدستور الغذائي 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/members/ar/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/observers/observers/obs-list/ar/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/members/ar/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/observers/observers/obs-list/ar/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/members/ar/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/observers/observers/ar/
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أنك مشارك ذا لم یتم عرض اسمك كما ھو موضح، فمن الصعب تأكید . فإأیضا إلعداد قائمة المشاركین ھام اسم العرض إن
ل وتمت الموافقة علیك  ُمطابقة المشاركین مع قائمة . وكذلك إذا لم یتسنى لنا قائمة المشاركین ضمن انت ُمدرجوبالتالي ُمَسجَّ

 المشاركین الُمسجلین والذین تم الموافقة علیھم، فإنھم قد یتم إبعادھم عن االجتماع.
 

 استخدام خاصیة المحادثة (الدردشة)
تطبیق (زووم) أثناء سیر االجتماع، یُرجى استخدام خاصیة الدردشة في (زووم). استخدام متعلقة بمشاكل فنیة  ةإذا واجھتك أی 

 بشكل مستمر. تھاستعمل أمانة ھیئة الدستور الغذائي على مراقبوالتي 
 

 الدعم الفني المتعلق باستخدام تطبیق (زووم)
 التواصل عبر االیمیل التاليإذا واجھتك أیة مشاكل متعلقة بالدخول إلى تطبیق (زووم) للمشاركة في االجتماع، یُرجى 

)codex@fao.org.لتلقي الدعم الفني ( 
 

 في حالة انقطاع االتصال
ومن ثم اتصل بفریق الدعم الفني على البرید االلكتروني  وفي أي وقت انتھىنرجو منك ان تالحظ في أي وقت حصل ذلك 

)codex@fao.org.( 

 اللغات المستخدمة في االجتماعات  .4
 اللغات

، الصینیة، والعربیةالترجمة الفوریة باللغات    من خالل توفیرلھیئة الدستور الغذائي    باللغات الرسمیة الست  اتسیتم عقد االجتماع
 . االسبانیة، والروسیة، والفرنسیةو، االنجلیزیةو
 

 اختیار اللغة
ترغب التي  اللغة التطبیق (زووم) وتحدید في شریط أدوات )الفوریة الترجمة" (Interpretation"زر یُرجى النقر على 

  باختیارھا.
 

 .االستماع الى المتحدث
 ".Offإذا رغبَت باالستماع إلى المتحدث، یُرجى اختیار كلمة "

النقر عن طریق    الفوریةبحاجة إلى إیقاف الترجمة    فإنكبلغة أخرى غیر التي تستمع إلیھا،    أبدیَت مداخلةأنھ إذا  یُرجى المالحظة  
 .)الفوریة الترجمة" (Interpretation"" في قائمة Off" على كلمة

 جدول االجتماعات  .5
أیلول/ سبتمبر،  26، و25، و24ساعات لمناقشة بنود جدول االعمال (األیام  3جلسات تستغرق كل واحدة منھا  4ستكون ھناك 

) العتماد تقریر الجلسة.  2020تشرین األول/ أكتوبر    19ساعات (  3)، وجلسة واحدة تستغرق  2020أكتوبر    /األولتشرین    12و
تشرین األول/ أكتوبر، ولكن سیتم عقد جلسة ثانیة في نفس  12في یوم  15عند الساعة  المناقشاتوسیتم بذل كل الجھود إلنھاء 

 إذا كان ذلك ضروریا. 19:30وحتى الساعة  16:30التاریخ وذلك من الساعة 
 .ھنا لھیئة الدستور الغذائي 43جدول زمني مفصل على الموقع االلكتروني للدورة  ویتوفر 

 أوروبا. وسطبتوقیت  15أوروبا وتنتھي في الساعة  وسطظھرا بتوقیت  12ستبدأ الجلسات في تمام الساعة 

mailto:codex@fao.org
mailto:codex@fao.org
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-43%252FWorking%2Bdocuments%252FCAC43_01%2BAdd.1a.pdf
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رئیس الجلسة أنھ من المناسب اخذ استراحة قصیرة من أجل  مالم یرىاستراحة ُمحددة أثناء ھذه الفترة،  فتراتكون ھناك تلن و
  أحراز تقدم في المناقشات.

 وثائق االجتماعات  .6
  لھیئة الدستور الغذائي  43الموقع االلكتروني للدورة على  اتنشر جمیع الوثائق المتعلقة باالجتماعیتم 

)-who-http://www.fao.org/fao
codexalimentarius/meetings/detail/ar/?meeting=CAC&session=43.( 

 ضمان وجود توافق مع جدول االعمال المؤقت.وقد تم في األیام االخیرة إجراء بعض التغییرات على أرقام الوثائق ل
  .ھنالھیئة الدستور الغذائي مع رابط مباشر  43على الصفحة االلكترونیة للدورة كما یتوفر فیدیو قصیر یُرشدك إلى الوثائق 

 المناقشات إدارة   .7
 جدول االعمال

لضمان اجراء مناقشات فعالة، سیقدم رئیس الجلسة/ أمانة ھیئة الدستور الغذائي بعض المقترحات في بدایة االجتماع بشأن ترتیب 
 بنود جدول األعمال. وسیشمل ذلك: 

الوثیقة   لن تتم مناقشةسیتم تقدیمھ في الیوم األول مع الوثائق ذات الصلة التي تم اطالع الھیئة علیھا. ومع ذلك،    –  3البند   •
في غضون ذلك، قد یرغب األعضاء والمراقبون  . و)تشرین األول/ أكتوبر 12( من انعقاد الدورةإال في الیوم الرابع 

 قبول ). وسیتمCRDھا على شكل وثیقة غرفة االجتماعات (، والتي سیتم نشرخطیاھذا البند  بشأن مالحظاتھمتقدیم ب
  23:59لساعة  الغایة  ،  2020  تشرین األول/ أكتوبر  9فقط حتى یوم الجمعة    البندالمتعلقة بھذا    وثائق غرفة االجتماعات

 .بتوقیت وسط أوروبا
وذلك لتیسیر المناقشة من خالل اتباع نفس الترتیب   لجنتھحسب  كٌل  : لقد تم اقتراح التعامل مع ھذه البنود  11  –  5البنود   •

لذلك فإن معاییر االعتماد تحت بند الُمراجعة النقدیة.    لتابعة لھیئة الدستور الغذائي للجنة التنفیذیة ا  79في تقریر االجتماع  
 ، والعمل الجدید واالعتبارات األخرى من كل لجنة سیتم مناقشتھا معھا.5األخیر، واعتماد الخطوة 

وما ھي  النقاشتأطیر  یةیشرح كیف، كما سإلى مقدار الوقت الذي سیتم تخصیصھ لكل بند وسیشیر رئیس الجلسة بشكل مؤقت
(اعتماد جدول االعمال) والذي یوفر نظرة عامة عما ذُكر أعاله وذلك في الصفحة   1ویتوفر حالیا ملحق للبند  .النجاح مؤشرات

 .ھنالھیئة الدستور الغذائي  43االلكترونیة للدورة 
 تقدیم البنود/ المواضیع الفردیة لجدول األعمال
ق غرفة في ذلك وثائ (بما إلى تقدیم مقدمة موجزة لكل بند یشیر إلى الوثائقسیدعو رئیس الجلسة أمانة الدستور الغذائي 

للجنة  79االجتماع أي توصیات من  رئیس الجلسةوسیذكر . البند / الموضوع من جدول األعمال بذلكذات الصلة  االجتماعات)
 .إذا كان ذلك مناسبا یدعو رئیس اللجنة ذات الصلة لتقدیم مداخلة قصیرةس كما ،ائيالتنفیذیة التابعة لھیئة الدستور الغذ

 بنود/ مواضیع جدول األعمالالمناقشات حول 
تسھیل التوافق الخاصة بسیعمل رئیس الجلسة على تحقیق التوافق في اآلراء وسیسترشد بدلیل اإلجراءات بما في ذلك اإلجراءات  

 في اآلراء في ذلك المجال.  

كل بند/ موضوع في جدول األعمال، واالشارة إلى التوصیة الصادرة عن االجتماع  بالنظر فيسیقوم رئیس الجلسة  •
 سیسأل الحضور إذا كان لدیھم أیة اعتراضات. من ثم التاسع والسبعین للجنة التنفیذیة التابعة لھیئة الدستور الغذائي، و

 رح رئیس الجلسة. تموافقة على ُمقإشارة سیتم اعتبار الصمت  •
طبیعة  على أن توضح التوصیة المقترحة،  /توافق على النتیجةوفود التي ال ال جانبیجب ابداء الُمداخالت فقط من  •

 . مخاوفھا وكیفیة معالجة ذلك
قبل أن   جوھریةمناقشة إجراء أن ھناك حاجة إلى بعد االستماع للمخاوف التي تُبدیھا الوفود، إذا رأى رئیس الجلسة  •

 : الخیارات التالیةبین طریقة للمضي قدما من  ذلك ویقترح سیذكر، معین اجیتمكن من صیاغة استنت
o  معین بند للتوصل إلى قرار بشأنجولة أخرى من المناقشات إجراء. 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/ar/?meeting=CAC&session=43
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/ar/?meeting=CAC&session=43
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/ar/?meeting=CAC&session=43
https://jwp.io/s/ByAypXRc
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-43%252FWorking%2Bdocuments%252FCAC43_01%2BAdd.1a.pdf
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o  مرحلة الحقة في االجتماع للسماح بإجراء مشاورات خارج الجلسة الرسمیة. إلىتأجیل اختتام المناقشات 
o  .تأجیل البند إلى الدورة التالیة لھیئة الدستور الغذائي 

  التحفظات
أن تفعل ذلك، وذلك من خالل طلب إدراج   الدورة قرار  للوفود والوفود من البلدان المراقبة التي ترغب في تسجیل اعتراضھا على  

. وال ینبغي لھذا البیان أن یستخدم مجرد عبارات مثل: "إن الوفد سیتحفظ على موقفھ"، بل ینبغي الدورةوقفھا في تقریر مبیان ب
وأن یبین ما إذا كانت تعترض على القرار أم انھا ترغب في إتاحة فرصة   للدورةالقرار المعني توضیح مدى معارضة الوفد ب

 أخرى لدراسة المسألة. 
 

 ترتیب المتحدثین:
  رئیس الجلسة سیشیر األعضاء، ویلي ذلك المراقبون. ویرسلھ الذي  التحدث سیتلقى رئیس الجلسة المداخالت حسب ترتیب طلب 

 .، وترتیب طلباتھمالتحدثالوفود التي طلبت من إغالق قائمة المتحدثین وإبالغ المشاركین  وقتبوضوح إلى 
 

 تذكیر لمندوبي الوفود
تخاذ القرارات ال  بل،  فنیةال  النقاشاتفتح    لیس لغرضھیئة الدستور الغذائي  عقد دورة  أن الغرض من  بشدة على  والوفود  نود تذكیر  

أخذ ذات یرجى  . كما  واضح لذلك  سبب منطقيتقدیم  یجب عندھا  قترح،  على القرار المُ یوافق أحد األعضاء  إذا لم  و اء.بتوافق اآلر
 .لمداخالت التي ستقدمھالفي االعتبار عند التحضیر  األمر

 عالوة على ذلك، نرجو ان تتذكر ما یلي:

 .6الخطوة یجب إعادة تقدیمھا في  5المالحظات الفنیة التي یتم إبداءھا في الخطوة  •
 بالنسبة للمعاییر اإلقلیمیة، ینطبق ما یلي تماشیا مع دلیل اإلجراءات: •

o  یجوز لجمیع األعضاء والُمراقبین المشاركة في النقاش وتقدیم 5والخطوة  8بالنسبة العتماد الخطوة ،
 المالحظات، غیر ان القرار سیتم اتخاذه بناء على آراء أعضاء المنطقة ذات الصلة. 

o عمل الجدید، سیكون قرار ھیئة الدستور الغذائي قائما على آراء أعضاء المنطقة ذات الصلة. بالنسبة لل 
فقط بعد تلقي الموافقة من لجنة الدستور الغذائي   8/5أو الخطوة  8ة وسیتم نشر المعاییر التي یتم اعتمادھا في الخط •

ولن نذكر ). CCFAالمعنیة بالمواد الُمضافة إلى األغذیة ( ولجنة الدستور الغذائي  )CCFLالمعنیة بتوسیم األغذیة (
 ذلك في كل خاتمة حفاظا على الوقت.

بالنسبة لمعاییر االعتماد النھائي، ستُعالج أمانة ھیئة الدستور الغذائي المالحظات التحریریة/ الخاصة بالترجمة قبل نشر  •
 المعاییر.

 المداخالتتقدیم   .8
 االستعدادات الفنیة

كان الصوت ضعیفا أو كان ھناك ضوضاء في الخلفیة، فقد ال یمكن سماع المتحدثین أو ترجمة ما یقولونھ، األمر الذي سیؤثر إذا  
 .بسالسة سلبا على سیر االجتماع

 االستعدادات الفنیة التالیة: التأكد من لزیادة جودة الصوت، یُرجى 

 لن یوفر جودة صوت كافیة.  الخاص بك، ألنھ لكمبیوترخاص باال تستخدم المیكروفون ال •
o الیو أس بي (تُربط من خالل  استخدم سماعاتUSB.تحتوي على میكروفون ( 
o  من ال شيء، ولكن  أفضلالسماعات، فإن سماعات/ میكروفون الھاتف الخلوي ھذا النوع من یتوفر إذا لم

ً السماعات التي  فقط استخدم من خالل خاصیة   السماعات الالسلكیة والتي تعمل ولیس یتم شبكھا سلكیا
 البلوتوث. 
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o   بسلك یتم شبكھ  میكروفون خارجي    استخدام  ھو  الحل التالي األفضلإذا لم تتوفر السماعات/ المیكروفون، فإن
 ).USBمن خالل الیو أس بي (

o   علیھم استخدام میكروفون واحد، یجب التأكد من أن الُمتحدث توجب  وإذا كان المشاركون على شكل مجموعة
 قریب من المیكروفون. 

ة الواي فاي وقم بفصل  یاربط جھاز الكومبیوتر الخاص بك بالراوتر من خالل سلك اإلیثرنت، عوضا عن استخدام خاص •
 األجھزة األخرى.

البرید االلكتروني، إلى آخره) أثناء حضورك تس آب، واشعارات ا(سكایب، و ةاطفئ جمیع االشعارات الصوتی •
 خاٍل من الضوضاء أو الصدى في الخلفیة.  االجتماع، وتأكد من أنك في مكانٍ 

 
 المداخالتتقدیم 
 في تطبیق (زووم). )رفع الید( "Raise Hand" خاصیة  استخدامُمداخلة، یجب على رئیس الوفد رفع یده من خالل لتقدیم 

في شریط األدوات وبعد ذلك انقر على الید الزرقاء، وستظھر ید زرقاء  (المشاركین) "Participants" ولترفع یدك، انقر على
 بجانب اسمك.

 وسیتمكن جمیع المشاركین من رؤیة قائمة األعضاء/ المراقبین الذي طلبوا ابداء مداخلة بالترتیب الذي ُرفِعَت بھ األیدي.
 المداخالت حسب ترتیب الطلبات، حیث سیتم السماح لألعضاء بالحدیث أوال ویلیھم المراقبون.  تلقيوسیتم 

. وستظھر على شاشة تطبیق (زووم) نافذة للعد التنازلي لدقیقتین لضمان سیر االجتماع بشكل كفوء  دقیقتین  تُمنح كل مداخلة مدةس
مداخالتھم موجزة وُمركزة. وإذا استمرت المداخلة وتعدت حدود الدقیقتین، قد یتدخل وذلك لتشجیع جمیع المندوبین على إبقاء 

 قطع الصوت عن المیكروفون.  رئیس الجلسة وقد یتم
 . ھناولالطالع على أفضل النصائح بشأن التحضیر لمداخالتك في االجتماعات االفتراضیة، یُرجى النقر 

) حتى یمكن سماع مع تشغیل الصوتتشغیل الفیدیو والمیكروفون (، یرجى التأكد من ندما یسمح لك رئیس الجلسة بالحدیثوع
أطفاء خاصیة   فیجب علیك ،عن تلك التي تستمع بھا إلى المناقشات تختلفتذكر، إذا كانت مداخلتك بلغة ك بشكل جید. ومداخلت

"Interpretation"  ة "مكلمن خالل النقر علىOff " إلى لغات أخرى مداخلتكلضمان إمكانیة ترجمة. 
، وتجنب االستخدام ا في حدیثك، وكن موجزابیئة المسافة البعیدة (تحدث بشكل أبطأ وأكثر وضوح حسبضبط كالمك یُرجى 
 إلى آخره).، وللمختصراتالمفرط 

 
 ضمان الترجمة الفوریة األمثل

وألن ھذا األمر یسّھل عملیة الترجمة الفوریة، فإن ھذا الخیار  الفیدیو الخاصة بك عند السماح لك بالحدیث.    اقم بتشغیل كامیر •
الفیدیو ولكن  بإطفاءبطيء، قم باألنترنت إذا تأثرت جودة الصوت سلبا بالفیدیو ألن اتصالك یجب ان یكون خیارك األول. و

 . كتحدث بشكل أبطأ وأوضح إذا كان علیك القیام بذل

. قراءتھ ببطءیرجى و قبل إلقاءه  FAO-Interpretation@fao.orgإلى یُرجى ارسالھتخطط لقراءة بیان، إذا كنت  •
 تسلیم.دائما مع النص على أنھ سري ویتحققون من ال الفوریونسیتعامل المترجمون و

قد تتدھور جودة الصوت بشكل غیر متوقع وتصبح إال أنھ على الرغم من أفضل االستعدادات، في االجتماع االفتراضي،  •
یستأنفون الترجمة سإلى ذلك شفھیا و الفوریونفي ھذه الحالة، سیشیر المترجمون الفوریة. و غیر كافیة ألغراض الترجمة

 .بمجرد أن تسمح جودة الصوت بذلك
ً یجب تقدیم جمیع المداخالت   یمكن إرسال    ،الصوت  تقنیةبشكل جید وفي حالة حدوث أي مشاكل في    المداخلة  ولضمان تلقي.  شفویا

 تطبیق (زووم). الدردشة في خاصیة من خاللبالتوازي  المداخالت

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-43%252FLinks%252FTop_Tips_for_participation_in_virtual_meetings_AR.pdf
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 وثائق غرفة االجتماعات  .9
إلى أمانة ھیئة الدستور  " وورد في صیغة "مایكروسوفتمستندات تحریریة یجب ارسال وثائق غرفة االجتماعات على شكل 

(باستثناء  بتوقیت وسط أوروبا  23:59في الساعة  2020أیلول/ سبتمبر  24) في موعد أقصاه یوم codex@fao.orgالغذائي (
بتوقیت وسط  23:59في الساعة  تشرین األول/ أكتوبر، 9التي سیتم قبولھا إلى یوم  3وثائق غرفة االجتماعات الخاصة بالبند 

لھیئة الدستور  43أوروبا). وسیتم تعیین أرقام لكل وثائق غرفة االجتماع وسیتم نشرھا الحقا على الصفحة اإللكترونیة للدورة 
 ویتم تشجیع الوفود على تقدیم مالحظاتھم بشكل خطي بقدر اإلمكان.. الغذائي

 قائمة المشاركین  .10
لھیئة الدستور الغذائي بعد الجلسة األولى  43على الصفحة اإللكترونیة للدورة  ، وذلكالمشاركین اءقائمة مسودة بأسمسیتم نشر 

  لتسھیل عملیة الشفافیة. 2020أیلول/ سبتمبر  24للھیئة بتاریخ 

 المسؤولین جدول  .11
 لھیئة الدستور الغذائي كما یلي: 43للدورة  المسؤولین جدولكون یس
 

 مراسم االفتتاح: 

المدیر العام لمنظمة األغذیة  منظمة الصحة العالمیة 
 والزراعة 

 أمین ھیئة الدستور الغذائي رئیس الجلسة

 توم ھیالندت غیلرمي دا كوستا كو دونغ یو في وقت الحقسیتم التأكید 

 
 جلسة عامة

المجلس 
القانوني 
لمنظمة 
الصحة  
 العالمیة

المجلس 
القانوني 
لمنظمة 
  األغذیة

 والزراعة 

منظمة 
الصحة  
 العالمیة

منظمة 
األغذیة  

 والزراعة 

نائب رئیس 
 الجلسة 

نائب رئیس 
 الجلسة 

نائب رئیس 
 الجلسة 

رئیس 
 الجلسة

أمین ھیئة 
الدستور 
 الغذائیة

أمانة ھیئة 
الدستور 
 الغذائیة

أمانة ھیئة 
الدستور 
 الغذائیة

أمانة ھیئة 
الدستور 
 الغذائیة

أمانة ھیئة 
الدستور 
 الغذائیة

أمانة ھیئة 
الدستور 
 الغذائیة

أمانة ھیئة 
الدستور 
 الغذائیة

أمانة ھیئة 
الدستور 
 الغذائیة

أمانة ھیئة 
الدستور 
 الغذائیة

أمانة ھیئة 
الدستور 
 الغذائیة

  
المسؤولین على شاشتك األولى. وفي حالة عدم حصول ذلك وإذا كنت  جدول: سیتم بذل جمیع الجھود لضمان ظھور مالحظة

من خالل استخدام ایقونة الید في تطبیق الخاص بك ن المسؤولی جدولتستخدم أحدث إصدار لتطبیق (زووم)، فإنھ یمكنك تكوین 
 ور أعاله إلى أعلى شاشة الفیدیو الخاصة بك.المسؤولین المذك لجدول(زووم) لتحریك أطر الفیدیو 

 

 التواصل بین أعضاء الوفود أثناء انعقاد الدورة  .12
للتواصل  كل وفد وسیلة موازیة  یؤسسمن الجلوس معا أثناء االجتماع، ولذلك یوصى بأن  وفد ما أعضاءقد ال یتمكن  نُدرك بأنھ
مواز منفصل في  تحدید اجتماع أو  (واتس آب، وي جات، إلى آخره)تطبیق مختلف باستخدام وذلك أثناء االجتماع  مع بعض

 ذلك. أو ما شابھ تطبیق (زووم)

mailto:codex@fao.org
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 ھیئة الدستور الغذائيلتستخدمھا مناطق في تطبیق (زووم) غرف اجتماعات افتراضیة لكل من المنسقین اإلقلیمیین سیتم انشاء 
 .توفر الغرف وكیفیة الوصول إلى غرف االجتماعات ھذه من خالل المنسقینسیتم توفیر تفاصیل حول  انعقاد الدورة. و  الست أثناء

حفظ مثل ھذه الرسائل أو رؤیتھا من ال یمكن كما یمكنك استخدام خاصیة الدردشة في تطبیق (زووم) إلرسال رسائل خاصة، و
 ذلك.   فعلألشخاص المشاركین في تلك الدردشة الُمحددة ویمكن فقط لقبل الجھة المضیفة، 

 

 اعتماد التقریر  .13
تشرین األول/   14لھیئة الدستور الغذائي في یوم األربعاء المصادف    43مسودة التقریر على الموقع االلكتروني للدورة    نشرسیتم  

 .2020تشرین األول/ أكتوبر  19في یوم االثنین المصادف  الغرض اعتمادھ الیتم النظر فیھ 2020أكتوبر 
 أي تغییرات بشكل آني. رؤیةتسنى ت، سیتم عرض التقریر على الشاشة لعملیة االعتمادوأثناء 

 .codex@fao.orgویجب تقدیم أي مالحظات ذات طابع تحریري أو لغوي بشكل خطي إلى: 
 .التقریر فقط وأال تسعى إلى إعادة فتح المناقشاتفي دقة تحقیق ال جوھریةتضمن أي مقترحات ویجب أن 
على  ھیئة الدستور الغذائي فیھاواضح للصیغ الجدیدة لكي تنظر  بمقترحالتقریر مصحوبة  حولتكون أي مداخالت ویجب أن 

ً مع الفور ( و  david.massey@fao.org عبر البرید اإللكتروني إلى كل من المشاركة بھا بشكل خطي ایضا
.cahill@fao.orgsarah   .(أو عبر خاصیة الدردشة 

 

 بث االجتماعات عبر االنترنت  .14
والروابط لھیئة الدستور الغذائي عبر االنترنت لتمكین العامة من الجمھور من متابعة الجلسات.  43سیتم بث الدورة االفتراضیة 

 :ھي
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 -(جلسة مسائیة سیتم تأكیدھا في وقت الحق) األول/ أكتوبر  تشرین 12
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