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 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 املعين حبقوق املزارعني املخّصصلفريق اخلرباء التقين لث االجتماع الثا

 2020أغسطس/آب  28-25اجتماع افرتاضي، 

 مذكرة للمشاركني
 

 معلومات عن االجتماع -1

 
)حسطططططي توويو أورو   15:00، يف متام السطططططاعة 2020أغسططططططس/آب  25اثء، اليوم الثسيييييي االججماع  ج   ا -1

 جماسواا)حسي توويو أورو  الوسطى( 18:00الساعة .اوسجنجهياعجللسةايفامت ماZoomمنصةاسجخدعمااب،االوسطى(
 .2020أغسطس/آب  28إىل  25اخاللاعلالرتةامنععج  داعجلدولاعلزميناذعتهايفاكلايومامناأايماع  ج   اعملنعقدا

عملشيي ركةايفاع  ج   اعقجصيي رالضيي   اقدامتامتك نها،اواضططرور لاعملسيي لالال ج   ا علجسيي وجتدراعإلشيي رةا أاأ ا -2
 يفاعألم نة.عملعن نياوعألعض ءاا وعملرعق نياعملعج دينامس ق ااالريلعلعلىاأعض ءا

  رعءعتاعلجسيييي  لايفاأقرتاوقنا كن،اوق لا ال اامالجوحاعآل .اوتوصييييياعألم نةا مت مالاعملسيييي ل علجسيييي و  ا -3
 س ع تاعلىاعألقلامنابدءاع  ج   .

   ع  ج   ،اين غياعت   اعخلطوعتاعلج ل ة:لل ش ركةايفالا  وللجس -4

 علىاعلرعبطاأدانهاللجس  لاعملس ل:طاغضعلير ىاا)أ(

Yk7JUgjle0TCgLNScjwCvc9https://fao.zoom.us/meeting/register/tJwufuGvqDwpH 

 وعل لداوعنوع اعلربيداع لكرتويناعملالضلايفاعخل انتاعملخصصة.اع سم،يار ىا دخ لاواا)ت(

ااZoomامنصييةايكنالديكماحسيي تاعلىيفاح لاملاواا)ج( مربوطابعنوع ابريدكماعإللكرتوين،اسييجرهرارسيي لةات ني 
ايج مالكماعلدخولاجم ان .اوميكنكما لغ ءاع شرتعكايفاأياوقن.ا رعبط ا

عل ه .اص دقةاعخل صةابكما أاعألم نةالل اعلوم تمج عاعملح لالكمالل ش ركةايفاع  ج   ،اسج فوراتس واا)د(
ا سيييجخدعمه  امناأ لاعلدخولاابريدع ا لكرتون   ايجضييي نبعداعملصييي دقةاعل ه ،اا،ججلقو وسييي رعبط  اوكل ةاسييير 

 .اآخراهذهاعملعلوم تامعاأياأحد  دلايار ىاعدماتوا أاغرفةاع  ج   اع فرتعضي.ا

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJwufuGvqDwpH9TCgLNScjwCvc0JUgjle7Yk
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علىاضيييعطامب رداعلعلعرب ةاوعإلنكل زيةاوعلالرنسييي ةاوعإلسييي  ن ةامجوفرة،اعللغ تاعلرتمجةاعلالوريةا أاخدم تاسيييجكو اوا -5
علجن ها أاأنه،ابس باحمدوديةاعملنصةاا)يار ىاZoomعللغةاذعتاعلصلةاعلىاشريطاعألدوعتايفاأساللاعلش شةاعلىامنصةا

 (.مناعلن ح ةاعلالن ة،اابإلمك  اعإلصغ ءا أاعللغةاعلعرب ةامناخاللاقن ةاعللغةاعلكورية

ا -6 اع طال اعلى اوميكن اعملوقع اعمل قيييييييناعلى اعألع ييييييي ل اعلجييييييي يالل عييييييي هيييييييدةاعإللكرتوين يييييييدول اعلعنوع  :اعلى
.ar.pdf9624ar/ca9624ca/3http://www.fao.org/اعلجالصييييي ليامشيييييرو ا دولاعألع  ل  اميكناع طال اعلىا.اك

 ./ar.pdf9627ar/ca9627ca/3http://www.fao.orgعلج ي:ااعلعنوع علىااعمل قنا عمل قناوعجلدولاعلزمين

اا57055430 39+ا:رق نياعلجيي ل نيلطلييباعملسييييييييييييييي عييدةامناأميي نييةاعملعيي هييدةاعلييدول يية،ايار ىاع تصييييييييييييييي لاعلىاعلوا -7
 .treaty@fao.org-pgrfaأوا رس لابريدا لكرتويناعلىاعلعنوع اعلج ي:اا+39 53554570اأو

 ZOOM خصائص منصة -2

مصييييييييي   ةالعحدع اعلجع ون ةاح عاميكناجل  عاعملشييييييييي ركنيار يةابعضيييييييييهماعل ع ،ااZoomع ج  ع تامنصيييييييييةا -8
 عنداعحل  ةاور يةاعملش ركنياعآلخرينايفاع  ج   .اةش شش طراعلوظ اليتاع تص لاعلال ديوياوعلس عي،اوتاوتشغ ل

وسييجكو امسيي ولةاعناعلجحقلاعضييي،ا"مضيي الة"اع  ج   اع فرتاعملشيي ركني،ائ سيينيا أا  نباعلراا،جكو اعألم نةسييوا -9
 امنارصيييدامج عاأنشيييطةا عملشييي رك  اعفرتعضييي ة.اوسييي ج كناعملضييي  اوعملضييي الاغرفة انتظارمناعملشييي ركنياوق وممامناخاللا

 عملش ركنياومتكني/تعط لاعلدخولا أاع  ج   احسباع قجض ء.

جيوزاجل  عاعملشيييييييييي ركنيااولكن بق ءاعلصييييييييييوتامقطوع  الدرامج عاعملشيييييييييي ركنيالدراعلدخول،االلمضططططططططي جيوزاوا -10
عخل صييةا.م.اوياطلبامناعملشيي ركنيا بق ءاعمل كروفو اعخل  ا.مامقطو اعلصييوت،ام ااعلصييوياعإلرسيي لاقطع/تشييغ لاوظ الة
لل   ع.اوين غياعلىاعملرعق نيا بق ءاعمل كروفو االإلرسيييييييي لاعلصييييييييوي،امب ايج ماتوفريا ودةاأفضييييييييلال ةملايرغ وعايفاأخذاعلك

 و اعلصوتاط لةافرتةاع  ج   .اعخل  ا.مامقط

،اعنداعإلمك  ،اق داعلجشيييييييييغ لاعخل صيييييييييةا.ما(video)ااإلرسطططططططاي الفيديو ياطلبامناعملشييييييييي ركنيا بق ءاوظ الةاوا -11
عمسهماعلك ملاوعسييييمابلدهماعلىااعملشيييي ركني.اومناعملسييييجحسييييناأ ايعر اعملشيييي ركو ئ سيييينيات سييييرياع لاعلرالل سيييي عدةايفا

ذلكامناخاللااوظ الةاعإلرس لاعلال ديوياأواش شةاعلجعري اعخل صةا.ما)حسباعجله زاعلذياتسجخدمونه،اميكناتعديل
ا" عيي دةاعلجسيييييييييييييي  يية"ازر اأواعلنقيي طاعلثال ييةاعليتاترهراعلىاصييييييييييييييورتكماعلال ييديويييةاوعخج يي رااعلىاعمسكماعلريي هراعلضييييييييييييييغط

(Rename)). 

 يفابدعيةاع  ج   . ةالطلباعلكلاعملعج داوعألم نةامعلوم تاعناعلربوتوكولا  عملش ركائ س  س وف راعلراوا -12

أواا ه زاح سييييييييييييييوتامكجيعلىااZoomاتط  ل.ايفاح لاملاتج كنوعامناعلوصييييييييييييييولا أاأروام الطلي الدولية -13
ا(♯)يج عهاعلرقماعلجعرياليالال ج   اوعملالج حاعملربعااروم طليأواعلىاه ت اذكي،امناعمل كناعسيييييجخدعمااحم ولح سيييييوتا

لالنضييي  ما أاع  ج   .اويفاهذهاعحل لة،ايار ىا بالألاعألم نةابذلكاق لاع  ج   ا  عاتارسيييلا ل كماتعل   تامنالصيييلةا
اعلىاعملشييي ركةاعلصيييوت ةاعنده ايار ىاعملالحرةاأ امشييي ركجكماسيييجقجصيييروا.اروم الطلي"اابسيييجخدعماتصييي لحولا"ك ال ةاع 

 .فحسب

http://www.fao.org/3/ca9627ar/ca9627ar.pdf
mailto:pgrfa-treaty@fao.org
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ابوعسيييطةاأيا ه زاابسيييجخدعماعملجصيييال ماعلىاعإلنرتنناأواعلجط  ل.اZoomامنصيييةا أانال ذو مك  اعملشييي ركنياعل -14
علىاتنزيلاعلجط  لاعلىا ه زكمالجكو اجتربةاعسيييييجخدعماعلربانملاأفضيييييلاوابسيييييجخدعما ه زاح سيييييوتابشيييييدةاونشييييي  عكما

ف يا-عناعسيييجخدعماشييي كةاوعي)وصيييلةاأرضييي ة(اعوضييي  ا(اEthernetعإليثرننا)شيييخصيييي/ح سيييوتاحم ولاجمهزاابتصييي لا
 .(Fi-Wiعلالسلك ةا)

رفع األيد  تج ماوظ ئ اه مةايفاعألسييييالل،امثلاوظ الةاهياظ هرةاجل  عاعملشيييي ركني،اواااملشطططاركنيق ئ ةاتكو اوا -15
(Raise Hand)وسييي رهراذلكايفاأعلىاعلىارمزاعل د،اضيييغطاعرباعل ةاطلباعلكلب.اوهذهاعلوظ الةاتسييي ماللح ضيييرينا

 ق ئ ةاعملش ركني.

معاعجل  عاأوامعاأفرعدايفارسييييييي لةاخ صييييييية.اويفاهذعاع  ج   ،اادردشيييييييةلعخاللاع  ج   ،اوميكنالل شييييييي ركني،ا -16
،الدردشةبعداع  ج   .اويفام زةاعاعلدردش تاتنزيل.اوميكنافقطالل ش كلاعلالن ة(اChat)ادردشةالوظ الةااتشغ لياطلبا

علىاخ  راعلضييييييييييييعطاواا(more)اعخج  را"عملزيد"ر ىايوا.ا(File transfer) نقل املل  مك  اعملشيييييييييييي ركنيا جي داوظ الةا
 علو  قة.إلرس لا(اShare file in meeting)اتق سماعملل ايفاع  ج   

 Zoomمنصة ينظم  ستخدام متطلبات النظام لالنضمام إىل اجتماع  -3

 عت اواعمميكناأيضييي اعسيييجخدعمامعاعتصييي لا  داومسيييجقراابإلنرتنن.اا ه زاح سيييوتاشيييخصيييي/ح سيييوتاحم ول
 .ةعلذك 

 اابسييييييييييييييجخييييدعماذعكرةاخيييي ر  ييييةأوامكربعتاصييييييييييييييوتاوم كروفو ،ادعخييييلاعجلهيييي زا(USB)اعل لوتو أواتقن ييييةاا
(Bluetooth)الاسلك ة.علا 

 اذعكرةاخ ر  ةباجمه زةنرتنناأواك مريعاف ديواع ل ةاعلوضوح،ادعخلاعجله زاأوا ك مريعا(USB) 

 ر يةاعمل زعتاعألخرراأواع  ج   ابوعسييييطةابهن ا اتسيييي مالكماألأرق ماطلبادول ةا)وهياعلطريقةاعألقلاتالضيييي ال (ا
Zoomفحسبا،اوتقجصراعلىاوظ الةاعإلرس لاعلصوي. 

 عخل صة.ادردشة ع ةاوعل صريةاابسجخدعماوظ الةاعلين غيا ح لةاأيامس ئلافن ةا أاعخلدم تاعلس 

 عامة للمشاركني نصائح -4

 دقةاعلرتمجةاعلالوريةحرصييييي  اعلىا(ايار ىا رسييييي لاب  نكماأواعرضيييييكما أاعألم نةا،treaty@fao.org-pgrfa)معاا
أقرتاوقنا كن.اوسيييي جع ملاعملرتمجو اعلالوريو ايفااInterpretation@fao.org-FAO رسيييي لانسييييخةامنها أا

 يفاضوءاعلكل ةاعمللق ة. جحققو امنه اسوااتمةاسريةابهذهاعملعلوم تامعاعلىاعلدوعما

 يالجسه لاع لاعملرتمجنياعلالوريني.يار ىاعلجحد ابوتريةاأبطأامناعلع دوا 

 أ ا ودةاعلصييييوتاقداتجدهوراعلىاريواغريامجوقعايفاع ج   اعفرتعضييييي،اوابلج ياتصيييي ماغرياك ف ةامرعع ةايار ىاوا
ألغرع اعلرتمجةاعلالورية.او  اعملرتمجنياعلالورينياس شريو ا أاذلكاشاله   اوس سجأنالو اعلرتمجةاعلالوريةاح مل اتس ما

 ا. ودةاعلصوتابذلك

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/209605493-In-Meeting-File-Transfer
mailto:pgrfa-treaty@fao.org
mailto:FAO-Interpretation@fao.org
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 اعلق  مامبدعخلةايف ترغ و ايفولكنا ذعاكنجماتسييييييييييييييج عو ا أالغةامع  نة،اوا الغةاخمجلالة،اعنده اجيباأ ايكو ازر 
 .ا(Off)اغريامشغل(ا Interpretation)االرتمجة الفورية

 بق ءاعمل كروفو امقطو اعلصيييييييييوتالل سييييييييي عدةايفاخال اعلضيييييييييوضييييييييي ءاعخللال ة،اويار ىاعلجأكدامنا بق ءاويار ىا 
 مقطو اعلصوتاحنيا اتجكل و .اعمل كروفو 

 يار ىاجتن باعألنشيييييطةاعليتاقداا،وحنيا ايكو اعمل كروفو امقطو اعلصيييييوتا.يار ىاعلجن ها أاعلضيييييوضييييي ءاعخللال ةوا
 تاصدرامزيدع امناعألصوعت،امثلاخلطاعألورعق.

 أهن ايفامناا،اأتكدوععإلنرتننيفاح لاعخج  راك مريعاوا،ايفاوضييييييييع ةامن سيييييييي ةعلك مريعاعخل صييييييييةابكماوير ىاوضييييييييعا
 .ذلكا،ا ذعاأمكنعلعنيمسجورانداوضع ةااثبجةاومركزةاع

 ق دا غالقاأواتقل صاعلجط  ق تاوا،اعإلشيييع رعتاوظ الةاتلقيايار ىاعحلد امنا مك ن  تاعلجله ي،امناخاللا طال ءوا
 علذكي.اكموقطعاصوتاه تالعلجشغ لا

 مه م،اوع مجن  اعناعلرد اعلىارسييييييييييي ئلاعلربيداعإللكرتويناأواعلرسييييييييييي ئلاعلنصييييييييييي ةاخاللاعلق  مابعد ةاتال دياوير ىا
 ع  ج   .ا

علعرب ةاوعلالرنس ةاوعإلس  ن ةاللغ تاك ال ةاعلدخولا أاع  ج   اع فرتعضياابميكناع طال اعلىاهذهاعإلرش دعتاعخل صةاب
 علىاعلروعبطاعلج ل ة:

en.pdf0555en/cb0555/cb3http://www.fao.org/ 

fr.pdf0555fr/cb0555/cb3http://www.fao.org/ 

es.pdf0555es/cb0555/cb3http://www.fao.org/ 

ar.pdf0555ar/cb0555/cb3http://www.fao.org/ 

 

 

http://www.fao.org/3/cb0555en/cb0555en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0555fr/cb0555fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb0555es/cb0555es.pdf
http://www.fao.org/3/cb0555ar/cb0555ar.pdf

