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تنزيل تطبيق جملس املنظمة
https://www.fao.org/about/meetings/council/cl170/cl170-app/ar

بست لغات على عل ٍم بوقائع اجمللس من خالل اإلشعارات اآلنية!
سيبقيكم تطبيق جملس املنظمة املتاح ّ

استخدموا هاتفكم احملمول ملسح رمز االستجابة السريعة ( )QRأدانه وتنزيل التطبيق!

ملزيد من املعلومات عن كيفية النفاذ إىل التطبيق واستخدامه ،يرجى االطالع على
دليل التطبيق اخلاص مبجلس املنظمة.
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املقدمة
متثل الدورة الس بببعو بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة الدورة الثالثة منذ تفش ببا حائ ة كوفيد 19-اليت س بتتيح مش بباركة
مجيع األعضاء ابحلضور شخصيًا إىل املقر الرئيسا للمنظمة يف روما ،مبا يتوافق مع القواعد اليت حددهتا املنظمة.

ظل الظروف القاهرة خالل حائ ة كوفيد،19-
وس ببي افال االحتما يف الوقت نفسب ب أي ً
ضب با على االبتكارات اليت أدخلت يف ّ
وال سببيما إةحة الفر ببة أمام عدد إضببايف من مندويب األعضبباء للمشبباركة بواسببطة قنوات االتصببال السببمعية والبصبرية عن بعد،
إىل حانب املراقبني يف اجمللس.

ومن ش ب ب ب هذا النّب املتّبع ملزاولة أعمال االحتماعات "يف ظل الوضب ب ببع الطبيعا اأديد" أ يضب ب ببمن ألعضب ب بباء اجمللس العمل
ابألسبباليب األكثر كفاءة عن طريق مشبباركتّم ابحلضببور الشببخصببا مبوازاة االسببتفادة من املشبباركة الواسببعة والشبباملة ألعضبباء
الوفود اإلضافيني عرب منصة  Zoomاالفرتاضية.
ونواهبم ،ورؤساء أا
ويدعا ما يصل إىل ثالثة ممثلني عن كل عضو من أعضاء اجمللسً ،
فضال عن رؤساء اجملموعات اإلقليمية ّ
املقر الرئيسببا للمنظمة خالل الدورة السبببعني بعد املائة
اجمللس الثالث إىل حضببور االحتماعات شببخصببيًا يف القاعة الكربى يف ّ
للمجلس.
أيضا عدد حمدود من املقاعد للمراقبني يف اجمللس يف القاعة الكربى على أساس أول احلاضرين.
سيتاح ً
وسببيتسب ّ لعدد إضببايف من مندويب األعضبباء وممثلا املراقبني يف اجمللس متابعة االحتما ابحلضببور شببخصببيًا إىل القاعتني احلمراء
واخلضراء يف املقر الرئيسا للمنظمة .وسيتم ّكن املشاركو اآلخرو كافة من احلضور بواسطة املنصة االفرتاضية.
وترد الرتتيبات اليت س ب ب ب ب ب ببتطبق على دورة اجمللس يف الوثيقة  CL 170/INF/5بعنوا " اإلحراءات اخلا ب ب ب ب ب ببة للمجلس يف دورت
السبعني بعد املائة ".

التسجيل الرمسي يف دورة جملس املنظمة :البوابة اخلاصة ابألعضاء
يرحى تسجيل الدخول إىل البوابة اخلا ة ابألعضاء للتسجيل يف دورة جملس املنظمة.
يرحى التنب إىل أنّ س ببيتعني على كل مش ببار إمتام عملية التس ببجيل بواس ببطة بريده اإللكرتو اخلا  .وس ببيتيح كل عنوا بريد
إلكرتو للمشار النفاذ إىل االحتما االفرتاضا.
ويرحى من السادة املندوبني الذين أمتّوا عملية التسجيل من دو تدوين عنوا بريدهم اإللكرتو إرسال إىل جملس املنظمة على
الب بعب بنب بوا الب بت ب ب ببا  .FAO-Council@fao.orgملب بزي ب ب ببد م ببن اإليض ب ب ب ب ب ب ب ب بباح ب ب ببات أو األس ب ب ب ب ب ب ب ب ب بل ب ب ببة ،ي ببرح ببى الب بكب بت ب ب بباب ب ب ببة إىل
.FAO-Council@fao.org

التسجيل يف املنصة االفرتاضية الجتماعات جملس املنظمة
تقوم األمانة بتس ببجيل املش بباركني املعتمدين يف اجمللس على املنص ببة االفرتاض ببية ابس ببتخدام عنوا الربيد اإللكرتو املس ببتخدم يف
مرحلة االعتماد.

3

وسب ببيتلقى املشب بباركو املسب ببجلو يف دورة جملس املنظمة قبل بدء هذه الدورة رسب ببالة بواسب ببطة الربيد اإللكرتو تتضب ببمن بياانت
الدخول.
املسجلو بواسطة الربيد اإللكرتو ها التالية:
وإ ّ بياانت الدخول اليت سيتلقاها املشاركو
ّ
 اسم املستخدم كلمة املرور -رابط النفاذ إىل املنصة االفرتاضية

موعد ومكان انعقاد الدورة السبعني بعد املائة للمجلس
املقر الرئيس ببا للمنظمة وعرب
س ببتعقد الدورة الس بببعو بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة حبض ببور املش بباركني ش ببخص ببيًا إىل ّ
املنصة االفرتاضية.
علما أب ّن اجتماع اجمللس سيعقد يف القاعة الكربى املوجودة يف الطابق الثالث من املبىن .A
يرجى األخذ ً

س ب ب ب ببيكو توقيت أورواب الوس ب ب ب ببطى (التوقيت العاملا املوحد ) )(UTC +2هو توقيت املنطقة الزمنية املعتمدة يف اأدول الزمين
للدورة السبعني بعد املائة للمجلس.

ومن املقرر عقد احتما الدورة الس ب ب بببعني بعد املائة للمجلس من  13إىل  17يونيو /حزيرا  .2022وس ب ب ببتعقد االحتماعات من
ظّرا ،ومن السب بباعة  14:00إىل السب بباعة  16:30من بعد الظّر ،ومن السب بباعة
السب بباعة  9:30ب ب ً
بباحا ولغاية السب بباعة ً 12:00
 17:00إىل الساعة  19:30مساءً.

وسيتلقى املشاركو من خالل التطبيق اخلا مبجلس املنظمة إشعارات عند بدء االحتماعات وانتّائّا ويف أوقات االسرتاحة
أو يف حال طرأت تغيريات على اأدول الزمين للمجلس.

النفاذ إىل املقر الرئيسي للمنظمة للمشاركة يف الدورة السبعني بعد املائة للمجلس
يرحى من السب ببادة املشب بباركني الدخول إىل املقر الرئيسب ببا للمنظمة من البوابة الرئيسب ببية الكائنة
.Caracalla

عند Viale delle Terme di

وسيكو ابإلمكا ركن السيارات مباشرة يف اأّة املقابلة للمدخل الرئيسا للمنظمة.
وسيدخل السادة املشاركو إىل مب املنظمة من املدخل الرئيسا للمب .A
ويتعني
يتعني على املش ب بباركني أثناء تواحدهم داخل املبا اس ب ببتخدام أقنعة  FFP2/N95أو ما يعادهلا خالل االحتماعاتّ .
على املشاركني التقيّد ابلتباعد ملسافة مرت ( )1واحد مع املشاركني اآلخرين.
ملزيد من املعلومات ،يرحى االطال على بروتوكول دخول مبا املقر الرئيسا املتاح على الصف ة اإللكرتونية اخلا ة خبدمات
األحّزة الرائسية.
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جلنة الصياغة
س ب ب ب ببتعقد احتماعات أنة ب ب ب ببياغة الدورة الس ب ب ب بببعني بعد املائة للمجلس بش ب ب ب ببكل تلط كما يف األس ب ب ب ببات العامة للمجلس.
وس ببتس ببتخدم وظيفة مش بباركة الش بباش ببة مع اآلخرين ( )share screenعلى منص ببة  Zoomلتيس ببري إدخال أي تعديالت تعترب
ضرورية على االستنتاحات.
احتماعا افرتاضببيًا يف قاعة احتما منفصببلة على منصببة
وبعد انتّاء اجمللس من مناقشببة مجيع البنود ،سببوف تعقد أنة الصببياغة
ً
 Zoomوحبضور األعضاء يف القاعة اخلضراء يف املقر الرئيسا للمنظمة.

الرتمجة الفورية والبياانت
بت كافة للمنظمة ابلنس ب ب بببة إىل مجيع احتماعات الدورة الس ب ب بببعني بعد املائة
س ب ب ببوف تتاح خدمات الرتمجة الفورية ابللغات الس ب ب ب ّ
للمجلس.
األقل من موعد اإلدالء هبا لضببما
يرحى إرسببال البياانت إىل  FAO Interpretation@fao.orgقبل ساااعة واحدة على ّ
دقة الرتمجة الفورية.

برانمج عمل اليوم
جيري توزيع برانمب عمل اليوم جبميع لغات املنظمة.
وس ببيتلقى املش بباركو من خالل التطبيق اخلا
التطبيق مباشرة.

بعارا فور توفر الوثيقة وس ببيكو إبمكاهنم االطال عليّا من
مبجلس املنظمة إش ب ً

احملاضر احلرفية
سوف تتاح مسودات احملاضر احلرفية ضمن البوابة اخلا ة

ابألعضاء.

وجتدر اإلشارة إىل أن ميكن إرسال التصويبات املدخلة على احملاضر احلَرفية حىت  1يوليو/متوز  2022ابلكتابة إىل الفريق املعين
ابحملاضر احلرفية على العنوا التا Verbatim-Team@fao.org :

النفاذ إىل اجتماعات اجمللس من خالل املنصة االفرتاضية
تنزيل

تطبيق Zoom

إبمكا السادة املشاركني تنزيل تطبيق  Zoomأميع األحّزة .وتو ا املنظمة بشدة بتنزيل التطبيق على حّازكم لتكو جتربة
اسببتخدام الربانمب أفضببل وربط حّاز حاسببوبكم عرب كابل (و ببلة أرضببية) اإليثرنت ( )Ethernetجبّاز التوحي اخلا بكم
عوضا عن استخدام شبكة واي-فاي الالسلكية ( .)Wi-Fiوينبغا فصل كل األحّزة األخرى عن شبكتكم.
ً
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توفّر منصببة  Zoomابنتظام إ ببدارات حديدة للتطبيق .ويو ببى بشببدة الت قق من الت ديثات بشببكل منتظم لضببما حسببن
عمل الوظائف اأديدة وتعزيز أمن التطبيق.

النفاذ إىل قاعات االجتماع
األقل من موعد بدء االحتما .
تنصح املنظمة بتسجيل الدخول إىل قاعة االحتما يف املنصة االفرتاضية قبل  30دقيقة على ّ

وبعد إمتام عملية تس ببجيل الدخول إىل املنص ببة االفرتاض ببية ،س ببتدخلو إىل ردهة املنص ببة االفرتاض ببية اليت مت ّكنكم من الولوج إىل
قاعات االحتما والواثئق اخلا ببة ابجمللس .ويرحى مس ببح رمز االس ببتجابة الس بريعة لتنزيل التطبيق اخلا ابلدورة الس بببعني بعد
املائة جمللس املنظمة.
وإ ّ مكتب املساعدة يف املنظمة على استعداد ملساعدة املشاركني ابإلحابة على أي أس لة أو استفسارات.
يرحى اتبا اخلطوات املذكورة للنفاذ إىل قاعات احتما اجمللس.
 -1الضغط على " قاعات اجتماع اجمللس" يف ردهة املنصة االفرتاضية.
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 -2الض ب ببغط على "اجتماع القاعة الكربى بواسا ااطة منصا ااة " Zoomللدخول إىل االحتما بواس ب ببطة منص ب ببة .Zoom
س ب ب ببتظّر عندها انفذة منبثقة تطلب منكم "مباش ب ب ببرة االحتما بواس ب ب ببطة منص ب ب ببة  ."Zoomيرحى الت كد من إيقاف
"معطّل النوافذ املنبثقة" على متصف كم أو حّازكم احملمول.

تعليمات الستخدام منصة

Zoom

بعدما ب ب ب ب ببدرت يف وس ب ب ب ب ببائل اإلعالم بعن التنبيّات األمنية بش ب ب ب ب ب وحود ثغرات لدى اس ب ب ب ب ببتخدام تطبيق ،Zoom
يرحى التنب إىل التو ببيات التالية لكا تكو جتربتكم مع اسببتخدام التطبيق انح ة و منة قدر املسببتطا  .وتوفّر منصببة
 Zoomابنتظام إ دارات حديدة للتطبيق.

جودة الصوت
جتدر اإلشببارة إىل أ أكرب عائق أمام خدمات الرتمجة الفورية هو سببوء حودة الصببوت .ويف هذا الصببدد ،يرحى عدم اسببتخدام
امليكروفو املدمب يف الكمبيوتر ألن ال يتيح درحة كافية من حودة الصوت.
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جمّزة مبنفذ  USBومبيكروفو .
 -يرحى استخدام مسّاعة رأس ّ

 ويف حال مل تكن متوافرة ،تكو مسّاعات األذ /ميكرفو اهلاتف احملمول أفضل من ال شاء ،ولكن بشرط أ تكوسلكية ،وليس ابستخدام تقنية البلوتوث (.)Bluetooth
احلل األفض ب ب ببل احلل التا ابس ب ب ببتخدام ميكروفو خارحا جمّز
 ويف حال عدم توافر مسّاعة الرأس /امليكروفو  ،يكو ّمبنفذ .USB
 وإذا كا املش ب ب بباركو ض ب ب ببمن جمموعة وعليّم اس ب ب ببتخدام ميكروفو واحد ،يرحى الت كد من اقرتا الش ب ب ببخيتكلّم من امليكروفو .

الذي

ويرحى من السادة املشاركني إطفاء مجيع اإلشعارات الصوتية (سكايب ،واتسا  ،الربيد اإللكرتو وسواها) أثناء املشاركة يف
االحتما والت كد من عدم وحود أي أ وات أو دى يف حميطّم.
ولدى إلقاء مداخالتكم ،يرحى تص ب ب ب ببويب حديثكم مع وحودكم يف حالة ُاطب عن بعد (تكلموا مبزيد من البطء والوض ب ب ب ببوح
وجتنبوا اإلفراط يف استخدام املختصرات وما إىل ذلك).

الوظائف يف منصة

Zoom

سببوف تسبباهم الوظائف التالية ،لدى دخولكم إىل االحتما بواسببطة تطبيق  ،Zoomيف إجناح جتربتكم خالل االحتما  .وترد
يف ما يلا الوظائف البارزة يف الصورة.
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 -1كتم الصا ااوت غ إلكاء كتم الصا ااوت  :)Mute/Unmuteعند دخولكم إىل قاعة االحتما االفرتاض ب ببا ،يرحى الت كد
من كتما ب ببوت امليكروفو  .وإذا رغبتم يف اإلدالء مبداخلة ،يرحى إلغاء كتم ب ببوت امليكروفو ابلض ب ببغط على ّزر كتم
الصوت  /إلغاء كتم الصوت.
الزر لتشغيل حّاز الكامريا على حاسوبكم أو إطفائ .
زر ّ
ّ -2
البث الفيديوي :الضغط على هذا ّ

الزر لالطال على قائمة جبميع املشاركني احلاضرين خالل االحتما .
ّ -3
الزر اخلاص ابملشاركني :الضغط على هذا ّ
الزر الختيار قناة الرتمجة الفورية املفض ببلة لديكم .س ببتكو الرتمجة الفورية
ّ -4
الزر اخلاص ابلرتمجة الفورية :الض ببغط على هذا ّ
متاحة ابللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
زر رفع اليد ( )Raise Handالس ببتخدام من أحل طلب
الزر مع الئ ة وظائف من ض ببمنّا ّ
ّ -5
زر التفاعل :يرتافق هذا ّ
الزر نفس عند انتّاء مداخلتكم.
الكالم .يرحى الضغط ً
جمددا على ّ
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