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 والزراعة  لألغذية  الوراثية املوارد   هيئة
 جمموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي 

 غذية والزراعة لأل

 االجتماع الثاين اجلزء الثاين من 

 2021 أاير/مايو 27–25

 مذكرة إعالمية للمشاركني
 

 بيان احملتوايت 
 الفقرات

 1 .................................................................................... املقدمة  -أوالً  
 2 ...................................................................... الواثئق السابقة للدورة  -اثنًيا  
 5-3 ............................................................................... التسجيل -اثلثًا 
 6 ........................................................................... املنصة االفرتاضية -رابًعا 

 للمشاركي   إرشادات  -  Zoomامللحق األول: االجتماعات بواسطة تطبيق  
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 املقدمة  - أوالً 
االجتمواع الثوا  وموعوة ج وات التنسوووووووووووووويق الوطنيوة املعنيوة يوالوة التنوع البيولوج  اجلزء الثوا  من  سووووووووووووووو   عقود   -1

بصوووووووووووورة افرتاضوووووووووووية  لل ات ا سوووووووووووبانية  2021  أاير/ما و  27إىل   25لألغذ ة والزراعة )اوموعة( خالل الفرتة املمتدة من 
 والصينية والعربية والفرنسية. وا نكليز ة والروسية

 الواثئق السابقة للدورة - اثنًيا 
الووتوووووووا :  -2 الووعوونوووا   عوولووى  لوولوو وويوو وووووووة  ا لووكوورتو   املوووقووع  عوولووى  املوو قوووووووو  األعووموووووووال  جووووووودول  عوولووى  االطووالع  ميووكوون 
/http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1391645  .كما   مكا  تنز ل واثئق أخرى فور ج وزها 

 لتسجيلا - اثلثًا 
االتصووال الوطنية الت تعيهن ا األقالي س سوويكو    اتاع الثا  مفتوحة. فإضووافة إىل ج سووتكو  املشوواركة ج االجتم -3

  مفتوًحا أ ًضا أمام وفود مجيع األعضاء ج اهلي ة واملراقبيس مبا ج ذلك ممثل  املنظمات الدولية.
املنتسوووووبي غض األعضووووواء ج اهلي ة موافاة املد ر العامس ج أقر    و رجى من األعضووووواء ج اهلي ة واألعضووووواء واألعضووووواء  -4

  . وقو ممكنس أبمساء املمثلي املعيني للمشاركة ج االجتماع الثا  ووظائف   الرمسية وعناو ن   وعناو ن بر ده  ا لكرتو  
 ن   وعناو ن بر ده  ا لكرتو  ممثل  املنظمات الدولية إرسال أمسائ   ووظائف   الرمسية وعناو السادة  و رجى من   -5

 . cgrfa@fao.org بواسطة الرب د ا لكرتو   لكتابة إىل

 املنصة االفرتاضية - رابًعا 
  منصووووووووة . وإبمكا  املشوووووووواركي النفاذ إىلZoomاالجتماع الثا  بواسووووووووطة منصووووووووة  اجلزء الثا  من سووووووووو    عقد  -6

Zoom   .اخلاصووووووة واخلطوط التوجي ية  ا جراءات  وتردبواسووووووطة أ  ج از  سووووووت دام املتصووووووفهت على ا نرتنو أو التطبيق
 األول امللحقضوووومن   الجتماع االفرتاضوووو  وموعة ج ات التنسوووويق الوطنية املعنية يالة التنوع البيولوج  لألغذ ة والزراعة

 .هبذه الوثيقة
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 امللحق األول 
 Zoomابستخدام منصة    املنظمة  االجتماعات 

 للمشاركني  إرشادات
 

 س وستكو  خدمات الرتمجة الفور ة متاحة.Zoomستعقد هذه الندوة  ست دام منصة 
اخلاص  جل از املكتيب )املثبو على   Zoomبرانمج من أ  ج از  سووووت دام   Zoomوميكن للمشوووواركي النفاذ إىل منصووووة  

 بواسطة اهلاتف اجلوال.ج از احلاسو ( أو 
على ج ازك  لتكو  جتربة اسوووووت دام الربانمج أفضووووول ورب    Zoomتطبيق  آخر إصووووودار من ونشوووووجهعك  بشووووودة على تنز ل 

ا بك   اخلاص التوجيه  جب از  (Ethernet) ا  ثرنو(  وصووولة أرضوووية)كابل    ج از حاسووووبك  عرب شوووبكة اسوووت دام  عن عوضوووً
   فصل كل األج زة األخرى عن شبكتك . (. كما  نب Wi-Fi) الالسلكية فا  -وا  

 وصوووووى بشووووودة التحقق دوراًي من التحد ثات لضوووووما     لذا.  Zoom  تصووووودر بشوووووكل منتظ  نسووووو  طدثة جد دة من تطبيق
 .مأمواًن أكثر املنصةحسن أداء الوظائف اجلد دة وجعل است دام  

 :التالية املعلومات إىل خاص بشكل التنبه و رجى
 

عمليووة التسووووووووووووووجيوول عرب ا نرتنووو على بوابووة املنظمووة اخلوواصوووووووووووووووة  ألعضووووووووووووووواء ا ميووة بكلمووة مرور  عنوود إمووام    -1
(gateway/en/-http://www.fao.org/members س سووووووووووووووتعمد األمانة تلقائًيا إىل تسووووووووووووووجيل) املمثلني القطريني  

. ومن الضوووووورور  إوحة عنوا  بر د إلكرتو  واحد لكل من Zoomضوووووو  بواسووووووطة  للمشوووووواركة ج االجتماع االفرتا
وفور تلق  املعلومات املذكورة أعالهس سووووووتعمد األمانة تلقائًيا إىل تسووووووجيل املمثلي للمشوووووواركة ج أعضوووووواء الوفد. 

اخلاصوة   وسوو  ترسول رواب  شو صوية للممثلي من أجل النفاذ إىل املنصوة  .Zoomاالجتماع االفرتاضو  بواسوطة 
قوو  الجتمواع االفرتاضوووووووووووووو  على عنواو ن الرب ود ا لكرتو  املتواحوة خالل عمليوة التسووووووووووووووجيول عرب ا نرتنوو ج الو 

 املناسب قبل انعقاد االجتماع. 
 

إرسووووووووووووال أمسائ   ووظائف   الرمسية وعناو ن   وعناو ن بر ده   الساااااااااادة مثلي املنظمات الدولية رجى من   -2
. و نب   إوحوووة عنوا  بر ووود إلكرتو  واحووود cgrfa@fao.orgا لكرتو   لكتوووابوووة على عنوا  الرب ووود ا لكرتو   

شواركة ج  لنسوبة إىل كل من املمثلي. وعد تلق  الرتشويت الرمس س سوتعمد األمانة تلقائًيا إىل تسوجيل املمثلي للم
وسوو  ترسول رواب  شو صوية للممثلي من أجل النفاذ إىل املنصوة اخلاصوة    .Zoomاالجتماع االفرتاضو  بواسوطة 

  الجتماع االفرتاض  على عناو ن الرب د ا لكرتو  املتاحة لألمانة ج الوقو املناسب قبل انعقاد االجتماع.
 

بل الدخول إىل االجتماع. لذا  رجى االنضووومام إىل للتحقق من املشووواركي ق  قاعة انتظارسووويجر  صصوووي     -3
 دقيقة على األقله من موعد بدء االجتماع جتنًبا أل  أتخض الحق ج االنضمام إىل االجتماع. 30الجتماع قبل 
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 .ألنه ال  تيت درجة كافية من جودة صوت احلاسو املدمج ج  رجى عدم است دام امليكروفو   -4
 

 .جم زة مبيكروفو  USB  رجى است دم مساعة رأس •
وج حالة عدم توافرهاس تكو  مساعات/ميكرفو  اهلاتف ا مول أفضووووووووووول من ال شووووووووووو ءس ولكن  •

 .(Bluetoothعلى أ  تكو  سلكية فحسبس وليس بتقنية البلوتوث )
س  تمثل احلل التا  األفضوول ج اسووت دام ميكروفو   وج حالة عدم توافر مساعة رأس/ ميكروفو  •

 .USBخارج  جم ز بوصلة 
وإذا كوا  املشوووووووووووووواركو  ج جمموعوة وعلي   اسووووووووووووووت ودام ميكروفو  واحودس  رجى التوأكود من قر   •

 الش   الذ  أيخذ الكلمة من امليكروفو .
 
ا لكرتو  وغضها( أثناء حضووووووورك   و رجى إطفاء مجيع ا شووووووعارات الصوووووووتية )سووووووكا بس واتسووووووا س والرب د   -5

 االجتماع واحلرص على اجللوس ج مكا  ال أصوات أو أصداء خلفية فيه.
 
والضوو   على  (Muteالوضا  الصاام)  و رجى التأكد عند دخول قاعة االجتماع االفرتاضوو  من تشوو يل    -6

 .[1]( فق  عند الكالم Unmuteتش يل الصوت )
 
 [.4قائمة الرتمجة الفورية ]و رجى اختيار الل ة الت تر دو  ا ص اء إلي ا من  -7
 
( ج قوووائموووة  Raise Hand)  رف  األيااد إذا كنت  ترغبو  ج أخوووذ الكلموووةس  رجى اسووووووووووووووت ووودام وظيفوووة  و   -8

 .[3]املشاركي 
 
وإبمكانك  إطفاء وظيفة الفيد و وإ قا     .[2]و رجى تش يل وظيفة الفيد و اخلاص بك  عند أخذ الكلمة    -9

وذلك حفاظًا على نطاق الشوووووبكة تسووووو ياًل لتجربتك  خالل االجتماع. وبعد امليكروفو  عند انت اء مداخلتك .  
 .[3]ج قائمة املشاركي  Lower Handانت اء مداخلتك س  رجى است دام وظيفة 

 
وجتدر ا شووووووووووووووارة إىل أنه ج حال قمت  مبداخلوة بل وة أخرى غض الل وة الت تسووووووووووووووتمعو  إلي واس  تعي عليك    -10

 " ج قائمة الرتمجة الفور ة.Offإ قا  تش يل الرتمجة الفور ة عن طر ق اختيار إ قا  "
 

حد ثك  مع وجودك  ج حالة صاطب عن ب عد )تكلموا مبز د من الب ء والوضووووون وجتنبوا   تصووووو بو رجى   -11
 ا فراط ج است دام امل تصرات وما إىل ذلك(.
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  fao.orgInterpretation-FAO@  وإذا كنت  تعتزمو  قراءة بيووا س  رجى إرسووووووووووووووووالووه قبوول تالوتووه إىل:  -12
وقراءته بب ء. وسووووووويتعامل املرتمجو  الفور و  على الدوام مع ن  البيا  بسووووووور ة ومة وسووووووويتحققو  منه ج ضووووووووء 

 الكلمة امللقاة.
 

قد تتدهور على حنو غض متوقع ج اجتماع افرتاضوو س و لتا  تصووبت وجتدر ا شووارة إىل أ  جودة الصوووت   -13
إ  املرتمجي الفور ي سوويشووضو  إىل ذلك شووف ًيا وسوويسووتأنفو  الرتمجة الفور ة غض كافية ألغراض الرتمجة الفور ة. و 
 حاملا تسمت جودة الصوت بذلك.
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