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 قصیرة، زمنیة في ھذه المذكرة أن تتغیر في غضون مھلة واردةلبعض الترتیبات ال من الممكن
 للرجوع إلى ھذه الوثیقة مالمذكرة. ندعوكوفي ھذه الحالة سیتم نشر نسخة معدلة عن 

 وشكًرا. ق من تغیّر الترتیبات.من حین إلى آخر للتحقّ 

 حدث خاص -الً أوّ 
حدث خاص: التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة وإطار التنوع البیولوجي لما بعد عام 

2020 
 )2021سبتمبر/أیلول  21(

التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة  بش��أن، س��یعقد حدث خاص 2021س��بتمبر/أیلول  21في  -1
بالوس�ائل االفتراض�یة من الس�اعة العاش�رة ص�باًحا إلى  ،2020وإطار التنوع البیولوجي لما بعد عام 

 ومن الساعة الثالثة من بعد الظھر إلى الخامسة والنصف مساء.  ظھًرا، الثانیة عشرة
ط الحدث الخاص الضوء على دور إشراك قطاعي األغذیة والزراعة في إطار وسوف یسلّ  -2

سیرهو 2020التنوع البیولوجي لما بعد عام  شر برنامج الحدث الخاص على الموقع . وسینسیقوم بتی
س���رعان ما یص���بح جاھًزا. وس���تتاح  )لھیئةلھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (ا اإللكتروني

 خدمات الترجمة الفوریة باللغات العربیة والصینیة واإلنكلیزیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة. 
ون حض����ور الحدث الخاص، یرجى تس����جیل مش����اركتكم على الرابط التالي: وإذا كنتم تودّ  -3

tOwEUQZpimYGjwDda72tHNPLR4mopz-https://fao.zoom.us/meeting/register/tJUrd. 

 المشاورات اإلقلیمیة -ثانیًا
 )2021أكتوبر/تشرین األول  1 -سبتمبر/أیلول  27سبتمبر/أیلول و 22(

جانبیة افتراض�����یة لمش�����اورات المجموعات  قاعاتتاح ، س�����تُ 2021س�����بتمبر/أیلول  22في  -4
فتح القاعات الجانبیة االفتراض�����یة في األوقات المذكورة اإلقلیمیة والمنظمات غیر الحكومیة. وس�����تُ 

 حال حدوث مشاكل فنیة.  أدناه، وسیتاح موظفون لمساعدتكم في
 

(ترد جمیع مواعید المش�����اورات اإلقلیمیة  المجموعات
التوقیت الصیفي ألوروبا  األوقات بحسب

 ).2الوسطى (توقیت غرینتش+
 15:00 – 12:00الساعة  أفریقیا

 12:00 – 09:00الساعة  آسیا
 13:00 – 10:00الساعة  أوروبا

 18:00 – 15:00الساعة  أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي
 13:00 – 10:00الساعة  الشرق األدنى

 18:00 – 15:00الساعة  أمریكا الشمالیة
 11:00 – 08:00الساعة  جنوب غرب المحیط الھادئ

 16:00 – 12:00الساعة  المنظمات غیر الحكومیة
 

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJUrd-mopz4tHNPLR72tOwEUQZpimYGjwDda
https://time.is/UTC+2
https://time.is/UTC+2
https://time.is/UTC+2
https://time.is/UTC+2
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ا خالل الدورة العادیة الثامنة عش��رة للھیئة (س��تتاح القاعات الجانبیة االفتراض��یة و -5  27أیض��ً
 -س�������������������������������ب�������������������������ت�������������������������م�������������������������ب�������������������������ر/أی�������������������������ل�������������������������ول 

) قبل موعد 1( ). وس������وف تكون مفتوحة في كل من األیام التالیة2021أكتوبر/تش������رین األول  1
 ان���������������������������������������������������ط���������������������������������������������������الق ال���������������������������������������������������دورة 

فور انتھاء و) 3؛ ()15:00 - 13:00الس��اعة (خالل اس��تراحة الغداء و) 2( ؛)10:00 -08:00الس��اعة (
  ال����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دورة

 .)20:00 - 18:00الساعة (

 الثامنة عشرة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعةالعادیة الدورة  -ثالثًا
 )2021أكتوبر/تشرین األول  1 -سبتمبر/أیلول  27(

 الدورة العادیة
عند العاش���رة  2021س���بتمبر/أیلول  27س���تُفتتح الدورة العادیة الثامنة عش���رة للھیئة بتاریخ  -6

) كاجتماع افتراض����ي، 2بحس����ب التوقیت الص����یفي ألوروبا الوس����طى (توقیت غرینتش+ ص����باًحا
 .2021أكتوبر/تشرین األول  1وستختتم الدورة في 

 لویبلز، من خالل متصفح اجھ أيبواسطة  Zoom منصةوبوسع المشاركین الدخول إلى  -7
 أو ال�����������������������������������ت�����������������������������������ط�����������������������������������ب�����������������������������������ی�����������������������������������ق. 

الس��اریة على االجتماع االفتراض��ي للدورة العادیة الثامنة عش��رة في  داتاإلرش��ااإلجراءات ووترد 
 . المرفق األول

ئة على العنوان  -8 ویمكن االطالع على جدول األعمال المؤقت على الموقع اإللكتروني للھی
وستنشر الوثائق التي ترسل قبل ، rfa/meetings/detail/ar/c/1414751http://www.fao.org/cgالتالي: 

 على الموقع اإللكتروني فور جھوزھا.  انعقاد الدورة

 التسجیل -رابعًا
 عملیة التسجیل

مختلفة لألعض��اء تس��جیل  إجراءات وجدتو إن المش��اركة في االجتماع تس��توجب التس��جیل. -9
 لمراقبین: لفي المنظمة و

 ذینإلیھا ال ینالمنتس����ب واألعض����اءواألعض����اء في المنظمة یرجى من األعض����اء في الھیئة  •
الدائم لدى المنظمة في روما، إیطالیا من أجل  ھمبممثلأعض����اء في الھیئة االتص����ال  والیس����

من خالل الموقع الشبكي للممثلین الدائمین لدى المنظمة المحمي بكلمة سر  مھمندوبیتسجیل 
)PRWSوجود أي ممثل دائم لبلدكم لدى المنظمة، یرجى منكم االتص������ال  عدم ). وفي حال

إلى أنھ عقب التس������جیل على  تجدر اإلش������ارةو .cgrfa@fao.orgاإللكتروني  البرید بعنوان
 بواس������ط���ة كلم���ة س������راإلنترن���ت من خالل بواب���ة األعض��������اء في المنظم���ة، المحمی���ة 

)/gateway/en-http://www.fao.org/members(  ستقوم األمانة بتسجیل الممثلین تلقائیًا للمشاركة
سترسل إلى الممثلین في الوقت المناسب و .Zoom منصة في االجتماع االفتراضي بواسطة

روابط خاص����ة بكل منھم للنفاذ إلى منص����ة االجتماع االفتراض����ي على نفس  قبل االجتماع
من الضروري  لذلكخالل عملیة التسجیل عبر اإلنترنت. عنوان البرید اإللكتروني المذكور 

 إتاحة عنوان برید إلكتروني واحد لكل من أعضاء الوفد.
 والمنظمات إلیھا ینالمنتسب األعضاءاألعضاء في المنظمة أو من  التي لیست منإن الدول  •

 ال�������������������������������دول�������������������������������ی�������������������������������ة م�������������������������������دع�������������������������������وة 

http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1414751
mailto:cgrfa@fao.org
http://www.fao.org/members-gateway/en/
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لحض���ور االجتماع بص���فة مراقبین عبر إرس���ال أس���مائھم  الذین تعیّنھمالممثلین  تس���میةإلى 
 .cgrfa@fao.orgوعناوینھم بواس������طة البرید اإللكتروني على العنوان  ووظائفھم الرس������میة

تقوم ، س���وفور تلقي الترش���یح الرس���مي. لكل ممثل واحدإلكتروني ویجب تقدیم عنوان برید 
. Zoom منص�ة بواس�طةفي االجتماع االفتراض�ي للمش�اركة ن تلقائیًا یل الممثلیس�جاألمانة بت

روابط إلكترونیة  في الوقت المناس��ب قبل االجتماع ممثلي المنظمات الدولیةإلى  س��لتروس��
البرید على عنوان  يمنص������ة االجتماع االفتراض������ دخولھم إلىإلتاحة  خاص������ة بكل منھم

 في الوقت المناسب قبل االجتماع. ألمانةا تتیحھ الذي نفسھ اإللكتروني
 

 جھة االتصال:
 Cintia Pohlالسیدة 

 54740 570 06 39+الھاتف: 
 Cintia.Pohl@fao.org عنوان البرید اإللكتروني:

  

mailto:cgrfa@fao.org
mailto:Cintia.Pohl@fao.org
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 المرفق األول
  Zoomاالجتماعات بواسطة تطبیق 
 إرشادات للمشاركین

 
جمیع بوس���تتاح خدمات الترجمة الفوریة  Zoomس���یعقد ھذا االجتماع االفتراض���ي بواس���طة منص���ة 

 .اللغات
 Zoom desktop clientبواس�طة تطبیق  أي جھازمن  Zoomوبإمكان المش�اركین الدخول إلى منص�ة 

 (ب�������������������������������ع�������������������������������د ت�������������������������������ن�������������������������������زی�������������������������������ل�������������������������������ھ 
. وفض��الً عن ذلك، یمكن االنض��مام الجوالةعلى الكمبیوتر) أو باس��تخدام التطبیق الخاص باألجھزة 

أو تطبیق جوال بمجرد اس�����تخدام متص�����فح  لس�����طح المكتبتطبیق من دون  Zoomإلى اجتماعات 
 ب. یللو

 ، فإننابیق جوالأو تطلسطح المكتب من خالل تطبیق  Zoomوإذا انضممتم إلى اجتماع عبر منصة 
على جھازكم لتكون تجربة اس�����تخدام  Zoomنش�����ّجعكم بش�����دة على تنزیل آخر إص�����دار من تطبیق 

) بجھاز Ethernetالبرنامج أفض���ل ولربط جھاز حاس���وبكم عبر كابل (وص���لة أرض���یة) اإلیثرنت (
جمیع ). كما ینبغي فصل Wi-Fiفاي الالسلكیة (-التوجیھ الخاص بكم عوًضا عن استخدام شبكة واي

 األجھزة األخرى عن شبكتكم.
ولذا یوص���ى بش���دة التحقق دوریًا من ، Zoomتص���در بش���كل منتظم نس���خ محدثة جدیدة من تطبیق و

 التحدیثات لضمان حسن أداء الوظائف الجدیدة وجعل استخدام المنصة مأمونًا أكثر.
 حالیًا. ھتستخدمونلمعرفة أي من اإلصدارات  التحققویمكنكم أیًضا 

 Zoomكیفیة االنضمام إلى اجتماع على منصة 
(والذي  یتم تزویدھم بھالذي  رابط االجتماعبوسع المشاركین االنضمام إلى اجتماع عبر النقر على 

أو عبر ال���ذھ���اب إلى الرابط  )/123456789https://fao.zoom.us/jك���ل الت���الي: یب���دو على الش������
join.zoom.us  الذي یتض������من الدعوة الذي یرد في البرید اإللكتروني  رقم تعریف االجتماعوإدخال

  .االجتماع إلى
بواسطة حاسوب أو جھاز جوال، یمكن تنزیل تطبیق  Zoomوقبل االنضمام إلى اجتماع عبر منصة 

Zoom  من مركز التنزی��ل)Zoom download center(  فس������یطل��ب منكم تنزی��ل تطبیق وإّال ،Zoom 
 .)الطالع على المزید من المعلوماتیمكن ھنا ا(حین تنقرون على رابط االنضمام  ثبیتھوت

 للتحقق من المشاركین قبل دخولھم إلى االجتماع.قاعة انتظار  سیجري تخصیص
دقیقة على األقّل من موعد اس������تھاللھ تجنبًا ألي تأخیر  30لذا یرجى االنض������مام إلى االجتماع قبل 

 الحق في االنضمام إلیھ.

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362393
https://fao.zoom.us/j/123456789
https://zoom.us/join
https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-


6 Rev.1 CGRFA-18/21/Information Note 

 

 Zoomالمشاركة في اجتماع على منصة 

 
 یتیح درجة كافیة من جودة یرجى عدم اس���تخدام المیكروفون المدمج في الحاس���وب ألنھ ال -1

 صوت.ال
 بمیكروفون. مجھزة USB یرجى استخدام سماعة رأس •
وفي حالة عدم توافرھا، تكون س������ماعات/میكرفون الھواتف الجوالة أفض�������ل من ال  •

 ).Bluetoothشيء، على أن تكون سلكیة فحسب، ولیس بتقنیة البلوتوث (
ماعة رأس/میكروفون، یتمثل الحلّ  • لة عدم توافر س������ تالي في اس������تخدام  وفي حا ال

 .USBمیكروفون خارجي مجھز بوصلة 
ستخدام میكروفون واحد، یرجى التأكّ  ضمن وإذا كان المشاركون • د مجموعةً وعلیھم ا

 من المیكروفون.قریب الشخص الذي یأخذ الكلمة  أنمن 
على جھ��ازكم وإطف��اء جمیع  األخرى الش������غ��ال��ةالتطبیق��ات ویرجى الخروج من جمیع  -2

اإلش���عارات الص���وتیة (لتطبیقات س���كایب، وواتس���اب، والبرید اإللكتروني وغیرھا) أثناء 
جتماع والحرص على وجودكم في مكان خال من أي أص����وات أو أص����داء حض����وركم اال

 خلفیة.
) Mute( الص�امت الوض�ع لد عند دخول قاعة االجتماع االفتراض�ي من تش�غیالتأكّ  ویرجى -3

 ].1[م ) فقط عند الكالUnmuteوالضغط على تشغیل الصوت (
 ].4الفوریة [قائمة الترجمة ویرجى اختیار اللغة التي تریدون اإلصغاء إلیھا من  -4
) من Raise Hand( األیديرفع وإذا كنتم ترغبون في أخذ الكلمة، یرجى اس������تخدام وظیفة  -5

 ].Participants( ]3(أیًضا من قائمة المشاركین  أو ]5[) Reactions(قائمة ردود الفعل 
. وبإمكانكم إطفاء وظیفة الفیدیو وإیقاف ]2[ویرجى تش����غیل وظیفة الفیدیو عند أخذ الكلمة  -6

المیكروفون عند انتھاء مداخلتكم. وإذا كنتم تواجھون مش������كلة في عرض النطاق الترددي 
ا على عرض النط��اق الترددي  ل��دى التح��دث، یرجى إطف��اء وظیف��ة الفی��دیو وذل��ك حف��اظ��ً

 وتسھیالً لمشاركتكم في االجتماع.
من قائمة  )Lower Hand( األیديخفض وبعد انتھاء مداخلتكم، یرجى اس������تخدام وظیفة  -7

 .]Participants (]3أو من قائمة المشاركین كذلك Reactions (]5[ )ردود الفعل (

7 5 6 
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وتجدر اإلش���ارة إلى أنھ في حال قمتم بمداخلة بلغة أخرى غیر اللغة التي تس���تمعون إلیھا،  -8
قاف ( یار إی قاف تش������غیل الترجمة الفوریة عن طریق اخت قائمة Offیتعین علیكم إی ) من 

 ة.الترجمة الفوری
تكییف نطقكم بما یتناس���ب مع ظروف التخاطب عن بُعد (أي أن تتكلموا بمزید من  ویرجى -9

 البطء والوضوح وأن تتجنبوا اإلفراط في استخدام المختصرات وما إلى ذلك).
FAO-: وإذا ك��ن��ت��م ت��ع��ت��زم��ون ق��راءة ب��ی���ان، ی��رج��ى إرس���������ال���ھ ق��ب���ل ت��الوت���ھ إل��ى -10

Interpretation@fao.org  وإلىcgrfa@fao.org  وقراءتھ ببطء. وس������یتعامل المترجمون
 الفوریون على الدوام مع نص البیان بسریة تامة وسیتحققون منھ في ضوء الكلمة الملقاة.

قع في اجتم�اع وتج�در اإلش�������ارة إلى أن جودة الص������وت ق�د تت�دھور على نحو غیر متو -11
افتراضي، وبالتالي تصبح غیر كافیة ألغراض الترجمة الفوریة. وإن المترجمین الفوریین 

 سیشیرون إلى ذلك شفھیًا وسیستأنفون الترجمة الفوریة حالما تسمح جودة الصوت بذلك.
  لتبادل المعلومات. ]Chat( ]6الدردشة (ویجوز للمشاركین استخدام وظیفة  -12

س���وف نجري اختباًرا فنیًا لجودة الص���وت قبل انعقاد الدورة العادیة الثامنة عش���رة ونش���جعكم على 
 جھزتكم. أحضور ھذه الجلسة الختبار 

 كیفیة االنضمام إلى قاعة جانبیة افتراضیة
س���بتمبر/أیلول لدى األوقات  22بوس���ع المش���اركین االنض���مام إلى القاعات الجانبیة االفتراض���یة في 

 1 -س������بتمبر/أیلول  27، وخالل الدورة العادیة الثامنة عش������رة للھیئة (4المش�������ار إلیھا في الفقرة 
خالل و) 2؛ ()10:00 - 8:00(الس���اعة الجلس���ة ) قبل بدایة 1( :) كل یوم2021أكتوبر/تش���رین األول 

 ). 20:00-18:00(الساعة  الجلسةفور انتھاء و) 3( ؛)15:00 - 13:00استراحة الغداء (الساعة 
 على رابط ًال أوّ  النقرمن أجل االنض������مام إلى القاعات الجانبیة االفتراض������یة، على المش�������اركین 

. ومن ثم س��ینتقل المش��اركون تلقائیًا إلى القاعة الجانبیة قاعة لالنتظاراالجتماع ومن ثم الدخول إلى 
 إلى القاعة الجانبیة. االفتراضیة عبر تلقیھم دعوة على الشاشة لالنضمام

وبوسع المشاركین مغادرة القاعة الجانبیة والعودة إلى الجلسة الرئیسیة لالجتماع في أي وقت عبر 
) للرجوع Returnوظیفة العودة (واختیار  ]7) [Breakout roomقائمة القاعة الجانبیة (النقر على 

ستغلق تلقائیًا حین تبدأ الجلسة الرئیسیة  إلى الجلسة الرئیسیة. وتجدر المالحظة أن القاعات الجانبیة
لالجتماع. وس���وف یتلقى المش���اركون إش���عاًرا على الش���اش���ة وس���یُمنحون خیار العودة إلى القاعة 

 الرئیسیة فوًرا، أو في غضون ستین ثانیة.
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