جملس املندوبني لعام  — 2022حلقات العمل اإللكرتونية
دليل التسجيل واملشاركة

س تعقد لك حلقة معل مرتني (يف جلس تني مامتثلتني) يف اليوم ذاته ،وذكل يف التوقيتات التالية:
من  9:00إىل  10:30صباحاً (بتوقيت وسط أورواب) ابللغات اإلنلكزيية والعربية والروس ية
)1
من  5:00إىل  6:30مسا ًء (بتوقيت وسط أورواب) ابللغات اإلنلكزيية والفرنس ية واإلس بانية
)2
ولالطالع عىل برامج حلقات العمل ومعرفة املزيد من التفاصيل بشأن لك حلقة معل ،مثل العروض املوجزة واملتحدثني وما إىل ذكل،
يرىج زايرة صفحة حلقات العمل.
جدول احملتوايت
 0Error! Reference source not found.أو ًل -كيفية التسجيل يف جلسة حلقة عمل ..............................................
 0اثنياً -كيفية املشاركة يف جلسة حلقة العمل ..........................................................................................................
 0اثلثاً -مالحظات هممة من أجل جلسة حلقة العمل ..............................................................................................
 0رابعاً -كيفية اس تخدام منصة  Zoomأثناء الجلسة ................................................................................................
 0خامساً -دليل حل المشاكل ............................................................................................................................
 0سادساً -الاتصال أثناء الجلسة .........................................................................................................................

2
4
8
9
11
12

Internal

أو ًل -كيفية التسجيل يف جلسة حلقة معل
 )1يُرىج النقر عىل هذا الرابط للتسجيل يف مجيع حلقات العمل اليت ختتارونا.
 )2يُرىج اختيار اللغة اليت تفضلونا والنقر عىل زر "( "Register nowجسل اآلن) .كام يُرىج مالحظة أن هذا املوقع متاح
ابللغات اإلنلكزيية والفرنس ية واإلس بانية فقط.

ُ )3يرىج إدخال لكمة الرس التاليةWS2022CD :
 )4يُرىج حتديد نوع التسجيل
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 )5يُرىج إدخال املعلومات املطلوبة يف اخلاانت املناس بة ،مع مالحظة أن اخلاانت اإللزامية ممزية بعالمة *.

ُ )6يرىج اختيار حلقات العمل اليت ترغبون يف املشاركة فهيا بنا ًء عىل املوضوع واللغة اليت اخرتمتوها.
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 )7يُرىج مراجعة مجيع تفاصيل التسجيل اخلاصة بمك بعناية ،مع قراءة الرشوط واألحاكم قبل النقر عىل زر ”( “Submitإرسال).

ختص طلبمك ويوافق عليه يف أقرب وقت ممكن.
 )8مبجرد تقدمي اس امترة التسجيل اخلاصة بمك سرياجع الفريق امل ُ ّ
 )9ستتلقون عند املوافقة رساةل تأكيد ابلربيد اإللكرتوين ،وبذكل يُعترب تسجيلمك مكمت ًال.
 )10قبل أايم قليةل من بدء حلقة العمل اليت اخرتمتوها ،ستتلقون رساةل ابلربيد اإللكرتوين تتضمن رابطاً جديداً يدعوك إىل املشاركة
يف حلقة العمل اليت س ُتعقد افرتاضياً عىل منصة .ZOOM

وإن أردمت طرح أي أس ئةل تقنية أو احلصول عىل مساعدة بشأن منصة التسجيل ،يرىج توجيه رساةل إىل عنوان الربيد اإللكرتوين
event.support@ifrc.org

اثنياً -كيفية املشاركة يف جلسة حلقة العمل
ستتلقون ،عقب تسجيلمك ،رساةل تأكيد إلكرتونية عىل عنوان الربيد اإللكرتوين امل ُقدم أثناء التسجيل .وسنس تخدم منصة Zoom
لتنظمي حلقة العمل افرتاضياً ،وس تتسلمون الرابط اخلاص مبنصة  Zoomيف رساةل توجه إىل عنوان بريدك اإللكرتوين قبل لك حلقة
معل .و ُيرىج من املشاركني املهمتني املبادرة إىل التسجيل يف حلقة العمل يف أقرب وقت ممكن .إذ قد يتسبب التأخر يف التسجيل
حىت اللحظة األخرية يف تأخري اس تالم رابط املشاركة يف الاجامتع املنظم عىل منصة  Zoomنظراً ألننا ل نس تخدم نظام التسجيل
املُدمج مضن منصة .Zoom
ويف يوم عقد حلقة العملُ ،يرىج النقر عىل رابط الاجامتع املنظم عىل منصة  ZOOMالوارد يف الرساةل من أجل املشاركة يف
اجللسة.

** هذا الاجامتع خاص حبركة الصليب األمحر والهالل األمحر .ذلكل ،ي ُرىج عدم مشاركة تفاصيل هذا الرابط أو الاتصال مع أي
خشص من خارج مجعيتمك الوطنية/منظمتمك **
4/12

 -1ما اذلي ينبغي إعداده
ضام ًان لسالسة األداءُ ،يرىج تزنيل أحدث إصدار من نظام  ،Zoomأو حتديث إصدارك من خالل :مركز التزنيل اخلاص
مبنصة  .Zoomويرىج مالحظة أنمك لس مت حباجة إىل امتالك حساب عىل منصة  Zoomللمشاركة يف اجللسة.

وس ُتفتح قاعة  Zoomقبل بدء لك جلسة مبدة  30دقيقة.
وعند قياممك بتسجيل ادلخول ،يرىج إدراج امس مجعيتمك الوطنية وامسمك (عىل سبيل املثال .)XX RC – Sarah Smith
وندعوك راجني إىل اس تخدام سامعة الرأس .فذكل سيساعدك عىل الاس امتع إىل املشاركني اآلخرين واملرتمجني الشفويني بشلك
أفضل .كام س يتيح هلم سامعمك بشلك أفضل.
للمتكن من اس تخدام مجيع وظائف  ،Zoomنوصيمك ابس تخدام حاسوب (مكتيب أو محمول) حلضور اجللسة.
وقبل الانضامم إىل احلزي الافرتايضُ ،يرىج التحقق من ضبط ُم ِ
كرب الصوت وامليكروفون اخلاص بمك واختبار أداهئام عن طريق
النقر عىل زر ”( “Test Speaker and Microphoneاختبار ُم ِ
كرب الصوت وامليكروفون).

 -2كيفية كتابة امسمك
يرىج التأكد من املشاركة يف اجللسة ابمس مجعيتمك الوطنية وامسمك (عىل سبيل املثال .)XX RC – Sarah Smith

** من شأن اس تخدام أسامء يصعب التحقق مهنا ،مثل ” “iPhoneأو ” ،“userأن ي ُعقد املشاركة يف اجللسة **
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يف حال اكن دليمك حساب عىل منصة Zoom
ميكنمك تعديل امسمك عىل احلاسوب عرب موقع  .https://zoom.usوبعد تسجيل ادلخول إىل حسابمكُ ،يرىج الانتقال إىل
صفحة ”( “Profileملف التعريف) وتعديل امسمك.

أما عىل تطبيق اجلهاز اللويح أو الهاتف اذليك فريىج النقر عىل زر ”( “Settingsإعدادات) > مث زر ”“My Profile
(ملف التعريف) > مث زر ”( “Display Nameعرض الامس) ،مث تعديل الامس.

يف حال مل يكن دليمك حساب عىل منصة Zoom
أفضل طريقة للتأكد من أنه بوسعمك الاتصال ابس تخدام امسمك الصحيح يه الانضامم ابس تخدام ”ُ ( “Meeting IDم ِعرف
اجللسة( ولكمة املرور (وليس ابس تخدام رابط الاجامتع املنظم عىل منصة  Zoomاذلي تتلقونه) ،وذكل ابس تخدام تطبيق
” “Zoom Client for Meetingللحاسوب ( ُيرىج تزنيهل من مركز التزنيل اخلاص مبنصة  )Zoomأو تطبيق Zoom
للهواتف اذلكية أو األهجزة اللوحية.
وعند إدخال ُم ِعرف اجللسة ولكمة الرس ،س يكون بوسعمك أيضاً تعديل امسمك.
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تغيري الامس عرب تطبيق الهاتف اذليك (أو اجلهاز اللويح)

يُرىج النقر عىل زر “Join a
”Meeting
(املشاركة يف اجامتع).

يُرىج ترك خانة ”ُ ( “Meeting IDم ِعرف إذا كنمت تتصلون من خالل رابط ،فميكنمك
اجللسة) خالية إذا كنمت تتصلون عرب رابط اآلن النقر عىل الرابط.
.Zoom
وإذا كنمت تتصلون ابس تخدام “Meeting
مث تغيري امسمك ومن مث النقر عىل زر ”ُ ( IDم ِعرف اجللسة) ،فريىج إضافة امل ُ ِعرف
ومن مث النقر عىل زر ”( “Joinاملشاركة).
”( “returnالعودة).

حترير امسمك أثناء وجودك ابلفعل يف الاجامتع
ُيرىج فتح قامئة املشاركني والنقر عىل امسمك مث النقر عىل زر ”( “Moreاملزيد) > مث زر ”( “Renameتغيري الامس) لتحرير امسمك.
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اثلثاً -مالحظات هممة من أجل جلسة حلقة العمل اإللكرتونية
 -1الوصل واخلصوصية
خصوصية املشاركني يف حلقة العمل
حنن حنمل مسأليت اخلصوصية واألمن محمل اجلد .وجتدر اإلشارة إىل أن جلسات حلقات العمل مفتوحة مجليع القيادات واملوظفني
واملتطوعني يف حركة الصليب األمحر والهالل األمحر .ولنئ اكنت هذه احللقات تسمح لنا ابحتواء امجليع ومتثيل خمتلف األصوات،
فنحن ندرك أيضاً تداعياهتا احملمتةل عىل املشاركني اذلين أقدموا عىل احلضور واملشاركة نظراً ألنا تسمح للمشاركني ابلطالع
عىل هوية مجيع املشاركني اآلخرين .ذلكل يُرىج احرتام خصوصية املشاركني اآلخرين من خالل عدم تسجيل أي حمتوى أو
تصويره أو نرشه عىل وسائل التواصل الاجامتعي مبا يكشف هويهتم دون إذن مهنم.
تسجيل اجللسات
ستسجل جلسات حلقة العمل.
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املشاركة يف الاجامتع ابمس مجعيتمك الوطنية وامسمك
نطلب منمك املشاركة يف الاجامتع املنظم عىل منصة  Zoomابمسمك ألننا نريد التأكد من عدم وجود أي ضيوف غري مدعوين
(يُرىج الاطالع عىل القسم ”( “How to change your name before a Zoom meetingكيفية تغيري امسمك قبل
اجامتع  )Zoomاملوجود يف دليل اجامتعات .)Zoom
وسنتحقق من هويتمك قبل السامح لمك ابدلخول .ومن شأن اتباع التعلاميت أعاله أن يساعدان عىل اإلرساع بقبولمك يف قاعة
الاجامتعات.

** من شأن اس تخدام أسامء يصعب التحقق مهنا ،مثل ” “iPhoneأو ” ،“userأن يُعقد املشاركة يف اجللسة **
 -2الفيديو وامليكروفون
من أجل احلد من التداخل الصويت وتباطؤ رسعة اإلنرتنت ،س يقوم مدير الاجامتع بإيقاف تشغيل الفيديو وامليكروفون تلقائياً
عند الانضامم إىل الاجامتع .ولن يسمح للمشاركني بتشغيل الفيديو وامليكروفون إل عند التحدُّث.
 -3النقاش
ل جيوز ألي مشارك التحدُّث دون إذن من الرئيس  /املرشف  /امليرس.
ولطلب اللكمة ،ميكن للمشاركني إما النقر عىل رز رفع اليد ( )Raise Handأو إرسال رساةل يف إطار ادلردشة ( chat
 .)boxمث الانتظار إىل أن يدعومه الرئيس  /املرشف  /امليرس املشارك إىل التحدث.
 -4احرتام املبادئ األساس ية للصليب األمحر والهالل األمحر
إن املبادئ األساس ية – اإلنسانية ،عدم ُّ
التحزي ،احلياد ،الاس تقالل ،اخلدمة التطوعية ،الوحدة ،العاملية – حمددة يف ديباجة
النظام األسايس للحركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر.
وجيب عىل مجيع املشاركني احرتام هذه املبادئ األساس ية خالل مجيع جلسات حلقات العمل اإللكرتونية.

رابعاً -كيفية اس تخدام منصة  Zoomأثناء اجللسة
 -1عىل احلاسوب
بعد ادلخول إىل الاجامتعُ ،يرىج حتريك املؤرش إىل أسفل شاشة حاسوبمك املكتيب ،فس تظهر قامئة حمتوايت منسدةل وفهيا األزرار
التالية.
زر امليكروفون ي ُس تخدم حلجب الصوت وإعادته .ونطلب منمك شاكرين إبقاء الصوت حمجو ًاب إىل
أن يُطلب منمك التحدُّث.
لتشغيل الفيديو وإيقافه.
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لالطالع عىل قامئة املشاركني.
ي ُس تخدم زر ادلردشة لطرح أس ئةل وتقدمي تعليقات أثناء الاجامتع .وقبل أن نبدأ الاجامتعُ ،يرىج
عدم الرتدد يف النقر عىل زر ”( “to everyoneإىل امجليع) ،وتقدمي انفسمك بإجياز.
لطلب التحدُّثُ ،يرىج النقر عىل زر ”( “Reactionsالتفاعل) املوجودة مضن عنارص التحمك
يف الاجامتع.
مث النقر عىل زر ”( “Raise Handرفع اليد) يف القامئة املنبثقة واإلبقاء عىل الصوت حمجو ًاب إىل
أن يدعوك موجه اجللسة إىل التح ُّدث.
ملتابعة الرتمجة الشفوية املزتامنةُ ،يرىج النقر عىل زر ” ،“Interpretationمث اختيار اللغة من
القامئة املنبثقة.

 -2عىل هجاز لويح أو هاتف ذيك
عىل اجلهاز اللويح تقع قامئة احملتوايت املنسدةل يف أعىل الشاشة ،فامي تقع أسفل الشاشة عىل الهاتف اذليك.
زر امليكروفون ي ُس تخدم حلجب الصوت وإعادته .ونطلب منمك شاكرين إبقاء الصوت حمجو ًاب إىل
أن يُطلب منمك التحدُّث.
لتشغيل الفيديو وإيقافه.
لالطالع عىل قامئة املشاركني.

بوسعمك النقر عىل زر ”( “Moreاملزيد) للحصول عىل خيارات إضافية مهنا ما ييل:
•
•
•

ادلردشة،
رفع اليد،
الاس امتع إىل الرتمجة الفورية .يرىج التحقق من تأكيد اختيارك ابلنقر عىل زر ”“done
(مت).
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خامساً -دليل حل املشالك
 -1املشالك املُتعلِقة ابلاكمريا
عند املشاركة يف الاجامتع تكون الاكمريا مطفأة تلقائياً ،وسيتعني عليمك تشغيلها يدو ًاي ابلنقر عىل زر ”( “Start videoتشغيل
الفيديو) .وإذا ظلت املشلكة قامئةُ ،فريىج الرجوع إىل اإلرشادات أدانه.
ُيرىج التأكد من اختيار الاكمريا الصحيحة:
•
.us/articles/201362313-How-Do-I-Test-My-Video•

https://support.zoom.us/hc/en-

قد تؤدي إعدادات اخلصوصية إىل جحب الاكمريا.
 إذا كنمت تس تخدمون نظام تشغيل  ،MACف ُريىج اتباع اخلطوات التالية:https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360016688031
 إذا كنمت تس تخدمون نظام تشغيل  ،Windowsف ُريىج اتباع اخلطوات التالية:https://support.microsoft.com/enus/help/4468232/windows-10-camera-microphoneand-privacy

•

تزنيل إضافات أو حتديث برانمج تشغيل الاكمريا ( )webcam driveمن أجل األهجزة من طراز :Lenovo
 ُيرىج زايرة املوقع اإللكرتوين التايلhttps://support.lenovo.com/sa/ar : مث الزنول إىل أسفل الشاشة حىت قامئة مصادر والنقر عىل برامج التشغيل ومن مث تزنيل الربانمج س ُيطلب منمك إضافة رمق احلاسوب اخلاص بمك أو نوع اجلهاز (ميكنمك البحث عن هذه املعلومات هنا). -يُرىج تزنيل برانمج تشغيل الاكمريا.

•

لتزنيل إضافات خاصة بطرازات أخرى ،يرىج زايرة املوقع التايل واختيار الطراز من القامئة املتاحة:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/202952568-My-Video-Camera-Isn-t-Working

 -2املشالك املُتعلِقة ابمليكروفون
"امليكروفون اخلاص يب ل يعمل  /اآلخرون ل يسمعونين"
 ُيرىج التأكد من أنمك أذنمت لتطبيق  Zoomابس تخدام امليكروفون. يُرىج التأكد من اختيار امليكروفون الصحيح (إذا رأيمت ميكروفوانت خمتلفة يف القامئة املنسدةل يف إعدادات امليكروفونيف تطبيق  ،Zoomف ُريىج جتربة ميكروفون آخر ،والنقر عىل زر اختبار تشغيهل):
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362283-Testing-computer-or-device-audio
 -3املشالك املُتعلِقة ابملتحدثني

"ل أس تطيع سامع املتحدثني يف الاجامتع عىل اإلطالق"
كربات الصوت الصحيحة (إذا رأيمت ُم ِ
ُيرىج التأكد من اختيار ُم ِ
كربات صوت خمتلفة يف القامئة املنسدةل يف إعدادات الصوت
يف تطبيق  ،Zoomف ُريىج جتربة ُم ِ
كرب صوت آخر ،والنقر عىل زر اختبار تشغيهل):
11/12

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362283-Testing-computer-or-device-audio
 -4مشالك الاتصال
-

يُرىج التحقق من رسعة اإلنرتنت ابس تخدام تطبيق لختبار رسعة اإلنرتنت ،مثل  nperfأو  Speedtestأو
،Comparitech
ُيرىج حماوةل الاتصال سلكياً مبارشة ابس تخدام اكبل اإليرثنت (إذا اكن هجاز الراوتر يتضمن منافذ سلكية)،
موسع نطاق الواي فاي ،مثل  Amped Wirelessأو  Linksysلزايدة املسافة التشغيلية الفاصةل بني
ُيرىج اس تخدام ِ
احلاسوب وهجاز الراوتر إىل جانب تعزيز قوة إشارة الواي فاي،
ُيرىج إيقاف تشغيل الش بكة اخلاصة الافرتاضية ( )VPNإذا اكنت هذه اخلاصية مُفعةل.

سادساً -الاتصال أثناء اجللسة
إذا كنمت ل تزالون تواهجون أي صعوابت تقنية خالل اجللسة ،ف ُريىج الاتصال بعنوان الربيد اإللكرتوين التايل:
conferences@rcrcconference.org
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