
   
 

 

 
 للحد من مخاطر الكوارثالشبكة العالمیة لمنظمات المجتمع المدني 

 07374358شركة محدودة بالضمان ، مسجلة في إنجلترا وویلز رقم  1141471مسجلة كمنظمة خیریة برقم 
 (المملكة المتحدة) TW11 8HT، تدینغتون، میدلسكس، Waldegrave Road 8مكتب مسجل 
+44 )0(2089 777726  |info@gndr.org  |www.gndr.org 

األسئلة الشائعة حول القمة العالمیة الرقمیة للشبكة العالمیة لمنظمات المجتمع المدني للحد من 
 2020الكوارث لعام 

 
 الجوانب الفنیة

 
 ما الذي أحتاجھ لالتصال بالقمة العالمیة الرقمیة؟ .1

 
 متطلبات إلزامیة لالتصال بنجاح بالقمة العالمیة الرقمیة: 3ھناك 

 ) جھاز كمبیوتر وزوج من سماعات الرأس / سماعات مع میكروفون1
 ) اتصال إنترنت موثوق2
، Mac. لمستخدمي Mozilla Firefoxأو Google Chrome) المتصفح الصحیح: یمكنك االنضمام إلى الجلسة باستخدام 3

 .Safariخدام یرجى االمتناع عن است
 

ال یُنصح باستخدام ھاتف محمول لالتصال بالقمة. ومع ذلك، إذا لم یكن لدیك أي من ھذه المتطلبات الثالثة المذكورة أعاله، فستظل 
لمعرفة الحلول البدیلة التي  registration@gndr.orgقادًرا على المشاركة ولكن مع بعض القیود. یرجى االتصال بنا على 

 .یمكن تقدیمھا
 

 كیف یمكنني اختبار أجھزتي واتصالي مقدًما؟ .2
 

" إلجراء االختبار. في فحص النظامتوجد أیًضا فرصة الختبار إعداداتك مسبقًا. الرجاء الضغط على " صفحة التسجیل في القمة،في 
حالة وجود أي مشاكل، سیتم عرض الروابط ذات الصلة لحل المشكلة. إذا كان ال یزال لدیك أسئلة، یرجى الكتابة إلى 

registration@gndr.org  .للحصول على الدعم 
 

للتحقق من المتصفح وكامیرا الویب  Kudoصفحة اختبار للتأكد من أنك ستتمكن من االتصال بالجلسات الحیة، یمكنك استخدام 
والمیكروفون واالتصال باإلنترنت مسبقًا، للتأكد من أن كل شيء یعمل بشكل صحیح. قبل االنتقال إلى صفحة االختبار، تأكد من 

 ب بجھاز الكمبیوتر.توصیل سماعة الرأس وكامیرا الوی
 

(لمساعدة المستخدمین على االمتثال الكامل للوائح الخصوصیة وحمایة البیانات اإلقلیمیة  Kudoیرجى االنتقال إلى صفحة اختبار 
 خوادم في ثالث قارات): Kudoالمعمول بھا، تمتلك 

 
 live.kudoway.com/test صفحة اختبار أمریكا الشمالیة: ●
 live.kudoway.eu/test صفحة اختبار أوروبا: ●
 china.kudoway.com/test صفحة اختبار آسیا: ●

 
اختار الصوت والفیدیو، واضغط على بدء االختبار. سترى بعض الدوائر الدوارة ومتى ینتھي االختبار، الشيء المھم ھو أن الصوت 

 والفیدیو مدعومان والجودة جیدة.
 

ختبار الكامیرا والمیكروفون، یرجى التمریر ألسفل واختیار الكامیرا والمیكروفون اللذین تستخدمھما واضغط على تسجیل. من أجل ا
 قل شیئًا لبضع ثوان ثم اضغط على إیقاف. یمكنك بعد ذلك تشغیل التسجیل الخاص بك لمعرفة ما إذا كان یعمل بشكل صحیح.

 
 مساحة الحدث االفتراضیة 

 
 ؟Digital Global Summitاالتصال بالمساحة االفتراضیةكیف یمكنني  .3
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. یرجى مالحظة كلمة المرور التي قمت بإنشائھا عند التسجیل، وكتابتھا ھناستتمكن من تسجیل الدخول إلى الفضاء االفتراضي للقمة 

متاح من صفحة تسجیل أوحفظھا في متصفحك حسب الضرورة. إذا نسیت كلمة المرور الخاصة بك، فھناك رابط إعادة تعیین 
 الدخول.

 
 ما ھي الغرف التي ستوفرھا المساحة االفتراضیة للقمة؟ .4

 
االفتراضیة. عند تسجیل  Summit. اعتباًرا من ذلك الیوم، ستتمكن من تسجیل الدخول إلى مساحة 2020أكتوبر  6تبدأ القمة في 

سیتم الترحیب بك برسالة ترحیب نیابة عن المدیر التنفیذي القمة.  ردھةالدخول إلى المساحة االفتراضیة للقمة، ستجد نفسك في 
 للشبكة العالمیة للحد من الكوارث، بیجاي كومار. من اللوبي یمكنك الوصول إلى باقي غرف القمة. 

 
من ، والتي ستكون موجودة في جمیع غرف القمة. باستخدام القائمة، یمكنك التنقل قائمة تنقلسترى في الجزء السفلي من شاشتك 

 1غرفة إلى أخرى، وتنزیل جدول أعمال القمة وھذه األسئلة الشائعة، واستكمال استطالع القمة وتلقي الدعم من مكتب المساعدة.
 

في الجزء العلوي من الشاشة، سترى من أیضا متواجد في القمة في نفس الوقت الذي تحضر فیھ، وستكون قادًرا على االتصال 
 باستخدام وظیفة الدردشة الحیة.   بالمشاركین اآلخرین في القمة

 
لالنضمام إلى الجلسات الحیة على النحو المحدد في جدول أعمال القمة. تشكل ھذه الجلسات  "Live Sessions"انتقل إلى 

امأل الجزء األكبر من برنامج القمة. لالنضمام إلى جلسة مباشرة، یرجى الضغط على اسم الجلسة وسیتم فتح نافذة جدیدة. بعد ذلك، 
اسمك وعنوان بریدك اإللكتروني واضغط على "انضمام". في نھایة الجلسة، تقوم بإغالق نافذة الجلسة الحیة والعودة إلى مساحة 

 القمة االفتراضیة، حیث ستتاح لك فرصة لملء استبیان. یُرجى تخصیص وقتك للقیام بذلك، حیث إن مراجعتك مھمة جًدا بالنسبة لنا. 
 

األكشاك االفتراضیة لسات المباشرة، ستتمكن من الوصول إلى المشاركین اآلخرین في القمة والتفاعل معھم في باإلضافة إلى الج
 واختیار األكشاك التي ترغب في زیارتھا:  قاعة المعارض. یرجى الذھاب إلى للقمة

 
 أكشاك دوافع المخاطر:

 تغیر المناخ  ●
 عدم المساواة بین الجنسین ●
 الصراعات ●
 الغذائي والمائيانعدام األمن  ●
 التوسع الحضري ●
 النزوح القسري  ●

 
 :GNDRأكشاك مشروعات 

 VFLكشك  ●
 CBDRMكشك  ●

 
 كشك المانحین:

  SIDAالوكالة السویدیة للتنمیة  ●
  SDCالوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون  ●

 

                                                
 باللغة العربیة: ستتمكن من تبدیل الغرف باستخدام الفتة في الردھة. الرجاء الضغط على "الردھة" للعودة إلى الردھة. للمتحدثین 1
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سترى في األكشاك مجموعة مختارة من الموارد المتعلقة بموضوع معین، إلى جانب وظیفة الدردشة الحیة لتتمكن من إجراء 
محادثات حول موضوع الكشك مع المشاركین اآلخرین في القمة. یرجى ترك أي استفسارات ذات صلة في الكشك وسیتأكد المیسر 

 خبراء المختصین.من الرد علیك من أحد ال GNDRفي سكرتاریة 
 

. یرجى استخدام المنتدیات الخاصة باألقالیم "Collaboration Lounge"  التعاون صالةللمناقشات اإلقلیمیة، یرجى زیارة 
 ). GNDRلتسلیط الضوء على أي شيء تود أن تناقشھ المجموعة االستشاریة اإلقلیمیة التابعة للشبكة العالمیة (

 
تراتیجیة الجدیدة للشبكة العالمیة للحد من الكوارث ومنشورات أخرى، باإلضافة إلى العروض لمزید من المعلومات حول االس

 القمة.  مكتبةالتقدیمیة وتسجیالت الجلسات الحیة للقمة والموارد األخرى ذات الصلة، یرجى زیارة 
 

ول على الدعم فیما یتعلق بالمشكالت . یرجى استخدام الدردشة في مكتب المساعدة للحصمكتب مساعدةأخیًرا، سیكون ھناك أیًضا 
الفنیة، والتنقل في الفضاء االفتراضي للقمة واالستفسارات األخرى خالل األسابیع الثالثة للقمة. یرجى العلم أنھ سیتم اإلشراف على 

 مكتب المساعدة فقط في أیام الجلسات المباشرة. یرجى مراجعة جدول أعمال القمة لمعرفة تلك األیام. 
 

 كنني رؤیة مشاركات المنتدى بلغتي المفضلة؟ھل یم .5
 

في الجزء العلوي من وظائف الدردشة والمنتدیات، ستتمكن من تحدید لغة للترجمة. یرجى مالحظة، أن الترجمة قد ال تكون دقیقة 
 .Google Translate٪ ألنھ سیتم إنتاجھا بواسطة 100بنسبة 

 
 جلسات مباشرة

 
 مباشرة من الفضاء االفتراضي؟كیف یمكنني االنضمام إلى جلسة  .6

 
، سترى شاشة في منتصف الغرفة. اضغط على الشاشة وستظھر لك قائمة روابط الجلسات Live Sessionsعندما تدخل غرفة 

الحیة. اضغط على رابط الجلسة التي ترید االنضمام إلیھا وستفتح نافذة جدیدة للجلسة. سیُطلب منك إدخال اسمك وعنوان بریدك 
 دقیقة من موعد بدء الجلسة. 15ني ثم الضغط على "انضمام". یرجى مالحظة أن ھذا الرابط لن یكون نشًطا إال قبل اإللكترو

 
بمجرد االنضمام ، كیف یمكنني تحدید لغتي المفضلة للجلسة الحیة؟ ھل أحتاج إلى القیام بذلك في كل مرة أنضم فیھا إلى  .7

 أى جلسة؟
 

المفضلة لدیك. للقیام بذلك، انتقل إلى الزاویة الیسرى السفلیة من الشاشة واضغط على محدد اللغة. یجب أن تبدأ باختیار قناة اللغة 
 ستظھر قائمة منبثقة، ستحتاج إلى تحدید اللغة التي تختارھا من تلك القائمة المنبثقة، وستتمكن من االستماع إلى الجلسة بھذه اللغة. ال

"، ألن ھذا ال یضمن أن یتمكن الجمیع من سماعك. Floorحك بشدة بعدم البقاء على "تتردد في التحدث بھذه اللغة أیًضا. ننص
 ستحتاج إلى تحدید القناة في كل مرة تدخل فیھا الجلسة.

 
السماح بالوصول إلى المیكروفون والتھیئة: كیف أقوم بتمكین المیكروفون والكامیرا الخاصین بي للجلسات الحیة؟ ھل  .8

 في كل مرة أنضم فیھا إلى أى جلسة؟أحتاج إلى القیام بذلك 
 

، فستحتاج إلى الموافقة على الوصول إلى كامیرا الویب والمیكروفون. Kudoإذا كانت ھذه ھي المرة األولى التي تستخدم فیھا نظام 
اضغط  في وقت االنضمام إلى الجلسة، سیظھر إشعار صغیر یطلب منك السماح أورفض الوصول إلى كامیرا الویب والمیكروفون.

 على "اسمح" عندما ترى ھذا اإلخطار!
 

 ماذا علي أن أفعل أوبمن یمكنني االتصال إذا واجھت أي صعوبات فنیة أثناء الجلسات الحیة؟ .9
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حاضرین في كل جلسة حیة لتقدیم الدعم الفني. إذا كنت ترید التحدث إلیھم، فانتقل إلى "الرسائل" على  Kudoسیكون ھناك مشغلي 
" واطلب منھم المساعدة. سیكونوا قادرین على التعامل مع المشكالت الفنیة Operatorافتح الدردشة التي تقول " الجانب األیمن.

المتعلقة باالتصال والصوت والترجمة الفوریة وما إلى ذلك. لن یتمكنوا من اإلجابة على أسئلة حول محتوى أوتنظیم الجلسة. یرجى 
 جماعیة.توجیھ ھذه االستفسارات إلى الدردشة ال

 
 ھل یمكنني االنضمام إلى الجلسات قبل وقت البدء؟ .10

 
دقیقة من وقت البدء. ننصحك بشدة باالنضمام إلى الجلسات الحیة مسبقًا الختبار االتصال وإذا واجھت  15نعم، ستفتح الجلسات قبل 

یعمل بشكل جید، یمكنك تصغیر  أي مشكالت، فسیكون ھناك وقت كاٍف الكتشاف األخطاء وإصالحھا. بعد التأكد من أن كل شيء
 النافذة ومواصلة القیام بأشیاء أخرى حتى یحین وقت العودة للجلسة.

 
إذا كنت أرغب في التفاعل مع اآلخرین أثناء فقرة المناقشة في الجلسة الحیة ... كیف أطلب التحدث؟ كیف یمكنني تفعیل  .11

 المیكروفون؟
 

طلب التحدث بالضغط على زر "طلب التحدث" الموجود في الركن األیمن السفلي من إذا كانت لدیك أیة أسئلة أوتعلیقات، فیمكنك 
الشاشة. بعد ذلك، سیتعین علیك االنتظار حتى یتم منحك حق التحدث. حتى ذلك الحین، ستتحول أزرار المیكروفون والكامیرا إلى 

كروفون والكامیرا، ستصبح ھذه األزرار زرقاء. اللون الرمادي ولن تتمكن من تشغیلھما. بمجرد منحك حق التحدث وتنشیط المی
یمكنك بعد ذلك تشغیل الكامیرا (اختیاري) والمیكروفون للتحدث. إذا قمت بالضغط على زر المیكروفون وھو أزرق، فسوف تقوم 

 Releaseبكتم صوتك. اضغط علیھ مرة أخرى إلعادة صوتك. بمجرد االنتھاء من التحدث، یمكنك الضغط على زر "
Microphone في الزاویة الیمنى السفلیة. عند القیام بذلك، سیصبح المیكروفون والكامیرا غیر نشطین مرة أخرى. إذا كنت "

 ترغب في المشاركة مرة أخرى، فستحتاج إلى الضغط على زر "طلب التحدث" مرة أخرى.
 

 ھل یوجد صندوق دردشة؟ .12
 

 أنواع من المحادثات: 3یمن ثم اختیار نعم، یمكنك الضغط على أیقونة "الرسائل" على الجانب األ

 المشاركون: ستتمكن من الدردشة مع جمیع المشاركین والمتحدثین ●
 خاص: ستتمكن من مراسلة مشارك آخر بشكل فردي ●
 الذي یقدم الدعم الفني Kudoالمشغل: سوف تكون قادًرا على االتصال بمشغل  ●

 سائل".عندما تتلقى رسالة، سترى نقطة حمراء على أیقونة "الر
 

 استطالعات الرأي: كیف یمكنني استخدام وظیفة التصویت؟ .13
 

عند بدء االستطالع، سترى نقطة حمراء على أیقونة "االستطالعات". للتصویت، ما علیك سوى الضغط علیھ، وسترى سؤاالً 
 من رؤیة النتائج. وخیارات عدیدة. الرجاء تحدید إجابتك للتصویت. بمجرد انتھاء االستطالع، ستتلقى مطالبة وستتمكن

 
 التقدیمیة؟ PowerPointمستندات: كیف یمكنني تنزیل عروض  .14

 
عند الضغط على أیقونة "المستندات"، فستجد ملفات تحتوي على عرض المتحدث باللغات اإلنجلیزیة، والفرنسیة، واإلسبانیة، 

 والعربیة. یمكنك تنزیلھ باللغة (اللغات) التي تفضلھا أوبجمیع اللغات.
 

 أفعل إذا كنت أرغب في المتابعة مع المتحدثین في جلسة حیة بعد انتھاء الجلسة؟ ماذا .15
 

قد یقوم بعض المتحدثین بتضمین عناوین بریدھم اإللكتروني في عروضھم التقدیمیة. في حالة عدم قیامھم بذلك، یرجى إرسال برید 
 لطلب االتصال بمتحدث معین، وسنقوم بتقدیم ھذا الطلب نیابة عنك.  registration@gndr.orgإلكتروني إلى 

mailto:registration@gndr.org
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 التقدیمیة PowerPointتسجیالت الجلسة وعروض 

 
 إذا لم أتمكن من حضور جلسة حیة ، فھل سیتم تسجیل الجلسة؟  .16

 
القمة. ومع ذلك، فإننا نشجعك على االنضمام إلى سیتم تسجیل الجلسات بجمیع اللغات التي تم تقدیمھا بھا وتحمیلھا إلى مكتبة 

الجلسات الحیة كلما أمكن، حیث سیمنحك ذلك فرصة للتفاعل ونعتقد أنك ستتمكن من تقدیم مساھمة ال تقدر بثمن في المناقشات خالل 
 الجلسات الحیة.

 
 التقدیمیة بعد الجلسة الحیة؟ بكل اللغات؟ أین أجدھم؟ PowerPointھل ستشارك عروض  .17

 
نعم، ستتمكن من العثور على العروض التقدیمیة للجلسات الحیة وتنزیلھا من مكتبة القمة باللغات اإلنجلیزیة، والفرنسیة، واإلسبانیة، 

 والعربیة. ستتوفر العروض التقدیمیة أیًضا للتنزیل داخل مساحة الجلسة الحیة أثناء الجلسات.
 

 موضوعات عامة
 

 ما ھو وقت الجلسات في منطقتي؟  .18
 

). یمكنك استخدام ھذا المحول للتحقق من وقت كل BSTسیتم اإلعالن عن جمیع أوقات الجلسات بالتوقیت الصیفي البریطاني (
، على BSTلزمنیة . على الیسار، أدخل وقت الجلسة وحدد المنطقة ا/https://www.thetimezoneconverter.comجلسة: 

 الیمین أكمل منطقتك الزمنیة وسترى توقیت بلدك. 
 

 كیف یمكنني تقدیم مالحظات على الجلسات؟ .19
 

 ستكون ھناك عدة طرق لتقدیم المالحظات خالل القمة:
منبثقة نافذة ستكون ھناك استطالعات للجلسات الحیة التي ستتم مشاركتھا مع المشاركین عبر البرید اإللكتروني، وأیًضا ك ●

 عند مغادرة الجلسة
عندما تتلقى رسائل برید إلكتروني حول الجلسات القادمة، ستكون ھناك فرصة لتقدیم مالحظات على الجلسات السابقة  ●

 باتباع الرابط المشار إلیھ في البرید اإللكتروني
مة، یرجى الضغط على ستكون ھناك استطالعات مفتوحة للمشاركین لتقدیم مالحظات عامة حول القمة على مدار الق ●

 "المالحظات" في القائمة الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة 
 سیكون ھناك أیًضا استطالع نھائي للقمة حیث سیتمكن المشاركون من تقدیم مالحظاتھم حول تجربة القمة بشكل عام. ●

 
 بمن یمكنني االتصال إذا كان لدي أي أسئلة في الفترة التي تسبق القمة؟ .20

 
 تكون نقطة االتصال األولى، كما ھو الحال دائًما، ھو الممثل اإلقلیمي للسكرتاریة یجب أن
 ]MboguaMarilyn  ]marilyn.mbogua@gndr.orgشرق وجنوب أفریقیا:  ●
 ]Adessou Kossivi ]adessou.kossivi@gndr.orgغرب ووسط إفریقیا وشمال إفریقیا وغرب آسیا:  ●
 ]Rouf Mohammad Abdur ]abdur.rouf@gndr.orgشرق وجنوب شرق آسیا والمحیط الھادئ:  ●
 ]Ipsita Sircar ]ipsita.sircar@gndr.org جنوب آسیا وآسیا الوسطى: ●
  ]Liza Hernandezliza.hernandez@gndr.org [ األمریكتان ومنطقة البحر الكاریبي: ●
 ]Anna Parshina ]anna.parshina@gndr.org أوروبا: ●

 

https://www.thetimezoneconverter.com/
mailto:marilyn.mbogua@gndr.org
mailto:adessou.kossivi@gndr.org
mailto:abdur.rouf@gndr.org
mailto:ipsita.sircar@gndr.org
mailto:liza.hernandez@gndr.org
mailto:anna.parshina@gndr.org
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وسنبذل قصارى جھدنا لمساعدتك أوتوجیھك إلى شخص الذى یمكنھ  registration@gndr.orgبخالف ذلك، یرجى االتصال بـ 
 مساعدتك.

 
 التسجیل

 
 ھل یمكنني إكمال التسجیل في القمة بلغتي المفضلة؟ .21

 
نعم، بالنسبة للغات اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة، ستتمكن من رؤیة حقول التسجیل بلغتك عن طریق اختیار اللغة من القائمة 
نون المنسدلة في الزاویة الیمنى من الجھة العلیا. وعلى المتحدثین باللغة العربیة اختیار اللغة اإلنجلیزیة من القائمة المنسدلة، وسیتمك

 في أسفل الصفحة الرئیسیة للتسجیل لمساعدتك في إكمال عملیة التسجیل باللغة اإلنجلیزیة. pdfمستند توجیھ من تنزیل 
 

ھل یجب على اإللتزام بحضور الجلسات التي أحددھا عند التسجیل؟ ھل یمكنني فیما بعد أن أقرر ما إذا كنت أرغب في  .22
 المشاركة في جلسة أخرى؟

 
ي تحددھا عند قیامك بالتسجیل، لكننا نرید التأكد من حصولك على مقعد للجلسات التي تھمك. أنت أنت لست مقیًدا بالجلسات الت

مرحب بك بالتأكید لحضور المزید من الجلسات إذا كنت ترغب في ذلك، ولكن ال یمكننا ضمان الحصول على مقعد إذا لم تقم 
 بالتسجیل.

mailto:registration@gndr.org
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