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   منصة باستخدام  االجتماعات لحضور المشاركين دليل

 

  interprefy منصة باستخدام اجتماع إلى االنضمام كيفية 
 

 كدددد    غوغدددد : الت ليدددد  المتصدددد     أحدددد  مدددد  نسدددد   أحدددد   اسووووتخدام  يرجووووى ،interprefy منصووووة باسووووتخدام  اجتماعووووات لحضووووور
 .اللوحية أو المحمولة األجهزة  باستخدام  يوصى وال. إي ج م يك  سوفت أ  ف ي فوكس أ 
 

 اجتماع لحضور التسجيل

مة األمانة) اإلدارية الهيئات أمانة قسم  لدى التسجيل بمجرد  . interprefy لمنصة رابط سيصلك االجتماع، لحضور( المنظ ِّ
 

 قائمووووووووة إلووووووووى إلضووووووووافتها interprefy منصووووووووة إلووووووووى مسوووووووو  ا اجتموووووووواع لكوووووووول المسووووووووجلة اإللكترونووووووووي البريوووووووود عنوووووووواوين جميوووووووو  وسترَسوووووووول
 المحووووودد النهوووووائي الموعووووود بحلوووووو  التسوووووجيل إكموووووا  يرجوووووىو . االجتمووووواع إلوووووى بالوصوووووو  لهوووووم  سُيسوووووم  الووووو ين علووووويهم  الموافووووو  المشووووواركين

 .interprefy منصة إلى بك الخاصة المعلومات إرسا  ليتسنى
 

 اجتماع إلى االنضمام

 إدخوووووا  يرجوووووى) اإللكترونوووووي بريوووود  عنووووووا  إدخوووووا  منوووووك وسووووُي ل  إليوووووك، ُأرسووووول الوووو   الووووورابط علوووووى الن ووووور يمكنووووك االجتمووووواع، بووووود  قبوووول
م  اإللكترونووووووي البريوووووود عنوووووووا  نفوووووو   الموافوووووو  المشوووووواركين قائمووووووة علووووووى اإللكترونووووووي بريوووووود  عنوووووووا  كووووووا  وإذا(. للتسووووووجيل الوووووو   اسووووووُتخدِّ

 تتضووووومن( العشووووووائي البريووووود مجلووووود مووووون التح ووووو  أيضوووووا يرجوووووى) الووووووارد البريووووود صوووووندو   فوووووي رسوووووالة فستصووووولك االجتمووووواع، لحضوووووور علووووويهم 
 .االجتماع إلى واالنضمام  الرمز إدخا  يرجى. االجتماع إلى االنضمام  رمز

  
 ،"الع ئلدددددد   اسدددددد  األ ل االسدددددد  البلدددددد  ": التاليووووووة الصووووووي ة اسووووووتخدام  يرجووووووى. مسووووووتخدم  اسووووووم  اختيووووووار منووووووك سووووووُي ل  االنضوووووومام، عنوووووود

 موووون أكثوووورجانوووو  سُيسووووتخدم موووون  االتصووووا  نفوووو  وإذا كووووا . بووووك الخووووا  التعريفووووي االسووووم  بوصووووفه المنصووووة علووووى االسووووم  هوووو ا وسوووويظهر
 .العاصمة/ال عثة البلد،: ال عثة أو العاصمة إما ثم  البلد اسم  ذكر يرجى ،حدوا شخص

 

 

MustermannAustria Max  
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 .االجتماع إلى االجتماع رئي  انضمام بمجرد إشعار رسالة ستصلك
 

 
 

 لموقووووووووو  للسوووووووووما  "allow" علوووووووووى ين  وووووووووي الن ووووووووور. الكددددددددد م  ا أ  الميك  فدددددددددو   إلوووووووووى بالوصوووووووووو  السوووووووووما  مووووووووون يرجوووووووووى الت كووووووووود
interpret.world  والكاميرا الميكروفو   باستخدام  . 

 

 
 
 

 USB وصووووووووولة بم وكووووووواميرا USB موصوووووووولة ب رأس سوووووووماعة دام ويرجوووووووى اسوووووووتخ. ي و الشددددددد  الت جمددددددد  لغددددددد  اختيددددددد   اآل  يمكنوووووووك
 يووووووو ثر صووووووووتي تشووووووووي  إلوووووووى سووووووي د  الكمبيووووووووتر ميكروفوووووووو   اسوووووووتخدام ف  الكمب ددددددو  سددددددم     ال ،مناسوووووووبتين( مدمجوووووووة كوووووواميرا أو)

 .المنصة فت  قبل والفيديو الصوت أجهزة  من كل توصيل يج  كما. الشفويين والمترجمين اآلخرين المشاركين على
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  الجتماعا قبل ستعداداال 

 معوووودات علووووى التعوووور  يرجووووى. ال  دددد يو  بدددد  االجتمدددد   إلدددد  االنضددددم   قبدددد   ال  دددد يو الصددددو  إ دددد ا ا  مدددد  ت قدددد ال -1
 .بنجا  تش يلها كيفية م وتعل  ا له وض  أفضل لتحديد الفيديو/الصوت

 أ  إلوووووى سوووووي د  فووووو لك( )مصووووو ا  نافووووو ة، المثوووووا  سوووووبيل علوووووى) سوووووا   ضوووووو  خلفوووووكين  وووووي أال يكوووووو   .ب لضددددو  الددددت ك  -2
 األموووووام  موووون الضووووو  يووووو تي أ  السووووعي إلووووى ين  وووووي(. ين النووووا رينأعوووو  الخلفيوووووة تبهوووور أ  وإلووووى لل ايوووووة معتمووووا وجهووووكظهوووور ي

 .  االجتماع إلى االنضمام  قبل ذلك من الت كد يرجى. وكافيا م اشر غير يكو   وأ 

 ضووووو   وووووي و وين. بكثيووووور أعلوووووى أو أدنوووووى ولوووووي  رأسوووووك، مسوووووتوى  نفووووو  فوووووي الكووووواميرا تكوووووو   أ  األفضووووول .الكدددد م  ا  ضدددد ي  -3
 .  تحريكها وتجن  ثابت مكا  في االكامير 

 العلووووو   والجووووز  رأسووووك يكووووو   أ  والسووووعي إلووووى بووووك، الخووووا  اإل ووووار فووووي يظهوووور مموووواح وووو  تال يرجووووى . ال لفيدددد  اإلطدددد   -4
 إ وووووووار داخووووووول خلفوووووووك يظهووووووور موووووووا رؤيوووووووة يمكووووووونهم  اآلخووووووورين المشووووووواركين أ  ويرجوووووووى التن وووووووه إلوووووووى.  ووووووواهرين جسووووووومك مووووووون

 .  الصورة 

. الصوووووودى موووووون للحوووووود بميك  فددددددو   مدددددد      أس سددددددم    أ  من صدددددد   ميك  فددددددو   أذ  سددددددم      ااسددددددت    ي جدددددد  -5
   .بلو و  سم     است  ا   جنب ين  ي

 موووون المنووووز ، موووون الفيووووديو عبوووور اجتموووواع فووووي المشوووواركة حووووا  فووووي .ال لفيدددد  فدددد  للتشددددوي  مصدددد    أي مدددد  الددددت ل  -6
 مصووووووادر وأ موووووو ياع الو  التلفزيووووووو  جهووووووزة أ وين  ووووووي إغوووووو  . عوووووون اآلخوووووورين منعووووووز  هوووووواد  مكووووووا  فووووووي الجلوووووووس األفضوووووول

 .مفتوحة تكو   قد التي األخرى  المتصفحات ذلك في بما ال صر ، السمعي لتشوي ب  اتس أخرى 

 مكووووا  يرجووووى االتصووووا  موووون ذلووووك، تعوووو ر إذا لكوووون .ب سددددت  ا  ك بدددد  ب لشدددد ك  الم مددددول الكمب ددددو   بوصدددد  بقددددو  يوصدددد  -7
 .(WIFI)االتصا  باإلنترنت ب الخاصة الوصو  ن  ة من م ربة على وال  ا  قويا اإلرسا  فيه يكو  

 مووووون اعت وووووارا .Interprefy منصدددد  مدددد  اإللكت  ندددد  الب يدددد   سدددد ئ  جددددب ي ال ال م يدددد  جدددد ا  أ  مدددد  تأكدددد الي جدددد   -8
 مووووووونو  وإدخالوووووووه، رموووووووزال يتل ووووووو  عليوووووووك الوووووووتمكن مووووووونو . المصوووووووادقة عمليوووووووة اخت وووووووار يمكنوووووووك االجتمووووووواع، رابوووووووط تل وووووووي يووووووووم 

 .بعد يبدأ لم  االجتماع كا  إذا فارغة صفحة إلىلك ذ ي ود  أ  المفترض

 خاصوووة ،(مددد ا بسددد    قبلددد ) كددد   بوقدددتبددد  مو ددد   ق االجتمددد   إلددد  االنضدددم   المست سددد  مددد  االجتمووواع، يووووم  فوووي -9
 .األولى للمرة  interprefy منصة في حا  استخدام 

 االجتمددددد   قبددددد يددددد    اإل ال  ب ددددد  ي   بي نددددد   أي إ سددددد ل علوووووى المتكلموووووو   يشوووووج   الشوووووفويين، المتووووورجمين عمووووول لتيسوووووير -10
)unov.conference@un.org(.  

mailto:unov.conference@un.org
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 interprefy منصة استخدام كيفية

 
 

 مداخلة وت ديم الكلمة  ل 
 ال  صددددد  ال   شددددد  غ فددددد  اسدددددت  ا   ددددد   ي جددددد . ال ضددددد ا  ال ددددد  أيقونددددد  بن ووووووريوووووود   رفوووووو ، يرجووووووى لتحوووووود وا الكلمووووووة ل لوووووو 

ووووه أسووووئلة وأ رسووووائل أ  تنوووواو  يووووتم  ولوووون. ف ووووط الت نيووووة للمسووووائل هووووي فالدردشووووة .الكلمدددد  لطلددددب ب الجتمدددد    االجتموووواع رئووووي  إلووووى توج 
 .الدردشة غرفة خ   من
 

  
 ال لووووو  سووووويظهر يووووود ، رفووووو  فعنووووود. (All Speakers) المتكلموووووين جميووووو  قائموووووة فوووووي حوووووا  عووووودم  هوووووور اسووووومك فوووووي  لووووو ال ين  وووووي ال

 .الرئي  قائمة في

  

 مووووون video اختيوووووار يرجوووووى. بالبووووو  لوووووك سوووووم  الووووورئي  بووووو   تفيووووود التوووووي التاليوووووة الرسوووووالة سوووووترد  الكلموووووة، الووووورئي  يع يوووووك وعنووووودما
 .معا والفيديو بالصوت الب  أجل

 

  

 اللووووو  . موووون جهتووووك البوووو  إلي ووووا  (األحمدددد  الدددد  ) disconnect ز  ب سددددت  ا  اال صدددد ل قطدددد  ي جدددد  مدددد اخلت    ن دددد  ندددد م    
 .لي  من جهتك الب  أ  يعني واألخضر الب  من جهتك أ  يعني األحمر

 

 هوووووو ا ما يكووووووو  وعنوووووود. مبوووووودئيا فووووووي وضوووووو ية التشوووووو يل" التل ووووووائي الصوووووووت" زر يكووووووو   – (AUTO VOLUME) التلقدددددد ئ  الصددددددو 
 المتوووووورجم  صوووووووت كووووووتم  عنوووووود  أنووووووه أ: والمتحوووووود  الشووووووفو   المتوووووورجم  بووووووين تل ائيووووووا الصوووووووت ضوووووو ط يووووووتم  ،فووووووي هوووووو   الوضوووووو يةالووووووزر 

 وبهوووووو   . الشووووووفوية الترجمووووووة المسووووووتخدم  يسووووووم  الشووووووفو ، المتوووووورجم  يتحوووووود  وعنوووووودما المتحوووووود ، الشووووووخَص  المسووووووتخدمُ  يسووووووم  الشووووووفو ،
 المتوووووورجم  أو المتحوووووود  موووووون سوووووووا  ،ف ووووووط يفهمهووووووا التووووووي الل ووووووة يسووووووم وس ال نوووووووات بووووووين التبووووووديل إلووووووى المشووووووار  يحتووووووا  ال ال ري ووووووة،

 .الشفو  
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 الكاملة الشاشة اختيار
 

 (Full Screen Interface أي ونة ستظهر ،الفيديو فو   الماوس بتمرير) الكاملة الشاشة يمكن اختيار
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 وإص حها ا  واألع ا األخ  استكشا 
 

 .ال يظ   الع ض ف  يو /صو  ل ي ليس

 اسوووووووووتمرتفوووووووووي حوووووووووا  و (. اليووووووووود ونوووووووووة أي فوووووووووو  ) الخ وووووووووو  جميووووووووو  تشووووووووو يل إلعوووووووووادة  RESTART ALL LINES زر اسوووووووووتخدام  يرجوووووووووى
 مووووون التح ووووو  أيضوووووا ويمكنوووووك. أخووووورى  مووووورة  الووووودخو  تسوووووجيل ثوووووم  الخووووورو  تسوووووجيل ومحاولوووووة المتصوووووف  تحميووووول إعوووووادة  يرجوووووى المشوووووكلة،
 .  ت يير   أو الفيديو/الصوت جهاز باستخدام  للسما  المتصف  في الصوت إعدادات

 
 

 .ال م   يصلن  ل

 وصووووووو  تمنوووووو  قوووووود التووووووي الحمايووووووة جوووووودار إعوووووودادات موووووون جووووووى التح وووووو ير  أمكوووووون، وإذا. العشوووووووائي البريوووووود مجلوووووود موووووون تح وووووو يرجووووووى ال
 يرجوووووى. (unodc-sgb@un.org) األمانوووووة إلوووووى بوووووديل إلكترونوووووي بريووووود عنووووووا  إرسوووووا  يرجوووووى ذلوووووك، يووووونج  لوووووم  حوووووا  وفوووووي. البريووووود

 .الوقت بعض يست ر   اإللكتروني بريد  عنوا  ت يير ب   العلم 
 

 .المص  ق  م ب  يظ    ال حم ا  ب طوط ف  غ  ص     ظ   ال ابط   ل  أنق   ن م 

 وفووووووووايرفوك  كووووووووروم  غوغوووووووول موووووووون نسووووووووخة أحوووووووود  فووووووووي ل سووووووووتخدام  قابلووووووووة interprefy منصووووووووة. آخوووووووور متصووووووووف  اسووووووووتخدام  يرجوووووووى
 بمت ل وووووات األحيوووووا  مووووون كثيووووور فوووووي تفوووووي ال اللوحيوووووة واألجهوووووزة  المحمولوووووة الهواتووووو  بووووو   العلوووووم  أيضوووووا يرجوووووى. إيووووود  ومايكروسووووووفت

 يشوووووووج   ولووووووو لك،. interprefy منصوووووووة فوووووووي المتحووووووودة  األموووووووم  الجتماعوووووووات ال زموووووووة المركزيوووووووة المعالجوووووووة ووحووووووودة  التوووووووردد  الن وووووووا 
 .المكت  س   كمبيوتر أوحمو  م كمبيوتر عبر االتصا  على المشاركو  

 

 ج ي ؟   م  طلب  ل  يتع   ه . ُقط  اال ص ل  لك   م   ل  ب ل ع  حصلت

 .باالجتماع االتصا ها في دعاوَ يُ  مرة  كل في جديد رمز  ل  عليك يتعين نعم،
 

 .أ ا  النص ئح ب ست  ا  التقني  مشكلت  ح  م  أ مك  ل 

 فوووووووي صووووووعوبة واجهوووووووتم  وإذا. المشوووووورفين مووووووو  للتواصوووووول EVENT CHAT الدردشوووووووة خدمووووووة اسوووووووتخدام  يرجووووووى اجتمووووووواع، فووووووي كنووووووت إذا
 .(unodc-sgb@un.org) باألمانة االتصا  يرجى الدخو ، تسجيل
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