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A.   مدّونة قواعد المشاركة 

ا كمشاركين يمكن أن يخلق المكان والبيئة المناسبة، التي سنكون فيها جميعا على مدار األيام الثالثة في هذا الحدث. على عملنا سويًّ

هذا النّحو، تكمن مسؤوليتنا الجماعية في المساهمة في إيجاد مساحة آمنة إلجراء محادثات تبنى على االحترام، وذات قيمة ومعنى 

 طوال الوقت.  

 المنظمون دعوتكم لمساعدتنا في الحفاظ على "أمان" االجتماع السّنوي قدر اإلمكان، من خالل الموافقة على النّقاط التالية أدناه:يوّد 

 لخلق تجربة مثيرة لالهتمام وذات مغزى واحترام للجميع.العمل بمهنيّة وبشكل جماعي  .1
المشاركين، ولكن اترك البيانات الشّخصية مثل  . حيث يمكنك االستماع لقصص ضرورة احترام السّرية والخصوصيّة .2

 األسماء والمعلومات التّعريفية األخرى لألطفال واألفراد والعائالت والمنظّمات خلفك. 
 وتقدير لوجهات نظر وتجارب اآلخرين الذين ال تنسجم تجاربهم مع تجاربك الخاصة.   معاحترام االستماع بنشاط .3
قّدم نفسك ألشخاص لم تلتق بهم من قبل، وكن واسع القلب للقاء أشخاص وزمالء جدد،  االنفتاح على مقابلة أشخاص جدد.  .4

 سواء في أماكن االجتماعات الرسمية أوغير الّرسمية. 
إلى الوراء: إذا كنت شخًصا أكثر هدوًءا، يمكنك القيام بمشاركة أفكارك  أن تتّخذ خطوة  الخطوة إلى الوراء، يمكن .5

 وتجاربك، وإذا كنت تتحّدث كثيًرا، ففكّر في التّراجع بعض األحيان حتى تتيح لآلخرين فرصة التّحّدث. 
 ضع في اعتبارك البيئة التي تصطحبها معك ...  .6

a.   ،دقيقة من بدء الوقت الّرسمي، فذلك   15للقاء بشكل مرّن، التحق قبل انضم إلى بداية ا سّجل الدخول مبكًرا

 يسمح لك بالوقت الكافي لالستقرار واختبار اتصالك والّصوت والفيديو. 
b.  ،طالما أّن اتصالك يسمح بذلك، ذلك يساعد األشخاص على التّعرف عليك بشكل  حافظ على تشغيل الكاميرا

 أفضل ويشّجع المشاركة.  
c. يمكن عدم كتم المايك أن يشتت انتباه اآلخرين ويسبّب صدى،  ت الميكروفون عندما ال تتحّدث، يرجى كتم صو

وأيًضا ننصح بعدم الكتابة على لوحة المفاتيح أثناء عدم كتم صوت المايك، حيث صوت استخدام لوحة المفاتيح 

 قد يكون مسموعًا للجميع.
d. .جتماع من رؤية الغرفة التي تجلس فيها، لذا حاول تقليل  حيث يتمكّن األشخاص في اال كن واعيًا لما هو حولك

 أّي مشتّتات جارية.
e.   .حاول تجنّب المشتّتات خالل االجتماع عن طريق كتم صوت بريدك اإللكتروني ابق حاضًرا طوال الجلسة

 وإشعارات وسائل التّواصل االجتماعي، إذا استطعت.  

  



 

 

 

B رسائل هاّمة . 
 

عبر التّطبيق   Zoomأنّك لن تتلقى روابط صول إلى جلسات االجتماع السّنوي. يرجى مالحظة اتبع التّعليمات أدناه للو  .1

،  ألول مرة FILOلالنضمام إلى .FILO.بداًل من ذلك، ستتمكّن من الوصول إلى جميع الجلسات عبر منّصة   مباشرة.

عنوان البريد اإللكتروني نفسه الذي  اتّبع الّرابط الذي تتلقاه في بريدك اإللكتروني، ومن ثّم قم بتسجيل الّدخول باستخدام 

باستخدام أي عنوان بريد إلكتروني آخر غير   FILOمالحظة: لن تتمكن من تسجيل الدخول إلى    قمت بالتّسجيل به

 تماع السّنوي. العنوان الذي قمت بالتّسجيل به في االج
اختيارية، ومتاحة لجميع جلسة إحماء  من بدء االجتماع بشكل رسمي كّل يوم، ستكون هناك  قبل خمس عشرة دقيقة .2

،  بما في ذلك الترجمة للجوانب التّقنية لالجتماعالمشاركين في االجتماع السّنوي. في اليوم األول، سيكون هذا توجيًها 

 منصات التّحالف األخرى. عرض اليومان الثاني والثالث  . سيWELOو  FILOالشفوية، لمنصة  
عند النّقر  WELOطوال االجتماع. يمكن الوصول إلى  WELOسيكون هناك شبكة مفتوحة اختيارية متاحة في  .3

 FILO.الموجودة في مكتب التّرحيب في  مساحة التواصل / "كوفي الونج" لالنضمام إلى 
  مجتمع الممارسين التّابع لتحالف حماية الطفل في العمل اإلنساني، وذلكالمشاركين إلى وخالل االجتماع، ستتّم دعوة  .4

نوصيك باالنضمام   .هنا لسجّ للمشاركة في مزيد من التّعلم والتّواصل عبر اإلنترنت خالل وما بعد االجتماع السّنوي.  

  48إلى المنّصة في أقرب وقت ممكن، حيث ستتّم مراجعة نموذج التّسجيل الخاص بك، وقد يستغرق ذلك ما يصل إلى  

 ساعة.

 

C. ما يستوجب القراءة 

 ، حيث يتمحور جزء كبير من االجتماع حولها.   2022من المهّم مراجعة المواد الرئيسة أدناه قبل االجتماع السّنوي لعام  

 حزمة المشاركين هذه!   .1

 صهوملخّ  حالفالتّ  استراتيجية - ورقة معلومات أساسية .2

   والعربية واإلسبانية بالفرنسية( ]CPHAللتّحالف ) ابعالتّ  الممارسين بمجتمع عريفالتّ  .3
 رة باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية( )متوف حالفالتّ  نشرة .4

 ".اإلنساني العمل  في وحمايتهم األطفال ةمركزيّ: كالريون نداء"يمكنك أيضا قراءة استراتيجية التّحالف الكاملة، 
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D تعليمات االنضمام . 
 

 استعداًدا لبدء االجتماع السّنوي لهذا العام، تأكّد من إكمال االستعدادات )التّجهيزات( والمهام التّالية مقّدًما.
 

I أيام من الحدث(:    5-3. قبل الحدث االفتراضي )بشكل مثالي قبل 
)لألسف فإّن األلواح الرقمية أو الهاتف الذكي لن يعمال بشكل جيّد مع منصة   استخدم جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول ●

 إذا كنت تستخدمه(.  WELOو  - FILOالحدث 

الذي ستستخدمه أثناء الحدث. نوصي باستخدام الموقع اإللكتروني التالي  على الكمبيوتراختبر اتصالك باإلنترنت  ●

Fast.com إذا كانت سرعة التنزيل منخفضة، فقد تحتاج إلى العثور على مساحة أخرى تكون فيها سرعة التّنزيل .

 أفضل ، حقا!(  ميجابيت في الثانية، ولكن كلّما كان ذلك  100-25أعلى. )يجب أن تكون سرعة االنترنت تتراوح بين 

على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثّم قم بإنشاء حساب إذا لم يكن  على سطح المكتب وتثبيته  Zoomتطبيق  بتنزيل قم ●

 اب بالفعل )سيعمل الحساب المجاني بشكل جيّد تماًما(. لديك حس

 بالفعل، فتأكّد من تحديثه إلى أحدث إصدار.  Zoomإذا كان لديك  ●

 التّصغير باستخدام الكاميرا وسّماعة الرأس والميكروفون:   اختبر التّكبير/ ●
 نوصي بشّدة باستخدام سماعة رأس للتّحكم في ضوضاء الخلفية. ○
 ) حساب مجاني متاح للجميع( ثم:  Zoomافتح حسابك عبر تطبيق  ○

شاهد عرض الفيديو. من النّاحية المثالية، يمكن رؤية رأسك وكتفيك ولكنّك ال تريد الجلوس بعيًدا جدًّا   ■

 أو قريبًا جدًّا من الكاميرا
وار تحقّق من اتصال الّصوت عن طريق إجراء اختبار الصوت. انقر فوق السّهم لألعلى بج ■

الميكروفون على وحدة التّحكم في التكبير/التصغير، وبعد التّأكد من إدراج سماعة الرأس )إذا كنت  

تستخدم واحدة( كمكبّر صوت وميكروفون، انقر إلجراء اختبار صوت. إذا كنت تواجه مشكلة،  

 للتّحقق من الصوت نيابة عنك! Zoomيمكنك دائًما دعوة زميل لك إلى غرفة 
 في هذه الحزمة.  أثناء االجتماع السّنوي  Zoomيفية الوصول إلى جلسات كراجع قائمة  ●
، استخدم الّرابط المرسل إلى عنوان البريد اإللكتروني  FILOفي المّرة األولى التي تصل فيها إلى  :FILOالوصول إلى  ●

على    إلى االجتماع السّنويالوصول الذي قمت بالتّسجيل به لتنشيط  حسابك اآلمن. بمجرد اكتمال هذه الخطوة، يمكنك 

  ALLIANCE FILO PLATFORM: الّرابط التّالي
 إلكتروني بريدألّي مشاكل تتعلّق بالوصول إلى النّظام األساسي، يرجى إرسال  ○

org.alliancecpha2022@annualmeeting   ووضعFILO   .في سطر الموضوع 
 

ii :في يوم الحدث . 
 حيث يمكنك المشاركة بشكل جيّد ودون انقطاع. مساحة هادئةابحث عن   ●
نحن نشّجعك على أن ترى وتسمع أثناء االجتماع، وذلك إذا كنت تشعر بالراحة، ويسمح لك عرض النّطاق التّرّددي   ●

تجلس مع ظهرك إلى نافذة، أو مصدر ضوء، أو أن   أالالخاص بك. كن على دراية بكيفية ظهورك أمام الكاميرا. حاول 

 يكون لديك أّي شيء يشتّت انتباهك في خلفيتك. 
 في وقت مبكّر.  مشحونة بالكامل أو متّصلةن أّن جميع معّداتك تأكّد م ●
 اختبر التكبير/التصغير باستخدام الكاميرا وسماعة الرأس والميكروفون مرة أخرى، فقط للتّأكد.  ●
، سيتّم تشجيعك على االحتفاظ بمقاطع   Zoomلجعل اجتماع هذا العام جذابا وتفاعليا قدر اإلمكان: عندما تكون في غرف   ●

 لفيديو الخاصة بك، ولكن مع الحفاظ على كتم الصوت: ا
فقم بالتّمرير فوق الفيديو الخاّص بك وانقر فوق زر عالمات  n Zoomi  عدم رؤية نفسكإذا كنت تفضل  ○

في الفيديو لعرض القائمة، ثّم اختر "إخفاء العرض الذاتي". لن ترى الفيديو الخاّص بك بعد اآلن، على   الحذف

 خرين في االجتماع يمكنهم مشاهدة الفيديو الخاّص بك. الّرغم من أّن اآل
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(  JohnDoe_he/him_UNHCRمثل ) باسمك المفضل وضمائرك ومؤسستك إعادة تسمية نفسكيمكنك  ○

 النّقر على عالمة القطع النّاقص )ثالث نقاط(أو   بزر الماوس األيمن على الفيديو الخاّص بكعن طريق  النّقر 

  في أعلى يسار الفيديو.
في أسفل الشّاشة. يمكنك أيًضا إرسال   فتح لوحة الّدردشةفي االجتماع عن طريق  مع الجميعيمكنك الّدردشة  ○

 إلى األفراد داخل الجلسة. رسائل دردشة خاّصة 

 
iii دقيقة(  30-15. قبل االنضمام إلى الحدث كّل يوم )قبل 

 الخاص بك وأغلق جميع التّطبيقات غير األساسية. قم بإعداد جهاز الكمبيوتر ●
عنوان  وأدخل  ALLIANCE FILO PLATFORMمن بريدك اإللكتروني أو هذا الرابط:   FILOقم بالوصول إلى  ●

 .البريد اإللكتروني الذي قمت بالتّسجيل به عند مطالبتك بذلك
 طوال مّدة الحدث. قم بتعطيل جميع اإلشعارات على سطح المكتب احية المثالية، من النّ  ●

وضعها في وضع  أو قم بإيقاف تشغيل جميع اإلشعارات غير الّضرورية على هاتفك المحمول من النّاحية المثالية،  ●

 صامت. 

ط أعاله أو الّرابط المرسل إليك  المناسبة باتباع الّراب  Zoomمن أجل االنضمام إلى اجتماعات   FILOقم بالوصول إلى  ●

 عبر البريد اإللكتروني. 

 

E كيفيّة الوصول إلى جلسات .Zoom  خالل االجتماع الّسنوي للتّحالف 
في هذا على أنّه "اللوبي" أو . فكّر مكتب التّرحيب، ستكون تلقائيًّا في مساحة FILO عند دخولك ألول مرة إلى مساحة  .1

( باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية 5-3"قاعة االستقبال" لهذا الحدث. هنا، ستجد جدول األعمال لجميع أيام الحدث )

( ؛ مكتب المساعدة؛ ومعرض الصور االجتماع  WELOواإلسبانية. مكتبة المصادر؛ مساحة للتّواصل / "صالة القهوة" )

 .  2022  السّنوي لعام
 على  الجانب األيسر من الشّاشة، سترى قائمة بالتّواريخ. انقر على التّاريخ الحالي للعثور على جلسات اليوم. ، FILOفي  .2
 Zoom. سينقلك هذا تلقائيًّا إلى جلسة بدء مكالمة فيديوللّدخول إلى الجلسة ثّم الزر األزرق لاالنضمام هنا انقر فوق  .3
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تلقائيًّا عند دخول  . سيتّم كتم صوتك Zoomمحاولة إبقاء الفيديو الخاص بك قيد التّشغيل عندما تكون في غرفة يرجى  .4

الصوت في جميع الغرف الغرفة، ولكن ال تترّدد في إلغاء كتم صوتك إذا طلب منك المشاركة في المناقشة )وإلغاء كتم 

 .(الفرعية 
مناقشات جماعية صغيرة طوال االجتماع. عندما تكون في هذه الغرف  ستتّم دعوتك إلى غرف فرعية أصغر إلجراء  .5

حتى يتمكّن أقرانك من رؤيتك وسماعك   على تشغيل كاميرات الفيديو الخاصة بك وإلغاء كتم الصوتالفرعية، نشجعك 

الخروج. إذا كان لديك أي   تماما كما لو كنت في نفس الغرفة شخصيًّا. إذا لم تقبل الّدعوة، فلن يتم إرسالك تلقائيًّا إلى غرفة

صعوبات، فسيكون فريق اإلنتاج لدينا موجوًدا لمساعدتك. إذا كنت ال تتحّدث اإلنجليزية، فابق دائًما في الجلسة العامة  

 حيث تتوفّر التّرجمة الفورية.  
إذا كان هذا يساعدك  إذا كانت لديك مشكالت في النّطاق التّرددي، فحاول إيقاف تشغيل الفيديو الخاص بك، ومعرفة ما  .6

على الحفاظ على دفق صوتّي واضح على األقل. بدال من ذلك، يمكنك وضع هاتفك المحمول على وضع الطائرة للسّماح  

بمزيد من النّطاق التّرددي لسطح المكتب/الكمبيوتر المحمول. إذا لزم األمر، يمكنك االنضمام من الهاتف. في هذه  

وكلمة المرور معك بشكل خاص. إذا كنت بحاجة إلى هذه التّفاصيل لتسجيل   Zoomالحاالت، ستتّم مشاركة معّرف 

 . annualmeeting2022@alliancecpha.org  الدخول عبر الهاتف، فاتصل بستيفاني باور على  
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 الّدعم الفني خالل االجتماع 
   .المنتج )المضيف( للجلسة إلى Zoomإذا كان لديك سؤال فني لمنتج الجلسة، فأرسل رسالة خاصة عبر مربّع دردشة  .1

في االجتماع. سيكون هناك منتجان تقنيان في كل اجتماع سيكونان متاحين   الجميعإرسال أسئلتك الفنية إلى  عدميرجى 

 لمساعدتك. 
، فيمكنك طلب المساعدة في مكتب المساعدة   Zoomفي االنضمام إلى جلسة أو  FILOإذا كنت تواجه صعوبات فنية في  .2

 .FILO. اكتب مشكلتك وستتلقى ردًّا من موفر دعم FILO مكتب التّرحيب فيفي منطقة 
، على  org.alliancecpha2022@annualmeeting إلكتروني بريدإذا فشل كل شيء آخر، فيمكنك إرسال  .3

 الّرغم من أن أوقات االستجابة قد تختلف.  

 التي ال ينبغي تفويتها FILOالمساحات الموجودة في 

 
 معرض وسوق اإلنفوجرافيك 

 
سيوفر االجتماع السّنوي لهذا العام للمشاركين المزيد من الفرص للمناقشة والتّفاعل مع بعضهم البعض خالل فترات استراحة الجلسة  

 تمر وجًها لوجه.على غرار المؤ
 
 

  اإلنساني العمل في فلالطّ  حماية لتحالف ابعالتّ  الممارسين مجتمععلى  معرض وسوق الّرسوم البيانية )اإلنفوجرافيك( سيتّم عرض 

مباشر عبر اإلنترنت متاًحا  سوق" سيكون " خالل فترات الراحة،للمندوبين لمشاهدته والتّفاعل معه عبر اإلنترنت عبر الّدردشة.  

  .اإلنفوجرافيك()للمناقشة المباشرة بين المشاركين ومؤلف كل رسم بياني  Zoomعبر 
 

.  يرجى مالحظة: ال يتّم اإلشراف على معرض الرسوم البيانية FILOويمكن الوصول إلى هذه المناقشات التّفاعلية الحيّة عبر 

  Zoomومناقشات السوق، على الرغم من أنها على  )اإلنفوجرافيك(

 
ii مكتبات المصادر في .FILO 

 
قائمة موارد تحتوي على ارتباطات إلى المستندات والشرائح وغيرها من المعلومات ذات الّصلة  أينما ترى مكتبة المصادر، ستجد 

 بموضوع ذلك اليوم. ما عليك سوى النّقر فوق المصدر الذي ترغب في عرضه وسيتّم فتحه في عالمة تبويب منفصلة تلقائيًّا. 
 

iii( "مساحة التّواصل/"صالة القهوة .WELO) 
 

حيث يمكنك مقابلة  WELO. سيقودك هذا إلى مساحة خارجية عبر اإلنترنت تسمى صالة القهوة  مكتب التّرحيبمساحة ستجد في  

 المشاركين اآلخرين وجها لوجه أو في مجموعات صغيرة طوال الحدث. بعد كل جلسة، قد يستضيف مقدمو العروض مناقشات  

 رغب في إجراء محادثة خارج الجلسة التالية.مخّصصة في هذه المساحة، لذا  احتفظ باإلذن إذا كنت ت
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G ما يمكن توقّعه . 
 

لك للمشاركة في محادثات مباشرة مع   يتكون هذا الحدث من  سلسلة من "الندوات عبر اإلنترنت"! سيكون هناك عدد من  الفرص ال

الّزمالء واألقران من جميع أنحاء العالم. لذلك، فأنت مدعّو إلى أن تسمع وترى طوال الوقت، ضمن الحدود المحترمة لمدونة قواعد 

 المشاركة الخاّصة بنا. 
 

ة. خالل فترات الّراحة، أنت مدعو  نحن نخطط للبدء واالنتهاء في الوقت المحّدد. ستكون هناك فترات راحة على فترات منتظم

 WELOصالة قهوة عبر  أو  /معرض الرسوم البيانية ومناقشات السوق ولالنضمام إلى  
 

 بتوقيت وسط أوروبا.   13:15السّاعة  2022يونيو  20االثنين تنطلق فعاليات الحدث يوم 
 

 كلنا شغف بالترحيب بكم ولقاءكم!  
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