
             
 

 

 لإليكاو ةاالفتراضيالحاضرين  الدخول إلى منصة -1

 ةاالفتراضيالحاضرين  على منصة ياالفتراض مؤتمرُيمكن الدخول إلى ال
 k9r89me/M.https://cventلإليكاو من خالل: 

 نجليزية فقطاللغة ال بمتوّفرة  لإليكاو ةاالفتراضيالحاضرين  منصة
 

 الفنّية الشروط  ►

 مأن يكون لديه ينالحاضر  المؤتمر، على جلساتفي  المشاركة من أجل
ومن أجل االستفادة من المواصفات كافًة بأفضل  ."Zoom" زوم حساب

 ."Zoom" زومتطبيق من  نسخة حدثاعتماد أ يجبالطرق، 

كم من ُيرجىاإللكتروني، كم المعلومات إلى عنوان بريدحرصًا على وصول و 
 int.icao.hlcc@notifyإدراج العنواَنْين اإللكترونيَّْين التالَيْين 

 .على القائمة البيضاء/القائمة اآلمنة int.hlcc@icaoو

تختلف عناوين البريد اإللكتروني للمنظمات واألفراد في العمليات الالزمة قد و 
 .من أجل اإلدراج على القائمة البيضاء/القائمة اآلمنة

كروم  سخ منالنُ  حدثمع أ االفتراضيةالحاضرين  تتماشى منصةو 
"Chrome" وفاير فوكس ،"Firefox" وسافاري ،"Safari" إدج، ومايكروسوفت 
"Microsoft Edge".  نوصي بعدم استخدام إنترنت إكسبلوريركما 
"Internet Explorer"بما أن مواصفاته العملّية محدودة ،. 

 

 الدخول  ►

الحاضرين  بعد الضغط على الرابط من أجل الدخول إلى منصة
كم اسميجب إدخال و .فعلياً  الدخولكم ، سُيطلب منلإليكاو االفتراضية
 من أجل هاستخدمتمو الذي نفسه اللكتروني كم وعنوان ولقبكمالشخصي 
 .Nextعلى  ضغطلايتعين بعد إدخال المعلومات، و  .مؤتمرالتسجيل لل

   Click here هنا اضغط) ) 

 

 أيقونةتتضّمن  int.icao.hlcc@notifyستتلّقى اآلن رسالة إلكترونية من 
 التحّقق والضغط  أيقونةإدخال  ُيرجى .أرقام 6من  اً مؤّلفكم تحّقق ل

 .Log inعلى 

 

ال ُيمكن استخدام رموز التحّقق سوى مرة واحدة وتنتهي صالحّيتها *
حال في و  .الحاضرين لمنصةكم مغادرت منساعة  24بعد انقضاء 

 أيقونة ون تتلقّ سوف الدخول إلى المنّصة من خالل أجهزة متعّددة، 
 .لكل جهاز ةتحّقق جديد

كم على اتصال بالمنصة، ال يزال باستطاعت م: في حال بقيتمالحظة
قطع انفي حال و  .ةتحّقق جديد أيقونةدون الحاجة إلى إليها  الدخول

 أيقونةتكرار عملّية الدخول إليها بما أن صالحية كم ، علياالتصال بها
 .تكون قد انتهتسكم ب ةالتحّقق الخاص

 الصعوبات في الدخولمعالجة   ►
 

اإللكتروني نفسه كم بريد وعنوان ولقبكمالشخصي كم اسمإدخال  ُيرجى
ُيفتَرض أن ُترسل الرسالة و  .مؤتمرمن أجل التسجيل لل هاستخدمتمو الذي 

 .أقل من دقيقة بعدالتحّقق  أيقونةاإللكترونّية التي تحتوي على 

 ُيرجىإلكترونّية شخصّية،  بالنسبة إلى األفراد الذين يستخدمون عناوينَ و 
في حال العثور على رسالة و  .الرسائل الطفيلّية وغير المأمونة التأّكد من

 تحديد أن الرسالة ليست ُيرجى، من بين هذه الرسائل اإللكترونّية اإليكاو
 .وإدراجها على القائمة البيضاء/القائمة اآلمنة غير مأمونة رسالة

التحّقق  أيقونةوفي حال عدم تلّقي الرسالة اإللكترونّية التي تحتوي على 
 مؤتمراالتصال بمنّظمي ال ُيرجىواستكمال الخطوات الضرورّية كافة، 

 ينا رقم هاتفؤ منكم إعطا ُيرجىو  .int.hlcc@icaoعلى العنوان 
.لالتصال بكم

 المؤتمر حضور دليل

https://cvent.me/M89r9k
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 :لإليكاو ةاالفتراضي منصةالعلى  التصفح -2

 

 الصفحة اللكترونية الرئيسية للمؤتمر   ►
كم ُيمكنو  .االفتراضيةالحاضرين  إّنها الصفحة اإللكترونية الرئيسية لمنصة

بالبث المباشر، ها قبلة وحضور المُ  الجلساتاالطالع على جدول 
 .واالطالع على الجهات الراعية وعلى تفاصيل أخرى بشأن المؤتمر

 
 

لكل يوم أو على جهة راعية مباشرًة  الضغط على كل جلسة فردّيةكم وُيمكن
العام  لكترونيالوصول إلى الموقع اإلكم كما ُيمكن .من هذه الصفحة

 المستوى بشأن جائحة فيروس كورونا على الرابط: الرفيعللمؤتمر 
)int.19 (icao-VIDlevel Conference on CO-High 
 

 ("All Sessions") الجلساتجميع صفحة   ►

فق هذه الصفحة الروابط للجلسات المرتقبة لكل يوم من المؤتمر وِ  تِرد في
جلسة أو مغادرتها في أي وقت االنضمام إلى كم ُيمكنو  .الترتيب الزمني

 .خالل البث المباشر

على الصفحة على أساس توقيت مكان انعقاد  مؤتمريظهر توقيت الو 
التوقيت بحسب توقيت المكان  ضبطكم ، لكن ُيمكنتلقائيبشكل  مؤتمرال

من خالل  ، وذلككملتسهيل األمر علي مؤتمرفي ال منه ون تشارك الذي
 اسمالضغط على كم ُيمكنو  .الشخصي الزمنيكم جدولفي  التوقيتحفظ 

 .الجلسة لالطالع على محتواها

 
 

 الجدول الزمني الشخصي  ►

الزمني الشخصي على أساس الجلسات التي كم تعرض هذه الصفحة جدول
نطالقًا االدخول إلى هذه الجلسات كم ُيمكنو  .للمشاركة فيهاكم اسم ملتسجَّ 

أو على  "Join Session"زر المن هذه الصفحة من خالل الضغط على 
الزمني على هذه كم استبعاد جلسات من جدولكم ُيمكنكما  .الجلسة اسم

  .في حضورها واترغب إن لمالصفحة 

 

 

  دفع التنبيهات  ►

 أيقونةالضغط على  ُيرجى: جديداً  اً تنبيه ون تظهر نقطة حمراء عندما تتلق
  .تنبيه"الجرس" لالطالع على ال

 

إمكانية تلقي التأّكد من تفعيل  ُيرجى، تنبيهفي حال عدم تلّقي أي 
 .التنبيهات للحصول عليها

 

 إرسال الرسائل  ►

ممكن من خالل نظام الرسائل المتوّفر على  الحاضرين التواصل بين
 .ةاالفتراضيالمنصة 

 أيقونةعلى  وااضغطرسالة جديدة؛  ون تظهر نقطة حمراء عندما تتلقّ 
 .تنبيهالرسالة لالطالع على ال

 

 

https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021/Pages/default.aspx


 

 صفحة الجهات الراعية  ►

 .على هذه الصفحة مؤتمرالجهات الراعية لل جميع االطالع علىكم ُيمكن
الجهات الراعية من أجل الحصول على  اسمالضغط على كم ُيمكنكما 

 .االفتراضية اومقصوراته هاالمعلومات بشأن

لكن،  .باللغة اإلنجليزيةهجائي الجهات الراعية بالترتيب الاء جميع سمأد ترِ 
في الحصول  ون نوع الجهة الراعية التي ترغب رز حسبُيمكن البحث والف

  .على مزيد من المعلومات بشأنها

 

 جلسة:الالدخول إلى  -3

الجلسة  اسمالضغط على  ُيرجىعندما يحين الوقت للدخول إلى جلسة، 
 .للوصول إلى صفحة الجلسة اإللكترونّية "Join session"أو زر 

كما  .االطالع على توصيف عام للجلسةكم وعلى صفحة الجلسة، ُيمكن
بنود  عنرابط إلى البرنامج الكامل الذي يحتوي على معلومات  يوجد

 .ين وتفاصيل الجلسة الكاملةحدثالمتاء سمأجدول األعمال و 
كم جدولإضافة هذه الجلسة إلى كم قبل بدئها، ُيمكنوإن كنتم في جلسة ما 

 .الشخصي الزمني
 

 طرح سؤال  ►

 ُيرجىفي جلسة تقبل األسئلة واألجوبة، كنتم تشاركون إذا  افي حالة م
طرح السؤال كم ُيمكنف .لفتح مرّبع نصي "Ask a question"اختيار زر 

تجدر اإلشارة إلى أن و  .مكاسمإدراج  مع أوكم اسمدون اإلشارة إلى 
وال يّطلع  لإليكاو االفتراضيةاألسئلة لن ُتعرض على منصة الحاضرين 

 .عليها سوى رئيس الجلسة

رئيس الجلسة األسئلة التي سيطرحها على أساس الوقت المتوّفر يختار 
 .لألسئلة واألجوبة

 

 الجلسةخالل استخدام نافذة الدردشة   ►

دخول نافذة أيقونة كون تفي جلسة لديها نافذة دردشة، كنتم تشاركون  إذا
، على يمين منصة األسئلة واألجوبة مباشرةً  أيقونةالدردشة فوق 

 .عندئذ المشاركة في الدردشةكم ُيطلب من .لإليكاو ةاالفتراضيالحاضرين 

خرين اآلحاضرين الالتواصل مع كم نافذة الدردشة، ُيمكن ممتى دخلتو 
 .والتعليق على رسائلهم

 

 جلسةالدخول   ►

 .عندما تكون جاهزًا للدخول إلى الجلسة "Join Nowاختيار زر " ُيرجى
 عند الضغط على "Zoom" زومكانت الجلسة تعاونّية، تنفتح نافذة  وإذا

 ."Join Nowزر "

أداة " أو الدخول من خالل نافذة Open Zoom Meetingاختيار "كم ُيمكنو 
وتقّرر الجهة  "Zoom"عندئذ، يبدأ اجتماع زوم  .مجهازكعلى  تصّفحال

يمكن تشغيل الميكروفون أو الكاميرا كان الُمضيفة لالجتماع إذا 
  .مبك الخاصة

 الفورّية الترجمة  ►

ار اللغة ياخت ُيرجى .نة إلى اللغات الرسمية الستالفورّية مؤمَّ الترجمة 
 ."Zoom" زومشاشة ها من خالل يفي االستماع إل ون التي ترغب

 إعادة بّث الجلسات  ►

 مهلة، ضمن ةاالفتراضيقد ُتعرض تسجيالت االجتماعات على المنصة 
 .عند الطلب من يرغب في ذلك، ليشاهدها معقولة ةزمني

في  ون وتحديد الجلسة التي ترغب "All Sessions"الضغط على ُيرجى
، وإذا التي ترغبون في مشاهدتهاعلى الجلسة الضغط  ُيرجى .مشاهدتها

 ."Replay" زر سترون إلعادة البث،  اً توّفر مالفيديو كان 

 



 

 

 

 راعيةإحدى الجهات الدخول مقصورة  -4

، "الجهات الراعية"الجهة الراعية على صفحة  اسممن خالل الضغط على 
 علىوتِرد  .الدخول إلى صفحتها كمُيمكن

الجهات  عنهذه الصفحة معلومات 
عبر وسائل ا بل االتصال بهالراعية، وسُ 

والقدرة على  ،التواصل االجتماعي
في حال  االفتراضية ادخول مقصورته

على أي  أيضاً الع االطّ كم ُيمكنو  .توّفرها
 .ات أو روابط أدرجتها الجهة الراعيةملف

إذا كان للجهة الراعية مقصورة 
 الضغط علىكم ، ُيمكنافتراضية

"Join Virtual Meeting وسينفتح اجتماع على زوم ""Zoom". 

في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الجهة  ون ترغب مإذا كنتو 
 .التوجيه رسالة إليه" Contact usاختيار "كم الراعية، ُيمكن

 

 ديعامو التحديد  -5

 لتحديد موعداألسلوب األول  ►

من خالل اآلخرين أو العارضين أحد الحاضرين تحديد موعد مع كم ُيمكن
 ." على الصفحة الرئيسيةSchedule Appointmentالضغط على "

 

 ون في تحديده والجهة التي ترغب ون اختيار نوع الموعد الذي ترغبكم ُيمكنو 
متى و  .اتمالحظما لديكم من في االجتماع معها والتوقيت وإضافة 

 (" )عالقPendingعلى أّنه " جدولكميظهر االجتماع على  ،رسلت الدعوةأُ 
 .هحتى قبول

 

على  ون لالنضمام إلى االجتماع، تضغطكم عندما يحين الوقت لو 
 .يفترض" لفتح االجتماع االJoinعلى زر " ون االجتماع ثم تضغط

 لتحديد موعداألسلوب الثاني  ►

 .الرزنامة أيقونةمن خالل  أيضاً تحديد مواعيد كم ُيمكن

 

من أجل  (Meetings 1:1واحد إلى واحد ) اختيار االجتماعات ُيرجى
من أجل حجز نافذة زمنّية في "Block Off Time"أو  ما تحديد موعد

  .الزمنيكم جدول

 ."Attendees"إلى جانب  "Add"ضغط على لاينبغي ثم 
 .تظهر قائمة بالحاضرين المتوّفرين

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

أو  سمالقائمة حسب اال فرزفي األعلى ل ثاستخدام مربع البح ُيرجى
 اسمالضغط على  ُيرجىو  .العنوان اإللكتروني أو الشركة أو المنصب

 ."Add 1 Attendee، ثم الضغط على "الشخص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ."Locationو" "Timeإلى جانب " "Choose"الضغط على  ُيرجىعندئذ، 

فُتوّجه . "Send Appointment Invitation" الدعوة على طالضغ ُيرجىثم 
  .يقبل الدعوة أو يرفضهاسواء و  شخصرسالة إلكترونية إلى ال

 

 

بحجز أي وقت كم أنواع مواعيد تسمح ل جتماعاتقد يكون لبعض اال
إضافة وقت البداية ووقت كم من ُيرجىف .ةُمحّدد ةزمني مهلةضمن 

 ."Confirmالنهاية، ثم الضغط على "

 

 

 

 قبول الدعوات أو رفضها  ►

 يظهر الموعد ضمن ،موعدل دعوةً  ةُمضيفجهة ل رسِ تُ عندما 
 ."My Schedule" بند

قبول الموعد أو رفضه، كم عندئذ، ُيمكنو  .الضغط على الموعد لفتحه ُيرجى
 .الشخصيالزمني كم إلى جدولأو اقتراح توقيت جديد، أو إضافة الموعد 

 "Your Device Time"استخدام خيار   ►

فُتبّدل أوقات  –كم على ساعة جهاز  مؤتمرتبديل توقيت الكم من ُيرجى
 كم، باإلضافة إلى أوقات المواعيد على جهاز اتنهاية الجلسو  بداية

 .(من توقيت أوروبا الوسطى إلى توقيت جنوب أفريقيا االنتقال)مثاًل 

 الشخصية أو إخفائهاكم تعديل معلوماتكيفية    -6

ثم كم اسمالضغط على كم الشخصية، عليكم من أجل تعديل معلومات
 .هونما تفّضلمن أجل اختيار  "Visibility Settings"الذهاب إلى 

 

 

 

 الحاضرين: مساعدة -7

مقصورة المساعدة لمنصة زيارة "كم من ُيرجىمساعدة، أي إلى  ماحتجت ذاإ
 Contact us بندمن خالل الضغط على  "لإليكاو ةاالفتراضيالحاضرين 

 .لإليكاو ةاالفتراضيلمنصة الحاضرين على الصفحة الرئيسية 


