
يتكرر طرحها    ة  ل  أسئ

 أسئلة يتكرر طرحها  
 حلقات دراسية شبكية حول توفير وظائف قائمة على األراضي للشباب 

 
 هل ستمنحون شهادة مشاركة؟   . 1
 

يجب عليك التسجيل في الحلقة الدراسية الشبكية والحضور للحصول على شهادة. يُرجى إرسال طلب الحصول على شهادة بعد الحلقة  
 الشبكية. الدراسية 

 
 هل ستُعَقد الحلقة الدراسية الشبكية باللغة اإلنجليزية فقط أو باللغات العربية والصينية والروسية؟   . 2
 

أن   سيتمكن المتحدثون باللغات العربية والصينية والروسية من المشاركة بلغاتهم في الحلقة الدراسية الشبكية الثالثة فقط. وذلك فقط شريطة
) المرسل إليك. إذا شاركت عبر فيسبوك أو وايبو، ستسمع الفعالية بلغة الشخص  Zoom(  "زووم" بط تطبيق تقوم بالتسجيل عبر را

 المتحدث. على سبيل المثال، باللغة العربية أو الصينية أو الروسية أو اإلنجليزية. 
 
 هل يلزمني دفع رسوم مقابل حضور الحلقة الدراسية الشبكية؟  . 3
 

 ال، ليست هناك تكلفة. الحلقة الدراسية الشبكية مجانية. بيد أن األماكن المتوفرة محدودة. ثمة عدد قليل فقط من األشخاص الذين يمكنهم
). وبالتالي، نرجو شاكرين عدم التسجيل إذا كنت ال تخطط للحضور. وبدًال من ذلك، تابع  Zoom(  "زووم"المشاركة من خالل تطبيق  

 . Facebook @unccdناقشات من خالل صفحتنا على موقع فيسبوك المداوالت والم
 
 هل ستحتفظون ببياناتي؟  . 4
 

ب  عندما تجري عملية التسجيل، يمكنك أن تختار البقاء ضمن قائمتنا البريدية لتتلقى معلومات في المستقبل عن الفعاليات ذات الصلة بالشبا
 منا االحتفاظ بمعلوماتك عند التسجيل.والوظائف. يمكنك أن تختار االنسحاب إذا كنت ال تريد 

 
 لماذا تركز هذه الحلقة الدراسية الشبكية على آسيا فقط؟  . 5
 

تركز الحلقات الدراسية الشبكية على مواضيع مختلفة وهي مفتوحة للشباب من أي مكان في العالم. وتركز كل حلقة دراسية شبكية على  
 ويكفل هذا أيضاً أن تستعين كل حلقة دراسية شبكية بأمثلة ومتحدثين من تلك األماكن. منطقة معينة نظرًا لالختالفات الزمنية. 

 
 متى ستعقد الحلقة الدراسية الشبكية في بلدي؟  . 6
 

صباحاً بتوقيت غرينتش/التوقيت العالمي الموحد. وعندما تجري   07:00استخدم أدوات جوجل لمعرفة التوقيت المحلي المتوافق مع الساعة 
 ) الذي تتلقاه أيضاً الفعالية بتوقيتك المحلي.  Zoom(  "زووم"يعرض رابط الدعوة المرسل من تطبيق  التسجيل، س

 
 هل يمكنني تقديم مشروعي خالل الفعالية؟  . 7
 

لن يكون بمقدورك تقديم أي مشروع. فهذه الفرصة متاحة للشباب الراغبين في طرح أسئلة والحصول على توجيهات عملية من أعضاء  
 .  حلقة النقاش

 
 يُرجى تسجيل الحلقة الدراسية الشبكية ألن نظام الربط الشبكي أحياناً يخذلنا.  . 8
 

نحن نخطط لتسجيل الفعالية. غير أننا أيضاً نواجه تحديات تقنية في بعض األحيان يمكن أن تؤخر إصدار التسجيل إذ أننا نعمل على إصالح  
 للتغلب على هذه المشاكل. األخطاء وننشئ نصاً ونترجمه أو نضيف ترجمات 

 
كيف يمكنكم أن تسمحوا ألصحاب المشاريع الشباب بالمشاركة في الحلقات الدراسية الشبكية إذا أننا لسنا موظفين في األمم   . 9

 المتحدة. 
 

 للتسجيل.  انقر هنايمكن ألي شخص المشاركة. ولن تكون بحاجٍة إلى طلب إذن من أي شخص. 
 



يتكرر طرحها    ة  ل  أسئ

 أنا مهتم بمتابعة الحلقات الدراسية الشبكية في المستقبل.   . 10
 

ذلك.  ل، فسنقوم  ة  المستق ك ة الش الحلقات الدراس ت إ رغبتك  إعالمك  مشارك وأ  إذا سّجلت 
 

 أنا شخص متفتّح العقل، لكن ال يمكنني تنفيذ مشروعي من تركيا نتيجةً للوضع المالي.   . 11
 

ــــع والحصول ع   ل المشار ة تم ف شأن ك ار  اب لالطالع ع أف ة المخصصة للش ة الثان ك ة الش ر االستماع إ الحلقة الدراس يُ
اب.   ه للش م التوج ب وتقد  التدر

 
 هذه الفرصة.  أود أن أكون جزءاً من . 12

 
ة. إذا لم تكن قد فعلت ذلك   ل شاطات المستق ال طك علما  عة منا، فسوف نح إذا كنت قد ذكرت أنك ترغب  تل اتصاالت متا

ة ال تصدرها   ة اإلعالم مكنك االنضمام إ ال ما  ل.  ة  المستق ك ة الش ل  الحلقات الدراس سج انك ال م عد، ال يزال ب
ة األمم  اتفا  ة التفاق س اك أسفل الصفحة الرئ اجاتك المحددة. يوجد رمز االش ر وال تل احت افحة التصحُّ ة األمم المتحدة لم ق

ر،  افحة التصحُّ    www.unccd.intالمتحدة لم
 

 أود أن أكون جزءاً من المجتمع وأن أقدم مساهمات.   . 13
 

ما هو الحال مع السؤال  ضا فكرة رائعة. و ار أمرا   12هذه أ ادل األف ة لت عد بناء منصات مجتمع احك. و نظر  جدوى اق أعاله، س
ا ال يتجاوز   ون دا إل . أرسل لنا ب ل المشارك المهتم جري استضافة المنصات األ نجاحا من ق احات    500رائعا. و لمة مع اق

و إ :   حول د اإلل ة “  press1@unccdتصورك لذلك. أرسل ال ”   Community - Land_basedJobs4YOUthمع كتا
ة.   ون ع من الرسالة اإلل  خانة الموض

 
 أود أن أكون جهة التنسيق لهذه المبادرة في بلدي.   . 14

 
تخذ   ة  هذه الفكرة وس جد نظر  ا. وس د أنها تنطوي ع مزا ة، ب شكرك ع هذا العرض الرائع. لم نتدارس هذه االحتمال

ر ا  افحة التصحُّ ة األمم المتحدة لم ة التفاق ة اإلعالم اك  ال ر االش شطتنا، يُ أل  اإلجراءات المو بها. ولتل تحديثات عن أ
أو عملك.  صلة بهذا ال ع و  موض

 
 مواضيع الحلقات الدراسية الشبكية في المستقبل   . 15

 
لة من سلسلة   ، سنختار مواضيع الجولة المق ً ، أو ب قدر بثمن لس اح ال  ل اق لها.  سج شكرا ع مساهماتك، وقد حرصنا ع 

م الطلب واالهتمام بهذه الس عد أن عملنا ع تقي ة  ك ة الش ا،  الحلقات الدراس ة. ثان ك ة الش ة من الحلقات الدراس لسلة األول
شأنها.   ة للمواضيع ال نتل أ طلب   سُتع األول


