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 حلقة دراسية شبكية عن توفير وظائف قائمة على األراضي للشباب
 أِسّس شركتك واغتنم الفرصة - 3رقم 

 2021سبتمبر/أيلول 2الخميس 
 

 مذكرة إعالمية  
 

 معلومات أساسية 
 

» إلى تفاقم بيئة العمل الصعبة أصالً بالنسبة للشباب. وسيخلف تعطيل التعليم آثاراً دائمة على األطفال  19- دفعت جائحة «كوفيد
» في المجتمعات  19- والشباب في اآلونة الحالية. ويعني فقدان الوظائف والجهود الحكومية الموجهة الحتواء انتشار جائحة «كوفيد 

 اب الذين ال يملكون خبرة في العمل سيواجهون قدراً أكبر من الصعوبة في العثور على فرصة عمل.   المحلية أيضاً أن الشب 
 

وفي الوقت ذاته، أبدى الشباب اهتماماً شديداً بالبرامج اإلعالمية التي توفر نظرة متعمقة على التكنولوجيا واالبتكار والتي يمكن أن  
ح التحول في السياسات نحو تحييد أثر تدهور األراضي فرصة جديدة للشباب تمكنهم تساعدهم على أن يصبحوا أصحاب مشاريع. ويتي 

 من بدء حياتهم الوظيفية التي تتماشى مع المستقبل األخضر الذي يرغبون فيه. 
 

للتغلب على العقبات الحقيقية والعملية مثل التمويل والخبرة والعوائق الشخصية والخارجية التي تحول دون قدرة الشباب على اتخاذ  
ر ودويتشه فيله حلقات دراسية شبكية مشتركة موجهة إلى الشباب لتشجيعهم   إجراءات، ستنظم اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحُّ

مستدامة وإيجاد فرص عمل في قطاع األراضي. وستركز ثالث حلقات دراسية شبكية على بناء القدرات الالزمة  على إنشاء مشاريع 
وحفز الشباب في كل منطقة من مناطق البلدان النامية على المجازفة باالنضمام إلى مبادرات تنظيم المشاريع المتصلة باألراضي.  

ة، سيتاح للشباب األكثر ابتكاراً فرصة لعرض مشاريعهم القائمة على استغالل األراضي  وفي الحلقة الدراسية الشبكية العالمية الرابع
 واالنخراط مع صناع القرار وقادة األعمال والمستثمرين المحتملين.  

 
 

ر  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحُّ
 

ر إلشراف السليم على األراضي. وتعمل هذه االتفاقية على  هي عبارة عن اتفاقية دولية بشأن ا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحُّ
مساعدة األفراد والمجتمعات المحلية والبلدان على خلق الثروة وتنمية االقتصادات وتأمين ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والطاقة  

  197ل الشراكات، أنشأ األطراف الـ من خالل ضمان بيئة تمكينية إلدارة األراضي بصورةٍ مستدامة لمستخدمي األراضي. ومن خال
  الموقعون على االتفاقية نُظماً قوية إلدارة الجفاف بسرعٍة وفاعلّية. وتُساعد اإلدارة الجيدة لألراضي القائمة على السياسات والعلوم

 ، ومنع فقدان التنوع البيولوجي. السليمة على دمج التنمية المستدامة والتعجيل بتحقيق أهدافها، وبناء القدرة على مواجهة تغيُّر المناخ
 
 

 دويتشه فيله 
 

 دويتشه فيله هي هيئة اإلذاعة الدولية األلمانية وواحدة من أنجح وسائل اإلعالم الدولية وأكثرها أهمية. وتبث الهيئة محتواها المتعدد
البرامجية مكانة ألمانيا باعتبارها   لغة إلى ما يربو على مليار شخص في شتى أنحاء العالم كل شهر. وتبرز عروضها 30الوسائط بـ 

ديمقراطية ليبرالية ضاربة بجذورها في أعماق الثقافة األوروبية، وتوفر منتدى لتبادل الرؤى األلمانية والرؤى األخرى بشأن مواضيع  
 هامة بُْغَية تعزيز التفاهم وتبادل األفكار بين مختلف الثقافات والشعوب. 

 االجتماعات االفتراضية 
 

 المقرر عقد االجتماعات االفتراضية على النحو التالي: من 
 

الحلقة الدراسية  
 3الشبكية رقم 

 2021سبتمبر/أيلول 2الخميس 
 بتوقيت غرينتش 08:15إلى  07:00من 

 أِسّس شركتك واغتنم الفرصة (آسيا والمحيط الهادئ) 

 
ر    10سيبدأ االجتماع االفتراضي قبل  دقائق من انعقاد الجلسة. وسيُعاد بثه أيضاً على حساب أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحُّ

 على فيسبوك. 



 
 

    2الصفحة 

 

 https://www.facebook.com/UNCCD   
 
 

 الوثائق 
 

  youth-jobs-based-land-youth/webinars-and-https://www.unccd.int/issueslandالرابط: 
  البرنامج 
  مذكرة مفاهيمية 
 مذكرة إعالمية 

 
 

 التسجيل 
 

 المشاركون
 التسجيل في الحلقة الدراسية الشبكية مفتوح للجميع عن طريق الرابط التالي:  

int.zoom.us/webinar/register/WN_XityMiJWT8GD_TgFuqqAGQ-https://unccd 
 

االسم األول، االسم األخير، عنوان البريد  يرجى من المشاركين استيفاء جميع المعلومات المطلوبة إلكمال عملية االعتماد: 
 اإللكتروني. 

 
للحصول على معلومات عن الحلقات الدراسية الشبكية المقبلة، اختر "نعم" باالستمارة. يمكن للمشاركين أيضاً أن يقدموا أسئلة أو  

 . تسجيلتعليقات قبل الحلقة الدراسية الشبكية. وعند تقديم جميع المعلومات، انقر على 
 
 

 أنشطة وسائل اإلعالم واألنشطة الصحفية 
 

ر أيضاً عدداً من األعمال التحضيرية والفعاليات ذات الصلة بوسائل اإلعالم؛  يُعتزم أن تنظم ات  فاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحُّ
 للحصول على الدعم والمعلومات حول وسائل اإلعالم واالتصال، يرجى االتصال بما يلي: 

 السيدة واجاكي فيشنوسكي 
 مسؤولة شؤون اإلعالم ووسائل اإلعالم

 7593  268 173 49هاتف: +
   wwischnewski@unccd.intالبريد اإللكتروني: 

 
 

 وسائل التواصل االجتماعي والمواد المرئية 
 

ر موارد ومواد إعالمية اجتماعية إلذكاء الوعي وإذاعة االجتماع المقبل. ويمكن تنزيل أعدت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  التصحُّ
(مقاطع الفيديو والبطاقات)، باإلضافة إلى التعليقات االجتماعية المقترحة باللغات اإلنجليزية والعربية والصينية   الموارد المرئية

 والروسية عبر الرابط التالي:  
youth-for-jobs-based-land-on-webinar-dw-https://trello.com/b/dQBUpuCk/undccd  

 
 

 دليل الحلقة الدراسية الشبكية
 

 التوقيت المحلي 
  وستكون قاعة االجتماع مفتوحة  2021أيار/مايو  6(بتوقيت غرينتش) يوم الخميس   07:00يبدأ االجتماع في الساعة .

 (بتوقيت غرينتش).   06:00ويمكن الوصول إليها ابتداء من الساعة 
 



 
 

    3الصفحة 

 

 المناطق الزمنية 
المنطقة  
 الزمنية 

 فتح قاعة االجتماعات  وقت االجتماع  المدينة 

 06:00 07:00 لندن  توقيت غرينتش توقيت غرينتش
بتوقيت  التوقيت العربي الرسمي 

 3غرينتش + 
 09:00 10:00 الرياض

بتوقيت  توقيت الهند الرسمي 
غرينتش + 

5:30 

 11:30 12:30 بنغالورو

بتوقيت  توقيت الصين الرسمي 
 8غرينتش + 

 14:00 15:00 بيجين 

بتوقيت  توقيت كوريا الرسمي 
 9غرينتش + 

 15:00 16:00 سول  

بتوقيت  التوقيت الرسمي لشرقي أستراليا
 10غرينتش + 

 16:00 17:00 سيدني

 
 

 قبل االجتماع 
 

 التوافق والحد األدنى من المتطلبات
 ) "قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق "زوومomZo(  يرجى زيارة الموقع الشبكيhttps://zoom.us/download   

) من المتصفح إلى ضعف االتصال  Zoomملحوظة: يؤدي تشغيل تطبيق "زووم" (لتنزيل أحدث إصدار من التطبيق. 
 وانقطاعه. 

 .يمكن لمستخدمي نظام التشغيل ماك (  تحقق من كاميرا الويبMac) تشغيل تطبيق فوتو بوث (Photo Booth يمكن .(
) النقر فوق الزر "ابدأ"، ثم "الكاميرا". يمكنك هنا التحقق من صورتك.  Windowsلمستخدمي نظام التشغيل ويندوز ( 

 اضبط اإلضاءة الداخلية وزاوية الكاميرا للتأكد من إضاءة وجهك بشكل صحيح.
 يفضل ارتداء سماعة مع ميكروفون مدمج أو يمكنك استخدام ميكروفون خارجي. أسهل طريقة لضمان  بر الميكروفون.اخت

 الحصول على صوت بجودة جيدة هي إجراء مكالمة فيديو مع صديق أو زميل ثم ضبطه وفقاً لذلك.
 .يرجى زيارة الموقع الشبكي  تحقق من سرعة اإلنترنتwww.fast.com   لقياس سرعة اإلنترنت. إذا كانت سرعة

ميغا بت في الثانية، فهناك احتمال كبير أن يبدو مقطع الفيديو الخاص بك غير واضح مع حدوث   20اإلنترنت أقل من 
 تأخيرات في الصوت.  

 .الرجاء استخدام حاسب/جهاز متوافق مع الجدول أدناه.  تأكد من التوافق 
 الموصى به: جوجل كروم، فايرفوكس، مايكروسوفت إيدج  المتصفح 
   أو ماك (  10نظام التشغيل: ويندوزOS X 15.x ( 
 يرجى مالحظة أنه ال ينصح باستخدام أجهزة مايكروسوفت سيرفيس/آيباد 

 
 

 تسجيل الدخول واالنضمام إلى االجتماع 
 

 مالحظات:  
  بدء االجتماع. يرجى إكمال التسجيل قبل ساعتين على األقل من موعد 
  دقيقة من بدء االجتماع. 15يرجى العلم بأن االجتماع سيغلق قبل 

 
 التعليمات المتعلقة باالنضمام إلى االجتماع: 

 ".  انقر هنا لالنضمام )، يمكنك النقر على "Zoomرابط االجتماع على تطبيق "زووم" (عند تلقي  .1
 

 ".  انضم باستخدام الخدمة الصوتية من الحاسوب بعد الدخول إلى صفحة االجتماع، انقر على " .2
 

 الرجاء السماح للمتصفح والموقع الشبكي بالوصول إلى الكاميرا والميكروفون إذا ُطلب منك ذلك.  .ج
 



 
 

    4الصفحة 

 

 
 والروسية: الترجمة الفورية متوفرة باللغات اإلنجليزية والعربية والصينية 

  ترجمةفي أدوات/قائمة االجتماع أسفل الشاشة، انقر على . 
 ) انقر فوق اللغة التي ترغب في سماعهاEN  ،للغة اإلنجليزيةRU  ،للغة الروسيةAR   ،للغة العربية中  (للغة الصينية 

 
 

 التدخالت 
 

هم على ميزة األسئلة واإلجابات في نظام الحلقة  يُسمح فقط ألعضاء الحلقة بإجراء مداخالتهم. ومع ذلك، يمكن للمشاركين نشر أسئلت 
ر وسائل التواصل االجتماعي التي تُعيد بث االجتماع مباشرة.   الدراسية الشبكية أو على حسابات اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحُّ

 
 

 خيارات العرض 
 

 عرض يمكن ألعضاء الوفود تغيير خيار العرض من شاشتهم في 
  عرض مكبر الصوت النشط 
  عرض المعرض 

 
 

 المبادئ التوجيهية لألمن السيبراني 
 

 االتصال الالسلكي غير اآلمنة. تجنب شبكات  .1
 ال تترك األجهزة دون مراقبة.  .2
 ٪. 100أنت لست آمناً بنسبة  - افترض دائماً وجود ثغرة أمنية  .3
 حافظ على أمان جهازك باستخدام كلمة مرور دائماً.  .4
 يمكن اختراق كلمة مرور بريدك اإللكتروني إذا كنت تستخدم نفس كلمة المرور في مكان آخر.  .5

 
 


