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 األطراف  مؤتمر
 الخامسة عشرةالدورة 

 2022أيار/مايو   20-9أبيدجان، كوت ديفوار، 

 )ب( من جدول األعمال المؤقت2البند  

 2030-2018االستراتيجي التفاقية مكافحة التصحر للفترة اإلطار 

استتتاراا التمدا المحرف في تيف خ ة ة االتصتتاخ الخااتتة ياتفاقية  
األمم المتحدة لمكافحة التصتتتتتتتتحرأل وعمد األمم المتحدة للصتتتتتتتتحار   

 (20210-2010ومكافحة التصحر )

ة األمم تمرير عن التمدا المحرف في تيف خ ة ة االتصتتتتتتتاخ الخااتتتتتتتة ياتفاقي  
المتحدة لمكافحة التصتتحرأل وعمد األمم المتحدة للصتتحار  ومكافحة التصتتحر  

(2010-2020) 

 مخكرة من األمانة  

 موجز  
عن الترببدم المزا                               إلى األمببا بب  أن ررببدم ررا اا    14-م أ/4طلببم مؤرما األطاا ،  م مرار    

  م رنفيذ ذلك المرار.

رنقيح   ‘1‘و سببببببببببببببتراا جبببذا الترا ا اتجاااات التم ارجبببذريبببا األمبببا ببب  من أجببب  مبببا يلم    
أ شببط    ‘3‘االحتفال الرالمم السببنوب لاليوم الرالمم لمفا ز  التصببزا وال؛فا     ‘2‘االرصببال   خط 

ارفاقي  األمم المتزدة لمفا ز  التصببببببببزا المتصببببببببل  لررد األمم المتزدة للصببببببببزار  ومفا ز  التصببببببببزا 
االررباطات  ‘4‘(  2030-2021( وعرد األمم المتزدة تصببببببببببببكو النةم اتيفولوجي  )2010-2020)

 عن منت؛ات وباامج التوعي  األخا .                                                     والشااكات الترليدي  واالجتماعي  مع وسائط اتعكم،  ضك  

مزور راكيز أ شببط  االرصببال لفتاة السببنتين المربل  و تضببمن اسببتنتاجات                      و زدد الترا ا أيضببا   
 وروصي  للنةا  ييا  م الدورة الجامس  عشاة لمؤرما األطاا .
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 أساسيةمالومات  -     أوال   

إلى األما   اسبترااا خط  االرصبال واالسبتناد  ييا إلى  14-م أ/4طلبت األطاا ،  م المرار  -1
  واالستفادة من الجباات المفتسب  من االحتفال لررد األمم 2030-2018إطار االرفاقي  االستااري؛م للفتاة 

  األ شببط  الممفن  للمسبباجم  ( من خكل رزديد ورطو ا 2020- 2010المتزدة للصببزار  ومفا ز  التصببزا ) 
(  ورزريق ا تشببار جااا م  2030-2021بنشبباف  م رنفيذ عرد األمم المتزدة تصببكو النةم اتيفولوجي  )

  أوسبع و شبا المرلومات من خكل ررز ز مشبارك  وسبائ  اتعكم ورطو ا الشبااكات مع المؤسبسبات اتعكمي .
  ج التوعي  التم وضببببببرتيا ارفاقي  مفا ز  التصببببببزا، وأن رطور إلى األما   أن ربا  باام                      وطلبت األطاا  أيضببببببا  

  المزتو  الشبببببببفم والمزتو   م الوسببببببائط المترددة، وأن ربنم الردرات  م م؛ال االرصبببببباالت للمو فين المرنيين 
 من أج  ررز ز الدعم المردم أل شط  االرصاالت. 

ز  والنتائج التم رزررت مع االحتفال خط  االرصببببببال المنر   ‘ 1‘ ربين جذ  الوثير  الرم  المن؛ز لشبببببب ن  -2
أ شببببط  ارفاقي  األمم المتزدة لمفا ز  التصببببزا    ‘2‘لاليوم الرالمم لمفا ز  التصببببزا وال؛فا  ك  سببببن   

( وعرد األمم المتزدة تصبببكو  2020-2010المتصبببل  لررد األمم المتزدة للصبببزار  ومفا ز  التصبببزا )
                                                      االرصال اتعكمم والشااكات اتعكمي . ورتضمن الوثير  أيضا    ‘3‘(   2030-2021النةم اتيفولوجي  )

ما   فيما يترلق لالباامج والمنت؛ات المترلر  لالتوعي   م إطار ارفاقي                               موجزا  لأل شببببببببببط  التم وضببببببببببرتيا األ
مفا ز  التصزا، ومن بينيا،  م جمل  أمور، با امج األرا من أج  الزياة، واالرصاالت عبا ات تا ت،  

 وإشااك الشباب. 

 التمدا المحرف في التيف خ -       ثانيا   

 م   بادة الوعم لب جبدا  االرفباقيب          جيبدا                مبا ب  رربدمبا  خكل الفتاة المشببببببببببببببمولب  لبالترا ا، أحا ت األ -3
لدعم رنفيذجا من خكل اسببببتجدام وسببببائط اتعكم الترليدي  ووسببببائ  التواصبببب  االجتماعم، وباامج وحمكت  
التوعي  الائيسببببببببي ، ومنصببببببببات ربادل المرار . وقد أرسببببببببت الرملي  االسببببببببتااري؛ي  المترلر  ل عداد الركم  

        أسببببسببببا    2021واالسببببتااري؛ي  الاقمي ، والموقع الشبببببفم، والزمكت التم أجا ت  م عام    الت؛ار   لكرفاقي ،
  متين  أل شط  االرصاالت المربل  لكرفاقي ، وسي؛اب ررميميا  م  تاة السنتين المربل .

 ة ة االتصاخ الميمحة -ألف 

االرصببال الجاصبب  بيا اسببت؛ال  لطلبات األطاا ، قادت األما   عملي  اسببتااري؛ي  لمواام  خط    -4
 . 2030-2018لتكون متسر  مع اتطار االستااري؛م الرفاقي  مفا ز  التصزا للفتاة 

 م أربرب  م؛باالت رئيسبببببببببببببيب     2021وعملبت األمبا ب  مع وكبالب  ماموقب  للركمبات الت؛بار ب   م عبام   - 5
جم  )أ( اسبترااا وإعادة مواام  الركم  الت؛ار   الرفاقي  مفا ز  التصبزا مع اتطار االسبتااري؛م الرفاقي  

    )ب( وضببع اسببتااري؛ي  رقمي  الرفاقي  مفا ز  التصببزا  2030- 2018األمم المتزدة لمفا ز  التصببزا للفتاة 
قي  مفا ز  التصببزا  )د( إعادة رصببميم مجتلف الزمكت اتعكمي ، )ج( إعادة رصببميم الموقع الشبببفم الرفا 

لما  م ذلك رلك المترلر  لالدورة الجامسب  عشباة لمؤرما األطاا ، وباليوم الرالمم لمفا ز  التصبزا وال؛فا   
  م ذلبك الطبرب  الثبا يب  من ، والباامج الائيسبببببببببببببيب  الرفباقيب  األمم المتزبدة لمفبا زب  التصبببببببببببببزا، لمبا 2022لربام  

 روقرات األراضم الرالمي ، ومبادرة ال؛فا ، ومبادرة ال؛دار األخضا الرةيم. 
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وقد اسببتندت عملي  رصببميم عكم  ر؛ار   جديدة لكرفاقي  إلى اسببترااا ورزلي  شبباملين لوثائق  -6
، االرفاقي  وقااراريا السببياسبباري ، وإلى مااجر  شببامل  لمنت؛ات االرصببال وقنوات وسببائ  التواصبب  االجتماعم

 مرابل  مترمر  مع أصزاب المصلز ، وعدة حلرات عم  مع كبار اتدار ين والمو فين.  50وما يز د على 

إلى رزلي  مسبببتر  ليذ  النتائج، وضبببرت األما  ، بتوجيب من خبااا  م وكال  الركمات              واسبببتنادا   -7
من   ، وحددت أكثا ال؛ماجيا المسبتيد           أسباسبيا                                                                 الت؛ار  ، منصب  جديدة وإي؛ابي  للركم  الت؛ار   لكرفاقي  وسبادا  

للمااسبل  لتوجيب االرصباالت مع ك      من جذ  ال؛ماجيا.        عاما                                     اسبتااري؛ي  االرفاقي  ووضبرت إطارا    خكل
يوحد أصببببببببزاب   -"متزدون من أج  األرا"  -لكرفاقي            جديدا                                      وعكوة على ذلك، حددت الرملي  شببببببببرارا  

  حول رؤ   عالمي . المصلز 

إلى رزلي  قنوات وسبببائ  التواصببب  االجتماعم وإطار الاسبببائ  المرتاو، وضبببرت األما              واسبببتنادا   -8
لتوجيب التوعي  من خكل الرنوات ذات الصببل . وسببتتماشببى          سببنو ا             رزا ا ا                                اسببتااري؛ي  رقمي  رتضببمن جدوال  

م  الت؛ار   ال؛ديدة ك  قناة من قنوات التواصبببببببببببب  االجتماعم التالر  الرفاقي  مفا ز  التصببببببببببببزا مع الرك
لكرفاقي ، من خكل شبف  وطا ر  متسبرين و مفن الترا  علييما و رفسبان احتياجات ال؛ماجيا المسبتيد    

 لك  قناة.

وقد اسبببببتنارت إعادة رصبببببميم الموقع الشببببببفم لكرفاقي  بترييم مسبببببتكيل لزال  النةام اتيفولوجم   -9
الترييم من خكل دراسبب  اسببترصببائي  على ات تا ت ومرابكت                                           الاقمم لكرفاقي  واحتياجات ال؛ميور. وأ جاب 

مم                                                                                                 شبجصبي  مع ممثلم أطاا  ارفاقي  مفا ز  التصبزا، واتدارة الرليا والمو فين، ومرارب السبياسبات. وصب 
يضبببببببع رفاع  ال؛ميور  م المردم  و م الماكز و قيم                                              الموقع ال؛ديد حول  يج رقمم أوسبببببببع وأكثا شبببببببموال  

ميور. وقبد رزرق ذلبك من خكل أمور منيبا رو يا مزتو  متنوع وعبالم ال؛ودة وجبذاب  عكقب  وديب  مع ال؛
ومن خكل التواصبب  لصببوت واحد  وررديم حضببور رقمم موحد وشببام  ومتماسببك  ورزسببين ر؛اب  البز   

من بني  المرلومات  واسبببتجدام لوح            أسببباسبببيا                                                    المبني  على رصبببنيو موحد  وجر  مصبببطلح "األرا" جزاا  
بفي  للتزليكت لقياس رفاع  ال؛ميور. و تضببببمن الموقع الشبببببفم المراد رصببببميمب ماكز المرا    متالر  شبببب 

                                                                                              السبببببابق الرفاقي  األمم المتزدة لمفا ز  التصبببببزا وجميع المرلومات الواردة فيب، وسبببببيطو ر ك؛زا من بوال  
 البيا ات والمرار   م المسترب .

 الحمالت اإلعالمية -ياء 

بناا على الدروس المسببببببببببتفادة من أ شببببببببببط  التوعي  األخياة واالسببببببببببترااا االسببببببببببتااري؛م لجط    -10
االرصببببال، صببببممت األما   واالي  الرالمي  ثكو حمكت روعي  لز ادة مشببببارك  أصببببزاب المصببببلز ، من 

  :، وجم2022المرار رنفيذجا عام 

 يسببببببببان/أبا     -ار/مارس إطكق الطبر  الثا ي  من روقرات األراضببببببببم الرالمي   م  ذ )أ( 
كزمل  تطكع صبببببببناع الراار وال؛ميور على أجمي  وإمفا ات أ شبببببببط  إصبببببببكو األراضبببببببم على الصبببببببريد 

 الرالمم وررز ز االلتزام السياسم بتزريق رؤ   وأجدا  رزييد أثا ردجور األراضم  

الرفاقي   م  حمل  مبادرة ال؛فا  التم سببببتز د الوعم لالتردم الذب أحا رب األطاا   م ا )ب( 
 استباق كوارو ال؛فا  وإباا  اليوم الرالمم لمفا ز  التصزا وال؛فا  ليذا الرام 

مبادرة ال؛دار األخضببببببببببا الرةيم التم سببببببببببترم  على اسببببببببببتدام  وركثيو الدعم الدولم  )ج( 
لر  لل؛دار، وسببببتزفز على ارجاذ إجاااات مزلي  عن طا ق   ادة شببببفافي  التد رات المالي  والمزاسببببب  المتر

بيا وعلى رزسببببين التنسببببيق بين ال؛يات الفاعل  الدولي . إطكق السببببادي  ال؛ديدة للزمل  والموارد البصببببا   
 . 2022 م دبم،  م شباف/ باايا  2020 م  شاف رفيع المستو   ةم خكل مراا إكسبو 
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 االتصاخ اإلعالمي -جيم 

رتلرى -11 التم  قيببببد االسببببببببببببببترااا جم الماة األولى  أمببببا بببب  االرفبببباقيبببب  طلبببببات   كببببا ببببت الفتاة   ييببببا 
بز ادة االجتمام لالرضايا                                                                  مرابكت أكثا مما طلبتب جم من وسائط اتعكم. و مفن رفسيا ذلك جزئيا   تجااا

وبتزامن ال؛بائزب  مع ببدا عربد األمم المتزبدة تصببببببببببببببكو النةم اتيفولوجيب    19-البي يب  النباجمب  عن كو يبد
ألمم المتزدة لمفا ز  التصبببزا  م   ادة التراون مع ارفاقيارم  عن عم  ارفاقي  ا          (،  ضبببك  2021-2030)

 ر و األخا ين )ارفاقي  التنوع البيولوجم، وارفاقي  األمم المتزدة اتطار   لش ن رايا المناخ(.  

من والي  ارفاقي                                                                  وخكل الفتاة قيد االسببببببببترااا،  يات األ شببببببببط  والمسببببببببائ  التم رشببببببببف  جزاا   -12
ئف  واسبببر  من وسبببائط اتعكم الائيسبببي . ووسبببائ  اتعكم جذ  جم ررا ا أ ا قيا، مفا ز  التصبببزا  م طا

وقنبباة ال؛ز اة، وجي بب  اتذاعبب  البا طببا يبب ، وقنببال بلوس أ ا قيببا، وشبببببببببببببببفبب  التلفز ون الرببالميبب  الصببببببببببببببينيبب ، 
 وباوجيفت   يلب، و ورو يو ، والاارديان، وجون أ ا ك، ولومو د، و يو سباينتسبت، و يو ورك رايمز، ودو تشبب

سبببينديفت، ورو تا ، ووكال  أ باا شبببينجوا. ورلرت األما   طلبات مرابكت من لرل أكبا شببببفات اتذاع   
والتلفز ون الرالمي  و/أو اتقليمي   م الرالم التم رب  لاللاات اتسبببببببا ي  وات كليز   والصببببببيني  والفا سببببببي . 

االرفاقي ، لكن لرل المؤسبببببببسبببببببات اتعكمي  وجاات مرةم الطلبات من مؤسبببببببسبببببببات إعكمي  لدييا خباة ل 
ما غطت عم  االرفاقي  قدمت طلبات متكارة  م                                                              الكبياة )الرامل  لاللاتين ات كليز   والفا سببببببببي ( التم  ادرا  

 . 2021-2020الفتاة 

وورد أكبا عدد من طلبات المرابكت وطلبات التاطي  خكل األحداو الائيسببببببببببي  الماربط  لرم   -13
االرفباقيب . ورربد مؤرماات أطاا  االرفباقيب  أكثا األحبداو التم ياد لشببببببببببببببب  يبا جبذا النوع من الطلببات، رلييبا  

السبنتين األخياة، مؤرما  األيام الرالمي  لمفا ز  التصبزا وال؛فا ، وإطكق الترار ا الموضبوعي ، و م  تاة
األطاا  السببادس والرشببا ن الرفاقي  رايا المناخ.  رلى سبببي  المثال، وصبب  مؤرما األطاا  الاالع عشببا  

. ورصببببببببببدت        مراال    270بلد من خكل أكثا من    100بليون شببببببببببجم  م أكثا من    4,4إلى ما يردر بنزو 
يوم الربببالمم لمفبببا زببب  التصببببببببببببببزا وال؛فبببا   حول ال        بلبببدا    62 م            إعكميبببا            ررا اا    120األمبببا ببب  أكثا من  

 . 2020وردت  ييا ررار ا عن  فس الزدو عام        بلدا   50  مرار   ب  2021 لرام

وركزت الطلببات على مواضببببببببببببببيع رترلق لباألراضببببببببببببببم ورايا المنباخ )مثب  الابذاا وإصببببببببببببببكو   - 14
رةيم  م أ ا قيا، األراضبببببببم(، واألراضبببببببم ال؛ا  ، وال؛فا ، والمواقع التم بنم  ييا ال؛دار األخضبببببببا ال 

وأمثل  على مبادرات مماثل  على  طاق واسببع. ورسببتجدم المواد اتعكمي  حرائق وبيا ات من المنشببورات  
الائيسببببي  لكرفاقي ، مث  الطبر  األولى من روقرات األراضببببم الرالمي ، وررار ا جي   التفاع  بين الرلوم 

 2019ي  المرني  بتايا المناخ المنشبببببببورة عامم عن ررار ا اليي   الزفومي  الدول                   والسبببببببياسبببببببات،  ضبببببببك  
 على التوالم.   2021و 

                                                                                و  ةيا اسبببببببببتجدام  أدوات رصبببببببببد أ ضببببببببب  فيما يترلق لالدورة الاالر  عشببببببببباة لمؤرما األطاا  أن  -15
من قب . و رتمد رصببد التاطي  اتعكمي                                                            االرصببال اتعكمم لكرفاقي  قد يفون أكبا لفثيا مما كان مردرا  

                ، االسبببببببببتثمار   م                        . ومن الزيوب، مسبببببببببتربك                                                   على أدوات البز  المتاح  لل؛ميور وقد ال يفون شبببببببببامك          حاليا  
 مااقب  وسائ  اتعكم لضمان ارباع  يج قائم على البيا ات.

لمدة يومين            إعكميا           در با  ولترز ز االرصبببببببال من خكل وسبببببببائط اتعكم الترليدي ، أجات األما   ر  -16
، ينيم مدياون وخبااا، لشب ن الرضبايا المواضبي ي  لمؤرما األطاا  الجامس عشبا، واليوم         مو فا   12لفائدة 

 ، وحمكت التوعي  ال؛ارب إعدادجا.2022الرالمم لمفا ز  التصزا وال؛فا  لرام 
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وأ شب ت                     أجات األما   لزوثا   ومن أج  دخول سبوق اتعكم  م  سبيا الوسبطى واالرزاد الاوسبم، -17
. وركز أحبد التبدر بين اتعكميين  م  2020لبالاوسببببببببببببببيب  عبام            باطربا          صببببببببببببببزكيبا   70قباعبدة بيبا بات رضببببببببببببببم  

على التزدب المتزايد الذب يفاضببببببببببب ال؛فا   م  سببببببببببيا الوسببببببببببطى ورمجل عن  شببببببببببا أربر   2021 عام
اوسببببي ،  م شبببببفات إعكمي  راسببببج ،  مراالت. وأد  الدعم المردم من خبيا/مؤثا إعكمم إقليمم  اطق لال

إلى إصبببببدار با امج رلفز و م خان وبا ام؛ين إذاعيين وأربر  مراالت صبببببزكي  ومزاضببببباة على ات تا ت  
رتضبببمن أعمال ارفاقي  مفا ز  التصبببزا. وسبببيسبببتفيد التدر م الثا م، المزمع رنةيمب لشببب ن إطكق الترار ا  

س المسببببتفادة من جذ  الت؛ارب. وجو ردر م يسببببتنيا لب النيج  اتقليمي  لتوقرات األرا الرالمي ، من الدرو 
 المتبع  م ردر م الصزفيين  م الفتاة التم رسبق ا رراد الدورة الجامس  عشاة لمؤرما األطاا .

وعملت األما   مع مؤسببببببببسبببببببب  دو تشببببببببب  يلب، ثا م أكبا شبببببببببف  ب   م الرالم، لترب   الشببببببببباب   -18
ؤسببببسبببب  دو تشببببب  يلب  م  شببببا الندوات الشبببببابي  على ات تا ت بلاات التفاصببببي  أد ا (. وسبببباعدت م )ا ةا

مترددة، والمشبببببارك   م اسبببببتضبببببا   األحداو والمشبببببارك   م رنةيميا، وإعادة ب  األحداو اتقليمي  و شبببببا 
  ركنولوجيات استجدام األراضم واالبتكارات التم يطلبيا الشباب.

ع الم؛لس الرالمم لكرصببببببباالت االسبببببببتااري؛ي  من وبناا على التراون السبببببببابق، عملت األما   م -19
أج  إصبدار ررا ا ال؛دار األخضبا الرةيم. ورولى الم؛لس الدعاي  للزدو، وارصب  لصبزفيين كبار، وقدم  

 المشورة والدعم  م إعداد اتحاطات اتعكمي  والمواد الماج ي  المطلوب  فيما يترلق لاالرفاقي . 

 لتصحر والجفاف  ال وا الاالمي لمكافحة ا -داخ 

حز اان/يو يب من ك  سن  لاليوم الرالمم لمفا ز  التصزا وال؛فا ، الذب أعلنت  17           ي زتف   م   -20
، لترز ز وعم ال؛ميور لبال؛يود البدوليب  المببذولب  لمفبا زب   1995عنبب ال؛م يب  الربامب  لألمم المتزبدة عبام  

و اطم جذا الترا ا أ شببط  االحتفال لاليوم الرالمم لمفا ز  التصببزا منذ  خا  شبباف ورد  م  .( 1) التصببزا
  عن مرلومات حول اليوم الرالمم          ،  ضبببببببببك  2021و   2020، أب أ شبببببببببط  عامم ICCD/COP(14)/4الوثير   

 .2022لمفا ز  التصزا وال؛فا  لرام 

 "الغخاء. األعالف. األلياف" - 2020ال وا الاالمي لمكافحة التصحر والجفاف لااا  -1 

، "الاذاا. األعك . األليا "، الذب ركز على راييا المواقف  2020موضبببوع اليوم الرالمم لرام  -21
، لفت اليوم الرالمم 19-الرام  ر؛ا  السبببببم الائيسببببم للتصببببزا وردجور األراضببببم. و م    جائز  كو يد

 .( 2) ن الا ا  والصز ا تبا  الرالم إلى اعتماد البشا   على األرا  م ضما

واسبببببببببتضبببببببببا ت جميور   كور ا االحتفال الرالمم و ةمتب على ات تا ت لالكام ، لسببببببببببم جائز    -22
شببم  ما يلم  با امج حوارب، وحف  موسببيرم،                      سبباع  مزتو  متنوعا   12. ورضببمن با امج مدرب 19-كو يد

وأشببببباط   يديو قصبببببياة أ ت؛ت للمناسبببببب ، وعاوا أ كم، ورسبببببائ   يديو، وعاوا طب ، وحلرات  را ، 
وكليا رترلق لالموضببوع. وشببارك جميع سببفااا األراضببم ال؛ا    م ارفاقي  األمم المتزدة لمفا ز  التصببزا  

مبا  م البا بامج جو حلرب  النربا  الو ار ب  المرنو ب  "جب  حبان الوقبت     م البا بامج لب دوار مجتلفب . وكبان أبا 
شببببجم  م   5  600لررد اجتماعم من أج  الطبير ؟"،وجو حدو شببببوجد على اليواا مباشبببباة من أكثا من  

 جميع أ زاا الرالم.

  

 . 49/115قاار ال؛م ي  الرام  لألمم المتزدة  (1)

-https://www.unccd.int/actions17-june>   2020الاوالط ذات الصببببل   اليوم الرالمم لمفا ز  التصببببزا وال؛فا  لرام   (2)

desertification-and-drought-day/2020-desertification-and-drought-day>. 

https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2020-desertification-and-drought-day
https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2020-desertification-and-drought-day
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                                                                                      وب   با امج االحتفال مباشباة عبا فيسببوك ورو تا و وريوب وموقع ارفاقي  مفا ز  التصبزا على  -23
مليون شبببببجم من خكل وسبببببائ  التواصببببب  االجتماعم.  67شببببببف  ات تا ت. ووصببببب  الب  إلى أكثا من 

وشارك مليون شجم بنشاف  م االحتفال )من خكل مشاركات عام  وإع؛الات وررليرات(. ووردت رسائ  
المتزبدة، وو راا   لبالفيبديو من الائيس الاالع والسبببببببببببببببرين لل؛م يب  الربامب  لألمم المتزبدة، واألمين الربام لألمم

يتولون التنسببببببيق الرفاقي  األمم المتزدة لمفا ز  التصببببببزا، ورؤسبببببباا وكاالت  م ارفاقي  التنوع البيولوجم، 
ومنةمبب  األغببذيبب  والزراعبب  لألمم المتزببدة، والصببببببببببببببنببدوق الببدولم للتنميبب  الزراعيبب ، والوكببالبب  الببدوليبب  للطبباقب   

قيب  األمم المتزبدة اتطبار ب  لشبببببببببببببب ن رايا المنباخ، وبا بامج  المت؛بددة، واالرزباد البدولم لزفل الطبيرب ، وارفبا
األمم المتزدة ات مائم، وبا امج األمم المتزدة للبي  ، والصبندوق الرالمم للطبير . وورد ررار ا عن الزدو  

. وأرسببببلت أكثا       بلدا    50مرال  مطبوع  وكذلك  م اتذاع  والتلفز ون وبلاات مترددة  م أكثا من    185 م 
منةمات حفومي  وحفومي  دولي  ومنةمات م؛تمع مد م ررار اجا عن احتفاالريا لالمناسبببببببببب  إلى  110من 

من األ شببببط  ال؛ذال  مث  الموسببببيرى والراوا الثرافي ، والمسببببالرات الفني ،           متنوعا                         األما  ، وقدمت مز ؛ا  
 م، ورنةيو األحياا.والتزديات على وسائ  التواص  االجتماعم، ومنتديات الشباب، والتدر م اال تااض

 ""االستصالح. األراضي. التاافي. - 2021ال وا الاالمي لمكافحة التصحر والجفاف لااا  -2 

، لر  اليوم الرالمم لمفا ز  التصبببزا وال؛فا  "رزت شبببرار "االسبببتصبببكو. األراضبببم الترا م. -24
األرا والنةم اتيفولوجي    باسببببببال  إلى الرالم مفادجا أن االسببببببتثمار  م األ شببببببط  التم رزمم 2021لرام 

 .( 3) للم؛تمرات والبلدان واالقتصادات  م جميع أ زاا الرالم 19-ورريدجا سيرز  الترا م من كو يد

.  19- واسبببتضبببا ت كوسبببتار فا االحتفال الرالمم و ةمتب لالكام  على ات تا ت لسببببم جائز  كو يد  - 25
و م منتد  ا تااضبم رفيع المسبتو  اسبتضبا ب الائيس كارلوس ألفارادو كيسبادا، رئيس كوسبتار فا، ررمق و راا  
                                                                                                     من بورسبببوا ا وأيسبببلندا وال؛زائا وبياو وجميور   كور ا والسبببناال  م وجيات النةا التم ع با عنيا  م الزوار  

ا إليب رئيس ال؛م ي  الرام  لألمم المتزدة الافيع المسبتو  لشب ن التصبزا وردجور األراضبم وال؛فا  الذب دع 
قبب  ذلبك بثكثب  أيبام. وبرب  األمين الربام لألمم المتزبدة والائيس الجبامس والسببببببببببببببرين لل؛م يب  الربامب  لألمم 
المتزدة باسبببببببائ  إلى المنتد . وأدارت الدورة السبببببببيدة كا سبببببببتيا ا فيايا س، األمين  التنفيذي  السبببببببالر  لكرفاقي  

س  منةم     التفاؤل الرالمي ، إلى جا م و  اة البي   والطاق   م كوستار فا السيدة أ در ا ميزا مور للو.                ومؤس  

وإلى جا م المنتد  الافيع المسببببببتو ، كان جناك با امج على ات تا ت مدرب سببببببت سبببببباعات عن  -26
سبببيقي ، وأشببباط   جذا اليوم الرالمم، لما  م ذلك با امج حوارب أ ت؛تب واسبببتضبببا تب كوسبببتار فا، وحفكت مو 

من كبار المسبببببببؤولين  23 يديو قصبببببببياة، وأ كم، ورسبببببببائ   يديو، وحلرات  را ، وبا امج لألطفال. وبر  
الزفوميين ومسبؤولم األمم المتزدة وقادة الم؛تمع المد م وسبفااا األراضبم ال؛ا    م ارفاقي  األمم المتزدة 

اكت األما   ومفتم األمم المتزدة للزد من لمفا ز  التصببببببببزا باسببببببببائ  رين   لمناسببببببببب  جذا اليوم. واشببببببببت 
. وقد  2021مجاطا الكوارو  م إصبببدار الترا ا الجان عن ال؛فا  ك؛زا من ررا ا الترييم الرالمم لرام 

                                                                                               ب   با امج االحتفال مباشبباة عبا فيسبببوك ورو تا و وريوب وموقع ارفاقي  األمم المتزدة لمفا ز  التصببزا، 
 .      شجصا   18 792زدة التلفز و ي  على شبف  ات تا ت، وشاجد  ما م؛موعب على قناة األمم المت          وجزئيا  

ومثلت حمل  ذات صبببببل  لاليوم الرالمم لمفا ز  التصبببببزا وال؛فا ، اسبببببتمات من شبببببباف/ باايا   -27
،  اصبببب  لابط قضببببايا األراضببببم لاأليام والررود والمناسبببببات الدولي  الائيسببببي  2021حز اان/يو يب   17إلى 

الرام مث  الزوار الافيع المسبببببتو  المذكور أعك ، وإطكق عرد األمم المتزدة تصبببببكو النةم األخا  ليذا 
  ( ومؤرما الرم  المرنم لالمنةومات الاذائي . وشبببببببببببببملت الزمل  رزدب ريفتوك 2030-2021اتيفولوجي  )

صبببب  إلى وسببببفيا األمم المتزدة الاقمم إليفس، الذب دعا الشبببباكات الجا"  Land Hero Dance"المرنون  
 من أجدا  التنمي  المستدام . 15الواردة  م اليد   12 دعم غاي  أو أكثا من الاايات الب

  

-https://www.unccd.int/actions17-june-desertification>   2021لتصبزا وال؛فا  لرام  الاوالط ذات الصبل   يوم ا (3)

and-drought-day/2021-desertification-and-drought-day>. 

https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2021-desertification-and-drought-day
https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2021-desertification-and-drought-day
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مليون شبببببببجم  م جميع أ زاا    150حز اان/يو يب إلى أكثا من    17ووصبببببببلت الزمل  و شببببببباف  -28
 شبجم. واسبتجدم الرديد من 280 000الرالم من خكل وسبائ  التواصب  االجتماعم، وبتفاع  مباشبا من 

المؤثا ن والمشبباجيا عكمات الياشببتاج الجاصبب  لاليوم الرالمم لترز ز الوعم. ووصببلت التاطي  اتعكمي  
منةم  من المنةمات   100. وأرسب  أكثا من       بلدا   60مكيين شبجم  م أكثا من   707إلى ما يراب من 

الزفومي  والزفومي  الدولي  ومنةمات الم؛تمع المد م ررار اجا عن أ شط  االحتفال إلى األما  ، ورراسمت 
م؛موعب  متنوعب  من األ شببببببببببببببطب  االحتفباليب  مثب  إطكق كتبم ومشببببببببببببببار ع، وعاا أ كم، وإقبامب  مربارا،  

 ومسالرات  ني ، و راع  أش؛ار.

 2022التصحر والجفاف لااا  ال وا الاالمي لمكافحة -3 

، الذب سببببببياكز على 2022ر؛اب االسببببببتردادات لليوم الرالمم لمفا ز  التصببببببزا وال؛فا  لرام   -29
موضببوع الت جم لل؛فا  ومواجيتب، و تماشببى لشببف  وثيق مع حمل  مبادرة ال؛فا . وسببياكز اليوم الرالمم 

  : ، وجمعلى أربر  أجدا  رئيسي  2022لمفا ز  التصزا وال؛فا  لرام 

المسبببببببباعدة  م رزو د الناس الراديين لاألدوات التم يزتاجو يا لترييم رراضببببببببيم الزالم   )أ( 
 المزتم   م المسترب  لمجاطا ال؛فا   أو

رراسبببببم الزلول الدائم  التم يضبببببريا الم؛تمع الدولم لضبببببمان وقف الجسبببببائا البشبببببا    )ب( 
 لسبم ال؛فا  

اتجاااات التم رز د من قدررنا ال؛ماعي  على   إعطاا ال؛ميور  اصببببببب  للمشبببببببارك   م )ج( 
 الصمود ألن لك  عم ، حتى األعمال الصاياة، أجميتب  

االحتفال لالتردم الذب رزا   البلدان وإليام لرضبببيا البرل للرم  اان من أج  رمفين   )د( 
 األجيال الزالي  والمربل  على الصمود.

 (2020-2010لتصحر )عمد األمم المتحدة للصحار  ومكافحة ا -هاء 

للشبببببببااكات           حيو ا             ( إطارا  2020-2010و ا عرد األمم المتزدة للصبببببببزار  ومفا ز  التصبببببببزا ) -30
واتجاااات المنسبر  لز ادة الوعم ل سبباب التصبزا وردجور األراضبم وال؛فا  وإي؛اد حلول ليا. وقد أحا  

 وعم بتيديدات و ثار التصبزا وردجور األراضبم ومن أجم إ ؛ا ات الررد    ادة ال   . ( 4) رردم كبيا  م جذا الصبدد 
 وال؛فا   وإ شاا قاعدة موسر  للرلوم والمرا    ووضع سياسات لتوجيب الرم . 

اال تبا  إلى        عضبببوا   13ولفتت إ ؛ا ات الررد، لقيادة  اق  عم  مشبببتاك  بين الوكاالت مؤلف  من  -31
قضبببايا شبببتى، لما  ييا التصبببزا  م األراضبببم ال؛ا  ، و ثار ال؛فا ، وأجمي  الاالات ال؛ا   وررميم مااعاة 
المنةور ال؛نسبا م فيما يترلق بتنفيذ االرفاقي . وسبلط األعضباا الضبوا على اتجاااات المتجذة على أرا 

اسبببببببتيد ت األ شبببببببط  المنفذة الرلماا ومرارب الواقع من خكل رزقيرات إخبار   وصبببببببور وأشببببببباط   يديو. و 
 السياسات والناشطين البي يين ومنةمات الم؛تمع المد م. 

                                                                                        وأ طلق الررد  م المؤرما الدولم الثا م المرنم لالمناخ واالسببببببببببببتدام  والتنمي   م المناطق شبببببببببببببب   -32
نبباطق إقليميبب  أخا  جم ، مع إطكقببب  م م2010الربباحلبب  الببذب ا ررببد  م مببدينبب   ورربباليزا لببالباا  بب  عببام  

أ ا قيا )كينيا( و سبيا )جميور   كور ا( وأوروبا )المملك  المتزدة لبا طا يا الرةمى وأيالندا الشبمالي ( وأما فا  
عن حدو و ارب  م جميور   كور ا. وحشببببببد شبببببباكاا الررد                                            الشببببببمالي  )الواليات المتزدة األما في (  ضببببببك  

  

 :A/75/190لكطكع على الترا ا الكام  عن الررد، ا ةا وثير  ال؛م ي  الرام  لألمم المتزدة  (4)

<https://digitallibrary.un.org/record/3885161?ln=en>   . 

https://digitallibrary.un.org/record/3885161?ln=en
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للمنةور ال؛نسببببببببا م من خكل أيام الرضببببببببايا ال؛نسببببببببا ي   م  أصببببببببزاب المصببببببببلز  ل؛ر  االرفاقي  مااعي   
لمؤرما األطاا ، ومن خكل  شببا ورقات مواضببي ي  وإحاطات إعكمي  لشبب ن  وع   13و  12و 11 الدورات

( 2015)  األرا الزي ال؛نس والزروق  م األرا. و ضببم م؛لدان من دراسببات الزاالت ات اادي  لرنوان  
                                                             مجتلف  من إدارة األراضببببم. وج مرت قصببببم ر؛ارب لشببببا   مثياة لكجتمام              (، أ واعا  2018) وعالم أ ضبببب 

 . "األرا من أج  الزياة"وقصم قصياة من جميع أ زاا الرالم  م سلسل  كتم لرنوان 

المسبائ  ال؛دياة لالذكا أن ال؛ميور طلم االطكع على الزلول التم رتيزيا االرفاقي . و م   ومن -33
ت واألراضببببم" و"ررنيات الزراع  الصببببدير  للمناخ" أولو تين من أجم األولو ات ، كان "حفل الاالا2021عام 

لرنوان "رصو ت الشروب         بلدا   50مليون شجم شمليم استطكع للاأب أجاب  م   1,2الثكو التم حددجا  
. و شبببببببيا ذلك إلى حدوو راييا كبيا  2021لشببببببب ن المناخ" الذب أجاا  با امج األمم المتزدة ات مائم عام 

 م المائ   10أن  2010. وأ يات دراسبب  اسببترصببائي  أجا ت عام 2010م المشبباعا الرام  مرار   لرام  
شبمليم االسبتطكع أدرجوا التصبزا أو ال؛فا  أو ا تشبار األمااا         بلدا   18شبجم من  13 000 رط من 

 أو الكيضا ات  م مردم  قضايا رايا المناخ التم رثيا قلريم.

لرلوم والبيا ات دور حاسببببببم  م جذ  التاياات. وشببببببيد الررد  شببببببا دراسببببببات  وربما كان لتزسببببببين ا -34
عالمي  رئيسبي . وقدمت رزليكت التكاليو والفوائد المسبتمدة من مبادرة اقتصباديات ردجور األراضبم بيا ات  

أربر  ررار ا رئيسببي  عز ت الوعم الرالمم لرضببايا                                                     أ ضبب  وأكثا دق . و شببا الم؛تمع الرلمم الدولم أيضببا  
االرفاقي  وإباا جا وجم  ررا ا عن ررييم ردجور األراضبم واسبتصبكحيا أعد  المنبا الزفومم الدولم المرنم 
لببالتنوع البيولوجم وخببدمببات النةم اتيفولوجيبب   وأطلس التصببببببببببببببزا  م الرببالم الببذب أعببد  ماكز البزوو  

رايا المناخ الذب أعدرب المشببببببببببببتاك  التالع للمفوضببببببببببببي  األوروبي   والترا ا الجان المترلق لاألراضببببببببببببم و 
الزفومي  الدولي  المرني  بتايا المناخ  واألجدا  وااللتزامات الرالمي  السبببببببتصبببببببكو األراضبببببببم بين   اليي  
 .( 5) التم جمرتيا وكال  ررييم البي   اليولندي  2030و 2021 عامم

، عربد رئيس ال؛م يب  الربامب ، ببدعم من A/RES/74/220لراار ال؛م يب  الربامب  لألمم المتزبدة           وو ربا   - 35
رفيع المسببببببتو  لترييم التردم المزا   م مفا ز                                                               األمين التنفيذب الرفاقي  األمم المتزدة لمفا ز  التصببببببزا، حوارا  

ألمم المتزدة للصزار  ومفا ز  التصزا وردجور األراضم وال؛فا  وخا ط  الطا ق إلى األمام  م ضوا عرد ا 
  أن ي؛اب  م حز اان/                                           ، أ ج    الزوار، الذب كان من المرار أصبببببببببببك  19- وبسببببببببببببم جائز  كو يد   . ( 6) التصبببببببببببزا 

   . ( 7) ، والذب يررد  م الدورة الجامس  والسبرين لل؛م ي  الرام  2021، إلى حز اان/يو يب  2020 يو يب 

و تب لف الزوار من جزا ا تتباحم، وحلرتم  ربا ، وجلسبببببببببببببب  عبامب  رفيرب  المسببببببببببببببتو ، ودعوة إلى  -36
. وا جاف 2021رمو /يوليب   2الرم . وعردت جلسبببب  إضببببافي  السببببتيراب جميع بيا ات ال؛لسبببب  الرام   م 

ا بات رؤسببببببببببببببباا البدول/الزفومبات والو راا والمنةمبات الزفوميب  البدوليب  وممثلو منةومب  األمم المتزبدة وكيب 
أو من خكل                           أو بيا ات مسببب؛ل  مسببببرا                                                    أصبببزاب المصبببلز   م الزوار من خكل عاوا قدمت حضبببور ا  

 ببيا ات خكل ال؛لس  الرام .             دول  عضوا   65ب  حم. وأدلت 

وأبا  الزوار الزباجب  إلى ارجباذ إجاااات عباجلب  على أعلى المسبببببببببببببتو بات لوقف التصبببببببببببببزا وربدجور   - 37
بيبذا اليبد  وأكبدت من جبديبد أن مفبا زب          قو با                                ت مبداخكت المشببببببببببببباركين التزامبا  األراضبببببببببببببم وال؛فبا . وقبد أ يا 

التصبببببزا وردجور األراضبببببم وال؛فا  ورزييد أثا ردجور األراضبببببم جم مسبببببارات لتسبببببا ع رزريق أجدا  التنمي   
   . ( 8) للزوار         مفصك                                      . وقدم رئيس ال؛م ي  الرام  موجزا  19- المستدام  وإعادة البناا لشف  أ ض  من جائز  كو يد 

  

 وكال  ررييم البي   اليولندي .  (5)

 (6 ) <https://www.un.org/pga/74/event/high-level-dialogue-on-desertification-land-degradation-and-drought/>   . 
 (7 ) <https://www.un.org/pga/75/event/high-level-dialogue-on-desertification-land-degradation-and-drought/>   . 
(8) <https://www.un.org/pga/75/2021/07/08/high-level-dialogue-on-desertification-land-degradation-

and-drought-10/>  . 

https://www.un.org/pga/74/event/high-level-dialogue-on-desertification-land-degradation-and-drought/
https://www.un.org/pga/75/event/high-level-dialogue-on-desertification-land-degradation-and-drought/
https://www.un.org/pga/75/2021/07/08/high-level-dialogue-on-desertification-land-degradation-and-drought-10/
https://www.un.org/pga/75/2021/07/08/high-level-dialogue-on-desertification-land-degradation-and-drought-10/
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                                                                                              وربين ات ؛ا ات التم حرريا الررد واالجتمام المتزايد الذب جلبب إلى االرفاقي  القيم   المضا   ليذ   -38
الررود  م راكيز االجتمام الرالمم على قضببي  ما وررز ز التراون والتنسببيق والتم ر مع أصببزاب المصببلز   

يفولوجي  لالنةا إلى أ يا رشبببف   الائيسبببيين. وراربط مبادرات رزييد أثا ردجور األراضبببم ل صبببكو النةم ات
. وعلى 2030ما يراب من  صببببببببف األجدا  وااللتزامات المترلر  لاتصببببببببكو والمرار إ ؛ا جا لزلول عام 

(  اصببببببببببب  الرفاقي  األمم 2030-2021جذا النزو، يتيح عرد األمم المتزدة تصبببببببببببكو النةم اتيفولوجي  )
للتوصبب  إلى رزييد أثا ردجور األراضببم ورسببليط الضببوا المتزدة لمفا ز  التصببزا لزشببد ال؛يود الرالمي  

 على مساجم  االرفاقي  الكبياة  م ح  التزديات الرالمي  لتايا المناخ وحفل التنوع البيولوجم.

 (2030-2021                                         عمد األمم المتحدة إلاالح الي ظم اإليكولوجية ) -واو 

عرببد األمم   2030-2021الفتاة    ، أعلنببت ال؛م يبب  الرببامبب  لألمم المتزببدة2019 م  ذار/مببارس   -39
المتزدة تصبببببببببببببكو النةم اتيفولوجي ، مشبببببببببببببددة "على ضببببببببببببباورة ررز ز ال؛يود المبذول  من أج  مواجي   
التصببببزا، وردجور األراضببببم، ورزات التاب  وال؛فا " و"الزاج  إلى التراون والتنسببببيق وإي؛اد أوجب التم ر 

                                            عمب  متصبببببببببببببب  لب صببببببببببببببكو الن ةم اتيفولوجيب ، كب   و ربا    بين مبا رروم لبب كيبا بات األمم المتزبدة المرنيب  من
منةمب  األغبذيب  والزراعب  وبا بامج األمم المتزبدة   A/RES/73/284لواليتبب". و بدعو قاار ال؛م يب  الربامب   

 للبي   إلى قيادة رنفيذ الررد من خكل  يج رراو م يشم ،  م جمل  أمور، أما ات ارفاقيات ر و.

(، عملبت ارفباقيب  2030-2021لمتزبدة تصببببببببببببببكو النةم اتيفولوجيب  )وعنبد إطكق عربد األمم ا -40
                                                                                                 األمم المتزدة لمفا ز  التصزا مع الشبف  الرالمي  لن ي ج وركنولوجيات حفل الموارد تطكق منشور لرنوان  

دور اتدارة المسببببببتدام  لألراضببببببم  م إصببببببكو النةم اتيفولوجي ". و وضببببببح  -"إعادة الزياة إلى األرا 
                                                                                           الذب أعدرب أما   ارفاقي  مفا ز  التصبزا لاالشبتااك مع الشببف  الرالمي  لن ي ج وركنولوجيات حفل   المنشبور،

                                                                                               الموارد، كيو أن ر؛اب  اتدارة المسببتدام  لألراضببم راذب مباشبباة جيود اسببترادة النةم اتيفولوجي   ضببك  
 م جميع النةم اتيفولوجي            اكز ا  م                                                                عن صبيا   النةم اتيفولوجي . ورؤدب اتدارة المسبتدام  لألراضبم دورا  

الثما ي  المزددة للررد من خكل مفا ز  ردجور األراضبببببببببم، مع روليد  وائد مشبببببببببتاك  مترددة، لما  م ذلك 
التجكيو من  ثار رايا المناخ، والردرة على الصمود، ورزسين التنوع البيولوجم، وررز ز ات تاج. و تضمن  

عن قصبببم األشبببجان الذين  فذوجا،                         المسبببتدام  لألراضبببم،  ضبببك    المنشبببور أمثل  عن ممارسبببات اتدارة
 لالنسب  ل؛ميع النةم اتيفولوجي  الثما ي . 

ورضبببببببببا ات جيود ارفاقيات ر و الثكو )ارفاقي  التنوع البيولوجم، وارفاقي  األمم المتزدة لمفا ز    -41
  رنفيذ "حمل  اسببببببببترادة التوا ن مع التصببببببببزا، وارفاقي  األمم المتزدة اتطار   لشبببببببب ن رايا المناخ( من أج

الطبير " لضبببمان أن رسببباعد حماي  الطبير  واسبببتصبببكحيا على د ع ع؛ل  اال ترا  األخضبببا والوقاي  من 
األوب    م المسببببببببترب . وا طلرت الزمل   م ختام  شبببببببباف ماكز الطبير  من أج  الزياة الذب  ةمب با امج 

حول                                        . ورراسبببببببببببببمت الزمل  مع ال؛ميور أ كارا  2021رشبببببببببببببا ن األول/أكتوبا   6األمم المتزدة ات مائم  م  
على حياريم                                                                                      كيكي  ر ثيا أعمال االرفاقيات الثكو اتي؛ابم ليس على النةم اتيفولوجي   زسم، ب  وأيضا  

 ،  اليومي  ل حداو مفرول الفااش . وراد مرلومات إضافي  عن عرد األمم المتزدة تصكو النةم اتيفولوجي 
 المترلر  لالشااكات.  ICCD/COP(15)/4لما  م ذلك التراون مع ارفاقيات ر و،  م الوثير  

 برامج وميتجات التوعية األةر   -فاي 

 الموقع اإللكتروني واالتصاالت عبر اإلنترنت -1 

نتين   ادت ارفاقي  مفا ز  التصبزا أ شبط  التواصب  من خكل االرصبال الشببفم المباشبا خكل  تاة السب  - 42
.  19- بوصببببفيا قناة رئيسببببي  لز ادة الوعم لرضببببايا االرفاقي  ور ثياجا، لسبببببم جمل  أسببببباب ليس أقليا جائز  كو يد 
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ورزولت االجتماعات الشببببببجصببببببي ، مث  المؤرماات الصببببببزكي  واالجتماعات الاسببببببمي  واالحتفاالت الرالمي  لاليوم  
تا ت أو اجتماعات لالمشارك  الشجصي  واال تااضي   الرالمم لمفا ز  التصزا وال؛فا ، إلى اجتماعات عبا ات  

 المجتلط  عبا منصات مجتلف  على ات تا ت.  

 200 000إلى                                                                    ورصبببب  وسببببائ  التواصبببب  االجتماعم المشببببتاك  الرفاقي  مفا ز  التصببببزا حاليا   -43
كبا ون   31شببببببببببببببجم. و بين ال؛بدول أد با  الز بادة  م عبدد متبالرم وسبببببببببببببببائب  التواصببببببببببببببب  االجتمباعم  م  

عن رطبيق اسبببببببببتااري؛يات                                                   . وقد أد  التزول إلى االرصببببببببباالت عبا ات تا ت،  ضبببببببببك  2022ثا م/ينايا  ال
 ، وكذلك التفاع  مع الشباب.      جاما                                                                جديدة للتوعي  خكل اليوم الرالمم لمفا ز  التصزا وال؛فا  دورا  

  ال؛دول
  لتصتتتتتتتتحر من نيستتتتتتتتا  التغ رات في جمهور وستتتتتتتتاصل التوااتتتتتتتتل االجتماعي التاياة التفاقية مكافحة ا

 2022إلى كانو  الثاني يياير  2019 أبريل

 النسب  الم و   للز ادة 2022الثا م/ينايا   كا ون  2019 يسان/أبا     المنص 

 ٪132 42 500  18 300 المتالرون على رو تا

 ٪44 33 145  23 000 عدد إع؛الات الكيسبوك 

 ٪587 21 686 3 157)حوالم(  عدد المتالرين على لينكد إن

( ومراطع الفيديو الرصياة وعز ت األما   قدرريا على إ تاج الملفات الصوري  الاقمي  )البودكاست -44
  100لمواجي  التزول الرالمم  زو المواد السببم ي  البصببا   الرصببياة حسببم الطلم. ورم إصببدار أكثا من  

رسببببال   يديو قدميا األمين التنفيذب الرفاقي  مفا ز  التصببببزا، و ائب  األمين التنفيذب، والمو فين المرنيين  
من المنتديات والمؤرماات الدولي  واتقليمي                      بات الشببببببببببباكاا، بداا  من األما   واالي  الرالمي  اسبببببببببببت؛ال  لطل

وحتى أيام االحتفال  م األمم المتزدة. وكان من أشببيا مراطع الفيديو مزادث  بين األمين التنفيذب الرفاقي  
ورم  مشباجدة(. 12 000مفا ز  التصبزا وسبفيا األراضبم ال؛ا   والموسبيرم السبناالم لالا مال )أكثا من 

تاج سببببلسببببل  من الملفات الصببببوري  الاقمي  )البودكاسببببت( لرنوان "اتشبببباا  ال؛يد على األراضببببم لألجيال  إ  
. و شبات جذ  الملفات على 2021وكا ون األول/ديسبمبا  2020الزالي  والمربل " بين رشبا ن األول/أكتوبا 

 مستمع لك  منيا.  1 000جميع منصات البودكاست الائيسي  ووصلت إلى حوالم 

 برنامج األرا من أجل الحياة -2 

يشببارك با امج األرا من أج  الزياة، الذب ردعمب مؤسببسبب  إليون التم يرع مراجا  م الصببين،  م   - 45
يترلق                                                                                             طائف  متنو ع  من أ شببببط  التوعي  ودعم المرار  الاامي  إلى رثقيو ال؛ميور ومرارب السببببياسببببات فيما 

 ل جمي  رزريق جد  رزييد أثا ردجور األراضم وبفوائد رنفيذ ممارسات اتدارة المستدام  لألراضم. 

                                                                             وأ طلرببببت جببببائزة األرا من أجبببب  الزيبببباة  م الببببدورة الربببباشبببببببببببببباة لمؤرما األطاا  المررودة  م  -46
أل ااد والمنةمبات عن اعتاا  لبا ل؛ميور ب  كور با  م إطبار مببادرة رشببببببببببببببا اوون. وال؛بائزة عببارة 2011 عبام

الذين يدعون إلى ممارسببات اسببتجدام األراضببم، المراو   بترنيات اتدارة المسببتدام  لألراضببم، و رز و يا،  
مع ما لذلك من  ثار جام  وإي؛ابي  على الناس والم؛تمرات المزلي  والم؛تمع. وقد وصبببببببببببببب  عدد الفائز ن  

رااجع االجتمام   ،. ومع ذلك        ائزا   18ى اان إلى ل؛ائزة األرا من أج  الزياة وجائزة كوبوقم الجاصبببب  حت 
 وح؛م المساجمات منذ روقف ال؛ائزة لما  م ذلك وقف جائزة  ردي  كا ت ررطى للفائز ن. 

رزت عنوان "أرا صببزي ، حياة صببزي " إلى  2021                                     وق دمت جائزة األرا من أج  الزياة لرام  -47
 ع مبتكاة للزااج  األسببببا   رامم إلى إصببببكو األراضببببم                                                اثنين من صببببناع التاييا أطلرا و م يا وأدارا مشببببار 

  والزفاظ علييا وجما الباوفيسبببببور شبببببيام سبببببو در جيا م من راجسبببببتان، اليند  ومزرع  غالات سببببباييا بيا  م
  مراطر  جيباب  م الصببببين التم حصببببلت على ل؛ائزة كوبوقى الجاصبببب   م إطار جائزة األرا من أج  الزياة. 
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المنتد  الرالمم للمنا ا الطبي ي  بتنو ب خان من األمين التنفيذب الرفاقي  وباتضببببببببببببببا   إلى ذلك، خزب 
خكل منتد   2021أيلول/سبببببتمبا  29إلى  28مفا ز  التصببببزا. وأقيم حف  رو  ع ال؛وائز  م الفتاة من 

 كوبوقم الدولم الثامن للصزااا  م منطر  مناوليا الداخلي  المتمتر  لالزفم الذارم  م الصين.

، وجو عام الذكا  السبببببببنو   الراشببببببباة، ي؛اب اسبببببببترااا ال؛ائزة وررييميا بيد  2022 م عام و  -48
 جرليا جائزة أكثا شياة  م م؛ال إصكو البي  /األراضم و  ادة عدد المشاركات. 

 سفراء األراضي الجافة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -3 

قي  األمم المتزدة لمفا ز  التصبببببزا دعم عم  األما  ، واصببببب  سبببببفااا األراضبببببم ال؛ا    م ارفا -49
، كا ت مشبباركاريم عبا ات تا ت  19-. ومنذ بداي  جائز  كو يد2023حتى عام                          وج ددت مشبباركتيم رسببميا  

لشبف  رئيسبم، وقد شباركوا  م مجتلف المناسببات الافير  المسبتو . وجناك عملي  لضبمان التوا ن اتقليمم، 
 ااا األراضم لالتاكيز على الوصول إلى جماجيا جديدة. لسف                 مما سيسمح أيضا  

وسبببفااا األراضبببم ال؛ا   الزاليون الرفاقي  األمم المتزدة لمفا ز  التصبببزا جم  الائيسببب  السبببالر   -50
لفنلندا رارجا جالو ين  والموسيرم السناالم لالا مال، والملزن الموسيرم اليندب ر فم كيج، اللذان ألفا وأديا 

را الرفاقي  األمم المتزدة لمفا ز  التصبببببببببزا  والماني  والممثل  المالي  إينا مودجا، التم كا ت  شبببببببببيد األ
لطل  الفيلم الوثائرم لل؛دار األخضبا الرةيم وأطلرت أول مزاد خياب للرسبائم الاقمي  غيا الرابل  لكسبتبدال  

اامج البار ة  م التلفز ون الماكزب  لدعم مشببار ع إصببكو األراضببم التم ررودجا النسبباا، والمذير  ومردم  الب 
 الصينم، ليو  ا افاب، والدبلوماسم والمزامم واألكاديمم الكورب المتميز بيو غ جيون كوون.

 أي اخ األرا -4 

                                                                               و ضبببببرت حمل  ألطال األرا الرفاقي  األمم المتزدة لمفا ز  التصبببببزا وأ طلرت ت يار الصبببببل    -51
الرو   بين األرا والتنوع البيولوجم والمناخ. وجم راكز على رمفين الشبببببببباب ودور الشبببببببباب  م  ر  جذ  

                    ، ط لم من المشبببباركين 2020الاسببببال  من خكل إجاااات ملموسبببب . و م الفتاة بين  ذار/مارس وأيار/مايو  
عاما ررديم  م قصبببيا يتضبببمن صبببورة أو شبببا ط  يديو مع ح  مزدد    30و 15الذين رتااوو أعمارجم بين  

 للزد من البصم  التم يتاكيا إ تاج واستيكك األغذي  واألعك  واألليا  على األرا. 

ثا من على وسبببببببببائ  التواصببببببببب  االجتماعم إلى أك   UNCCDLandHeroes#وقد وصبببببببببلت حمل    - 52
مشبببببارك  عبا فيسببببببوك ورو تا وإ سبببببتااام، وأقامت عكقات جديدة مع المؤثا ن    262مليو م شبببببجم، واجتذبت 

والناشبببطين الشبببباب لز ادة دعم جيود إشبببااك الشبببباب  م ارفاقي  األمم المتزدة لمفا ز  التصبببزا. واختيا رسبببر  
را جا مين  ااوستاو كاردي  وسيلكيا أليجا درا  ، التم أسسيا ألو د Ciencia Mágicaماشزين  يائيين مع الفائزة، 

دوالر من دوالرات الواليات المتزدة لمشاوع    500الرا  الديز  م المفسيك، حي  حصلت على جائزة  ردي  لقيم  
. وسيتم  2021متميز ذب قدرة رواص  كبياة، لكستثمار  م رنفيذ اتجااا المؤثا والراب  للتوسع لزلول  ياي  عام 

   لفوج التالم من ألطال األرا واتعكن عنب  م مؤرما األطاا  الجامس عشا.  اختيار ا 

 حلمات الشباب الدراسية الشبكية -5 

حددت الشببااك  مع دو تشببب  يلب الشببباب ك؛ميور رئيسببم ميتم بتكنولوجيات االسببتجدام المسببتدام  -53
إلى كا ون    2020ن الثا م/ و مبا   م الزراع . و م الفتاة من رشبببببا                                  لألراضبببببم التم يمفن أن رزدو رزوال  

،  ةمت األما   الرام  و سببببببببات أربر   دوات عالمي  على شبببببببببف  ات تا ت لشبببببببب ن 2021األول/ديسببببببببمبا 
موضبوع و ائف الشبباب المترلر  لاألراضبم. وشبف  جذا النشباف خطوة جام   م ررز ز مشبارك  الشبباب  م  

 مكيين شجم.  5و 1,5ي  شبفي  ما بين االرفاقي ، حي  بلغ عدد المشاركين  م ك  حلر  دراس
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وكان الااا من سبلسبل  الزلرات الدراسبي  الشببفي  جو إليام الشبباب لجلق  ان عم  مسبتدام   -54
  . وريبد  الزلربات 19- ور بادة األعمبال  م قطباع األراضبببببببببببببم وإي؛باد حلول مبتكاة للتربا م  م  تاة مبا لربد كو يبد 

إلى جمع األولو ات والاسبببائ  الائيسبببي  من الشبببباب                                                     الدراسبببي  الشببببفي  التفاعلي  على شببببف  ات تا ت أيضبببا  
لشبب ن األرا والمناخ والتنوع البيولوجم من أج  إيصبباليا  م المنتديات السببياسببي  المربل ، لما  م ذلك  م  

 مؤرماات ر و.

م ريم الشبببببباب  م جميع المناطق، بينما ركزت ورناولت الزلرات الدراسبببببي  الشببببببفي  الرضبببببايا الت  -55
ثكو منيا على مناطق مزددة  أ ا قيا و سبببببببيا وأما فا الكريني  ومنطر  البزا الكار بم. ورضبببببببمنت الزلر   
البدراسببببببببببببببيب  الشبببببببببببببببفيب  األخياة حلرب   ربا  عبالميب  أجا بت ل؛ميع لابات األمم المتزبدة. وجباا المتكلمون من 

إ تاج ملفات صبببوري  مع لرل                                            فيذ، وأغلبي  جؤالا من الشبببباب. و ؛اب حاليا  الرائمين على السبببياسبببات والتن 
 المتزدثين على أساس مستما لز ادة الوصول من خكل وسائ  التواص  االجتماعم. 

 الميشورات ونشر المالومات -6 

 خكل الفتاة المشبببببببببمول  لالترا ا. وشبببببببببم  ذلك سبببببببببلسبببببببببل  من        عاما            إعكميا           منت؛ا    12رم رطو ا   -56
المنت؛ات المرافي  عن رزييد أثا ردجور األراضببببببببببببم، التم أ ت؛ت لاالشببببببببببببتااك مع االي  الرالمي  ومنةم   
األغذي  والزراع ، لدعم البلدان  م رزديد أجدا يا الطوعي  المترلر  بتزييد أثا ردجور األراضببببببم. وبالتراون  

ةم  الرالمي  لألرصبباد ال؛و   منشببورات  مع منةم  األغذي  والزراع ، وضببرت الشببااك  الرالمي  للميا  والمن 
                                      ، و ضببرت وثير  سببياسبباري  لدعم التدابيا  2020مع روصببيات سببياسبباري  لشبب ن موضببوع ال؛فا . و م عام 

ال؛دار األخضبببا الرةيم  حال  التنفيذ والطا ق إلى األمام حتى ".  19-الرالمي  الاامي  إلى التصبببدب لكو يد
 رنز  . 5 000من منت؛ات المرلومات، إذ  اق عدد التنز كت                             " كان المنتج األكثا رنز ك  2030عام 

                                                 وجم مرلومات مزد ث  عن المواد المنشببببورة على موقريا   -                                    ور اسبببب   شبببباة أخبار االرفاقي  الراجل    -57
 م المائ   10. و مث  ذلك   ادة  سبببببتيا                               مشببببتاك ماة ك  أسبببببوعين ررا با   33  000إلى حوالم   -الشبببببفم 

 .30 000  ماا والشباب مرار   لالردد السابق من المشتاكين البالغوجم   ادة من الرل

وركزت المفتب  على رو  ع المزتو  الماجرم على ات تا ت وصبببببببببفزات المفتبات المواضبببببببببي ي   -58
حببدت من رو  ع النسبببببببببببببب  المطبوعبب . و اد الرطببم المرا م و ياس المفتببب    19-ن جببائزبب  كو يببدإحيبب   

                                                                                               اتلكتاو ي  والصببفزات المواضببي ي  ضببمن أكثا الموارد   ارة على الموقع الشبببفم لكرفاقي ، مما يدل  على 
  االجتمام الكبيا لزوار الصفز  الشبفي  لالموارد المرافي  ذات الصل  لالتصزا وردجور األراضم وال؛فا .

 جياح ومارا اتفاقيات ريو -7 

                                                                               يشبببببببببببف   جناو ارفاقيات ر و، الذب د شبببببببببببن  م  اغو و، اليالان، خكل مؤرما األطاا  الراشبببببببببببا  -59
                                                                  ، منص   رراو ي  ررز   أوجب التم ر فيما بين ارفاقيات ر و على مستو  2010الرفاقي  التنوع البيولوجم عام 

لتنوع البيولوجم واسببببببتجدامب المسببببببتدام، واتدارة المسببببببتدام   التنفيذ ورراا األ شببببببط  التم رابط بين حفل ا
لألراضببببببببببببببم وجيود مفبا زب  التصببببببببببببببزا، والتجكيو من  ثبار رايا المنباخ والتكيو مربب. و مفن لل؛ميور 
التببببببالم   الشبببببببببببببببفم  الموقع  على  ر و  ارفبببببباقيببببببات  جنبببببباو  عن  مفصببببببببببببببلبببببب   مرلومببببببات  على  الزصببببببببببببببول 

<www.riopavilion.org>. 

وعردت الدورة الاالر  عشبببببباة من جناو ارفاقيات ر و خكل الدورة الاالر  عشبببببباة لمؤرما األطاا    -60
. وغطى با امج جناو ارفاقيات ر و م؛موع  من المسببببببببببببائ  الشببببببببببببامل   م  2019 م  يودليم، اليند، عام  

تليام وريسببببيا ربادل المرلومات                 " وو ات منباا  إطار الموضببببوع الائيسببببم المرنون "التراسببببم. الترلم. اتليام.
بين مجتلف أصبببببزاب المصبببببلز ، لمن  ييم مرارو السبببببياسبببببات والجبااا الرلميون والممارسبببببون الميدا يون  

http://www.riopavilion.org/
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والم؛تمرات المزلي . وكان اليد  من المداوالت لشببب ن الرديد من الرضبببايا المترلر  لمفا ز  التصبببزا جو 
 -يرطم األولو   للوقاي  على الترا م، واسبببببتكمال التزول إلى  موذج جديد  إ يار أجمي   يج اتدارة الذب

والرم  على بلورة التفاجم والتماسببببك بين المنةمات المزلي  والرالمي ، لما  م   -من ردة الفر  إلى الماو    
 و ذلك الرطاع الجان. وسببببباجمت حفوم  اليند لردر كبيا من الدعم الرينم السبببببتضبببببا   جناو ارفاقيات ر 

شببببببم   البناا والمردات و ر  المندوبين ورو يا حيز مفتبم إضببببببا م. وإلى جا م المسبببببباجمات المردم  من 
 الشاكاا األساسيين، ساجم ما ق البي   الرالمي  ل موال  ردي  بوصفب الشا ك األساسم ل؛ناو ارفاقيات ر و. 

م المتزدة اتطار   لشببببببب ن رايا  و م الدورة السبببببببادسببببببب  والرشبببببببا ن لمؤرما األطاا   م ارفاقي  األم  - 61
المناخ، اسبببببتضبببببا  ما ق البي   الرالمي  جناو ارفاقيات ر و. و ةمت األما ات الثكو، بدعم من ما ق البي   
الرالمي ،  سبج  مبسبط  من ال؛ناو، ل جمالم سببع دورات مجتلط ، لما  م ذلك دورة رفير  المسبتو ، لتسبليط 

م الرضايا المترلر  لصز  ات سان، وإصكو النةم اتيفولوجي ، والنةم الضوا على ركام  الرمليات الثكو   
 الاذائي ، والزاج  إلى  ةاة رم ر   لش ن التمو   من أج  التنفيذ على الصريد الوطنم. 

 (2023-2022محور ترك ز فترة السيت ن الممبلة ) -       ثالثا   

  ى مسباعدة أطاا  االرفاقي  وأصبزاب رامم جميع األ شبط  المضبطلع بيا  م إطار خط  االرصبال إل  -62
         رنفيذا   2030-2018المصلز   م االرفاقي  على رنفيذ اتطار االستااري؛م الرفاقي  مفا ز  التصزا للفتاة  

ورزريق أجدا يم فيما يترلق بتزييد أثا ردجور األراضببببببببم والردرة على التكيو مع ال؛فا . وسببببببببية          كامك  
 جذا األما يشف  اليد  الائيسم  م رنفيذ الجط  خكل  تاة السنتين المربل .

 اصبب   ا دة لوضببع اتدارة   2030-2021و تيح عرد األمم المتزدة تصببكو النةم اتيفولوجي    -63
لألراضببببم بوضببببوو  م صببببلم التزديات المتاالط  لتايا المناخ و ردان التنوع البيولوجم و  ادة المسببببتدام   

ررز ز الاوالط بين ارفاقيات ر و وبناا شااكات جديدة مع أصزاب المصلز  الائيسيين داخ  منةوم  األمم 
 المتزدة وخارجيا. 

كم  الت؛ار   لكرفاقي  لارباع  يج ورامم أ شببببببط  االرصببببببال لفتاة السببببببنتين المربل  إلى ررز ز الر -64
                                                                                         متكام  يشبباك فيب جميع أصببزاب المصببلز   م االرفاقي  من خكل منابا ارصببال مجتلف ، و  كم   باسببائ  
                                                                                             متسببببببببببببببرب  ومرنرب  رب دعم لب دلب  علميب  قو ب  ر با    وائبد األراضببببببببببببببم المنت؛ب  لبالنسبببببببببببببببب  لتزريق أجبدا  التنميب  

   عن كثم مع األطاا  وأصبببببزاب المصبببببلز  ااخا ن لوضبببببع المسبببببتدام . وليذا الااا، سبببببترم  األما
 م؛موع  مواد يمفن ركييفيا مع السياق الوطنم واتقليمم.

 2030-2018مع اتطار االسببببتااري؛م الرفاقي  األمم المتزدة لمفا ز  التصببببزا للفتاة             ورماشببببيا   -65
إعبداد عكمب  ر؛بار ب  جبديبدة                                                                 وبنباا  على االرصببببببببببببببباالت التم أجا بت حتى اان، لمبا  م ذلبك  تبائج عمليب 

عن باامج وحمكت                                                                             الرفاقي  مفا ز  التصببببببببزا، وموقريا الشبببببببببفم ال؛ديد واسببببببببتااري؛يتيا الاقمي ،  ضببببببببك  
 التوعي  ال؛ار   والمجطط ليا، سينصم التاكيز  م  تاة السنتين المربل  على ما يلم 

لى سببببباد متسبببببق االرفاق مع أطاا  ارفاقي  مفا ز  التصبببببزا وأصبببببزاب المصبببببلز  ع )أ( 
ومليم لشبب ن أجمي  اتدارة المسببتدام  لألراضببم، ومسبباجمتيا  م التصببدب للتزديات المتاالط  لتايا المناخ 

 و ردان التنوع البيولوجم، ودورجا الماكزب والزفا   م رزريق أجدا  التنمي  المستدام  

اب المصببلز   وضببع ورنفيذ حمكت مؤثاة ربا  الن؛احات التم حررتيا األطاا  وأصببز )ب( 
 م ارفاقي  مفا ز  التصبببببببببزا  م رنفيذ االرفاقي ، لما  م ذلك مبادرات اتصبببببببببكو على  طاق واسبببببببببع مث  
ال؛دار األخضبببببببببا الرةيم  والت كيد على الزاج  الملز  إلى مرال؛  المسببببببببب ل  المترلر  لالتصبببببببببزا وردجور 

رراعس  ووضبببع رزييد أثا ردجور  العن التكاليو البي ي  والبشبببا   واالقتصبببادي                       األراضبببم وال؛فا   ضبببك  
 األراضم كيد  حاسم يمفن رزقيرب  م سياق أجدا  التنمي  المستدام  
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االسببببببتفادة من الفان الائيسببببببي  لوضببببببع قضببببببايا األراضببببببم على رأس جدول األعمال  )ج( 
مم الرالمم والوصبببول إلى جميور جديد، مع التاكيز لشبببف  خان على رولم االحتفال السبببنوب لاليوم الرال

لمفا ز  التصزا وال؛فا     ادة ر ثيا باامج التوعي  مث  "جناو ارفاقيات ر و" و"األرا من أج  الزياة"   
 ( 2030-2021وكذلك المساجم  الفاعل   م رنفيذ عرد األمم المتزدة تصكو النةم اتيفولوجي  )

ارفاقي  مفا ز  التصببببزا  ررز ز الشببببااكات والردرة على إباا  قضببببايا األراضببببم ووضببببع  )د( 
كمصببببببدر مرلومات ذب ح؛ي  لشبببببب ن جذ  المسببببببائ  مع وسببببببائط اتعكم وغياجا من أصببببببزاب المصببببببلز   
الائيسبيين، مع إيكا اجتمام خان لتو يا مرلومات علمي  عالي  ال؛ودة  م األشبفال والرنوات واللاات ذات  

والترني  وروصببيات السببياسبب  الرام  المسببتمدة                                                            الصببل . وليذ  الااي ، سببت سببتجدم البيا ات والمرلومات الرلمي 
من جي   التفاع  بين الرلوم والسببببياسببببات ومنشببببور روقرات األراضببببم الرالمي  وغياجا من الترييمات الرلمي  

                           الائيسي  استجداما  كامك  

حشببببببد أصببببببوات جديدة ومؤثاة لدعم أجدا  االرفاقي  وما يتصبببببب  بيا من أ شببببببط  دعوة  )ه( 
فااا األراضم ال؛ا    م ارفاقي  األمم المتزدة لمفا ز  التصزا وقادة الزفومات ودوائا وارصاالت، مث  س

األعمال والم؛تمع المد م، مع التاكيز بوجب خان على إشببببااك الشببببباب والنسبببباا والفتيات من الم؛تمرات 
 المزلي  المتضارة من التصزا وردجور األراضم وال؛فا . 

 االستيتاجات والتوايات -       راياا   

ربما تود األطراف اليظر في هخه الوثيمة وال ستتتتتتتتيما الترك ز على فترة الستتتتتتتتيت ن الممبلة ي ية  -66
إعداد مشتتتتترور ممرر لمؤتمر األطراف يستتتتتتيد إلى مشتتتتترور ني المفاوضتتتتتات الخي يمكن االطالر علي   

أل جميع مشتتتتاريع  14- ا أ32أل والخي يتضتتتتمنأل على  رار الممرر  ICCD/COP(15)/21الوثيمة   من
 لمؤتمر األطراف.  15الممررات المادة لألطراف لليظر ف ها في الدورة 
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