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ر والجفاف للعام  وشعارٍ  اختیار عنوانٍ : ُمسابقة 2020للیوم العالمي لمكافحة التَصحُّ  
ر ُمسابقةً على شبكة اإلنترنت الختیار عنوانٍ  ر والجفاف للعام  وشعارٍ  تُطلق اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ 2020للیوم العالمي لمكافحة التَصحُّ  

: اإلنجلیزیة أو العربیة أو الصینیة أو الفرنسیة أو الروسیة أو اإلسبانیة. وھي من اللغات الرسمیة المعتمدة لدى األمم المتحدةیمكن تقدیم الطلبات بأي لغٍة 
ر تزام والجفاف وتأثیرھما على حیاتھم الیومیة. وستُساھم أیضاً في إشراك الجمھور في االل  وتھدُف الُمسابقة إلى توعیة الجمھور بأھمیة مشكلة التَصحُّ

ر والجفاف. وقد أُتیحت المشاركة في الُمسابقة أمام كل شخٍص بالٍغ تجاوز الثامنة عشرة من العمر. ویمكن ألولئك الذین   المتفق علیھ دولیاً بمكافحة التَصحُّ
ھم. وینبغي أن یكون العنوان والشعار موافقة ُمسبقٍة من أولیاء أموربعد الحصول على عاماً أن یُشاركوا في الُمسابقة أیضاً، لكن  18تقل أعمارھم عن 

كلمة، یُوضح المشارك فیھ األسباب التي تجعل العنوان والشعار اللذان اختارھما: 300المقدمان مشفوعین ببیاٍن موجز ال یزید على   

1. ر والجفاف  مناسبان للیوم العالمي لمكافحة التَصحُّ  
2.   یُشكِّالن أھمیةً كبیرةً لكل َمن في العالم. 
3.   مساعدة العالم على التغییر. فالبیانات والحقائق ذات الصلة الداعمة لھذا العنوان والشعار ملیئة بالممیزات واإلیجابیات.  بإمكانھما 

  ر. دوالر أمریكي وتقدیراً عاماً رسمیاً ِمن قِبل األمانة العامة التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ  300سیحصل الفائز على جائزٍة نقدیٍة قدرھا 

.2019تشرین الثاني/نوفمبر  26آخر موعد لتقدیم الطلبات ھو   

وینبغي أن یكون العنوان والشعار:  

1. زاخران بالمعلومات   ر یُساعدان الجمھور العام على تعلُّم شيٍء جدید أو مثیر لالھتمام أو –   ملھٍم بشأن مكافحة تدھور األراضي والتَصحُّ
وتخفیف حدة الجفاف  

2. نحو إیجاد الحلول وإشراك اآلخرین وإلھامھمإیجابیان وموجھان    
3. یُركِّزان على كٍل من األفراد والنُظم اإلیكولوجیة   
4. مستشرفان للمستقبل أو ذوي توجھ مستقبلي   
5. یسھل ترجمتھما إلى رسائل قابلة للتنفیذ لدى األفراد والمجتمعات   

قواعد الُمسابقة  
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التقدیم:معاییر   

كلمة، باللغة األلمانیة أو اإلنجلیزیة أو الفرنسیة أو  300ملء االستمارة اإللكترونیة وكتابة العنوان والشعار المقترحین، والبیان الموجز بحد أقصى 
الروسیة أو اإلسبانیة أو العربیة أو الصینیة.  

الموعد النھائي للمشاركة بالمسابقة:  

بتوقیت غرینتش). لن تُقبَل  ةساعبتوقیت بون (+  23:59في تمام الساعة  2019تشرین الثاني/نوفمبر  26الموافق  ءالثالثایُرجى تقدیم الطلب بحلول یوم 
أي طلبات بعد ھذا التاریخ.  

أھلیة المشاركین:  

1. المشاركة في ُمسابقة اختیار العنوان والشعار مجانیة!   
2. اإللكتروني. وبالتسجیل یكون المشارك قد وافق على قواعد المنافسة.یجب على المشاركین التسجیل من خالل النموذج    
3. یجب أن تكون جمیع الشعارات مقترحات أصلیة وحصریة ومملوكة لمقدمیھا.   
4. سنة على األقل في تاریخ الموعد النھائي للتقدیم، ویجب الحصول على موافقة  18للتمكُّن من المشاركة، یجب أن یكون عمر المشاركین  

ن لمن ھم دون سن الثامنة عشرة. ویجب على المشاركین تقدیم دلیل على السن أو موافقة الوالدین في حال طلبت األمانة العامة التفاقیة الوالدی
ر   القیام بذلك.  األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ

5. یقتصر المشاركون على طلٍب واحد لكل شخص وال یمكن تقدیم الشعار نفسھ أكثر من مرة.   
6. ر، فضالً عن أقاربھم یمكن   من للموظفین الحالیین والسابقین، واالستشاریین، والمتدربین العاملین لدى اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ

الدرجة األولى، المشاركة في الُمسابقة ولكن لن یكونوا مؤھلین للحصول على جوائز نقدیة.  
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7. ر وشركائھا ووكاالت األمم المتحدة األخرى، فضالً عن األشخاص أو یُوافق المشاركون على منح اتفاقیة األمم المتحد  ة لمكافحة التَصحُّ
ر، ترخیصاً مجانیاً وغیر حصري وال رجعة فیھ وغیر قابل  الكیانات األخرى المرّخص لھا من قبل اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ

والنشر أو الحقوق ذات الصلة أو أي حقوق أخرى ذات عالقة بالملكیة الفكریة التي  للتحویل ودائماً وذا نطاق عالمي الستخدام حقوق التألیف
نشأت بموجب القانون أو سوف تنشأ بموجب القانون من الشعارات المعدة والمقدمة.  

8. ر بالحق في تعدیل الشعار الفائز.  تحتفظ األمانة العامة التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ  
9. المشاركات في المسابقة أي تأیید للمنتجات أو الخدمات، أو أي تعصب فاحش أو عنیف أو عنصري أو دیني أو محتوى ذي یجب أال تتضمن  

طابع تشھیري. وسیجري استبعاد المدخالت غیر المكتملة أو تلك غیر المتوافقة مع المواصفات الرسمیة بصورٍة تلقائیة.  

عملیة التصویت:  

ر باختیار المرشحین الذین وقع علیھم االختیار. وسیكون االختیار النھائي بقراٍر صادٍر عن ستقوم األمانة العامة التفاق  یة األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ
ر. األمین التنفیذي التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ  

ر والجفاف؟ ماذا یُقَصد بالیوم العالمي لمكافحة التَصحُّ  

رالیوم العالمي لمكافحة التصَ  ر والجفاف ھو یوٌم مخصٌص لتذكیر الجمیع بأن التَصحُّ والجفاف یُؤثران علیھم بغض النظر عن المكان الذي یعیشون   حُّ
ر فیھ. ر  كیف یؤثر التَصحُّ والجفاف تعنیك وتؤثر علیك. فعلى الصعید   والجفاف علیك أنَت؟  بغض النظر عن المكان الذي تعیش فیھ، فإن عواقب التَصحُّ
في المائة من حالتھا الطبیعیة، ومعظمھا من أجل الزراعة.  75في المائة من األراضي مثمرة أو منتجة. وقد تحّولت نسبة  23ي، لم تعد نسبة العالم

یقول الماضیة. و 50ویحدث ھذا التحول في استخدام األراضي بمعدل أسرع من أي وقٍت آخر في تاریخ البشریة، وقد زاد تسارعھ على مدى السنوات الـ 
ر یحدثالعلماء إن التطور من حالٍة إلى أخرى    بسرعٍة كبیرة، وال یمكن مالحظة العملیة إال خالل فترات قصیرة للغایة. واألھم من ذلك أن أسباب التَصحُّ

االرتباط بین ما ننتجھ وما نستھلكھ فك  أصبح اآلنفي عالٍم تسوده العولمة، فوتغیُّر استخدام األراضي لم تعد في المقام األول لتلبیة المطالب المحلیة. 
جات الحیویة المحرك الرئیسي لتدھور األراضي. ویُساھم تغیُّر المناخ في جعل ھذه الحاالت أكثر سوءاً. ولھذه التغیرات، بدورھا، عواقب على االحتیا

جیة مثل أنظمة تنظیم المناخ والتنوع البیولوجي، ضمن أموٍر لكسب العیش، مثل الغذاء، والمیاه، والطاقة، واألمن الوظیفي، وكذلك خدمات النُظم اإلیكولو
 یل المثال، أوأخرى. وفي حین أّن نوع األثر ونطاقھ لیسا متماثلین في جمیع األماكن، فإّن الجمیع یدفع الثمن، من خالل زیادة تكالیف الغذاء، على سب

...اقرأ المزیدحتى انعدام األمن البشري.  تلوث الھواء، أو  

روقد اعتمدت البلدان األعضاء في األمم المتحدة باإلجماع یوم  ر والجفاف وذلك خالل اجتماع   التَصحُّ والجفاف بوصفھ الیوم العالمي لمكافحة التَصحُّ
ر والجفاف في ما یلي:وتتمثل أھد ).A/RES/49/115القرار . (1994الجمعیة العامة الذي ُعقِد في عام  اف الیوم العالمي لمكافحة التَصحُّ  

1. تعزیز الوعي العام بھذه القضیة.   
2. ر  والجفاف یمكن معالجتھما بفاعلیّة، وأّن الحلول ممكنة، وأّن األدوات الرئیسیة لتحقیق ھذا الھدف تكمن   تمكین األفراد من معرفة أن التَصحُّ

على جمیع المستویات. في تعزیز مشاركة المجتمع المحلي وتعاونھ  
3. رتعزیز تنفیذ   ر  اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ   ، وال سیما في أفریقیا. في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید و/أو من التَصحُّ

ر والجفاف:  أمثلة على كیفیة تصدي األفراد والبلدان للتَصحُّ  

• مبادرة السور األخضر العظیم   
• المبادرة الدولیة المعنیة بالجفاف   
• برنامج تحیید أثر تدھور األراضي   
• 2019الفائزون بجائزة األرض من أجل الحیاة للعام    
• أنحاء العالم اإلجراءات المتخذة في جمیع   

ر والجفاف؟ َمن یحتفل بالیوم العالمي لمكافحة التَصحُّ  

. وھذا یشملك أنت لألسباب جمیعا أرضنا ھي التي األرض، مع  كبشر تعاملنا وبكیفیةشخص تعتمد حیاتھ على األرض أن یھتم بھذا الیوم،  ى كلعل
التالیة:  

• إنسان لحیاٍة صحیة ال تزال تأتي من األرضفي المائة من السعرات الحراریة التي یحتاجھا كل  99   
• األرض التي تتسم بالصحة والقدرة على الصمود ھي خط الدفاع األول ضد الكوارث الطبیعیة، مثل الجفاف والفیضانات، والتي أصبحت  

أكثر تواتراً وطوالً وشّدة.  
• رض من أجل تلبیة الطلب المتزاید على السلع والخدمات والنُظم إّن فقدان المزید والمزید من األراضي المنتجة یخلق منافسةً متزایدةً على األ 

اإلیكولوجیة التي تدعم الحیاة.  

https://www.unccd.int/issues/land-and-human-security
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/762/73/pdf/N9576273.pdf?OpenElement
https://www.unccd.int
https://www.unccd.int/actions/great-green-wall-initiative
https://www.unccd.int/actions/drought-initiative
https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
https://www.unccd.int/2019-land-life-award-winners
https://www.unccd.int/actions/actions-around-world
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• ستكون العقود القلیلة القادمة ھي األكثر أھمیةً في استعادة األراضي لمستقبٍل مستدام.   
• المشكلة ھي من صنع اإلنسان، وبالتالي فالبشر ھم أیضاً جزٌء من الحل.   

ستتخذه حیاتنا على كوكب األرض خالل العقد القادم سیكون نتیجةً مباشرةً الختیاراتنا جمیعاً.إنَّ الشكل الذي   

ر والجفاف؟  ما الذي نرید أن یعرفھ الناس عن التَصحُّ  

األراضي المتدھورة وتحسین  إنَّ اإلدارة المستدامة لألراضي ھي مھمتنا جمیعاً. فمن خالل العمل معاً، یمكننا استعادة إنتاجیة أكثر من ملیاَري ھكتار من
ملیار إنسان في جمیع أنحاء العالم. 1.3سبل المعیشة ألكثر من   

• اه اإلنسان. یرتبط كلٌّ من تدھور األراضي وتغیُّر المناخ وفقدان التنوع البیولوجي ارتباطاً وثیقاً ببعضھا البعض، وتُؤثِّر بشكٍل متزاید على رف 
اً أساسیاً لتحقیق عدٍد من أھداف التنمیة المستدامة.ویُعد التصدي لھذه القضایا معاً أمر  

• قد یُؤدي تدھور األراضي على مدار عقد من الزمن إلى حدوث ضرٍر ال رجعھ فیھ، ولكن قد یحقق عقد من استصالح األراضي فوائد  
ةً مباشرةً الختیاراتنا جمیعاً.متعددة. وبالتالي، فإّن الشكل الذي ستتخذه حیاتنا على كوكب األرض خالل العقد القادم سیكون نتیج  

ر والجفاف وكیفیة احتفال الناس بھ، اضغط  .ھنالالطالع على مزیٍد من المعلومات حول الیوم العالمي لمكافحة التَصحُّ  

أراٍض صحیة في حیاتك.اقرأ المزید عن سبب حاجتك إلى   

• األرض في أرقام   
• ل: اإلجراءات وااللتزامات المتعلقة بأھداف التنمیة المستدامةعالٌم أفض   
• التوقعات المتعلقة باألراضي على الصعید العالمي: الرسائل الرئیسیة   

ر  نبذة عن اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ  

ر ھي عبارة عن اتفاقیة دولیة بشأن اإلشراف السلیم على األراضي. وتعمل ھذه االتفاقیة على مساعدة األفراد   اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ
ئة تمكینیة إلدارة والمجتمعات المحلیة والبلدان على خلق الثروة وتنمیة االقتصادات وتأمین ما یكفي من الغذاء والمیاه النظیفة والطاقة من خالل ضمان بی

الموقعون على االتفاقیة نُظماً قویة إلدارة الجفاف بسرعٍة  197مستدامة لمستخدمي األراضي. ومن خالل الشراكات، أنشأ األطراف الـ  األراضي بصورةٍ 
ء القدرة على ھا، وبناوفاعلیّة. وتُساعد اإلدارة الجیدة لألراضي القائمة على السیاسات والعلوم السلیمة على دمج التنمیة المستدامة والتعجیل بتحقیق أھداف

  البیولوجي.مواجھة تغیُّر المناخ، ومنع فقدان التنوع 

 

ر. البرید اإللكتروني جھة االتصال: pcamara@unccd.intالسید/ بابي مامادو كامارا/فریق االتصال التابع التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ  

	

https://www.unccd.int/publications/land-numbers-2019-risks-and-opportunities
https://www.unccd.int/publications/better-world-actions-and-commitments-sustainable-development-goals
https://www.unccd.int/publications/global-land-outlook-key-messages
mailto:pcamara@unccd.int
https://www.unccd.int/actions/17-june-world-day-combat-desertification

