
 #UNCCDLandHeroesاألرض من اجل UNCCDمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية األ ُكن واحدًا من أبطال

 ارفع صوتك للدفاع عن األراضي!

 

األراضي   حماية  حشد طاقات الشباب في سبيل( إلى المشاركة في  UNCCDتدعوكم اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )
 باعتبار ذلك جزءًا من حل ِّ مشكلة تغير المناخ.

 ولم تُعد قدرات الشباب الهائلة وقلقهم البالغ إزاء حالة الطوارئ المناخية خافيًة للعيان. 

تتصاعد بزخٍم قوي حتى  أيام الجمعة من أجل المناخفقد شهدنا تحرُّك الشباب في أثناء االحتجاجات واالعتصامات )فحركة 
أسبوع على انطالقها(، كما أن حركات أخرى مشابهة تولد في شتى أرجاء العالم لخدمة الهدف ذاته:  100ما يقارب بعَد 

 ضمان مستقبل مستدام للجميع. 

 !ونحاول احداث فرقا اكبر ُتحدثون فرقًا. لكن دعونا ننتقل إلى الخطوة التاليةبالفعل أنتم 

 

لة بين األراضي وتغير   المناخ؟ما هي الص ِّ

 انبعاثات غازات الدفيئة ويقل ِّل امتصاص الكربون. تدهور األراضي عامٌل محر ٌِّك لتغير المناخ، ألنه يزيد -

، مثل التغيرات في الغطاء النباتي، والهباء الجوي الناجم عن الرمل التصحر يفاقُم تغير المناخ بعدة طرٍق مختلفة -
 والغبار، وتدفقات غازات الدفيئة.

 والعكس صحيح.، التصحرو  تدهور األراضيُيفاقِّم تغير المناخ بالمقابل،  -

من خالل إدارة األراضي بطريقة مستدامة وتطبيق التدابير الرامية    يمكن تفادي تدهور األراضي أو تقليله أو عكُسه -
 إلى إصالحها وإعادة تأهيلها. 

 ل فعال لتغير المناخ.، وبذلك فهي حبالوعة كربون فعالةتلعب األراضي السليمة دور  -

 هو أحد الحلول األرخص لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. إصالح األراضي -

في مجال إدارة األراضي بطريقة مستدامة )غالبًا ما تحافظ  للمعارف المنتشرة بين السكان األصليين والمحليين -
 في وجه تغير المناخ ومكافحة التصحر. النساء على هذه المعارف( أهمية بالغة في بناء القدرة على الصمود

 

 باختصار:

تلعب الرعاية الجيدة لألراضي دورًا حاسمًا في تنفيذ االلتزامات الدولية المعنية بالمناخ والتنوع 
 البيولوجي والتنمية المستدامة

 )أهداف التنمية المستدامة(.هدفاً مناخياً  17على سبيل المثال، اإلدارة الفعالة لألراضي ضرورية من أجل تحقيق 

 

  



 2020يوم مكافحة التصحُّر والجفاف 

ر  يوم مكافحة التصحُّر والجفافسيرك ِّز  وتدهور  هذا العام على تغيير المواقف العامة إزاء العامل الُمحرِّ ك الرئيسي للتَصحُّ
 ." ألعالف. األليافا .الغذاءاألراضي: عمليات اإلنتاج واالستهالك البشرية المتواصلة. وشعاره هو "

عهم الحضري، يتزايُد الطلُب أكثر على األراضي لتوفير الغذاء واألعالف الحيوانية  ان وزيادة ثرائهم وتوسُّ مع تنامي عدد الُسكَّ
واأللياف الالزمة لصناعة المالبس. وفي الوقت نفسه، فإنَّ صحة األراضي الحالية الصالحة للزراعة وإنتاجيتها آخذٌة في  

ر والجفاف، نلفت االنتباه إلى سلوك  هذا التراجعع، مع تفاقم التراج بفعل تغيُّر المناخ. ومن خالل إحياء يوم مكافحة التصحُّ
المستهلكين   كل من  المستهلكين بصفته العامل المحر ِّك الرئيسي للتصحر وتدهور األراضي. وتعدُّ اإلجراءات الملموسة من قبل

األفراد والمنتجين عاماًل أساسيًا في تحقيق التغيير السريع الذي نحن في أمس  الحاجة إليه لحماية األراضي والحفاظ على 
 التنوع البيولوجي والتصدي لتغير المناخ. 

 

 َمن الذين يمكنهم المشاركة، وكيف؟

ر ’ُكن و  #(" UNCCDLandHeroes‘ )األرض    من اجل  بطالاألاحدًا من  تتوجه حملة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ
عامًا( في كل أرجاء العالم. وهي حملٌة عبر وسائل التواصل االجتماعي "من الشباب  30إلى  15إلى فئة الشباب )بعمر 

 #.FoodFeedFibre# وUNCCDLandHeroesإلى الشباب" وستنتشر تحت الوسَمين 

 UNCCD)من اجل األرض بدخولك المسابقة، ستصبح تلقائيًا واحدًا من أبطال اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

Land Hero.) 

في أيامنا هذه تحديدًا، ال ُيسمح بالتجمعات البشرية الكبيرة في الشوارع أو األماكن العامة. لكن ما زلنا نملك اإلمكانية واإلرادة  
 حشٍد افتراضي غفير يدافع عن األراضي. والقدرة على جمع

 يرجى قراءة قوانين االشتراك في المسابقة بدقة لتتأكد من أنك مؤهل للمشاركة وبأن طلبك متوافق مع هذه القوانين.

 سُيدعى المشاركون إلى: 

للحد ِّ من األثر الذي يخل ِّفه على األراضي  حاًل ملموساً تقديم نص قصير ُمرفق بصورة أو مقطع فيديو، يقترحون فيه  -
 ، أو استهالكنا لها. األليافو/أو  األعالفو/أو  للغذاءإنتاُجنا 

o  تبادل المالبس بين األصدقاء، أو صنع السماد العضوي، أو استخدام منديل األفعال الفرديةمن األمثلة على :
 قماشي بداًل عن المناديل الورقية، إلخ. 

o  إنشاء حديقة لألحياء السكنية، أو استغناء إحدى  المشاريع القائمة الهادفة إلى إحداث فرقٍ  علىمن األمثلة :
المدارس كليًا عن المنتجات البالستيكية أو حشد جهودها لمنع هدر الطعام، أو ناٍد يجتمع أسبوعيًا إلصالح 

 انية مدرسة، إلخ.المالبس وترميمها من أجل التبرع بها لمأوى محلي أو إعادة بيعها لرفدِّ ميز 

شارك القصة على وسائل التواصل االجتماعي )فيسبوك، أو تويتر، أو إنستغرام(، مع إضافة الوسم الخاص باتفاقية   -
 # وUNCCDLandHeroes، واستخدام الوسَمين الرسميين للمسابقة UNCCDاألمم المتحدة لمكافحة التصحر 

FoodFeedFibre#. 



لغٍة من اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة )العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية نرحب بطلبات مشاركتكم في أي  
واإلسبانية(. إذا لم يكن منشورك األصلي في أي ِّ لغة من اللغات السابقة ألن لغًة أخرى هي األنسب للتواصل مع متابعيك، 

 يرجى إرسال الترجمة إلينا لنتمكن من قبول مشاركتك.

( جميع المنشورات التي تتضمن الوسوم الرسمية للمسابقة UNCCDبع هيئة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )ستتا
UNCCDLandHeroes و #FoodFeedFibre#  بشكل يومي، كما ستنشر بعضًا من األفكار الُملهمة والمؤثرة التي

 يقترحها المشاركون من شتى أرجاء العالم. 

 

 األراضي ؟ من اجل UNCCDدة لمكافحة التصحر اتفاقية االمم المتح ما هي صفات بطل

 برسالتك. مؤمناً كن 

 طبيعة جمهورك وكيفية التأثير فيه. اعرِّف

 .بشغفرسالتك  قدم

 للمشاكل والتحديات التي تثيرها. اقترح حلوالً 

 ، ألن األفعال أبلُغ من األقوال.كن قدوة

 جمهورك لدعم قضيتك من خالل إثبات تأثيرها المباشر على حياتهم. احشد

 ر وأن يكونوا جزءًا منه.جمهورك، ادفعهم للشعور أن بمقدورهم لعب دور في التغيي مك ِّن

 مع جمهورك وحافظ على استمرارية الحوار. تفاعل

 

 جائزٌة لدفعِّ مبادرتك ُقُدمًا!

األراضي المشاركين في  من اجل  UNCCDال  دوالر أمريكي لواحٍد فقط من أبطال 500سوف ُتمنح جائزة نقدية قدُرها 
مؤثر وقابٍل المشروع بشكل  ، الستثمارها في تنفيذ  بالقابلية لالنتشار الواسع   المسابقة، حيث ستخصص لمشروٍع متميٍز يتمتع  

 (. 2021)بحيث ُينفَّذ بحلول نهاية سنة  والتطوير  للتوسع

ز، وسترو ِّج لمشروعه على نطاٍق واسع عبر وسائل ستختار األمانة العامة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر الفائ 
التواصل االجتماعي، وسُتطلع عليه سفراء األراضي التابعين التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر لكي يدعموه عبر 

مثل يوم  قنواتهم. كما سُيعرض المشروع الفائز خالل أهم الفعاليات التي تقيمها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،
ر والجفاف في العاَمين   .2021و 2020مكافحة التصحُّ

 

 تواريخ هامة 

  2020آذار/مارس  23    انطالق المسابقة 

 2020أيار/مايو  15 الموعد النهائي إلرسال طلبات االشتراك

 2020حزيران/يونيو  17  إعالن اسم الفائز والترويج للمشروع



 #UNCCDLandHeroesاألرض  اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر من اجل ُكن واحدًا من أبطال

 قوانين المسابقة

 

للحد ِّ من األثر الذي يخل ِّفه على  حاًل ملموساً ندعو المشاركين إلى تقديم نص قصير ُمرفق بصورة أو مقطع فيديو، يقترحون فيه 
 ، أو استهالكنا لها.األليافو/أو  األعالفو/أو  للغذاءاألراضي إنتاُجنا 

 

م للمسابقة:  شروط التقدُّ

 

 إذا قد مت مقطع فيديو  (1

 أفقي (أ

يغ:  (ب  720p / 1080p / 1440p / 16:9الص ِّ

 

 إذا قدمَت صورة فوتوغرافية  (2

 أفقية أو عمودية (أ

ل أن تكون بدقة  (ب   dpi 300يفضَّ

 

ت لألمم المتحدة )العربية والصينية واإلنجليزية  (3 يجب أن يكون الفيديو/النص الُمرفَقان بمنشورك في إحدى اللغات الرسمية الس ِّ
عاله. والفرنسية والروسية واإلسبانية(. إذا كان منشورك في لغٍة أخرى، يرجى تزويدنا بترجمته إلى إحدى اللغات المذكورة أ 

@( عبر أي منصة من المنصات المشاركة )فيسبوك UNCCDيمكنك تزويدنا بالترجمة من خالل إرسالها في رسالة خاصة )
 أو إنستغرام أو تويتر(.

 

 يمكن المشاركة ألكثر من مرة خالل مدة المسابقة. (4

 

 

 الموعد النهائي إلرسال الطلبات

 

بتوقيت بون بألمانيا  23:59، الساعة 2020أيار/مايو  15الموعد النهائي كي تكون مشاركتك مؤهلًة للفوز بالجائزة النقدية هو 
حتى بعد انقضاء الموعد النهائي   UNCCD(. لكننا بالطبع نشجعك على مواصلة مهمتك كواحٍد من أبطال األراضي  2)غرينتش +

 للمسابقة!

 

 المؤهَّلون للمشاركة:

 

 المشاركة مجانًا. -1

عامًا في يوم اشتراكهم. قد ُيطلب من المرشحين النهائيين تقديم ما ُيثبت  30و 15يجب أن يكون ُعمر المشاركين بين  -2
 أعمارهم في شهر أيار/مايو. 



 #.FoodFeedFibre# و UNCCDLandHeroesلن تتم دراسة أي طلب ال يتضمن الوسَمين معًا  -3

الموظفين الحاليين والسابقين، والمستشارين، والمتمر ِّنين لدى األمم المتحدة، إلى جانب األقارب من ُيسمح بمشاركة  -4
 الدرجة األولى لألفراد المذكورين آنفًا، لكنهم غير مؤهَّلين للحصول على الجائزة المالية.

ا، ووكاالت األمم المتحدة األخرى، (، وشركائهUNCCDَيمنح المشاركون اإلذن التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) -5
فضاًل عن غيرهم من األشخاص أو الهيئات الحاصلة على تفويٍض من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

(UNCCD لنشر الصور ومقاطع الفيديو والنصوص، والترويج للمشاريع والمبادرات التي تمت مشاركتها خالل هذه ،)
 ك. المسابقة، مع ذكر اسم المشار 

( بالحق ِّ في تعديل مقاطع الفيديو والصور من أجل تضمين UNCCDتحتفظ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) -6
(، ومنها على سبيل المثال ال الحصر UNCCDالعناصر المؤسسية الخاصة باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )

 . UNCCD ال شعار 

المشاَركات في المسابقة أي تأييٍد لمنتجات أو خدمات، أو أي محتوى فاحش، أو عنيف، أو عنصري،  يجب أال تتضمن   -7
ب الديني، أو ينطوي على تشهير. جميع الُمشاَركات التي ال تلبي المواصفات الرسمية سُتستبَعد تلقائيًا  أو يوحي بالتعصُّ

 من المسابقة.

قة إذا كانت الصورة الُمدَرجة في الُمشاَركة ُتظهر شخصًا يمكن تمييز كما يمكن أال ُيقَبل طلب االشتراك في المساب -8
هويته ولم يمنح موافقته على الظهور، أو إذا كانت الصورة أو اإلعالن أو العالمات التجارية ستتطلب من اتفاقية األمم 

 (، ألي سبٍب آخر، الحصول على إذن الستخدامها.UNCCDالمتحدة لمكافحة التصحر )

 

 

 صل: للتوا

 

ني إلى و إذا كان لدى المشاركين أي استفسار أو تعليق، أو كانوا بحاجة إلى مساعدة، عليهم إرسال رسالة بالبريد اإللكتر 
L4L@unccd.int. 

 




