
    #2018WDCD حملة  الیوم العالمي لمكافحة التصحر ٢٠١٨
 

سوء إدارة األرض، التنمیة الحضرية غیر المخطط لھا، فقدان الغذاء والمخلفات تسھم في إستنزاف الموارد 
غازات الدفیئة الوفي الوقت نفسه تنتج انبعاثات  المالالماء، األرض، الطاقة، العمل ورأس  بشكل كبیر مثل

تسھم في االحترار العالمي وتغیر المناخ.التي   
 

2018WDCD ان القرارات الیومیة التي نتخذھافي # حملة تھدف إلى زيادة الوعي ما نشتريه لتناول  -
الطعام والشرب، إرتداء والسفر على موارد األرض. تؤثركلھا  -  

 
؟ كیف يمكنك دعم الحملة  

 
! أثر تدھور األراضي عبر  ییدتح ) وSLMراضي(تنظیم مبادرة/ حدث لتعزيز االدارة المستدامة لال 

  ).LDN( او في بلدك االنترنت
! :عبر أثر تدھور األراضي ییدتح لتعزيز االدارة المستدامة لالراضي و إستخدم أنشطتك الحالیة   

 ل بیاناتك مباشرة إلى اأو أرس wdcd2018@unccd.intل تفاصیل الحدث الخاص بك إلى اأرس •
WDCD حول خريطة العالم أحداث  

• و  GIFو الجتماعیة ااالعالم ت بطاقاو 2018م لرسمیة لعاا WDCDسائل م راستخدا 
Infographics لفیديوامقاطع و  

 
!  / Facebook / Twitterثانیة) على حسابك على  30شارك صورك / فیديوھات صورك الشخصیة (< 

Instagram / Weibo تذكر وضع عالمة .UNCCD@   2018وWDCD#  
خذ صور شخصیة/ فیديو مع مواد الحملة - •  
وبطريقة مبتكرة االم فیديوھات صورك الشخصیة مع التعھدات المقترحة أدناه بلغتك خذ- •  

 
                

 
: التعھدات  

 
• الیوم العالمي  نتطلع الى . دعونااوحافظ علیھ میھاقیمة حقیقیة. اح ھااألرض ل" 

لمكافحة التصحر "أو  
• واإلنتاج للعیش  ةطريقة المستدامالأدعم انا  "يوم عالمي سعید لمكافحة التصحر!  

" واالستھالك  
 

! و  Weiboو  Twitterو  Facebookمشاركات أو تغريدات على  2018WDCD#  أحبتابعنا ، شارك ،  
Instagram  2018حزيران    30إلى  1أثناء الحملة (من(  

!  WDCD (11-17 خالل أسبوع GIFاالجتماعیة ، وملفات  االعالم التالیة و / أو بطاقاتالرسائل  شارك 
):2018يونیو ،   
الجوع ، ويعزز  يقلليقلل من الفقر + فقدان الغذاء ، و #LandDegradationNeutralityتحقیق • 

 التواصل(بطاقة وسائل  2018WDCDوأكثر #  يؤمن مساحات خضراء و أماكن سلیمةالسالم 
)1االجتماعیة   

يساعد في استعادة األراضي المتدھورة + قتال  SLMاألرض لھا قیمة حقیقیة. #• 
#ClimateChange # حفظ +biodiversity # تحسین +foodsecurity. # 2018WDCD  
االرض بطريقة أو بأخرى. طرق مستدامة للعیش واإلنتاج واالستھالك تقلل   كل منتج مصدره• 

#2018WDCDمن التأثیر على موارد األرض.   
!   8201	WDCDشارك في حدث 
! weblog UNCCD في شارك   
! UNCCDcbm في مسابقة تصوير األراضي في شارك   

 
، يرجى إرسال المواد التي  WDCD 2018إذا كنت ترغب في الحصول على شھادة إلكترونیة لدعم حملة 

jchoo@unccd.intتؤكد مشاركتك على   

https://trello.com/b/0IJX5vil/world-day-to-combat-desertification-2018wdcd
https://trello.com/b/0IJX5vil/world-day-to-combat-desertification-2018wdcd
https://www.facebook.com/UNCCD/
https://twitter.com/UNCCD
http://weibo.com/p/1001063315932722/home?from=page_100106&mod=TAB&is_hot=1
https://www.instagram.com/unccd/
https://trello.com/b/0IJX5vil/world-day-to-combat-desertification-2018wdcd
https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/unccd-science-policy-weblog/fixing-what-land-losing-between-farm-and
https://knowledge.unccd.int/cbm/photo-competition-2018
mailto:jchoo@unccd.int

