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 أس سية معلوم ت -أولا  
  ابلتوعيععععة 2030-201٨ للفععععية االسععععياتي ي التصععععحر مكافحععععة اتفاقيععععة إطععععا  ُيسععععّلم -1

 الععدو ة يف األطععراف وطلبععت واجلفععاف. األ اضععي وتععدهو  للتصععحر التصععد  يف أساسععي كتنصععر
 خطعععة وضعععع األمانعععة إىل )االتفاقيعععة( التصعععحر مكافحعععة اتفاقيعععة يف األطعععراف ملعععؤمتر عشعععرة الثالثعععة

 دعمععا   وهويتهععا االتفاقيععة مواقععف لععدعم وقنععوا   ئيسععية و سععائ  أهععدافا   تتضععمن قصععرية اتصععاال 
 13-أ م/٤ )املقععععر  2030-201٨ للفععععية االسععععياتي ي االتفاقيععععة إطععععا  إىل ابالسععععتناد اثبتععععا ،
 )أ((.3 الفقرة

 (2030-201٨ )للفعععععية لالتفاقيععععة جديععععدة اتصععععال خطعععععة ُوضععععتت لعععع ل ، ونتي ععععة -2
 الد اسععععععة يف مشععععععا   100 مععععععن جمّمتععععععة وبيععععععاان  وخا جيععععععة داخليععععععة مشععععععاو ا  إىل ابالسععععععتناد

 املصعععلحة وأصعععحا  االتفاقيعععة ملعععو في األساسعععية التوجيهيعععة املبعععاد  اخلطعععة وتعععوفّر االستقصعععائية.
 حمععّددة. مجععاهري إىل االتفاقيععة عععن متسععقة  سععائ  إ سععال وكيفيععة تبليغععه جيععب العع   احملتععوى بشعع ن
 .(1)التصحر مكافحة التفاقية الشبكي املوقع يف الوثيقة على االطالع وميكن

 2019 آذا /مععا   يف اخلطععة تنفيعع  اسععُتتر  اجلديععدة، التنفي يععة اإلدا ة مععن وإبشععراف -3
 يف للنتععائج مععوجز ويععرد املقبلععة. السععنتن لفععية لالتفاقيععة االسععياتي ي التوجععه مععع االتسععا  لكفالععة
 (.2021-2020) املقبلة السنتن فية تركيز حمو  : ابتا   الفرع

 التنفيذ يف احملر  التقد  -اثني ا  
 (2018-2017) واجلف ف التصحر ملك فحة الع ملي اليو  -ألف 

 واجلفعععاف، التصعععحر ملكافحعععة التعععاملي ابليعععوم سعععنة كععع   معععن حزيران/يونيعععه 17 يف ُُيتفععع  -٤
 ابجلهععود اجلمهععو  وعععي لتتزيععز ،1995 عععام يف املتحععدة لألمععم التامععة اجلمتيععة عنععه أعلنععت العع  

 آخعععر منععع  اليعععوم هبععع ا االحتفعععال أنشعععطة التقريععر هععع ا ويغطعععي التصعععحر. ملكافحعععة املب ولعععة الدوليععة
 201٨و 2017 ابألععوام املتتلقعة تلع  السعيما ،ICCD/COP(13)/4 الوثيقعة يف عنعه أُبلغ نشاط

 .2019و
 مععؤمترا  مبركععز حزيران/يونيععه 15 يف اليععوم هبعع ا التععاملي االحتفععال نُظّععم ،2017 عععام ويف -5

 املنعا  وتغعري األخضعر واالقتصعاد البيئعة وزا ة واستضعافته فاسعو، بو كينعا بواغعادوغو، ،2000 واغا
 شخصعيا  فعيهم مبعن وحملعي، دويل مشعا   ٤00 معن أكثعر االحتفعال حضعر وقد فاسو. ببو كينا

  ؤسععا  أدىل التععاملي، االحتفععال وأثنععا  والني ععر. ومععايل فاسععو بو كينععا دول  ؤسععا  قبيعع  مععن اب زة
 علعععى القائمعععة الو عععائف بشععع ن التمععع  إىل دععععوة علعععى فيعععه صعععادقوا مشعععي  ببيعععان الثالثعععة العععدول

 وهععععي - أفريقيععععا تواجههععععا الععععيت الثالثععععة الكبععععرية امليابطععععة للتحععععداي  التصععععد  هبععععدف األ اضععععي
 الععدعوة وهعع   واألمععن. واالسععتقرا  االسععتدامة مبععاد ة خععالل مععن - واألمععن واالسععتقرا  االسععتدامة

__________ 

(1) https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-

04/7.9%20UNCCD%20Communication%20Plan.pdf. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-04/7.9%20UNCCD%20Communication%20Plan.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-04/7.9%20UNCCD%20Communication%20Plan.pdf
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 وشععّكلت آخععرين حكععومين ومسععؤولن وز ا  ضععّمت املسععتوى  فيتععة نععدوة عععن انبثقععت التمعع  إىل
 .(2)هنا التاملي االحتفال عن التقرير ويرد .2017 لتام التاملي االحتفال من جز ا  

 إىل املععدي اجملتمععع ومنظمععا  الدوليععة واحلكوميععة احلكوميععة املنظمععا  مععن ٨7 وقععّدمت -6
 يتععي  مبععا لالحتفععال، تفاعليععة خريطععة وُوضععتت االحتفععال. سععيا  يف أنشععطتها عععن تقععا ير األمانععة

 .(3)اخلريطة إىل اخلاصة احتفاالهتم وإضافة األحداث مشاهدة الشبكي املوقع لزوا 
 يف واجلفععععاف التصععععحر ملكافحععععة التععععاملي اليععععوم نظمهععععا الععععيت اإللكيونيععععة احلملععععة ومشلععععت -7

 "كعو اين التلفزيونيعة والقناة فو ست" فيوتو  "كو اي احلكومية غري املنظمة مع ابلتتاون ،2017 عام
 ودائعععرة الصعععينية، البيئعععة ومؤسسعععة بكعععو اي، املتحعععدة األمعععم لرابطعععا  التعععاملي واالحتعععاد سعععاين " إيكعععو

 ووصعلت الشعبا . معن ومتظمهعم ،شخصعا   Ant Financial Services، 079 552 املاليعة الشعؤون
 العرأ  وتشعك  شعخ.. مليعون معن أكثعر إىل ،Thunderclap منصعة طريع  ععن هلا ُ ّوج اليت احلملة،
 أكثعععر تسععع ي  خعععالل معععن الصعععينية البيئعععة مؤسسعععة ععععن الصعععاد ة اإلصعععال   وايعععة خبصعععو  التعععام
 االجتماعي. لإلعالم WeChat منصة على إع ا  نقرة 1 631 وتلقي قا   100 000 من
 االبتتععاد علععى النععا  واجلفععاف التصععحر ملكافحععة التععاملي اليععوم حعع ّ  ،201٨ عععام ويف -٨

 مسعععتقب  يف االسعععتثما  خعععالل معععن خمتلعععف هنعععج واتبعععاع لأل اضعععي املسعععتدام غعععري سعععتخدامالا ععععن
 يف التعععاملي االحتفعععال وُعقعععد فيهعععا". اسعععتثمر - حقيقيعععة قيمعععة هلعععا "األ   شعععتا  حتعععت األ اضعععي
 ووزا ة البيئعة وزا ة واستضافته إكوادو ، يف - التامل" منتصف "مدينة - املوندو دي  ميتاد سيوداد

 شعععععخ.. 100 حعععععوايل احلعععععدث يف وشعععععا   إبكعععععوادو . البشعععععر  والتنقععععع  اخلا جيعععععة التالقعععععا 
 يف شععععا   اإلكععععوادو ين، البيئععععة ووزيععععر البشععععر  والتنقعععع  اخلا جيععععة التالقععععا  وزيععععر إىل وابإلضععععافة

 التصعععحر، مكافحعععة التفاقيعععة العععوطي ابلتنسعععي  املكّلفعععن وجامايكعععا وغيعععاان غرينعععادا وز ا  احلعععدث
 ُعرضععت االفتتععا ، جلسععة ويف اإلكععوادو  . الوطنيععة املائيععة املععوا د ووزيععر بولنععدا، مععن وزيععر وانئععب
 لأل اضعععي التصعععحر مكافحعععة اتفاقيعععة سعععفرية هعععالونن، ات جعععا السعععيدة سعععتادة معععن ابلفيعععديو  سعععالة
 الععوزا   املسععتديرة املائععدة اجتمععاع خععالل لععا ا  فتععال تبععادل وجععرى .سععابقا   لنععدانف و ئيسععة اجلافععة
 حكومعععععة وسعععععّلطت لأل اضعععععي". املسعععععتدامة اإلدا ة يف االسعععععتثما  ومما سعععععا  "سياسعععععا  بشععععع ن

 طريععع  ععععن األ اضعععي و تعععده أثعععر حتييعععد هعععدف بلعععو  إىل الراميعععة جهودهعععا علعععى الضعععو  إكعععوادو 
 (.2021-2017) الوطنيععة التنميععة خطععة يف األساسععية املفععاهيم أحععد وهععو البيولععوجي، االقتصععاد

 .(٤)هنا 201٨ لتام التاملي االحتفال عن التقرير ويرد
 تقعا ير املعدي اجملتمعع ومنظمعا  الدوليعة واحلكومية احلكومية املنظما  من ٨٨ وقّدمت -9

 علععى تظهععر والععيت واجلفععاف، التصععحر ملكافحععة التععاملي اليععوم سععيا  يف نظمتهععا الععيت األنشععطة عععن

__________ 

(2) https://www.unccd.int/actions/actions-around-world/report-global-observance-world-day-combat-

desertification-burkina-faso. 
(3) https://www.unccd.int/actions/17-june-world-day-combat-desertification/2017-wdcd-events-

around-world . 
(٤) https://www.unccd.int/actions17-june-world-day-combat-desertification/2018wdcd-global-

observance-ecuador. 

https://www.unccd.int/actions/actions-around-world/report-global-observance-world-day-combat-desertification-burkina-faso
https://www.unccd.int/actions/actions-around-world/report-global-observance-world-day-combat-desertification-burkina-faso
https://www.unccd.int/actions/17-june-world-day-combat-desertification/2017-wdcd-events-around-world
https://www.unccd.int/actions/17-june-world-day-combat-desertification/2017-wdcd-events-around-world
https://www.unccd.int/actions17-june-world-day-combat-desertification/2018wdcd-global-observance-ecuador
https://www.unccd.int/actions17-june-world-day-combat-desertification/2018wdcd-global-observance-ecuador
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 شععبكة علععى التععاملي اليععوم محلععة نطععا  وتوّسععع .(5)لالتفاقيععة الشععبكي املوقععع علععى تفاعليععة خريطععة
 .شخصا   5٨٤5٨1 جمموعه ما ليشم  201٨ عام يف اإلنينت

 ملكافحعععة التعععاملي اليعععوم احتفععع  لالتفاقيعععة، والتشعععرين اخلامسعععة السعععنوية الععع كرى ومبناسعععبة -10
 جمععال يف سععنة 25 مععدى علععى البلععدان أحرزتععه العع   بعععالتقدم 2019 عععام يف واجلفععاف التصععحر
 اليععوم هبعع ا التععاملي االحتفععال ونُظّععم ".متععا   املسععتقب  "لنبععي شععتا  حتععت لأل اضععي املسعتدامة اإلدا ة

 جنعب إىل جنبا   تركيا حكومة واستضافته أنقرة، يف لالتفاقية والتشرين اخلامسة السنوية وابل كرى
 حضععر  وقععد لليبععة. التاشععر الععدويل واملععؤمتر التصععحر مكافحععة التفاقيععة اإلعالميععة التمعع  حلقععة مععع

 املشا كن إىل  سالة أ دوغان طيب  جب السيد متايل تركيا  ئي  ووّجه شخ.. 3 000 قرابة
  الصعععععدد. هععععع ا يف وإجنازاهتعععععا التصعععععحر ملكافحعععععة تركيعععععا جهعععععود إىل فيهعععععا يشعععععري احلعععععدث هععععع ا يف

 البيولعوجي التنوع التفاقية التنفي ين واألمينن املتحدة، لألمم التام األمن من  سائ  و د  كما
 واملعدير اإلمنعائي، املتحعدة األمعم بعرانمج ومعدير املنعا ، تغعري بشع ن اإلطا يعة املتحعدة األمعم واتفاقية

 .(6)ةللبيئ املتحدة األمم لربانمج التنفي  
 الدوليعععععة الفوتعععععوغرايف التصعععععوير مسعععععابقة يف الفعععععائزين ععععععن أُعلعععععن احلعععععدث، هععععع ا وخعععععالل -11
 حممعد مهعد  السعيد سعتادة وأعلعن التعاملي. اليعوم مبناسعبة تركيعا حكومة نظمتها اليت 2019 لتام

 .2019 لتععام احليععاة أجعع  مععن األ   جبععائزة الفععائزين عععن الصععومال، وز ا   ئععي  انئععب غواليعد،
 ،بلعدا   12 معن املسعتوى  فيتعو حكوميعون مسعؤولون تقاسعم العوزا  ، املسعتديرة املائدة اجتماع ويف
 الصعتيد علعى األ اضعي تعدهو  أثعر حتييعد هعدف لبلعو  حلعوال   وز ا ، ونعوا  وز ا  مثانيعة بيعنهم من

 مكافحععة التفاقيععة األول التنفيعع   األمععن دايلععو، أ اب هامععا السععيد للراحعع  تكععرم ونُظّععم القطععر .
 والتشرين. اخلام  الت كا   احلف  إطا  يف التصحر،

 ومنظمعا  الدوليعة واحلكوميعة احلكوميعة املنظمعا  معن 6٤ قعّدمت التقريعر، هع ا إععداد وعند -12
 .(7)واجلفاف التصحر ملكافحة التاملي اليوم إطا  يف أنشطتها عن األمانة إىل تقا ير املدي اجملتمع

 (2020-2010) التصحر ومك فحة للصح رى املتحدة األمم عقد -ابء 
 يف وسعععععينتهي 2010 ععععععام يف التصعععععحر ومكافحعععععة للصعععععحا ى املتحعععععدة األمعععععم عقعععععد بعععععدأ -13
 وقعد االتفاقيعة. تنفيع  يف اجلنسعن بعن ابملسعاواة التوعيعة علعى 201٤ ععام من  يرّكز وهو .2020 عام

 تععوفري إىل وهتععدف اجلنسععانية ابملسععائ  تتصعع  أعمععال إجنععاز خععالل مععن ،201٨ عععام يف ذلعع  تواصعع 
 عملها. يف اجلنساي املنظو  مراعاة تتميم كيفية  بش ن الطلب، عند األطراف، إىل التقي الدعم
 يف التصععحر فيهععا مبععا شعع ، قضععااي إىل االنتبععا  2010 عععام منعع  التقععد إجنععازا  ولفتععت -1٤

 يتتلع  فيمعا اجلنساي املنظو  مراعاة وتتميم اجلافة الغااب  وأمهية اجلفاف، وآاث  اجلافة، األ اضي
 خعععالل معععن الواقعععع أ   علعععى املتخععع ة اإلجعععرا ا  علعععى الضعععو  سعععلطت كمعععا  االتفاقيعععة. بتنفيععع 

__________ 

(5) https://www.unccd.int/actions/17-june-world-day-combat-desertification/2018wdcd-events-

around-world . 
(6) https://www.unccd.int/actions17-june-world-day-combat-desertification/2019wdcd-global-

observance-ankara-turkey . 
(7) https://www.unccd.int/actions17-june-world-day-combat-desertification/2019wdcd-events-around-world. 

https://www.unccd.int/actions/17-june-world-day-combat-desertification/2018wdcd-events-around-world
https://www.unccd.int/actions/17-june-world-day-combat-desertification/2018wdcd-events-around-world
https://www.unccd.int/actions17-june-world-day-combat-desertification/2019wdcd-global-observance-ankara-turkey
https://www.unccd.int/actions17-june-world-day-combat-desertification/2019wdcd-global-observance-ankara-turkey
https://www.unccd.int/actions17-june-world-day-combat-desertification/2019wdcd-events-around-world
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 والناشععطن السياسععا  وواضعتي التلمععا  احلملععة ومشلعت فيععديو. وأشععرطة وصعو  إخبا يععة حتقيقعا 
 ومعن األطفعال. سعيما وال للشعبا ، ضعئي  اهتمعام أويل أنعه غعري املدي. اجملتمع ومنظما  البيئين
 التامليععة اخلرييععة املنظمععة مععع التصععحر مكافحععة اتفاقيععة أمانععة تتاونععت الشععبا ، وعععي إذكععا  أجعع 

 يصععب  أن لضععمان املتحععدة اململكععة يف مقرهععا املوجععود Trust for Sustainable “Living" للتتلععيم
 موضعوعها يتمثع  العيت الدوليعة للمعدا   اإلنشعائية ملسعابقتها الرئيسعي احملو  األ اضي تدهو  حتييد
 األ  . على احلياة - املستدامة التنمية أهداف من 15 اهلدف يف 2019 لتام
 عقععد 2030-2021 الفععية املتحععدة لألمععم التامععة اجلمتيععة أعلنععت ،2019 آذا /مععا   ويف -15

 أجعع  مععن املب ولععة اجلهععود تتزيععز ضععرو ة "علععى التشععديد مععع اإليكولوجيععة، الععنظم إلصععال  املتحععدة األمععم
 وإجيعععاد والتنسعععي  التتعععاون إىل و"احلاجعععة واجلفعععاف" اليبعععة وحتعععا  األ اضعععي، وتعععدهو  التصعععحر، مواجهعععة

  اإليكولوجيعة، العُنظم إبصعال  متصع  عمع  معن املتنيعة املتحعدة األمعم كيعاان   بعه تقعوم معا بن التآز  أوجه
 األمعم وبعرانمج املتحعدة لألمعم والز اععة األغ يعة منظمعة A/RES/73/284 القعرا  ويعدعو ". لواليتعه وفقعا   ك ّ 

  يو. اتفاقيا  أماان  أيضا   يضم تتاوي هنج خالل من التقد تنفي  قيادة إىل للبيئة املتحدة

 اإلعالمي التص ل -جيم 
 الشععراكا  إبقامععة اإلعالمععي التواصعع  فتاليععة تتزيععز األمانععة إىل 13-أ م/٤ املقععر  طلععب -16

 وحتسععن النععا  حمو هععا قصعع. نشععر وزايدة اإلعالمععي والتععد يب لالتصععال بيععاان  قواعععد ووضععع
 .)ه((3 )الفقرة ونشرها املنت ا  إعداد
 أمنععاط مععع االتفاقيععة، مبسععائ  املتصععلة اإلعالميععة التغطيععة ح ععم زاد السععنتن، فععية وخععالل -17

 إىل الرامية القطرية ابملباد ا  الغالب يف النامية البلدان تقا ير تتّلقت حن ففي الواقع. يف متميزة
 هعععع ا ويف األ اضعععي. وتعععدهو  اجلفععععاف علعععى املتقدمعععة البلعععدان تقععععا ير  ّكعععز  التصعععحر، مكافحعععة
 ابالحتعاد احلسااب  مراجتي وتقرير التصحر، بش ن التاملي األطل  منشو  من ك   أدى الصدد،
 مععععن الكربععععون انبتععععااث  آباث  املتزايععععد واالهتمععععام أو واب، يف األ اضععععي تععععرد  حالععععة عععععن األو ويب
 يف التقععععا ير متظععععم عليهععععا أتّسسععععت الععععيت الشععععواغ  متثلععععت عامععععة، وبصععععفة .مهمععععا   دو ا   األ  ،

 وامليا . الغ ا  وند ة واليابية، الرملية والتواصف البيئية، واهل رة املنا ، وتغري النزاعا ،
 التفاقيعة التامليعة واآلليعة األمانعة واصعلت :التصةحر مك فحةة اتف قيةة ضةم  تنةدر  منتج ت -1٨

 والنشعععرا  اآل ا  مثععع  منت عععا  نشعععرها خعععالل معععن اإلععععالم وسعععائ  معععع التتعععاون التصعععحر مكافحعععة
 موضععوعية. حمتععواي  حنععو النععا  عمععوم وتوجيععه جديععدة، ومتلومععا  مبدئيععة مواقععف وتقععدم الصععحفية،
 املسعتوى.  فيتعي املسعؤولن معع التواصع  إلبقعا  صعحفية معؤمترا  األمانعة نظّمعت ذل ، إىل وابإلضافة

 التامليعععة التقعععا ير يف االجتاهعععا  حتديعععد أجععع  معععن يعععومي أسعععا  علعععى اإلعالميعععة التقعععا ير تُرصعععد وكانعععت
 املنا . تغري آاث  من التخفيف حي  من مستتها على احملتملة واملخاطر وعملها ابالتفاقية املتتلقة

 مباشعرة إلكيونيعة  سعائ  إ سعال ذلع  يف مبعا خمتلفعة، أشكاال   اإلعالمي االتصال ويتخ  -19
  سعائ  وإ سعال املتحدة، األمم منظومة داخ  والشركا  املتنامية االتفاقية بياان  قاعدة طري  عن
 وسععائ  واسععتخدام إعالميععة، والرابطععا  الشععبكا  مععع شععراكا  وإقامععة الصععحفين، فععرادى إىل

 الفيععععديو وأشععععرطة اإلعالنيععععة املقععععاطع مثعععع  جديععععدة، منت ععععا  واعُتمععععد  االجتماعيععععة. اإلعععععالم
 سععب  لععزايدة - الوسععائ  ومتتععددة مطبوعععة منت ععا  إدمععاج مثعع  - متّينععة هنععج واتُبتععت القصععرية،
 املنت عععا  ومشلعععت سعععوا . حعععد علعععى النعععا  وعمعععوم اإلععععالم وسعععائ  معععع تتزيعععز  بغعععر  التواصععع 
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 وأشعرطة اليوميعة، اإلنسعان حيعاة وقصع. والسياسعا ، التلعوم ومدونعة إخبا ية، حتقيقا  اجلديدة
 أجنزهتعععا سععينمائية مشععا يع مععن معع خوذة حمفو ععة مععواد واسععتخدام إعالنيععة. ومقععاطع قصععرية فيععديو
 حيععع  معععن كبعععرية  كفعععا ة  بتحقيععع  مسععع  سععاب  وقعععت يف التامليعععة واآلليعععة التصعععحر مكافحعععة اتفاقيععة

 هععام  علععى ةواملنظمعع اجلنسععانية ابملسععائ  املتتلقععة احلملععة اعتمععد  املثععال، سععبي  وعلععى التكلفععة.
 املدي. اجملتمع منظما  من مقدمة مسامها  على آذا /ما   ٨ يف للمرأة الدويل اليوم
 يف التععوازن وحتقعع  عععاملي. إعالمععي منععرب علععى  أ  شععهرين كعع   مععرة يُنشععر كععان  املتوسعع ، ويف -20

 وكالعة مثع  األجعر، معدفوع غعري اإلععالم وسعائ  طريع  ععن الغالعب يف اجلغرايف واإلشتاع اللغو  التنوع
 وقنععاي ،China Central Television الصععيي املركععز  والتلفزيععون ،Xinhua News Agency األخبععا 
 الروسعععية ابللغعععة الناطقعععة اإلععععالم وسعععائ  معععع التتعععاون تتزيعععز إىل احلاجعععة ُحعععّدد  وقعععد والتربيعععة. اجلزيعععرة
 واإلقليمي. الوطي الصتيدين على االتفاقية عم  ليويج
 مثع  جعدا   اب زة أحداث يف األ اضي تدهو  أثر حتييد لصندو  إعالنية مقاطع وُعرضت -21

 أبكعرب األ اضعي تعدهو  أثعر حتييعد عن إعالي مقطع آخر حظي ولقد واحد. كوكب  قمة مؤمترا 
 هععع  ، القمعععة معععؤمترا  إطعععا  يف املتروضعععة القصعععرية الفيعععديو أشعععرطة مجيعععع ضعععمن مشعععاهدة نسعععبة

 بن لل مع املضافة القيمة النتائج وتبن مشاهدة. االتفاقية فيديو أشرطة أكثر أحد أيضا   وشّك 
 التوعية. زايدة أج  من واالجتماعية اجلماهريية التواص  وسائ 

 التلعوم مدونعة جنعا  بفضع  احملتعوى لعيويج جديعدة أشعكال اعتمعاد ضعرو ة أتّكد  ولقد -22
 املسامهن من واستة طائفة فيها شا   اليت التصحر مكافحة التفاقية املتريف للقطب والسياسا 

 الطلعععب أن التحليعع  ويبعععن ميععدانين. ومما سععن وعلمعععا  املسععتوى  فيتععي حكعععومين قععادة ضععمت
 عملية. تطبيقية متا ف توفر اليت املدوان  على يكون األكرب

 "إنيبععري "، الثالعع  التععامل أنبععا  وكالععة مععع شععراكتها نطععا  األمانععة وّسععتت :الشةةراك ت -23
 االتفاقيعععة مببعععاد ا  التوعيعععة جلهعععود دعمعععا   الناميعععة، البلعععدان لصعععحفيي التعععامل يف شعععبكة أكعععرب وهعععي

 قععععد األنبععععا  وكالععععة كانععععت  التقريععععر، هعععع ا إعععععداد وعنععععد عنهععععا. متلومععععا  ونشععععر التامليععععة واآلليععععة
 الفعية يف - التفعاهم مع كرة يف املطلعو  التعدد معن أكعرب وهعو - إخبا اي   وحتقيقا   خربا   22 نشر 

 علعععععى الضعععععو  املقعععععاال  هععععع   سعععععّلطت وقعععععد .2019 وآذا /معععععا   201٨ نيسعععععان/أبري  بعععععن
 أحعععداث هعععام  علعععى متظمهعععا وُنشعععر التعععامل، معععن خمتلفعععة أجعععزا  يف القطريعععة واألنشعععطة املبعععاد ا 

 والعععدو ة ،2019و 201٨ يلتعععام التصعععحر ملكافحعععة التعععاملي اليعععوم فيهعععا مبعععا لالتفاقيعععة،  ئيسعععية
 ومبسععاعدة األطععراف. ملععؤمتر عشععرة الرابتععة والععدو ة االتفاقيععة تنفيعع  تترا اسعع لل نععة عشععرة السععابتة
 أنشطتها. عن إخبا ية تقا ير 10 وعممت االتفاقية نشر  الشبكة،

 مقععاال  متقولععة، بتكلفععة وتنشععر، جتمععع أن الشععراكة، هعع   بفضعع  األمانععة، واسععتطاعت -2٤
 إىل ابألسعا  موّجهعة وكانعت إقليميعة خعربة ذوو صعحفيون أععّدها ابالتفاقيعة املتصلة األنشطة عن

 نشععر هريالععد بوسععطن أعععاد  املثععال، سععبي  فتلععى التععامل. أحنععا  مجيععع يف الت ا يععة األعمععال مجهععو 
 الفرنسععععية إىل اإلخبا يععععة التحقيقععععا  غالبيععععة وتُرمجععععت غععععاان. يف األ اضععععي استصععععال  عععععن مقععععال

 وطنية. شبه و/أو وطنية إعالم وسيلة 60 عن يق  ال ما يف مقال ك   نشر وأعيد واإلسبانية.
 ععععدد ا تفعععاع بفضععع  أيضعععا   للصعععحفين املباشعععرة التوعيعععة زاد  :بيةةة  ت ق عةةةدة إنشةةة ء -25

 حمتعوى وزاد األطعراف. ملعؤمتر عشعرة الرابتعة للعدو ة السعابقة الفعية يف املشعيكن اهلندين الصحفين
 15 بععن مععا أن التحلععيال  وتبععن املائععة. يف ٤6 بنسععبة التصععحر مكافحععة اتفاقيععة بيععاان  قاعععدة
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 ا تفعع املاضية، السنتن بفية ومقا نة اإلعالم. وسائ   سائ  يقرأون املشيكن من املائة يف 20و
 معععن املائعععة يف 21.5 حعععوايل القطعععاع متوسععع  ويبلعععغ مئويعععة. نقعععاط أ بعععع إىل نقطعععة بنحعععو االجتعععا 

 حلضعو  ابالعتمعاد املتتلقعة املقعاال  أن التحلعيال  وتبعن مرس . صحفي منتوج لك  املشاهدين
 ابلواثئععع  االهتمعععام ولعععزايدة اإلعالمعععي. االهتمعععام معععن األسعععد بنصعععيب حظيعععت الرمسيعععة اجللسعععا 
 لنشعر سوى تستخدمها وال اسياتي ية، بصو ة وإعالمية صحفية نشرا  األمانة تصد  املنشو ة،

 نشعععر أو الصعععحفية( األحعععداث إععععالان  )مثععع  املباشعععر اإلعالمعععي لالسعععتهال  موجهعععة متلومعععا 
 اجلديدة. التلمية النتائج مث  أساسية، متلوما 

 يف متظمهععا كععان  وقععد الصعحفين، قععد ا  لبنععا  أنشعطة األمانععة نّظمععت :القةةدرات بنة ء -26
 يف واحعععد يعععوم ملعععدة إعالميعععة عمععع  حلقعععة تنظعععيم مشلعععت وقعععد لالتفاقيعععة. الكعععربى األحعععداث إطعععا 

 إععععداد جيعععر  وكعععان االتفاقيعععة. تنفيععع  اسعععتترا  لل نعععة عشعععرة السعععابتة للعععدو ة حتضعععريا   جو جتعععاون
 يف دوليععة إعالميععة عمعع  حلقععة وُعقععد  التقريععر. هعع ا صععياغة أثنععا  أخععرى عمعع  حلقععا  ثععالث
 مواضعيتية تد يبيعة دو ة جانعب إىل ،2019 حزيران/يونيعه 19 إىل 16 معن الفية يف تركيا، أنقرة،
 ومعن لليبعة. الدويل املؤمتر خالل أايم ثالثة ملدة علمية عم  وحلقا  ميدانية، و حلة واحد، ليوم

 وإقلعيم اهلنعد يف صعحفي 30 قعد ا  لبنعا  يعومن ملعدة عمع  حلقة متوز/يوليه، يف تُتقد، أن املزمع
 واحعد يعوم ملعدة عمع  حلقعة األطعراف، ملعؤمتر عشعرة الرابتة الدو ة خالل تُتقد، وأن آسيا، جنو 

 األحعععداث هععع   حلضعععو  املرشعععحون والصعععحفيون أسعععبوعن. ملعععدة مواضعععيتية إعالميعععة وإحاطعععا 
 مؤّكعد اهتمعام لعديهم يكعون إعالميعن اسعتقطا  إىل ترمي صا مة تنافسية اختيا  لتملية خيضتون
 مععد بن أو مهععرة كتّععااب    إمعا ويكونععون التصععحر، مكافحععة اتفاقيعة بتمعع  صععلة ذا  مواضععيع بتغطيعة
 األمععد وطويعع  اسععتدامة أكثععر مععايل دعععم تععوفري سيسععاعد الصععدد، هعع ا ويف جيععدة. إمكععاان  ذو 

 ضععمان و) ( ابملوضععوع  مهتمععن شععبا  صععحفين قععد ا  بنععا  )أ( علععى: اإلعالمععي للتععد يب
 عمليعععا  مسحعععت املثعععال، سعععبي  فتلعععى مشعععا كتها. لعععزايدة اإلععععالم وسعععائ  شعععبكا  معععع التتعععاون
 معععن الصعععحفين معععن كبعععرية  جمموععععة إبنشعععا  البيولعععوجي التنعععوع واتفاقيعععة التصعععحر مكافحعععة اتفاقيعععة
 ابأل  . املهتمن الصحفين شبكة مع شراكا  خالل

 الرقمية التص لت -دال 
 حتمعععع  مععععواد إبنتععععاج لالتفاقيععععة التامععععة الصععععو ة تععععدعيم األمانععععة إىل 13-أ م/٤ املقععععر  يطلععععب -27

 و سعععائلها االجتمععاعي تواصععلها وقنععوا  لالتفاقيععة الشعععبكي املوقععع يتضععّمن أن علععى واحلععر  عالمتهععا
 الفععية وخعالل )د((.3 )الفقعرة وتفاعليعا   ديناميعا   حمتعوى مبكتبتهعا اخلاصعة املتلومعا  وخعدما  اإلخبا يعة
 الفيعديو أشعرطة فيهعا مبعا الوسعائ ، املتتعددة احملتعواي  إنتعاج ح عم معن األمانعة زاد  ابلتقريعر، املشمولة
 واجلفاف. التصحر ملكافحة التاملي اليوم أج  من واملن زة االجتماعية اإلعالم وسائ  على املتروضة

 حمعع  وهععو اإلنينععت. شععبكة علععى اإلمجععايل حضععو ها مركععز لالتفاقيععة الشععبكي املوقععع وميثّعع  -2٨
 ُتسععتخدم ذلعع ، مقابعع  ويف ابلكامعع . فيععه وتععتحكم االتفاقيععة متلكععه العع   املؤسسععية العع اكرة إيععداع

 الشععبكي املوقععع إىل الوصععول علععى واملسععاعدة الشععبكا  إلقامععة كمنععابر  االجتماعيععة اإلعععالم وسععائ 
 املنععابر بععن املشععي  احملتععوى وُيسععتخدم متزولععة. بصععو ة أداة أ  ُتسععتخدم ال ذلعع ، ومععع لالتفاقيععة.

 اسعتخداما   خمتلفعة، منعابر بعن وفيمعا االجتماعيعة، اإلععالم ووسعائ  الشعبكي املوقعع بن الرواب  وك ا
 لالتفاقية. الشبكي املوقع يف هبا والتتريف االتفاقية مبسائ  اجلمهو  اهتمام لزايدة اسياتي يا  
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 األول/ تشعرين منع  لالتفاقيعة الشعبكي املوقع زوا  فرادى عدد يف التغري 1 الشك  ويبن -29
 حسععب الشععبكي موقتهععا إىل الوصععول ويبععن الععزوا . عععدد يف واضععحة زايدة مععع ،2017 أكتععوبر
 يلعيهم أو واب، معن هم املستخدمن أغلبية أن آانليتيك  غوغول خدمة يف مسّ   هو كما  القا ة

 أن غعععععري (.2 )الشعععععك  اهلعععععاد  احملعععععي  ومنطقعععععة وأفريقيعععععا واألمعععععريكتن آسعععععيا معععععن مسعععععتخدمون
 غوغ . إىل التاملي الوصول حمدودية بسبب الشبكي املوقع زوا  مجيع تشم  ال اإلحصا ا 

 اإلععالم وسعائ  عرب ابالتفاقية التوعية مستوى يف املس لة الزايدة ٨ الصفحة يف اجلدول ويبّن  -30
 إععالم وسعائ  منعابر واسعتخدمت .2019 نيسعان/أبري  إىل 2017 أاي /معايو معن الفعية يف االجتماعية
 لالتفاقيععة املواضععيتية املسععائ  لععيويج - ويوتيععو  ولينكععدين وويبععو وإنسععتاغرام وتععويي فيسععبو  - اجتماعيععة

 أكثعععععر مجهعععععو  لعععععدى األ اضعععععي تعععععدهو  أثعععععر حتييعععععد ومتويععععع  لأل اضعععععي املسعععععتدامة واإلدا ة اجلفعععععاف مثععععع 
 العع   201٨ لتععام املسععتوى الرفيععع السياسععي املنتععدى خععالل بُلععو  ، املثععال، سععبي  فتلععى .وتنوعععا   عععددا  

 إبععراز أجعع  مععن االجتماعيععة، الرسععائ  مععن سلسععلة املسععتدامة، التنميععة أهععداف مععن 15 اهلععدف اسععتتر 
 شخ.. 100 000 من أكثر التوعية مشلت أسبوع، غضون ويف .3-15 اهلدف

 اإلجعرا ا  معن ععدد اسعتهدف البيئيعة، شعواغلهم ععن يتعرّبون الع ين الشعبا  ععدد تزايعد ومع -31
 مبنعافع الطبيتعة علعى ابحلفعا  اهتمامعه  بع  هبعدف شاابّ   مجهو ا   االجتماعية اإلعالم وسائ  يف املتخ ة
 ععععن املنظمعععة "LoveLand4Climate#" محلعععة عبّععع   املثعععال، سعععبي  فتلعععى لأل اضعععي. املسعععتدامة اإلدا ة
 اإلطا يعة املتحعدة األمعم التفاقيعة والتشعرين الثالثعة العدو ة هام  على االجتماعية اإلعالم وسائ  طري 
 معن )ومتظمهعم شعخ. 500 قرابعة األطعراف(، ملعؤمتر 23 )العدو ة األطعراف ومعؤمتر املنعا  تغعري بش ن

 مععن وجمموعععة شععخ.. ٤05 ٨93 جمموعععه مععا التوعيععة ومشلععت احلملععة، شععتا  السععتخدام الشععبا (
 سعو  معع ابلتتعاون نُظّمعت وخا جهعا اإلنينعت شعبكة ععرب الشعبا  اجلماهري تستهدف اليت املنتداي 
 .ICCD/CRIC(18)/8 الوثيقة يف الوا د النحو على القد ا ، لبنا  االتفاقية
  1 الشك 
 بةةن الفةةرتة يف التصةةحر ملك فحةةة املتحةةدة األمةةم لتف قيةةة الشةةبكي املوقةة   وار فةةرادى عةةدد
 201٩ ونيس  /أبريل 2017 األول/أكتوبر تشري 
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  2 الشك 
 هو كم   الق رة، حسب التصحر ملك فحة املتحدة األمم لتف قية الشبكي املوق  إىل الوصول
 آ ليتيكس غوغل خدمة يف مسّجل

 

  1 اجلدول
 الجتم عية الوس ئط عرب التواصل

 املئوية ابلنسبة الزايدة 2019 نيسان/أبري  التواص  أنشطة 2017 أاي /مايو التواص  أنشطة االجتماعي التواص  أداة
 30,7 إع ا  نقرة 23 000 إع ا  نقرا 1760٤ فيسبو     

 ٤0,3 متابع1٨ 300 متابتا   130٤1 تويي
 1٤,9 متابتا   ٤0 123 متابتا   3٤933 ويبو

 املعلوم ت نشر -ه ء 
 إىل وابإلضعافة التوعيعة. ألغعرا  كتيبعا   سعبتة ُنشعر  التقريعر، هب ا املشمولة الفية خالل -32

 يرّكعز والع   األ  "، علعى "احليعاة الفرعي التنوان له وضع ال   أفض " "عامل الكتا  ُنشر ذل ،
 الربيطععاي الناشععر مععع بشععراكة املسععتدامة، التنميععة أهععداف مععن 15 اهلععدف مععن 3-15 الغايععة علععى

 وأحعععداث االتفاقيعععة إطعععا  يف كعععربى  أحعععداث تنظعععيم مبناسعععبة املنشعععو ا  هععع   وُوّزععععت  وز. تيعععودو 
 الطبيتيعة للمنعا ر التعاملي واملنتعدى االتفاقيعة تنفيع  اسعتترا  لل نعة 17 الدو ة ذل  يف مبا خا جية،
 لألمانة. التابتة اإلقليمية التنسي  وحدا  طري  عن املنظمة واإلقليمية الوطنية األنشطة وك ل 

 علععى املنشععو ة املععواد عععن حمّدثععة متلومععا  وهععي - التاجلععة االتفاقيععة أخبععا  نشععرة وتُرسع  -33
 زايدة يشععععك  مععععا وهععععو أسععععبوعن. كعععع   مععععرة مشععععا   30 000 حععععوايل إىل - الشععععبكي موقتهععععا
 ،ICCD/COP(13)/4 الوثيقععععععة يف الععععععوا د السععععععاب  املشععععععيكن بتععععععدد مقا نععععععة املائععععععة يف 30 بنسععععععبة
 أهعداف ذا  اتصال  سائ  إل سال أيضا   اإللكيوي الربيد واسُتخدم مشي . 23 000 والبالغ
 ألحععداث الشعبكي املوقعع يف مسعامهة طلعب مثعع  - متلقيهعا معن و دودا   إجعرا ا  وتتطلعب حمعّددة
 التامل. أحنا  مجيع يف واجلفاف التصحر ملكافحة التاملي اليوم
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 الشععععبكي املوقععععع علععععى زاي ة املععععوا د أكثععععر ضععععمن املكتبععععة وفهععععر  املتععععريف القطععععب ويععععرد -3٤
 الصعععلة ذا  املترفيعععة ابملعععوا د الشعععبكية الصعععفحة لعععزوا  الكبعععري االهتمعععام علعععى يعععدلّ  ممعععا لالتفاقيعععة،
 الوثيقععة يف املتععريف القطععب عععن تفصععيال   أكثععر تقريععر ويتععا  واجلفععاف. األ اضععي وتععدهو  ابلتصععحر

ICCD/COP(14)/CST/5. 
 وبطاقعا  ملصعقا  ابلتقريعر املشعمولة الفعية خعالل أُنت عت العيت األخعرى اليوجيية املواد ومشلت -35

 واألحعععداث االتفاقيعععة نظمتهعععا العععيت األحعععداث خعععالل ُوزّععععت وقعععد إيكولوجيعععة، وحقائعععب وأقعععالم بريديعععة
 مكافحععة اتفاقيععة مبععاد ة لععدعم اجلفععاف عععن واثئقعي فععيلم أٌنععتج ذلعع ، علععى وعععالوة الصععلة. ذا  اخلا جيعة
 لل فاف. الت هب أبمهية السياسة وصانتي اجلمهو  وعي وزايدة اجلفاف بش ن التصحر

 احلي ة أجل م  األرض بر مج -واو 
 يف مقرهععا املوجععود إليععون مؤسسععة تدعمععه العع   احليععاة، أجعع  مععن األ   بععرانمج يشععا   -36

 اجلمهعععععو  تثقيعععععف إىل الراميعععععة املتعععععا ف ودععععععم التوعيعععععة أنشعععععطة معععععن متنّوععععععة طائفعععععة يف الصعععععن،
 مما سععا  تنفيعع  وبفوائععد األ اضععي تععدهو  أثععر حتييععد هععدف حتقيعع  أبمهيععة يتتلعع  فيمععا والسياسععين

 .(٨)لأل اضي املستدامة اإلدا ة
 يف املتقععودة األطععراف ملععؤمتر التاشععرة الععدو ة يف احليععاة أجعع  مععن األ   جععائزة وأُطلقععت -37
 االعععععياف إىل اجلععععائزة هعععع   وترمععععي تشععععانغوون. مبععععاد ة إطععععا  يف كععععو اي  جبمهو يععععة 2011 عععععام

 استصعععال  يف املثاليعععة وللقيعععادة لأل اضعععي املسعععتدامة اإلدا ة ملما سعععا  وامللهمعععة البعععا زة ابحلعععاال 
 .2017و 2012 عامي بن الفية يف فائزا   عشر ثالثة واختري املتدهو ة. األ اضي

 إىل 2017 لتعام احليعاة أجع  معن األ   جعائزة وُمنحت سنتن. ك   مرة متن  اجلائزة وابتت -3٨
 احملليععة اجملتمتععا  حيععاة وتغيععري البشععر  األمععن حتسععن علععى ملموسععة أدلععة أعمععاهلم تضععمنت مرشععحن
 ملكافحعة التعاملي ابليعوم التعاملي االحتفعال يف ابجلعائزة الفعائزين ععن وأُعلعن األ اضعي. تدهو  من املتضر ة
 منظمععة هععم احليععاة أجعع  مععن األ   جبععائزة والفععائزون فاسععو. بو كينععا واغععادوغو، يف واجلفععاف التصععحر

Watershed Organisation Trust  وبععرانمج للبيئععة املتحععدة األمععم وبععرانمج ابهلععن Practical Action 

Sudan وزا ة التصعععحر، ملكافحعععة العععوطي للمكتعععب التامعععة املعععديرة ابن، ينغعععزين والسعععيدة السعععودان  معععن 
 ونُظّععم خاصععة. هتنئععة علععى إسععبانيا مععن فونسععيكا إسععكوديرو فلو نسععيا السععيدة حصععلت كمععا  الغععااب .

 2٨ معععن الفعععية يف ُعقععد الععع   السعععاد  الععدويل كوبعععوكي  صععحرا  منتعععدى خعععالل اجلععوائز تسعععليم حفعع 
 الصن. ال اي، حلكماب املتمتتة الداخلية منغوليا منطقة يف 2017 متوز/يوليه 30 إىل
 األفعراد علعى الضعو  اآلاث " معن "عقود شتا  حتت املنّظمة 2019 عام جائزة وستسّل  -39

 معن واسعع نطعا  علعى األ اضعي تعدهو  أثعر حتييعد يف جعدا كبعرية  مسعامهة سامهوا ال ين واملنظما 
 كبعرية  إجيابيعة وأتثعريا  أكثعر أو سعنة 25 معدى علعى موجهعة وإجعرا ا  مستدامة تغيريا  خالل
 االحتفعععال يف ابجلععائزة الفعععائزين عععن وأُعلععن واجملتمعععع. احملليععة واجملتمتععا  والسعععكان األ اضععي علععى

 .2019 حزيران/يونيه 17 يف أنقرة يف واجلفاف التصحر ملكافحة التاملي ابليوم التاملي

__________ 

تتععععععععععا  متلومععععععععععا  إضععععععععععافية عععععععععععن بععععععععععرانمج األ   مععععععععععن أجعععععععععع  احليععععععععععاة علععععععععععى الععععععععععراب  اإللكععععععععععيوي التععععععععععايل:  (٨)
https://www.unccd.int/actions/land-life . 

https://www.unccd.int/actions/land-life
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 (2021-2020) املقبلة السنتن فرتة تركيز حمور -اثلث ا  
  األمانععععة، تواصعععع  أنشععععطة يف ملحععععو  حتّسععععن إىل االتفاقيععععة اتصععععال خطععععة تنفيعععع  أفضععععى -٤0
 العيت الشعبكي املوقعع زوا  وععدد اإلععالم وسعائ  يف املنشعو ة املقعاال  عدد زايدة من يّتض  كما
 متتكعععف يف االتصعععال خطعععة واسُتترضعععت التنفيععع . يف احملعععرز التقعععدم :اثنيعععا   الفعععرع يف إليهعععا ُأشعععري

ععم التصععحر مكافحععة اتفاقيععة ملععو في  اسععياتي ية بشعع ن واجتمععاع 2019 آذا /مععا   25 يف نُظِّّ
 االسعععياتي ي اإلطعععا  تنفيععع  لعععدعم كععع داة  فتاليتهعععا لعععزايدة أاي /معععايو ٨و 7 يعععومي ُعقعععد االتصعععال
 االجتاهععا  أيضععا   االجتماعععا  هعع   وحبثععت .2030-201٨ للفععية التصععحر مكافحععة التفاقيععة
 زايدة أجعع  مععن االجتماعيععة، اإلعععالم وسععائ  يف سععيما وال االتصععال، بععنُعُهج يتتلعع  فيمععا األخععرية
 خطعة لتنفيع   ئيسعية ك هعداف  التاليعة اليكيعز جمعاال  وتُقي  خمتلفة. مستهدفة فئا  مع التواص 
 املقبلة. السنتن فية يف االتفاقية اتصال

 االتفاقيعة اتصعال خطعة إطعا  يف هبعا املضعطلع األنشطة مجيع ترمي :السرتاتيجي التوجه -٤1
 االسععياتي ي اإلطععا  تنفيعع  علععى االتفاقيععة يف واحملتملععن الفتليععن املصععلحة أصععحا  مسععاعدة إىل

 تعدهو  أثر بتحييد يتتل  فيما أهدافهم وحتقي  2030-201٨ للفية التصحر مكافحة التفاقية
 تنفيع  يف الرئيسعي اهلعدف يشعك  األمر ه ا وسيظ  اجلفاف. مع التكيف على والقد ة األ اضي

 املقبلة. السنتن فية خالل اخلطة
 ابتبعاع لالتفاقيعة الت ا يعة التالمعة تتزيعز إىل املقبلعة السعنتن لفعية االتصعال أنشعطة وترمي -٤2
 خمتلفععة، اتصععال منععابر خععالل مععن االتفاقيععة يف املصععلحة أصععحا  مجيععع فيععه يشععر  متكامعع  هنععج

ععع   ابلنسعععبة املنت عععة األ اضعععي فوائعععد تُعععربِّز قويعععة علميعععة أبدلعععة تُعععدعم ومقنتعععة متسعععقة برسعععائ  وُيكمَّ
 التلميعععة واملتلومعععا  البيعععاان  سُتسعععتخدم الصعععدد، هععع ا ويف املسعععتدامة. التنميعععة أهعععداف لتحقيععع 
 معععن وغريهعععا التامليعععة األ اضعععي توقتعععا  منشععو  معععن املسعععتمدة التامعععة السياسعععة وتوصعععيا  والتقنيععة

 .كامال    استخداما   الرئيسية التلمية التقييما 
 عععن  سععائ  ونشععر احملتععوى زايدة علععى اليكيععز سععي ر  ابلتواصعع ، التوعيععة فتاليععة ولتتزيععز -٤3

 علععى القضععا  يف أيضععا وإمنععا فحسععب اإليكولوجيععة الععنظم إصععال  يف ال لأل اضععي احملععو   الععدو 
 واملسعائ  واجلعوع، الغ ائيعة، لألزمعة ذاتعه الوقعت يف التصعد  معع للدخ ، مد ة فر  وتوفري الفقر

 وإزالععععة البيولععععوجي، التنععععوع وفقععععدان املنععععا ، وتغععععري الطاقيععععة، والتحععععداي  امليععععا ، ونععععد ة الصععععحية،
 املععرأة ومتكععن اجلنسععن بععن املسععاواة وستشععك  واألمععن. السععلم ومسععائ  البيئيععة، واهل ععرة الغععااب ،

 الرسائ . ه   من يت زأ ال جز ا  
 ومععن املناسععب الوقععت يف املسععتهدفة اجلمععاهري إىل الرسععائ  هعع   توجععه أن أيضععا   املهععم ومععن -٤٤

 املسعتهدفة اجلمعاهري جممعوع علعى اسعياتي ية بطريقعة وتُنشر الرسائ  وُتصا  املناسبة. الوسائ  خالل
 أخععععرى منصععععا  مععععع التتععععاون وسععععُيتّزز خمتلفععععة. اتصععععال منصععععا  ويف التصععععحر مكافحععععة ابتفاقيععععة
 الصلة. ذا  املتحدة األمم ومنظما   يو اتفاقيا  ذل  يف مبا املستدامة، التنمية ألهداف

 ابجلمهععععو  ومترفععععة واضععععحة، أهععععداف وجععععود الععععدعوة اتصععععاال  جنععععا  يقتضععععي ،وعمومععععا   -٤5
 املطعاف، هناية ويف صلة. وذا  وحمددة موجزة  سائ  وتوجيه له، مالئمة لغة واستخدام املستهدف

 جممععوع لتحقيعع  املنت ععة األ اضعي بفوائععد اجلمهععو  تثقيععف يف االتصعال خطععة تنفيعع  يسععاهم أن ينبغعي
 لأل اضي. املستدامة اإلدا ة أج  من التم  على وحتفيز  املستدامة، التنمية أهداف
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 أن بيععد واضععحة. وجععود وعلععة وأهععداف واليععة التصععحر مكافحععة التفاقيععة :سةةردية نبةةذة -٤6
 النعا  متظعم على يصتب املثال، سبي  فتلى التتقيد. بتض يشوهبما والتواص  الت ا   التوسيم

 منعع  يتععو  مععا وهععو وإد اكهععا. األ اضععي" تععدهو  أثععر و"حتييععد "التصععحر" قبيعع  مععن عبععا ا  فهععم
 أثعععر حتييعععد مفهعععوم تفسعععري جيعععب التواصععع ، حتسعععن وألغعععرا  النعععا . عمعععوم مشعععا كة طويععع  وقععت
 سعردية نب ة تقدم طري  عن جدواها وإد ا  فهمها اجلمهو  لتموم ميكن بطريقة األ اضي تدهو 

 ابالتفاقيعة املتتلقعة املسعائ  بن الرب  ويشك  التم . حنو وموجهة إجيابية  سائ  وإ سال واضحة
 للقضععااي الشععبا ، وخباصععة اجلمععاهري، فهععم لتتزيععز وسععيلة   املسععتدامة التنميععة حتععداي  مععن وغريهععا

 لالتفاقية. األساسية
 ابلتصعععحر املتتلقعععة املهمعععة والبيعععاان  احلقعععائ  بتعععض أتيحعععت األخعععرية، السعععنتن فعععية ويف -٤7

 توقتعععا  منشعععو  مثععع   ئيسعععية وتقيعععيم اسعععتترا  تقعععا ير خعععالل معععن واجلفعععاف األ اضعععي وتعععدهو 
 واألطلعع  السياسععاي، وموجزهععا والسياسععا  التلععوم بععن التفاععع  هيئععة وتقريععر التامليععة، األ اضععي
 جمعععال يف والسياسععا  للتلععوم العععدويل احلكععومي للمنععرب األ اضععي تعععدهو  وتقيععيم للتصععحر، التععاملي
 إىل املقدمععة التقععا ير تشععك  ذلعع ، علععى وعععالوة اإليكولوجيععة. الععنظم وخععدما  البيولععوجي التنععوع
 وميكععععن االتفاقيععععة. تنفيعععع  يف احملععععرز التقععععدم ملترفععععة قّيمععععة مصععععاد  االتفاقيععععة تنفيعععع  اسععععتترا  جلنععععة

 االتصعععال ألغعععرا  واملنشعععو ا  التقعععا ير هععع   يف العععوا دة واالسعععتنتاجا  البيعععاان  كععع   اسعععتخدام
  حقيقين. أشخا  يف تؤثر اليت اليومية احلياة حتداي  منظو  من تقدميها حال يف والدعوة

 األخضععر السعو  مببعاد ة النعا  عمعوم اهتمعام زايدة يشعّك  أن ميكعن ذلع ، علعى وععالوة -٤٨
 ،ابهعرا   جناحعا   تسع   العيت التظعيم(، األخضعر السو  )مباد ة والساح  الصحرا  منطقة يف التظيم
 لأل اضععععي. املسععععتدامة اإلدا ة بفوائععععد واجلمهععععو  السياسععععا  واضععععتي اعععععياف يف األمععععام إىل قفععععزة

 اجلمهعععو  فهعععم تتزيعععز يف يسعععاعد أن ميكعععن التظعععيم األخضعععر السعععو  مبعععاد ة جناحعععا  بعععن والعععرب 
 األ اضععي. تععدهو  أثععر حتييععد هععدف حتقيعع  أمهيعة مععدى علععى وإطالعععه ابالتفاقيععة املتتلقععة للمسعائ 
 األخضر. السو  مباد ة عن تقريرا   ICCD/CRIC (18)/7 الوثيقة وتتضمن

 أوجعه أمهيعة 2030 لتعام املسعتدامة التنميعة خطعة تؤّكد :الدعوة ألغراض التص ل دور -٤9
 تنفيععع  يسعععاهم أن ميكعععن حعععال ويف .2030 ععععام خطعععة حتقيععع  يف التامليعععة األهعععداف بعععن التعععآز 
 وأهععداف صععراحة األهععداف هعع   حتقيعع  يف بن ععا  املسععتدامة التنميععة أهععداف مععن 3-15 الغايععة
 األهداف ه   حتقي  أج  من التاملن املصلحة أبصحا  االعياف يتتن كبري،  حد إىل أخرى

 واجلهععا  التمليععا  دعععم حشععد إبمكاهنععا للععدعوة اسععياتي ية وضععع يتطلععب وهعع ا هعع  . بصععفتهم
 يف املشععا كة السياسععاتية املنصععا  خمتلععف يف يكفععي مبععا 3-15 الغايععة لععدعم الصععلة ذا  الفاعلععة

 منظمعا  معع ذلع  يف مبعا - وشعبكاهتا شعراكاهتا األمانة وستتزز املستدامة. التنمية أهداف تنفي 
 لتحقيعع  - املتحععدة لألمععم التابتععة القطريععة واألفرقععة  يععو اتفاقيععا  مثعع  الصععلة ذا  املتحععدة األمععم
 يف االسياتي ية التكام  فر  وترد الفتالية. من مبزيد املوا د واستخدام املشيكة الفوائد من املزيد

 .3 الشك 
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   3 الشك 
 السرتاتيجية التك مل فرص

 
UNEA :للبيئة املتحدة األمم مجتية 

UNCCD: التصحر ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية 
UNFCCC: املنا  تغري بش ن اإلطا ية املتحدة األمم اتفاقية 

CBD: البيولوجي التنوع اتفاقية 

 جهعة أقعوى التصعحر مكافحعة التفاقيعة الوطنيعة الوص  جها  تتترب ذل ، على وعالوة -50
 املسعتدامة التنمية أهداف حتقي  يف لأل اضي املستدامة اإلدا ة لدو  واليويج الدعم حلشد شريكة

 عن ابلتواص  يتتل  فيما األطراف دعم زايدة لالتفاقية وينبغي واإلقليمي. الوطي الصتيدين على
 واإلقليمي. الوطي السيا  مع تكييفها ميكن مواد جمموعة وضع طري 
 على  يو اتفاقيا  بن فيما التآز  أوجه تتّزز تتاونية منّصة  يو اتفاقيا  جنا  ويشّك  -51

 املسععتدام، واسععتخدامه البيولععوجي التنععوع حفعع  بععن تععرب  الععيت األنشععطة ويتععر  التنفيعع  مسععتوى
 والتكيعف املنعا  تغعري آاث  معن والتخفيعف التصعحر، مكافحعة وجهعود لأل اضعي املستدامة واإلدا ة

 يف األطععراف ملععؤمتر عشععرة الرابتععة الععدو ة إطععا  يف عشععرة الرابتععة للمععرة اجلنععا  هعع ا وسععُينظَّم متععه.
 فإنعه االتفاقيا ، بن فيما التتاون بزايدة مس  قد اجلنا  ه ا كان  وإذا التصحر. مكافحة اتفاقية
 يتّ ع  أن االتفاقيعا  بعن فيمعا التعآز  أوجعه معن االسعتفادة إبمكعان أنعه يبن أن أيضا عليه يتتن

 املتاحعة. للمعوا د والفتعال االسعياتي ي االسعتخدام يضمن وأن املستدامة، التنمية أهداف بتحقي 
 معؤمتر إطا  خا ج والدعوة التامة السياسا  وضع جهود يف اجلنا  دو  استكشاف مزيد وينبغي

  يو. اتفاقيا  يف األطراف
 الععدعوة فععر  مععن االتفاقيععة اتصععال أنشععطة تسععتفيد أن جيععب :السةةرتاتيجية الشةةراك ت -52
 اتفاقية بتثة يدعمون ال ين واملنظما  واجلماعا  لألفراد واحملتملة القائمة الشبكا  تتيحها اليت

 وسععععتوجَّه هبعععا. التتريعععف وزايدة لالتفاقيعععة العععيويج إبمكعععاهنم ويكعععون التصعععحر مكافحعععة مكافحعععة
 التتعععاون. أجععع  معععن املعععؤثرة واجلهعععا  األعمعععال ومؤسسعععا  املعععدي اجملتمعععع منظمعععا  إىل العععدعوة
 جنسععععانية منظعععو ا  ميثلععععون الععع ين اجلافعععة ابأل اضععععي املتنيعععن التصعععحر مكافحععععة اتفاقيعععة وسعععفرا 
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 ابملسععائ  النععا  عمععوم اهتمععام لععزايدة اسععياتي ية بصععو ة إشععراكهم جيععب خمتلفععة ولغويععة وجغرافيععة
 بعععرانمج وسعععُيطّو  املسعععتدامة. التنميعععة أهعععداف حتقيععع  يف األ اضعععي دو  وتتزيعععز ابالتفاقيعععة املتتلقعععة
 3-15 الغايعة تعدعم سياسعية دععوة أداة إىل تواصعلي منتعوج معن لريتقعي احليعاة" أج  من "األ  

 املستدامة. التنمية أهداف من
 أنشععطة دعععم حتسععن أجعع  مععن األمانععة مععو في قععد ة سععتتزز :التصةة ل قةةدرات تعزيةةز -53

 3-15 الغايععة إبد اج يتتلعع  فيمععا الصععلة ذا  الفاعلععة واجلهععا  التمليععا  يف تععؤثر الععيت االتصععال
 وتوجيعه املهمعة هب   الوفا  أج  ومن األخرى. املستدامة التنمية ألهداف السياساتية املنصا  يف

 وهعو ابالتفاقيعة، املتتلقعة ابملسعائ  جيّعدة مترفعة للمو فن تكون أن جيب ومنسقة، متسقة  سائ 
 تنظعععيم ععععن فضعععال   توجيهيعععة، مبعععاد  ووضعععع للمتلومعععا  العععداخلي التبعععادل حتسعععن سعععيتطّلب معععا

 االجتماعية. اإلعالم وسائ  واستخدام االتصال جمال يف للمو فن تد يبية دو ا 
 املبتكعععر اإلعالمععي تتاوهنععا األمانعععة ستواصعع  :الع مليةةة اإلعةةال  وسةةة ئط يف أكةةرب ظهةةور -5٤

 وحتسعن اإلخبا يعة، والتحقيقعا  اآل ا  ونشر القد ا ، وبنا  الشراكا ، إقامة خالل من واملتّزز
 معععع التواصععع  معععن أيضعععا   وسعععتزيد ومرئيعععة. فنيعععة منت عععا  اسعععتخدام منهعععا بطعععر  املوجهعععة، الرسعععائ 
 ووضععع اإلقليميععة اإلعععالم وسععائ  مععع التالقععا  تتزيععز طريعع  عععن ابإلنكليزيععة الناطقععة غععري البلععدان
 اللغوية. احلواجز بتخطي تسم  مرئية اتصال وسائ 

 الوقعععت ويف التفعععاعلي التواصععع  االجتماعيعععة اإلععععالم وسعععائ  تعععدعم :الرقمةةةي التحةةةول -55
 وسائ  استخدام يكون أن ميكن صغرية، اتفاقية ألمانة وابلنسبة املصلحة. أصحا  مع احلقيقي
 جهعا  وتتعاون التوعيعة. نطعا  لتوسعيع فتالعة وأداة التكلفعة حيع  معن جمعداي   االجتماعية اإلعالم
 يف  ئيسيا دو ا سيؤّد  واإلقليمية الوطنية املنظما  مع التصحر مكافحة التفاقية الوطنية الوص 
 االسععياتي ي لالسععتخدام خريطععة وستوضععع املتحععدة. األمععم لغععا  جبميععع وتوزيتععه احملتععوى إنشععا 

 الصعلة ذا  التوجيهيعة للمبعاد  الواجعب االعتبعا  إيعال  مع ومحالهتا االجتماعية اإلعالم لوسائ 
 .(9)األخالقيا  ومدونة املسا لة وتدابري

 تطعععوير سيتواصععع  واالجتماعيعععة، التقليديعععة اإلععععالم لوسعععائ  التواصعععلية اإلمكعععاان  ولتتظعععيم -56
 التعدخ  علعى وحتع ّ  اجلمهعو  حُتّفعز العيت بصعراي اجل ابعة املعواد علعى اليكيعز مع الوسائ ، املتتدد احملتوى
 تعرويج لعدعم الوسعائ  متتعددة إنتعاج اسعياتي ية وستوضعع والتصعحر. األ اضعي تعدهو  ملكافحة السريع

 االجتماعية. اإلعالم ووسائ  اإلنينت شبكة على متكامال   تروجيا   اإلخبا ية والتقا ير املنشو ا 

 وتوصي ت استنت ج ت -رابع ا  
 علة  الرئيسةية الدوليةة احمل فل يف السرتاتيجي العمل سريكز املقبلة، السنتن فرتة يف -57
 وسةةرتّكز .2030 لعةة   املسةةتدامة التنميةةة خلطةةة إرشةة د ا  حةةالا  ابعتب رهةة  األراضةةي إدارة إبةةرا 

 ومةة  الدوليةةة احمل فةةل يف ومنسةةقة متسةةقة رسةة ئل تةةرويج )أ( يلةةي: مةة  علةة  التصةة ل أنشةةطة
__________ 

تتبع األمانة سياسا  األمم املتحدة ومبادئها التوجيهية بش ن استخدام املواقع الشبكية ووسائ  اإلعالم  (9)
االجتماعية. انظر، على سبي  املثال: 

<https://www.un.org/en/ethics/pdf/UN_Personal_Use_Social%20Media_Guidelines_Feb_2019.pdf>, 

<https://www.un.org/en/ethics/pdf/putting_ethics_to_work_en.pdf>. 

https://www.un.org/en/ethics/pdf/UN_Personal_Use_Social%20Media_Guidelines_Feb_2019.pdf
https://www.un.org/en/ethics/pdf/putting_ethics_to_work_en.pdf
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 التواصةةةلي احملتةةوى إنتةة     دة و)ب( والع مليةةة  واإلقليميةةةة الوطنيةةة اإلعةةال  وسةة ئل خةةالل
 التصحر ظ هرة عل  أكثر الضوء تسليط و) ( الجتم عية  اإلعال  وس ئط تع و  لتحسن
 البة ر ي  التف قية أصدق ء تعبئة و)د( الع ملية  اإلعال  وس ئط يف واجلف ف األراضي وتدهور
 هب . التعريف و  دة لالتف قية الدعوة هبدف

 اإلدارة منةة ف  فهةةم   دة إىل هتةةدف سةةردية نبةةذة خةةالل مةة  التوعيةةة جهةةود وسةةتعز   -5٨
 األراضةي تةدهور أثر حتييد هدف حتقيق إىل الرامية اإلجراءات وتشجي  لألراضي، املستدامة
 ألصةح ب السةم   يتعةن اللتةزا ، هبةذا الوف ء أجل وم  اجلف ف. م  التكيف عل  والقدرة
 ومكيفة. ابتك رية اتص ل موارد إىل ابلوصول احملتملن وشرك ئه  التف قية يف املصلحة

 :يلي م  يف النظر األطراف تود قد تقد ، م  ضوء ويف -59
 العةةة ملي اليةةةو  مثةةةل الةةةدوي الصةةةعيد علةةة  املت حةةةة التوعيةةةة فةةةرص مةةة  السةةةتف دة )أ( 

 (2020-2010) التصةحر ومك فحة للتصحر املتحدة األمم وعقد واجلف ف، التصحر ملك فحة
 سةةةيم  ل النةةة  ، عمةةةو  تعبئةةةة هبةةةدف اإليكولوجيةةةة، الةةةنظم لسةةةتع دة دةاملتحةةة األمةةةم وعقةةةد

 حتييد هدف حتقيق إىل الرامية اإلجراءات حول واإلقليمي، الوطين الصعيدي  عل  الشب ب،
 اجلف ف  م  التكيف عل  والقدرة األراضي تدهور أثر
 لتعزيةز وعملية ت منتجة ت ابتكة ر يف واملضةي املكتسةبة، اخلةربة علة  البن ء )ب( 

 والتلفزيةو  اإلذاعة سيم  ول إعالمية، منظم ت م  شراك ت وإق مة اإلعال  وس ئط مش ركة
 الن طقةةةةة غةةةةري اجلمةةةة هري يشةةةةمل كةةةةي  اإلعةةةةال  وسةةةة ئط تغطيةةةةة نطةةةة   لتوسةةةةي  العمةةةةومين،
 ابإلنكليزية 

 مةة  معهةة  شةةراك ت وإق مةةة منطقةةة كةةل  يف املةةؤثرة اإلعالميةةة الوسةة ئط حتديةد ) ( 
 والتدريب  املعلوم ت ونشر اجلغرايف النتش ر   دة أجل

 وتقنيةة، علميةة بية  ت إىل اسةتن دا الوس ئط متعددة جديدة حمتو ت وض  )د( 
 القصةةةةرية الفيةةةةديو وأفةةةةال  املصةةةةورة والقصةةةة  البي نيةةةةة والرسةةةةو  الوق ئعيةةةةة الصةةةةح ئف مثةةةةل

 مةة  وغريهةة  الع مليةةة األراضةةي توقعةة ت ملنشةةور السي سةة تية والتوصةةي ت الن جحةةة والتجةة رب
 إىل املقدمةة التنفيةذ وتقيةيم األداء اضاسةتعر  تقة رير إىل وكةذل  الرئيسةية، العلميةة  تالتقييم
 العظيم  األخضر السور ملب درة الن جحة والتج رب التف قية تنفيذ استعراض جلنة
 احملتةةو ت إنتةة   يف خبةةرية خ رجيةةة كيةة  ت  مةة  اسةةرتاتيجية شةةراك ت إق مةةة )هة( 

 التوعيةةة نطةة   و  دة املت حةةة اإلمك نيةة ت مةة  حةةد أقصةة  إىل لالسةةتف دة الوسةة ئط املتعةةددة
 واجلغرافية  اللغوية الثغرات سد م  احملتمل

 مةة  "األرض بةةر مج مثةةل ابلتف قيةةة، التوعيةةة ومنتجةة ت بةةرامج أمهيةةة إبةةرا  )و( 
 ،(10)ريةةو اتف قيةة ت وجنةة   اجل فةةة، ابألراضةةي املعنيةةن التف قيةةة سةةفراء وبةةر مج احليةة ة" جةةلأ

  تعمةةةل ولكةةةي فقةةةط، تواصةةةل كةةة دوات  عملهةةة  يتجةةة و  مبةةة  واملكتبيةةةة، املعرضةةةية واخلةةةدم ت
 التنميةةةة أهةةةداف سةةة ئر بتحقيةةةق وربطهةةة  ،3-15 الغ يةةةة لةةةدعم سي سةةة تية دعةةةوة كةةة دوات
  املستدامة

__________ 

 ابلتتاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطا ية بش ن تغري املنا  ومرف  البيئة التاملية.  (10)
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 اتف قيةةة يف األطةةراف مةةؤمتر إطةة ر خةة ر  ريةةو اتف قيةة ت جنةة   تصةةميم إعةة دة ) ( 
 تغةةري بشةة   اإلط ريةةة املتحةةدة األمةةم واتف قيةةة البيولةةوجي، التنةةو  واتف قيةةة التصةةحر، مك فحةةة
 التنميةةة أهةةداف مةة  العديةةد لتحقيةةق ابلنسةةبة ريةةو اتف قيةة ت فوائةةد يبةةّن  منةةربا بوصةةفه املنةة  

  املستدامة 
 أم نةةةة مةةةوظفي مجيةةة  وكةةةذل  التصةةة ل لفريةةةق التواصةةةلية القةةةدرات تعزيةةةز ) ( 

 وضةة  علةة  واملسةة عدة التصةة ل نشةةطةأل ملقةةد ا الةةدعم تعزيةةز بغيةةة الع مليةةة واآلليةةة التف قيةةة
 املسةةتدامة التنميةةة أهةةداف تنفيةةذ تعةة ج الةةي ية تالسي سةة املنصةة ت واجهةةة يف 3-15 الغ يةةة

 األخرى.
 الال مةةة امل ليةةة لالحتي جةة ت تقةةديراا  الوثيقةةة هةةذ  مرفةةق يف الةةوارد اجلةةدول يتضةةم و  -60

 عةة  اخل رجةةة املةةوارد مةة  متةةو ل أ  علةة  أعةةال ، 56 الفقةةرة يف إليهةة  املشةة ر األنشةةطة لتنفيةةذ
 امليزانية.
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 املرفق

 خ رجة موارد م  سُتمو ل الي األنشطة لتنفيذ الال مة امل لية الحتي ج ت  
 امليزانية ع 

 هع   معن 56 الفقعرة يف إليهعا املشعا  األنشعطة لتنفيع  املطلوبعة امليزانيعة أدان  اجلعدول يبّن  
  الوثيقة.
  اجلدول

  املقدرة والتك ليف األنشطة
 )ابليو و( التقديرية التكلفة نشاط
 فيعععديو وأشعععرطة متحركعععة و سعععوم بيانيعععة ) سعععوم الرقمعععي احملتعععوى زايدة

 30 000 أخرى( وحمتواي 
 ومنّصعععععا  الشعععععبكي املوقعععععع خعععععالل معععععن واملشعععععا كة التواصععععع  تتزيعععععز

 65 000 الصلة ذا  الدولية واألحداث االجتماعية اإلعالم
 30 000  اإلعالم وسائ  شراكة تتزيز
 32 000 الصحفين قد ا  بنا 

 20 000 اجلافة ابأل اضي املتين السفرا  برانمج تتزيز
 ملكافحععععة التععععاملي اليععععوم ذلعععع  يف مبععععا اسععععياتي ية، أحععععداث تنظععععيم

 التصععععحر، ومكافحععععة للصععععحا ى املتحععععدة األمععععم وعقععععد التصععععحر،
 ٤0 000  اإليكولوجية النظم الستتادة املتحدة األمم وعقد
 إلكيونيععععععة، )محععععععال  احليععععععاة" أجعععععع  مععععععن "األ   بععععععرانمج تنفيعععععع 

 270 000   احلياة( أج  من األ   وجائزة دعائية، ومنشو ا /مواد
 ٤87 000 امليزانية ع  اخل رجة املوارد جممو 

 الالزمة. املوا د تُعَت  مل إذا حمدود نطا  على النشاط سُينفَّ  )أ(
 متاحة. أموال ) (

    


