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  مؤمتر األطراف
 التاسعة الدورة

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ -  سبتمرب/ أيلول٢١بوينس آيرس، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج(٦البند 

    العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز       اخلطة وإطار 
   متابعة توصـيات وحـدة      - ) ٢٠١٨- ٢٠٠٨ (تنفيذ االتفاقية    

     التفتيش املشتركة اليت مل تنفَّذ بعد

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل         
   متابعة توصـيات    -  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية    

  وحدة التفتيش املشتركة                      
  مذكرة أعدهتا األمانة

  إضافة
  وضع وتنفيذ استراتيجية اتصال شاملة

  موجز

، إىل األمانة أن تنسق وضع وتنفيذ استراتيجية اتصال شاملة          ٨- م أ /٣طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        
  .لنتائج املتوقعةعلى الصعيد الدويل، مع تضمينها جمموعة من أهداف االتصال األساسية وا

لخطـة وإطـار العمـل      وقد ُوضعت استراتيجية االتصال الشاملة لتكون مبثابة أداة للتنفيذ الفعـال ل             
، وذلك بوضع األساس املعلومايت )٢٠١٨- ٢٠٠٨( للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية نياالستراتيجي

ومت حتديد مثان جمموعات مـستهدفة، كمـا   . صلحةالضروري وحتقيق املقدرة على التبادل فيما بني أصحاب امل     
ُحددت أهداف االتصال األساسية والنتائج املتوقعة، اليت ُمّيز بعضها عن بعض لتجسد الدور والقيمة املضافة لكلٍ 

  .وُتعترب الشراكات مع أصحاب املصلحة املتعددين عنصراً أساسياً يف اإلجراءات االستراتيجية. من اجملموعات
أمـا  . هذه الوثيقة معلومات عن عملية وضع استراتيجية االتصال ومـوجزاً لوثيقـة االسـتراتيجية             وتتضمن    

  ".املسائل املتعلقة باألراضي "Land matters املعنونة ICCD/COP(9)/Misc.1االستراتيجية الكاملة فترد يف الوثيقة 
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  احملتويات

  الصفحة  الفقـرات  

  ٣  ٣- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 

  ٣  ٦- ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ت أساسيةمعلوما  - ثانياً 

  ٣  ١١- ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنهجية  - ثالثاً 

  ٤  ١٥- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهلدف والغايات والرسائل الرئيسية  - رابعاً 

  ٦  ١٧- ١٦  . . . . . . . . . . . . ة املستهَدففئةأهداف االتصاالت والنتائج املتوقعة، حسب ال  - خامساً 

  ١٦  ٢٠- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عناصر العمل االستراتيجي  - سادساً 

  ٢٢  ٢٥- ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - سابعاً 
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   مقدمة-  الًأو
وتنفيذ استراتيجية اتصال شـاملة  أن تنسق وضع ، إىل األمانة    ٨- م أ /٣طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        - ١

  .والنتائج املتوقعةاألساسية موعة من أهداف االتصال ، مع تضمينها جمالصعيد الدويل على

  . لوثيقة االستراتيجيةاستراتيجية االتصال وموجزاًوضع وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عن عملية   - ٢

  .ICCD/COP(9)/Misc.1 الوثيقة لكاملة يفستراتيجية االاوترد   - ٣

   معلومات أساسية-  ثانياً
 للسنوات نيخلطة وإطار العمل االستراتيجي من أركان ا    أساسياً ركناً"  والتثقيف الترويج والتوعية "شكل  ي  - ٤

وهتدف االستراتيجية إىل دفع اتفاقية األمم ). ستراتيجيةاال ()٢٠١٨- ٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
يف العمليات واجلهات الفاعلة الدولية والوطنية واحمللية ذات الـصلة          فعالية  لتأثري ب ا"إىل  املتحدة ملكافحة التصحر    

  ).١- اهلدف التنفيذي" ( على حنو مناسبتردي األراضي واجلفاف/بالتصحرلتناول املسائل املتعلقة 

تنفيذ استراتيجية اتصال شاملة    أن تنسق وضع و   ، إىل األمانة    ٨- م أ /٣ب مؤمتر األطراف، يف مقرره      وطل  - ٥
 وهلذا .))ب(’٣’)ب(٢٠الفقرة (والنتائج املتوقعة  األساسية جمموعة من أهداف االتصال، مع تضمينها   الصعيد الدويل  على

 من االتفاقية ١٩وتتناول املادة . ية يف نشر املعرفة واملعلوماتأهداف االستراتيجفيما يتعلق بتحقيق استراتيجية املقرر أمهية 
تعزيز استخدام ونشر معارف السكان احملليني ودرايتهم العملية يف "التوعية العامة بتشجيع األطراف على التثقيف و

  ".برامج التعاون التقين

إىل وضـع   التنفيذ اإلقليمي   فقات  ، ُدعيت األطراف والبلدان املشمولة مبر     ٨- م أ /٣مبوجب املقرر   أيضاً  و  - ٦
تنظر فيها جلنة استعراض تنفيـذ      مؤشرات ذات صلة على الصعيدين الوطين واإلقليمي لتنفيذ االستراتيجية، كي           

وضـع  الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، اتفقت األطراف علـى            ويف. السابعةدورهتا  االتفاقية يف   
وقـد  . ملتفق عليها وإدراجها يف نظام بسيط وفعال الستعراض تنفيذ االستراتيجية         جمموعة حمدودة من املؤشرات ا    

استراتيجية االتصال الشاملة توصيات األطراف لتمكينها من أن تكون أداة لتنفيذ االستراتيجية            وعيت يف وضع    ر
  .وعملياهتا املتصلة بإعداد التقارير

  املنهجية -  ثالثاً
حث خيارات االتصال واعتماد وسائل اتصال فعالة لزيادة الوعي بالتصحر استراتيجية االتصال لبُوضعت   - ٧

اً لبلـوغ   عزيزتفيما بني املنظمات الوطنية والدولية      روابط  وتردي األراضي واجلفاف على الصعيد الدويل بإقامة        
طة العمـل    متوافقة مع خ    تكون  مفهوم الستراتيجية اتصال شاملة    وقد استلزم ذلك حتديدَ   . أهداف االستراتيجية 

  . هذه االستراتيجية وتنفيذهايف إطار االستراتيجية، وتصميَموضعها املتعددة السنوات اليت مت 

وقد مت حتديد مفهوم استراتيجية االتصال عن طريق تقييم االحتياجات بالتشاور مع أصحاب املـصلحة                 - ٨
دلت األفكار األولية املـستندة إىل      وُتبو. املتعددين، وهو ما سهل إجراء استعراض شامل للمجموعات املستهدفة        
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ها األمانة على هامش الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية تالتظاهرة اليت نظمتقييم االحتياجات يف أثناء 
 تبـادلوا آراء مفيـدة       شخـصاً  ٤٥حنو  وشارك فيها   ". مناقشة بشأن استراتيجية االتصال الشاملة    "حتت عنوان   

  .يجية االتصالوتوقعات بشأن استرات

وعقب الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أُنشئ فريق مناقشة على اإلنترنت يتكون من خـرباء يف                   -٩
 االتصال الذين ميكنهم التطوع بتقدمي األفكار وتبادهلا دعماًفضفاضة من خرباء والفريق عبارة عن شبكة . جمال االتصاالت 

اجملتمـع  فئات   من األطراف واملنظمات الدولية و      خبرياً ٤٤وع املشاركني يف فريق املناقشة      وبلغ جمم . االستراتيجيةلوضع  
  .٢٠٠٩أبريل / حىت نيسان٢٠٠٨ديسمرب /املدين، وذلك يف الفترة من كانون األول

إىل جهات االتصال الوطنية التابعة     رسلت املسودة   ، أُ ستراتيجية االتصال  ال وعند اكتمال املسودة األولية     - ١٠
موقع االتفاقيـة   يف  وُنشرت املسودة كذلك    . التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر الستعراضها والتعليق عليها       

  . للتعليقات العامة من زوار املوقععلى اإلنترنت طلباً

  : لإلطار الزمين التايلالقول، فإن تطوير استراتيجية االتصال قد مت وفقاًخالصة و  - ١١

  النشاط  الوقت

  ٢٠٠٨أكتوبر /األولتشرين 
الدورة الـسابعة للجنـة      (٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

  )استعراض تنفيذ االتفاقية
  ٢٠٠٨ديسمرب /منتصف كانون األول

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان- ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
  

  ٢٠٠٩أبريل /نيسان
  ٢٠٠٩مايو /أيار- أبريل/نيسان
  ٢٠٠٩يونيه /حزيران

  التقييم األويل واملسودة
الـدورة الـسابعة للجنـة      أُقيمت على جانب    تظاهرة  

  لتلقي ردود الفعل األوليةاستعراض تنفيذ االتفاقية 
  خرباء االتصالمن إنشاء فريق 

  فريق مناقشة على اإلنترنت
  تنقيح املسودة

  الربيد اإللكتروينبواسطة تشاور حكومي دويل 
  التنقيح النهائي للمسودة

يف دورته التاسعة   تقدمي االستراتيجية إىل مؤمتر األطراف      
  إلصدارها يف شكل وثيقة

   اهلدف والغايات والرسائل الرئيسية-  رابعاً
تليب استراتيجية االتصال االحتياجات من املعلومات واالتصاالت للشركاء املتعددين الذين سيكون هلـم               - ١٢

ذه االحتياجات، يف املقـام األول،  وسُتلىب ه. دور يف الشراكة العاملية اليت دعت هلا الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف   
تعزيز دعـم االتـصاالت     ’ ١’: عن طريق مبادرات الدعوة املوجهة حنو زيادة الوعي والتثقيف اهلادفني إىل التايل           

التأثري على العمليات واجلهات الفاعلة ذات      ’ ٢’تفاقية واهليئات الفرعية وجهات االتصال الوطنية؛       الملؤسسات ا 
الوصول إىل  ’ ٣’على حنو مناسب للمسائل املتصلة بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف؛          الصلة من أجل التصدي     

  .اجملموعات املستهدفة احلامسة اليت ال تشارك اآلن، أو تشارك مشاركة غري كافية
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التربة، واإلدارة املستدامة لألراضـي، والتـصحر   / مسائل األراضييالءوهدف استراتيجية االتصال هو إ   - ١٣
اضي واجلفاف ما تستحقه من اهتمام وأولوية يف القرارات السياسية واالقتصادية على الصعد احمللـي               وتردي األر 

وستحقق استراتيجية االتصال ذلك    . والوطين والدويل، وذلك من أجل دعم نشر االستراتيجية على الوجه األمثل          
  .أصحاب املصلحةعن طريق إرساء األساس املعلومايت الضروري وبناء قدرة التبادل فيما بني 

  :واألهداف التنفيذية الستراتيجية االتصال هي التالية  - ١٤

  زيادة االهتمام مبسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف والتحديات العاملية الرئيسية املتصلة هبا؛  )أ(  
  والتثقيف؛التوعية حشد الدعم لتنفيذ االستراتيجية عن طريق   )ب(  
 على شر االتصاالت واملعلوماتاً لنة وأصحاب املصلحة الرئيسيني تيسريإقامة شراكات بني األمان  )ج(  

  ؛نطاق واسع
فة، وخباصـة جهـات االتـصال الوطنيـة         املستهَدلفئات  تعزيز قدرة الشركاء الرئيسيني يف ا       )د(  
ألراضي بني مسائل التصحر وتردي االقائمة ن ومنظومة األمم املتحدة، على اإلبالغ بفعالية عن الروابط يووالصحف

  واجلفاف وما يتصل هبا من حتديات عاملية رئيسية؛
تفاقية الوضع آلية قوية وفعالة لتيسري االتصال وتبادل املعلومات فيما بني الشركاء الرئيسيني يف ا  )ه(  

  املستهدفة؛لفئات يف ا
  اإلدارة املستدامة لألراضي؛بشأن التفاقية لتعزيز السلطة التقنية والعلمية   )و(  
  .راز صورة االتفاقية ومكانتها عرب العاملإب  )ز(  

ما يترتب على عدم كفاية االستثمار يف التغلب املرسلة عن طريق استراتيجية االتصال  وستتضمن الرسائل  - ١٥
زيادة وبينما يبقى التركيز املطلوب على األراضي اجلافة، سيتم .  من نتائجعلى التصحر وتردي األراضي واجلفاف

 على التحديات رداًكيما ُينظَر إىل االتفاقية بوصفها ثله اإلدارة املستدامة لألراضي من إمكانيات التأكيد على ما مت
 املالحظات السلبية احلالية بتحويل ما يبدو خصوماً      جتسيد  ولذلك ستحاول استراتيجية االتصال     . العاملية الرئيسية 

  :الرسائل التاليةومن حيث اجلوهر، ستتمحور استراتيجية االتصال حول . إىل أصول

البقاء على على يؤثر التصحر وتردي األراضي واجلفاف على جزء كبري من األراضي اليت تساعد   )أ(  
التربة واإلجراءات الوقائية   ، تشكل   وتشكل اإلدارة املستدامة لألراضي، ومن مث     . قيد احلياة على كوكب األرض    

  حتمية مطلقة ملواجهة التحديات العاملية الرئيسية؛
التربة تكون له نتائج بعيدة املدى تؤثر يف كثري من جوانب احلياة،            /عندما حيدث تردي األراضي     )ب(  

يف احلل ملواجهة التحديات هي، فوق كل شيء عنصر فعال التربة /، ولكن األراضي عميقاًويف بعض األحيان تأثرياً
  الرئيسية يف وقتنا احلاضر؛

التربة مبوارد ميكنها أن تثمـر منـافع كـبرية          /األراضيوحىت يف أثناء حدوث التردي، حتتفظ         )ج(  
  .ومتعددة، إذا اسُتغلت وأُديرت كما ينبغي
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  ة املستَهدفئةلف أهداف االتصاالت والنتائج املتوقعة، حسب ا- خامساً
جمموعة "ينص اإلطار التنفيذي لالستراتيجية على أن استراتيجية االتصال الشاملة من املتوقع أن تصاحب       - ١٦
أهداف االتصال، مع تفعيل ومن أجل . ))ب(’٣’)ب(٢٠الفقرة " (والنتائج املتوقعةاألساسية أهداف االتصال من 

مـن  من حيث دورها الواضح وأنواع املعلومات واحلوافز، مت حتديد مثان جمموعـات             الفئات  مالحظة الفرق بني    
 يف ةاملدنياخلدمة موظفو ) ٢(ضاء الربملانات؛ الوزراء وكبار املسؤولني احلكوميني وأع )١: (هيالفئات املستهَدفة، 

منظومة األمـم املتحـدة     ) ٣(تردي األراضي واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي؛       /الوزارات املعنية بالتصحر  
املنظمات غري احلكومية ومنظمات ) ٦(األوساط العلمية؛ ) ٥(وسائط اإلعالم؛ ) ٤(واملنظمات احلكومية الدولية؛ 

  .القطاع اخلاص) ٨(عامة اجلمهور؛ ) ٧(دين؛ اجملتمع امل

فة، وكذلك نـوع النتـائج      املستهَداألساسية احملددة لكل فئة من الفئات        أهداف االتصال    ١-ويلخص اجلدول   -١٧
ولن تتحقق مجيع النواتج املتوقعة املذكورة كنتيجة مباشرة لتنفيـذ          . املتوقعة اليت ستساعد مبادرات االتصال على حتقيقها      

تيجية االتصال، ولكنها ستكون يف كثري من األحيان نتيجة للعديد من املبادرات اليت تشكل اسـتراتيجية االتـصال                  استرا
  .لقياس النواتج املشار إليها  هاماً أو مرجعاًالتقارير الوطنية أساساً ويف عدد من احلاالت ستشكل.  منهاجزءاً

  دفةاملستهالفئة  ملخص ألهداف االتصاالت حسب -  ١- اجلدول

   الوزراء وكبار املسؤولني احلكوميني وأعضاء الربملانات-  ١  املستهدفةالفئة
  احملتويات الرئيسية/الرسائل  النتائج املتوقعة  أهداف االتصال

الـسياسات  واضعي  تعميق فهم     - ١
 الرئيسيني ةاملدنياخلدمة وموظفي  

تـردي األراضـي    /لتصحرملا ل 
االقتـصاد  من أثر يف    واجلفاف  

الطبيعيـة،  /رد البيئيـة   املوا يفو
والعالقات املتعددة بني التجارة    

 عـن   التربة، فـضالً  /واألراضي
املترتبة علـى   النتائج االجتماعية   

نقص االستثمار يف جمال مكافحة     
  تردي األراضي واجلفاف

توعية واضعي القرارات السياسية   - ٢
الرئيسيني وموظفي اخلدمة املدنية  

بالعائــدات املتوقعــة لــإلدارة 
 وكـذلك   ،تدامة لألراضي املس

بالتكاليف غري املتناسبة لسياسة    
" ور كمـا هـي    ـرك األم ـت"

ـ  ـمقارن ـ  ـة بتكلف اذ ـة اخت
اإلجراء املناسب ملكافحة تردي    

  األراضي واجلفاف
  

واضعي الـسياسات   عرفة  زيادة م   •
التربـة  /بـني األراضـي   بالعالقة  

والتحديات اإلمنائيـة األخـرى     
أولويـة قـصوى    منح  إىل  تفضي  

تردي األراضـي   /ملسائل التصحر 
واجلفاف يف امليزانيات وختطـيط     
التنمية على الصعيد الوطين، وسيتم 
التعامل معهـا هبـذه الـصفة يف        
املفاوضات الدولية املتعلقة باملسائل 

 يسية اليت تؤدي فيها دوراًالرئ
زيادة الوعي والفهم التقين لـدى        •

فيمـا خيـص    واضعي القرارات   
تردي األراضـي   /مسائل التصحر 

 واجلفاف وآثارها املتعددة
املزيد من البلدان أولويـة     منح    •

ــستدامة  ــإلدارة امل ــصوى ل ق
لألراضي يف التعـاون الـدويل      

 خماوفها بـشأن مـسائل      مبددةً
ضي واجلفاف تردي األرا/التصحر

 يف املؤمترات الدولية

تـردي األراضـي    /أثر التصحر  
 : ما يليواجلفاف على

  تصاد  االق- 
  الطبيعيةاملوارد /  البيئة- 
  احليوي  التنوع - 
   املسائل االجتماعية، مبـا     - 

  فيها الفقر واهلجرة     
 التربة بوصفها سلعة عاملية مشتركة 
االمكانات االقتصادية لـإلدارة     

عائـدات   (لألراضـي املستدامة  
 )االستثمار

هي مبثابة أصـول    األراضي اجلافة    
فهي : األساسيةحتتوي على العناصر    

 ملواجهة التحديات العاملية الرئيسية
 العالقات املتعددة بني التجارة والتربة 
 عدم اختاذ إجراء/تكلفة اختاذ 
القيمة املضافة احلاليـة واملتوقعـة       

  لالتفاقية
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   الوزراء وكبار املسؤولني احلكوميني وأعضاء الربملانات-  ١  املستهدفةالفئة
  احملتويات الرئيسية/الرسائل  النتائج املتوقعة  أهداف االتصال

شجيع اإلقرار لـدى واضـعي      ت  - ٣
القرارات الـسياسية مبجموعـة     

إصالح املنافع العاملية النامجة عن     
ستدامة التربة واإلدارة امل  /األراضي
  لألراضي

لـدى واضـعي    تعميق الفهـم      - ٤
والزعمـاء  القرارات الـسياسية    

السياسيني للكيفية اليت ميكن هبا     
صالح التربة واإلدارة املستدامة إل

يف مواجهة  أن يسهما   لألراضي  
  التحديات العاملية الرئيسية

إدراك الزعماء السياسيني   زيادة    - ٥
  لقيمة املضافة لالتفاقيةل  

تردي /زيادة املعرفة مبسائل التصحر  •
ــاف واإلدارة   ــي واجلف األراض
املستدامة لألراضي عـن طريـق      
التعاون املشترك بـني الـوزارات      

 املوضوعهذا بشأن 
بـالوعي  واضعي القرارات   اهتمام    •

املتزايد باملنافع العامليـة لتجديـد      
 .ذلكالتربة ومحايتها حيثما حيدث 

التربـة  /تناول مسائل األراضـي     •
ــي   ــستدامة لألراض واإلدارة امل

تردي األراضي واجلفاف /والتصحر
 يف املفاوضات الدولية    اًبارزتناوالً  

بــشأن تغــري املنــاخ والتنــوع 
البيولوجي والطاقة واألمن الغذائي    

 واملياه والفقر واهلجرة
تـردي  /تناول مسائل التـصحر     •

افـل  األراضي واجلفـاف يف احمل    
الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلـك       

 مفاوضات التجارة
األولوية القصوى والـدعم    منح    •

السياسي لالتفاقيـة ومؤسـساهتا     
 بواسطة اجملتمع الدويل

تعزيز الروابط مع اتفاقيات ريـو        •
األخرى عن طريق التعاون املشترك 

  بني الوزارات
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  /بالتــصحر يف الــوزارات املعنيــةخلدمــة املدنيــة ا موظفــو  - ٢ املستهدفةلفئة ا
  ستدامة لألراضيتردي األراضي واجلفاف واإلدارة امل  

  احملتويات الرئيسية/الرسائل  النتائج املتوقعة  أهداف االتصال
تقدمي املعلومات التقنية واالقتصادية      - ١

والقانونية والعلمية ذات الصلة عن     
التربـة  /املواضيع املتصلة باألراضي  

بشكل أيسر للمـوظفني املـدنيني      
املعنيني على نطاق العامل؛ وعلـى      

املـديرين    وجه اخلصوص، متكني  
ــن الوصــول إىل  احلكــوميني م
ــة   ــارات واألدوات املرتبط اخلي
بالسياسات من أجل اختاذ قرارات     
مــستنرية يف التخطــيط الــوطين 
ــشأن  ــة ب ــات الدولي واملفاوض

  تردي األراضي واجلفاف/التصحر
املوظفني املدنيني بالروابط   توعية    - ٢

بني التصحر وتردي األراضـي     
ــاف  ــستدام/واجلف ة اإلدارة امل

لألراضي والتحـديات العامليـة     
الرئيسية املرتبطة هبا، وبآثارهـا     
املرتبطة بالسياسات على الصعيد    

  الوطين

ميكن تنـاول مـسائل التـصحر         •
ــاف  ــردي األراضــي واجلف وت
والترابط مع تغري املناخ والتنـوع      
البيولــوجي بــشكل أفــضل يف 
االجتماعات الدولية املتعلقة بالبيئة    

  والتنمية املستدامة
تشري التقارير الوطنية إىل التحسن       •

يف تقييم عوامل التصحر ومعوقات     
 اإلدارة املستدامة لألراضي

تدرج الوزارات املختصة بـرامج       •
العمل الوطنية املتصلة باالتفاقيـة     
بوصفها جزءا من خطط التنميـة      
ــة   ــدابري املرتبط ــة والت الوطني
بالسياسات وختطـيط امليزانيـة     

 تثماروالتعاون الدويل واالس
زيادة معرفة املسؤولني احلكوميني      •

ــصحر ــي /بالت ــردي األراض ت
ــاف ــستدامة /واجلف اإلدارة امل

لألراضي تسهل انتهاج السياسات    
السليمة القائمة على املعرفـة يف      

دان النامية املتأثرة األطراف    ـالبل
 يف االتفاقية

اإلدارة املـستدامة   طرح مـسائل      •
تردي /لألراضي ومسائل التصحر  

ضي واجلفاف يف االجتماعات    األرا
اإلعالمية  املتصلة باملفاوضـات     

 الدولية وعمليات تعبئة املوارد
زيادة جتهيـز اإلدارات الوطنيـة        •

لالضطالع مببـادرات الـدعوة     
واالتصال على الصعيدين   التوعوية  

  الوطين واحمللي
  
 

تردي /بني التصحر القائمة  الروابط   
األراضي واجلفاف واملسائل احلامسة    

التنـوع   مثل تغري املنـاخ و     ،األمهية
البيولوجي والطاقة واألمن الغـذائي     
 والفقر واملياه وإزالة الغابات واهلجرة

املعرفة العلمية والتقنية ذات الـصلة       
اليت جيب أن توضع يف احلسبان عند       
وضع السياسات، وأن ُتنشر علـى      

 املستعملني النهائيني
 العالقات املتعددة بني التجارة والتربة 
دارة اإلمكانات االقتـصادية لـإل     

ــدات (املــستدامة لألراضــي  عائ
 )االستثمار

األدوار املتوقعة للـسلطات احملليـة       
 واإلقليمية

دراسات حاالت إفرادية عن ممارسة      
اإلدارة املستدامة لألراضي بإشـراك     

 أو اإلقليمية/السلطات احمللية و
املمارسات اإلرشادية واملمارسـات     

يتم تداوهلا مـع واضـعي      (اجليدة  
عملون النـهائون   السياسات واملست 

  )فيما بينهم
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  /بالتــصحر يف الــوزارات املعنيــةخلدمــة املدنيــة ا موظفــو  - ٢ املستهدفةلفئة ا
  ستدامة لألراضيتردي األراضي واجلفاف واإلدارة امل  

  احملتويات الرئيسية/الرسائل  النتائج املتوقعة  أهداف االتصال
تـردي  /تناول مسائل التـصحر     •

األراضي واجلفاف يف عدد مـن      
ــاهرات التوع ــة التظ ــى وي عل

 الصعيدين الوطين واإلقليمي
ُتعَترب بدرجة متزايدة باتت االتفاقية   •

تقنينياً  جهة تنسيق عاملية ومرجعاً   
تردي /سائل التصحر فيما يتعلق مب  

ــضل  ــاف وأف األراضــي واجلف
ــال اإلدارة   ــات يف جم املمارس

 املستدامة لألراضي
تزايد برامج املناطق احملليـة عـن         •

واجلفاف تردي األراضي   /التصحر
واإلدارة املــستدامة لألراضــي يف 
 البلدان املتأثرة األطراف يف االتفاقية

استعمال البلدان املتأثرة األطـراف       •
ملعلومـات املتعلقـة    ايف االتفاقية   

  ناسبةبالتكنولوجيا امل
 

   منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية- ٣ فةاملستهَدلفئة ا
  احملتويات الرئيسية/الرسائل  النتائج املتوقعة  أهداف االتصال

هيئـات  توعيـة وتعريـف     زيادة    -١
منظومة األمم املتحدة واملنظمـات     
احلكومية الدولية باآلثـار البيئيـة      

ماعية واملؤسسية واالقتصادية واالجت
تردي األراضي واجلفاف،   /للتصحر

وبالدور املتوقع إلصالح األراضي    
ومحاية التربة واإلدارة املـستدامة     
لألراضي يف مواجهة التحـديات     

  العاملية الرئيسية
تعهد مؤسسات األمـم املتحـدة        - ٢

واملنظمات احلكومية الدولية املعنية    
 باملشاركة يف عمليـة االتـصال     

التوعية مبـسائل   العاملية اهلادفة إىل    
التربة بوصفها املـصدر    /األراضي

املستقبلي للمنافع العامليـة، وإىل     

إشارة منظومـة األمـم املتحـدة         •
واملؤسسات الدولية الـيت تعـاجل      

 إىل  رة واضحة إشااألزمات العاملية   
تردي األراضي واجلفاف   /التصحر

 واإلدارة املستدامة لألراضي
بشأن زيادة فرص احلوار املوضوعي       •

تردي األراضي واجلفاف   /التصحر
واإلدارة املستدامة لألراضي مـع     
السلطات الوطنية يف البلدان النامية     

 املتأثرة األطراف يف االتفاقية
زيادة الـدعم الـتقين املقـدم إىل         •

ــها  ــات يف مواجهتـ احلكومـ
تردي األراضي واجلفاف   /التصحر

  واإلدارة املستدامة لألراضي
 

تـردي األراضـي    /أثر التـصحر   
  :واجلفاف على التايل

    االقتصاد-  
  املوارد الطبيعية/  البيئة-  
  احليوي  التنوع -  
االجتماعية، مبا يف ذلك    املسائل    -  
  الفقر واهلجرة    
  األتربة بوصفها سلعاً عاملية مشتركة 
اإلمكانات االقتـصادية لـإلدارة      

عائــدات (املــستدامة لألراضــي 
  )االستثمار

: هي مبثابة أصـول   األراضي اجلافة    
توي على العناصر األساسية    فهي حت 
 التحديات العاملية الرئيسيةملواجهة 
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   منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية- ٣ فةاملستهَدلفئة ا
  احملتويات الرئيسية/الرسائل  النتائج املتوقعة  أهداف االتصال

اجلمهــور واجملموعــات تزويــد 
املعرفـة ذات الـصلة     باملستهدفة  

  املوجهة حنو إجياد احللول

تلقي أصحاب املصلحة اآلخرين      •
الدعم املتزايد من مؤسسات األمم 

 .املتحدة
زيادة الدعوة إىل إدراج مـسائل         •

تردي األراضي واجلفاف   /التصحر
واإلدارة املــستدامة لألراضــي يف 

ـ  ـالتقييمات القطري  ة ـشتركة امل
وأطر األمم املتحـدة للمـساعدة      
اإلمنائية وورقات استراتيجيات احلد    

 من الفقر
تعزيز قدرة موظفي األمم املتحـدة        •

على التعامل مع املسائل املتـصلة      
تردي األراضي واجلفاف   /بالتصحر

 واإلدارة املستدامة لألراضي
حصول االتفاقيـة علـى الـدعم         •

ة السياسي املعزز من األمم املتحـد     
 واملنظمات احلكومية الدولية

إنشاء شبكات التبادل املوضـوعي       •
املشتركة بني الوكاالت ملـوظفي     

تـردي  /الربامج املعنية بالتـصحر   
ــاف واإلدارة   ــي واجلف األراض

  املستدامة لألراضي
مراعــاة املــسائل املتــصلة     •

تردي األراضي واجلفاف   /بالتصحر
واإلدارة املــستدامة لألراضــي يف 

 املتحدة، سواء أكانت    أنشطة األمم 
ــة أم  ــةتنفيذي ــة تقنيني ، املتعلق

 بالتحديات العاملية الرئيسية
تعزيز االتصاالت وجعلها أكثـر       •

على نطاق منظومة األمـم     ترابطاً  
تـردي  /املتحدة بشأن التـصحر   

ــاف واإلدارة   ــي واجلف األراض
 املستدامة لألراضي

ــة     • ــات املتعلق ــادة املعلوم زي
جلفاف تردي األراضي وا  /بالتصحر

واإلدارة املستدامة لألراضي، واليت    
ُتنشر على الـصعيد القطـري يف       

العالقات املتعددة بـني التجـارة       
 .والتربة

 عدم اختاذ إجراء/اختاذتكلفة  
 توقعـة القيمة املضافة احلاليـة وامل     

 لالتفاقية
املنافع اليت جينيها مجيـع أصـحاب        

املصلحة املعنيني من إقامة شراكات     
فيما خيص االتصال وإنـشاء آليـة       
مركز تبادل املعلومات لتعزيز اإلدارة  
املستدامة لألراضي واملسائل املتصلة    

 تردي األراضي واجلفاف/بالتصحر
دراســة حــاالت إفراديــة عــن  

دارة املمارســات اإلرشــادية لــإل
 املستدامة لألراضي

املواد الصحفية والنتـائج العلميـة       
تردي األراضـي   /املتصلة بالتصحر 

واجلفــاف واإلدارة املــستدامة  
  لألراضي
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   منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية- ٣ فةاملستهَدلفئة ا
  احملتويات الرئيسية/الرسائل  النتائج املتوقعة  أهداف االتصال

البلدان املتقدمة املتأثرة األطراف يف     
االتفاقية عن طريق مكاتب األمـم      

 املتحدة القطرية
زيادة التوعية يف وسائل اإلعـالم        •

 الوطنية واحمللية
تزايد عدد هيئات األمم املتحـدة        •

ية الـيت   واملنظمات احلكومية الدول  
تقوم بإبالغ جلنة استعراض تنفيـذ      
ــصلة   ــشطتها املت ــة بأن االتفاقي

تردي األراضي واجلفاف   /بالتصحر
 واإلدارة املستدامة لألراضي

فيمـا بـني    زيادة عدد الشراكات      •
املنظمات غري /نظومة األمم املتحدةم

احلكومية وأمانة اتفاقيـة األمـم      
املتحدة ملكافحة التـصحر بـشأن      

ــصا  ــشطة االت ــصلة أن ل املت
تردي األراضي واجلفاف   /بالتصحر

  واإلدارة املستدامة لألراضي
  

   وسائط اإلعالم- ٤ املستهدفة الفئة
  احملتويات الرئيسية/الرسائل  النتائج املتوقعة  أهداف االتصال

زيادة إدراك وسائط اإلعالم ألمهية       - ١
تـردي  /ئل املتصلة بالتصحر  املسا

ــاف واإلدارة   ــي واجلف األراض
  املستدامة لألراضي

مــة اجلمهــور بــأثر توعيــة عا  - ٢
تردي األراضي واجلفاف   /التصحر

بأن األراضي وعلى حياهتم اليومية، 
اجلافة ليست من اخلصوم العامليـة      
بل من األصول، وليست مشكلة     
إمنا فرصة وحل منتظر لبعض أكثر      

  احاًمشاكل اليوم إحل

تزايد اهتمام وسـائط اإلعـالم        •
 /ة بالتـصحر  ـباملسائل املتصل 

تردي األراضي واجلفاف واإلدارة 
املستدامة لألراضي باالقتران مع    

ات العاملية الرئيـسية     ـالتحدي
 ذات الصلة

زيادة املقاالت اإلعالمية عن اإلدارة   •
املستدامة لألراضي وأثرها علـى     

 التحديات العاملية الرئيسية
تعريف الرأي العـام وواضـعي        •

املسائل بأفضل  السياسات تعريفاً   
تردي األراضي  /املتصلة بالتصحر 

ــستدامة  ــاف واإلدارة امل واجلف
  لألراضي

  

املعلومات الصحفية الشهرية عـن      
ــصلة   ــوعية املت ــسائل املوض امل

تردي األراضي واجلفاف   /بالتصحر
 واإلدارة املستدامة لألراضي

التقارير اليت توضح العالقـة بـني        
 ية الرئيسيةالتربة والتحديات العامل

تلخيص التحلـيالت االقتـصادية      
املتقدمة وجتميعهـا    والنتائج العلمية 

 من أجل توزيعها على غري املختصني
وسائط  إىل التصرحيات/البيانات 

اإلعالم فيما يتصل بالنقاش الدائر     
أو حول القضايا امللحة اليت تؤثر      

تردي األراضي  /يف التصحر تتأثر  
ــستدامة  ــاف واإلدارة امل واجلف

 لألراضي
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   وسائط اإلعالم- ٤ املستهدفة الفئة
  احملتويات الرئيسية/الرسائل  النتائج املتوقعة  أهداف االتصال

تزايد اهتمام الرأي العام بالتقـارير        •
اإلعالمية، وزيادة الدعم لالستثمار    

 يف اإلدارة املستدامة لألراضي
الـصحفيني  زيادة تواتر تقـارير       •

ثرين عـن املـسائل املتـصلة       املؤ
تردي األراضي واجلفاف   /بالتصحر

ــي،  ــستدامة لألراض واإلدارة امل
 .وعرضهم حتليالت متعمقة

وسـائط اإلعـالم    ِكَبر مقـدرة      •
ووسائط اإلعالم البديلة على توعية     

ــهائيني  ــستعملني الن ــاة (امل الرع
واملزارعون واجلمعيات التعاونيـة    

ات وجتهيزهم بأدو ) خلإ. .. احمللية،
أفضل للتعامل مع املسائل املتـصلة      

تردي األراضي واجلفاف   /بالتصحر
  واإلدارة املستدامة لألراضي

املقاالت اليت يكتبـها الزعمـاء       
واخلرباء الذين ال ميثلون وجهـة      

 نظر صحف بعينها
دراسات حـاالت إفراديـة عـن        

املمارســات اإلرشــادية املتــصلة 
 باإلدارة املستدامة لألراضي

 املعلومات املخصصة عن االتفاقية 
تردي األراضي واجلفاف   /التصحر 

واإلدارة املستدامة لألراضي مـن     
رحالت الصحفيني  (لعمل  خالل ا 
 )امليدانية

ــن    ــوعية ع ــات املوض املعلوم
تردي األراضي واجلفـاف    /التصحر

واإلدارة املستدامة لألراضي، أو عن     
البعد املتصل هبا مـن التحـديات       

 )تدريب الصحفيني(العاملية الرئيسية 
مبـا يف ذلـك    (املعلومات التقنيـة     

ــة   ــائج العلمي ــصات النت ) ملخ
ئط اإلعالم  لالستعمال بواسطة وسا  

 .يف اجملتمعات احمللية
إقامة شراكات مع وسائط اإلعالم      

عـن طريـق    (على الصعيد احمللي    
جهات التنسيق الوطنيـة ووجـود      

ــع و ــم املتحــدة يف املوق أو /األم
منظمـات  /املنظمات غري احلكومية  

لنـشر املعلومـات    ) اجملتمع املدين 
  مباشرة على املستعملني النهائيني
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   األوساط العلمية- ٥ فةاملستهَدالفئة 
  احملتويات الرئيسية/الرسائل  النتائج املتوقعة  أهداف االتصال

إتاحة الفرصة ألصحاب املصلحة      - ١
علمية أكثر  ارف  لالستفادة من مع  

تـردي  /وأفضل عـن التـصحر    
ــاف واإلدارة   ــي واجلف األراض

  املستدامة لألراضي
تشجيع األوساط العلميـة علـى        - ٢

ربـة ودورهـا    أمهية الت التوعية ب 
بوصفها من النظم اإليكولوجيـة     
ــشجيع اإلدارة   ــية، وت األرض
املستدامة لألراضي وإدراجهـا يف     

  .خطط العلوم وبرامج البحوث
تشجيع األوساط العلمية على أداء       - ٣

 يف التـصدي للمـسائل      ادوره
تردي األراضـي   /املتصلة بالتصحر 

ــستدامة   ــاف واإلدارة امل واجلف
 لألراضي، وعلـى اإلسـهام يف     

 صياغة السياسات
النتائج العلميـة ذات    نشر  ضمان    - ٤

على عامة اجلمهور والفئات    الصلة  
  املستهدفة، حسب األصول

ـ االتفاقيـة   ظى  أن حت   - ٥ االعتراف ب
بوصفها جهة تنسيق عاملية داعمة     

تـردي  /للمسائل املتصلة بالتصحر  
ـ     اً األراضي واجلفـاف، ومرجع

  األوساط العلميةتقنينيناً لدى 
مشاركة األوساط العلميـة    زيادة    - ٦

وإسهامها يف عملية جلنـة العلـم       
والتكنولوجيا، ونقل آرائهـا إىل     

  أصحاب املصلحة يف االتفاقية

إجراء أو مجع الدراسات املوضوعية       •
ومواد البحث إلرسـاء أو تعزيـز       

 بـشأن   توعيـة األساس العلمي لل  
 اإلدارة املستدامة لألراضي

 تزايد عدد العلماء الذين يقومـون       •
عن طريق وسائط اإلعالم    توعية  بال

تـردي  /املتصلة بالتصحر  للمسائل
ــاف واإلدارة   ــي واجلف األراض

 املستدامة لألراضي
تزايد مشاركة العلماء يف أنـشطة        •

جلنة العلم والتكنولوجيـا، مبـا يف     
ذلك يف املؤمترات العلمية واألجزاء     
العلمية من االجتماعات اإلقليميـة     

 وأفرقة العمل العلمية
زيادة فرص التعاون بـني أمانـة         •

 االتفاقية و األوساط العلمية
إسهام األوساط العلمية يف عمليـة        •

اإلبالغ اليت تـضطلع هبـا جلنـة        
استعراض تنفيذ االتفاقيـة بـشأن      

 النتائج اليت تتوصل إليها
االعتراف باالتفاقية بوصفها جهـة     •

تنسيق عاملية فيما خيص املـسائل      
األراضـي  تردي  /املتصلة بالتصحر 

ومرجعاً تقنينيـاً لـدى   واجلفاف،  
  األوساط العلمية والبحثية

إسهام األوساط العلمية يف نظـام        •
االتفاقية املتعلق بـإدارة املعرفـة      
والعمل كوسيط يف جمال املعلومات     

  واملعرفة

العوامل السياسية واالقتـصادية     
أولوية دنيا لإلدارة يالء املؤثرة يف إ

خلطـط  املستدامة لألراضـي يف ا    
 وبالتايل, الوطنية والتعاون الدويل  

احلوار (املوضوعية ضرورة التوعية 
 )مع أفرقة ومعاهد البحث

اإلسهامات املوضوعية يف األحداث     
أو يف املقابالت مـع وسـائط       /و

 )بواسطة خرباء خمتارين(اإلعالم 
معلومات للعلمـاء واملؤسـسات      

 العلمية عن القيمة املضافة لالتفاقية
األنشطة ذات الصلة   معلومات عن    

 املنظمة يف إطار االتفاقية
املؤسسات العلميـة   /ألفرقةإطالع ا  
نشر هيئـات  لى ردود الفعل على    ع

ملعلومـات  ااالتفاقية وشـركائها    
 العلمية مجعتها األفرقة واملؤسسات

تقارير األمم املتحدة ودراسـات      
احلاالت اإلفرادية اليت اضطلعت    

تـردي  /هبا فيما خيص التـصحر    
ــ ــاف واإلدارة األراض ي واجلف

 املستدامة لألراضي
 النتائج العلمية اجلديدة 
املتعلق بقياس تردي    عناصر النقاش  

األراضي واحملصلة النهائيـة عنـد      
 التوصل إىل اتفاق

حمتــوى املناقــشات املفتوحــة يف  
األحداث اليت ترعاها األمم املتحدة     

تـردي األراضـي    /بشأن التصحر 
واجلفــاف واإلدارة املــستدامة  

  راضيلأل
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   املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين- ٦ املستهدفةالفئة 
  احملتويات الرئيسية/الرسائل  النتائج املتوقعة  أهداف االتصال

متكني اجملتمـع املـدين يف جمـال          - ١
تردي األراضي واجلفاف   /التصحر

  واإلدارة املستدامة لألراضي
تيسري حصول املنظمـات غـري        - ٢

احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين    
على معلومات ذات صلة سـهلة      
االستعمال وشاملة عن املـسائل     

التربة الستعماهلا  /املتصلة باألراضي 
يف الدعوة وتقدمي املساعدة التقنية     
وحشد اجملتمعات احمللية والتثقيف    

  وغري ذلك من الوظائف
 زيادة الفرص للمنظمـات غـري       - ٣

احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين    
لتتبادل خرباهتـا مـع أصـحاب       
املصلحة اآلخرين داعمة بـذلك     

  تنفيذ برامج العمل الوطنية عملية
ــشباب     - ٤ ــشاركة ال ــادة م زي

واجملموعات الـشبابية واملـدارس     
واجلامعـــات يف أنـــشطة  

تردي األراضي واجلفاف   /التصحر
  واإلدارة املستدامة لألراضي

سائل املرتبطــة أن تــصبح املــ  •
ــصحر ــي /بالت ــردي األراض ت

ــستدامة  ــاف واإلدارة امل واجلف
 مـن مبـادرات     لألراضي جزءاً 

ــة   ــري احلكومي ــات غ املنظم
ومنظمات اجملتمع املدين املتعلقة    
 بالدعوة وزيادة الوعي والتثقيف

ــصلة    • ــسائل املت ــاقش امل أن ُتن
تردي األراضي واجلفاف   /بالتصحر

يف واإلدارة املــستدامة لألراضــي 
األحداث واحملافل اخلاصة بالتجارة    
والتحديات العاملية الرئيسية الـيت     
تقيمها املنظمات غـري احلكوميـة      

 ومنظمات اجملتمع املدين 
دعوة املسؤولني يف هيئات االتفاقية       •

وجهات التنسيق الوطنية واخلـرباء     
للمشاركة يف األحداث اليت تقيمها     
املنظمات غري احلكومية ومنظمات    

 مع املدين، والعكساجملت
زيادة مشاركة املنظمـات غـري        •

ومنظمات اجملتمع املدين    احلكومية
 يف عمليات االتفاقية

ى اهليئـات الفرعيـة     ـأن تتلق   •
لالتفاقية واالجتماعات اإلقليمية   

موضوعية من منظمات   سامهات  م
 اجملتمع املدين

أن تتعاون أمانة االتفاقية واملنظمات       •
ت اجملتمـع   غري احلكومية ومنظما  

املدين بشأن العمليات اإلعالميـة     
أو اليت يدعم بعـضها     /املشتركة و 

الـصحفية  البالغـات    مثل   ،بعضاً
الـصحفية  املشتركة واملقـاالت    

  املشتركة
  
 

تـردي األراضـي    /أثر التصحر  
ــستدامة  ــاف واإلدارة امل واجلف

 :لألراضي علي ما يلي
    االقتصاد-   
  املوارد الطبيعية/  البيئة-   
  يوي  التنوع احل-   
هـا  االجتماعية، مبا في  املسائل    -   
  الفقر واهلجرة    
عامليـة  اً  التربة بوصـفها سـلع     

 مشتركة
اإلمكانات االقتصادية لـإلدارة     
عائـدات  (ستدامة لألراضـي    امل

 )االستثمار
: أصولهي مبثابة   األراضي اجلافة    

تـوي علـى العناصـر      فهي حت 
التحـديات  األساسية ملواجهـة    

 .ةالعاملية الرئيسي
 عدم اختاذ إجراء/تكلفة اختاذ 
دراسات حاالت إفراديـة عـن       

املمارسات اإلرشـادية لـإلدارة     
 املستدامة لألراضي

 املواد الصحفية 
 علمية املتصلة بالتـصحر   النتائج ال  
اإلدارة /تردي األراضي واجلفاف  و

 املستدامة لألراضي
مة وعما يوجد داخل منظ   معلومات   

األمم املتحدة من مـصادر الـدعم       
ــة  ــشطة املرتبط ــشاريع واألن للم

 تردي األراضي واجلفاف وبالتصحر
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   املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين- ٦ املستهدفةالفئة 
  احملتويات الرئيسية/الرسائل  النتائج املتوقعة  أهداف االتصال

ــصلة     • ــات املت ــشر املعلوم ن
تردي األراضي واجلفاف   /بالتصحر

واإلدارة املستدامة لألراضي علـى     
 املستعملني النهائيني

ــسائل إدراج االتفا  • ــة واملـ قيـ
واملنظورات السياساتية املتصلة هبا     

 نـشرها يف املواد اإلعالمية الـيت ت     
املنظمات غري احلكومية ومنظمات    

 اجملتمع املدين
ــضمني   • ــشبابية ت ــات ال اجملموع

براَجمها النظامية  واملدارس واجلامعات   
للمـسائل املرتبطـة    وغري النظامية   

تردي األراضي واجلفاف   /بالتصحر
  املستدامة لألراضيواإلدارة

تنـــاول املـــسائل املتـــصلة   •
تردي األراضي واجلفاف   /بالتصحر

تبـاع  اواإلدارة املستدامة لألراضي ب  
هنج تشاركي ومن منظور قائم على      
حقوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك        
مشاركة النساء والشباب يف عملية     

 صنع القرار
اإلقرار مبا تتيحه اإلدارة املـستدامة        •

  عمل للشبابمن فرص لألراضي 
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   عامة اجلمهور- ٧ ة املستهدفةلفئا

  احملتويات الرئيسية/رسائلال  النتائج املتوقعة  أهداف االتصال
هـور ألمهيـة    مزيادة إدراك اجل    - ١

ــي ــة و/األراض اإلدارة ألن الترب
السليمة لألراضي ميكن أن تساعد     

حل معظم األزمات امللحـة     على  
  اليت يواجهها العامل

دعمه لزيادة إبداء   حشد الرأي العام      - ٢
  الصريح لإلدارة املستدامة لألراضي

تزايد حـصول اجلمهـور علـى         •
املعلومــات الكافيــة عــن   

تردي األراضي واجلفاف   /التصحر
أثر ذلك علـى التحـديات      عن  و

العاملية الرئيسية، وكذلك عن الدور   
املنتظر لإلدارة املستدامة لألراضي    

 يف معاجلة هذه املسائل

تنامي حصة الرأي العام يف دعم        •
االستثمار يف اإلدارة املـستدامة     

 لألراضي

يف البلدان  ور  ما يقدمه اجلمه  تنامي    •
مـن  املتقدمة األطراف يف االتفاقية     

للتعاون الدويل يف جمال اإلدارة   دعم  
  املستدامة لألراضي

إتاحة بيانات شاملة ومستكملة عن      
تردي األراضي واجلفـاف    /التصحر

 موقع  يفواإلدارة املستدامة لألراضي    
االتفاقية على اإلنترنت وعن طريق     

 الروابط إىل مواقع أخرى
 يف وسائط اإلعالم عـن      اإلعالن 

النقاط الرئيسية املـستمدة مـن      
التحليالت االقتصادية والنتـائج    

 العلمية املتطورة
التربة بوصـفها سـلعة عامليـة        

 مشتركة
: أصـول هي مبثابة   اجلافة  األراضي   

حتتوي على العناصر األساسية    فهي  
 التحديات العاملية الرئيسيةملواجهة 

عدم كفاية االستثمار يف جمـال       
ــي  اإل ــستدامة لألراض دارة امل

هناية املطـاف   ستكون تكلفته يف    
 أكرب من تكلفة االسـتثمار اآلن     

 استثماراً وافياً
تـردي األراضـي    /أثر التصحر  

ــستدامة  ــاف واإلدارة امل واجلف
 :لألراضي علي ما يلي

    االقتصاد-   
  املوارد الطبيعية/  البيئة-   
  احليوي  التنوع -   
ا الفقر  املسائل االجتماعية، مبا فيه    

  واهلجرة
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   القطاع اخلاص- ٨ فةاملستهَدلفئة ا

  احملتويات الرئيسية/الرسائل  النتائج املتوقعة  أهداف االتصال
 اخلـاص  القطاع لدى الفهم تعزيز  - ١

 لألراضـي  املستدامة اإلدارة بقيمة
  املتوقعة وبعائداهتا

 للممارسـني  أفضل إمكانية توفري  - ٢
 اديةاالقتص البيانات لىع صولحلل

 الــــصلة ذات والعلميــــة
  التربة/باألراضي

 عمليات يف اخلاص القطاع إشراك  - ٣
 تبـادل  تقاسم من ومتكينه االتفاقية
 املـصلحة  أصـحاب  مع معارفه
  اآلخرين

إعالم القطاع اخلاص بشكل أفضل   •
بالقيمة املضافة املتوقعة من اإلدارة     

  املستدامة لألراضي
استثمار القطاع اخلاص يف إجيـاد        •

ــ ــصلة  حل ــشاكل املت ول للم
تردي األراضي واجلفاف   /بالتصحر

 واإلدارة املستدامة لألراضي

تعزيز إمكانيـة احلـصول علـى         •
ــواق    ــن األس ــات ع معلوم
ــهجيات  ــات واملن والتكنولوجي

 واخلربة الفنية املتخصصة

زيادة مشاركة القطاع اخلاص يف       •
عمليات االتفاقية، مبا يف ذلك دعم 

لقطـري  املبادرات على الصعيد ا   
   لربامج العمل الوطنيةدعماً

: أصـول هي مبثابة   األراضي اجلافة    
حتتوي على العناصر األساسية    فهي  

 التحديات العاملية الرئيسيةملواجهة 
جوانب حمددة من العالقات بـني       

اإلدارة املـستدامة   /التجارة والتربة 
 لألراضي

مربرات جتارية ملشاركة القطـاع      
ــستدامة   ــاص يف اإلدارة امل اخل

 لألراضي
الفرص االقتصادية املستمدة مـن      

 اإلدارة املستدامة لألراضي
دراسات حـاالت إفراديـة عـن        

ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي 
 تشمل شركات خاصة

 نتائج علمية خمتارة متصلة بالتصحر     
اإلدارة /تردي األراضي واجلفاف  و

  املستدامة لألراضي
  

  االستراتيجي العمل عناصر -  سادساً
 لكل واحدة   -  ميكن أن تكون قوة دافعة للتغيري      -  من التحديات الرئيسية توفري معلومات مقنعة ومفيدة        - ١٨
ويف هذا الـصدد،    . وال يقل أمهية عن ذلك أن تستند املعلومات إىل بيانات علمية سليمة           . املستهدفةالفئات  من  

ومؤسـسات االتفاقيـة     مبا يف ذلك األطراف   ينبغي أن تشمل استراتيجية االتصال مجيع اجلهات الفاعلة املمكنة،          
التحدي الذي ميثله االتصال، تسعى     سامة   حلجم مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية وجل      ونظراً. وهيئاهتا الفرعية 

استراتيجية االتصال إىل إقامة شراكات تعاونية مع األجزاء ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة ومع مؤسـسات     
املنظومة، وذلك من أجل الوصول بشكل أفضل إىل وسائط اإلعالم واجملتمع املدين يف البلـدان      رئيسية من خارج    

وهذا من شأنه تسخري قدرة هذه املؤسسات على التوعيـة          . النامية املتأثرة والبلدان املتقدمة األطراف يف االتفاقية      
ولذلك، فإن اخلطوة احلامسة األمهية ستتمثل يف . اجلميعمبا يعود باملنفعة على التربة /لتعزيز األمور املتصلة باألراضي

النضمام إىل شراكة اتصال خمصصة تركز على املسائل املتصلة إىل اهم باألمر مدعوة أصحاب املصلحة املتوقع اهتما
  .تردي األراضي واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي/بالتصحر

  .املستهدفةلفئة ب ا لإلجراءات االستراتيجية حس موجزا٢ً يقدم اجلدول  -١٩
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   املستهدفةلفئة موجز اإلجراءات االستراتيجية حسب ا- ٢اجلدول
  اإلجراءات االستراتيجية

ا
لفئة
 

املستهدفة
 ١ 

- 
الوزراء
 

وكبار
 

املسؤولني
 

احلكوميني
 

وأعضاء
 

الربملانات
  

  حسب احلالةصممة املالرسائل   ➢
  :وزراء املالية والتخطيطاحلجج لتقدمي   ○  

 ستثمار يف التربة مقابل اجملاالت األخرىعائدات اال  •  
  عدم اختاذ إجراء/تكلفة اختاذ  •  

املخاطر على  و مثل تغري املناخ،     ،إسهام حمدد من اإلدارة املستدامة لألراضي يف حل املسائل الفردية           •    
  واهلجـرة  ،إزالـة الغابـات   والفقر،  واملياه،  واألمن الغذائي،   وأزمة الطاقة،   والتنوع البيولوجي،   

  ل حالةكالقسرية، مع توضيح تكاليف 
علماً هبذه احلجج وما إىل ذلك      ) وما إىل ذلك  . .. الزراعة، البيئة، التكنولوجيا،  (الوزراء اآلخرين   إحاطة   ○

  ورؤساء احلكومات
  القيمة املضافة لالتفاقية  ○  

  حسب طلب أعضاء الربملاناتذاهتا مصممة وثائق عن املواضيع   ➢
 الذين يعدون امللفات ويقومون ةاملدنياخلدمة موظفي إىل  مع مزيد من التفاصيل التقنية ، أحياناًرسائل مماثلة توجيه  ➢

  بالعمل التمهيدي
  عقد اجتماعات ثنائية مع الوزراء وكبار املسؤولني احلكوميني بشأن املواضيع املذكورة أعاله  ➢
  القرارات السياسية العليابزيارة واضعي " راضيالرواد يف جمال اإلدارة املستدامة لأل"قيام يف حاالت خمتارة،   ➢
أفرقة األمـم   /يف البلدان النامية املتأثرة األطراف يف االتفاقية، الطلب إىل املنسقني املقيمني التابعني لألمم املتحدة               ➢

ردي ت و التصحر/املتحدة القطرية فتح حوار مع احلكومات والنظر يف إدراج أو تعزيز اإلدارة املستدامة لألراضي             
األراضي واجلفاف يف التقييمات القطرية املشتركة وأطر عمل املساعدة اإلمنائية وورقات استراتيجية احلد مـن               

  الفقر ووثائق التخطيط األخرى
تردي  و التصحر/إرسال قصاصات صحفية خمتارة من التغطية اهلامة للمسائل املتصلة باإلدارة املستدامة لألراضي             ➢

  ئط اإلعالم املؤثرة إىل بعض املسؤولني احلكومينياألراضي واجلفاف يف وسا
  تردي األراضي واجلفاف والتصحر/التفاوض مع الربملان اإللكتروين بشأن فتح النقاش حول اإلدارة املستدامة لألراضي  ➢
التفاوض مع املؤسسات الربملانية بـشأن مرحلـة جديـدة مـن احلـوار الـدويل عـن اإلدارة املـستدامة                       ➢

  الزمنعلى َمر تردي األراضي واجلفاف، وعن سبل استدامة املناقشات  وحرالتص/لألراضي  
يف أثناء ) وما إىل ذلكالتجارة، الطاقة، األمن الغذائي، (حول املسائل الدولية الرئيسية بشأن االتصال باملفاوضني     ➢

تـردي   والتـصحر /اضـي املراحل اإلعدادية لكل عملية تفاوضية وطرح املسائل املتصلة باإلدارة املستدامة لألر    
  األراضي واجلفاف

التفاوض مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبعض البلدان بشأن إطالق الربنامج التجرييب املتـصل بـاإلدارة                  ➢
مع ما يتبع ذلك مـن حـشد الـسلطات          ،  ART-GOLDاملستدامة لألراضي يف إطار مبادرة التعاون الدويل        

  راف املاحنة ويف البلدان األطراف املتأثرة األخرىاإلقليمية واحمللية يف البلدان األط
  )واملنافع البيئية واالجتماعية(إقامة حلقات دراسية إقليمية عن املنافع االقتصادية لإلدارة املستدامة لألراضي   ➢
ولصياغة تقارع األفكار داخل املنظمة ومع شركاء االتفاقية لتحديد القيمة املضافة احلالية واملتوقعة لالتفاقية،                ➢

  وثيقة حمددة
  حتديد اجلمل األساسية يف االتفاقية  ➢
اتصال الرواد يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي من وقت آلخر مبجموعة خمتارة من صانعي القـرار بـشأن                    ➢

  القيمة املضافة احلالية واملتوقعة لالتفاقية
  ملعلومات عن االتفاقيةإنشاء مدخل مؤقت على شبكة اإلنترنت عن التربة وتضمينه مجيع ا  ➢
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ا

لفئة
 

املستهَد
 فة

٢ -
 

موظفو
 

اخلدمة
امل 

ةدني
يف 

 
الوزارات

 
املعنية

 
بالتصحر

و 
تردي

 
األراضي

 
واجلفاف

/
اإلدارة

 
املستدامة

 
لألراضي

 

تكييف الرسائل املعدة للجهات الفاعلة السياسية الرفيعة املستوى وتكميلها بعناصر إضافية تفـصيلية               ➢
  :ينطبق هذا خباصة على الوثائق الصادرة لوزراء املالية والتخطيط عن التايلو. موضوعية وتنفيذية

 األخرى اجملاالت مقابل التربة يف االستثمار عائدات  ○

 عدم اختاذ إجراء/تكلفة اختاذ  ○

املخاطر و مثل تغري املناخ، ،إسهام حمدد من اإلدارة املستدامة لألراضي يف حل املسائل الفردية  ○
 ،إزالـة الغابـات   والفقر،  واملياه،  واألمن الغذائي،   وأزمة الطاقة،   وبيولوجي،  على التنوع ال  

 واهلجرة القسرية، مع توضيح تكاليف كل حالة

يف بّوابة اإلنترنـت  نشر هذه املعلومات على مجيع جهات التنسيق الوطنية اخلاصة باالتفاقية وإتاحتها              ➢
  اخلاصة بالتربةاجلديدة 

   من مجيع البلدان األطراف يف إعداد وثيقة عن القيمة املضافة لالتفاقيةإشراك املوظفني املدنيني  ➢

طلب معلومات من مجيع جهات التنسيق الوطنية واجلهات األخرى عن نوع الدعم مـن املعلومـات              
واالتصاالت اليت تساعدها يف القيام مبهامها، وعما ميكن أن يعود بالنفع على بلداهنا، واالستفادة من               

   اخلاصة بالتربةبّوابة اإلنترنت اجلديدة خباصة عند تصميم ،وماتهذه املعل

يف ) وما إىل ذلكالتجارة، الطاقة، األمن الغذائي، (املسائل الدولية الرئيسية بشأن االتصال باملفاوضني   ➢
 رالتصح/أثناء املراحل اإلعدادية لكل عملية تفاوضية وطرح املسائل املتصلة باإلدارة املستدامة لألراضي

  تردي األراضي واجلفافو

  املنافع البيئية واالجتماعيةعن  حلقات دراسية إقليمية عن املنافع االقتصادية لإلدارة املستدامة لألراضي، وعقد  ➢
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ا

لفئة
 

املستهَد
 فة

٣- 
 

منظومة
 

األمم
 

املتحدة،
 

رؤساء
 

املؤسسات
 

واملدير
 نو

املعني
ن،و

 
منسق
 و

األمم
 

املتحدة
 

املقيم
 نو

وأفرقة
 

األمم
امل 

تحدة
 

القطرية
  

التوصل إىل اتفاق على أعلى مستوى فيما بني وكاالت األمم املتحدة املعنية والشركاء اآلخرين على                 ➢
  االشتراك يف تشجيع اإلدارة املستدامة لألراضي، وإبرام مذكرات تفاهم خمصصة حسب االقتضاء

ولوية واألمهية املطلـوبتني    أليالء ا رسالة مشتركة إىل موظفيهم حتثهم على إ      توجيه رؤساء الوكاالت      ➢
  ملسألة تشجيع اإلدارة املستدامة لألراضي

إضفاء طابع رمسي على استراتيجية االتصال بإنشاء فرقة عمل مشتركة بني الوكاالت خاصة بتشجيع                ➢
  اإلدارة املستدامة لألراضي

 إنشاء شبكة ممارسة    عن طريق  مع ذلك، ينبغي أن يتبادل موظفو الربامج معارفهم واتصاالهتم        الزم  بالت  ➢
  افتراضية مشتركة بني الوكاالت لتعزيز فعالية تنفيذ الربامج

السعي إىل االتفاق مع فرقة العمل الرفيعة املستوى اخلاصة بدفع عملية حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف                    ➢
تـردي   و التصحر/امة لألراضي فريقيا، واليت أنشأها األمني العام لألمم املتحدة، من أجل إدراج اإلدارة املستد           أ

  األراضي واجلفاف يف أنشطة فرقة العمل وبالتايل يف فرقة العمل الفرعية اخلاصة باالتصال
إقامة حوار يف البلدان األطراف املتأثرة بني أفرقة األمم املتحدة القطرية واحلكومات ومنظمات اجملتمع                ➢

  املدين، وتلبية احتياجات االتصال الناشئة
تردي األراضي واجلفاف على موظفي  والتصحر/علومات املالئمة عن اإلدارة املستدامة لألراضينشر امل  ➢

  األمم املتحدة على األرض
ويف مؤسسات التدريب ذات الصلة بشأن إدراج  إجراء نقاش مع كلية موظفي األمم املتحدة يف تورين  ➢

 مواضيع الدراسة، وإعداد مـواد      تردي األراضي واجلفاف ضمن    و التصحر/اإلدارة املستدامة لألراضي  
 لذلك؛ ومن مث ميكن إقامة شراكات خمصصة يف االتصال لربط مـسؤويل االتـصال يف     التدريب وفقاً 

  املؤسسات املعنية
االستفادة القصوى من هياكل التوعية القائمة يف األمم املتحدة يف كل من البلدان املتأثرة واملاحنة لنقل             ➢

وتنظيم حلقات دراسية  الم وتوجيه معلومات حمددة إىل اجلمهور املستهدف؛املعلومات إىل وسائط اإلع
  حسب االقتضاءالتظاهرات وغريها من 

التفاوض مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبعض البلدان بشأن إطالق الربنامج التجـرييب املتـصل                 ➢
مع ما يتبع ذلك من حشد      ،  ART-GOLDباإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار مبادرة التعاون الدويل         

  لسلطات اإلقليمية واحمللية يف البلدان األطراف املاحنة ويف البلدان األطراف املتأثرة األخرىل
التفاوض مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن نشر تقرير عاملي عن التنمية البشرية خاص بالتربـة                  ➢

دعم من فرقة العمل اخلاصة باالتصال العاملي املعنية     بعلى نطاق واسع    والتنمية البشرية، واإلعالن عنه     
  تردي األراضي واجلفاف والتصحر/باإلدارة املستدامة لألراضي
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ا
لفئة

 
املستهَد

 فة
٤  -

 
وسائط

 
اإلعالم

  
اختيار جمموعة رئيسية دولية مؤثرة من وسائط اإلعالم املقـروءة واملـسموعة، ومـن الـصحفيني                  ➢

   قاعدة البيانات باستمرار طيلة العقد؛ واستكمالهم من بينهاالستهداف
 مثل املواقع على شبكة اإلنترنت اليت ،"البديلة"متييز وسائط اإلعالم الرئيسية ومصادر املعلومات املؤثرة   ➢

يرتادها عدد كبري من الزائرين، أو بنوك املعلومات اليت متثل مراجع متخصصة على شبكة اإلنترنت، أو 
  و االقتصاديةمصادر املعلومات العلمية أ

قائمة بتلـك الـيت   إعداد مراقبة برامج الراديو والتلفزيون لكربى احملطات اإلذاعية يف بلدان خمتارة، و      ➢
تردي األراضي واجلفاف؛    و التصحر/ لتغطية املسائل املرتبطة باإلدارة املستدامة لألراضي      ختصص وقتاً 

  واستكمال هذه املعلومات مرتني سنوياً
واستكمال بياناهتم على الدوام مـع      ) يف ذلك من األطراف   ا  مب(اء اخلرباء واملسؤولني    قائمة بأمس إعداد    ➢

  ذكر جماالت ختصصاهتم، وذلك إلجراء مقابالت معهم يف وسائط اإلعالم
  يف شراكات االتصال، تقاسم املسؤولية إلنتاج املواد الصحفية وللتوعية اإلعالمية  ➢
  :إعداد املواد الصحفية التالية  ➢

 لشهرقصة ا 

القضايا الـساخنة الراهنـة      بشأن   يوثائق خمصصة الغرض يتم إصدارها بالتالزم مع املناقشات اليت جتر          
 )قبل مرحلة مبكرة خالل العشر سنواتفاعلة االحتفاظ بقائمة باألحداث املستقبلية والبقاء يف حالة (

 وثائق عن األنشطة املشتركة بني اتفاقيات ريو 

 مية يف اجملتمعات احملليةمواد حمددة للمنافذ اإلعال 

  إرسال معلومات شهرية  ➢
  مقاالت صحفية حرة، حيمل بعضها توقيعات مجاعية  ➢
التحديات العاملية الرئيسية بشأن تقارير إعالمية ونشرات صحفية ذات بيانات تتفاعل مع النقاش الدائر   ➢

  ذات الصلة
 وخباصة بالنسبة إىل وسـائل      ،واألشخاصالرحالت امليدانية للصحفيني، تيسري الوصول إىل احلاالت          ➢

  اإلعالم املسموعة
  عقد دورات تدريبية للصحفيني بشراكة مع املنظمات املتخصصة  ➢
إشراك صحفيني رواد يف جمايل البيئة واالقتصاد بوصفهم أهل خربة يف بعض األحداث الرئيسية الـيت                  ➢

  ُتنظَّم خالل العقد
جهات التنسيق الوطنية على الدوام باملعلومات اليت ميكنها نقلها         تزويد أفرقة األمم املتحدة القطرية و       ➢

  للمنافذ اإلعالمية احمللية
استخداماً فاعالً من أجل زيادة رصد القصاصات الصحفية واملقتطفات املسموعة واملرئية واستخدامها      ➢

  توعية واضعي القرارات
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الفئة

 
املستهَد

 فة
٥  -

 
األوساط

 
العلمية،

مبا 
 

فيها
 

اجلامعا
  ت

   وإجياباًإعداد نشرات عن الطرق املتعددة اليت تؤثر هبا التربة سلباً  ➢
  إعداد قائمة بأمساء اخلرباء من األوساط األكادميية وعامل األعمال إلجراء مقابالت معهم يف وسائط اإلعالم  ➢
امة بـصورة   إعداد مواد صحفية عن آخر النتائج العلمية والتقارير الرئيسية واالكتشافات العلمية اهل             ➢

  منتظمة وتوزيعها إىل وسائط اإلعالم طيلة العقد
  لكل مجهور" ملخصات"إعداد   ➢
روابط إىل مجيع املؤسسات العلمية استحداث عن التربة، وبّوابة اإلنترنت اجلديدة إدراج معلومات عن   ➢

  ومعاهد البحث
  احللقات الدراسية  ➢
  ب املصلحة اآلخرينتزويد األوساط العلمية بأحدث املعلومات من أصحا  ➢
 مبا يف ذلك استعراض أصول التربة مع ، "ميزانية عمومية لألرض"دورية عاملية بعنوان   لدراسة جدوى     ➢

  اخلسائر واألرباح
نشر مقاالت بواسطة العلماء، وإجراء مقابالت مع العلماء، وخباصة فيما يتـصل باملناقـشات      /إعداد  ➢

  ةالتحديات العاملية الرئيسيبشأن الدائرة 

ال
فئة

 
املستهَد

 فة
٦  -

 
املنظمات

 
 غري

احلكومية
 

ومنظمات
 

اجملتمع
 

املدين
  

أو إدراجها /إقامة شراكات اتصال مع املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين الرئيسية املعنية و  ➢
تحدة؛ يف شبكات االتصال املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي اليت مت إنشاؤها مع مؤسسات األمم امل             

  مسؤولية كل منها، وإنشاء قواعد بيانات خمصصةووبعد ذلك حتديد دور 
اإلدارة /تردي األراضـي   و وضع آلية تشاور وتنسيق مع اجملتمع املدين بشأن املسائل املتصلة بالتصحر            ➢

  املستدامة لألراضي
دي تـر  و تزويد املنظمات غري احلكومية مبعلومات علميـة واقتـصادية وسياسـية عـن التـصحر                ➢

  اإلدارة املستدامة لألراضي وصلة ذلك بالتحديات العاملية الرئيسية/األراضي
  نشر املعلومات اليت توفرها املنظمات غري احلكوميةعلى املساعدة   ➢
  املنشورات املشتركة  ➢
  املساعي املشتركة بشأن برامج التلفزيون  ➢
  مجع دراسات احلاالت ونشرها  ➢
  تعلق باإلدارة املستدامة لألراضيتعميم العرب املستخلصة فيما ي  ➢
التشاور مع دائرة االتصال مع املنظمات غري احلكومية وجهات التنسيق مع املنظمات غري احلكوميـة                   ➢

  :داخل منظومة األمم املتحدة بشأن ما يلي  
 املدينتردي األراضي واجلفاف يف اجملتمع  والتصحر/عزيز املسائل املتصلة باإلدارة املستدامة لألراضيت  ○  

  لتحالفات االستراتيجية املمكنةا  ○  
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ا
لفئة

 
الستهَد

 فة
٧ 

 - 
عامة

 
اجلمهور

  
مجيع املعلومات والروابط إىل البّوابة الرئيسية عن التربة، تتضمن حتويل موقع االتفاقية على اإلنترنت إىل   ➢

  املؤسسات ذات الصلة واألفراد املعنيني
  ، مبا يف ذلك استعراض أصول التربة مع اخلسائر واألرباح"ألرضميزانية عمومية ل"إمكانية نشر دورية عن   ➢
 عن التنمية البشرية ُيخصص  عاملياًن تقريراًيبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشركاء آخرإصدار إمكانية   ➢

  للتربة والتنمية البشرية
  تأليف ونشر كتيب للشباب بأكرب عدد ممكن من اللغات  ➢
 تصال بواسطة احلاسوب من أجل تيسري استخراج الوثائق املتصلة بالتـصحر          دراسة الربط بأدوات اال     ➢

  اإلدارة املستدامة لألراضي/تردي األراضيو
  "وسائط إعالم خمتارة"كل جمموعة اإلجراءات املذكورة حتت العنوان   ➢

ا
لفئة

 
املستهَد

 فة
٨  -

 
القطاع

 
ص
اخلا

  

   حسب كل حالة تكون مصمَّمةجلدوى التجارية للتربةعن اوثائق إعداد   ➢
  إعداد وثائق حمددة لقطاعات االقتصاد املستهدفة، وخباصة العناصر الفاعلة يف جمال متويل الكربون  ➢
إشراك قادة العمل التجاري يف جلسات تقارع األفكار ويف احللقات الدراسية احمللية واإلقليمية والدولية   ➢

  راضي والقضايا الساخنة ذات الصلةاإلدارة املستدامة لأل/تردي األراضي واملتعلقة بالتصحر
إشراك اجلهات الفاعلة من القطاع اخلاص يف مشاريع التنمية اإلقليمية يف البلدان األطراف املتأثرة، اليت   ➢

اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار مبادرة التعاون /تردي األراضي وتركز على املسائل املتصلة بالتصحر
  ART-GOLDالدويل 

اإلدارة املستدامة لألراضي إىل املشاريع التجارية /تردي األراضي ونتائج العلمية املتعلقة بالتصحرتعميم ال  ➢
  ذات الصلة

  قطاع األعمال إىل اجلماهري األخرىبنشر املعلومات ذات الصلة   ➢
  نشر مقاالت ومقابالت يف مطبوعات الشركات الكربى املهتمة باإلدارة املستدامة لألراضي  ➢
   بالتربةة اخلاصبوابة اإلنترنت اجلديدةتدى خاص باألعمال يف إدراج من  ➢
اإلعالن عن التعهدات الرائدة من جانب األعمال التجارية اليت تسهم يف تعزيـز اإلدارة املـستدامة                  ➢

  تردي األراضي واجلفاف/لألراضي ومكافحة التصحر

  :لتاليةالقول، سيتم تنفيذ استراتيجية االتصال عرب اخلطوات اخالصة و  - ٢٠

 ال يتجزأ مـن     أو تعزيز قواعد بيانات عن جمموعات مستهدفة حمددة بوصف ذلك جزءاً          /بناء و   )أ(  
  عملية إنشاء قنوات توزيع مالئمة مع الشركاء من أجل توفري شبكة من اهلياكل اليت تشبه الشبكات؛

  ليل العلمي القوي؛تصميم رسائل حمددة اهلدف ومالئمة ويف الوقت املناسب يسندها البحث والد  )ب(  
على إنشاء شبكة صغرية من الرواد يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي الذين لديهم قدرة كافية                 )ج(  

  املنظمات اإلعالمية؛واضعي السياسات من لتأثري يف جمموعة كبرية من ا
وجودة وتوليفها وتكميلها   مراجعة الوثائق والدراسات املوضوعية والعلمية واملرتبطة باملعلومات العامة امل          )د(  

  وإعادة تشكيلها حسب الضرورة من أجل تزويد أصحاب املصلحة مبواد اتصال مقنعة وسهلة االستعمال؛
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تكثيف االتصال مع عامة اجلمهور عن طريق خليط من العالقات اإلعالمية ونشر الوثائق الرمسية    )ه(  
 الصحفيني والرحالت امليدانية اإلعالمية، واإلعالن حيث       واملشاريع التفلزيونية املشتركة وبرامج الراديو وتدريب     

  ؛يكون ذلك جمدياً
باتصال واضعي القرارات و) األشخاص املؤثرين واملؤسسات املؤثرة(استهداف احملركني الرئيسيني   )و(  

قضايا م، وإشراكهم يف األحداث اخلاصة وجلسات تقارع األفكار، واالستفادة من األحداث اليت تركز على الحمكَ
 تنظيم التبادالت الثنائية اليت ميكن أن يضم بعضها مشاركة الرواد يف جمال اإلدارة -  عند االقتضاء - ذات الصلة، و

  املستدامة لألراضي؛
تسخري القدرة التوعوية ملنظومة األمم املتحدة ببناء حتالفات استراتيجية وإشراك منظومة منسقي              )ز(  

  تنفيذ التدابري الناجتة؛على احلوار على الصعيد الوطين واملساعدة األمم املتحدة الدائمني لتشجيع 
 من السلطات احمللية واإلقليمية إىل القطاع اخلاص، وإقامة         ،اجلهات الفاعلة اجلديدة  التواصل مع     )ح(  

  شراكات مبتكرة وبرامج جتريبية؛
عمل االتـصاالت اخلـاص   تيسري عمل األطراف والشركاء واحللفاء املستقبليني، مبا يف ذلك يف     )ط(  

تـردي  على اإلنترنت إىل بوابة مرجعية رئيسية عن التصحر و        باملؤسسات املعنية، وذلك بتحويل موقع االتفاقية       
  اإلدارة املستدامة لألراضي؛/األراضي
إنشاء شبكات ممارسة موضوعية افتراضية مشتركة بني الوكاالت وشاملة جلميـع املؤسـسات               )ي(  

تعزيزاً لتبـادل   ملمارسني والباحثني امليدانيني،    لدى ا اإلدارة املستدامة لألراضي    /األراضيتردي   و خاصة بالتصحر 
  املعلومات وجتميع املعارف فيما بينها؛

   حيثما يقتضي ومىت يقتضي احلال ذلك؛،إدراج معلومات عن االتفاقية نفسها يف مجيع ما ذُكر أعاله  )ك(  
ية بتسخري التبادل الداخلي وبناء قدرة اتصال قوية فيمـا          حتسني عملية تعميم املعلومات الداخل      )ل(  

  .خيص التوعية

   االستنتاجات والتوصيات-  سابعاً
 وكذلك على   ،بدرجة كبرية على مستوى مشاركة األطراف     يتوقف  جناح تنفيذ استراتيجية االتصال     إن    - ٢١

. ارة املشاعات العاملية واحملافظة عليهاالتربة واحلاجة امللحة إىل إد/مدى مشاركة الشركاء يف دعم إصالح األراضي
 لتنفيذ االستراتيجية    داعمةً أما جناح استراتيجية االتصال نفسها فيتوقف على استخدامها من جانب األطراف أداةً           

  .مبا يتمشى مع املبادئ التوجيهية لإلبالغ اليت مت وضعها لعملية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

االتصال الشاملة تتبع هنج اإلدارة القائمة على النتائج، سيتم تقييم النتائج عن طريق             ومبا أن استراتيجية      - ٢٢
إيالء هذا األمر اهتماماً مستمراً،     وُيوصى ب . عملية الرصد والتقييم اليت تتبعها مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية        

ث البيئيـة واالقتـصادية والـسياسية       وبأن تصبح استراتيجية االتصال قادرة على التكيف مع التطور يف األحدا          
أوالً، : احملرز يف التنفيذ   تقييمني مستقلني للتقدم  إجراء  عمليات التكيف هذه، ينبغي     ل اًوتيسري. لعامليةاتية ا واملؤسس
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هناية يف  وثانياً، إجراء تقييم هنائي     بالتزامن مع تقييم االستراتيجية يف منتصف املدة،        إجراء تقييم خارجي مستمر     
  .لتخطيط للمرحلة التالية، حسب الضرورةل اًالتنفيذ، تيسريفترة 

وينبغي أن تتم املشاورات مع األطراف بني دورات مؤمتر األطراف يف فترات منتظمة فيما خيص املربرات                  - ٢٣
 املوضوعية املستخدمة يف استراتيجية االتصال، وأثر املبادرات املتخذة والفرص احملتملة والتدابري الـيت ميكـن أن               

تتخذها األمانة لتلبية االحتياجات املتطورة لألطراف فيما يتعلق بتكييف خطط االتصال اخلاصة هبا مع األوضاع               
مباشرة يف أثناء جلسات     وميكن عقد هذه املشاورات   . اجلديدة اليت ستنشأ طيلة فترة العقد، وبتنفيذ هذه اخلطط        
  .طة اإلنترنتجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أو عن طريق التبادل بواس

، واليت ٢٠١١-٢٠١٠وهنالك جمموعة من األنشطة اليت تتوقع األمانة القيام هبا ضمن استراتيجية االتصال للفترة   -٢٤
وتتـضمن الوثيقـة    ). (ICCD/COP(9)/5/Add.1 ٢٠١١-٢٠١٠مت إعداد تكلفتها يف الربنامج وامليزانية لفترة السنتني         

)ICCD/COP(9)/Misc.1 (لومات التفصيلية عن املوارد األساسية املطلوبة لتنفيذ استراتيجية االتصالاملزيد من املع.  

ومن أجل االنتقال سريعا باستراتيجية االتصال إىل مرحلة التنفيذ، يود مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة                 - ٢٥
  :القيام مبا يلي

  استراتيجية االتصال؛وضع  بالتقرير اخلاص بعلماًيط أن حي  )أ(  
 إىل جانـب األهـداف واإلجـراءات        ،يدعم جمموعة أهداف االتصاالت والنتائج املتوقعة     أن    )ب(  

  املشورة بشأن األولويات والُنهج واألنشطة املقترحة؛يسدي االستراتيجية احملددة يف استراتيجة االتصال، وأن 
بالتايل على  اتيجية، و  ال يتجزأ من تنفيذ االستر     تنفيذ استراتيجية االتصال بوصفها جزءاً    على  أن يشجع     )ج(  

  استخدامها بواسطة األطراف ومؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية بوصفها أداة ألطر اإلبالغ اخلاصة باالتفاقية؛
أن يدعو املاحنني، الذين بوسعهم تقدمي الدعم املايل لألنشطة املضطلع هبا يف إطار اسـتراتيجية                 )د(  

  أن يقوموا بذلك؛إىل االتصال، 
 عن تنفيذ استراتيجية االتصال إىل الدورة التاسـعة         تقريراًبأن يقدم   يوصي األمني التنفيذي    أن    )ه(  

  .ملؤمتر األطراف

_ _ _ _ _  


