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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٦-٦أوردوس، الصني، 

 )ج( من جدول األعمال املؤقت٢البند 
: اآلثار المترتبة في 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة وعقد األمم المتحددة 

 ( 2010-2020للصحاري ومكافحة التصحر )

سددتراتيجية االتصددال الشدداملة وعددت تقريددر عددت التقدددم المحددري فددي تنفيددذ ا  
 (2020-2010عقد األمم المتحدة للصحاري ومكافحة التصحر )

 مذكرة مت األمانة  

 موجز  
شككتلت اسككجاة ا ت الةصكككال الاككاملت )اسكككجاة ا ت الةصككال(، الككك  أ عككد   وجككك   
للسكنوا  العاكر مكن  لدعم التنف ذ الفعال للخطت وإطار العمل السجاة ا ني 8-/م أ٣املقرر 

(، منطلقاً ألناطت الةصكال األساسك ت لفةفاق كت  ٢٠٠8-٢٠١8أجل ةعزيز ةنف ذ الةفاق ت )
وملكككا  كككاا أجكككل اسكككجاة ا ت الةصكككال قكككد أوشكككا علككك  النتاكككا ،  ككك ا  نكككا   اجكككت إ  إطكككار 

 اةصال منقح يتمل اإلطار السجاة اي املقبل لفةفاق ت 
را ا  الكك  اهتككذألا األمانككت لتنف ككذ اسككجاة ا ت الةصككال  ويسككتعره  ككذا التقريككر اإلجكك 

وياكككمل أي كككاً اإلجكككرا ا  املتخكككذي نت اكككت للتق ككك م املسكككتقل لفعال كككت أناكككطت الةصكككال   إطكككار 
 الةفاق ت  ويت من ةوص ا  لتي ينظر   اا مؤمتر األطراف   دورةه الثالثت عاري 
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 احملتويا 
 الصفحت الفقكرا  

 ٣ 4-١                                                              معلوما  أساس ت - أولً  
 ٣ ٢8-5                                                          التقدم احملرز   التنف ذ - ثان اً  

 ٣ ٧-5                                   التوع ت عن طريق احلمف  واملناسبا  - ألف   
 4 9-8                                                        نار املعلوما  - با    
 5 ١5-١٠                                   اإلنجنت ووسائط التواصل الجتماعي - ج م   
 ٧ ١٦                  ةعزيز أ  ل املمارسا : برنامج "األره من أجل احل اي" - دال   
 ٧ ٢٣-١٧                    التواصل العام وإعداد اخلطط عن طريق وسائط اإلعفم -  ا    
 9 ٢5-٢4                                السفرا  واملاا ري املعن وا باألراضي اجلا ت - واو   
 9 ٢8-٢٦                          عقد األمم املتحدي للصحاري ومتا حت التصحر - زاي   

 ١٠ ٣٠-٢9                                 ةغ ري صوري اةفاق ت األمم املتحدي ملتا حت التصحر - ثالثاً  
 ١١ ٣4-٣١                                التوجاا  املقبلت ملا بعد اسجاة ا ت السنوا  العار - رابعاً  
 ١١ ٣9-٣5                                                       الستنتاجا  والتوص ا  - خامساً  
 املر ق 

 ١٣                         امل زان ت ال ت اجا  املال ت لتنف ذ األناطت ال  ست موَّل من موارد خارجت عن   
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 معلومات أساسية -أوالا  
لكدعم  8-/م أ٣انبثقت اسكجاة ا ت الةصكال الاكاملت )اسكجاة ا ت الةصكال( مكن املقكرر  -١

الةفاق كت التنف ذ الفعال للخطت وإطار العمل السجاة ا ني للسنوا  العار من أجل ةعزيز ةنف كذ 
( )اسككككجاة ا ت السككككنوا  العاككككر(  وقككككد شككككتلت اسككككجاة ا ت الةصككككال، منككككذ ٢٠١8-٢٠٠8)

اعتماد ا   الدوري التاسعت ملؤمتر األطراف، دعامت ةنف ذ أناطت الةصال األساسك ت الك  ة كطل  
 هبا األمانت 

  كككككككامو  الكككككككدوري الثان كككككككت عاكككككككري ملكككككككؤمتر األطكككككككراف، طلبكككككككت األطكككككككراف إ  األمانكككككككت الق -٢
وض  مكواد سكرديت مكؤثري للعمكل   اكال الةصكال ، وةصكم م أناكطت الةصكال  ‘ ١‘يلي:   ا

مكككن أ كككداف التنم كككت  ٣-١5بالسكككتناد إ  مواضككك   اسكككجاة ا ت رئ سككك ت مكككن أجكككل  ق كككق الغايكككت 
 ديككد قصككف وإ ككادا  ملامككت عككن  ككار  باككريت مثككريي لف تمككام مككن ماككاري  ‘ ٢‘املسككتدامت  
سككتدامت لضراضككي مككن أجككل الككجويج نككا وناككر ا مككن خككفل املنتاككا  املتعككددي الوسككائط اإلداري امل

  ماكككروأل األره مكككن أجكككل احل كككاي، بغ كككت التوع كككت بظكككا ري التصكككحر وةكككد ور األراضكككي واجلفكككاف 
واستقطا  الدعم العام للتصدي نا عن طريق  ق ق الفائدي القصوى من اخلربا  ومواطن القوي 

 رقككت العمككل املاككج ت بككني الو ككال  لعقككد األمككم املتحككدي للصككحاري ومتا حككت  املتا ككت مككن خككفل
 بتتل كف الصكادر والقكرار الاكاملت الةصكال اسكجاة ا ت ةنف ذ عمل ت ةنس ق مواصلت ‘٣‘ التصحر 

 اجلمع ت العامت باأا عقد الصحاري ومتا حت التصحر  من
سككرديت العامككت لفةصككال، بالسككتناد ، أعككد  األمانككت املككواد ال١٢-/م أ4و وجكك  املقككرر  -٣

مكككن أ كككداف التنم كككت املسكككتدامت،  ٣-١5إ  مواضكك   اسكككجاة ا ت رئ سككك ت مكككن أجكككل  ق كككق الغايكككت 
لتتككوا أداي للناككوه بتنف ككذ الةفاق ككت وجككذ  انتبككاي جاككور أوسكك  يتاككاوز اجلاككا  التقل ديككت مككن 

 أصحا  املصلحت   الةفاق ت، وخباصت عامت الناس 
، أ جري ةق  م مستقل لفعال كت أناكطت الةصكال   إطكار الةفاق كت  ٢٠١5ول/سبتمرب و  أيل -4

وعلككك  الكككرأم مكككن أا التق ككك م و ياكككدف إ  الوقكككوف علككك  أدا  ةلكككا األناكككطت بنكككاً  علككك  اسكككجاة ا ت 
ويتنكاول ‘  خكارجي‘الةصال،  قد است عرضت أناكطت الةصكال الك  اضكطلعت هبكا األمانكت مكن منظكور 

يكككر نتكككائج التق ككك م وةوصككك اةه املنبثقكككت مكككن  ل كككل األناكككطت الككك  اضكككطلعت هبكككا األمانكككت وا ل كككت  كككذا التقر 
 العامل ت  ويعره أي اً اإلجرا ا  ال  اهتذألا األمانت وا ل ت العامل ت بناً  عل  نتائج التق  م  

 التقدم المحري في التنفيذ -ثانياا  
 التوعية عت طريق الحمالت والمناسبات -ألف 

 زيراا/يون ككه مككن  ككل عككام،  ١٧ا تسكك  ال ككوم العككاملي ملتا حككت التصككحر، الككذي ي عقككد    -5
   انككاً مككن املنظمككا  احلتوم ككت واملنظمككا  احلتوم ككت  8٧عنككدما أبلكك   ٢٠١٦زمخككاً متزايككداً   عككام 

رةبط الدول ككت ومنظمككا  ا تمكك  املككد  األمانككت باألناككطت امل ككطل  هبككا لف تفككال هبككذا ال ككوم  ور ككا يكك
بكككال وم  ةزايكككد عكككدد الت انكككا  املبلغكككت عملكككت العكككد العتسكككي علككك  اإلنجنكككت ملائكككت يكككوم قبكككل ال تفكككال

 44 ١٠٠( Weibo) العاملي،   ك  وصكل عكدد املاكمولني باحلملكت   ةلكا الفكجي عكرب ةكويج وويبكو
شكككخف علككك  التكككواص  وسكككالت صكككفحت الةفاق كككت علككك    سكككبو  زيكككادي  ١ ١9٦ ٧٠٠شكككخف و



ICCD/COP(13)/4 

GE.17-10617 4 

األ ثككر شككعب ت علكك  ةككويج  2016WDCD#نقككري إعاككا  أثنككا  احلملككت، و ككاا  اشككتا   9٢١قككدر ا 
شخصككاً   ةعاككدس ومسككابقت أسككالت علكك  اإلنجنككت  ٣8٠ زيراا/يون ككه  وشككار  أ ثككر مككن  ١٧ يككوم

أثنكككا  احلملكككت  وا تفلكككت بعكككث البلكككداا، مثكككل الربازيكككل والربةغكككال، بكككال وم العكككاملي ملتا حكككت التصكككحر 
 الوطن ني لضراضي اجلا ت   ال وم نفسه  و ّرمت مناصرياا

واست ا ت اإلداري احلتوم ت للغابكا    الصكني مراسكم ال تفكال العكاملي بكال وم العكاملي  -٦
ملتا حكت  "احلكزام والطريكق"ملتا حت التصحر، واحلوار الر    املستوى باأا مبكادري العمكل املاكج  

التصككحر  و ككاا مككن بككني املاككار ني ر  عككي املسككتوى معككاص نائكك  رئكك و وزرا  الصككني، السكك د وانكك  
يان ، ومعاص رئ ست  نلندا السابقت سفريي أمانت الةفاق ت لضراضي اجلا ت، السك دي ةارجكا  كالونني، 

يكا والصكني وقريأ زسكتاا وةسعت وزرا /نكوا  وزرا  مكن نان كت بلكداا )األرجنتكني وةر  كا وجاوريكت  ور 
ومنغول ككا ونام ب ككا والن اككر(  وبعكك  األمككني العككام لضمككم املتحككدي رسككالت بالف ككديو خككفل ال تفككال 

   (١)شخف 4٠٠الذي   ري 
 ١5   ٢٠١٧وةقكككرر ةنظككك م ال تفكككال العكككاملي بكككال وم العكككاملي ملتا حكككت التصكككحر لعكككام  -٧

  واأككادوأو ببور  نككا  اسككو، وستست كك فه وزاري الب اككت والقتصككاد األخ ككر  ٢٠١٧ زيراا/يون ككه 
وةغكري املنكايف   بور  نكا  اسكو  ووقكت إعكداد  ككذا التقريكر،  كاا ي توقك  أا ياكار    احلكد  ثفثككت 

وزرا   وسككككك فتتح احلكككككد   خامكككككت رئككككك و بور  نكككككا  اسكككككو، السككككك د رو  مكككككار    ١٠ول ورؤسكككككا  د
 ريست اا  ابوري  ومن املقرر أا ي عقد أثنا  ال تفال بال وم العاملي منتدى وزاري ر    املسكتوى 

   "أرضنا  وطننا  مستقبلنا"باأا موضوأل 

 نشر المعلومات -باء 
ةصكككال   إطكككار الةفاق كككت، أورد ا  بكككوا علككك  لكككدى إجكككرا  التق ككك م املسكككتقل ألناكككطت ال -8

الستقصا  القنكوا  الك  يف كلولا لتلقكي املعلومكا   وا تكل الربيكد اإللتكجو  املرةبكت األو ، يل كه 
املوقكككك  الاككككبتي واملككككواد املطبوعككككت  وخككككفل  ككككذي الفككككجي املاككككمولت بككككالتقرير، عككككزز  األمانككككت ناككككر 

عكت رسكائل إخباريكت إلتجون كت شك    املعلوما  عن طريق املراسف  بالربي د اإللتجو   وقكد ج 
 ٢٠١٧شككككتل برق ككككا  إخباريككككت لفةفاق ككككت ةصككككدر مككككري  ككككل أسككككبوعني منككككذ  ككككانوا الثا /ينككككاير 

بوجه خاص عل  آخر األخبار واملستادا   وة م الربق ت اإلخباريت لفةفاق ت  ال كاً أ ثكر  وةر ز
الفككككجي املاككككمولت بككككالتقرير أي ككككاً سككككبعت عاككككر ماككككج  ناككككط  وصككككدر أثنككككا   ككككذي  ٢٣ ٠٠٠مكككن 

ة رجكت  لاكا إ  اإلسككبان ت والفرنسك ت علك  األقكل، وة ككرجم بع كاا ا خكر إ  لغكا  األمككم  مناكوراً 
 املتحدي األخرى  

وأ دات متتبت الةفاق كت ومصكنفاألا اإللتجون كت   القطك  املعكر  )انظكر أدنكاي(، اعتبكاراً  -9
  ٢٠١٦ من ةارين األول/أ توبر

__________ 

  املفصل عن ال تفال العاملي   الرابط التاص: التقريريرد  (١)
<www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/WDCD/wdcd2016/Pages/Beijing_WDCD_ 

Report.aspx>    
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 اإلنترنت ووسائط التواصل االجتماعي -جيم 
املوق  الابتي لفةفاق ت  و منرب ا الرئ سكي لفةصكال  وو قكاً للتق ك م املسكتقل، زاد عكدد  -١٠

و و مؤشر علك  أي كت الةفاق كت  -اإلشارا  إ  الةفاق ت   املواق  الابت ت للمنظما  األخرى 
  وس كالت أي كاً زيكادي  بكريي   عكدد ٢٠١5و ٢٠١٢بني عامي بأ ثر من ال عف  -وةأثري ا 

اإلشككارا  اإللتجون ككت إ  الةفاق ككت   سكك اع ق ككايا عامل ككت رئ سكك ت مثككل األمككن الغككذائي واناككري 
 وةغري املنايف 

ومكك  كلككا، بككنّي التق كك م مككواطن ضككعف   موقكك  الةفاق ككت الاككبتي،  ككا   كلككا عككدم  -١١
قكك ، وماككتلت السككتبطاا، واةبككاأل سككط أككري  دسككي     تككل املوقكك  رضككا املسككتخدمني علكك  املو 

وطريقكككت ةصكككفحه  وأوصككك  التق ككك م بالتعا كككل بتاديكككد املوقككك  الاكككبتي  ونت اكككت لكككذلا، شكككرعت 
، أ طلككق   ةاككرين الثككا /نو مرب ٢٠١٦األمانككت   وضكك  موقكك  شككبتي جديككد   آ /أأسككطو 

ه مككن املنككرب الاككبتي القككدو علككول متوز/يول ككه ، وي توقكك  أا يتتمككل نقككل ج كك  احملتويككا  إل كك٢٠١٦
٢٠١٧  

ويامل املوقك  الاكبتي اجلديكد أعمكال األمانكت وا ل كت العامل كت، ويتعكاوا ةعاونكاً وث قكاً مك   -١٢
  وو طكككد القطككك  املعكككر  ٢٠١٦القطككك  املعكككر  لفةفاق كككت، الكككذي أ طلكككق   ةاكككرين الثكككا /نو مرب 

بغ كت ة سكري  ١٢-/م أ٢٠املعكارف العلم كت(  وجك  املقكرر )الذي  اا يسكم  آنكذا  بوابكت ةبكادل 
وةعزيز الوصول إ  املعارف كا  الصلت من مصادر متعددي عن طريق اإلنجنت وانواةف احملمولت 
وأري كككا مكككن قنكككوا  الةصكككال  وةكككرد معلومكككا  إضكككا  ت عكككن القطككك  املعكككر  لفةفاق كككت   الوث قكككت 

ICCD/COP(13)/CST/8  
  ٢٠١4التغريا  املسالت   أعداد الزوار املنفكردين منكذ  كانوا الثا /ينكاير  ١ ويبني الاتل -١٣

وهتتلكككف األرقكككام عمكككا ورد   التقكككارير السكككابقت ملكككؤمتر األطكككراف باكككأا املوضكككوأل نفسكككه، كلكككا أا 
، و كو نظكام إداري احملتكوى الكذي  كاا ي سكتخدم   tnioPerahSالتقارير السابقت  انكت ةك عدكدب بنظكام 

باسكتخدام خدمكت  ١املوق  الابتي القدو لفةفاق ت  وقد و لد  اإل صا ا  الكواردي   الاكتل 
الكككككك  ةتكككككك ح معلومككككككا  أ ثككككككر ةفصكككككك ًف  أككككككري أا اإل صككككككا ا   "srrtePnhielSaoG"اإل صككككككا  

يكت خكدما  أوأكل  ومك  كلكا، يبكدو ةامل ج   زوار موق  الةفاق كت الاكبتي بسكب  ددود ل
جل ككاً مككن الاككتل زيككادي عككدد الككزوار منككذ إطككفع املوقكك  الاككبتي اجلديككد  وة عككزى الزيككادي التبككريي 

أساسكاً إ  الصكفحت الاكبت ت اخلاصكت بسككوع  ٢٠١5عكدد الزيكارا  بعكد ةاكرين الثككا /نو مرب   
 بنا  القدرا  

 مكككن أ ريق كككا، وةل اكككا أوروبكككا وآسككك ا ، ينحكككدر معظكككم املسكككتخدمني٢وعلككك  أكككرار الاكككتل  -١4
  ويبني  ل ل منفصل أا املدا اخلمو األو  ال  ي نفدذ مناا إ  موق  الةفاق كت (٢)واحمل ط انادئ

 الابتي ةق  ج عاا   أ ريق ا 

__________ 

    "srrtePihielSaoG"ددوديت خدمت  إ ل بد من اإلشاري  (٢)
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 ١الاتل 
 2017وآذار/مارس  2014عدد يوار موقع االتفاقية الشبكي بيت كانون الثاني/يناير 

 

 ٢الاتل 
 اذ إلدددو موقدددع االتفاقيدددة الشدددبكي بحسدددل القدددارة وفقددداا للبياندددات المسدددجلة فدددي خدمدددةالنفددد
"siitel a elgooG" 

 
وأشكار ةقريكر التق ك م إ  وجكود زيكادي  بكريي   ناكا  وسكائط التواصكل الجتمككاعي، وإا   -١5

 اا كلا انطفقاً من مسكتوى متكدا، إك زاد عكدد املتكابعني علك  ةكويج وزاد  نقكرا  اإلعاكا  
   ويبكككنّي ٢٠١5و ٢٠١٢  املائكككت ةباعكككاً بكككني عكككامي  55٠  املائكككت  4٠٠علككك    سكككبو  عكككواص 

زيادي املسالت   مستوى ةواصل الةفاق ت عكرب الوسكائط الجتماع كت   الفكجي مكن اجلدول أدناي ال
  وبلككك  عكككدد املاكككمولني هبكككذا التواصكككل   الوسكككائط ٢٠١٧إ  أيار/مكككايو  ٢٠١5 زيراا/يون كككه 
شككخف علكك  ةككويج وأ ثككر مككن مل ككوا شككخف علكك  موقكك  ويبككو خككفل  444 ١٠٠الجتماع ككت 

متتكككني الاكككبا  عكككن طريكككق الو كككائف "ل املنتكككدى اإللتكككجو   كككجا  احلمكككف  علككك  اإلنجنكككت مثككك
األره مككككن ‘( و ككككدي الةفاق ككككت املعنككككوا sbor PoahthruSnSnorutnsoPPhormG) "اخل ككككرا 
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 Land for Life‘ )أجل احل اي للناشطني الابا  عل  وسائط التواصل الجتماعي: أأنكت الفكائز 

Youth Social Media Activists Challenge: Are you the One? وبلك  عكدد التغريكدا  املتبادلكت  )
ةغريكككدي،   الوقكككت الكككذي زاد   كككه أي كككاً مسكككتوى  ٦ 4٣٧باكككأا احلمكككف  املنظمكككت علككك  ةكككويج 

التواصكككل بف كككل الاكككرا ا    ةنظككك م احلمكككف  مككك  منظمكككا  ا تمككك  املكككد  ومنظمكككا  األمكككم 
 9٠ ٠٠٠اصل عرب الوسكائط الجتماع كت املتحدي األخرى  ويبل  متوسط املامولني بأناطت التو 

  ٢٠١٧شخف شارياً منذ  انوا الثا /يناير 
 اجلدول

 مستوى التواصل عبر الوسائط االجتماعية
أداي التواصل 
 الجتماعي

 مسكككتوى التواصكككل    زيكككراا/
 ٢٠١5يون ه 

 مسككتوى التواصككل   أيككار/
 الزيادي التقريب ت ٢٠١٧مايو 

   املائت 4.٣٠ نقرا  إعاا  ١٧ ٦٠4 إعاا  نقرا  ١٣ 5٠4   سبو 
   ١٠٦.١ متابعاً  ١٣ ٠4١ متابعاً  ٦ ٣٢8 ةويج

 املائت
   املائت 5.٣ معاباً  ٣4 9٣٣ معاباً  ٣٣ ٧٦٠ ويبو

 "األرض مت أجل الحياة"تعزيز أفضل الممارسات: برنامج  -دال 
 "األره مكن أجكل احل كاي"، أع د إرسكا  برنكامج ٢٠١5خفل استعراه الربامج   عام  -١٦

التوع ككت ‘ ٢‘ جككائزي األره مككن أجككل احل ككاي‘ ١‘الككذي أصككبح يعمككل   إطككار عنصككرين رئ سكك ني: 
والكككككدعم املعكككككر   وةثكككككري اجلكككككائزي ا تمامكككككاً  بكككككرياً لكككككدى عامكككككت النكككككاس ومنظمكككككا  ا تمككككك  املكككككد  

طن ت لفةفاق ت عثاً عن الجش حا ، ول س ما خفل عمل ا  الجش ح للفكوز التنس ق الو  وجاا 
هبكككا  و كككي ةكككؤدي دوراً  امكككاً   إبكككراز صكككوري الةفاق كككت وجككك  املمارسكككا  السكككل مت   اكككال اإلداري 

 املستدامت لضراضي  

 التواصل العام وإعداد الخطط عت طريق وسائط اإلعالم -هاء 
 انت أ م أدوا  التواصل اإلعفمي لفةفاق ت قاعدي الب انا  اإلعفم كت الك  زاد عكدد    -١٧

ماككج  علكول لايككت  4 ٠٠٠إ  أ ثكر مكن  ٢٠٠9ماكج    عككام  ١ ٠٠٠املاكج ني   اكا مككن 
  املائت من املاج ني ج    ٢٠ جي السنتني  واستناداً إ  الردود الواردي عل  النظام، يقرأ  واص 

املككواد اإلعفم ككت املناككوري  وخككفل الفككجي املاككمولت بككالتقرير، ةعككزز  ككذا التواصككل مككن خككفل إقامككت 
ني، دول ككككشككككرا ا  وعفقككككا  ةعككككاوا مكككك  شككككر ا  آخككككرين   األمككككم املتحككككدي وشككككر ا   تككككوم ني 

ةفاق ت س ما برنامج األمم املتحدي للب ات، واةفاق ت األمم املتحدي اإلطاريت باأا ةغري املنايف )ال ول
اإلطاريككت(، وإداري شككؤوا اإلعككفم   األمككم املتحككدي  واسككتمر التواصككل السككجاة اي ب قامككت روابككط 
م   رادى الصحف ني العاملني لدى وسائط اإلعفم العامل ت أو و ال  األنبا  مثل رويكجز وو الكت 

  و   كجي السكنتني، rieoPhGiو aahnuiوو ال  األنبا   toaiPSاألنبا  العامل ت إنج بريو وموق  
اسكككككتادف التواصكككككل باألسكككككاس واضكككككعي الس اسكككككا  وصكككككانعي القكككككرارا  ورواد اكككككال األعمككككككال 

 واملنظما  أري احلتوم ت وا تم  اإلسائي 
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منتاكككككاً إعفم كككككاً، مناكككككا آرا  ومقكككككابف    ٣٠وةناكككككر األمانكككككت سكككككنوياً مكككككا ل يقكككككل عكككككن  -١8
مثكل    ويكل الرسكائل املناكوري عكن أيكام األمكم املتحكدي إ  اهتذ  األمانت قراراً اسكجاة ا اً يت وقد

آرا  ة عره   ما بعد عل  موق  الةفاق ت الابتي  ومّتن كلا من نار رسائل األمانت   منكابر 
 إعفم ت ةامل شرائح جديدي من الناس 

   كد أثكر وأبرمت الةفاق ت شرا ت م  و الت إنج بريو لتوج ه أناطت التواصكل العكام باكأا  -١9
ةككد ور األراضككي )التح  ككد( ةككو شككرنت مع نككت مككن القككرا  واملنككابر املتخصصككت علكك  الصككع د الككوط ، 

ةصل إل اا األمانت  وأعد  و الت إنج بريو سلسلت من القصكف الك  ن اكر  علك  نطكاع واسك   ل
عرب قنوا  متنوعت مشلت ما يلي: املاج ني   وسائط اإلعفم الذين استنسكخوا املقكال    ج ك  

ماككج    ٢٠٠ ٠٠٠أةككا  العككاو علكك  منككابر م اخلاصككت  والرسككائل اإلخباريككت الكك  ة ككم أ ثككر مككن 
متاب   وبناً  عل  دور الج  كز، ة رجكت  5٠٠ ٠٠٠سائط التواصل الجتماعي ال  نا أ ثر من وو 

القصككف إ  اإلسككبان ت والربةغال ككت والفرنسكك ت والسككوا  ل ت والفنلنديككت وانولنديككت والسككويديت واألملان ككت  
داا النام كككت، ومتنكككت الاكككرا ت مككك  و الكككت إنكككج بكككريو، بصكككفتاا أ كككرب و الكككت أنبكككا  مكككن صكككحف ي البلككك

الةفاق كككت مكككن ةبكككادل التاكككار  بكككني البلكككداا النام كككت   علككك  سكككب ل املثكككال، اختكككار  وسكككائط إعكككفم 
متخصصت   األمكريتتني والتكاريق قصصكاً باكأا اجلفكاف   سكري لنتكا ومتتكني املكرأي   إث وب كا، 

منككرب  ١٠٠أ ثككر مككن  ون اكر أي ككاً مقككال الكرأي الصككادر   ال ككوم الككدوص للمكرأي علكك  نطككاع عكاملي  
 إعفمي باللغا  اإلسبان ت واإلنتل زيت والفرنس ت  

وع قد  خفل  جي السنتني دورةاا للتدري  اإلعفمي   قكد نظمكت و الكت إنكج بكريو،  -٢٠
بالتعككاوا مكك  الةفاق ككت ومؤسسككت األمككم املتحككدي،  لقككت عمككل لبنككا  القككدرا  للعككاملني   وسككائط 

ملكككد  واألوسكككا  األ ادو كككت ومكككو في األمكككم املتحكككدي واملتكككدربني   بكككوا، اإلعككفم وأ كككراد ا تمككك  ا
  وةنكككاول املوضككوأل أ كككداف التنم ككت املسكككتدامت مككك  ٢٠١٦ةاكككرين األول/أ تككوبر  ٢٦و ٢5يككومي 

الج  ككز علكك  التصككحر واجلفككاف وةغككري املنككايف  و  ككر  لقككت العمككل سككبعوا ماككار اً ناككر بع ككام 
 ١١أي اً  لقت عمل للتدري  اإلعفمي ملدي أسكبوأل بكني  مقال  عن احلد   ونظمت  نغاريا

  جورج ككا، بككدعم مككن الو الككت األملان ككت للتعككاوا الككدوص وبالتعككاوا مكك   ٢٠١٧ن سكاا/أبريل  ١4و
الةفاق كككت  و كككاا الغكككره مككككن  لقكككت العمكككل  ككككو ةاكككت ل اموعكككت مككككن الصكككحف ني للتتابكككت عككككن 

 جنو  القوقاز  ا /ةد ور الجبت واملاا ل الب ا ت   بلداا 
وعمومككاً،  كك ا عككدد اإلشككارا  إ  الةفاق ككت   الصككحا ت اإللتجون ككت واملبثوثككت ة ككاعف  -٢١

ةقريبككككاً خككككفل السككككنوا  الككككثف  املاضكككك ت ومشككككل ج كككك  املنككككاطق اجلغرا  ككككت،  ككككا   كلككككا مقككككال  
تككككاج الككككت الصككككادري   املناككككورا  الدول ككككت الرئ سكككك ت  ومككككن أ ككككم إ ككككازا   ككككجي السككككنتني إن الككككرأي

ciSarhiesPrtoionao   لماً ير ز عل  اموأل آثار التصحر وةغكري املنكايف   منطقكت السكا ل الك  
ةؤدي إ  اناري داخل املنطقكت وةكو أوروبكا  وأثكار   كذي املبكادري والاكرا ت ا تمامكاً أكري مسكبوع 

جلزيكري ولومونكد، الك  قكدمت لدى املنابر اإلعفم ت العامل ت األخرى، مثل   ات اإلكاعكت الربيطان كت وا
بكككدور ا ةقكككارير عكككن املوضكككوأل خكككفل الفكككجي نفسكككاا  و  ةطكككور آخكككر و يسكككبق لكككه مث كككل، ناكككر  

 صح فت ن ويور  ةاوز ثفثت مقال  رأي ومقاًل إخبارياً   الصفحت األو  عن الف لم 
اام  قكال  وما  تات أمانت الةفاق كت ةتلقك  اةصكال  مكن أجكل إجكرا  مقكابف  واإلسك -٢٢

  اجلرائكككد وا كككف  واملناكككورا  الككك  نكككا قكككرا    البلكككداا املتقدمكككت  وورد عكككدد أكككري مسكككبوع مكككن 
الطلبا  من األطراف املاار ت   برنامج  ديد  دف التح  د من أجل بنا  قكدرا  الصكحف ني 
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الناجحكككت  علككك  الصكككع د الكككوط  للتوع كككت  وضكككوأل التح  كككد، واإلبكككف    املسكككتقبل عكككن التاكككار 
وأ  ككل املمارسككا   وقككد أصككبحت الجتماعككا  واملناسككبا  الره ككت الكك  ةنظماككا الةفاق ككت أي ككاً 
 رصت اسكجاة ا ت للمنظمكا  احلتوم كت الدول كت األخكرى للتواصكل مك  جاور كا  وأةا كت الق كايا 

 اس  الناشات، مثل اناري وأزمت الطاقت واجلفاف،  رصاً اسجاة ا ت للتواصل م  عامت الن
 ومكككككككن بكككككككني اإلجكككككككرا ا  الرئ سككككككك ت لتحسكككككككني التواصكككككككل مككككككك  وسكككككككائط اإلعكككككككفم العامكككككككت -٢٣
إعككادي ‘ ٢‘احلصككول علكك  عككو  أو ب انككا  علم ككت مت نككت باككأا الق ككايا الناشككات  ‘ ١‘يلككي:  مككا

وةعزيككز الةفاق ككت بوصكفاا مصككدراً ملككا  (٣)ةر  كز الرسككائل علكك  إعطكا  األولويككت لىنسككاا علك  األره
إيصككال املسككايا  السككجاة ا ت الصككادري عككن الةفاق ككت إ  ‘ ٣‘س ومككا يبحثككوا عنككه  يريككدي النككا

وضكككك  مفاوم/صككككوري أيقون ككككت أو رمزيككككت مرةبطككككت ‘ 4‘أمككككا ن اجتمككككاأل اجلاككككا  الفاعلككككت الرئ سكككك ت  
 "بنكا  إ كدى عاائك  الكدن ا"بالةفاق ت إلنام الناس إ  العمل   عل  سب ل املثكال، أدى مفاكوم 

(tor ahti roer rhrPo الكذي ةاكرف عل كه ا ل كت العامل كت إ   ويكل مبكادري اجلكدار األخ كر )
 التبري للصحرا  والسا ل من موضوأل استخفاف إعفمي إ  شرا ت يسع  إل اا اجلم   

 السفراء والمشاهير المعنيون باألراضي الجافة -واو 
املاكار ت   ‘ ١‘خفل الفكجي املاكمولت بكالتقرير، سكا م سكفرا  األراضكي اجلا كت  كا يلكي:  -٢4

باحل ككككور الفعلككككي أو   وسككككائط التواصككككل  ٢٠١٦ال تفككككال  العامل ككككت بككككال وم العككككاملي   عككككام 
  مقر األمم املتحدي، الذي ا تتحه  "إنقاك األره، إنقاك الجبت"ةنظ م معره ‘ ٢‘الجتماعي  

املاكار ت   مناسكبا  وطن كت بوصكفام ‘ ٣‘مكوا   - ني العام السابق لضمم املتحكدي بكاا  كياألم
 متتلمني رئ س ني وأع ا     لقا  النقا  

وملكا  ككاا معظكم السككفرا  الناكطني يقككدموا خكدماألم علكك  نفقكتام اخلاصككت،  ك ا برنككامج  -٢5
ائم علكك  الطلكك   وقككد يلككزم النظككر إ  سككفرا  األراضككي اجلا ككت ل ي نفَّككذ بال ككروري متاكك اً مكك  لككج قكك

الربنامج من زاويت خمتلفت لفستفادي إ  أقص   د من الدعم املقدم من  ذي الاخص ا  العامت 
 ال   ظ  بتقدير  بري   ضو  اإلطار السجاة اي املقبل 

 عقد األمم المتحدة للصحاري ومكافحة التصحر -ياي 
إ  األمانت  ديد قصف وإ ادا  ملامكت عكن  ١٢-م أ/4طل  مؤمتر األطراف   مقرري  -٢٦

 ار  باريت مثريي لف تمكام مكن ماكاري  اإلداري املسكتدامت لضراضكي مكن أجكل الكجويج نكا وناكر ا، 
بغ ككت التوع كككت بالتصككحر وةكككد ور األراضكككي واجلفككاف واسكككتقطا  الككدعم العكككام نكككا عككن طريكككق  ق كككق 

ي املتا ت   إطار  رقت العمل املاج ت بكني الو كال  لعقكد الفائدي القصوى من اخلربا  ومواطن القو 
، وجات األمانت ندا ين ره ني إ  أصحا  املصكلحت   الةفاق كت ٢٠١٦األمم املتحدي  و  عام 

لتقدو قصكف عكن  كار  باكريت  ودعكت أي كاً أع كا   رقكت العمكل إ  ةقكدو قصكف مكن اكال  
 فادوا من  ذي املااري /األناطت  عملام وإ ادا  من األشخاص الذين است

(، ن اكر  القصكف الكواردي aPoonAoaoiوبدعم ماص من البنا الدوص/مبادري أره أ ريق ا ) -٢٧
، بككككاللغتني اإلنتل زيككككت والفرنسكككك ت  rihrAroraAPr oPiSPraAPraoihGArobraSPG  إطككككار سلسككككلت 

__________ 

  " لما  اا اخلرب مأساوياً، ا تل الصداري"لوسائط اإلعفم الوطن ت والعامل ت:  التوج ا تاملبادئ  (٣)
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اي لضمككن الباككري، وةاككمل مواضكك عه الرئ سكك ت ويككربز التتككا   وائككد اإلداري املسككتدامت لضراضككي وامل كك
التت ف م  ةغري املنايف، ووقف اناري القسريت، والق ا  علك  الفقكر، وةتكوين الثكروي  وقكد ناكر منكه 

نسككخت مطبوعككت   الككدوري اخلامسككت عاككري للانككت اسككتعراه  ٣٠٠الاككر ا  ومواقكك  اإلنجنككت  ككواص 
صككككوري عال ككككت اجلككككودي عككككن استصككككف   ١٠٠د ةككككو ةنف ككككذ الةفاق ككككت  وأد   ككككذي املبككككادري إ  إعككككدا

األراضككي   أ ريق ككا وآسكك ا ع رضككت   مناككورا  الةفاق ككت  وأ نككتج شككريط   ككديو مدةككه ثككف  دقككائق 
دقكائق أ نكتج  ١٠دق قت ةتملًت لف لم مدةه  ٢٧عل  وسائط التواصل الجتماعي و  لم ةروجيي مدةه 

رضكككت األ كككفم الثفثكككت علككك  ج ككك  أصكككحا  املصكككلحت   الكككدوري الثان كككت عاكككري ملكككؤمتر األطكككراف  وع  
   ٢٠١٧لستخداماا ااناً   إطار ال تفال بال وم العاملي   عام 

التوع ككت با ثككار ‘ ١‘وواصككل أع ككا   رقككت العمككل ةعزيككز متتككني املككرأي عككن طريككق مككا يلككي:  -٢8
ةعباكت شكر ا  جكدد لكدعم ‘ ٢‘السلب ت لعدم املساواي بني اجلنسني   اسكتخدام األراضكي وإدارألكا  

ةقاسكككم إ كككازا  الةفاق كككت   سكككائر منتكككديا  الةفاقكككا  الب ا كككت ‘ ٣‘متتكككني املكككرأي   الةفاق كككت  
إسكدا  املاكوري التقن كت باكأا ‘ 4‘املتعددي األطراف، مثل مر كق الب اكت العامل كت والةفاق كت اإلطاريكت  

مال التح رييت لتنظ م  د  عن "ال كوم اخلكاص املسائل اجلنسان ت إ  األمانت  وبدأ الار ا  األع
بكككككاين   وةت٢٠١٧ بالاكككككؤوا اجلنسكككككان ت"   الكككككدوري الثالثكككككت عاكككككري ملكككككؤمتر األطكككككراف   أيار/مكككككايو

مستويا  ا تمام أع ا   رقت العمل والتزامام    ذا الصكدد، أكري أا  نكا   ائكدي   ال تفكال 
  ٢٠٢٠  عام عل  ةو ل ت للنظر بانتاا  عقد األمم املتحدي 

 تغيير صورة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -ثالثاا  
شتل  سني الصوري ال  ةرمز إ   ويت الةفاق ت ااًل آخر من ا ال  املوص  هبا    -٢9

، وعدلتككه ةعككديًف طف فككاً   ١994ةقريككر التق كك م  وقككد وضككعت األمانككت الاككعارد السككابق   عككام 
إلبكراز الطب عكت العامل ككت ملسكألت التصكحر وةكد ور األراضككي  أكري أا الرسكم الكدال علكك   ٢٠١١ عكام

 الةفاق ت ةعره    ثري من األ  اا للنقد بوصفه قدواً  
ون قح الاعار املؤسسكي لفةفاق كت علك  صكع دي التصكم م والغكره املقصكود مكن شكتله،  -٣٠

  ويعزز الاعار املؤسسكي اجلديكد ٢٠١٧ناير مما أسفر عن إطفع شعار جديد    انوا الثا /ي
( موقكككك  الةفاق ككككت ويتكككك ح ةواصككككًف أ  ككككل مكككك  اجلمككككا ري اخلارج ككككت باككككأا أي ككككت ٣)انظككككر الاككككتل 

استصف  األراضي وطابعكه امللكح  وجيمك  بكني العناصكر الرئ سك ت   الةفاق كت بتعبكري أن كق ومبسكط 
  ما يلي ةلا العناصر: وتن أا جيد ةفسرياً عل  الفور لدى جاور دوص  و 

 املااد الذي وثل اإلشراف عل  األراضي  )أ( 
 ال د ال  ةدل عل  اإلنساا  ) ( 
 الطب عت ال  ةعرب عن األمل والتقدم واحل اي  )ج( 
 الدائري ال  ةرمز إ  اةفاق ت شاملت عامل ت النطاع  )د( 
املتحكدي، ويقت كي ال كجام ويكدل إ ل كل الغكار التقل كدي الكذي يرمكز إ  األمكم  ( )  

 عل  سلطتاا املؤسس ت 
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 ٣الاتل 
 شعار االتفاقية الجديد

 
 
 

 التوجهات المقبلة لما بعد استراتيجية السنوات العشر -رابعاا  
 مكككا ك  كككر    كككرأل املعلومكككا  األساسككك ت، أ عكككد  اسكككجاة ا ت الةصكككال احلال كككت ون فكككذ   -٣١

ويلككزم ا ا وضكك  اسككجاة ا ت اةصككال جديككدي ةتمككل اإلطككار لككدعم اسككجاة ا ت السككنوا  العاككر  
 السجاة اي املقبل ملر لت ما بعد اسجاة ا ت السنوا  العار 

وياككتل التق كك م املسككتقل ونتائاككه مؤشككرا   امككت    ديككد ال ككاي املسككتقبلي ألناككطت  -٣٢
ملنبثقكككت مكككن عمل كككت الةصكككال   إطكككار الةفاق كككت  وقكككد ن فكككذ  بالفعكككل بعكككث التوصككك ا  الرئ سككك ت ا

التق ككك م،  ككككا   كلككككا إعككككادي ةصكككم م موقكككك  الةفاق ككككت الاككككبتي والصكككوري الكككك  ةرمككككز إل اككككا  ومككككن 
التوصككك ا  احلاهكككت ألناكككطت الةصكككال لفكككجي مكككا بعكككد اسكككجاة ا ت السكككنوا  العاكككر ةعمككك م رسكككائل 

غري مكككن الةفاق كككت مكككن خكككفل رسكككالت شكككاملت وا كككدي مت كككز الةفاق كككت عكككن أري كككا، ودعماكككا بعكككدد صككك
 الرسائل الفرع ت املرةبطت بتل ق  ت 

وستوضكككككككك  الرسككككككككالت الاككككككككاملت لككككككككدعم ةنف ككككككككذ اإلطككككككككار السككككككككجاة اي املقبككككككككل لفةفاق ككككككككت  -٣٣
(ICCD/COP(13)/3 ًوباإلضكككككا ت إ  كلكككككا، ستسكككككتند خطكككككط العمكككككل املتعلقكككككت بالةصكككككال، و قكككككا  )            

ألمكد بكدلً مكن املناسكبا   ووتكن  سكني ملا أوص  به ةقرير التق  م، إ  الق ايا السجاة ا ت الطويلت ا
منتاككا  الةصككال الرئ سكك ت   إطككار الةفاق ككت مثككل ةقريككر التوقعككا  العامل ككت باككأا األراضككي، باعتبار ككا 
أداي اةصككككال اسككككجاة ا ت  و  الوقككككت نفسككككه، سكككك توا مككككن املاككككم ضككككماا نظككككر اجلم كككك  إ  الةفاق ككككت 

   الاعو  من خفل اإلداري املستدامت لضراضي ار ا متمحوري  ول اإلنساا وةلق ةطلعابباعت
وعفوي عل  كلا، يقج  ةقرير التق  م اسجاة ا ت اةصكال قصكريي ومكوجزي، ماكرياً إ  أا  -٣4

 اسجاة ا ت الةصال الااملت احلال ت واسعت جداً ع   يتااوز نطاقاا موارد الةفاق ت  

 االستنتاجات والتوصيات -خامساا  
م أنشددطة االتصددال فعاليددة أنشددطة االتصددال التددي نفددذتها األمانددة فددي إطددار أبددري تقيددي -٣5

 استراتيجية االتصال الشاملة. غير أن هناك مجاالت يلزم تحسينها. 
وستركز استراتيجية االتصال المقبلة علو توطيد مصداقية صورة مؤسسية لالتفاقية  -٣٦

ها األمانددة واآلليددة العالميددة بدديت تدددعم دعمدداا سلسدداا إجددراءات التوعيددة والتواصددل التددي تنفددذ
جميددع أصددحام المصددلحةف بمددت فدديهم صددانعو القددرارات والمسددتثمرون والنسدداء والشددبام 
والشعوم األصدلية ومسدتخدمو األراضدي. وهنداك  اجدة أيضداا إلدو تعزيدز التفاعدل مدع عامدة 
فيدذ الناس وطائفة أوسع مت صانعي القرارات والمنفذيت علو المستوى القطري لمواصدلة تن

 االتفاقية عت طريق الجهود الرامية إلو تحقيق التحييد. 
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وثمة  اجة إلو مواصلة الدعوة إلدو التحييدد باعتبدارد أداةا لتنفيدذ االتفاقيدة ووسديلةا  -٣٧
لبناء قدرة النظم اإليكولوجية والسكان معاا علو الصدمود. ويتعديت ييدادة توجيدت االتصداالت 

 ر االستراتيجي المقبل لالتفاقية.نحو تحقيق هذا الهدف ونتائج اإلطا
 وفي ضوء ما تقدمف قد تود األطراف القيام بما يلي: -٣8

وضدددع إطدددار اسدددتراتيجية اتصدددال قصددديرة يتضدددمت أهددددافاا ورسدددائل وقندددوات  )أ( 
رئيسددددية لكفالددددة االتسددددا  بشددددةن مواقددددف االتفاقيددددة وهويتهدددداف اسددددتناداا إلددددو نتددددائج اإلطددددار 

 االستراتيجي المقبل لالتفاقية؛
العمل أيضاا علو وضع سدرد شدامل يجسدد عمدل االتفاقيدة ويدروي للتحييدد  )م( 

باعتبددارد أداةا لتحقيددق أهددداف االتفاقيددة والعديددد مددت أهددداف التنميددة المسددتدامةف ويدعمددت 
 عدد صغير مت الرسائل الفرعية بشةن القضايا الناشئة المتصلة باالتفاقية؛

سياساتية لالتفاقية في مجدال الددعوة إلدو ترجمة ما يُتفق عليت مت مواقف  )ي( 
أدواٍت مفيددة التخداذ القدرارات )كتيبدات وأدلدة وأدوات ورسدوم بيانيدة( تفضدي إلدو االرتقداء 

 باألنشطة المتخذة وإدماجها في تدابير التنفيذ الوطنية؛
تعزيددز فعاليددة التواصددل اإلعالمددي بشقامددة الشددراكاتف ووضددُع قاعدددة بيانددات  )د( 

واءمتها مع االستراتيجية الجديددةف والتددريل اإلعالمديف وييدادة نشدر قصد  المشتركيت وم
 محورها الناسف وتحسيت إعداد المنتجات ونشرها؛

تعزيز مكانة اإلدارة المستدامة لألراضي لدى عامة الناس بتدوفير البياندات  ( )ه 
يم الحوافز وتسجيالت الفيديو والرسوم البيانية فضالا عت إتا ة فرص الحصول عليها وتقد
 للنهوض علو نحو أفضل بتنفيذ االتفاقيةف باستخدام التحييد أداةا لهذا الغرض؛

وضع إطار لتحسيت التوعية بالممارسات السدليمة وبنداء قددرات أصدحام  )و( 
المصددددلحة الرئيسددددييت لالرتقدددداء بةنسددددل الددددنهج أو الوصددددول إلددددو تكنولوجيددددات جديدددددة أو 

 تكنولوجيات أنسل؛
االتفاقيددددددة فددددددي جدددددددول ألنشددددددطة الدددددددعوة االسددددددتراتيجية  تشددددددجيع إدراي )ي( 

والمناسبات الباريةف بمدا فيهدا علدو سدبيل المثدال ال الحصدرف ا تفداالا سدنوياا بداليوم العدالمي 
لمكافحددة التصددحر وعقددد األمددم المتحدددة للصددحاري ومكافحددة التصددحرف التددي تددؤثر أشددد 

 األثر وتشمل أكبر عدد مت الناس؛
التفاقيددة بشنتدداي مددواد مؤسسددية تحمددل عالمتهددا والحددرص تعزيددز رمددز هويددة ا )ح( 

علو أن يتضدمت موقدع االتفاقيدة الشدبكي وقنواتهدا للتواصدل االجتمداعي ورسدائلها اإلخباريدة 
 وخدمات المعلومات الخاصة بمكتبتها محتوى دينامياا وتفاعلياا؛ 

بارهدا مدت تعزيز التواصل مدع الجمهدور عبدر الوسدائط االجتماعيدة لالتفاقيدة باعت )ط( 
 منابر االتصال الرئيسية وبما يتماشو مع المنابر الرقمية األخرىف وال سيما الموقع الشبكي. 

ويتضمت الجدول الوارد في مرفق هدذد الوثيقدة تقدديراا لال تياجدات الماليدة الاليمدة  -٣9
عدت  أعالدف علو أن تموَّل مت الموارد الخارجة 38لتنفيذ األنشطة المشار إليها في الفقرة 

 الميزانية.
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 المرفق

اال تياجدددات الماليدددة لتنفيدددذ األنشدددطة التدددي سدددُتموَّل مدددت مدددوارد خارجدددة   
 الميزانية عت

مككككن  ٣8يبكككنّي اجلكككدول أدنكككاي امل زان كككت املطلوبكككت لتنف ككككذ األناكككطت املاكككار إل اكككا   الفقكككري  
  الوث قت   ذي

 اجلدول
  المقدرة األنشطة والتكاليف

 الناا 
التتلفت التقديريت 

 )بال ورو(
 )أ(١٠ ٠٠٠ دعم الةصال  املتعلقت برسائل الس اسا  ) ت با  وأ دا  ومواد عره مرئ ت(

ةعزيككككز التواصككككل واملاككككار ت عككككرب املوقكككك  الاككككبتي ومنككككابر التواصككككل الجتمككككاعي واأل ككككدا  
 )أ(8٠ ٠٠٠ الدول ت كا  الصلت

 )أ(٢5 ٠٠٠ للصحف ني عل  املستويني الوط  وا تمعيةو ري التدري  اإلعفمي 
 )أ(١٠ ٠٠٠ إشرا  سفرا  األراضي اجلا ت   أناطت الدعوي و س  التأي د   مناسبا  معّ نت
 )أ(5٠ ٠٠٠ ةنظ م ا تفال  عامل ت بال وم العاملي ملتا حت التصحر
)احلمككككف  اإللتجون ككككت، واملناككككورا /املواد الدعائ ككككت،  "األره مككككن أجككككل احل ككككاي"برنككككامج 

 ) (٢٧٠ ٠٠٠ وجائزي األره من أجل احل اي( 
 445 000 مجموع الموارد الخارجة عت الميزانية
 س  نفَّذ الناا  عل  نطاع ددود إكا و ةك تدح املوارد الفزمت  )أ(

 أموال متا ت  ) (
    


