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  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠، مجهورية كوريا، تشانغ وون
  من جدول األعمال املؤقت) د (٦البند 

جيان للسنوات العشر من أجل تعزيز اخلطة وإطار العمل االستراتي
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية 

   استراتيجية االتصال الشاملةاستعراض التقدم املُحرز يف تنفيذ

  استعراض التقدم املُحرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة    

  مذكرة من األمانة

  موجز    
نفيذي أن يقـدم إىل     ، إىل األمني الت   ٩-م أ /٤طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        

مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتـصال              
 لتكون مبثابة أداة للتنفيـذ الفعـال      ٨-م أ /٣رر  ـالشاملة، اليت ُوضعت على أساس املق     

للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة              
)٢٠١٨-٢٠٠٨.(  

االتصال وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عن التقدم املُحرز يف تنفيذ استراتيجية             
 اليت تولت األمانة تنسيقها يف املقام األول، وهي تقدم توصيات إىل األطـراف              الشاملة
  . يف تنفيذها بوصفها جزءاً ال يتجزأ من تنفيذ االستراتيجيةاملضي قدماًسبل بشأن 

ثائق ذات الصلة اليت يرد فيها مزيد من املعلومات عن بعض التقدم            وفيما يلي الو    
ــتراتيجية   ــذ االس ــرز يف تنفي  ICCD/COP(10)/27 وICCD/COP(10)/CST/9: املُح
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  مقدمة  -أوالً   
استراتيجية االتصال  ) ٩-م أ (استعرضت األطراف يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف          -١

  ، وِصيغت نتـائج االسـتعراض بوصـفها        ٨-م أ /٣الشاملة اليت ُوِضعت على أساس املقرر       
  .٩-م أ/٤املقرر 

، إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر        ٩-م أ /٤وطلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٢
  .األطراف يف دورته العاشرة تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذه االستراتيجية

وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عن التقدم املُحرز يف تنفيذ االستراتيجية اليت تولـت               -٣
  .مانة تنسيقها يف املقام األولاأل

  معلومات أساسية  -ثانياً   
ركناً أساسياً من أركان اخلطة وإطـار       "  والتوعية والتثقيف  دعوةال"أنشطة  شكل  ت  -٤

) ٢٠١٨-٢٠٠٨(العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة             
مـن  قية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      وهتدف االستراتيجية إىل توجيه اتفا    ). االستراتيجية(

التأثري بفعالية يف العمليات واجلهات الفاعلة الدولية والوطنية واحمللية ذات الصلة لتناول             "أجل
  ).١-اهلدف التنفيذي" (تردي األراضي واجلفاف على حنو مناسب/املسائل املتعلقة بالتصحر

مبثابـة أداة للتنفيـذ الفعـال    وقد ُوِضعت استراتيجية االتصال الـشاملة لتكـون      -٥
لالستراتيجية، وذلك بوضع األساس املعلومايت الضروري وحتقيق القدرة على التبـادل بـني             

ومت حتديد مثان جمموعات مستهدفة، كما ُحـددت أهـداف االتـصال            . أصحاب املصلحة 
ة لكـلٍ   األساسية والنتائج املتوقعة، اليت ُمّيز بعضها عن بعض لتجسد الدور والقيمة املـضاف            

وُتعترب الشراكات مع أصحاب املصلحة املتعددين عنصراً أساسـياً يف          . واحدة من اجملموعات  
  .اإلجراءات االستراتيجية

االتـصال   ة أن تـستعرض اسـتراتيجية     ـ إىل األمان  ٩-م أ /٤وطلب األطراف يف املقرر       -٦
دة ملكافحة التصحر، فـضالً     الشاملة من أجل ضمان تنفيذها مبا يتوافق مع والية اتفاقية األمم املتح           

ويتوفر نص استراتيجية االتصال املنقحة يف املوقـع الـشبكي          . عن أولويات البلدان األطراف املتأثرة    
  .<http://www.unccd.int/convention/docs/css%20rev.pdf> :لالتفاقية على العنوان التايل

 املتمثل يف تنسيق استراتيجية      إىل األمانة يف املقرر نفسه أن تواصل أداء دورها         ِلبوطُ  -٧
  .االتصال الشاملة وتنفيذها يف احملافل ذات الصلة على املستويني اإلقليمي والدويل
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  التقدم املُحرز يف التنفيذ  -ثالثاً   
 على أن تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة ميثل أولويـة مـن            ٩-م أ /٤شّدد املقرر     -٨

 ٢٠١١-٢٠١٠ب وضمن سياق برنامج العمل للفتـرة       أولويات االتفاقية، على النحو املناس    
وفيما يلي األنشطة املُضطلع هبا يف      . كما اعتمدته األطراف يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف       

  :٢٠١١-٢٠١٠سياق برنامج العمل للفترة 

  املواد املطبوعة واإللكترونية  -ألف   
األوىل مـن   لسنوات  يف ا وية  األولستنصب  ة االتصال الشاملة،    يمثلما بّينت استراتيج    -٩

إذكاء وعي اجملموعات املستهدفة األساسـية باملـسائل        و زيادة   على ستراتيجيةاالنفيذ  فترة ت 
تعزز معرفتها لكي تلّم اجملموعات هبذه املسائل أو      املتعلقة بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف    

  املعلومـات املنقحـة عـن      ، ومنها جمموعة    مواد التوعية أُِعّد عدد من    لك،  وبناء على ذ  . هبا
 تفاقيـة عن اال فصلية  نشرة إخبارية   و" بصريةمواد  توليفة  : التصحر"اتفاقية مكافحة التصحر    

و تـرّوج لليـوم     أشرطة فيدي وجمموعة من صحائف الوقائع املوضوعية املؤلفة من صفحتني و        
ـ  بطاقات الصقة   وملصقات وبطاقات بريدية و   العاملي ملكافحة التصحر     راص ومنشورات وأق

  .معارضومدجمة 

  البوابة اإللكترونية ومركز تبادل املعلومات  - ءبا  
 ٨ ٠٠٠مكافحة التصحر على شبكة الويب من       موقع اتفاقية   إىل  زيارات  ارتفع عدد ال    -١٠

، ٢٠٠٩يف عـام    اً  شهري زيارة   ٢٠ ٠٠٠  حوايل إىل   ٢٠٠٧يف عام   اً  زيارة يف املتوسط شهري   
. األمانةقدمة من   ا يؤكد زيادة استخدام املعلومات امل     ، مم ٢٠١٠ يف عام     زيارة ٢٣ ٠٠٠إىل  و

 مـن اجلمعيـة     ُدشِّنت صفحة لالتفاقية على شبكة الويب باألملانية بدعم       ىل ذلك،   وباإلضافة إ 
 .)Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit(األملانية للتعـاون الـدويل   

والوساطة يف  ارف  إدارة املع  يف إطار نظم     لموقعلعملية جتديد    ٢٠١٠ يف مطلع عام     بدأتو
ه وتـصميم املوقع  حتديد هيكل   بشأن  االحتياجات األولية   وقد فُرِغ من تقييم     . تقاسم املعرفة 

وترد يف الوثيقـة    . ٢٠١١قبل هناية عام    اً  تدشني املوقع املُصمم حديث   املتوقع  ومضمونه، ومن   
ICCD/COP(10)/CST/9  املعارفإدارة عن وضع نظم تفاصيل.  

" Land  Scan"تعّززت خدمة احلصول على املعلومات من املكتبة بفضل إطالق نشرة و  -١١
وجتمـع  اً وتصدر هذه النشرة أسبوعي. اليت تزّود املستخدمني خبدمات فعالة وحمّددة األهداف      

وُيتوخى إعداد فهرس إلكتروين متاح     .  املصادر اإللكترونية  معظمما ُيستقى من معلومات من      
  .تناقلهاحتسني عملية تبادل املعلومات و لجمهور من أجلل
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  الشراكات االستراتيجية  -جيم   
: ، هـي  راكات أساسية  بدعم من مخس ش    ة االتصال الشاملة  يجيري تنفيذ استراتيج    -١٢

 والقطاع  ، اإلعالم ط ووسائ ، واجملتمع املدين  ،ومنظومة األمم املتحدة   ،الوطنيةمراكز التنسيق   
فيمـا خيـص    اً  كبرياً  تعاونقّدمت هذه الشراكات    ترة املشمولة بالتقرير،    خالل الف و. اخلاص

  .توعية والاالتصاليف ميدان األنشطة اليت اضطلعت األمانة بتنسيقها 
بـشأن  تطورات  ما يستجد من    األطراف على   طالع  اجلهود الرامية إىل إ   ويف إطار     -١٣
 الوطنية  تنسيقام األول إىل مراكز ال     املق املوجهة يف خدمات نشر املعلومات    ُعززت  ،  تفاقيةاال

العلميـة  املراسلني املعنيني بالـشؤون     املنظمات احلكومية الدولية و    و ومنظمات اجملتمع املدين  
 ،تفاقيـة عـن اال  نصف شهرية   إلخبارية ال اتشمل هذه اخلدمات النشرات     و. ةوالتكنولوجي

  اهلامـة   ونشرة األخبار  ،تفاقيةاليت تصدر مرتني يف األسبوع عن اال       )Alert(والنشرة التنبيهية   
)Flash (كانت مراكز التنسيق الوطنية و. عن االتفاقية ةعّينمناسبات م اليت تصدر يف خصصةامل

). WDCD(اليوم العاملي ملكافحة التصحر     ، من قبيل    لتوعيةشريكاً قوياً يف األحداث املوجهة ل     
أن إجراء املقابالت عرب وسائط     أسدت املراكز املذكورة املشورة يف كثري من األحيان بش        وقد  

  .هاالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف ألغراض تصويراملنكوبة بواقع املوحتديد اإلعالم 
ـ    تابعة مل العديد من الشراكات مع كيانات      ُنفِّذ  و  -١٤ ـ اً  نظومة األمم املتحدة وفق ربامج ل
، آللية العامليـة   ل املشتركبرنامج عمل   وبفضل  .  فرق العمل  أوة أو االتفاقات    شتركاملعمل  ال

أُِعّدت صحيفة وقائع موضوعية، ونشرتان صحفيتان مـشتركتان، ونـشرتان إخباريتـان            
لى ذلـك،   وعالوة ع . مشتركتان، وأُِقيم معرضان وأُِعّدت مادتان إعالميتان يف هذا املضمار        

، Global Planet  هيئةوبالتعاون معة، مرفق البيئة العامليمع برنامج العمل املشترك أُِعّد يف إطار 
 . واجلفـاف  عن التصحر وتدهور األراضي    وأُنِتج فيلم    ألراضياملستدامة ل دارة  اإل نمنشور ع 

 ريو منذ العام املاضي من خـالل        ات اتفاقي اتالتعاون مع أمان  وثِّقت بشكل ملحوظ عرى     و
وهـذا  .  اخلاص بالنظم اإليكولوجية وتغري املنـاخ       هذه االتفاقيات  جناح تنظيماالشتراك يف   

وتبادل املعلومات والتوعية يف إذكاء الوعي سهم يف تعزيز تمنصة منسقة  جلناح هو عبارة عن     ا
ومشلت الـشراكات األخـرى    .ق عرى التعاون فيما بينهاـاملذكورة وتوثيتفاقيات االإطار  

ـ       ،توعية مشتركة أنشطة  الرامية إىل تنفيذ     ة األمـم  ـ برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ومنظم
نظمـة العامليـة    املوبرنامج األمم املتحدة للبيئة و    ) اليونسكو(ربية والعلم والثقافة    املتحدة للت 

  .لألرصاد اجلوية
استراتيجية االتصال الشاملة كبرية يف تنفيذ  اتت منظمات اجملتمع املدين إسهامقّدمو  -١٥

مكافحة تلف اجلهات املعنية أو بالتعاون مع أمانة اتفاقية         ، وذلك مبساعدة خم   مستقلعلى حنو   
عقد األمم املتحدة   اليوم العاملي ملكافحة التصحر و    كربى  التعاون ال ومشلت مناسبات   . التصحر

انظـر  (واإلقليمـي   على الصعيدين العاملي     واألحداث املنظمة للصحارى ومكافحة التصحر    
وطلب عدد من املنظمات غري احلكومية واملدارس واجلامعات        ). ICCD/COP(10)/27 الوثيقة
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حلضور ما ينظم يف هذا السياق من أنشطة        تفاقية  االممثل عن أمانة    إيفاد  ات الطالبية   واالحتاد
ُشجِّع املوظفون علـى املـشاركة      ،  هذا الصدد يف  و. مدرسية وخارجة عن املنهج الدراسي    

 التصحر وتدهور األراضـي   عن املسائل املتعلقة ب   اً  اغتنام الفرص املتاحة للتحدث علن    وبنشاط  
 التصحر وتدهور األراضي   ب ف ألنشطة منظمات اجملتمع املدين فيما يتعلق      وصويرد   .واجلفاف
 :"دائرةاملعركة  : التصحر " املعنونة صفحةعلى شبكة الويب، يف ال    تفاقية  االموقع   يف   واجلفاف

<http://www.unccd.int/publicinfo/partners/menu.php>.  
 إمكانية إقامة شـراكة فقد تقّصت ، يةالتوعية اإلعالمة األمانة يف جمال   فعاليلاً  تعزيزو  -١٦

ومؤسسات األمـم   كل من مراكز التنسيق الوطنية      العالقات اإلعالمية بالتعاون مع      يف جمال 
 التصحر وتدهور األراضـي   املسائل املتعلقة ب  املعنيني ب املتحدة وغريها من الشركاء الرئيسيني      

.  استراتيجية االتـصال الـشاملة  ا يرد يفملاً وفقوذلك ، ألراضياملستدامة لدارة  اإل/واجلفاف
عالقـات  ، وُشرِع يف إقامـة      الصحافة الدولية خدمات  شراكة مع   قامة  إلم اتفاق   برِأُوعليه،  
 ودويتـشه فيللـي     القناة اخلامسة الفرنسية  ، ومنها رويترز     اإلعالم العاملية  طع وسائ متعاونية  

علـى  اً  األمانة أيض وعملت  . رأوبزرف/والغارديان كالة الصحافة الفرنسية  وو والنيويورك تاميز 
اً خـصوص ، وأخرىملنظمات حكومية دولية اإلعالمية التابعة   الدوائر  التعاون مع   توثيق عرى   

   يف   والـشراكة التعاونيـة    ة العاملية اإلعالم يف األمانة العامة لألمم املتحدة ومرفق البيئ       وزارة  
  .الغاباتجمال 
 التصحر وتـدهور األراضـي    سائل   مب عييف زيادة الو  اً  القطاع اخلاص أيض  أسهم  و  -١٧

جتـارهبم  تقاسـم    الشركات املعنية باإلدارة املستدامة لألراضـي إىل         ي ممثلو ِعُدو. واجلفاف
 أخـرى، ومنـها     متربعةجهات  قّدمت   و .األحداث اليت نظمت إلذكاء الوعي    الناجحة يف   

ية وعينية تربعات مال، املكسيك يف Young and Rubicamومكتب ) ENTICO(شركة إنتيكو 
  .يةوتوعإنتاج مواد غراض أل

  إلعالم البديلااإلعالم اجلماهريي و  - دال  
   جمموع عدد النشرات الـصحفية      ، وارتفع املواد الصحفية طرأت زيادة كبرية على       -١٨
نـشرة   ٨١إىل ) ٢٠٠٩(نـشرة    ٢٤ و )٢٠٠٨(نـشرة    ١٧و) ٢٠٠٧(نـشرات    ٤من  

ـ ١٣و) ٢٠٠٧( بيانات ٤ن فيما ارتفع عدد البيانات الصحفية م،  )٢٠١٠( ) ٢٠٠٨(اً  بيان
وُترجِمت قدر املستطاع مـواد صـحفية       ). ٢٠١٠( بيانات   ١٠إىل  ) ٢٠٠٩(اً   بيان ١٨و

ـ وقد وُ . من أجل توزيعها يف الوقت املناسب     سبانية واألملانية   الفرنسية واإل  إىل   توعوية عت ِض
اسعة للجنة اسـتعراض    والدورة الت ) ٩-م أ ( التاسع   وعات صحفية شاملة ملؤمتر األطراف    جمم

ارتفع عدد املطبوعـات    و. والدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا     االتفاقية  تنفيذ  
ـ  ٦٥٠من  الداخلية  اعدة البيانات   اإلعالمية يف ق   ـ  ١ ٥٩٠إىل  ) ٢٠٠٨(اً   مطبوع اً مطبوع

ط عض تقـارير وسـائ     والتثقيف على ب   االتصالوالتوعية  رّدت وحدة شؤون    و). ٢٠٠٩(



ICCD/COP(10)/2 

7 GE.11-62133 

إتاحة يف كثري من األحيان     يّسرت الوحدة   كما  . رسائل إىل احملررين  بعث  عن طريق   اإلعالم  
وحـدة  الاضطلعت و. األمني التنفيذي، مبن فيهم مانة األوظفيفرص للظهور اإلعالمي أمام م  

وشاركت يف هـذه   بشأن تغري املناخاملعنيني بالبيئة تنظيم دورات تدريبية للصحفيني    بكذلك  
، عالوة على ذلك  و. ختحدة اإلطارية بشأن تغري املنا    اتفاقية األمم امل  عملية  يف إطار   الدورات  

بشأن رعاية جامعة األمم املتحدة      ب للصحفينيتدريبية مماثلة    دورة   يف تنظيم الوحدة  ت  ركاش
، ٢٠٠٨  عام يف مؤمترات صحفية ثالثة   ت، وعقد ٢٠٠٩ يف عام    األراضي واملياه يف القاهرة   

حلقات عمل تدريبية بشأن    عقدت الوحدة   ،  ٢٠١٠يف عام   و. ٢٠٠٩ام  يف ع أخرى  ومخسة  
،  اإلعـالم العـاملي  طمنتدى وسـائ أثناء انعقاد اً  صحفي٥٠ناخ والتصحر ألكثر من تغري امل 

هذه الدورات التدريبيـة    شكّلت  و.  صحفي يف مؤمتر كانكون لتغري املناخ      ١٠٠كثر من   ألو
تـوىل تغطيـة    ،  ٢٠١٠يف عـام    و. ظمات الشريكة ملناخلاصة با  يةربامج التدريب المن  اً  جزء

مشلت رابطـة   عاملية  األمم املتحدة ملكافحة التصحر وسائط إعالم       اتفاقية  األحداث املتعلقة ب  
ويوروبا برس والبرينـسا ووكالـة       الصحافة الفرنسية وكالة  اخلدمات الصحفية املشتركة و   

SciDev هيئة اإلذاعة الربيطانية    و الغارديان و(BBC)   تلفزيون األمم املتحدة   وطقة أفريقيا   منيف
ـ . يةالصين وأنباء اإلذاعة Chain Dailyوصحيفة أنباء األمم املتحدة وهيئتها اإلذاعية و  رتِشوُن

  .اإقليمية يف األرجنتني وشرق أفريقيمقالتان صحفيتان يف صحف 
بفعل عوامـل   التغطية اإلعالمية   فقد تعطلت إمكانيات     ورغم حتقيق هذه املنجزات،     -١٩

مثل  املواد البصرية اً  خصوص، و يف جمموعات اً  معّدة مسبق عدم وجود مواد بصرية     ثالثة، أوهلا   
عـدم كفايـة    والعامل الثاين هو    . يةقاطع الصوت املعالية اجلودة و  الصور  الواللقطات املتلفزة   
رغم ب،  )عالمثقيف يف وسائط اإل   والت لوجهاً  املباشرة وجه ممارسة الضغوط   (اجلذب اإلعالمي   

 توفري  فيتعلق بضرورة العامل الثالث   أما  . شرط أساسي جلميع احلمالت اإلعالمية الناجحة     أنه  
مالت إعالمية فعالة يف ضوء حاالت سوء       كشرط أساسي للقيام حب   التدريب يف جمال اإلعالم     

 الـيت اسـية   لقضايا األس الذي تتسم به ا   األراضي اجلافة والطابع التقين     الفهم القائمة بشأن    
  .التفاقيةتتناوهلا ا

  محالت وفعاليات التوعية العامة  - هاء  
صانعي الـسياسات   ُنفِّذ العديد من األنشطة يف جمال التوعية من أجل إذكاء وعي              -٢٠
اهلادفـة اليـوم    األحداث  من  و. بقضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    اجلمهور  عامة  و

 ٢٣ه و يوني/حزيران ٨يف إطار يوم األرض يف      ألنشطة اليت ُنظمت    العاملي ملكافحة التصحر وا   
ما كانت هناك مشاركة ناشطة     ك؛  ٢٠١١ هيوني/حزيران ١١و ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

مؤمتر األمم املتحـدة النمـوذجي       و ارجية مثل منتدى اإلعالم العاملي وندوة بون       خ أحداثيف  
الـيت  البلدان واملنظمات   زداد عدد   وا. األمم املتحدة يف بون، أملانيا    الدويل املعقود يف بون ويوم      
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 ٢٠٠٨عام  ومنظمة يف   اً  بلد ٢٠اليوم العاملي ملكافحة التصحر من      يف  أنشطة  تنظيم  أبلغت عن   
  .٢٠١٠يف عام ومنظمة اً بلد ٣٨ إىل ٢٠٠٩يف عام ومنظمة اً بلد ٣٦و

 ومشلت املعـارض  . اهلادفةتوعية  لخرى ل من الوسائل املهمة األ   ملعارض  إقامة ا تعد  و  -٢١
يف املنتدى العـاملي للميـاه يف       اليت أُِقيمت   األحداث اخلارجية    إطار   مت يف ظِّالكربى اليت نُ  

سـبوع العـاملي للميـاه يف    واأل ، يف ميونيخ، أملانياIFAT ENTSORGA ومعرضول سطنبإ
مـؤمتر   و ،املنـاخ بون بـشأن    ادثات  وحم ،ي شانغها  يف يكسبو العامل إ ومعرض   ،ملوستوكه

املعـارض الـيت    إضافة إىل   و. ، اليابان يف ناغويا  فاقية التنوع البيولوجي  تاألطراف العاشر ال  
  .الشركاءنظمها اً معرض ٣٢ىل إة ويمواد توعأرسلت  فقد، نظمتها األمانة وزّودهتا بالكوادر

، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار      ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٢١يف  و  -٢٢
A/RES/64/201   ألمم املتحـدة للـصحارى     ل اً عقد ٢٠٢٠-٢٠١٠الفترة  يه   الذي أعلنت ف

أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مركـز تنـسيق          ، وعّينت فيه    ومكافحة التصحر 
ألنشطة العقد، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               

املعنية األخرى يف األمم املتحدة، مبا فيهـا إدارة         والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واهليئات      
حدث  ٢٠١٠ يف عام مظِّ، ُنالعقدالسنة األوىل من   دشنيلت و .شؤون اإلعالم يف األمانة العامة    

 وتبـّين الوثيقـة   .قليميعلى الصعيد اإل خرىأحداث  أةعلى الصعيد العاملي تلته مخس    واحد
ICCD/COP(10)/27   عقد األمم املتحدة للـصحارى ومكافحـة       ب  بالتفصيل األنشطة املتعلقة

  .التصحر

  االتصال بواسطة احلاسوب  - واو  
 بواسـطة   االجتمـاعي التواصـل   شبكات  تسلّم استراتيجية االتصال الشاملة بأن        -٢٣

اسُتطِلعت بنـشاط   و. الشباباً   حلشد طاقات اجملتمع، وخصوص    القويةليات  احلاسوب من اآل  
. لنشر املعلومـات والتواصـل    ري تقليدية   بوصفها وسائل غ   لة اإلعالم اجلديدة والبدي   طسائو

  ال تكون  آراءمساحة لتبادل    تويتر وفيسبوك موقعي  االتفاقية على   اخلاصة ب صفحات  وتتيح ال 
تثبت أن استخدام هذه الوسائط يصب      أدلة  ومثة  . املصلحة العامة وتصب يف   بالضرورة  رمسية  

  .لنموع فيها آفاق او من اجملاالت اليت تتس، وهاملصلحة العامةيف 

  اإلدارة املستدامة لألراضيأنصار   - زاي  
ة على حنـو مطـرد يف       ر هام ادوبأالسنوات األخرية   اضطلعت شخصيات عامة يف       -٢٤
إىل ات  السياسرامسي  انتباه صناع القرار و   توجيه  التنمية املستدامة من خالل     املتعلقة ب قضايا  ال

 اتالـسياس جداول أعمال   ما يتصل هبا من     اضي و اإلدارة املستدامة لألر   مثلاضيع  أمهية مو 
 االنتباه  والفتاإلدارة املستدامة لألراضي من ذوي احلظوة أن ي       أنصار   ومبقدور   . الوطنية العامة
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اً  تنفيـذ  لتنفيذ أهداف االستراتيجية   الزخم الالزم ويؤمنوا  االتفاقية  املدعومة من   هداف  األإىل  
 هو  ،ُعيِّن أول مدافع عن اإلدارة املستدامة لألراضي      ،  ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين يف  و. كامالً

نـشطة  العديد مـن األ   يف   الذي أسهم    ،)مجهورية كوريا (كوون  سفري بيونغ هيون    سعادة ال 
ـ  باليوم العاملي ملكافحة التـصحر يف        االحتفالة، مثل   التوعيوالفعاليات يف جمال     نغهاي، اش

 قمةمؤمتر  بالتزامن مع    الذي أُِقيم    "ألرضاأنقذوا  "املعنون  ، ومعرض الرسوم املتحركة     الصني
ليصبح امسه   ٢٠١١يف عام   ُنقِّح    بالنجاح ربنامجأن تكلّل ال  بعد  و. سيولجمموعة العشرين يف    

 السيد كارلوس مارشـينا     نيُع،  ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧يف  و. ناطق اجلافة سفراء امل برنامج  
.  سفرياً لألراضي اجلافـة    ،٢٠١٠عام  احلائز على لقب بطل العامل لكرة القدم يف         ) إسبانيا(
  .دف حتقيق توازن جغرايفهب حتديد سفراء األراضي اجلافةيتواصل و

  بناء القدرات  - حاء  
الصالت الـيت تربطهـا باسـتراتيجية       جمال بناء القدرات و   أُِجنزت أعمال كثرية يف       -٢٥

ألساسية لالسـتراتيجية   ومن العناصر ا  . االتصال الشاملة، ويتواصل إجناز املزيد يف هذا اجملال       
، وهـو مـن العناصـر       ا، ومواصلة تعزيزه  التنفيذاألداء وتقييم   نظام استعراض   لبوابة  شاء  إن

 هـي يف  بناء القـدرات    ة على الويب عن     صفحة شامل ومثة  . عملية إعداد التقارير  اجلوهرية ل 
جملال أمـام   ايتيح   تفاعليبطابع  الصفحة  تسم هذه   ومن املتوقع أن ت   .  النهائية  التطوير مراحل

 النواحي   اخلربات وتعزيز التدريب يف مجيع      وتبادل وين ومجع املعلومات ونشرها   التعلم اإللكتر 
من أجـل   عدد من املالحظات الفنية     جرى جتهيز   و. عملية اتفاقية مكافحة التصحر   املتعلقة ب 

حظات  هذه املالتقاسممت  و،برامج العملمواءمة عملية تقدمي مزيد من اإلرشادات فيما خيص     
على قدم وساق   جيري  و. يداناألمانة يف هذا امل   يف إطار جهود التوعية اليت تبذهلا       مع األطراف   

راكـز التنـسيق    فاوضات مل على امل لتدريب اإللكتروين   تطوير منوذج ل  لالالزمة  طط  اخلوضع  
استراتيجية االتـصال   ال يتجزأ من    اً  جزءستشكل مجيعها   ، و التفاقية مكافحة التصحر  التابعة  

 نظام استعراض   اء القدرات بوصفه من عناصر    ن ب ICCD/CRIC(10)/11وتبّين الوثيقة   . شاملةال
  .األداء وتقييم التنفيذ

  عالمات التجارية وتطوير اهلوية املؤسسيةالتصميم   -اً رابع  
استعرضـت  إىل تقدمي مزيد من الدعم لتنفيذ االتفاقية يف إطار االستراتيجية،           اً  سعي  -٢٦

ـ     .  شعارها  ذلك ، مبا يف  القائمة حالياً  التجارية   اتهاألمانة عالم  دليل وبناء على ذلك، أُِعـّد ال
ويـشتمل  . األمانـة ألغراض استخدامه يف    اهلوية املؤسسية التفاقية مكافحة التصحر      اخلاص ب 

 املختلفة ويرد بـصيغ ملفـات       أمناط االستخدام حبسب  تفاقية  االمواصفات شعار   على  دليل  ال
علـى  ، و دوات املكتبيـة  لـأل النمطية  الطباعة والقوالب   يد حروف   على طريقة تنض  وعديدة،  
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.  باوربوينت  باستخدام برنامج  عدةموعروض  ،  النموذجيةاملنشورات  صفحات الغالف اخلاصة ب   
  .املكسيك يف Young and Rubicamمكتب بدعم تطوعي من قد حظيت العملية و

 فحسب، وإمنـا    الرسوماتتصميم  مسألة  لالتفاقية ليس   العالمة التجارية   وتصميم    -٢٧
ضـرورة  تشري استراتيجية االتصال الشاملة إىل      يف هذا الصدد،    و. تهاحتديد هوي ينطوي على   

ُتعّد هـذه  وس. هالعمطرائق االتفاقية وبضعة عبارات مقتضبة ومقنعة تلّخص موضوع    حتديد  
قدمة من  يهات امل مع التوج اً  برنامج عمل فترة السنتني املقبلة متشي     يف إطار   الشعارات التروجيية   

  .لسياسة العامة يف جمال الدعوةل أطربشأن وضع األطراف خالل هذه الدورة 

  مصادر متويل ابتكارية  -اً خامس 
األمانة واآللية العاملية على العمل بنشاط، وفقاً        ٩-م أ /٤ قررشجعت األطراف يف امل     -٢٨

ل، مبا يف ذلك من القطـاع       لوظائفهما الرئيسية، على السعي إلجياد مصادر ابتكارية للتموي       
اخلاص واملؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين ذات الصلة، فضالً عن دعـم عـيين لتنفيـذ               

مـع  القائمة  الشراكة  استفادة كبرية من    تنفيذها   اليت اسُتِفيد يف     استراتيجية االتصال الشاملة  
غـراض  ألامل  بالكوميكن استغالل هذه اإلمكانات     ؛  القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين    

  .أنشطة يف املستقبلاالضطالع ب
 املكسيك يف Young and Rubicamمكتب وإليراد بعض األمثلة على ذلك، يواصل   -٢٩

اليت تندرج ضمن نطاق والياهتا بعض جوانب العالقات العامة     فيما خيص    ألمانةتقدمي الدعم ل  
لصقات وبطاقات بريدية عرض املكتب تصاميم مل  قد  و. بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات   

اتفاقيـة مكافحـة    عرض  م الدعم مل  وقّد اخلاصة باليوم العاملي ملكافحة التصحر،       واد التوعية مل
 املتعلـق   للتـدريب نغهاي  اشبكسبو  إجناح األمم املتحدة يف معرض      الذي أُِقيم يف    التصحر  

 )األرجنـتني ( Fundacion Agreste  غري احلكوميـة ةاملنظمأسهمت و. تطوير اهلوية املؤسسيةب
ومات احمللية القطاع اخلاص واحلكقّدم  كما  .  يف اليوم العاملي ملكافحة التصحر     تصاميم بصرية ب

عامليـة  نظمت فيها أنشطة    اليت  ملناسبات  العديد من التربعات العينية يف ا     واملؤسسات البحثية   
هلـذه   ، وتـرد تفاصـيل    عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر     يف إطار   وإقليمية  
الدراسـة العامليـة لنـهج      "ت مبـادرة    قـدم و. ICCD/COP(10)/27 الوثيقـة    يفاألنشطة  

اتفاقية مع  تصاميم للمعارض تستند إىل املنشور الذي أعدته باملشاركة         " وتكنولوجيات احلفظ 
   شـركة ، فيمـا أعربـت      "ملستدامة لألراضي منافع اإلدارة ا  " حتت عنوان    مكافحة التصحر 

  سـنوية تتنـاول    وميتقاهلا عن تأييدها إلعداد     اً  يت تتخذ من لندن مقر     ال )ENTICO(إنتيكو  
  .ريواتفاقيات 

من مـوارد   كثرية  مالية  تربعات  ذب  جتتالتوعية واالتصال مل    أنشطة  ومع ذلك فإن      -٣٠
إطـار   يف نفيذيلتنفيذ اهلدف الت الالزمة  االحتياجات من املوارد    ففي حني ُحددت    . خارجية
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على النحو املـبني يف      يورو   ٢ ٣٥٠ ٠٠٠  مببلغ ٢٠١١-٢٠١٠تني  برنامج عمل فترة السن   
اسـتراتيجية  تنفيـذ   ألغراض  األموال التكميلية اليت وردت      فإن مقدار    ،)١(٩-م أ /٩قرر  امل

 ).سويسرا وفنلندا وهي تربعات مقدمة من حكوميت      ( يورو   ١٥٠ ٠٠٠االتصال الشاملة بلغ    
ـ   ، إ القطـاع اخلـاص   ، ك قليديةتومتيل التربعات املقدمة من جهات ماحنة غري         رتبط ىل أن ت

، مثـل   على حنو متـوازن   ملعلومات  اتوزيع  هي ال تؤمن موارد متكّن من       ، و دة حمدّ أحداثب
 تليب  لكيألن األمانة ال متلك املوظفني وال اإلمكانات املالية الالزمة          اً  ونظر. الترمجة التحريرية 

لمعلومـات  غري سوي ل  وزيع   ت ي ذلك إىل  ؤديقد  ف،  اللغاتاملتعلقة بتعدد   تطلبات  بالكامل امل 
لمضي ل من اجملتمع الدويل  الالزمة  األموال  حشد  اً  وعليه ال يزال ضروري   . العامليالصعيد  لى  ع

  .استراتيجية االتصال الشاملةتنفيذ يف اً قدم

  االستنتاجات والتوصيات  -اً سادس 
حمّددة منسقة و شطة  الضطالع بأن ل استراتيجية االتصال الشاملة اجملال      تنفيذأتاح    -٣١

وقـد جتلّـت    . فعـاالً اً   حبيث تدعم تنفيذ االستراتيجية تنفيذ     عيةاألهداف يف ميدان التو   
على  هاموقعإىل  زيارات  العدد  ارتفاع  يف   تنفيذ ال عامني من املنجزات اليت حققتها يف أول      

ت يف هذا    اليت أُِعدّ  وادعدد امل عالم وزيادة   اإلط  وسائاملقدمة من   تقارير  الوشبكة الويب   
 ط، مثل وسائ  االتيف بعض اجمل  غري أن من الضروري مواصلة تقصي اإلمكانات        . املضمار

 من  ، ولكن تقل فيها القدرات الالزمة للتنفيذ      اليت حتظى باهتمام كبري   عالم االجتماعية   اإل
ات املقامة مع العديد من أصحاب املصلحة إىل        الشراكوتؤدي  .  الداخلية املوارد البشرية 

املـوارد   على   العبء املفروض ختفيف  ت نفسه من    قومتكّن يف الو  جهود التوعية   مضاعفة  
اتفاقية من  االفتقار إىل التمويل التكميلي      أن   غري،  املالية والبشرية من خالل تقاسم املهام     

 نظـراً إىل تكلفـة    و. شراكاتاستغالل اإلمكانات الكاملة هلذه ال    يقّيد  مكافحة التصحر   
فإنه يتعني السعي   ،  يف جمال التوعية  محالت  شن  وتنظيم فعاليات و  ة  إعداد مواد عالية اجلود   

عيين من األطراف، وكذلك من حكومـات       الأو  /املايل و من الدعم   مزيد  إىل احلصول على    
من ملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية       واالدول غري األطراف يف االتفاقية      

   .٩- أم/٤املقرر ما جاء يف مثل، فعاالًاً لشاملة تنفيذاستراتيجية االتصال اضمان تنفيذ أجل 
ال يتجـزأ مـن تنفيـذ       اً  جزءولكي يصبح تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة         -٣٢

األطراف واهليئـات الفرعيـة التفاقيـة       فإن من الضروري أن تستخدمه      االستراتيجية،  
يف هـذا  و. فاقيـة  أطر اإلبالغ عـن االت ضمنا بوصفه أداة   مكافحة التصحر ومؤسساهت  

 استراتيجية االتصال الشاملة بنظام استعراض رصد وتقييم تنفيذيلزم ربط أنشطة الصدد، 

__________ 

 ٥٩ الصفحة (١هذا املبلغ هو جمموع املُحّصل من مجيع األنشطة املُضطلع هبا يف إطار أنشطة اهلدف التنفيذي                 )١(
 ).ICCD/COP(9)/18/Add.1من الوثيقة 



ICCD/COP(10)/2 

GE.11-62133 12 

تسىن حتقيق ذلك يف دورة اإلبالغ واالسـتعراض اخلامـسة          قد ي و. األداء وتقييم التنفيذ  
  .٢٠١١ و٢٠١٠اليت سوف تنظر يف تنفيذ االتفاقية بني عامي اخلاصة باالتفاقية، 

  :األطراف أن تنظر فيما يليرمبا تود ، تقّدمء ما يف ضوو  -٣٣
لتوعية  يف جمال ااتصال، وخاصةأي  يف كأداة أساسية اتألمهية اللغاً ظرن  )أ(  
نـشر املـواد    من أجل ضـمان     التحريرية  خدمات الترمجة    إىل   هناك حاجة فإن  العامة،  

  ؛ اإلعالمية ومواد التوعية على نطاق واسع وبالتساوي
املعنيني بشؤون  تدريب الصحفيني واملراسلني    يف جمال   الدعم  مي  تقدميكن    )ب(  

تكوين فريق أساسي منهم يركّز بالدرجة األوىل على قـضايا          هبدف  وتنمية قدراهتم   البيئة  
  ؛ اإلدارة املستدامة لألراضي/البيئة املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف

القطاعني اخلاص والعـام    ة بني   القائمشراكة  االستمرار يف تعزيز ال   ميكن    )ج(  
أطراف فاعلة جديدة معنية لوصول إىل   استراتيجية االتصال الشاملة من أجل ا      نفيذبشأن ت 

 قـضايا   محالت عاملية بشأن  تنظيم  يف  اإلدارة املستدامة لألراضي واحلصول على دعمها       ب
   التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛

زيـادة  إىل حاجة مثة فإن  ،  بتكاريةال  مصادر متوي  ُيسعى إىل إجياد     يف حني   )د(  
يف اً  املضي قدم من مصادر خارجة عن امليزانية، من أجل        املتأيت  الوسائل التقليدية للتمويل    

  ؛ استراتيجية االتصال الشاملةتعزيز تنفيذ 
 استراتيجية االتصال الشاملة    تقييم منتصف املدة لتنفيذ   أن يراعي   ميكن    )ه(  

  .ةالتفاقيلتعراض اخلامسة  واالساإلبالغنتائج دورة 

        


