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  مؤمتر األطراف
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣ سبتمرب/أيلول ٢٧-١٦، ويندهوك، ناميبيا
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٧البند 

ات العشر من أجل اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنو
  )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  استعراض التقدم املُحرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة

   التقدم املُحرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملةتقرير عن    

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر      ، إىل   ١٠-م أ /٤طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        

  .األطراف يف دورته احلادية عشرة تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة
 يف إطار استراتيجية     لألنشطة اليت نسقتها األمانة أساساً     ويقدم هذا التقرير ملخصاً     

كز على األنشطة املضطلع هبا علـى       وير. االتصال الشاملة، مع تقييم لنتائج تلك األنشطة      
ويقدم توصيات عن سبل ووسائل معاجلة التنفيـذ       . ٨-م أ /٣الصعيد الدويل عمالً باملقرر     

االستراتيجي الستراتيجية االتصال الشاملة على املستوى الدويل باعتبارهـا مـسامهة يف            
ن للسنوات  االستراتيجياخلطة وإطار العمل ا    من أجل أن تنفَّذ بفاعلية       اجلهود املبذولة حالياً  

، وعن متابعـة    )"االستراتيجية") (٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       
، وعن إجراءات جـدول أعمـال       )٢٠+ريو(نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة       

  . املتعلقة باستراتيجية االتصال الشاملة٢٠١٥التنمية بعد عام 
زيد من املعلومـات     امل ICCD/COP(11)/19 و ICCD/COP(11)/3ويرد يف الوثيقتني      

  . االتصال الشاملةعن بعض التقدم املُحرز يف تنفيذ استراتيجية
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  معلومات أساسية  -أوالً  
للخطـة  ، باعتباره أحد األهداف التنفيذيـة       "الدعوة والتوعية والتثقيف  "الركن املعنون     -١

) ٢٠١٨-٢٠٠٨(وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشـر من أجل تعزيـز تنفيذ االتفاقية           
، ٨-م أ /٣ التـي اعتمدت مبوجب املقـرر       ،)تراتيجية العشر سنوات   أو اس  "االستراتيجية"(

عبارة عن أنشطة رئيسة للتأكد من قدرة االتفاقية على مواجهة أهـم التحـديات البيئيـة                
وتعد استراتيجية االتصال الشاملة، اليت ُوضـعت عمـالً         . االقتصادية العاملية  - واالجتماعية

لإلجراءات االسـتراتيجية مـن أجـل دعـم تنفيـذ           ، الوثيقة اإلرشادية    ٨-م أ /٣باملقرر  
  .بفاعلية" االستراتيجية"
 ملؤمتر األطراف، التقدم الذي حتقق يف تنفيذ        ١٠واستعرضت األطراف، أثناء الدورة       -٢

وطلـب املـؤمتر، يف   . ICCD/COP(10)/2ما جاء يف الوثيقة استناداً إىل   استراتيجية االتصال،   
 عن التقـدم    احلادية عشرة  يف دورته    تنفيذي أن يقدم تقريراً   ، إىل األمني ال   ١٠-م أ /٤مقرره  

  .احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال
 يرمي  تنفيذ استراتيجية االتصال أثناء النصف األول من الفترة املشمولة بالتقرير         وكان    -٣

إىل معاجلة قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف معاجلة أفضل يف مرحلة ما قبـل مـؤمتر               
 ٢٠مـن   ) الربازيل(، الذي عقد يف ريو دي جانريو        )٢٠+ريو(األمم املتحدة للتنمية املستدامة     

ز على األخذ بتوجه اسـتراتيجي يف التواصـل مـع           ركّكما  ،  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٢إىل  
التثبيـت  أصحاب القرار ووسائل اإلعالم ومنظمات اجملتمع املدين وغريهم من املعنيني مبفهوم            

ما خلص إليـه مـؤمتر      ثابت في وقد حظي املفهوم بإقرار     . األراضي وإقناعهم دهور  اإلمجايل لت 
عـامل   الـداعي إىل     ٢٠+التطور اجلديد الناجم عن نتائج ريو     ويف ظل   . )١( من نتائج  ٢٠+ريو

، سعى العمل   األراضي يف سياق حتقيق التنمية املستدامة     يكرس مفهوم التثبيت اإلمجايل لتدهور      
  الثاين من الفترة املشمولة بالتقرير إىل تفعيل أنشطة التوعية والدعوة وفقاً           املضطلع به يف النصف   

  .تدهور األراضييكرس مفهوم التثبيت اإلمجايل لالستراتيجية األمانة اهلادفة إىل الترويج لعامل 
 يف إطـار اسـتراتيجية       لألنشطة اليت تنسقها األمانة أساسـاً      ويقدم التقرير ملخصاً    -٤

صدر ويركز على األنشطة الدولية اليت      .  بتقييم نتائج هذه األنشطة    ة، مشفوعاً االتصال الشامل 
سبل ووسائل تناول   توصيات بشأن    ويقدم التقرير أيضاً  . ٨-م أ /٣املقرر  هبا تكليف مبوجب    

تنفيذ استراتيجية االتصال على الصعيد الدويل بوصفه مسامهة يف اجلهود احلالية الراميـة إىل              
متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة        وبشأن  بفعالية،  العشر سنوات    تنفيذ استراتيجية 

 اليت هلا عالقة    ٢٠١٥جدول أعمال التنمية بعد عام      إجراءات  وبشأن  ،  )٢٠+ريو(املستدامة  
  .باستراتيجية االتصال الشاملة

__________ 

، ٢٠٩-٢٠٥، ص )The Future We Want" (املستقبل الذي نصبو إليه" )١(
<www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%2

01230pm.pdf>. 
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  التقدم احملرز يف التنفيذ  -ثانياً  
التصال الشاملة عامل رئيس يف أنشطة       أن تنفيذ استراتيجية ا    ١٠-م أ /٤أكد املقرر     -٥

وقد ُوضع على هذا ". االستراتيجية"  لالتوعية املنسقة واحملددة اهلدف اليت تدعم التنفيذ الفاعل    
بـشأن الـدعوة والتوعيـة      ) ٢٠١٣-٢٠١٢(األساس برنامج عمل األمانة لفترة السنتني       

  . لذلكوقد ُنفذت األنشطة التالية تبعاً. والتثقيف

  زة األرض من أجل احلياةجائ  -ألف  
اليت " جائزة األرض من أجل احلياة    "    ب،  ١٠-م أ /٤رحب مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٦

املقترحـة، بوصـفها    " مبادرة تشانغوون "ؤمتر األطراف يف إطار     الدورة العاشرة مل  ُسّنت يف   
 ضيف حفل سـن اجلـائزة       ٥٠٠وحضر أكثر من    . مسامهة يف استراتيجية االتصال الشاملة    

وُعني ُبعيد ذلك منسق لصياغة البالغات، وترتيب عمليـة         . برعاية دائرة الغابات يف كوريا    
النهائية، وتنظيم حفل تكرمي، وإعداد مـواد       قائمتها  تقدمي الترّشحات والترشيحات وإعداد     

  .املسابقة نصف النهائية والفائزينالذين بلغوا إعالمية تشجع املتبارين 
، دعا مؤمتر األطراف األطراَف وأصحاب املصلحة،  أيضاً ١٠-م أ /٤ومبقتضى املقرر     -٧

جائزة األرض من أجل احلياة عـن طريـق         إىل دعم    بالتحديد على القطاع اخلاص،      زاًمركِّ
. لجائزة واألنشطة املمكنة األخرى قصد تنفيذ برنامج اجلائزة بسالسة        لترويج  الاملشاركة يف   

) Elion Resources Group" (ة موارد إليـون جمموع" هبة مالية من ٢٠١٢وتلقت جائزة عام 
الصينية؛ والوزارة االحتادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية؛ ودائرة الغابات يف كوريـا؛            

ومنح مرفق البيئة   . وبرنامج قطر الوطين لألمن الغذائي؛ والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون        
  .املوارد الطبيعية هبة عينيةالعاملية واالحتاد الدويل حلفظ البيئة و

وُنشرت الدعوات  . ٢٠١٣ و ٢٠١٢ وقد ُنظِّمت اجلائزة مرتني حىت اآلن يف عامي         -٨
. إىل الترّشح والترشيح عرب شبكات شىت تعمل يف جمال تنمية األراضي والتنميـة املـستدامة              

ووردت الطلبات، جبميع لغات    . ٢٠١٣ يف عام    ١٣٧ و ٢٠١٢ طلبات يف عام     ١١٠وورد  
بوجود اجلائزة على    مم املتحدة الست، من خمتِلف أحناء العامل، األمر الذي ُينبئ عن العلم           األ

 مـن اجملمـوع      طلباً ١٥واختري يف كل سنة     . نطاق واسع ومن كثري من املنظمات واألفراد      
 خـرباء يف التنميـة      ١٠خلوض املرحلة نصف النهائية، وقُدمت إىل جلنة حمكّمني مكونة من           

. ١ يف اإلطار    ٢٠١٢ويرد تعريف بالفائزين يف عام      . ستدامة لألراضي وعلم التربة   واإلدارة امل 
  .، فلم يعّينوا حىت كتابة هذا التقرير٢٠١٣أما الفائزون يف عام 

 من األنشطة املرتبطة باتفاقية األمـم املتحـدة          بارزاً  اإلعالن عن الفائزين نشاطاً    عّدوُي  -٩
، ٢٠١٢ويف عام   . يونيه/ حزيران ١٧ي ملكافحة التصحر يف     ملكافحة التصحر مبناسبة اليوم العامل    

، ٢٠+ ريـو  يف" ٦يـوم األرض    "أعلن عن أمساء الفائزين أثناء حفل ُنظم بعد انعقاد حمفـل            
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وحظي إعالن ملكة مجال العامل، ليلى لوبيز، سفرية أمانـة          .  شخص ٢٠٠وحضره أكثر من    
وُنظم حفل تكـرمي    . زين بدعاية واسعة  اتفاقية مكافحة التصحر لألراضي اجلافة، أمساء الفائ      

، ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣الفائزين جبائزة األرض من أجل احلياة يف الدوحة يوم          
وحضر احلفل ممثلو املنظمات الـثالث      . برنامج قطر الوطين لألمن الغذائي     وشارك يف رعايته  

م وزراء، وعرض أثناءه    ، بينه  ضيفاً ١٢٠ أكثر من    وحضر احلفل أيضاً  . الفائزة لتسلم اجلائزة  
  . وما حتمله من ِعَبرشريط يظهر قصة كل فائز

إن جائزة األرض من أجل احلياة هي اجلائزة العاملية الوحيدة اليت تركز فقط علـى                 -١٠
التعريف باملنظمات واألفراد العاملني يف جمال استصالح األراضي املتدهورة وحتسني الـصحة         

واآلن، وقد ُنظمت مرتني، فهي تؤدي دور املنرب اجلديـد          . يةالطبيعية للتربة والقدرة اإلنتاج   
وإذا حصلت اجلائزة على دعم املاحنني،      . للتوعية مبشاكل التصحر وتدهور األراضي وحلوهلا     

أمكن أن تصبح وسيلة ملحوظة لالعتراف مبن يعملون يف ميدان مكافحة تدهور األراضي يف              
الستراتيجيات اجلديـدة الواعـدة يف جمـال اإلدارة     لتطوير اأحناء العامل كافة، ووسيلة أيضاً    

  .املستدامة لألراضي

    ١اإلطار 
  ٢٠١٢الفائزون جبائزة األرض من أجل احلياة 

توفر املنظمة آلالف   . يف هاييت ) SOIL ("سبل العيش العضوية املتكاملة املستدامة      
حتوهلا إىل مسـاد    الفقراء سبل الصرف الصحي بواسطة مراحيض بيئية، مث تعاجل الفضالت و          

  .عضوي الستصالح األراضي اجملتمعية
هذه املؤسـسة هـي   .  يف تركيا)TEMA" (املؤسسة التركية ملكافحة حتات التربة  "  

وَمجع متطوعو  . أكرب حركة يف تركيا تعىن حبفظ التربة والتحكم يف التحات وإصالح املوائل           
 .شأن حفظ التربة وإدارة األراضياملؤسسة أكثر من مليون توقيع للمساعدة على سّن قانون ب

تـدرب املنظمـة،    . يف أوغنـدا   )CECOD" (جهود حفظ الطبيعة لتنمية اجملتمع    "  
بواسطة مدارس بيئية، املعلمني على مقرر يتعلق باإلدارة املـستدامة لألراضـي، ودشـنت              

  .د العضويعشرات املشاريع اجملتمعية العملية، مثل احلدائق املدرسية، وجتميع املياه، والتسمي

   وتنمية قدراهتمتدريب الصحفيني واملراسلني املعنيني بشؤون البيئة  -باء  
 على أنه ال بد من تدريب الصحفيني واملراسـلني املعنـيني            ١٠-م أ /٤شدد املقرر     -١١

بشؤون البيئة وتنمية قدراهتم من أجل تكوين جمموعة أساسية من الفاعلني الذين يركـزون              
ومن جماالت التركيز يف هذا     . ضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    بالدرجة األوىل على ق   

، التـدريب اإلعالمـي     "االسـتراتيجية " من أهـداف     ١الصدد، يف إطار اهلدف التنفيذي      
  .الشبكات وإقامة
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الدورة احلادية عـشرة ملـؤمتر      ووضعت األمانة ما سلف يف حسباهنا فشرعت، يف           -١٢
نشاء جمموعة أساسية من الصحفيني يف كـل منطقـة          ، يف بذل اجلهود من أجل إ      األطراف

  :لتحقيق األهداف التالية
زيادة التغطية اإلعالمية لتحديات تدهور األراضي وأفضل ممارسات اإلدارة           )أ(  

  املستدامة لألراضي يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية؛
  األراضي وتعميمه؛التثبيت اإلمجايل لتدهور ترويج مفهوم   )ب(  
إنشاء جمموعة من الصحفيني يكتبون بانتظام عن مكافحة التصحر وتدهور            )ج(  

  .األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف
ويف أثناء هذه الفترة املشمولة بالتقرير، ُعقدت حلقتا عمل يف منطقيت آسـيا وغـرب                 -١٣

. ٢٠١٣ر عام   ومن املقرر عقد حلقة عمل ثالثة يف منطقة أمريكا الالتينية يف أواخ           . ومشال أفريقيا 
واختري املشاركون على أساس نداء عام ُنشر على موقع االتفاقية الشبكي، وُعمم بواسـطة              

وإضـافة  . قائمة بالعناوين الربيدية لوسائل اإلعالم وقوائم الشركاء اليت أعدهتا أمانة االتفاقية          
واللغة ونـوع   إىل معايري التأهيل األساسية الختيار الصحفيني، ينبغي االهتمام بنوع الوسيط           

  .اجلنس والتمثيل القطري
 لعروض خرباء حملـيني     ودامت كل حلقة عمل ثالثة أيام، ُخصص يومان منها كلياً           -١٤

ودوليني، منهم خرباء حكوميون ومن منظمات اجملتمع املدين وعلماء، وأفرِد اليـوم الثالـث          
اريني على األقل أثناء    وطُلب إىل كل صحفي أن يقدم تقريرين إخب       . كامالً للزيارات امليدانية  

وُوضـعت  . احلدث أو يف غضون شهرين من احلدث، وتقدمي املقالني املنشورين إىل األمانة           
  .وواصلت األمانة اتصاهلا باملشاركني. املقاالت على موقع االتفاقية الشبكي

 يف مدينة   ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٥ إىل   ٢٣وعقدت حلقة العمل اإلقليمية يف آسيا من          -١٥
، وشارك يف تنظيمها كل من األمانة، واإلدارة احلكومية للغابات يف الصني،            )الصني(تشيفنغ  

ودائرة الغابات يف كوريا، ووكاالت أنباء شنخوا، بدعم من إدارة منطقة منغوليا الداخليـة              
. وَمّول النشاط مجهورية كوريا بواسـطة دائـرة الغابـات         ). الصني(املتمتعة باحلكم الذايت    

وتلقى تسعة صحفيني من سبعة     . ، منهم مراقبون وأهل رأي    ون مشاركاً وحضر احللقة مخس  
ولتيسري التواصل وتبادل املعلومات والتداعم، أنشئت شبكة       . بلدان إعانة مالية حلضور احللقة    

وقال الصحفيون إن احللقة هي من بني أفضل حلقات العمل املعنية بوسـائل             . من الصحفيني 
لتعزيز دور الصحفيني وحتسني بنيـة      ا؛ وقدموا توصيات    اإلعالم على اإلطالق اليت حضروه    

ويظهر مـسح املتابعـة أن املـشاركني    . حلقة العمل والرحالت امليدانية إىل أبعد حد ممكن   
 عن التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف يف غـضون شـهرين             مقاالً ٢٢احللقة نشروا    يف
" انتربـريس "ة أنباء العامل الثالث     احللقة، مبا يف ذلك يف وسائل إعالم مرموقة، مثل وكال          بعد

)Inter-Press Service(نت - آلرت"، و) "AlertNet (ذو هندو"التابعة لرويترز، و) "The Hindu( ،
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واستمر ). Financial Express" (فاينانشل إكسربس"، و)Chinadialogue" (دايلوغ - تشاينا"و
  .الصحفيون يف نشر مقاالت عن املوضوع

 يف  ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٣١ إىل   ٢٩لعمل اإلقليمية يف أفريقيا من      وُنظمت حلقة ا    -١٦
وزارة الفالحة والتنمية الريفيـة     ة وهي   الراعياجلهة   يف تنظيمها    تاجلزائر العاصمة، وشارك  

وشـارك يف احللقـة     .  مشارك ١٠٠وحضر جلسيت االفتتاح واالختتام أكثر من       ). اجلزائر(
 ٤ من أفريقيا، من بينهم  صحفيا١٦ًوتلقى . ي، منهم مراقبون وأهل رأ شخصا٥٠ًمعدله  ما

 ١٣وعند هنايتها، قدم الصحفيون ما ال يقل عن         . من اجلزائر، إعانة مالية كي حيضروا احللقة      
، ٢٠١٢وبنهاية عام   . ؛ وكان بعضهم يرسل بالغات صحفية يومياً      تلفزياً/ إذاعياً  أو بثاً  مقاالً

تام، قدم الـصحفيون إىل األمـني التنفيـذي    ويف أثناء حفل االخت.  مقاال٣٠ًنشر أكثر من    
.  عن احللقة وتوصيات عملية لتعزيز مشاركة وسائل اإلعالم يف أعمال االتفاقيةوالوزير تقريراً

  .وأقام املشاركون شبكتهم ووضعوا برنامج عمل
وال تزال الشبكات مفعمة باحليوية؛ وقد جعل بعض الصحفيني التصحر وتـدهور              -١٧

من صميم عملهم املعتاد، بربطهم قضايا التـصحر وتـدهور األراضـي            األراضي واجلفاف   
واستمر املشاركون يف   . واجلفاف بقضايا أخرى مثل تغري املناخ ونوع اجلنس وترّدي الغابات         

ملكافحة العاملي  باليوم  تقدمي تقارير عن األحداث الرئيسة اليت نظمتها األمانة، مثل االحتفال           
، والـدورة   "جائزة األرض من أجل احليـاة     "    بمي الفائزين   ، وحفل تكر  ٢٠١٢لعام  التصحر  

وتدعم األمانة الشبكات لتشجيع الـصحفيني      .  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية    احلادية عشرة 
تنـاول  سيما من درهبم شركاء آخرون علـى      املعنيني بالبيئة على االنضمام إىل مبادراهتا، ال      

 ويتبادل الصحفيون املقاالت الـيت يعـدوهنا        ".التصحر وتدهور األراضي واجلفاف   "قضايا  
 لنشر املعلومات عن تتوسل هبا األمانة أيضاً) اإلنترنت(بواسطة جمموعات حوار على الشابكة    

  .أنشطة االتفاقية وقضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

  التربعات العينية والشراكات  -جيم  
ول غري األطـراف يف االتفاقيـة،        األطراف، وحكومات الد   ١٠-م أ /٤دعا املقرر     -١٨

ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غري حكومية، إىل تقدمي هبات مالية أو عينية أو كليهما     
كي يتسىن تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة، مثل اهلبات املالية أو العينية أو كليهما لـسداد          

ودعا املقرر نفسه إىل    . متوازننفقات الترمجة لنشر مواد اإلعالم والتوعية على نطاق واسع و         
إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص لتنفيذ استراتيجية االتصال الـشاملة لالرتقـاء             
مبستوى توعية الفاعلني اجلدد املعنيني باإلدارة املستدامة لألراضي، وتلقي الدعم مـن تلـك              

  .افالشراكات لتنظيم محالت عاملية بشأن التصحر وتدهور األراضي واجلف
 على اهلبات العينية، ألن املبالغ املتأتية مـن         ويتوقف تنفيذ االستراتيجية الشاملة أيضاً      -١٩

 عدة يعترفون بأمهيـة     ومع أن أطرافاً  . امليزانية األساسية وتلك اخلارجة عن امليزانية شحيحة      
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 املـايل   وعدا التربع . أنشطة التوعية، فإن أولوياهتا يف جمال التمويل تتوقف على برامج أخرى          
، بلغ مقدار األموال املتأتية من خارج       ) يورو ٣٥٠ ٠٠٠" (جائزة األرض من أجل احلياة    "  ل

امليزانية واليت ُخصصت ألنشطة التوعية واالتصال والتثقيف أثناء هـذه الفتـرة املـشمولة              
وحظي هذا الدعم بكثري من التقدير وُوظف بفاعلية، لكن املبلـغ           .  يورو ٦٢ ٥٦٥ بالتقرير
وكانت امليزانية األساسية املخصصة لـنفس      .  للغاية لتنفيذ برنامج العمل بالكامل     غرياًكان ص 

اخلرباء االستشاريون، وأسـفار    /أي اخلرباء  (٢٠١٣-٢٠١٢األنشطة يف برنامج عمل الفترة      
وأثر نقـص متويـل الربنـامج يف        .  يورو ٧٠ ٠٠٠بلغت  ) املوظفني الرمسية، وإنتاج املواد   

، اعترف األطراف بأمهية اللغـة      ١٠-م أ /٤ومبوجب املقرر   . مثل الترمجة العمليات املتكررة،   
. باعتبارها وسيلة ال بد منها ألي شكل من أشكال التواصـل، خاصـة لتوعيـة النـاس                

 إىل أن الطلب على املنتجات اإلعالمية واإلمداد هبا ال يربحان يتزايـدان،            املستقبل، نظراً  ويف
املعلومات على نطاق واسع وبتوازن بواسطة الترمجـة    فسيصبح من الصعب أكثر فأكثر نشر       

  .بني لغات عدة دون موارد كافية
 يف   بالغـاً  وعلى هذا، أثرت اهلبات العينية اليت وردت من أصحاب مصلحة شىت تأثرياً             -٢٠

 عبارة عن شخص مكلف مبهام معينة سـاعد         وهي أساساً . تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة   
ومن األطراف اليت قدمت تربعات عينية ألهم أنشطة التوعية أثناء هذه الفترة            . على جناح التنفيذ  

؛ )٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٦يف  " ٥يوم األرض   "حمفل  (املشمولة بالتقرير جنوب أفريقيا     
 ١٦-١٥  يف ٢٠١١ ومكافحـة التـصحر      ىاالحتفال بعقد األمم املتحدة للصحار    (واجلزائر  

حلقة (؛ والصني   )قة العمل اإلعالمية اإلقليمية يف أفريقيا     ، وحل ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
مؤسسة والية سيارا لألرصاد اجلوية واملوارد      (؛ والربازيل   )العمل اإلعالمية اإلقليمية يف آسيا    

، ومكتب حمافظ والية سيارا للترويج اإلعالمي لقضايا التصحر وتـدهور األراضـي             )املائية
 ٢٠١٢لعام ملكافحة التصحر العاملي باليوم االحتفال (رويب  ؛ واالحتاد األو  )واجلفاف يف سيارا  

جـائزة األرض مـن أجـل    "  بحفل تكرمي الفائزين   (؛ وقطر   )٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٧يف  
  ").جائزة األرض من أجل احلياة"  بحفل تكرمي الفائزين (؛ ومجهورية كوريا )"احلياة
 مثل القطاع اخلاص واألفراد،     ويضاف إىل ذلك أن اجلهات الفاعلة من غري الدول،          -٢١

فعلى سبيل املثال، قدم القطـاع      .  وموارد مالية قيمة لدعم أنشطة التوعية       مثيناً خصصت وقتاً 
اخلاص الدعم لطباعة مواد وتقارير إعالمية حمددة الغرض وخـدمات استـشارية ألنـشطة              

، مثل إنتاج شـريط  وأعرِب عن التقدير البالغ لتربعات األفراد لدعم أنشطة التوعية    . التواصل
ويرد املزيد من التفاصـيل     .  ومكافحة التصحر  ىيرّوج االحتفاء بعقد األمم املتحدة للصحار     

  . ICCD/COP(11)/19عن أنشطة الشراكات املتعلقة هبذا العقد يف الوثيقة 
وُوطّدت أكثر الشراكات مع أمانات اتفاقيات ريو األخرى بشأن أنشطة التوعيـة              -٢٢

.  أنشطة مشتركة تتعلق جبناح اتفاقيات ريو وإصدار تقومي اتفاقيات ريـو           واالتصال بواسطة 
هذا اجلناح نشاط تواصلي تعاوين من أنشطة أمانات اتفاقيات ريو ومرفق البيئـة العامليـة               و
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وُنظم نـشاط   . يهدف إىل تعزيز التآزر بني اتفاقيات ريو واالرتقاء مبستواها من جهة التنفيذ           
، وتلقى إعانة   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٢ إىل   ١٣ من   ٢٠+يف ريو خاص جلناح اتفاقيات ريو     

يف جناح اتفاقيـات ريـو      باليوم العاملي ملكافحة التصحر     واحُتفل  . عينية من القطاع اخلاص   
  ). ومتابعته٢٠+أنشطة التوعية مبؤمتر ريو: دال-انظر الفرع ثانياً(يونيه / حزيران١٧ يف
هود املنظمات اليت حيـدوها نفـس اهلـدف         تضافر ج  على جناح    ومن األمثلة أيضاً    -٢٣

ففرقـة العمـل    .  ومكافحة التـصحر   ىيف االحتفال بعقد األمم املتحدة للصحار     الشراكةُ  
وترد تفاصيل  .  عضواً ١٣املشتركة بني الوكاالت املكلفة بإدارة أنشطة هذا العقد تضم اليوم           

تقرير يف الوثيقـة    أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـال       فرقة العمـل    األنشطة اليت اضطلعت هبا     
ICCD/COP(11)/19.  

وُنظمت أنشطة مشتركة مع اآللية العاملية أثناء األحداث الرئيسة املرتبطة باتفاقيـة              -٢٤
أضف إىل  . األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف شكل تقارير إعالمية مشتركة ونشر املعلومات          

ة العاملية عمـدا إىل بلـورة ُهويـة         ذلك أن الفريقني املعنيني بالتواصل التابعني لألمانة واآللي       
مؤسسية مشتركة وإعماهلا، برسم استراتيجيات إعالمية وتواصلية مـشتركة بنـاء علـى             

). ICCD/COP(11)/3انظـر   (، بتوجيه من فرقة العمل املعنية باإلدارة العليا         ١٠-م أ /٦ املقرر
ـ ونتيجة للسعي الدؤوب إىل إجياد خيارات قابلة للتنفيذ ميكن أن جتـسد              اإلطـار  سني  حت

، أضحت املنتجات اإلعالمية لآللية العاملية تتخللها ١٠-م أ/٦املقرر واإلشرايف وفق املؤسسي 
  .هوية مؤسسية مشتركة جديدة

   ومتابعته٢٠+أنشطة التوعية مبؤمتر ريو  -دال  
أن تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة أثنـاء       ) معلومات أساسية  (ذُكر يف الفرع أوالً     -٢٥
التثبيت اإلمجايل  ة املشمولة بالتقرير ركز على األخذ بتوجه استراتيجي يف توصيل مفهوم            الفتر

، علـى تفعيـل     ٢٠+أصحاب املصلحة املعنيني، والتركيز، بعد ريـو      إىل  األراضي  لتدهور  
يكرس مفهـوم    الستراتيجية األمانة الرامية إىل الترويج لعامل        إجراءات التوعية والدعوة وفقاً   

  .ايل لتدهور األراضيالتثبيت اإلمج
موقع اتفاقية األمـم املتحـدة   يف األراضي للتثبيت اإلمجايل لتدهور وأفرِدت صفحة     -٢٦

أحد أهـداف   " موجز السياسات املعنون     وطرح األمني التنفيذي رمسياً   . )٢(ملكافحة التصحر 
دامة، مبا يف   تأمني مسامهة أراضي كوكبنا وتربته يف التنمية املست       : ٢٠+التنمية املستدامة لريو  

مبناسبة املؤمتر الصحفي الذي عقـد يف بـرلني         " ذلك األمن الغذائي واستئصال شأفة الفقر     
  والذي حضره صحفيون أملان واجملتمع املدين األملاين وُبث شـبكياً          ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣ يف

__________ 

)٢ ( <www.unccd.int/en/programmes/RioConventions/RioPlus20/Pages/Land-DegradationNeutralWorld. 

aspx>. 
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 منـشور أُِعّد  األراضي على نطاق واسع،     التثبيت اإلمجايل لتدهور    ولتعميم مفهوم   . مباشرة
  . ملوجز السياسات تنفيذياًيتضمن ملخصاً

وجود تربة صحية مـن      "٢٠١٢لعام  ملكافحة التصحر   العاملي  اليوم  وكان موضوع     -٢٧
هبـذا  وحظي االحتفال   ". األراضيلنسع مجيعاً إىل تثبيت إمجايل لتدهور       : مقّومات حياتكم 

 بدعم الشركاء   ،٢٠+، على هامش مؤمتر ريو    ٢٠+، الذي نظم يف جناح اتفاقيات ريو      اليوم
وكاالت تابعة لألمم املتحدة، وكيانات إقليمية، وحكومات، ومنظمـات اجملتمـع           : التاليني

وكان ال بد من هذا الدعم ألسباب ال تنحصر يف تنظيم احلدث، بل . املدين، والقطاع اخلاص 
  .ُتجاوزه إىل اإلكثار من اإلعالنات بغرض التوعية

رفيع املستوى  مائدة مستديرة   حوار  ه احلضور خاصة    ويف أثناء االحتفال، لفت انتبا      -٢٨
ما الذي تستطيع   "شارك فيه مديرو وكاالت، ونقاش عفوي دار بني املتحاورين يف موضوع            

  ."اإلدارة املستدامة لألراضي والتربة فعله لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
 ريو قبل احلدث وأثنـاءه      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف     وُروِّج ألنشطة     -٢٩

 يف إطـار  مات يف العديد مـن أفرقـة االتـصال   املعلوبوسامهت األمانة وشاركت   . وبعده
 تقوميـاً قبل احلدث على الصحافة وأصحاب املصلحة املعنيني باالتفاقية         ؛ ووزعت   ٢٠+ريو

، ونشرت هذه املعلومـات علـى موقـع       ٢٠+ جلميع أنشطة االتفاقية املتعلقة بريو     وملخصاً
 وتقارير إعالمية قبل احلدث، وأعدت بالغات        صحفياً  ملفاً ووزعت أيضاً تفاقية الشبكي؛   اال

جراء مقابالت مـن    إل طلبات   وُنظم مؤمتران صحفيان، ووردت الحقاً    . صحفية ُبعيد ذلك  
، ولو موند )Telesur(، وتيليسور )Financial Times(وسائل إعالم مرموقة، مثل فاينانشل تاميز 

)Le Monde( ،أفريقيا  - ويب يب سي)BBC Africa(   وأفريكـا رنيـوول ،)Africa Renewal( ،
، وإذاعـة األمـم   ))GloboTV(لفائدة قناة غلوبو التلفزية ) (Band Television(وباند تيليفيجن 

  .املتحدة، والتلفزة الربازيلية، وتلفزة بنن الوطنية
 منـها امللـصقات، والـربامج       وقامت األمانة بدور رائد يف إعداد املواد الدعائيـة،          -٣٠

والبالغات الصحفية؛ ووزعت كثري من الوكاالت الشريكة، مثل اآللية العاملية وبرنامج األمـم             
 شبكاهتا، مثل املعهد    واستخدمت األمانة أيضاً  . املتحدة للبيئة، تلك املواد بواسطة قنواهتا اخلاصة      

ـ يف   الرمسيـة    ٢٠+الدويل للتنمية املستدامة، وصفحة ريو     ع إدارة الـشؤون االقتـصادية      موق
وجناح اتفاقيـات   وإدارة شؤون اإلعالم يف األمم املتحدة،       واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة،     

. ، ووكالة أنباء شنخوا"انتربريس"وشراكاهتا مع وكالة أنباء العامل الثالث " 3BL Media"ريو، و
كة الصحفيني املختصني بالبيئـة     يف ريو شب  الذي أتاحته   واستعملت أدوات التدريب اإلعالمي     

" نشرة مفاوضات كوكـب األرض    "ومسحت تغطية   . طومسون رويترز  - ومؤسسة انتربرس 
)Earth Negotiations Bulletin (التصدي لتغري املنـاخ "و) "Responding To Climate Change 

(RTCC) (   يف   إعالميـاً  وتوىل تغطية إضافية صحفيون تلقوا تدريباً     . بانتشار واسع ُبعيد األنشطة 
  .٢٠١٢مايو /حلقات عمل منطقيت آسيا وأفريقيا يف أيار
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، نظمت األمانة مسابقة، ودعت األطفال والـشباب        ٢٠+ويف إطار االستعداد لريو     -٣١
 سنة، إىل أن يعرب بعضهم إىل بعض عن ٢٥من خمتِلف أحناء العامل، ممن ال تتجاوز أعمارهم     

ملكافحة التـصحر  العاملي اليوم وعها نفس موضوع وكان موض. رغباته بشأن التربة واألرض  
لنسع مجيعاً إىل تثبيت إمجايل لتدهور   : وجود تربة صحية من مقّومات حياتكم     : "٢٠١٢لعام  

موقـع  يف  وُنشرت أخبار الفائزين من أوغندا ونيجرييا واإلمارات العربية املتحدة          ". األراضي
باليوم اهتا املتعلقة بالتربة واألرض أثناء االحتفال  هلا يعرب عن رغباالتفاقية، وقدمت فائزة مقاالً

  .٢٠+يف ريوملكافحة التصحر العاملي 
 ومنظمة مـن منظمـات       طرفاً ٣٤، أخرب   ٢٠+وفيما عدا االحتفال العاملي يف ريو       -٣٢

العاملي لليوم  اجملتمع املدين األمانة باحتفاالت كل منها، ُعّرف هبا بواسطة الصفحة املخصصة            
  .موقع االتفاقيةتصحر يف ملكافحة ال

  أنشطة األمانة األخرى املتعلقة بتنسيق استراتيجية االتصال الشاملة  -هاء  
، إىل األمانة أن تستمر يف تنسيق تنفيـذ         ٩-م أ /٤طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٣٣

ويقدم هذا الفرع ملخصات األنشطة اليت اضطلع هبا يف إطـار           . استراتيجية االتصال الشاملة  
  . االستراتيجية واليت ال يرد ذكرها واحدة واحدة يف ذلك املقررهذه

  املوقع  -١  
اكتملت عملية جتديد موقع االتفاقية، وأُِخذ بتطبيق شبكي جديد يستخدم منـصة              -٣٤

فكل وحدة داخل األمانة مسؤولة اليوم      . ٢٠١٢مارس  /يف آذار ) SharePoint" (شريبوينت"
 زيارة، وهو عدد    ٥٦ ٠٠٠، سجل املوقع أكثر من      ٢٠١٣مايو  /ويف أيار . عن حتديث املوقع  

 أضعاف ما كانت عليه احلال      ٧، و ٢٠١٠ ضعف العدد الذي سجل يف عام        ٢,٥يقرب من   
ومن التحديات ضعف قدرة املوظفني على حتديث املنصة، ومن املقرر توفري           . ٢٠٠٧يف عام   

  .املزيد من التدريب يف هذا الصدد

  وسائل التواصل االجتماعي  -٢  
أشار تقرير استراتيجية االتصال الشاملة يف فترة السنتني املاضية، الوارد يف الوثيقـة               -٣٥

ICCD/COP(10)/2        فقد عـززت   . ، إىل إمكانات النمو اهلائلة يف وسائل التواصل االجتماعي
األمانة، يف خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أنشطة تلك الوسائل بواسطة حـساباهتا لـدى              

يف مرحلة  (، وفليكر، ومدونة االتفاقية     )الصني) (Weibo(ويتر، ويوتيوب، وفيبو    فيسبوك، وت 
  .١ويرد ملخص للتقدم احملرز يف التردد على تلك الوسائط يف اجلدول . ، وسواها)بيةيجتر
سـيما أثنـاء     وقد أضحت منصات التواصل االجتماعي قنوات مهمة لالنتشار، ال          -٣٦

 شأن املشاركات اليت تنشر يف تلك الوسـائل أن تـساعد     فمن. األنشطة واملؤمترات الكربى  
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املشاركني يف املؤمترات على العثور على معلومات لوجستية يف الوقت املناسب، مثل البـث              
 وعلـى  الشبكي، واجلداول الزمنية، وشرائح مقدمي العروض، واملقاالت الصحفية الرئيـسة  

عالمة االتفاقية وينـتج    ُتربز   أن حتدث ضجة     ومن شأهنا أيضاً  . إشراك اجلمهور غري احلاضر   
وتظهر التجربة أن املشاركات اليت تنـشر يف الوقـت          . عنها تداول احلدث بوسائط متعددة    

 وُيعّممهـا   املناسب واليت هي يف هيئة وسائط متعددة مرئية هي اليت تشاهد أكثر من غريها             
تنفيـذ   للجنـة اسـتعراض      رةاحلادية عـش  ففي فترة انعقاد الدورة     . املشاهدون فيما بينهم  

التفاقيـة،  لالعلمي الثاين   واملؤمتر   للجنة العلم والتكنولوجيا     الثالثةالدورة االستثنائية   /االتفاقية
وبلـغ  .  حـساب  ١٠٠ ٠٠٠إىل حنو   ) UNCCD@ ("حساب االتفاقية لدى تويتر   "وصل  

املتوسـط   ( يومياً ٢ ٥٠٠ و ١ ٧٠٠متوسط املشاهدات يف فيسبوك أثناء الفترة نفسها بني         
  ). مشاهدة١ ٠٠٠ و٥٠٠املعتاد هو بني 

  ١اجلدول 
  التردد على وسائل التواصل االجتماعي

 وسيلة التواصل االجتماعي
  التردد
 ٢٠١٢يونيه /حزيران

  التردد
 ٢٠١٣يونيه /حزيران

الزيادة التقريبية 
 يف سنة واحدة

  فيسبوك
)www.facebook.com/UNCCD( 

 ٪١٤٠  معجبا٥ً ٧٨٠  معجب٢ ٤٠٠

   متابع١ ٦٠٠ )UNCCD@) (ويترت
 ٥ ٧٠٧الوصول إىل 

 ) أيام٧معدل (حسابات 

   متابعا٣ً ١٣٢
 ٥٢ ٠٠٠الوصول إىل 

 ) أيام٧معدل (حساب 

٩٦٪  
٨١١٪ 

  )Weibo.com/UNCCD(فيبو 
 )٢٠١٣أبريل / من نيسانابتداًء(

 ال ينطبق  متابعا٢٦ً ٢٥٤ ال ينطبق

  نشر املعلومات  -٣  
الشبكي  عن طريق منصات الوسائط املتعددة، باستعمال املوقع         ساعد انتشار املعلومات    -٣٧

عـدت ملفـات    وقد أُ . وسائل اإلعالم أيضاً  تعزيز توعية   ووسائل التواصل االجتماعي، على     
 للجنة استعراض تنفيذ    احلادية عشرة ، والدورة   الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف   إعالمية شاملة عن    

  .لالتفاقيةللجنة العلم والتكنولوجيا، واملؤمتر العلمي الثاين لثالثة ااالتفاقية، والدورة االستثنائية 
وال تزال املواد اإلعالمية املطبوعة واإللكترونية وسائل مهمة تتوسل هبـا األمانـة               -٣٨

وعلى مدى السنوات األخرية، سـاعد نـشر        . للتوعية بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف    
على ترسيخ مصداقية أمانة االتفاقيـة بوصـفها        " قيةعالمات االتفا "معلومات دورية باسم    

ومن تلك املنشورات اليت هتدف إىل      . منظمة تعاجل قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف      
الـذي  " UNCCD Alert"الذي يصدر كل شهرين، و" UNCCD News"إذكاء الوعي منشور 

الوحيد الذي يصدر يف    واملنشور  . الذي يصدر أسبوعياً  " LandScan"يصدر كل أسبوعني، و   
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 أجري UNCCD Newsوأظهر إحصاء لعدد قراء . UNCCD Newsإطار التعاقد اخلارجي هو 
ويف الوقت الـذي    .  باملعلومات  وغنياً  أن اجمليبني وجدوا املنشور مفيداً     ٢٠١٣مايو  /يف أيار 

دائـرة  ، كانت )Online Public Access Catalogue" (الدليل الشبكي العام"يوضع فيه بعد  مل
معلومات املكتبة تستخدم وسائل بديلة لتوفري معلومات مفيدة عن التصحر وتدهور األراضي            

ويبلـغ  ). LandScan(واجلفاف بواسطة صفحتها الشبكية ونشرة بريدية إلكترونية أسبوعية         
  منذ بدأ العمل باخلدمة داخلياً     ، وهو عدد زاد كثرياً     متسجالً ٧٣٥عدد املتسجلني يف النشرة     

  .٢٠٠٩ يف عام ٤٣ا كان عدد املتسجلني عندم

  التواصل مع وسائل اإلعالم وتوعيتها  -٤  
، وسعت األمانة نطاق أنشطة     "االستراتيجية" من أهداف    ١يف إطار اهلدف التنفيذي       -٣٩

توعية وسائل اإلعالم والتواصل معها اليت تضطلع هبا؛ وأضافت إىل اجملاالت اليت تركز عليها              
وواصلت انتهاج النهوج التقليدية للوصول إىل وسائل       . إقامة الشبكات التدريب اإلعالمي و  

اإلعالم، بسبل منها البالغات الصحفية والترويج لقضاياها لدى الصحفيني، لكنها ركـزت            
ولتعزيز الكفاءة، استهدفت وسائل اإلعالم العامليـة وتلقـت         . على زيادة الفاعلية والكفاءة   

راليا، ووكالة األنباء الفرنسية، واجلزيرة، وأسوشـيتد       أست - تغطيات منها، مثل إي يب سي     
، ٢٤، ووكالة األنبـاء اإلسـبانية، وفـرانس      )DevNews(نيوز   - برس، ويب يب سي، وديف    

، وكوريـا   )إيرين(، وشبكة األنباء اإلنسانية     "انتربريس"والغارديان، ووكالة أنباء العامل الثالث      
 وتيليسور، )The Hindi (، واإلندبندنت، واهلندي"SciDev"تاميز، ولوموند، وطومسون رويترز، و

)Telesur( وقناة غلوبو التلفزية ،)TV Globo( ،ومركز أنباء األمم املتحدة، والواشنطن بوست ،
 وعقدت جلسات إعالمية أثناء اجتماعات أمانة االتفاقيـة ومؤمتراهتـا،         . ووكالة أنباء شنخوا  

  من أمانة االتفاقية أثناء أنشطة     أحناء العامل تدريباً   من خمتلف     صحفياً ٤٠وتلقى ما ال يقل عن      
 علـى   وبنـاءً .  للجواب عن أسئلتهم قبل االجتماعات     قاًنظمها شركاء وخرباء اختريوا مسب    

اخلربة املكتسبة من فترة السنتني املاضية، عندما شارك رئيس أحد البلدان الناميـة يف مـؤمتر                
اركة يف مؤمتر صحفي نظمته األمانة أثناء فترة        صحفي، دعي رئيس سابق لبلد متقدم إىل املش       

وصدرت بالغات صحفية عدة مشتركة بني األمانة واملنظمة العاملية لألرصاد          . السنتني احلالية 
ولتعزيز انتشار املعلومات بواسطة احملطـات      . اجلوية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والفاو     

" اإلذاعة اخلضراء العامليـة   "قامت األمانة شراكة بواسطة     اإلذاعية احمللية والوطنية يف املنطقة، أ     
)Green Radio World (ة ونـشرها  ـلدعم الصحفيني املختصني بالبيئة يف مجع املقابالت اإلذاعي

  . بوسائل التواصل االجتماعيمتوسلني
ـ         ّسولزيادة الفاعلية، وُ    -٤٠ ا عت قاعدة البيانات اإلعالمية الداخلية فانتقل عدد املواد فيه
، وهي ُتوظـف  ٢٠١٢ مادة يف عام     ٤ ٣٠٠ إىل أكثر من     ٢٠١٠ مادة يف عام     ١ ٥٠٠من  

ولتحقيق هدف التواصل املراد وتوسيع نطاق االنتشار، طلبـت األمانـة           .  استراتيجياً توظيفاً
وُوزعـت  . شركائها يف جمال االتصال إرسال معلومات بواسـطة قوائمهـا الربيديـة            إىل
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. وقت املناسب، وَتصّدر أولوياهتا تلبية طلبات وسائل اإلعالم       وملفات صحفية يف ال    بالغات
ويضاف إىل الشراكة مع    . ٢٠١٢ يف عام    ٣٥ و ٢٠١١ يف عام     صحفياً  بالغاً ٤٧فقد ُوزع   

، وإدارة شؤون اإلعالم يف األمم املتحدة، إبـرام عقـد           "انتربريس"وكالة أنباء العامل الثالث     
 املبثوثة  ١٥٠    لمر الذي مسح بالتواصل مع مكاتبها ا      شراكة جديدة مع وكالة أنباء شنخوا، األ      
  .يف أحناء العامل وبرعاية إنتاج مواد للتوعية

  محالت وأنشطة التوعية العامة  -٥  
، يرجى  ٢٠+ وريو ٢٠١٢ملكافحة التصحر لعام    العاملي  اليوم  لالطالع على تقارير      -٤١

وللوقوف على تقرير   .  ومتابعته ٢٠+أنشطة التوعية مبؤمتر ريو   : دال-الرجوع إىل الفرع ثانياً   
، )٢٠١٨-٢٠٠٨( ومكافحة التصحر    ىعن األنشطة اليت تدعم عقد األمم املتحدة للصحار       

  .ICCD/COP(11)/19يرجى الرجوع إىل الوثيقة 
 لزيادة اهتمام واضعي     باعتباره حدث توعية رئيساً    ٢٠٠٩وبدأ يوم األرض يف عام        -٤٢

ويف أثناء الفتـرة    . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    السياسات بقضايا األرض املتعلقة ب    
املشمولة بالتقرير، ُنظم نشاطان مبناسبة يوم األرض، وكانت املشاركة أكرب من حدث السنة             

  .املاضية من حيث احلضور ونوع املتحدثني
 الـسابعة   أثناء الـدورة  ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٦يف  " ٥يوم األرض   "وعقد    -٤٣

جنـوب  (ان  بؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف دير            مل عشرة
جنوب أفريقيا  جملس وزراء   وأقر  . ، بالشراكة مع دائرة الشؤون البيئية جبنوب أفريقيا       )أفريقيا

وألقى . ؤمتر األطراف الدورة السابعة عشرة مل    من أحداث     رمسياً  حكومياً بوصفه حدثاً احلدث  
رئيس جنوب أفريقيا، فخامة السيد كغاليما موتالنث، الكلمـة الرئيـسة يف حفـل              نائب  
 ٢٠+ مبثابة بداية محلة إلشراك الناس يف جدول أعمـال ريـو           وكان احلديث أيضاً  . االفتتاح

 مشارك؛ وأعـرب    ٢٠٠وحضر حنو   . األراضيمستوى التثبيت اإلمجايل لتدهور     قصد بلوغ   
" راضون"أو  " راضون جداً "لذي أجري بعد احلدث عن أهنم       التقييم ا أسئلة  أكثر اجمليبني عن    

  .)٣( بصفة عامةعن احلدثوعن العروض والتنظيم 
 ملـؤمتر   احلادية عـشرة   يف جناح اتفاقيات ريو أثناء الدورة        "٦يوم األرض   "وعقد    -٤٤

 شخص يف ٢٠٠وشارك أكثر من ). اهلند(األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف حيدرآباد 
وحظي .  حاضرين يف الغرفة طوال اليوم      شخصاً ٨٠لسة االفتتاحية؛ وكان ما ال يقل عن        اجل

وإضـافة إىل الدعايـة     . اخلطاب الرئيس الذي ألقته السيدة فاندانا شيفا بكثري من االهتمام         
الشبكية املعتادة وبواسطة نظم توزيع الربيد اإللكتروين املتنوعة، ارُتقـي مبـستوى الدعايـة      

توزيع بطاقات بريدية يف عني املكان؛ وجناح اتفاقيات        : ملرة ِمن طريق ما يلي    للحدث هذه ا  
__________ 

: التــصحركــامالً يف موقــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة " ٥يــوم األرض "يــرد تقريــر  )٣(
<www.unccd.int/publicinfo/landday/landday5/menu.php>. 
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شكل يافطـات مـستقلة؛   يف لوحات توجيهية ريو؛ وبث أعمال املؤمتر بالشاشات؛ ووضع    
واإلعالن عن األحداث مسّبقًا على فترات ويف الوقت املناسب وبالشراكة مع منظمي املؤمتر؛             

  .)٤(ى آحاد الصحفيني يف عني املكانلد وختصيص يوم كامل للترويج
 يف جمال التوعية والتواصل      رئيساً ومن املؤمترات األخرى اليت أدت فيها األمانة دوراً         -٤٥

؛ )، كو، سويسرا٢٠١٢يوليه / متوز١١-٧(بشأن األرض واألمن ) Caux(حوار كو : ما يلي
؛ ويوم الزراعة واملناظر    )، برلني ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢-١٨(وأسبوع التربة العاملي    
؛ واالجتماع الرفيع بشأن    )، الدوحة ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣(الطبيعية وسبل العيش    

 إىل تقدمي   ونظراً). ، جنيف، سويسرا  ٢٠١٣مارس  / آذار ١٥-١١(سياسات اجلفاف الوطنية    
اتفاقيـات  األمانة اخلدمات املتعلقة بإحدى اتفاقيات ريو، فقد شاركت هبّمة يف تنظيم جناح     

 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة         السابعة عشرة ، والدورة   ٢٠+ريو يف مؤمتر ريو   
 ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع          احلادية عشرة اإلطارية بشأن تغري املناخ، والدورة      

 تفاقية مكافحـة التـصحر    الكشك  افُتتح  ويف كل مناسبة من هذه املناسبات،       . البيولوجي
 يف معـارض أثنـاء انعقـاد املـؤمترات          وشاركت األمانة أيضاً  . له طاقم خدمة  وُخّصص  

، واملعرض التجاري الدويل للبيئـة      )مرسيليا، فرنسا (االستراتيجية مثل املنتدى العاملي للمياه      
، )بون، أملانيـا  (، واملنتدى العاملي لوسائل اإلعالم الذي تنظمه دويتشه فيله          )ميونيخ، أملانيا (

، واالجتمـاع األول    )بون، أملانيا (، ويوم األمم املتحدة     )ستوكهومل(عاملي للمياه   واألسبوع ال 
للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع األحيائي وخدمات النظم البيئيـة             

  ).بون، أملانيا(

  برامج التكرمي  -٦  
أن من  ) ٨٧قرة  ، الف ICCD/COP(9)/MISC.1(جاء يف استراتيجية االتصال الشاملة        -٤٦

عن اليت أبرمت االتفاقية من أجل معاجلتها،       القضايا  ملناصرة  شأن اختيار شخصيات مرموقة     
وُيتيح جتاوز  " االستراتيجية"    لالدعاية  ُيوجد الزخم الالزم لتنظيم محلة      ، أن   طريق الدعوة مثالً  

ءات االستراتيجية وبسبب ذلك، من اإلجرا. وغريها من املعضالتالصرامة املفهومية لالتفاقية  
أنـصار اإلدارة املـستدامة     ال الشاملة إقامة شبكة صغرية مـن        احملددة يف استراتيجية االتص   

  .لألراضي لديها ما يكفي من النفوذ للتأثري يف كثري من أصحاب القرار ووسائل اإلعالم
يف ) مجهوريـة كوريـا   (ومنذ تعيني أول نصري، سعادة السفري بيونغ هيون كوون            -٤٧
". سفري األراضـي اجلافـة    "ليصبح  ، غُري اسم نصري اإلدارة املستدامة لألراضي        ٢٠١٠ عام

 تسعة سفراء لألراضي اجلافة إلذكاء وعي أصحاب القرار والناس عامة بأمهيـة             ويعمل حالياً 
معاجلة قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وإكساب الزخم الذي ال بد منه لتنفيـذ              

__________ 

: األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحرموقــع اتفاقيــة  كــامالً يف "٦يــوم األرض "يــرد تقريــر  ) ٤(
<www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/Land-Day/Land%20day%206/Pages/Land- 

Day-6-report.aspx>. 
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وقد فاق التوقعات ما أحدثه هـؤالء       .  كامالً تنفيذاً) ٢انظر اإلطار    ("االستراتيجية"أهداف  
فسعادة السفري  . السفراء من آثار يف ميدان إذكاء الوعي بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف          

، لفت انتباه العامل إىل التعاون اإلقليمي ملكافحة مشكلة الرمال الصفراء يف آسيا             كوون، مثالً 
واستطاعت السيدة لوبيز زيادة تغطية وسائل اإلعـالم جلـائزة          . ليميةبواسطة الشراكة اإلق  

التثبيت اإلمجـايل   وسّخر السيد غارييت جهود األمانة يف الدعوة إىل         . األرض من أجل احلياة   
وأسهمت السيدة فريزر يف أهم أنشطة اتفاقيـة        .  وبعده ٢٠+ لريو تدهور األراضي استعداداً  ل

لكـن حتـدي    . "٥يوم األرض   " ملؤمتر األطراف و   العاشرةة   يف الدور  مكافحة التصحر، مثالً  
  . ويستلزم تطبيقه توفر األموال الالزمةإدارة برنامج سفري األراضي اجلافة يظل مكلفاً

  ٢اإلطار 
  سفراء األراضي اجلافة

  ؛)CCTV(، مراسلة يف قناة الصني التلفزية املركزية )الصني(السيدة ليو فانغفي  •
 ، ُمغنية؛)جنوب أفريقيا (السيدة ديبورا فريزر •

، األمني التنفيذي الـسابق ملركـز       )الواليات املتحدة األمريكية  (السيد دينيس غارييت     •
 الغابات العاملي؛

، سفري سابق جلمهورية كوريـا      )مجهورية كوريا (سعادة السفري بيونغ هيون كوون       •
 ؛)Future Forest" (مستقبل الغابات"ورئيس املنظمة غري احلكومية 

 ؛٢٠١١، ملكة مجال العامل )أنغوال(دة ليلى لوبيز السي •

 ، العب كرة قدم وفائز بكأس العامل؛)إسبانيا(السيد كارلوس مارشينا  •

 فخامة الرئيس السابق للرأس األخضر، السيد بيدرو رودريغز برييس؛ •

 ، مؤسِّسة احلديقة النباتية امللكية؛)األردن(صاحبة السمو امللكي األمرية بسمة بنت علي  •

  .، رجل اقتصاد ومدير معهد األرض)الواليات املتحدة األمريكية(السيد جيفري ساكس  •

؛ وقد شحذ مهّتـها     )٢انظر اجلدول   (ووضعت األمانة خطة جامعة لربنامج التكرمي         -٤٨
جناح جائزة األرض من أجل احلياة األوىل وبرنامج سفراء األراضي اجلافة واالعتراف بأمهية             

. يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي على الصعيدين الشعيب والدويل         تتحقق   إبراز النجاحات اليت  
" أنصار األراضي اجلافة يف العامل    "و" أنصار األراضي اجلافة  "وآخر ما أضيف إىل برنامج التكرمي       

" أسـرة "وكالمها يهدف إىل إجياد جمموعة من الفاعلني وإتاحة الفرصة هلـم لالنـضمام إىل               
 يكرس مفهوم التثبيـت اإلمجـايل لتـدهور         أهدافها والسعي إىل إجياد عاملٍ    االتفاقية لتحقيق   

  .٢٠١٣وستنظم مسابقة التصوير الثالثة يف إطار االتفاقية يف وقت متأخر من عام . األراضي
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  ٢اجلدول 

  حملة عامة عن برنامج التكرمي

 سفراء األراضي اجلافة يف العاملأنصار األراضي اجلافة  أنصار األراضي اجلافة جوائز األرض من أجل احلياة 
مسابقات التصوير اليت تنظمها    

 اتفاقية مكافحة التصحر

  عن طريق مكافأة التفوق واجلهد) على مجيع الصعد(استحثاث إجراءات بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي واملياه ببعث اهلمة يف القيادة وحفز األفراد واملنظمات  الغاية
أنشطة اإلدارة املستدامة   تقدير   السبب اجلوهري

أكـسبت  لألراضي واملياه اليت    
التنمية املستدامة يف األراضـي     

ملكافـأة  "اجلافة مزايا ملموسة،    
الذين جيعلون املنـاطق اجلافـة      
منتجة، حىت تزدهر ويـسعى     
اآلخــرون إىل أن حيــذوا  

بان كـي مـون،     " (حذوهم
 )األمني العام لألمم املتحدة

استحثاث األفراد واملنظمـات    
وقطاع األعمال كي ينخرطوا    

ألنـشطة  لأكثر يف تـرويج     
الشعبية على املستويني احمللـي     

 والوطين وتقدير ما أجنزوه

استحثاث األفراد واملنظمـات    
وقطاع األعمال الذين يسهمون    

 يف تنفيذ االتفاقيـة      كبرياً إسهاماً
على الـصعيد   " االستراتيجية"و

العاملي كي ينخرطوا أكثـر يف      
ة الشعبية علـى    ألنشطلترويج  ال

املستويني احمللي والوطين وتقدير    
 ما أجنزوه

إشراك الشخـصيات ذات    
النفوذ والقدرة على بعـث     
اهلمة على العمل يف أنشطة     

لتـرويج  لالدعوة والتوعية   
 تنفيذ االتفاقيةل

التعريف باإلبداع اإلنـساين    
واحلث عليه، عن طريق صور     
من خمتِلف أحناء العامل عـن      
ى بــصمات اإلنــسان علــ

األرض، الستصالح األراضي   
املتدهورة، ومن مث بعث روح     
 األمل والتفاؤل وإمكان التغيري

تقدير أفضل اإلسـهامات      • األهداف
العاملية يف جمـال اإلدارة     
  املستدامة لألراضي واملياه

عامليا، ملن  /التقدير، وطنيا   •
أسهموا إسهامات مهمـة    

 األراضييف جتنب تدهور    
واستصالح مـا تـدهور     

ها، األمر الذي يـسهم     من
بدوره يف إجيـاد عـامل      
يكرس مفهـوم التثبيـت     

  تدهور األراضياإلمجايل ل

تقدير األفراد واملؤسسات الذين    
  :قاموا باآليت

سامهوا مسامهة ملحوظـة يف       •
يكـرس مفهـوم    إجياد عامل   

التثبيت اإلمجـايل لتـدهور     
  األراضي

إجياد فرص احلوار مـع       •
أصحاب القرار علـى    

ويات، إقليميا  أعلى املست 
ودوليا، قصد استحثاث   
تغيري السياسات وااللتزام   

 وتعبئة املوارد

إظهار العالقات املـتغرية      •
  بني الناس وأراضيهم

َسّن جائزة حتظى باالحترام      • 
وُيسعى إىل حتصيلها مـن     
شأهنا استحثاث التواصـل    
ــستدامة  ــشأن اإلدارة امل ب

 لألراضي واملياه

ــات    • ــتحثاث حرك اس
 واقتصادية وبيئية   اجتماعية

عن طريق تقـدير اإلدارة     
 املستدامة لألراضي واملياه

عرضوا قيمهم وهنـوجهم      •
املبتكرة املتعلقـة بـاإلدارة     

 املستدامة لألراضي واملياه

إجياد فرص دعائيـة يف       •
أهم األسـواق علـى     
الصعيدين اإلقليمـي   

 والعاملي

إذكــاء وعــي النــاس   •
مبختِلف جوانب التصحر   

ــدهور األر ــي وت اض
 واجلفاف
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 سفراء األراضي اجلافة يف العاملأنصار األراضي اجلافة  أنصار األراضي اجلافة جوائز األرض من أجل احلياة 
مسابقات التصوير اليت تنظمها    

 اتفاقية مكافحة التصحر

احلفز إىل االحتفال بـاليوم       •  
الدويل ملكافحة التـصحر    
وعقــد األمــم املتحــدة 

ــصحار ــة ىلل  ومكافح
 )٢٠٢٠-٢٠١٠(التصحر 

سامهوا يف ازديـاد االهتمـام        •
مبشكالت التصحر وتـدهور    
ــاف يف   ــي واجلف األراض
األراضي اجلافة ومـا يـرتبط      
 بذلك من حتديات عاملية كبرية

دارة  اإل حتسني صـورة    •
املــستدامة لألراضــي 
ــاه لــدى غــري  واملي

 املختصني

تشجيع النـاس عامـة       •
وواضعي السياسات على   

ترويج السيما   الفعل، ال 
مارسات االسـتخدام   مل

 املستدام لألراضي

زيادة التغطيـة اإلعالميـة       •  
لإلدارة املستدامة لألراضي   
واملياه واستصالح األراضي   

لتجارب الفائزين  ترويج  الب
أنصار األراضي  "دات  بشها
 "اجلافة

حــشدوا الــدعم لتنفيــذ   •
 "االستراتيجية"االتفاقية و

أذكوا الوعي يف الـصحافة       •
الرئيسية ولدى الناس عامة    
بالتقدم احملرز يف القطـاع     

ــاء اخلــاص ســعياً  إىل بن
 مستقبل أكثر استدامة

 /إظهار مزايا إدارة األرض     • 
 التربة إدارة سليمة

التفاقيـة  حّسنوا صـورة ا     •   
وسلطوا املزيد من الـضوء     

 عليها عاملياً

  

ستمنح جائزة األرض من أجل      الوصف
احلياة مبناسبة حفل سنوي، بناء     
على عملية اختيـار صـارمة      

وبقبول الفائز  . ومفتوحة وشفافة 
اجلائزة، يوافق علـى برنـامج      

الدعوة بالتعاون مـع    /لالتصال
األمانة، واستخدامه قيمة اجلائزة    

 نطـاق مبادرتـه أو      يف توسيع 
 نشرها أو األمرين معاً

يشجَّع املنسقون الوطنيون على    
إصدار شهادات وطنية خاصـة     

أنـصار  ُتقدم يف إطار برنـامج      
األراضي اجلافة مبناسـبة اليـوم      
. العــاملي ملكافحــة التــصحر

ومطلوب منهم إبالغ األمانـة     
بأمساء الفـائزين وأنـشطتهم     
مشفوعة بصورهم كي يتسىن هلا     

العامل هبم بواسطة موقع    تعريف  
 اتفاقية مكافحة التصحر الشبكي

الربنامج خمـصص ألصـحاب     
النفــوذ والقــادة وأصــحاب 
املشاريع واملبتكرين احلقيقيني من    
أحناء العامل كافة دون سـواهم،      
الذين يبعثون اهلمة يف غريهـم      

 وحيفزوهنم

يعني األمني التنفيذي سفراء    
األراضي اجلافة؛ ولن تـتم     

إال بعد عمليـة    التعيينات  
اختيار صارمة ُتالزم بـني     
ــوع  ــات وجمم االحتياج
كفاءات السفري املرشـح    
ونفوذه العاملي لدى واضعي    

 السياسات أو الناس عامة

ميكن لكل املصورين، هواة أو     
حمترفني، من مجيع أحناء العامل،    

 من   عدداً أن يرسلوا إلكترونياً  
.  صـور  ٥الصور ال يتجاوز    

 الفائزة  وسيقّيم الصور وخيتار  
منها هيئة حتكيم دولية مكونة     
من مصورين حمترفني مرموقني    
ــضايا اإلدارة  ــرباء يف ق وخ

 املستدامة لألراضي واملياه
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 سفراء األراضي اجلافة يف العاملأنصار األراضي اجلافة  أنصار األراضي اجلافة جوائز األرض من أجل احلياة 

مسابقات التصوير اليت تنظمها    
 اتفاقية مكافحة التصحر

.  جوائز كـل سـنة     ٣حىت   العدد املمنوح
 ورمبـا   وستضم اجلائزة درعاً  

مكافأة نقدية مـن صـندوق      
تغذيــه تربعــات (للجــائزة 
 )الشركاء

ة ستقدَّم قائم . العدد غري حمدود  
مبن ُمنحوا شهادات إىل األمانة     
وتوضع على موقـع اتفاقيـة      

 مكافحة التصحر الشبكي

العدد غري حمدود، وإن كان من      
  درعا٣٠ًاملقترح إنتاج 

العدد غري حمدود، رغم أنه     
 ينبغي أن يكـون قـابالً     

 لربنامج عمـل   للتدبري وفقاً 
األمانة وامليزانية كي يتسىن    
حتقيق احلد األقصى مـن     

 راء األراضي اجلافةتعبئة سف

ستحصل الـصورة الفـائزة     
-يصوت هلـا اجلمهـور     اليت

" جائزة اختياري الشخـصي   "
)My Choice Award ( وأفضل

صورة مقدمة من كل منطقـة      
وسيحصل . على مرتبة الشرف  

الفائزون الثالثة األوائل علـى     
  مكافأة مالية وشهادة

الترّشح أو الترشيح، مث الفرز،      عملية املنح
ار الفائز من لدن هيئـة     مث اختي 

  حتكيم دولية

وزارات مكلفة بالتنسيق وتؤدي    
دور املنسق املرجعـي الـوطين      
إلدارة برنامج أنصار األراضـي     
اجلافة وباعتبارها الــُمحاور    
. الــرئيس ملقــدمي الطلبــات

وسيحدد املنسقون الوطنيـون    
معايري االختيار اخلاصة بكل بلد     

يت  إىل املبادئ التوجيهية ال    استناداً
 وضعتها األمانة

مينح الدروع والشهادات األمني    
التنفيذي ملن ُوثقـت إجنازاتـه      

وال ُيـسمح   . وُدعمت باألدلة 
بالترّشح، وإن كان يف إمكـان      
املنسقني الوطنيني اقتراح مـن     
 يرشحونه على األمني التنفيذي

بناء على السلطة التقديرية    
اليت يتمتـع هبـا األمـني       

  للصالحيات التنفيذي وفقاً 
والتعيني حمدد  . املعمول هبا 

 لكنه قابل للتجديد) سنتان(

باب املسابقة مفتوح أمام كل     
مصور، من اهلواة أو املهنيني،     

 من أي بلد

شراكة بني أصحاب مصلحة      اهليئة املعنية باملنح
عدة تقودها أمانـة مكافحـة      

 التصحر

أمانة اتفاقية مكافحة التـصحر      الوزارات املكلفة بالتنسيق
 ) التنفيذياألمني(

أمانـة اتفاقيــة مكافحــة  
 التصحر

 أمانة اتفاقية مكافحة التصحر
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  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  
ركزت املرحلة األوىل من تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة على إذكاء وزيادة             -٤٩

ها تدهور  ة واالجتماعية واالقتصادية اليت حيدث    يوعي الفئات املستهدفة الرئيسة باآلثار البيئ     
األراضي واجلفاف، خاصة يف األراضي اجلافة، وعالقة ذلك بالتحديات العاملية الكـربى،   
يف الوقت الذي شددت على ما تنطوي عليه اإلدارة املستدامة لألراضي من إمكانـات              

وَتصّدر قائمة األولويـات التعريـف      . للتغلب على بعض أهم التحديات العاملية الراهنة      
  .تقاء مبستوى هذا التعريفبالقضايا أو االر

 ملـؤمتر األطـراف يف   التاسـعة ومنذ ترحيب األطراف باالستراتيجية يف الدورة     -٥٠
بنـاًء  بوينس آيرس، أحرز تقدم ملحوظ صوب حتقيق األهداف احملددة يف االستراتيجية،            

على ما يثبته تكاثر املترددين على املوقع الشبكي، والتغطية اإلعالميـة، والـشركاء يف              
 ما، بالنتيجة اليت خلص إليها      هذه النتيجة تقترن، نوعاً   .  األنشطة ، ومن حضروا  ملشاريعا

" االسـتراتيجية " مـن  ١التحليل التمهيـدي للمعلومـات عـن اهلـدف التنفيـذي          
)ICCD/CRIC(11)/2 .(           ،وجاء يف التحليل أن من املمكن، رغم االختالف يف دقة البيانات

  . من إجنازات١ ما ترتب على نتائج اهلدف التنفيذي رسم صورة متفائلة معقولة عن واقع
وجاهـة مكافحـة    مسألة   فرصة مل يسبق هلا مثيل ملعاجلة        ٢٠+وأتاح مؤمتر ريو    -٥١

. التصحر وتدهور األراضي واجلفاف لبلوغ أهداف التنمية املستدامة على مستوى العامل          
جدول أعمال التنمية املستدامة     على حتقيق ما يرد يف       وملا كان اجملتمع الدويل يتعاون حالياً     

التثبيت اإلمجايل لتدهور  ، فإن االتفاق على هدف للتنمية املستدامة بشأن         ٢٠١٥بعد عام   
ففي هذا الصدد، من املعتزم، أثناء فترة السنتني القادمـة،          .  أكثر حسماً  األراضي أضحى 

رحلة الثانية من تنفيذ    أن تنتقل أنشطة األمانة يف ميادين التوعية واالتصال والتثقيف إىل امل          
وهتدف هذه املرحلة إىل الوصول إىل طور يتوافق فيه مستوى          . استراتيجية االتصال الشاملة  

وعي الناس باملشاكل املرتبطة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف وبالفرص اليت تتيحهـا            
يد من لدن  اإلدارة املستدامة لألراضي للتغلب على كربيات التحديات العاملية مع إدراك جد          

أصحاب القرار السياسي واالقتصادي ملزايا جعل اإلدارة املستدامة لألراضي أولوية حقيقية           
  .يف ميدان االستثمار بدال من إبقاء االستثمارات على مستواها احلايل

 ورود البيانات، كما وكيفًا، خالل فترة الـسنتني املقبلـة،            تعزيز ومن املعتزم أيضاً    -٥٢
؛ وقاعـدة   )نظام استعراض األداء وتقييم التنفيـذ     (بالغ عن تنفيذ االتفاقية     عملية اإل بفضل  

. بيانات أفضل ممارسات االتفاقية؛ واقتصاديات تدهور األراضي؛ ونظام تبادل املعارف العلمية          
  .وسيسّخر ذلك يف إرسال رسائل حمددة اهلدف تسندها أدلة دامغة تقوم على تنفيذ االتفاقية

اكات قد عززت التواصل مع وسائل اإلعالم والعالقـات هبـا           وإذا كانت الشر    -٥٣
 ونشر املقاالت، فإن االعتماد عليها بوصفها استراتيجية إعالمية أساسية يفـرض قيـوداً            

إن . بنيوية كثرية ألن استقالل وسائل اإلعالم قيمة أساسية يف نظر هذه الفئة املـستهدفة             
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قي األفعل، له حدود يف نظـر األمانـة         الترويج لدى آحاد احملررين، وهو البديل األخال      
وال بد لألمانة من أن تتغلب على هذه التحديات كـي تـستمر             . بسبب املوقع اجلغرايف  

  .وسائل اإلعالم يف االهتمام باملوضوع وتغطيته
يف اسـتراتيجية   مراعية ملـا ورد     شراكة استراتيجية   وجود  ويضاف إىل ذلك أن       -٥٤

جتميع موارد االتصال املتـوفرة     وسيتيح  . ح التواصل لنجاأمر ضروري   االتصال الشاملة   
لدى مؤسسات عدة يف تكوين كتلة حرجة من إمكانات التواصل وتوسيع قاعدة اجلمهور     

وعلى هذا، ستواصل األمانة جهودها لتوسيع نطاق شراكتها مع مؤسـسات           . املستهدف
البارزة اليت  األمم املتحدة وأصحاب مصلحة كبار آخرين عن طريق األحداث واألنشطة           

وجوائز األرض مـن أجـل      واليوم العاملي ملكافحة التصحر،     تنظمها، مثل يوم األرض،     
  . ومكافحة التصحرىاحلياة، وعقد األمم املتحدة للصحار

  :وبالنظر إىل ما سلف، رمبا تود األطراف النظر يف اآليت  -٥٥
 اإلمجايل لتدهور   احلاجة الناشئة واملُلحة إىل معاجلة مسأليت التثبيت      لتلبية    )أ(  

ووجاهة مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف بلوغ أهداف التنميـة           األراضي  
املستدامة العاملية، النظر يف أنشطة التوعية واالتصال والتثقيف، مثل دعم خدمات الترمجة            

  ؛تلقي اهلبات املالية والعينيةمن حيث  حيظى باألولوية بني لغات عدة، باعتبارها جماالً
التوفيق بني استراتيجية االتصال الشاملة ونتائج استعراض منتصف املدة           )ب(  

 ٢٠+والصالحيات املنبثقة عن مؤمتر ريو    " االستراتيجية" من أهداف    ١للهدف التنفيذي   
حبيث تنعكس األولويات احملّدثة يف خطط تنفيذ استراتيجية االتصال الـشاملة يف فتـرة              

  السنتني القادمة؛
ألطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل تقدمي املزيد من الـدعم          دعوة ا   )ج(  

جلائزة األرض من أجل احلياة حبيث يعزز الربنامج عنصر الدعوة، األمـر الـذي يتـيح                
للفائزين باجلائزة واملترشحني واملرشَّحني إمكانية أن يصبحوا دعاة، أثنـاء التظـاهرات            

ف السياساتية املتعلقة باألرض والتربة يف      الرئيسة، قادرين على الدفاع باقتناع عن األهدا      
  ؛٢٠١٥إطار برنامج عمل التنمية املستدامة بعد عام 

زيادة التغطية اإلعالمية لقضايا التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف            )د(  
واتفاقية مكافحة التصحر بدعم وتعزيز تدريب الصحفيني واملراسلني املختـصني بالبيئـة            

وطيد التعاون مع الصحفيني املكلفني بإعداد التقارير عن أنـشطة           بت وتنمية قدراهتم، مثالً  
األمم املتحدة ومع املنسقني الوطنيني، وتنظيم حلقات عمل تدريبية أثناء األحداث املهمة            
املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف وباالتفاقية، والتحديد املسّبق حللقات العمل          

م حيث ميكن اقتراح متحدثني يعملون مع أمانة اتفاقية         املخطط هلا املوجهة لوسائل اإلعال    
مكافحة التصحر، وإقامة شراكات مع العناصر الفاعلة يف جمال التنمية تركز على تدريب             

  .قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفافتناول وسائل اإلعالم على 
       


