
 
 ICCD/COP(12)/2  األمــم املتحـدة

 

  

 اتفاقية مكافحة التصحر
 

Distr.: General 

3 August 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

310815    310815    GE.15-13096 (A) 

*1513096*  

 األطراف مؤتمر
        الدورة الثانية عشرة 

 2015تشرين األول/أكتوبر  23-12أنقرة، تركيا، 
        )د( من جدول األعمال املؤقت2البند  

: اآلثةةار المترت ةةة فةةق اتفاقيةةة 2015خطةةة التيميةةة لمةةا م ةةد عةةا  
 األمم المتحدة لمكافحة التصحر

تيفيةةةةةر ايةةةةةتراتي ية امتصةةةةةاا الشةةةةةام ة وع ةةةةةد األمةةةةةم المتحةةةةةدة 
    (2020-2010ل صحاري ومكافحة التصحر )

المتحةةةةدة ل صةةةةحاري  تيفيةةةةر ايةةةةتراتي ية امتصةةةةاا الشةةةةام ة وع ةةةةد األمةةةةم  
   (2020-2010) ومكافحة التصحر

   مركرة من األمانة  

 موجز 
لتكـــــوة أداة ل ت بيــــــ   8-/م أ3ل مقـــــر  ِعـــــدرتا اجـــــتاتي يل امتةـــــال الشـــــام ل اجـــــت ابل أ   

 الفعال مجتاتي يل تعزيز تنفيذ امتفاقيل.
ـــر تقـــدم إىل األمانـــل 11-/م أ4وقـــد   ـــ  مـــؤ ر األ ـــرا    مقـــر     عـــن التقـــدم ا ـــر     تقري

 الوثيقل.ىل مؤ ر األ را    دو ته الثانيل عشرة. ويرد التقرير   هذ  إ اجتاتي يل امتةال الشام ل بي  ت
إىل األمـــــن التنفيـــــذ  أة يقـــــدرتم إىل مـــــؤ ر  11-/م أ7و  ـــــ  مـــــؤ ر األ ـــــرا    مقـــــر    

األ را    دو ته الثانيل عشرة تقريراً عن تنفيذ ذلك املقر . وعالوة ع ـ  ذلـك، قـر  مـؤ ر األ ـرا  
األمـم املتحـدة جدول أعمال دو ته الثانيل عشرة بنداً بشأة عقـد يد ِج    أة 11-/م أ39   مقر  

(. وتشــمه هــذ  الوثيقــل أيرــاً تقريــراً عــن األنشــ ل 2020-2010ل ةــحا   ومكاةحــل التةــحر )
 ينظر ةيها مؤ ر األ را    دو ته الثانيل عشرة.لاليت تدعم عقد الةحا   ومكاةحل التةحر 
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   أيايية م  ومات -أوما  
 
إىل أمهيـــــل ت بيـــــل امحتياجـــــاا مـــــن  أشـــــا ا األ ـــــرا ،   الـــــدو ة احلاديـــــل عشـــــرة ملؤ رهـــــا، -1

  الشــراكل العامليــل املنشــأة خلوجــ  ار ــل وإ ــا   ملخت ــف الشــركاء املنرــوين املع ومــاا وامتةــاما
ـــــــل ) ـــــــذ امتفاقي ( 2018-2008العمـــــــه امجـــــــتاتي ين ل ســـــــنواا العشـــــــر مـــــــن أجـــــــه تعزيـــــــز تنفي

وقــد  هــدا  التنفيذيــل لالجــتاتي يل.مــن األ "الــدعوة والتوعيــل والتثقيــف"أة  باعتبــا  )امجــتاتي يل(،
ــد بــه عنــد8-/م أ3و ضــعت اجــتاتي يل امتةــال الشــام ل عمــاًل بــاملقر    ، وهــي املرجــذ الــذ  ي ستشع

 اختاذ إجراءاا اجتاتي يل لكفالل تقدم دعم ةعال لت بي  امجتاتي يل.
ــــل عشــــرة ملــــؤ ر األ ــــرا ، اجتعرضــــت األ ــــرا  التقــــدم ا -2  ــــر    تنفيــــذ و  الــــدو ة احلادي

، و  تنفيــــذ عقــــد ICCD/COP(11)/2مــــا ذكــــر   الوثيقــــل  حنــــو اجــــتاتي يل امتةــــال الشــــام ل، ع ــــ 
( )عقــد الةــحا   والتةــحر( ع ــ  2020-2010األمــم املتحــدة ل ةــحا   ومكاةحــل التةــحر )

. و  ــــــــــــ  املـــــــــــؤ ر إىل األمــــــــــــن التنفيــــــــــــذ ،   ICCD/COP(11)/19الــــــــــــوا د   الوثيقـــــــــــل  النحـــــــــــو
عـــــن  دو تـــــه الثانيــــل عشـــــرة إىل مــــؤ ر األ ـــــرا    تقـــــدم تقريـــــر ،11-/م أ7و 11-أ /م4 ر يناملقــــ

 التقدم ا ر    تنفيذ كه من اجتاتي يل امتةال الشام ل وعقد الةحا   والتةحر.
 وحظــــي ت بيــــ  اجــــتاتي يل امتةــــال الشــــام ل بالتأييــــد أثنــــاء الفــــتة املشــــمولل  ــــذا التقريــــر، -3

اهتمـام الـدوائر السياجـيل بـاةدا ة املسـتدامل ل، اضـي، اجـت ابل لقـرا   جديدة من موجلنتي ل ظهو  
العمــــه ع ـــــ  إاــــاد عــــا  خــــال  مـــــن "( بشــــأة 20مــــؤ ر األمــــم املتحــــدة ل تنميــــل املســـــتدامل ) يــــو 

 . و وعــي   ت بيـ  اجــتاتي يل امتةـال الشــام ل"تـدهو  األ اضــي   جـيات التنميــل املسـتدامل ظـاهرة
كـي  ز انتشا  املةـ    ادديـد "وقـف تـدهو  األ اضـي"   إ ـا  ادهـود ادا يـل ةذكـاء الـوعي،تعزي

حتظـــ  مســـألل األ اضـــي والتبـــل خلـــا تســـتحقه مـــن اهتمـــام وأولويـــل   القـــرا اا السياجـــيل وامقتةـــاديل 
ع ـــ   ت بيـــ  اجـــتاتي يل تعزيـــز تنفيـــذ امتفاقيـــل ـــد  دعـــم  ع ـــ  املســـتو  ا  ـــي والـــو   والـــدو ،

 النحو األمثه.
ــقتها بةــو ة أجاجــيل األمانــل   إ ــا  كــه مــن  -4 ويقــدرتم هــذا التقريــر م خةــاً ل،نشــ ل الــيت نسرت

 اجتاتي يل امتةال الشام ل وعقد الةحا   والتةحر، وتقييمًا لنتائج هذ  األنش ل.
  

 الت د  المحرز فق التيفير -ثانياا  
 

 (2020-2010ومكافحة التصحر )ع د األمم المتحدة ل صحاري  -ألف 
 
دعــم ‘ 1‘ب رائــ  ثــالي، هــي   11-/م أ7شــهدا ةــتة الســنتن العمــه ع ــ  تنفيــذ املقــر   -5

إنتـــاج مــواد مرئيـــل ‘ 2‘التوعيــل بــاليوم العـــاملي ملكاةحــل التةــحر ل تعريـــف بــه   ويـــذ أحنــاء العــا ، و
وكــاما ع ــ  أجــاحل املةــا  املشــتكل التعــاوة مــذ ةرقــل العمــه املشـتكل بــن ال‘ 3‘جذابــلو و ومقـروءة

 وتواةر الدعم العي .
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، قـــــدرتمت ةرقـــــل العمـــــه 2015و 2014امحتفةةةةةاا مةةةةةاليو  ال ةةةةةالمق ل ةةةةةام ق و  أثنـــــاء  -6
املشــتكل بــن الوكــاما املعنيــل بعقــد الةــحا   ومكاةحــل التةــحر دعمــاً ماليــاً وأشــكاًم  ت فــل مــن 

مشـــا كل ةرقـــل العمـــه   ت ـــك  ام ـــالل ع ـــ  تفاصـــيه الـــدعم العيـــ  ألنشـــ ل إذكـــاء الـــوعي. و كـــن
 .اليو  ال المق لمكافحة التصحر" -"ماءبالرجول إىل الفرل  امحتفاما

وتسـ يالا ةيـديو قةـ ة. وبعـد  ةـي م ثالثـل منشـو اا، وأ نـتج وصد ا خالل ةـتة السـنتن -7
أصــد   املســتدامل ل، اضــي"،إىل " كــن املــرأة   جمــال اةدا ة  2013لعــام  أة دعــا إعــالة ناميــ 

ـــاجراء د اجـــل عـــناً مركـــز السياجـــاا العامليـــل التـــابذ لملنـــامج األمـــم املتحـــدة اة ـــائي تك يفـــ انعـــدام  ب
امحتياجــــاا    املســــاواة والنمــــو الشــــامه ل  ميــــذ. ويتمثــــه ال ــــرض مــــن هــــذ  الد اجــــل   حتديــــد

املســـاواة بـــن ادنســـن وخ ـــ  جمـــاما السياجـــاا واملؤجســـاا والقـــد اا الال مـــل ل نهـــوض بـــملامج 
 كــن املــرأة   األ اضــي اداةــل، مــذ التكيــز ع ــ  احلقــوت   األ ض والقــد ة ع ــ  التــأق م مــذ ت ــ  

ت ـــنظَّم ع ـــ  هـــام   مناجـــبل املنـــاا واملشـــا كل   عم يـــاا صـــنذ القـــرا . وجـــت عرض نتـــائج الد اجـــل  
وة دثـل عـن مسـ ة ت ـو  العمـه املتع ـ  بالشـؤ وتقدم مع ومـاا ح الدو ة الثانيل عشرة ملؤ ر األ را ،

 ادنسانيل   إ ا  امتفاقيل.
نســخل  النــواتج األخــر  قيــد اةعــداد. أو مــا و  وقــت إعــداد هــذا التقريــر، كــاة اثنــاة مــن -8

تعــــاوة بــــن امحتــــاد  )األ ض مــــن أجــــه احليــــاة(  وهــــو مبــــاد ة "Land for Life" جديــــدة مــــن كتــــا 
، والةـــــندوت الـــــدو  ل تنميـــــل الز اعيـــــل، وبرنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة اة ـــــائي، الـــــدو  حلمايـــــل ال بيعـــــل

وصــندوت البي ــل العامليــل، والليــل العامليــل، والشــراكل ادديــدة مــن أجــه تنميــل أةريقيــا )نيبــاد(، واتفاقيــل 
. وع ــــ   ــــرا  املنشــــو ين الســــابقن، م يــــزال TerrAfricaمكاةحــــل التةــــحر، والبنــــك الــــدو /مباد ة 

أثنـاء عم يـاا اجتةـالأل األ اضـي. ومـذ ذلـك،  كيز ينة  ع   مزايا اةدا ة املسـتدامل ل، اضـيالت 
اةةراديــل ع ــ  أةريقيــا ومن قــل  ــال  احلالــل أدا ق ــل املــوا د إىل أة يقتةــر وــذ املع ومــاا لد اجــاا

  ئيسي. املتوج  وآجيا بشكه
 كيفيـــــل إجـــــهام الفوائـــــدلتوضـــــي    وةـــــي م بتســـــ يالا ةيـــــديو قةـــــ ة املنشـــــو  وجيســـــتكمه -9

مــذ قةــ   ل  ميــذ. املةــ حل العامــل املكتســبل ع ــ  مســتو  األجــرة املعيشــيل   حتقيــ  ويتوقــذ أة م 
الفــتة املتبقيــل مــن عقــد  متابععــل مــن هــؤمء األةــراد واألجــر املعيشــيل كــه عــامن إىل ثالثــل أعــوام خــالل

لقةـ  الـيت تتحـدي عـن مسـاعدة الةحا   والتةحر. وألة ادمهو  أكثر اهتمامـاً بشـكه عـام با
   هـــد  هـــذا املشـــرول ذ  الوجـــائ  املتعـــددة يتمثـــه النـــاحل منـــه حتكـــاو  حتســـن حالـــل األ اضـــي،

املتع قــــل بالتةــــحر وتــــدهو  األ اضــــي وادفــــا ، مــــن خــــالل إبــــرا  الوجــــه اةنســــا   ت يــــ  الروايــــاا
 امجتعمال.مجتةالأل األ اضي وإصالحها باجتخدام نـ ه ج مشورتقل وجه ل 

مكتمـــه بالةـــو   كتــا  ع ـــ  نشـــر وتعمــه األمانـــل   شـــراكل مــذ دا  تيـــود  هـــاوحل ل نشــر -10
صــفحل ويوثرتــ  ادهــود العامليــل  200يتــألف مــن  )األ ض احليــل(، "Living Land"بعنــواة  والرجــوماا

التواصــه مــذ واضــعي السياجــاا.   ــد  ملكاةحــل التةــحر   منتةــف عقــد الةــحا   والتةــحر،
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أثنـاء الـدو ة الثانيـل عشـرة ملـؤ ر األ ـرا  وتـو َّل أثنـاء الـدو ة احلاديـل  ت ـك الوثيقـل  ن عن صدو وجيع
 والعشرين ملؤ ر األ را    امتفاقيل اة ا يل بشأة ت   املناا املقر  عقد    با يس.

ل وع ــ  صــعيد التنســي ، عم ــت األمانــل مــذ ةرقــل العمــه املشــتكل بــن الوكــاما مــن خــال -11
أةرقــل  ت فــل أو   إ ــا  شــراكل مباشــرة، بةــو ة متســقل مــذ وميــل كــه وكالــل ومةــاحلها، ومــذ شــكه 
 املســامهاا العينيــل وإمكانيــل تقــد ها. وقــد أثبتــت ةرقــل العمــه ةعاليــل وكفــاءة خاصــل   التوعيــل عــمل

 يــل وقةــ إةراد اةعــالم التق يديــل، و  تقــدم د اجــاا حالــل وجــائه التواصــه امجتمــاعي ووجــائ 
   ب ــــرض الــــدعوة، ووةــــرا الــــدعم لتنظــــيم مناجــــباا عامليــــل لالحتفــــال بــــاليوم العــــاملي، وجــــامهت

 بالشؤوة ادنسانيل. األعمال املتة ل
  

 اليو  ال المق لمكافحة التصحر -ماء 
 
شــــعا  "األ ض م ــــك  2014فةةةةق عةةةةا   اليةةةةو  ال ةةةةالمق لمكافحةةةةة التصةةةةحراجــــتخدم  -12

حنميهــــا مــــن ت ــــ  املنــــاا". وأ ِعــــدرت موضــــول "التكيــــف القــــائم ع ــــ  الــــنظم وع ينــــا أة  ... ل مســــتقبه
اةيكولوجيـل" بالتعــاوة مـذ امحتــاد الـدو  حلمايــل ال بيعــل وبرنـامج األمــم املتحـدة اة ــائي. وان  قــت 

،   ليســـــــوتو. 2014آذا /مـــــــا حل  3  يـــــــوم أةريقيـــــــا ل بي ـــــــل/يوم وان ـــــــا   ماتـــــــا ،    (1)احلم ـــــــل
اجملتمــذ املــد  مــن ويــذ  مــن املنظمــاا احلكوميــل واحلكوميــل الدوليــل ومنظمــاا منظمــل 45 وأ جــ ت

إىل األمانـــل. وكررتمـــت إ يتيـــا والملا يـــه والملت ـــال  (2)أحنـــاء العـــا  تقا يرهـــا عـــن امحتفـــال بـــاليوم العـــاملي
م جبانـ  امحتفـال بـاليوم العـاملي. وأقـي قريل األ اضـي اداةـل الـو نين أثنـاء مناجـباا وب و مناصر 

 معرض ة  بعنواة "ألواة األ ض".  امحتفال باليوم العاملي   مقر األمانل،   بوة،
امحتفــال بــاليوم العــاملي   شــراكل مــذ صــندوت البي ــل العامليــل،  وأقــام البنــك الــدو  مناجــبل -13

ك الـــدو  )التواصـــه مـــن أجـــه املنـــاا(. ومـــورتل البنـــ Connect4Climate، ومبـــاد ة TerrAfricaومبـــاد ة 
املتع ــ  باصــالأل األ اضــي املتــدهو ة   إثيوبيــا. و  إ ــا  امحتفــال بــاليوم العــاملي  أيرــاً إنتــاج الفــي م

، أ جــــه   جــــاء الوكــــاما الشــــريكل   ةرقــــل العمــــه املشــــتكل بــــن 2014ملكاةحــــل التةــــحر لعــــام 
متهـــــا مبـــــاد ة وبـ ثَـّــــت مـــــن خـــــالل احلم ـــــل الـــــيت نظرت  .(3)بالفيـــــديو وأخـــــر  خ يـــــل الوكـــــاما  جـــــائه
Connect4Climate   ت ريـــدة عـــن املناجـــبل وتســـ رت  2 200أكثـــر مـــن  وجـــائه التواصـــه امجتمـــاعي 

إدا ة شـــؤوة اةعـــالم    ماليـــن حســـا    ويـــذ أ جـــاء العـــا . وقـــدمت 9وصـــو ا إىل أكثـــر مـــن 
 ادمــــاه  اةعــــالم  وجــــائ  األمــــم املتحــــدة وبرنــــامج األمــــم املتحــــدة ل بي ــــل الــــدعم أيرــــاً ألنشــــ ل

__________ 

-www.unccd.int/en/media> احلم ـــل   موقـــذ األمانـــل الشــــبكي  كـــن ام ـــالل ع ـــ  التقريـــر عـــن مناجــــبل إ ـــالت  (1) 

center/MediaNews/Pages/highlightdetail.aspx?HighlightID=287>. 
 /www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/WDCD/Pages> التقا ير متاحل   موقذ األمانل الشبكي  (2) 

Events-around-the-World-2014.aspx>. 
 /www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/WDCD/wdcd%202015/Pages> الرجائه متاحل   الراب   (3) 

Messages.aspx>. 
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مــــن خــــالل الشــــبكاا اراصــــل  ــــا. وترــــمنت املناجــــباا العامليـــــل  ووجــــائه التواصــــه امجتمــــاعي
األخــــر  لالحتفــــال بــــاليوم العــــاملي، اةعــــالة عــــن الفــــائزين جبــــائزة األ ض مــــن أجــــه احليــــاة، وإقامــــل 

 وتبســ عــمل اةنتنــت ةيمــا يتةــه معــرض صــو  ةوتو راةيــل دــو ج جــتاينمتس، وج ســل أجــ  ل وأجوبــل
عـن صــندوت البي ــل  بشــأة تـدهو  األ اضــي وصــدو  منشـو  اتفاقيـل مكاةحــل التةـحر لبنــاء القـد اا،

 ل فرقل السن اليل تييت أند با يبا احل. موجيقي العامليل، وتنظيم حفه
م يوجـــد  عـــام " شـــعا  2015فةةةق عةةةا   اليةةةو  ال ةةةالمق لمكافحةةةة التصةةةحرواجـــتخدم  -14

لســـ يمل"، نظـــراً لـــدو  األ ض   حتقيـــ  أهـــدا  التنميـــل املســـتدامل ... ة نســـتثمر   التبـــل ا باجملـــاة
ادديدة. وأجهم اليوم العاملي أيراً   امحتفال بالسنل الدوليل ل تبـل. و  وقـت إعـداد هـذا التقريـر،  

اجملتمــذ املــد  قــد أ جــ ت  منظمــل مــن املنظمــاا احلكوميــل واحلكوميــل الدوليــل ومنظمــاا 36كانــت 
بـــاليوم   معـــرض  (5)إىل األمانـــل. وأقـــيم امحتفـــال العـــاملي (4)حتفـــال بـــاليوم العـــامليتقا يرهـــا عـــن ام

ميالة، واجتراةته الوكالـل اةي اليـل ل تعـاوة اة ـائي   شـراكل مـذ امتفاقيـل، والليـل العامليـل، والبنـك 
وةريـــــ  األمـــــم ، (Keren Kayemeth LeIsrael) ت ةجـــــرائيهيـــــوكـــــ ة كا ، TerrAfricaالـــــدو /مباد ة 

املسـتو ، خلـن ةـيهم و يـر البي ـل  و ةيعـ مسـؤولوة  ـا بيانـاا أدىل املتحدة ل معـا ض. وخت رت ـت املناجـبل
 لفرقل تييت أند با يبا احل. يموجيق ومسموعل، وحفه مرئيل والسياحل   ناميبيا، وإةاداا

األوىل ل قةـــل  بقتهامســـا واحتفـــاًم بـــاليوم العـــاملي ملكاةحـــل التةـــحر أيرـــاً، أ  قـــت األمانـــل -15
، ب يــل ةهــم ال رائــ  املخت فــل الــيت يةــف مــن خال ــا النــاحل   ويــذ أحنــاء 2015القةــ ة   عــام 

ـــــــاأل ض. وشـــــــهد ـــــــتهم ب ـــــــاليوم العـــــــاملي العـــــــا  عالق دخـــــــول  2015  عـــــــام  أجـــــــبول امحتفـــــــال ب
الزيــا اا عــدد  أ  أكثــر مــن أســل أمثــال  ائــر إىل صــفحل األمانــل ع ــ  اةنتنــت، 100 000 قرابــل

 يــــا ة    8 000ب ــــد عــــدد  يــــا اا املوقــــذ  . وع ــــ  جــــبيه املقا نــــل،2014ل فــــتة نفســــها   عــــام 
  يـــــــــــــا ة   أيـــــــــــــا / 56 000، و2010 يـــــــــــــا ة   أيا /مـــــــــــــايو  22 400، و2007أيا /مـــــــــــــايو 

ع ــــ     صــــفحل اليــــوم العــــاملي ونقــــراا اةع ــــا  . وةاقــــت أعــــداد مــــراا التةــــف 2013 مــــايو
 ملس  ل   األيام العاديل بكث .ةيسبوك األعداد ا

تعظــــيم    احـــه بةــــفل خاصـــلالشــــراكل   امحتفـــال ع ـــ  الةــــعيد العـــاملي ج هنـــج وأثبـــت -16
املــوا د املتاحــل إىل أقةــ  حــد عكــن. وجــاعد الــنهج املواضــيعي   احلةــول ع ــ  الــدعم الــال م مــن 

 بــاليوم العــاملي ملكاةحــل التةــحرباملوضــول. وةيمــا يتع ــ  اً أبــدا اهتمامــ املنظمــاا وادماعــاا الــيت
ادمهـــــو  املناجــــ . وكانـــــت  اجــــتق ا  بـــــن املوضــــول واملكـــــاة   الــــرب  ، جـــــاعد2015  عــــام 

 لتنظيم امحتفال العاملي. مشا كل احلكوماا مهمل ل  ايل   ضماة حشد جهود ادهاا الفاع ل

__________ 

 %www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/WDCD/wdcd>التقــــا ير متاحــــل   موقـــــذ األمانــــل الشــــبكي  (4) 

202015/Pages/Events-around-the-World-2015.aspx>. 
 /www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns>متــاأل   موقــذ األمانــل الشــبكي  امحتفــال العــامليتقريــر مناجــبل  (5) 

WDCD/wdcd%202015/Pages/WDCD-REport.aspx>. 
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 جائزة األرض من أجل الحياة -جيم 
 
بــــدء  مــــن نوعهــــا منــــذ ، وهــــي الثالثــــل2014يــــاة لعــــام منحــــت جــــائزة األ ض مــــن أجــــه احل -17

   إ ـا  مبـاد ة ،2011املما جل   إ ا  مباد ة تشان ووة،   الدو ة العاشرة ملؤ ر األ ـرا ، عـام 
وجمموعـــل إليـــوة الةـــينيل ل مـــوا د والوكالـــل السويســـريل  الكو يـــل تعاونيـــل بـــن امتفاقيـــل ودائـــرة ال ابـــاا

ــن  ادــائزة تكر ــ مســاعدة عينيــل. امحتــاد العــاملي حلمايــل ال بيعــلل تنميــل والتعــاوة. وقــدرتم  لالمتيــا  اً و  
القيـادة   جمـال إصـالأل األ اضـي  وحلفـز مهـا اا   جمـال اةدا ة املسـتدامل ل، اضـي، وبذل ادهـود

  هـم،من أجـه توجـيذ ن ـات عم دعم ل ر يل وجمامااً آةاق وإنعاشها. و ن  ادائزة الفائزين املتدهو ة
 املباد اا الناجحل   جمال إدا ة األ اضي. اقتفاء أثر وتش ذ بذلك الخرين ع  

 2014  عــــام  جممــــول قيمــــل ادــــائزة خفــــ  الر يــــا املســــتقب يل إىل عــــدم وضــــوأل وأةرــــ  -18
دوم  مـــن دوم اا الوميـــاا املتحـــدة. وتقاجـــم ادـــائزة مناصـــفل ةـــائزاة أ ع ـــن عنهمـــا  70 000 إىل

ومهــا منظمــل احلفــاا ع ــ  املنــا   ادب يــل األة انيــل )أة انســتاة(  حتفــال العــاملي بــاليوم،  مناجــبل ام
وشـبكل آجــيا اررــراء )وهو يــل كو يــا(. وباةضــاةل إىل ذلـك، أثنــت دنــل التحكــيم ثنــاًء خاصــاً ع ــ  

بــيت  50 منهــا اً،  بــ 76 2014ال  بــاا املســت مل   عــام  وب ــد جممــول   إ يتيــا. قريــل ععــد  ِ هع
مث  مـن ارــملاء املت ـوعن   ةــر  ال  بــاا، وجـاعد ةريــ  عــن  ريـ  التشــي .اً   بـ 26واً مباشــر اً   بـ

 مرشـــحاً ل مرح ـــل نةـــف النهائيـــل. ونظـــراً لعـــدم 15مـــن  ع رضـــت ع ـــ  دنـــل التحكـــيم قائمـــل تةـــفيل
، 2014عــام  كــن أة يقــتة  ــا حفــه تو يــذ ادــوائز    انعقــاد اجتماعــاا مناجــبل  ةيعــل املســتو 

الــــيت  بــــاليوم ع ـــ  الةــــعيد العــــاملي، مراجــــم امحتفــــال خلـــن  ادــــائزة أثنــــاء مناجـــبل امحتفــــال أ قيمـــت
 .2015حزيراة/يونيه  17أقيمت   ميالة باي اليا،   

ب ـــرض تعزيـــز أنشـــ ل  توجـــيذ ن ـــات جـــائزة األ ض مـــن أجـــه احليـــاة وجـــر  ع ـــ  مـــر الســـنن، -19
وإعـــداد  شـــر املشــا يذ الفــائزة   الكتـــا  الــذ  زمــه اجـــم ادــائزة،إذكــاء الــوعي، بوجـــائه مــن قبيــه ن

اةعـــالم، ومـــا إىل  وجـــائ  ما يـــل باجـــتخدام قةـــ  الن احـــاا الفـــائزة وبثهـــا عـــمل تســـ يالا ةيـــديو
ذلك. وأل راض إدماج ادائزة   جهـود الـدعوة ادا يـل   إ ـا  امتفاقيـل مـن أجـه املسـاعدة   حتقيـ  

لكــي يــر  واضــعو  ملنــامج مــن الناحيــل امجــتاتي يلتقيــيم ال مــ  إعــادة ضــي،هــد  وقــف تــدهو  األ ا
 كــن  واجتمــاعي واقتةــاد  بي ــي أة وقــف تــدهو  األ اضــي خيــا  السياجــاا ع ــ   ت ــف املســتوياا

 حتقيقه من خالل برنامج األ ض من أجه احلياة.
 

 امتصاا الشام ةفق م اا تيسيق أنشطة ايتراتي ية  مواص ة جهود األمانة -داا 
 
أة تواصــــه جهـــود مواءمـــل اجـــتاتي يل امتةــــال  ،11-/م أ4  إىل األمانـــل،   املقـــر    ِـــ -20

الشـــام ل مـــذ مقـــر اا األ ـــرا    الـــدو ة احلاديـــل عشـــرة ملـــؤ ر األ ـــرا . و  ـــ  املقـــر  إىل األمانـــل 
امتفاقيــل  وميــل الشــام ل ع ــ  املتع قــل بالتوعيــل   إ ــا  اجــتاتي يل امتةــال أيرــاً أة تركــز إجراءا ــا

اةجــراءاا املــذكو ة أدنــا    ضــوء  وع ــ  مهمــل وأهــدا  اجــتاتي يل تعزيــز تنفيــذ امتفاقيــل. واختــذا
 القرا اا. هذ 
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 ادمهــو  والتــأث    موقــذ الةــدا ة   جمــا  التواصــه مــذ اإلعةة   الت  يديةةة ويةةائ بقــاء  -21
ونشـــراا صـــحفيل  إ شـــاديل لوجـــائ  اةعـــالم، تعميمـــاا وصـــدو  ع ـــ  عمـــه واضـــعي السياجـــاا.

قبـــه  هامـــل مـــن األمـــن التنفيـــذ  واألمـــن العـــام ل،مـــم املتحـــدة، وجمموعـــاا مـــواد إعالميـــل، و جـــائه
خـــالل املناجـــباا الرئيســـيل مـــؤ راا  موعـــد املناجـــباا الـــيت أقيمـــت خـــالل ةـــتة الســـنتن. وع قـــدا

ـــــلاو   صـــــحفيل ـــــل بامتفا  ي ـــــام املناجـــــباا ومقـــــابالا مـــــذ ادهـــــاا املعني ـــــل،   أي ـــــل. ودأبـــــت األمان قي
الـيت يتكـز ع يهــا  آ اء بشـأة املسـائه صــحفيل تترـمن مقـاما ل،مـم املتحـدة، ع ـ  نشـر امحتفاليـل

مثـــه اليـــوم الـــدو  ل مـــرأة، واليـــوم الـــدو  ل مهـــاجرين، ويـــوم األ ذيـــل  امهتمـــام   ت ـــك املناجـــباا،
بعــ   وقــد اختــا ا مقالــل واحــدة كــه شــهرين.   املتوجــ العــاملي، وادمعيــل العامــل. وتنشــر األمانــل 

ال ا ديـــاة وهفن تـــوة بوجـــت  أشـــهر دو  النشـــر ووكـــاما األنبـــاء والةـــحف املرموقـــل، مثـــه صـــحف
. ود عـي موظفـوة إىل مقـابالا ع ـ  ا ـواء (6)ولوموند ووكالـل  ويـت ، إعـادة نشـر تسـذ مقـاما منهـا

لت  ـي املـؤ ر  SciDevمباشرة   اةذاعل والت فزيـوة. ومورتلـت األمانـل أيرـاً دا  النشـر الع ميـل العامليـل 
 ث لالتفاقيل   كانكوة باملكسيك.الع مي الثال

حــدامها أقامــت األمانــل شــراكتن  إيتــن، إ وإضــاةل إىل هــذ  العالقــاا املخةةــل ا ــد ، -22
مـــن  الشـــبكي. وقـــدمت األمانـــل، Greenradio Worldواألخـــر  مـــذ موقـــذ  ل،نبـــاء مـــذ وكالـــل شـــنخوا
ب ـرض تيســ  حةــو ا ع ــ   جمتمعيــل الـدعم   ــاا إذاعيــل ،Greenradio Worldخـالل الشــراكل مــذ 

ر ود بـــــت أكثـــــ اجملتمعـــــاا ا  يـــــل، عا جـــــاا اةدا ة املســـــتدامل ل، اضـــــي ونشـــــرها   أوجـــــا  مـــــواد
جمتمعيــل  ت فــل   جمــال اةدا ة املســتدامل ل، اضــي   أةريقيــا.  إذاعيــل إعالمــي   ح ــاا 200 مـن

 مثــ ة مهتمــام ال ــرةن وتركــز الشــراكاا مــذ املنظمــاا اةعالميــل ع ــ  التعــاوة   مشــا يذ مشــتكل
بوجـــه  ميـــلوتفيـــد الشـــراكاا مـــذ املؤجســـاا اةعال إعـــداد املنت ـــاا. مـــن دوة أ  مســـامهل ماليـــل  

اجـــتمرا   خـــا    تســـ ي  الرـــوء ع ـــ  موضـــول التةـــحر وتـــدهو  األ اضـــي وادفـــا ، إضـــاةل إىل
 املوضول لفتة  وي ل بعد انتهاء الشراكل.  ت  يل
اةبـــالن عـــن املســـائه  األمانـــل التـــد ي  ل عالميـــن مـــن أجـــه تعزيـــز قـــد  م ع ـــ  ووةـــرا -23

مجــــتخدام األ اضــــي ع ــــ  املســــتو  ا  ــــي. و   الةــــحيحل املتع قــــل بامتفاقيــــل ونشــــر املما جــــاا
دو يت تـــد ي  إق يميتـــن نظرتمهمـــا امحتـــاد األةريقـــي بامشـــتاك مـــذ  ، شـــا كت األمانـــل  2014 عـــام

نظمــــت األمانــــل  ،2015مبــــاد ة خــــ  امجــــتواء التابعــــل لملنــــامج األمــــم املتحــــدة اة ــــائي. و  عــــام 
  جمــال وجـائ  اةعـالم، بالتعــاوة مـذ مركـز البي ــل    وجــ  وشـرت أو وبـا أنشـ ل تـد ي  ةعالميـن

 لق ـل إملـاماً اةق يمي لوج  وشـرت أو وبـا ومركـز إدا ة ادفـا  دنـو  وشـرت أو وبـا   هن ا يـا. ونظـر 
ـــل اةعالميـــن   من قـــل وجـــ  وشـــرت أو وبـــا وبـــدو ها كـــأداة جياجـــاتيل   معادـــل املســـائه  بامتفاقي

ل األنشــ ل اةعالميــل بشــأة التةــحر وتــدهو  األ اضــي وادفــا    املتع قــل باأل اضــي، مــ  مواصــ 
 املن قل   جيات أهدا  التنميل املستدامل واتفاقاا املناا.

__________ 

-www.unccd.int/en/media> يرة بامهتمــام   الــراب  التــا   كــن ام ــالل ع ــ  جمموعــل  تــا ة مــن املقــاما ادــد (6) 

center/Pages/mediahome.aspx>. 



ICCD/COP(12)/2 
 

 

GE.15-13096 9/14 

 

اةعـالم التق يديـل   كـه مـن الب ـداة املتقدمـل  ت  يل وجـائ  وا دادا خالل ةتة السنتن -24
ــــل ملســــائه التةــــحر وتــــدهو  األ اضــــي واد ــــدهو  األ اضــــي. النمــــو والب ــــداة النامي فــــا  ووقــــف ت

املــــذكو ة. وتشــــ  هــــذ   اةعــــالم أيرــــاً ال  ــــ  ع ــــ  املع ومــــاا واملقــــابالا مــــن وجــــائ  وا تفــــذ
الت ـــ اا اةاابيـــل إىل  يـــادة ةـــر  إذكـــاء الـــوعي بالةـــالا بـــن ت ـــ  املنـــاا وتـــدهو  األ اضـــي. 

مســايرة  خـــم  مــاا ب يــلوع ــ  األمانــل أة تعــز  قــد ا ا الداخ يـــل ع ــ  مواكبــل ال  ــ  ع ـــ  املع و 
 امهتمام اةعالمي.

أل ــراض التوعيــل  الموقةةا الشةة كق ل تفاقيةةةمســتو  اجــتخدام  وتزايــد بشــكه مرــ رد -25
           إىل أيـــــا / 2014ةفـــــي الفـــــتة مـــــن كـــــانوة الثا /ينـــــاير  .2012منـــــذ مديـــــد    آذا /مـــــا حل 

 57 155 إىل 47 253مــــن املنفــــردين  ل ــــزوا  ، ا تفــــذ متوجــــ  العــــدد الشــــهر 2015مــــايو 
   املائــــــل. وتســـــــاعد نشـــــــرة األخبــــــا  العاج ـــــــل اراصـــــــل بامتفاقيـــــــل 21 بزيـــــــادة نســـــــبتها اً، ائــــــر 
(UNCCD News alert)  المليـد  اجـتق ا  مشـتكن جـدد إىل اليت تةد  مـرتن   الشـهر، ع ـ

ذ املع ومــاا ل مقــاما اةخبا يــل املتاحــل   املوقــذ الشــبكي، وع ــ  جــرعل نشــر ويــ اةلكــتو 
و خلـــا يكـــوة الـــنهج املتعـــدد الوجـــائ   ادديـــدة مـــن األمانـــل إىل ادهـــاا املعنيـــل ذاا الةـــ ل  ـــا.

الــــذ  يــــرب  املوقــــذ الشــــبكي بالرجــــائه اةخبا يــــل املرجــــ ل واملســــت مل بالمليــــد اةلكــــتو  )نشــــرة 
)تـــــويت، التواصـــــه امجتمـــــاعي  ووجـــــائه األخبـــــا  العاج ـــــل وجـــــوت امتفاقيـــــل لبنـــــاء القـــــد اا(،
 ةيسبوك، ويبو(، قد أجهمت    يادة عدد الزوا .

 مــــن أجــــه ويةةةةائل التواصةةةةل امجتمةةةةاعق وتســــتخدم وحــــدة التواصــــه والتوعيــــل باألمانــــل -26
وجـــــائه  الفاع ـــــل و يـــــادة عـــــددها. وخالةـــــاً ل موقـــــذ الشـــــبكي، تســـــتخدم األمانـــــل إشــــراك ادهـــــاا

وتـــدهو  األ اضـــي، ولـــيس ل، ـــراض بشـــأة مســـائه التةـــحر  التواصـــه امجتمـــاعي حلفـــز التفاعـــه
ا داد ح ـــم أنشـــ ل  ،1املتع قـــل بأنشـــ ل امتفاقيـــل   حـــد ذا ـــا. وع ـــ  النحـــو املبـــن   ادـــدول 

ـــــ  ويـــــذ أدواا التواصـــــه امجتمـــــاعي. ـــــل عـــــن  ري ـــــل املبثوث ـــــادة   نقـــــراا  التوعي ـــــد أة الزي ويعتقع
لزيـــادة عـــدد املتـــابعن  ااةع ـــا  ع ـــ  صـــفحل امتفاقيـــل   ةيســـبوك نامـــل عـــن تكثيـــف احلمـــال

أثنـاء الفـتة املشـمولل  متق عـل   موقـذ ويبـو حتـديث وحدثت عم يـاا ل ةفحل وعدد الشراكاا.
اةعـــالم اةلكتونيـــل   ـــذا التقريـــر، نظـــراً لـــنق  اةمكانـــاا ال  ويـــل داخـــه األمانـــل. وتـ ععـــدرت وجـــائ 

 توعيــــــل عامــــــل ادمهــــــو  التوعيــــــل املمتــــــا ة، م جــــــيما التواصــــــه امجتمــــــاعي مــــــن أدواا ووجــــــائه
 حتتـــاج إىل ت ذيـــل متواصـــ ل باملع ومـــاا. واألشـــخا   ـــ  امل رت عـــن ع ـــ  مســـألل التةـــحر، لكنهـــا

وجــــائه  خلســــائه تــــدهو  األ اضــــي مــــن خــــالل حفــــز مزيــــد مــــن امهتمــــام العــــام وتســــت يذ األمانــــل
 التواصه امجتماعي إذا أتيحت  ا موا د بشريل أكمل.
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 1اددول   
 من خ ا ويائل التواصل امجتماعقالتواصل   

  
 أداة التواصه امجتماعي

أنشــــــــــــــــــــــــــــ ل التواصــــــــــــــــــــــــــــه 
 2013حزيراة/يونيه 

أنشــــــــــــــــــــــــــــــ ل التواصـــــــــــــــــــــــــــــــه 
 2015حزيراة/يونيه 

الزيـــــــــــــــــادة 
 التقريبيل

ةيسبوك     
(ww.facebook.com/UNCCD) 

نقراا  13 504 إع ا نقرة  5 780
 إع ا 

134٪ 

 اً متابع 132 3 (UNCCD@تويت )
مت  حسا  52 000

 الوصول إليه
 جبعل أيام( )متوج 

 اً متابع 6 328
اً مت حساب 94 768

  الوصول إليها
 (جبعل أيام )متوج 

102٪ 
82٪ 

موقذ ويبو 
(Weibo.com/UNCCD) 

 ٪28 اً مع ب 33 760 اً مع ب 26 254
  
الفاع ـــل    ادهـــاا إحـــد  أهـــم وجـــائه التواصـــه مـــذ مكت ةةةة امتفاقيةةةةوتشـــكرته خـــدماا  -27

، ومهــــــــا  جـــــــالتاة إخبا يتــــــــاة "Be among the first to know"و "Land Scan"وت ســـــــتخدم  امتفاقيـــــــل.
أحـــدي األخبـــا  عـــن اةدا ة املســـتدامل ل، اضـــي والت ـــو اا املهمـــل    بالمليـــد اةلكـــتو ، ةيةـــال

ن خــالل هــذا اجملــال. وتســاعد الرجــالتاة اةخبا يتــاة أيرــاً ع ــ   يــادة عــدد  وا  املوقــذ الشــبكي مــ
ــــه  2014 وابــــ  مرــــمَّنل   الرجــــائه. و  الفــــتة مــــن كــــانوة الثا /ينــــاير   ،2015إىل حزيراة/يوني

مــادة إخبا يــل. وتنــو  املكتبــل تعزيــز خــدما ا مــن خــالل صــفحل  Land Scan "286 2" بثــت نشــرة
املنشــأة حــديثاً، والــيت ممــذ املنت ــاا ( Knowledge 4Land (K4Land)) ‘معــا   مــن أجــه األ ض‘

 .(7)ة ل باأل اضيالالبب يو راةيل ذاا املعرةيل واملراجذ 
وتشــدد اجــتاتي يل امتةــال الشــام ل ع ــ  أمهيــل حتقيــ  الفائــدة القةــو  مــن التكنولوجيــاا  -28

الـــيت كثـــ اً نظـــراً ل تحـــدياا التكنولوجيـــل المةةةواد المط وعةةةة اةلكتونيـــل، لكنهـــا تعـــت  أيرـــاً بأمهيـــل 
ــــل مــــا واملســــتخدمن ا تم ــــن،  تعــــتض عــــدداً كبــــ اً مــــن املســــتخدمن النهــــائين ذو  األمهيــــل احليوي
كتيبــــاً أل ــــراض إذكــــاء   20جــــيما   الب ــــداة الناميــــل. ونشــــر أثنــــاء الفــــتة املشــــمولل  ــــذا التقريــــر  م

قــــف تــــدهو  األ اضــــي" الــــوعي. وهــــدةت هــــذ  املــــواد   معظمهــــا إىل التعريــــف بــــاملفهوم ادديــــد "و 
ال  ـــ  املرتفـــذ ع ـــ  هـــذ  املنشـــو اا مـــن األ ـــرا  و  هـــا مـــن  . ويـــدل20املنبثـــ  عـــن مـــؤ ر  يـــو 

 ادهاا املعنيل، م جيما ةيما يتع   باليوم العاملي ملكاةحل التةحر، إىل ةائدة املواد امل بوعل.
، منهـــا  حـــوا  كـــو وشـــا كت األمانـــل   تنفيـــذ أنشـــ ل توعيـــل واتةـــال   مـــؤ راا أخـــر  -29

  ــــــــــــــو / 14-10، و2014 و /يوليــــــــــــــه  4 - حزيراة/يونيــــــــــــــه 30بشــــــــــــــأة األ ض واألمــــــــــــــن )
، 2013تشــــرين األول/أكتــــوبر  31-27، كــــو، جويســــرا(، وأجــــبول التبـــل العــــاملي )2015 يوليـــه

__________ 

 /www.unccd.int/en/resources/Library/knowledge_products/Pages>متاحــــل   الــــراب  التــــا   K4Landصـــفحل  (7) 

default.aspx>. 
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، بـــرلن(، ومنتـــد  دويتشـــه ةي ـــه العـــاملي لوجـــائ  اةعـــالم 2015نيســـاة/أبريه  23-19بـــرلن، و
 24-22، و2015حزيراة/يونيـــــــــــــه  25-22، و2014 و /يوليـــــــــــــه  2 - /يونيـــــــــــــهحزيراة 30)

، بــــوة، 2015تشـــرين األول/أكتـــوبر  24(، ويـــوم األمـــم املتحـــدة )2015تشـــرين األول/أكتـــوبر 
، مونب ييــه، ةرنســا(. وأثبتــت 2015حزيراة/يونيــه  Desertif'Actions "10-13ومنتــد  " أملانيــا(،

   الوصول إىل وهو  جديد. املتحدة ةعاليتها بوجه خا  املشا كل   مناجباا خا ج األمم
األ ـرا  واجملتمـذ الـدو  ومنظمـاا اجملتمـذ املـد  والق ـال ارـا   11-/م أ4ودعا املقر   -30

مةةراما التكةةريم فةةق  طةةار والشــركاء املتعــاونن الرئيســين الخــرين إىل مواصــ ل تقــدم دعــم  ــوعي إىل 
 أنةــــا  مــــن أجــــه احليــــاة، وجــــائزة أنةــــا  األ اضــــي اداةــــل وجــــائزة جــــائزة األ ض وهــــي  .امتفاقيةةةةة

األ اضي اداةل ع   الةعيد العـاملي، وجـائزة جـفراء األ اضـي اداةـل، ومسـابقاا الةـو  الفوتو راةيـل 
املنظمــل   إ ــا  امتفاقيــل. ومــا انفكــت هــذ  الــملامج تــدعم أنشــ ل التوعيــل خلــن  املةــداقيل ل رجــائه 

 ئه اليت نعمه ع   تعزيزها.وكس  الدعم ل مسا
 بشـــكه خـــا  وصـــول امتفاقيـــل إىل ة ـــاا معينـــل مســـتهدةليةةةفراء األرااةةةق ال افةةةة ويعـــز   -31

ألقــت جــف ة األ اضـــي  ،ةخــالل ةــتة الســنتن مــثالً  عمــه امتفاقيــل. مــن الرــوء ع ــ اً ويســ  وة مزيــد
جـباا خاصـل بامتفاقيـل ومناجــباا اداةـل، تا يـا هـالونن،  ئيسـل ةن نـدا الســابقل، ك مـاا  ئيسـيل   منا

دوليــل أخــر ، ةرــالً عــن مبــاد اا عامليــل وح يــل تشــا ك ةيهــا. وأد  دكتــو  دينــيس  ــا ييت دو اً نشــ اً  
كســــف    مناجــــباا  ئيســـــيل ذاا صــــ ل بـــــاةدا ة املســــتدامل ل، اضـــــي. وحتــــدد مهـــــا اا كــــه جـــــف  

و  ــك جــفراء األ اضــي اداةــل  اداةــل. وخــملا ن وكــذلك تــواةر املــوا د، مســتو  نشــا  جــفراء األ اضــي
مـــا يكفـــي مـــن النفـــوذ ل تـــأث    جمموعـــل واجـــعل الن ـــات مـــن صـــانعي القـــرا اا واملنظمـــاا اةعالميـــل، 

 ة مشا كتهم أثناء الفتة املشمولل  ذا التقرير ظ ت حدودة نظراً لق ل املوا د املاليل املتاحل. أإم رت 
خــالل  مرنةةاما المياصةةرين الةةوطييين لارااةةق ال افةةة وشــا ك عــدد ق يــه مــن الب ــداة   -32

منســقو امتفاقيــل  ويت ــول ةدا تــه الفــتة املشــمولل بــالتقرير. ويهــد  الملنــامج، الــذ  وضــعته األمانــل
  منــذ  بقــد  كبــ  تســهم إىل حتقيــ  و ــل أمــو  منهــا امحتفــاء و نياً/عامليــاً بادهــاا الــيت الو نيــوة،

لقــــد ة الملنــــامج ع ــــ  تعزيــــز مشــــا كل األةــــراد اً األ اضــــي املتــــدهو ة. ونظــــر تــــدهو  األ اضــــي وإصــــالأل 
 كــن أة تســتخدمه ب ــداة كثــ ة  ــ  مشـــا كل  واملنظمــاا واألعمــال الت ا يــل وامحتفــاء باجــا ا م،

 كأداة مفيدة لنشر املما جاا الفر   املكتسبل من العمه امليدا . ةيه بعد،
  

   والتوصيات اميتيتاجات -ثالثاا   
 
مةؤثرة   عةداد مةواد يةردية ،2015من الضروري، فق اوء خطة التيميةة لمةا م ةد عةا   -33

أنشةطة امتصةامت ماميةتياد  لةا موااةيا ايةتراتي ية  ل  مل فق م ةاا امتصةامت، وتصةميم
اف مشةة ا التركيةةز ع ةةا وميةةة امتفاقيةةة وريةةالة وأ ةةد 11-/  أ4رئيسةةية، مةةا املتةةزا  مةةالم رر 
مةةا يت  ةةق مالمشةةاركة فةةق الموااةةيا في ويمكةةن ات ةةاج نهةةا موااةةي ق ايةةتراتي ية ت زيةةز تيفيةةر ا 
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دعةةوة  ويمكةةن  التةةق يتياولهةةا اليةةو  ال ةةالمق لمكافحةةة التصةةحر ومةةا يتصةةل مةةرل  مةةن أنشةةطة
رمةة  مةةراما مةةن ق يةةل مرنةةاما يةةفراء األرااةةق ال افةةة ومرنةةاما األرض مةةن أجةةل الحيةةاة مهةةرا 

  ق اليها الموااي
وشةةهدت فتةةرة السةةيتين األخيةةرة ا تمامةةاا متزايةةداا مةةن ويةةائ  اإلعةة   وال مهةةور ممسةةائل  -34

ال فةةاف ونضةةوم الميةةاف ال وفيةةة وتةةد ور األرااةةق  ويمكةةن ت زيةةز اللةة  ام تمةةا  مةةن خةة ا ميةةاء 
قدرات اإلع ميةين ع ةا  عةداد ت ةارير عةن  ةرف المسةائل، والمشةاركة المسةتمرة ل ميةا المي مةات 

وميةةة الدوليةةة الات الصةةة ة والمؤيسةةات الماليةةةة الدوليةةة، مالت ةةةاوا مةةا فرقةةةة ال مةةل المشةةةتركة الحك
مةةةةين الوكةةةةامت  ويي اةةةةق اميةةةةتفادة  لةةةةا أقصةةةةا حةةةةد مةةةةن الةةةةزخم  المصةةةةاح  إلدخةةةةاا مواةةةةوج 

ويةةةائ   اإلعةةة   "األرااةةةق كهةةةدف جديةةةد مةةةن أ ةةةداف التيميةةةة المسةةةتدامة"، مةةةن خةةة ا  شةةةرا  
 ل امجتماعق التواص الت  يدية وويائل

 فق الي ر فق اآلتق: ومالي ر  لا ما ت ّد ، قد ترغ  األطراف -35
ت زيةةةز أ ميةةةة األرااةةةق فةةةق تح يةةةق أ ةةةداف التيميةةةة المسةةةتدامة ال ديةةةدة عةةةن  )أ( 

طريةةةق ميايةةة ات وأنشةةةطة  الكةةةاء الةةةوعق، ممةةةا فيهةةةا اليةةةو  ال ةةةالمق لمكافحةةةة التصةةةحر، وع ةةةد 
 ؛أجل الحياةالصحاري والتصحر، ومرناما األرض من 

دعةةم وت زيةةز تةةدري  اإلع ميةةين ع ةةا المسةةتويين  الةةوطيق والم تم ةةق لتمكيةةيهم  )م( 
من  عداد الت ارير مف اليةة وكفةاءة عةن مسةائل تةد ور األرااةق والميةاف والح ةوا ال ديةدة الم تكةرة، 
مهةةةةدف التحفيةةةةز ع ةةةةا نشةةةةر أيةةةةالي  ومماريةةةةات مسةةةةتدامة فةةةةق ايةةةةت دا  األرااةةةةق، والتةةةةرويا 

ات وقةةف تةةد ور األرااةةق، و عةةداد ت ةةارير عةةن الت ةةد  المحةةرز فةةق تحسةةين  ةةروف السةةكاا لم ةةادر 
 ؛المتضررين والي م اإليكولوجية المتضررة متد ور األرااق

دعم امحتفاا ال المق مةاليو  ال ةالمق لمكافحةة التصةحر واميةتفادة مية   لةا  )ج( 
ق ايتضةةةافة ميايةةة ات أقصةةةا حةةةد مةةةن أجةةةل  الكةةةاء الةةةوعق ع ةةةا المسةةةتو  الةةةوطيق، عةةةن طريةةة

 ؛امحتفاا مالت اوا ما األمانة
 طييين لارااةةق ال افةةة الةةري يحتفةةقمرنةةاما المياصةةرين الةةو  تحديةةد الفةةرل مثةةل )د( 

مالمماريةةات الفضةة ا فةةق م ةةاا اإلدارة المسةةتدامة لارااةةق ع ةةا مسةةتو  ال اعةةدة الشةة  ية التةةق 
 ؛خارج اليطاق الوطيق وا ا، ماية ت ادا  رف الممارياتتدر  جد
م همةةة عةةن ت ةةارم مشةةرية مثيةةرة ل  تمةةا  مةةن مشةةاريا تحديةةد قصةةف و فةةادات  )ه( 

  فةةق وقةةف تةةد ور األرااةةق مةةن أجةةل التةةرويا لهةةا ونشةةر ا مةةن خةة ا الميت ةةات المت ةةددة الويةةائ
عيةة موقةف تةد ور األرااةق وايةت طام الةدعم ال ةا  مةن أجةل التو  مشروج األرض مةن أجةل الحيةاة،

ال  ةرات ومةواطن ال ةوة المتاحةة فةق  طةار فرقةة ال مةل المشةتركة مةين الوكةامت  عن طريق ت  ةيمل  
 ؛ل  د الصحاري والتصحر
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ت زيةةز قةةدرة األمانةةة ع ةةا اميةةتفادة مةةن ال ةةدد المتزايةةد مةةن متةةام ق امتفاقيةةة  )و( 
رااةق ع ا ويائل التواصل امجتمةاعق  كةق يت ةاوز دور ةم م ةرد دعةم اإلدارة المسةتدامة لا

  لا تح ي ها 
ويتضةةمن مرفةةق  ةةرف الوثي ةةة ت ةةديراا ل حتياجةةات الماليةةة ال زمةةة لتيفيةةر األنشةةطة المشةةار  -36

 أع ف، ع ا أا تموَّا من الموارد ال ارجة عن الميزانية  35 ليها فق الف رة 
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 المرفق
  
خارجةة امحتياجات المالية ال زمة لتيفير األنشةطة التةق يةتموَّا مةن مةوارد   

 عن الميزانية
 

مـــن هـــذ   35يبـــنرت ادـــدول أدنـــا  امليزانيـــل امل  وبـــل لتنفيـــذ األنشـــ ل املشـــا  إليهـــا   الفقـــرة  
 الوثيقل.

  
 اددول  

 األنشطة وت ديرات التكاليف  
 

 النشا 
التك فـــــل التقديريـــــل 

 )باليو و(
 Landتـرويج قةـ  م همــل مـن خـالل منــابر متعـددة الوجـائ  )كتــا  "  

for life،"  صــــــــو  ةوتو راةيـــــــــل و  وإةــــــــاداا ةيــــــــديو قةــــــــ ةوتســــــــ يالا
 وجات يل(

000 50* 

ومــواد  ومناجــباا رجــائه السياجــاا )كتيبــااامتةــاما املتع قــل ب دعــم
 (مرئيل ضعر 

000 10* 

 *45 000 واملشا كل من خالل منابر التواصه امجتماعي التواصه تعزيز
 *25 000 يالو   واجملتمع ينع   املستو  عالمينل    جمال املهنل تد ي ال توة 

نشـــــر عا جـــــاا اةدا ة املســـــتدامل ل، اضـــــي   أةريقيـــــا وآجـــــيا وأمريكـــــا 
 Greenradioالالتينيل بالتعاوة مذ شبكل 

000 20* 

الـــــدعوة وكســـــ  التأييـــــد    أنشـــــ ل إشـــــراك جـــــفراء األ اضـــــي اداةـــــل  
ةلاملناجباا   املستهدع

000 10* 

 *50 000 عامليل باليوم العاملي ملكاةحل التةحرتنظيم احتفاما 
  منشـو اا/وإصـدا  برنامج األ ض مـن أجـه احليـاة )دعـم التبـادل املعـر  

 حفه تو يذ ادوائز(وتنظيم  مواد دعائيل
000 270** 

 480 000 م موج الموارد ال ارجة عن الميزانية 
 
 املوا د.جي نفَّذ النشا  ع   ن ات حدود إذا   تؤمَّن  * 
 أموال مؤمرتنل. ** 
 


