
 

 
  اليوم العالمي للجفاف والتصحر

  استعادة األراضي المتدهورة في المنطقة العربية 
 

  ، 2021حزيران/يونيو  17يوم الخميس 
  ) (بتوقيت بيروت 13:00حتى   12:00من الساعة  

  
  الخلفية 

  
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة موضوع هذا العام، كما أعلنته   ..حزيران17) في  DDD(  2021لعام  لتصحر والجفاف  اسيعقد يوم  
"اصالح النظم االيكولوجية. األراضي. التعافي. ارض سليمة العادة البناء على نحو أفضل"، التي    هو)،  UNCCDالتصحر (

  . COVID-19إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى حماية واستعادة النظم البيئية الطبيعية في أعقاب جائحة تهدف 
  

العديد من خدمات النظم البيئية األخرى بما في ذلك    توفروهي  عيش. السبل  م اإلنتاجية البشرية وبالتالي  تدعم األرض معظم النظ
ومع ذلك، ال تزال   .بشكل كبير  جودة الحياة  يؤدي إلى تحسين  الهواء النظيف والمياه والخدمات الثقافية مثل الترفيه وغيرها، مما 

رها وإلى والهشة، مما يؤدي إلى تدهوتتعدى على األراضي المنتجة  التي    األرض تتعرض لالستغالل المفرط وأنشطة التنمية
توفر األراضي المتدهورة حماية أقل وقدرة على الصمود ضد األحداث المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات  .فقدان التنوع البيولوجي

تؤدي إلى وتآكل الرياح واألمطار أوالعواصف الرملية مع تقليل المنطقة العازلة ضد األمراض الحيوانية المنشأ مثل تلك التي  
هناك حاجة ملحة لعكس هذا االتجاه السلبي مع نقطة انطالق تتمثل في رفع مستوى الوعي حول   ،. وبالتاليCOVID-19جائحة  

القيادية الشبابية  المبادرات  الشباب. من خالل استهداف وتشجيع  القضية بشكل خاص بين  أكبر بأن يصبح    ،هذه  هناك احتمال 
 جيال مثيرة للقلق والتركيز. تدهور األراضي قضية متعددة األ

  
، تضافرت جهود اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) والمنظمة  2021لعام    لتصحر والجفاف الالحتفال بيوم  

) إلطالق مبادرة  UN-OICT) ومكتب األمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( AOADالعربية للتنمية الزراعية (
،  عاًما  30و    15تراوح أعمارهم بين  بشأن: استعادة األراضي المتدهورة في المنطقة العربية. تمت دعوة الشباب، الذين ت  شبابية

مقاطع فيديو منها   8تم اختيار ومن ثّم  مقطع فيديو  17إلنتاج شريط فيديو قصير لزيادة الوعي بقضية تدهور األراضي. تم تقديم 
 كمرشحين نهائيين.

  
دعو ممثلي الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية واألوساط األكاديمية والجهات الفاعلة الرئيسية ن، حزيران/يونيو 17في 

  الوعي حول قضية تدهوررفع والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في قضايا األراضي لالنضمام إلى الشباب ل
ء على أفكارهماإلعالن عن الفائزين في تحدي الفيديو، وإتاحة الفرصة لهم لتسليط الضوألراضي المقلقة. خالل الحدث، سيتم ا  

 حول تدهور األراضي. 
  

  رابط التسجيل 
  

الخميس  ،مساءً   1:00إلى الساعة    12:00من الساعة    اافتراضيسيعقد الحدث   . المشاركون 2021يونيو/حزيران    17  في  يوم 
  https://zoom.us/webinar/register/WN_BG8JuuJpROCk6YSuqoesiQمدعوون للتسجيل قبل الحدث على: 

 
  

  اللغة
 سيقام الحدث باللغتين العربية واإلنجليزية مع توفير الترجمة الفورية.

 
 
 
 



 جدول األعمال 
 

   انضم إ الحدث
 zoom لالنضمام إ الحدث ع منصةالمشاركون مدعوون 

11:45 – 12:00 

النجداالسيدة   والبيئةمسؤولة  وي،  ريم  الغذاء  المناخ ،  سياسات  تغير  حول  االولى  المجموعة 
 ، االسكواواستدامة الموارد الطبيعية

  الجلسة  ةمدير

 الكلمات االفتتاحية 
 للتنمية الزراعيةمدير المنظمة العربية ، أبراهيم أدم الدخيري كتورالد

 ، االسكواسياسات الغذاء والبيئة مسؤولةالسيدة ريم النجداوي،

12:00 – 12:10 

  

ات واآلفاق  ة: التحد   تدهور األرا  المنطقة الع
و، االسكوا  نغ ل ب د د ف   الس

ة    حلقة نقاش حول تدهور األرا  المنطقة الع
 النجداوي، االسكواالسيدة ريم مديرة الجلسة 

 :المتحدث 
ش، الدكتور  حث العل طالل درو  المجلس القو لل
دهللا، الدكتور  د الرحمن ع ارك ع  جامعة الخرطوم  السودان م

ج هللا،  م ف وت الدكتور ند ة  ب ك  الجامعة األم
ة أحمد سالم،  الدكتور  ة الزراع ة للتنم  المنظمة الع

 
ةحوار مع  اب حول دورهم  استعادة األرا المتدهورة  المنطقة الع   الش

ة ا عط دة ما  ، االسكوا الس

12:10 – 12:50 

  

ن  اعالن الفائ
  

م جائزة الفئة األو   تقد
ة م جائزة الفئة الثان    تقد

 

12:50 – 1:00  

  الكلمات الختامية
  

  مراسلة 
    :إرسال جميع المراسالت المتعلقة بالجلسة إلى يرجى سيتم تزويد المشاركين المسجلين برابط وكلمة مرور للمشاركة. 

 
  اآلنسة ليال جدعون 

  مساعد باحث
  قسم سياسات الغذاء والبيئة

  المجموعة االولى حول تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، االسكوا 
 gedeon1@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 


