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السادسة الدورة  

8201 حزیران/یونیو 13-11 روما،  

 2018 عام في بھ واالحتفال للتربة العالمي یومال تنفیذ 

 

، )WSD) مع اختیار مواضیع االحتفاالت المتتالیة بالیوم العالمي للتربة (PAالعامة ( جمعیةتتعامل ال
، والمواد ، بما في ذلك حمالت االتصاالتWSDرة أعم تظل مواكبة للتطورات المتعلقة بأنشطة وبصو
: أي على 2018و  2017لعامي  WSDموضوعات  PA، أقرت ة والمواد المطبوعة. وبناًء علیھالرقمی

لالحتفال  ". في ھذا الجھد العاملتلوث التربة الحل  بالكوكب یبدأ من األرض" و "كناالھتمام التوالي: "
تتخذھا شراكات التربة  اإلجراءات التي المحاذاة مع، ، من المھم أن نضمن، قدر اإلمكانWSDببرنامج 

الفردیین. من المھم أیًضا السعي إلى وجود حضور  GSP، وشركاء اإلقلیمیة، وجھات االتصال الوطنیة
 إعالمي مكثف وضمان وجوده بشكل قوي على شبكات التواصل االجتماعي.

 
 2017في عام  WSDلخص احتفاالت م
 

 روما، و(أمانة األمم المتحدة) نیویوركالرسمي في الیوم العالمي للتربة في تنظیم أحداث  GSPشاركت 
، تم . في ھذه األحداثنیروبي) في UNEA 3(مقر المنظمة) وجمعیة البیئة التابعة لألمم المتحدة (

، تم اإلعالن رسمیاً التربة، وخاصة تلوث التربة. في نیروبيتؤثر على التركیز على القضایا الملحة التي 
بشأن  UNEA3قرار 38UT) وتوجت المناقشات باعتماد GSOP18عن الندوة العالمیة حول تلوث التربة (

 البث الشبكي) ونیویورك (معرض الصورو البث الشبكي. تم بث األحداث في روما (إدارة تلوث التربة
 ) على الھواء مباشرة عبر قنوات منظمة األغذیة والزراعة واألمم المتحدة.معرض الصورو

في  تستاتشیو ، وفي ماكروثال في جامعة لومونوسوف في موسكوت أخرى على سبیل الموعقدت احتفاال
سانتیاغو دیل ، وفي المكتب اإلقلیمي لمنظمة األغذیة والزراعة في "القلب والتربةروما بمعرض الفن "

 .شیلي
في نفس الوقت بمناسبة  )GSOCmap(الخریطة العالمیة للكربون العضوي في التربة تم إطالق 

ت تغطیة واسعة في ) وغطمنشور،  فیدیوفي نیویورك وروما ونیروبي وموسكو ( WSDتفاالت اح
صصة خاصة باللغة اإلنجلیزیة والدول الناطقة باالسبانیة. تم مقالة مخ 120، مع أكثر من وسائل اإلعالم

التقییم العالمي لتأثیر منتجات وقایة النباتات على وظائف حول " ITPSإطالق التقریر الجدید الذي ترعاه 

http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/wsd-in-new-york/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/wsd-in-rome/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/wsd-in-nairobi/en/
http://fao.msgfocus.com/c/11SkNbJLqIHATNqEICHggtywG
http://fao.msgfocus.com/c/11SkNbJLqIHATNqEICHggtywG
http://fao.msgfocus.com/c/11SkNbJLqIHATNqEICHggtywG
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4557/icode/
https://www.flickr.com/photos/faooftheun/sets/72157690854076695/
http://webtv.un.org/search/world-soil-day-2017-caring-for-the-planet-starts-from-the-ground/5668939631001/?term=world%20soil%20day
https://www.flickr.com/photos/faolony/sets/72157690615568135
http://www.fao.org/world-soil-day/activities/heart-and-soil/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/wsd-in-santiago/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/wsd-in-santiago/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/global-soil-organic-carbon-map/en/
https://youtu.be/hh7o9xt95gE
http://www.fao.org/documents/card/en/c/fb798a4c-ff06-4468-ad18-27787d1f3456
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8168EN/
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 جائزة غلینكا العالمیة للتربةلالجائزة الثانیة في حین أن  WSD17 ، في"التربة والنظم اإلیكولوجیة للتربة
 ).6كانت في روما (راجع البند 
مواد حملة باللغات الرسمیة الست لألمم المتحدة ، ونشرت  موقع ویب مخصصوللمرة األولى ، تم تشغیل 

WSD  والشعارات القابلة للطباعة  وھاتوالفیدی یةالرسوم البیانو الالفتاتو الملصقات، التي تتكون من
من خالل شبكات التواصل االجتماعي المختلفة ، ومن  ، على نطاق واسع ، بما في ذلك لقمصاناعلى 

عامة دولة. تم استخدام ھذه من قبل عدد كبیر من المشاركین في المناسبات ال 22خالل الشحنات إلى 
 لغة. 40متاح اآلن بأكثر من  WSD، یمكن مالحظة أن شعار المختلفة. كاستجابة للطلبات

 
عندما تتحول التربة إلى اللون "لتربة الجدیرة بالمالحظة مسابقة الصور في لمشاركة الوشملت أنشطة 

خذ التحدي  ىكن مستوح“التربة ب، مسابقة الطالء  )فلیكر معرض الصورو إعالن الفائزین( "األسود
". كما تم إطالق حملة تجارب التربة لألطفال" SoilLab) وكتاب نشاط إعالن الفائزین” (ل بالتربةواحتف

ركات لمدة ثالثة أیام على منصات وسائل التواصل االجتماعي الرئیسیة بدعم من وحدة رقمیة للش
على  البطاقات البریدیة ومقاطع الفیدیوفي نشر سلسلة من  تاالتصاالت المؤسسیة في المنظمة. وساعد

 على المستویین العالمي والوطني. للتربة یوم العالميال، وبالتالي تعزیز مجموعة واسعة من المستخدمین
حدث  200، مع أكثر من جال التوعیة العامةاالتجاه المتزاید في م 2017أكد الیوم العالمي للتربة لعام 

)Flickr photogallery مثل المائدة المستدیرة العلمیة، تجارب التربة الممتعة لألطفال، افتتاح ،(
 WSDخریطة لھا على  . سجل المنظمون أنشطتھم المخططمباشرة، والعروض المختبرات التربة

 دولة في جمیع أنحاء العالم. 80في أكثر من  التفاعلیة
، و  WSD17فیدیو یتم توضیح مدى مشاركة جمیع الجھات الفاعلة من خالل ثالثة منتجات رئیسیة: 

فرصة رائعة لمجتمع  WSD2017یوفر إحصاءات أساسیة. وھكذا كانت  لخصم ملصقو كتاب الصور
الذي تلعبھ  ساسي، إلشراك الجمھور في المناقشات حول الدور األمھنیینالتربة، سواء من المنظمات أو ال

 التربة في الحیاة الیومیة.
 

 2018الخطط لعام 
 

، باإلضافة إلى دعم مجموعة أكثر ثراء من األنشطة، تھدف إلى تنظیم وWSD 2018بالنسبة إلى 
، مع السعي إلى القطریة للمنظمةكاتب اإلقلیمیة واالحتفاالت المعتادة في مقر المنظمة في روما والم

مبتكرة إشراك عدد متزاید من البلدان في جمیع أنحاء المعمورة. ومن المؤكد أن إنتاج مواد ترویجیة 
، إلى جانب إشراك كبار الشخصیات الذین یطالبون بالعمل والمزید من وخدمات ویب وشراكات جدیدة

 قد یحدثھ نظام األفضلیات المعمم على األرض.روایة القصص من المیدان سیكثف دون شك األثر الذي 
ذلك على وسائل ، بما في تغطیة اإلعالمیة الشاملة لألحداثسیبقى الموقع اإللكتروني المخصص وال

، 2018 كانون األول /دیسمبر 5الثالثة في  جائزة غلینكا العالمیة للتربة، إلى جانب التواصل االجتماعي
، من أجل تقدیم المعرفة ذات الصلة بالتربة بشكل فعال ومع ذلك .WSDمنصات التوعیة الرئیسیة لـ 

، مع االستمرار في تعزیز اھتمام الجمھور بر منصات متعددة مع أھداف مختلفةوتعزیز مراكز التعلم ع
یلزم التفاعل . WSDث واحد مثل ، ال یمكن للمرء االعتماد على حدعام الذي بني في السنوات الماضیةال

والتعاون التقني المرتبط بالتربة، فضالً عن جمھور وأصحاب المصلحة لزیادة االستثمار المستمر مع ال
، یمكن للمرء . فقط من خالل فریق مشارك دائًما، وخدمات التعلیم واإلرشاد الراسخةتطویر السیاسات

ي جمیع ، وتطویر أدوات تعلیمیة جذابة یمكن استخدامھا فى ھذا المستوى من االھتمام العامالحفاظ عل
 أنحاء العالم.

http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8168EN/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/glinka-world-soil-prize/glinka-2017/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/89d2df88-30a4-42a9-85f4-f537d80bdb90/
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/#c551465
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/#c544489
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/#c544472
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/#c553344
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/#c551211
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/photo-contest-on-black-soils/en/
https://www.flickr.com/photos/faooftheun/sets/72157691691843941
http://www.fao.org/3/a-i7955e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7955e.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/soil-painting-competition/en/
http://www.fao.org/3/a-i7957e.pdf
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23worldsoilday%20FROM%3AFAOnews%20OR%20FROM%3AFAOArabic%20OR%20FROM%3AFAOenespanol%20OR%20from%3AFAoknowledge&src=typd
https://www.flickr.com/photos/faooftheun/albums/72157692349043564
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/en/
https://youtu.be/neRKOoMWV7A
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8630EN
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8630EN
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" سیسھل دون شك تعبئة الجمھور، معتمداً تلوث التربةل لحلكن ا" WSD 2018إن الموضوع المختار لـ 
، ومواد زیادة الوعي التي تركز على ھذه القضیة على الرسائل الرئیسیة، والرسوم المتحركة القصیرة

بتقدیم الدعم المعتاد لالحتفاالت GSP تقوم أمانة ، سإلى األحداث العالمیة واإلقلیمیةالرئیسیة. وباإلضافة 
الوطنیة من خالل طباعة وشحن العدید من المنشورات الرئیسیة والمواد اإلعالمیة. سیتم تقدیم عرض 

 .PAمن قبل األمانة خالل  WSD2018أكثر تفصیالً لخطط 
 

 2019موضوع مقترح لعام 
 .2019في عام  WSD" لحدث تغذیةبدأ التالتربة: حیث یتم اقتراح الموضوع التالي "

 
 GSPل ةامالع جمعیةإجراء مقترح من قبل ال

 
 العامة في: جمعیةقد ترغب ال 

 
والبرنامج المتوقع لـ  2017 كانون األول /دیسمبر 5في  WSDاإلحاطة علماً بنجاح احتفال  •

WSD 2018؛ 

 ؛WSD 2019اعتماد الموضوع المقترح ل •
آلخرین وأصحاب المصلحة الجدد على تنظیم احتفاالت تشجیع البلدان األعضاء والشركاء ا •

WSD  ؛2019و 2018باستخدام موضوعات 

 دعوة شركاء الموارد للمساھمة في تنفیذ خطة االتصاالت المستدامة التي تتوخى من األمانة. •

 


