
 

 إخطار إعالمي 
 

 التركيز على األرض لحماية المناخ والحفاظ على استمرارية الحياة على كوكبنا 
 

ل مؤتمٍر رئيسي في عام  ر أوَّ لمواجهة التحديات   2022تعقد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ
ع البيولوجي المتشابكة لتدهور األراضي وتغيُّر المناخ وفقدان   التنوُّ

 
ر في   ستُعقَد الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف المعنية باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ

. ومن الُمتوقَّع أن يحضر  2022أيار/مايو  20إلى  9أبيدجان، كوت ديفوار، في الفترة الُممتدَّة من  
الفعالية الرئيسية بشأن مستقبل إدارة األراضي، إلى  بلداً هذا  196رؤساء دول ووزراء ووفود من 

 . جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والقيادات النسائية والشبابية 
 

ه الدعوة إلى الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية في جميع أنحاء العالم لحضور   ر أن تُوجَّ ومن الُمقرَّ
 . في جميع الفعاليات التي ستُنظَّم لوسائل اإلعالمالمؤتمر من أجل تغطية االجتماع والمشاركة 

 في الراغبة اإلعالم لوسائل اإلنترنت  عبر اآلن مفتوح  التصحر لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية  |التسجيل 
ً  المشاركة  .افتراضيًا أو حضوريا

 
الندرة إلى  األرض. الحياة. اإلرث: من يُعدُّ موضوع الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف، "

"، بمثابة دعوة إلى العمل لضمان استمرار األراضي، التي هي شريان الحياة على هذا الكوكب،  االزدهار 
 في إدرار الخير لألجيال الحاضرة والُمقبلة.  

 
، بما  2030سيُركز المؤتمر على استصالح مليار هكتار من األراضي المتدهورة من اآلن وحتى عام  

في ذلك التركيز على دور االستصالح في معالجة المشكالت الجديدة الناجمة عن مخاطر الكوارث مثل  
ر أيضاً أن تتَّخذ  الدورة الخامسة  الجفاف والعواصف الرملية والترابية وحرائق الغابات. ومن الُمقرَّ

ن من اتخاذ إجراءاٍت بشأن   عشرة لمؤتمر األطراف إجراءاٍت بشأن السياسات الرئيسية التي قد تُمّكِ
استصالح األراضي، ال سيَّما الحقوق المتعلقة باألراضي والمساواة بين الجنَسْين ودور الشباب في  

 اإلشراف على األراضي في المستقبل.  
 

لرسمية، ستشمل الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف جزءاً رفيع  باإلضافة إلى المفاوضات ا
ل الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف   10إلى  9المستوى في الفترة الُممتدَّة من   أيار/مايو. وستشّكِ

ل من اجتماعات اتفاقيات ريو الثالثة ا ر االجتماع األوَّ ر  المعنية باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ لُمقرَّ
، مع انعقاد الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف المعنية بالتنوع البيولوجي  2022انعقادها في عام 

والدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف المعنية بتغيُّر المناخ في وقٍت الحٍق من هذا العام في  
 كونمينغ، الصين، وشرم الشيخ، ومصر، على التوالي. 

 
ية على توحيد الحكومات والعلماء وُصنّاع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية  وتعمل االتفاق

حول رؤيٍة مشتركة من أجل استصالح أراضي العالم وإدارتها. وعُِقد آخر مؤتمر لألطراف في نيودلهي  
وس،  . وقد سبقه مؤتمر األطراف في دورته الثالثة عشر، الذي ُعِقَد في أورد 2019بالهند في عام  

 الصين.  
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 يتعيَّن على الصحفيين الراغبين في المشاركة تقديم الوثائق التالية. 
  ملء استمارة الطلب المتوفرة على شبكة اإلنترنت على النحو المطلوب 
 صورة إلكترونية لجواز السفر 
   بطاقة صحفية رسمية أو بطاقة تعريف شخصية من الشركة تحمل صورة الصحفي 
 فعالية رسالة تكليف لتغطية ال 
  (جواز سفر لألجانب) بطاقة هوية صادرة عن الحكومة 

 
معلوماٍت تفصيلية تشمل المتطلبات الصحية لدخول كوت   معلومات للمشاركينترد في الوثيقة بعنوان 

 ديفوار. 
 

م األمانة إلى الصحفيين األجانب الُمعتَمدين بناًء على طلبهم مذكَّرة شفوية للحصول على تأشيرات   ستقّدِ
 من سفارة كوت ديفوار األقرب إليهم.  

 
تتوفّر هنا معلومات مفصَّلة عن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف، بما في ذلك جدول األعمال  

 .  الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطرافالمؤقت: 
 

 press@unccd.intللمزيد من المعلومات وللتسجيل، يُرجى االتصال بِـ: واغاكي ويشكنيوسكي،  
 

ر   نبذة عن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ

 
ر بمثابة الرؤية العالمية لألرض والصوت الُمعبِّر عنها. ونعمل   تُعدُّ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ

وُصنّاع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤيٍة  في إطارها على توحيد الحكومات والعلماء  
مشتركة واتّخاذ إجراءات عالمية بغية استصالح أراضي العالم وإدارتها من أجل استدامة البشرية  

د معاهدة دولية وقَّعها   ر هي أكثر من ُمجرَّ   197والكوكب. إنَّ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التَصحُّ
ل  التزاماً متعدد األطراف بتخفيف آثار تدهور األراضي اليوم والنهوض باإلشراف على  طرفاً، بل تُشّكِ

األراضي في الغد من أجل توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص االقتصادية لجميع السكان بطريقٍة  
 ُمنصفة وجامعة. 

 
 


