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 قادة العالم يطلقون التحالف الدولي لمكافحة الجفاف في قمة األمم المتحدة للمناخ بمصر

 2022نوفمبر  7اإلثنين، 

بتوقيت وسط أوروبا /    17.00  -16.00بالتوقيت العالمي الموحد/    16.00  -15.00)التوقيت المحلي( /    18.00  -17.00

 بتوقيت المنطقة الزمنية الشرقية لألمريكيتين.  11.00 -10.00

 ( هنا )تحقق من التوقيت المحلي

 سيتم بث الحدث مباشرة عبر اإلنترنت 

 press@unccd.intالمقابالت المسبقة متاحة، لالتصال: 

 

 تتوافر مواد سمعية وبصرية ، وتشمل:

 https://bit.ly/38t0Pyo2)  https://bit.ly/3OEs5KD الجفاف في شمال كينيا: لقطات عالية الدقة عن

 (مصدر اللقطات: اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )

)مصدر اللقطات: اتفاقية األمم المتحدة    https://bit.ly/3SWBVJG   لقطات استعادة أراض من السور األخضر العظيم: 
 لمكافحة التصحر وشركة ميكويفز(

 )مصدر اللقطات: وزارة البيئة، إسبانيا(  https://bit.ly/3CZNCKa لقطات عن الجفاف في إسبانيا:  

 https://bit.ly/3rRSpY2 الصور والتعليقات:

 

  قادة العالم يطلقون التحالف الدولي لمكافحة الجفاف في قمة األمم المتحدة للمناخ بمصر

،    2022نوفمبر    7سيطلق قادة العالم تحالفًا جديدًا لتعزيز مكافحة الجفاف يوم االثنين الموافق    --  2022أكتوبر    24بون،  

 في مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ في مصر. 

 

سيعقد حدث اإلطالق رفيع المستوى، الذي تنظمه السنغال وإسبانيا بشكل مشترك، بعنوان التحالف الدولي لمكافحة الجفاف، 

 بالتوقيت المحلي.  18:00إلى الساعة  17:00من الساعة 

 

يدرك قادة العالم الحاجة الملحة لتحويل نهج إدارة الجفاف من االستجابة الحالية للطوارئ إلى المكافحة. من المنتظر أن يكون  

التحول هذا التحالف منصة تعاونية لحشد الزخم السياسي ,وتحفيز إجراءات تدعم البلدان والمدن والمجتمعات لتمكين هذا  

 ,والتقليل بشكل كبير من هشاشتها وتأثرها وتعرضها للجفاف الشديد. 

 

كاستيجون، في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة في  -وأعلن رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز بيريز 

 لمناخ.، أن إنشاء التحالف هو "حل محدد لألمم المتحدة" لتأثيرات تغير ا2022سبتمبر 

 

وقال رئيس الحكومه  سانشيز: "سنعمل مع السنغال على دعم إنشاء ’تحالف دولي لمكافحة الجفاف’ لتعزيز االبتكار ونقل 

 التكنولوجيا وتعبئة الموارد لمكافحة الجفاف في البلدان المعرضة لهذا التهديد". 

 

عندما تتزعزع بأي شكل من األشكال، تتفكك أسس  وقال الرئيس السنغالي ماكي سال، "إنه عندما تكون الدولة في خطر، و

التزام بأال نسمح بسقوط الغصن   -الحكومات والمواطنون والمجتمع المدني    -المجتمع لتفسح المجال للفوضى. علينا جميعًا  

 الذي نجلس عليه ".

 

بيعية الناتجة عن سوء وأضاف "أفكر في الخطر البيئي، وال سيما االحتباس الحراري والجفاف والتصحر والكوارث الط

مليون أفريقي معرضين   118، سيكون  2030أنه بحلول عام    2020تقرير حالة المناخ في إفريقيا لعام  األحوال الجوية. ويقدر  

 لخطر الفقر المدقع بسبب مزيج من ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات والجفاف والظواهر األخرى ذات الصلة." 

 

تقرير عن   باألرقامالجفاوفقًا ألحدث  التصحر )  ف  لمكافحة  المتحدة  اتفاقية األمم  ازدادت وتيرة UNCCDالذي أعدته   ،)

تُظهر حاالت الجفاف  ومليون شخص كل عام.    55، مع تضرر حوالي  2000%منذ عام  29حدوث حاالت الجفاف بنسبة  

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Drought+report+launch&iso=20220511T13&p1=1&ah=1
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https://www.unccd.int/resources/publications/drought-numbers


 

 

   2الصفحة

 

إفريقيا، أنه ال توجد دولة محصنة األخيرة في أستراليا وأوروبا وغرب الواليات المتحدة وتشيلي والقرن األفريقي وجنوب  

 ضد الجفاف.

 

حاالت الجفاف أكثر تواتراً وشدة وأن تستمر لفترة   ( أن تصبحIPCCتتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )

والمياه. األراضي  من  لمواردنا  إدارتنا  كيفية  وكذلك  المسؤولية،  من  كبيًرا  قدًرا  المناخ  تغير  يتحمل  الهيئة    أطول.  وتقدر 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن ثالثة من كل أربعة أشخاص في العالم سيعيشون في ظروف تشهد المزيد من الجفاف 

 .2050وندرة المياه بحلول عام 

 

التكاليف االجتماعية إن مساعدة البلدان والمدن والمجتمعات لبناء القدرة على مواجهة الجفاف تقدم فرصة للحد بشكل كبير من  

والتنوع البيولوجي، وانعدام األمن المائي والغذائي،    واالقتصادية المرتفعة. ويشمل ذلك الخسائر في األرواح وسبل العيش 

 واالضطراب في قطاعات الطاقة والنقل والسياحة، فضالً عن الهجرة القسرية والتشرد والنزاعات على الموارد الشحيحة. 

 

 ومات: للمزيد من المعل

 االتصال بالسنغال:

 االتصال بإسبانيا: 

 االتصال باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر: 

 xscanlon@unccd.intزينيا سكانلون ، مدير االتصاالت،  •

   wwischnewski@unccd.intويستشنيوسكي، مسؤولة اإلعالم،  وجاكي  •

 

 (: UNCCDنبذة عن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )

( هي الرؤية العالمية لألرض وصوتها. نحن نوحد الحكومات والعلماء  UNCCDاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )

والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي الستعادة وإدارة أراضي العالم من أجل  وواضعي السياسات  

  197استدامة البشرية والكوكب. وتعد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر أكثر من مجرد معاهدة دولية موقعة من قبل  

الحالية   اآلثار  للتخفيف من  التزام متعدد األطراف  المستدامة لألراضي في  طرفًا، فهي  لتدهور األراضي وتعزيز اإلدارة 

 المستقبل من أجل توفير الغذاء والماء والمأوى والفرص االقتصادية لجميع الناس بطريقة منصفة وشاملة. 
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