
 #LoveLand4Climate  االجتماعي التواصلحملة وسائل  
احب_االرض_ألجل_المناخ#   

 
 و ندیرھاراضي ألاومنتجة. والطریقة التي نستخدم بھا  سلیمة يضاحیاة على األرض على أرالتعتمد 

اإلدارة المستدامة لألراضي أمر حیوي لتنفیذ اتفاق ان  تغیر المناخ. ل التصديھي حاسمة أیضا في 
المقبلة. ویمكن أن  15 ـدرجة مئویة للسنوات ال 2باریس واالحتفاظ بعتبة االحترار العالمي دون 

نبعاثات المنخفضة، والحراجة اإلراضي، مثل الزراعة ذات أللدارة المستدامة اإلتساعد ممارسات 
متبقیة بنسبة نبعاثات الاإل، واعتماد الطاقة المتجددة، على سد فجوة ةالمستدام حضرنةالزراعیة، وال

تدل  في المائة وبناء القدرة على الصمود أمام تغیر المناخ. وھناك أدلة علمیة وافرة  25تصل إلى 
 بالوعةوأن التربة السلیمة ھي  ،نبعاثاتاإلیمكن أن تقلل من  يراضلألدارة المستدامة اإلعلى أن 

كربون قویة.  
وتنضم أمانة اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى الزخم نحو مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر 

الذي سیعقد في   COP23 األطراف إلتفاقیة االمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ المناخ (مؤتمر 
 LoveLand4Climate بون في نوفمبر / تشرین الثاني من خالل إطالق حملة # 

: الحكومات ومنظمات المجتمع حلانحن ندعو جمیع أصحاب المصحب_االرض_ألجل_المناخ). وأ(
المدني والمنظمات غیر الحكومیة واألوساط األكادیمیة والشركات الخاصة واألفراد لاللتقاء وتحمل 

- يضاالمسؤولیة عن كیفیة إدارة األر وطننا ومستقبلنا.   
 

التوقیع على العریضة:  
 

الحملة بعدة طرق:یمكنك دعم   
على )  (أحب_االرض_ألجل_المناخ  LoveLand4Climate#  حملة رسائل شارك و اختار• 

الجھة االجتماعیة. یمكنك تنزیل بطاقات الحملة والرسائل من القائمة الموجودة على  تواصلوسائل ال
.الیمنة  

تویتر، الفیسبوك،  حساباتالموجودة على  االجتماعیة تواصلالإعادة تغرید وإعادة نشر رسائل • 
.تفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر ال التابعة ویبو و إنستاغرام  

توقیع! 10،000عریضة على االنترنت. نحن بحاجة إلى دعمكم لجمع ما ال یقل عن التوقیع •   
الحملة دعملألصدقاء والشبكات لبرید إلكتروني  ارسال•  

االجتماعیة الخاصة بك التواصلفي رسائل وسائل  LoveLand4Climateھاشتاغ # •   
 غینغ)امع وسم (ت االجتماعیة التواصلعلى وسائل  ھانشراخذ سلفي مع بطاقات الحملة و• 

@UNCCD  
 لألراضي مدوناتك ومقاالتك وصورك وقصصك حول كیفیة استخدام اإلدارة المستدامة أرسل• 

2017نوفمبر  30أكتوبر إلى  14من  L4L@unccd.intلمعالجة تغیر المناخ إلى   
 

یمكنك أیضا االنضمام إلى أنشطة الحملة:  
بون.لالتاریخیة الساحة  خالل یوم األمم المتحدة في  2017أكتوبر  14إطالق الحملة في •   
والعشرین التفاقیة األمم المتحدة  لثالثسنقوم بجمع توقیعات لعریضة الحملة أثناء مؤتمر األطراف ا• 

ة بشأن تغیر المناخ في منطقة بوناإلطاری  
 



jchoo@unccd.intمزید من االستفسارات، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى لل  
 

LoveLand4Climate#  أنا أؤید  
أنا أؤید #أحب_األرض_ألجل_المناخ  
我支持# 惜土地 气候 化 

 
 
 

Climate Smart? Land plays a part! I support #LoveLand4Climate 
أنا أؤید #أحب_االرض_ألجل_المناخ دورا تلعب األرض المناخي؟ الذكاء  

 
 

Let's make the World Greener Not Warmer. I support #LoveLand4Climate 

اخأنا أؤید #أحب_االرض_ألجل_المنلنجعل العالم أكثر اخضرارا و لیس أكثر دفئا".   


