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أ  .اإلطار العام
تعتبــر تونــس مــن بيــن دول جنــوب البحــر املتوســط األكثــر تضــررا مــن ظاهــرة التصحــر اعتبــارا ملــا خلفتــه هــذه الظاهــرة مــن تدهــور للنظــم
اإليكولوجيــة وانعكاســاتها الســلبية ىلع االقتصــاد واملجتمعــات .ويهــدد التصحــر حوالــي  ٪ 80مــن أراضــي البــاد خصوصــا الواقعــة تحــت تأثيــر
املنــاخ الجــاف و شــبه الجــاف إضافــة إلــى التأثيــرات املتزايــدة للتغيــرات املناخيــة واألنشــطة البشــرية .وتتفاقــم هــذه الظاهــرة نتيجــة انخــرام
التــوازن البيئــي للمنظومــات ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض انتاجيتهــا مــن جــراء تدنــي خصوبــة التربــة وتدهــور الغطــاء النباتــي واملراعــي وتناقــص
التنــوع البيولوجــي.
ويعتبــر التصحــر يف تونــس مــن أهــم التحديــات البيئيــة بإعتبــار تأثيراتــه املباشــرة ىلع التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة .وملجابهتــه ،تبنــت
دائمــا رائــدة يف التزاماتهــا الفنيــة واملاليــة والقانونيــة تجــاه االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بالبيئــة ،ال ســيما
تونــس سياســة تطوعيــة وكانــت ً
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصحــر .ويف هــذا اإلطــار ،تعــد تونــس مــن أوائــل الــدول التــي صادقــت ىلع اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة
التصحــر ســنة  1995وأعــدت برنامجهــا الوطنــي ذو العالقــة ســنة .1998
وبعــد مــرور عقديــن ىلع انطــاق تنفيــذ البرنامــج الوطنــي ملكافحــة التصحــر ،تبــدو النتائــج دون املأمــول .حيــث يفيــد التقييــم بوجــود إخــاالت
ونقائــص وقيــود يف العديــد مــن املســتويات ســواء املتعلقــة بآليــات تنفيــذ االتفاقيــة األمميــة ذاتهــا أو املرتبطــة باألوضــاع الداخليــة للبــاد
واإلمكانيــات املتاحــة للغــرض.
وللتعامــل مــع هــذه الوضعيــة وإعــادة تفعيــل املســار ىلع أســس جديــدة وتعزيــز تنفيــذ برامــج العمــل الوطنيــة ،عملــت البلــدان األطــراف ىلع
تحســين آليــات تنفيــذ االتفاقيــة األمميــة مــن خــال إعتمــاد أطــر اســتراتيجية امتــدت خــال الفتــرة  .2018 - 2008أمــا الثانيــة ،التــي دخلــت حيــز
التنفيــذ حال ًيــا ،فتغطــي الفتــرة  2030 - 2018بعــد اعتمادهــا مــن قبــل املؤتمــر الثالــث عشــر لألطــراف يف أوردوس (الصيــن) يف  15ســبتمبر .2017
وتناغمــا مــع املبــادئ التوجيهيــة الجديــدة التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصحــر ،شــرعت تونــس يف تحييــن برنامجهــا الوطنــي ملكافحــة
التصحــر لعــام  1998وموائمتــه مــع اإلطــار االســتراتيجي الجديــد للفتــرة . 2030 - 2018
هــذه الوثيقــة هــي ملخــص لبرنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة التصحــر الجديــد ،والــذي يتــواءم مــع أهــداف اإلطــار االســتراتيجي 2030 - 2018
ويتماشــى كذلــك مــع أهــداف التنميــة املســتدامة وبالتحديــد الهــدف  15وغايتــه  15.3بشــأن تحييــد تدهــور األراضــي .وتقتــرح هــذه الوثيقــة
اســتراتيجية متماســكة وبرنامــج عمــل لتحســين القــدرات لجميــع الجهــات الفاعلــة يف مجــال املقاربــات والتخطيــط والتمويــل واإلجــراءات والرصــد
مــن أجــل مكافحــة فعالــة ومســتدامة لظاهــرة التصحــر وتأثيراتــه االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة.

ب .منهجية العمل
تــم اعتمــاد مرحلتيــن متكاملتيــن لتنفيــذ هــذا العمــل ،حيــث خصصــت املرحلــة األولــى لتقييــم تنفيــذ برنامــج عمــل مكافحــة التصحــر منــذ
اعتمــاده يف عــام  1998حتــى يومنــا هــذا .وقــد أنجــز ذلــك يف إطــار تشــاركي وتــم التركيــز ىلع تحليــل اإلنجــازات مقارنــة بالتوقعــات واملكاســب
واملعــارف املنقولــة ومســتوى مشــاركة الفاعليــن واملجتمــع املدنــي ، ... ،والتناغــم بيــن مختلــف الهيــاكل الفنيــة وهــذا مــن خــال جــرد املــوارد
الطبيعيــة والوضــع الحالــي لتدهــور األراضــي.
وركــزت املرحلــة الثانيــة ىلع تحييــن برنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة التصحــر لعــام  1998بنــا ًء ىلع البيانــات الوطنيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
والبيئيــة الجديــدة ،ومواءمتهــا مــع اإلطــار االســتراتيجي الجديــد التفاقيــة مكافحــة التصحــر  ، 2030 - 2018مــع الحفــاظ ىلع الصلــة الوثيقــة
باتفاقيــة األمــم املتحــدة للتنــوع البيولوجــي ،واتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ ،واألجنــدة  21وأهــداف التنميــة املســتدامة.
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ج  .برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر ألفق 2030
 – Iنتائج تقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر 1998
 .1. 1اإلعداد والتنفيذ
يهــدف برنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة التصحــر ،الــذي تــم إعتمــاده ســنة  1998أي بعــد ثــاث ســنوات مــن املصادقــة ىلع اتفاقيــة مكافحــة
التصحــر ،إلــى «مكافحــة التصحــر بالبــاد وتخفيــف آثــار الجفــاف يف البيئــات القاحلــة وشــبه القاحلــة وشــبه الرطبــة الجافــة» وذلــك بالقيــام
بإجــراءات فعالــة يتــم اتخاذهــا ىلع املســتويات املحليــة والجهويــة والوطنيــة والدوليــة ضمــن مقاربــة مندمجــة وتشــاركية وذلــك بتشــريك الســكان
املعنييــن واملؤسســات واملنظمــات املهنيــة واملنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا ،بغــرض املســاهمة يف تحقيــق التنميــة املســتدامة باملناطــق
املتأثــرة بالتصحــر.
ولتحقيــق هــذه األهــداف ،اعتمــد برنامــج العمــل الوطنــي ىلع عمليــات فنيــة مصحوبــة بتدابيــر دعــم .حيــث ركــزت العمليــات الفنيــة ىلع أعمــال
املحافظــة ىلع امليــاه والتربــة وبنــاء منشــآت تعبئــة املــوارد املائيــة ومكافحــة تملــح األراضــي ،وإعــادة اســتخدام امليــاه املعالجــة وميــاه النــز
يف الزراعــة ومكافحــة زحــف الرمــال وتجديــد الغابــات وإعــادة تشــجير األراضــي القاحلــة والتنميــة الزراعيــة والرعويــة وتحســين خصوبــة التربــة
املتدهــورة.
أمــا مشــاريع الدعــم األفقيــة فقــد شــملت تعزيــز املعــارف األساســية وتطويــر نظــم املعلومــات واملراقبــة املنهجيــة للمناطــق املعرضــة للجفــاف
والتصحــر ،وإعــداد خطــط التأهــب للجفــاف وتوفيــر الطاقــة يف املناطــق الريفيــة ودعــم التربيــة البيئيــة.
ىلع املســتوى الدولــي وكذلــك يف تونــس شــهد تنفيــذ برامــج العمــل الوطنيــة ملكافحــة التصحــر نقائــص ذات عالقــة بالتمويــل لعــدم التــزام
املجتمــع الدولــي وخاصــة البلــدان الغنيــة بهــذا املســار الــذي لــم يحــظ باهتمامهــم بشــكل مباشــر مــن حيــث املبــدأ ،حيــث أنــه لــم يتــم تخصيــص
آليــات لتمويــل هــذه البرامــج .ىلع املســتوى الوطنــي ،باإلضافــة إلــى تزامــن فتــرة تنفيــذ برنامــج العمــل الوطنــي مــع اقتصــاد وطنــي هــش فــإن
الهيــاكل اإلداريــة واالجتماعيــة لــم تكــن مســتعدة لتبنــي هــذا البرنامــج وتنفيــذ مكوناتــه تنفيـذًا فعــاالً.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أدى التشــخيص املفصــل إلــى العديــد مــن النتائــج التــي تــم تلخيصهــا يف مجموعتيــن )1 :تلــك املتعلقــة بعمليــة صياغــة
برنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة التصحــر؛  )2وتلــك املتعلقــة بســجل اإلنجــازات الخاصــة بالعمليــات املضمنــة يف برنامــج العمــل الوطنــي وهــي
كاآلتــي :
ىلع مســتوى الصياغــة :لــم تتــم صياغــة برنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة التصحــر ىلع قواعــد معلومــات موثوقــة .حيــث أن الخبــراء لــم يتوصلــوا
إلــى تحديــد تعريــف توافقــي وعملــي ملفهــوم «التصحــر» الــذي ينطبــق ىلع الســياق التونســي .وهــذا مــا يفســر حقيقــة أن األهــداف والغايــات
قــد تــم تضخيمهــا لتكــون غيــر متناســبة مــع القــدرات املؤسســاتية واالقتصاديــة واالجتماعيــة للبلــد.
ىلع مســتوى التنفيــذ :كان هنــاك هيمنــة ىلع اعتمــاد املنهجيــة القطاعيــة التــي عرفــت بتنســيق ضعيــف ويف بعــض األحيــان غائــب بيــن
القطاعــات (الغابــات واملراعــي ومــوارد امليــاه والتربــة )... ،وصعوبــة التعامــل بيــن هيــاكل التنفيــذ التــي تفاقمــت بســبب ضعــف الالمركزيــة التــي
دعــت إليهــا اتفاقيــة مكافحــة التصحــر .وغالبًــا مــا كانــت الوضعيــة العقاريــة وصغــر حجــم األراضــي الفالحيــة مــن أهــم العوائــق أمــام أعمــال
التهيئــة .مــن جانبهــم لــم يكــن الســكان املحليــون مســتعدون العتمــاد اإلجــراءات املخطــط لهــا يف ســياق جديــد مــن االنتقــال نحــو التحريــر وفــك
ارتبــاط الدولــة وتشــريك وإدمــاج مختلــف البنــى املجتمعيــة .كمــا تــم تســجيل خيــارات فنيــة غيــر مناســبة.
يمثــل ضعــف البنيــة التحتيــة عائقــا للوصــول إلــى بعــض املناطــق ،ممــا أدى إلــى انخفــاض عــدد الســكان املحلييــن وتقلــص القــوى العاملــة
املحليــة الالزمــة لتنفيــذ األنشــطة املبرمجــة .أمــا بالنســبة لإلطــار التنظيمــي واملؤسســاتي وىلع الرغــم مــن أنــه قــد ســاهم بقــدر مــا يف
حمايــة هــذه املــوارد الطبيعيــة فهــو ال يــزال يشــكو مــن عــدة عوائــق (عــدم تفعيــل مجلــة املحافظــة ىلع امليــاه والتربــة ،مجلــة الغابــات مقيــدة

برنامج العمل الوطني ملكافحة التصحر
املوائم لإلطار االستراتيجي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 2030 - 2018

5

ملشــاركة األطــراف الفاعلــة) .إلــى جانــب مــا ذكــر ،فــإن ضعــف الجانــب اإلتصالــي ســاهم يف محدوديــة تنفيــذ برنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة
التصحــر ،وال ســيما مــن طــرف الســكان املحلييــن .يف هــذا الســياق ويف ظــل قاعــدة علميــة ضعيفــة التفاقيــة مكافحــة التصحــر ،فقــد يبقــى
العمــل يف هــذا املجــال منفصــا عــن االحتياجــات الحقيقيــة امليدانيــة.

 .2.1حالة التصحر
إذا كان الوضــع الحالــي للنظــم اإليكولوجيــة وتدهــور األراضــي والتصحــر قــد تــم تحديــده نوعيــا بطريقــة كافيــة نســبيا مــن قبــل العديــد مــن
الخبــراء ،فإنــه يظــل غيــر دقيــق وغيــر محيــن مــن ناحيــة التقديــرات الكميــة .فكمــا هــو معلــوم ،يتخــذ التصحــر أشــكاال متعــددة منهــا االنجــراف
املائــي والهوائــي لألراضــي وتغــدق التربــة وتملحهــا وتدهــور الغطــاء النباتــي وهشاشــة وضعــف صمــود املنظومــات البيئيــة.
وبصفــة عامــة ،فــإن أكثــر مــن ثالثــة أربــاع األراضــي بالبــاد مهــددة بالتصحــر خاصــة يف املناطــق القاحلــة (جنــوب ووســط تونــس) وشــبه القاحلــة
(الظهريــة وجــزء مــن املناطــق الشــمالية) .ويهــم هــذا التهديــد  ٪ 16.4مــن األراضــي يف املناطــق شــبه القاحلــة و ٪ 77.6مــن األراضــي القاحلــة
والصحــراء (االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة.)2014 ،
ولقــد أظهــر التشــخيص األخيــر أن النظــم اإليكولوجيــة الطبيعيــة التونســية تشــهد حال ًيــا تدهــورا متقدمــا و متزايــدا يمكــن مالحظتــه مــن خــال
نقــص التغطيــة النباتيــة و عــدم توازنهــا و محدوديــة إنتاجيتهــا.

§ النظم اإليكولوجية للغابات والمراعي
ىلع الرغــم مــن أن الغابــات محميــة بموجــب مجلــة الغابــات ،فإنهــا تتعــرض لضغوطــات بســبب الرعــي الجائــر والحرائــق وغيرهــا مــن اإلشــكاليات
انخفاضــا يف
ً
التــي تقلــص ســنويًا مســاحة املناطــق الغابيــة وتمنــع تجددهــا الطبيعــي ،حيــث شــهدت غابــات الفليــن ىلع وجــه الخصــوص
املســاحة بنســبة  ٪ 60منــذ نصــف قــرن.
كمــا شــهدت النظــم اإليكولوجيــة الطبيعيــة الرعويــة تراجعــا مــن حيــث املســاحة واالنتــاج .ويرجــع ذلــك أساســا إلــى الزيــادة يف عــدد الســكان
وارتفــاع قطيــع املاشــية وتوســع املســاحات املزروعــة .ويف املجمــل ،تقــدر مســاحة املراعــي املحولــة إلــى أراضــي زراعيــة بحوالــي  34000هكتــار
يف الســنة.
ويف الشــمال ،أيــن تمتــد املراعــي موئــد الحرجيــة ،فتقــدر املراعــي الغابيــة التــي وقــع تعريتهــا ىلع مــدى الســنوات الـــ  35املاضيــة بحوالــي
 .٪ 20ويف الوســط ،فقــد تراجعــت مســاحات الحلفــاء بســرعة مثيــرة للقلــق لحســاب الزراعــة بمــا يناهــز  350ألــف هــك .أمــا يف الجنــوب ،حيــث املناخ
أكثــر قســوة ،فــإن الرعــي الجائــر واإلزالــة العشــوائية لألنــواع النباتيــة املعمــرة هــي العوامــل الرئيســية لتدهــور املراعــي.

§المناطق المحمية
يوجــد يف تونــس  44منطقــة محميــة ( 17حديقــة وطنيــة و 27محميــة طبيعيــة) تتمتــع بإطــار قانونــي ،غيــر أنها تتعــرض إلى قيــود قانونيــة وعملية
لحســن إدارتهــا يمكــن تلخيصهــا يف النقــاط التاليــة )1( :صعوبــة التمييــز يف املمارســة العمليــة بيــن الحديقــة الوطنيــة واملحميــة الطبيعيــة ،بالرغــم
مــن أن مجلــة الغابــات واملراعــي تعطــي تعريفــا واضحــا لــكل منهمــا)2( ،ضعــف التدابيــر املنجــزة للمحافظــة ىلع العديد مــن املناطق املحميــة (خاصة
املناطــق املحدثــة بعــد ســنة  )3( ، )2010كثــرة اإلعتــداءات ىلع املناطــق املحميــة منــذ أحــداث ثــورة  14جانفــي .2011

§موارد التربة
ترزخ موارد التربة يف تونس تحت وطأة تدهور ناجم عن عدة عوامل منها االنجراف املائي والهوائي وامللوحة.
ويســبب االنجــراف املائــي يف تونــس ضيــاع حوالــي  11000هكتــار مــن األراضــي املنتجــة ســنويا .وتبلــغ مســاحة األراضــي املتضــررة مــن هــذا االنجــراف
 3,56مليــون هكتــار منهــا  ٪ 71أراضــي شــديدة االنجــراف و  ٪ 50أراضــي مهــددة بإنجــراف حــاد.
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أمــا االنجــراف الهوائــي والترمــل ،فهــو يمــس خاصــة األراضــي بمناطــق الجنــوب التونســي وبأقــل درجــة الوســط ،فتبلــغ مســاحة األراضــي شــديدة
الضــرر مــن االنجــراف  7,356مليــون هكتــار فيمــا تبلــغ مســاحة األراضــي متوســطة الضــرر مــن االنجــراف الهوائــي  4,792مليــون هكتــار.
أما يف ما يتعلق بتملح التربة ،فتبلغ مساحة التربة املتملحة عن طريق الري حوالي  10000هكتار.

§الموارد المائية
تعتبــر تونــس بلــدا فقيــرا مــن ناحيــة املــوارد املائيــة .ففــي عــام  2011بلــغ النصيــب املتــاح للفــرد  450متــر مكعــب ســنويا ،وسيشــهد هــذا الرقــم
تراجعــا إلــى أقــل مــن  360متــر مكعــب ســنويا بحلــول عــام ( 2030مقابــل حــد أدنــى تعتمــده األمــم املتحــدة يبلــغ  1000متــر مكعــب للفــرد ســنويا).
وبتعبئــة كميــة تبلــغ  4270مليــون متــر مكعــب مــن املــوارد املائيــة ،تجــاوز معــدل التعبئــة  ٪ 93مــن املــوارد املائيــة القابلــة للتعبئــة .وبذلــك،
تــدرج مســألة األمــن املائــي كرهــان بالــغ األهميــة يف البــاد إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار الزيــادة يف االحتياجــات ضمــن ســياق تغيــر املنــاخ الــذي
يشــهده العالــم.

§النظم البيئية الرطبة
يوجــد بالجمهوريــة التونســية  256منطقــة رطبــة منهــا  41ذات أهميــة عامليــة مدرجــة ضمــن اتفاقيــة رامســار مســاحتها  840,3هكتــار .وبالرغــم
مــن أن املعطيــات شــحيحة حــول هــذه املنظومات(ســباخ وبحيــرات) فهــي تتعــرض عــادة النتهــاكات بشــرية متزايــدة مــن جــراء الضغوطــات
الحضريــة والســياحية و/أو االقتصاديــة ،بمــا يتســبب يف تلوثهــا .ولقــد كانــت لهــذه االنتهــاكات عواقــب ملموســة ىلع هــذه النظــم اإليكولوجيــة
بمــا يف ذلــك حيواناتهــا ونباتاتهــا وخاصــة الطيــور املهاجــرة.

§تأثيرات تغير المناخ
يف واقــع األمــر ،ال يوجــد الــى حــد اآلن دراســات تقييميــة دقيقــة لتأثيــر التغييــرات املناخيــة ىلع املنظومــات األيكولوجيــة ،فــكل مــا نعرفــه
هــو اإلرتفــاع املؤكــد ملعــدل درجــات الحــرارة ،بينمــا يظــل التغيــر يف نظــام األمطــار محــا للجــدل والتبايــن .أمــا مــن ناحيــة العرضــة وهشاشــة
املنظومــات األيكولوجيــة ،فقــد بينــت الدراســات يف تونــس أن البــاد معرضــة بشــدة الــى تأثيــرات تغيــر املنــاخ وهــو مــا يضــع اإلقتصــاد والســكان
ومختلــف املنظومــات األيكولوجيــة يف دائــرة الهشاشــة .وتعتبــر املناطــق الريفيــة واملناطــق الداخليــة بالخصــوص مــن أكثــر مناطــق البــاد عرضــة
للتأثيــرات الســلبية لتغيــر املنــاخ إذ أن نمــط عيــش متســاكنيها يرتبــط ارتباطــا وثيقــا باملــوارد الطبيعيــة الغابيــة والزراعيــة .لذلــك تتبــوأ الفالحــة
والنظــم األيكولوجيــة (غابــات ومراعــي وتربــة ومناطــق رطبــة  )...األولويــة يف صلــب إاســتراتيجيات مجابهــة تغيــر املنــاخ.

 -IIتوجهات االستراتيجيات القطاعية في أفق  2030وتناغمها مع برنامج العمل الوطني لمكافحة
التصحر
بالرغــم مــن الجهــود املبذولــة بتونــس يف مجــال حمايــة املنظومــات األيكولوجيــة ومقاومــة التصحــر ،فــا تــزال عديــد الصعوبــات قائمــة وزادت
حدتهــا منــذ ســنة  .2011فقــد كان لتدهــور املنظومــات األيكولوجيــة تأثيــرات ســلبية ليــس فقــط ىلع النشــاط االقتصــادي ونجاعتــه ،بــل أيضــا
ىلع املتســاكنين وظــروف عيشــهم .وكان لتدهــور التربــة والغابــات والتنــوع البيولوجــي تأثيــرا ســلبيا ىلع اإلنتاجيــة الفالحبــة واســتدامة املــوارد
الطبيعيــة .كمــا كان لنفــاذ ميــاه البحــر أمــام تراجــع منســوب املوائــد املائيــة الســاحلية تأثيــرا ىلع نوعيــة امليــاه الجوفيــة ممــا عمــق تبعيــة هــذه
املناطــق مليــاه الشــمال.
وحيــث أن تونــس تواجــه اليــوم تحديــات كبــرى اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة .فإنــه مــن الضــروري إعتمــاد رؤى اســتراتيجية جديــدة إلدارة مقتضيــات
حمايــة املــوارد الطبيعيــة وفقــا لرهانــات التنمية املســتدامة.
ولهذه الغاية ،تم يف اآلونة األخيرة تطوير أو تحديث عديد االستراتيجيات ذات العالقة بمكافحة التصحر ،وخاصة منها املحافظة ىلع املياه والتربة
والغابات واملراعي والتنوع البيولوجي واملياه والواحات وتغير املناخ.
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 .1.2استراتيجية المحافظة على المياه والتربة 2030
أعــدت وزارة الفالحــة و الصيــد البحــري و املــوارد املائيــة (اإلدارة العامــة للتهيئــة واملحافظــة ىلع األراضــي الفالحيــة) اســتراتيجيتها الجديــدة
للمحافظــة ىلع امليــاه والتربــة ضمــن رؤيــة مســتقبلية يف أفــق  2030بهــدف تحقيــق «مناطــق ترابيــة ريفيــة مزدهــرة تتــم فيهــا التنميــة
باالعتمــاد ىلع فالحــة منتجــة وتصــرف بطريقــة مســتدامة يف املــوارد الطبيعيــة وصامــدة أمــام تغيــر املنــاخ ،وذلــك مــن خــال عمليــات
املحافظــة ىلع امليــاه والتربــة املوجهــة نحــو اإلنتــاج والتــي يتــم تنفيذهــا وتقاســمها مــن قبــل الفالحيــن» (اإلدارة العامــة للتهيئــة واملحافظــة
ىلع األراضــي الفالحيــة.)2017 ،
وىلع عكــس اســتراتيجيات املحافظــة ىلع امليــاه والتربــة الســابقة ( 2001-1990و ،)2011-2002فــإن هــذه االســتراتيجية الجديــدة تراهــن ىلع االبتكار
يف مناهــج وأدوات تنفيذهــا ،إذ أنهــا تطــرح مقاربــة تمــزج بيــن التهيئــة والتنميــة الريفيــة بصفــة شــمولية تدعــم بعــد اإلندمــاج واإلســتدامة مــا
يجعلهــا تتناغــم وتتكامــل مــع الرؤيــة األفقيــة لبرنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة التصحــر.
وتنقســم محــاور هــذه االســتراتيجية إلــى مجموعتيــن مــن العناصــر :العناصــر ذات الطبيعــة الفنيــة والعناصــر األفقيــة أو املشــتركة .وقــد تــم توزيــع
برنامــج التهيئــة حســب الواليــات كمــا وقــع ضبطــه ىلع أســاس تحديــد خارطــة مناطــق تدخــل ذات أولويــة تغطــي  2717508هكتــارا ،أي مــا يعــادل
 ٪ 17.5مــن مســاحة البــاد.
أما بخصوص العناصر األفقية ،فهي تخص بناء القدرات والجوانب القانونية واملؤسساتية والتمويل واملتابعة والتقييم.

 .2.2االستراتيجية الوطنية للتصرف المستدام في الغابات والمراعي ()2024 - 2015
خالفــا لالســتراتيجيات الغابيــة الســابقة التــي كانــت تهــدف جميعهــا إلــى املحافظــة والرفــع مــن مســاحة املناطــق الغابيــة ،تبنــت اإلدارة العامــة
للغابــات واملراعــي إســتراتيجية وطنيــة جديــدة لتنميــة والتصــرف املســتدام يف الغابــات واملراعــي  2024 - 2015وذلــك للحــد مــن تدهــور الغابــات
واملراعــي وملقاومــة التغيــر املناخــي والتصحــر.
وحيــث أن هــذه اإلســتراتيجية تهــدف ىلع الســواء الــى حمايــة الغابــات واملراعــي وتحقيــق تنميــة اقتصاديــةو إجتماعيــة مــن خــال مشــاركة
املنظمــات األهليــة والخــواص يف التصــرف يف هــذه الغابــات واملراعــي ،فقــد اعتمــدت خمســة أهــداف وهــي :
( )1تكييــف اإلطــار املؤسســاتي والتشــريعي للقطــاع وتدعيــم القــدرات مــن أجــل تحســين حوكمــة التصــرف املشــترك يف الغابــات واملراعــي)2( ،
تحســين مســاهمة القطــاع يف التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والحــد مــن الفقــر ،عبــر حمايــة وتثميــن املشــاهد الفالحية-الغابية-الرعويــة
وتثميــن املنتوجــات الغابيــة والرعويــة وتشــريك الســكان املحلييــن والقطــاع الخــاص مــن خــال تنفيــذ آليــات التصــرف املشــترك ودعــم تطويــر
سالســل القيمــة للمنتجــات الزراعيــة والغابيــة والرعويــة )3( ،وضــع وتنفيــذ آليــة مبتكــرة لحوافــز االســتثمار لزيــادة الغطــاء الغابــي وتنميــة األراضــي
الفالحيــة املتدهــورة الخاصــة وذلــك بغراســة األشــجار املثمــرة والغابيــة بمــا يدعــم مصــادر الدخــل للمالكيــن ويحســن خدمــات النظــم األيكولوجيــة
وتثبيــت (تخزيــن  ) Séquestrationالكربــون للمســاهمة يف املجهــود العــام ملقاومــة االنحبــاس الحــراري )4( ،صيانــة وتحســين وظائــف وخدمــات
املــوارد الغابيــة ال ســيما مــن خــال تحســين املعــارف وتطويــر نظــام معلومــات وطنــي للمتابعــة خــاص بالغابــات واملراعــي ،و( )5تقويــة وتحســين
رأس املــال الغابــي والرعــوي.
إال أنــه ،مقارنــة باملجــال الغابــي ،لــم يحــظ قطــاع املراعــي الــذي يتعــرض لخطــر التصحــر ،باألهميــة املطلوبــة ضمــن االســتراتيجية الوطنيــة
للتصــرف وللتنميــة املســتدامة للغابــات واملراعــي  .2024 - 2015فاملالحــظ أن العنصريــن الخاصيــن باملراعــي باالســتراتيجية  -وهمــا «أمثلــة تهيئــة
املراعــي الخاضعــة لنظــام الغابــات (املبرمجــة ىلع مســاحة  150000هكتــار)» و»برنامــج تحســين املراعــي ومكافحــة زحــف الرمــال (املبرمجــة ىلع
مســاحة  150000هكتــار)» – ضعيفيــن للغايــة مقارنــة باملســاحة الجمليــة للبــاد وكذلــك مقارنــة باملســاحات الرعويــة الخاضعــة لنظــام الغابــات
التــي تقــدر مســاحتها بمليــون هكتــار والتــي تتطلــب تحســين طــرق التصــرف فيهــا ملعالجــة التدهــور الــذي تشــهده وخاصــة يف جنــوب البــاد.
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 .3.2استراتيجية التنوع البيولوجي .2030 – 2018
أظهــرت نتائــج املراجعــات الدوليــة لتنفيــذ اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي الــى غايــة ســنة  2010أن األهــداف املعتمــدة للحــد مــن فقــدان التنــوع
البيولوجــي لــم يتــم تحقيقهــا ىلع الرغــم مــن إحــراز بعــض التقــدم يف هــذا املجــال .ولقــد تــم اعتمــاد خطــة اســتراتيجية جديــدة للتنــوع
البيولوجــي  2020 - 2011يف مؤتمــر األطــراف العاشــر لالتفاقيــة يف «ناغويــا» (اليابــان) لتمكيــن الــدول األطــراف مــن تحديــث اســتراتيجياتها وخطــط
العمــل الوطنيــة للتنــوع البيولوجــي ومواءمتهــا مــع أهــداف «أيشــي».
وتطمــح االســتراتيجية الوطنيــة وخطــة العمــل املحينتيــن بتونــس بحلــول عــام  2030إلــى أن يكــون التنــوع البيولوجــي يف البــاد أكثر صمــودا أمام
تغيــر املنــاخ ،وحمايــة مــن التهديــدات ،واملحافظــة عليــه والتصــرف فيــه بطريقــة تســاهم بشــكل مســتدام يف التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
للبــاد .وقــد تــم ترجمــة هــذه الطموحــات إلــى األهــداف التاليــة  )1( :الحــد مــن تدهــور مكونــات التنــوع البيولوجــي ىلع املســتويات الثالثــة :
النظــم اإليكولوجيــة واألنــواع والتنــوع الجينــي )2(،االســتخدام املســتدام للتنــوع البيولوجــي والحــد مــن الضغوطــات الرئيســية عليــه الناجمــة عــن
األنشــطة البشــرية وانتشــار األنــواع الغريبــة الغازيــة وتغيــر املنــاخ والتلــوث )3( ،الحفــاظ ىلع النظــم اإليكولوجيــة والخدمــات التــي تقدمهــا)4( ،
حمايــة املعــارف واالبتــكارات واملمارســات التقليديــة والتقاســم العــادل واملنصــف للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدام املــوارد الجينيــة ،و( )5تعبئــة
املــوارد املاليــة وتطويــر القــدرات للتصــرف يف التنــوع البيولوجــي.
هدفــا خصوصيــا و 48إجــرا ًء ســيتم
ً
(عامــا) و40
هدفــا اســتراتيجيًا َ
ً
ويف هــذا االطــار ،وضعــت االســتراتيجية خمــس أولويــات وطنيــة مقســمة إلــى 15
تنفيذهــا بحلــول عــام  )1( : 2030األولويــة  ،1تعزيــز القــدرة ىلع تنفيــذ ومتابعــة االســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة للتنــوع البيولوجــي)2( ،
األولويــة  ،2دمــج قيــم التنــوع البيولوجــي يف جميــع السياســات القطاعيــة )3( ،األولويــة  ،3تطويــر املعرفــة وتقييــم املعــارف التقليديــة )4( ،األولويــة
 ،4الحــد مــن الضغوطــات والتهديــدات ىلع التنــوع البيولوجــي وتشــجيع اســتخدامه املســتدام )5( ،األولويــة  ،5حمايــة واســتعادة بنــاء التنــوع
البيولوجــي ،وتحســين صمــود النظــم اإليكولوجيــة وتعزيــز خدماتهــا.

 .4.2استراتيجية الموارد المائية .2050
تعتبــر تونــس مــن دول جنــوب البحــر املتوســط التــي تعانــي مــن نــدرة امليــاه حيــث أن حوالــي ربــع هــذه املــوارد تأتــي مــن امليــاه الجوفيــة
غيــر املتجــددة وبالتالــي فهــي آيلــة للنفــاذ .وبخصــوص املــوارد املتجــددة فهــي بدورهــا تعانــي مــن ضغوطــات ســتتفاقم أكثــر تحــت تأثيــر
تغيــر املنــاخ ،باإلضافــة إلــى زيــادة الضغــط البشــري (االحتياجــات الزراعيــة والصناعيــة وميــاه الشــرب) .لذلــك ،تــم اعتبــار األمــن املائــي كأولويــة
وطنيــة ضمــن برنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة التصحــر مــن خــال مواءمتــه مــع االســتراتيجيات القائمــة يف هــذا املجــال .ومــع ذلــك ،ال توجــد
يف الوقــت الحالــي اســتراتيجية معتمــدة مــن الدولــة التونســية بشــكل نهائــي لتكــون قــادرة ىلع التوفيــق بيــن التصــرف املســتدام يف امليــاه
وتأميــن إمداداتهــا للبــاد .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،شــرعت الدولــة مؤخ ـرًا يف إعــداد اســتراتيجية تســمى «امليــاه  »2050تأخــذ بعيــن االعتبــار
األهــداف التــي تعكــس املشــاغل الرئيســية لألمــن الغذائــي التونســي وضروريــات التصــرف املســتدام واملتكامــل للمــوارد املائيــة .وســترتكز
التوجهــات املســتقبلية الســتراتيجية «امليــاه  »2050ىلع :اســتمرار برنامــج تعبئــة املــوارد املائيــة ,والتصــرف املتكامــل لهــذه املــوارد ،والتصــرف
يف الطلــب ،وتنميــة املــوارد املائيــة غيــر التقليديــة ،وحمايــة ودعــم املــوارد املائيــة ودعــم برامــج التكيــف مــع تغيــر املنــاخ.

 .5.2استراتيجية التنمية المستدامة للواحات 2030
الواحــة هــي منظومــة بيئيــة للحيــاة واإلنتــاج وهــي تســاهم يف االقتصــاد الوطنــي واألمــن الغذائــي منــذ قــرون وقــام اإلنســان منــذ القــدم
بتطويرهــا بواســطة تعبئــة املــوارد املائيــة وإدخــال أصنــاف مختلفــة مــن النباتــات والحيوانــات.
إال أن الوضــع الحالــي للواحــات يبيــن وجــود معوقــات بســبب التطــور االجتماعــي واالقتصــادي ملجتمعــات الواحــات وتدهــور املــوارد املائيــة .وتطــرح
هــذه املعوقــات تهديــدات تثيــر مزيــدا مــن القلــق ىلع املــدى املتوســط والطويــل ضمــن ســياق تغيــر املنــاخ الــذي يفــرض ضغطــا متزايــدا ىلع
املــوارد الطبيعيــة.
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وللحفــاظ ىلع هــذه املنظومــة البيئيــة الثريــة واإلســتراتيجية ،وضعــت الــوزارة املكلفــة بالبيئــة ســنة  2015إســتراتيجية وخطــة عمــل بشــأن
التنميــة املســتدامة للواحــات ترتكــز ىلع تســعة محــاور ،تهــدف جميعهــا إلــى مكافحــة التصحــر وتدهــور األراضــي إمــا مباشــرة أو مــن خــال
اآلثــار غيــر املباشــرة .تتمثــل هــذه املحــاور فيمــا يلــي )1( :تحســين إدارة الواحــات وتشــريك جميــع أصحــاب املصلحــة يف تنفيــذ اإلســتراتيجية)2( ،
الحمايــة واإلدارة املتكاملــة واالقتصــاد يف املــوارد املائيــة بالواحــات )3( ،إعــادة بنــاء والحفــاظ ىلع التنــوع البيولوجــي للنباتــات والحيوانــات يف
املنظومــة الواحيــة )4( ،حمايــة البيئــة باملســاحات الزراعيــة والحضريــة للواحــات ،وتحســين الظــروف املعيشــية لســكان الواحــات )5( ،التصــرف
يف األراضــي الزراعيــة والحفــاظ عليهــا ومكافحــة التصحــر والتنميــة املســتدامة للبيئــة الحضريــة للواحــات )6( ،إعــادة تأهيــل اإلنتاجيــة والحفــاظ
ىلع نظــام زراعــي ســليم مــن خــال اســتعادة النظــام البيئــي للواحــات )7( ،تنميــة األنشــطة املــدرة للدخــل وتشــجيع االقتصــاد االجتماعــي
التضامنــي )8( ،إعــادة تأهيــل وتنميــة التــراث واملشــاهد الطبيعيــة ،والقيــم االجتماعيــة والثقافيــة والســياحية للواحــات )9( ،التصــرف يف املخاطــر
وتأقلــم الواحــات مــع تغيــر املنــاخ.

 .6.2اإلستراتيجية الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية
تعتبــر تونــس بكافــة مناطقهــا شــديدة التأثيــر بتغيــر املنــاخ حيــث تبيــن نتائــج مختلــف النمــاذج للتوقعــات املناخيــة تطــورا مقلقــا لدرجــات
الحــرارة وانخفاضــا ممكنــا للتســاقطات الســنوية لألمطــار .ونظــرا للتحديــات التــي تطرحهــا التغيــرات املناخيــة ،ينــدرج تدهــور األراضــي والتصحــر مــن
أولويــات تأقلــم الفالحة والنظــم األيكولوجيــة مــع هــذه التغييــرات املناخيــة .وفقــا للدراســة االســتراتيجية الوطنيــة لتأقلــم الفالحــة واملنظومــات
األيكولوجيــة مــع التغيــر املناخــي (أنجزتهــا وزارة الفالحــة بالتعــاون مــع وكالــة التعــاون الفنــي األملانــي .)GIZ
والتزامــا منهــا بتنفيــذ تعهداتهــا إزاء االتفــاق اإلطــاري األممــي لتغيــر املنــاخ  ،بــادرت بالدنــا بــإدراج تحديــات تغيــر املنــاخ ضمــن اهتماماتهــا البيئيــة
واعتمــدت توجهــات إلدراج التأقلــم مــع تغيــر املنــاخ ضمــن االســتراتيجيات القطاعيــة.
هــذا وال يــزال هنــاك عمــا طويــا ودقيقــا لنمذجــة تأثيــرات تغيــر املنــاخ ىلع املســتوى املحلي واملناطقــي (مصــب وادي ،منطقــة صغيــرة )...
وذلــك لتطويــر املعــارف والخبــرات التــي تمكــن مــن إعــداد و تنفيــذ خطــط تأقلــم ذات فعاليــة و جــدوى.

 . IIIاألهداف الوطنية الطوعية لتحييد تدهور األراضي
 .1. 3مفهوم «تحييد تدهور األراضي»:
حســب التعريــف املعتمــد مــن طــرف مؤتمــر األطــراف  12املنعقــد يف أنقــرة يف أكتوبــر ،2015فــإن «تحييــد تدهــور األراضــي»  NDTهــو «حالــة
تســتقر أو ترتقــي فيهــا كميــة ونوعيــة املــوارد مــن التربــة الضروريــة لدعــم وظائــف وخدمــات األنظمــة البيئيــة وتحســين األمــن الغذائــي ،وذلــك
ضمــن حيــز زمنــي وترابــي محــدد وأنظمــة بيئيــة معينــة» .وبذلــك ،بــرز هــدف «تحييــد تدهــور األراضــي»  NDTكفكــرة بســيطة ولكنهــا ثوريــة
تمكــن مــن ربــط اغلــب األهــداف األمميــة بعضهــا ببعــض ،وتعطــي لالتفاقيــة األمميــة ملقاومــة التصحــر أرضيــة عمليــة نحــو التصــرف املســتدام
يف األراضــي ويف نفــس الوقــت تتيــح إمكانيــة اســترجاع األراضــي املتدهــورة .هــذا ويكتســي هــذا الهــدف أيضــا بعــدا جديــدا يف مســار التنميــة
املســتدامة واملحافظــة ىلع املــوارد الطبيعيــة إذ أنــه يتقاطــع مــع أهــداف التنميــة املســتدامة  ODDيف مــا يتعلــق بمقاومــة االنحبــاس الحــراري
والتأقلــم مــع تغيــر املنــاخ وتحقيــق األمــن الغذائــي والطاقــي واملائــي ووقــف الهجــرة الســكانية القســرية والخالفــات للنفــاذ الــى املــوارد.

 .2.3قياس تحييد تدهور األراضي في تونس :المسار والنتائج:
لقيــاس غايــة «تحييــد تدهــور األراضــي»  ،NDTصادقــت لجنــة اإلحصــاء يف األمــم املتحــدة يف شــهر مــارس  2016ىلع مشــروع إطــاري دولــي
خــاص بمؤشــرات متابعــة ومراجعــة التقــدم الحاصــل لبلــوغ أهــداف التنميــة املســتدامة ىلع الصعيــد العاملــي.
ومــن بيــن هــذه املؤشــرات ،بــرز املؤشــر  1.3.15ومقاييســه الثالثــة كأدوات مالئمــة ومتميــزة ملتابعــة وتقييــم وانجــاز التقاريــر حــول اســترجاع األراضــي
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والنظــم البيئيــة املتدهــورة ومقاومــة التصحــر وبلــوغ غايــة «تحييــد تدهــور األراضــي» .ويف هــذا اإلطــار ،تــم صياغــة املؤشــر ( 1.3.15الــذي يقيــس
الغايــة  )3.15كمــا يلــي  :هــو «نســبة األراضــي التــي تتدهــور مــن جملــة املســاحة الجمليــة لألراضــي» .أمــا املقاييــس الثالثــة فهــي :
صبغة و إستعماالت األراضي .انتاجية األراضي.مخزون الكربون املثبت تحت وفوق التربة.صبغــة وإســتعمال األراضــي :تــم ضبــط هــذا املؤشــر مــن خــال اســتخدام الجــرد الوطني
الغابــي الــذي أنجــز يف مناســبتين ( 1995و  )2010مــع االشــارة وأن هذيــن الجرديــن لــم
وفقــا ملنهجيــة موحــدة ،وبالتالــي يصعــب التحليــل املقــارن للبيانــات وقيــاس
ينجــزا ً
تغيــر صبغــة و اســتعماالت األراضــي.
ولتجــاوز هــذه العقبــة يف هــذه الدراســة وضبــط «الوضعيــة املرجعيــة» لســنة
 ،2016تــم اعتمــاد األرقــام لــكال الجرديــن لســنتي  1995و 2010مــع إضافــة املســاحة
اإلضافيــة املتدهــورة حديثــا بيــن ســنتي  2010و 2016واملتعلقــة بالغابــات والشــجيرات
والبــراري واملناطــق النباتيــة املتناثــرة ومراعــي السباســب .هــذا وتــم تقييــم املســاحة
املتدهــورة بيــن  2010و 2016ىلع أســاس املعــدل الســنوي العــام للتدهــور املســجل
بيــن ســنتي  1995و ،2010وهــي فرضيــة مقبولــة يف ظــل عــدم توفــر بيانــات رســمية.
ومــن ناحيــة أخــرى ومــن أجــل انســجام تصنيــف «اســتعماالت األرض» مــع املرجعيــات
الدوليــة يف الغــرض ،تــم اعتمــاد التصنيــف املعتمــد مــن طــرف اآلليــة العامليــة ()MM
وهــو املتضمــن للوحــدات التاليــة  )1( :غابــات  )2( -شــجيرات وبــراري ومناطــق عشــبية
متناثــرة ومراعــي السباســب 2( -أ) مراعــي 2( -ب) مختلطــة  )3( -أراضــي مزروعــة )4( -
مناطــق رطبــة ومســطحات مائيــة  )5( -مناطــق اصطناعيــة  )6( -أراضــي جــرداء.
مــن خــال مقارنــة اســتعماالت األرض بيــن  1995و 2016يمكــن رصــد تطــور ســلبي (تقلــص)
يف مجــال مســاحة الغابــات والشــجيرات والبــراري واملناطــق العشــبية املتناثــرة ومراعــي السباســب.
ويف املجمــل ،تقــدر مســاحات األراضــي الغابيــة والرعويــة التــي تدهــورت خــال الفتــرة  2016 - 1995بـــ  738600هــك ،و تــم تســجيل انخفــاض كبيــر
ملســاحة املراعــي بالسباســب بلــغ  ٪ 10,4وللغابــات بلــغ  ٪ 4أي مــا يعــادل  531400هــك وقــع تحويلهــا إلــى أراضــي زراعيــة.
أمــا بالنســبة للمناطــق االصطناعيــة (مبانــي وشــبكات نقــل وتوابعهــا  ،)...فقــد ارتفعــت مســاحتها بـــ  ٪ 18بمــا يعــادل  29400هــك .وال يمكــن يف
هــذا الســياق إرجــاع ضيــاع األراضــي الفالحيــة لفائــدة املناطــق االصطناعيــة نظــرا ألن هنــاك جــزء معتبــر مــن التوســع ىلع أراضــي ضعيفــة اإلنتــاج
غيــر مصنفــة «أراضــي فالحيــة» .أمــا بالنســبة لباقــي األراضــي ،فــا يوجــد بيانــات كافيــة بخصوصهــا .وبالنســبة ملســاحة األراضــي الجــرداء ،فقــد
ارتفعــت بـــ  ٪ 4أي مــا يعــادل  177200هــك تشــمل أكــوام الرمــال التــي ال توجــد أيضــا بيانــات بخصوصهــا.
خالصــة :تحتــل األراضــي املزروعــة  % 28,5مــن التــراب الوطنــي وهــو مــا يطــرح رهــان اعتمــاد أنمــاط زراعيــة مســتدامة .وتبيــن املعطيــات أن هــذه
النســبة يف تزايــد وذلــك ىلع حســاب األنظمــة البيئيــة مثــل الغابــات واملراعــي حيــث ســجلت األراضــي الزراعيــة زيــادة بحوالــي نصــف مليــون هــك
خــال العشــرين ســنة األخيــرة (زيادة بـــ .)% 13
ويف املقابــل ،تراجعــت التشــكيالت الغابيــة والغابــات األخــرى التــي تحتــل  % 6مــن التــراب الوطنــي – ىلع التوالــي بحوالــي  27100هــك و504300
هــك خــال نفــس الفتــرة ،أي بنســبة  % 4و,% 10
أما بالنسبة لألراضي الجرداء فقد ارتفعت مساحتها بـ  177200هك خالل العشرون سنة األخيرة (زيادة بـ .)4%
وباملجمل ،فقد بلغت مساحة األراضي املتدهورة  738600هك وجب استرجاعها.
برنامج العمل الوطني ملكافحة التصحر
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* مؤشــر «إنتاجيــة األراضــي»  :تعـرَف «إنتاجيــة األراضــي» ىلع أنهــا « القــدرة اإلنتاجيــة
األوليــة الصافيــة للمســاحة ،والتــي تمثــل الطاقــة التــي تثبتهــا النباتــات خالصــة دون
النتــح» .وينقســم منحــى تطــور هــذا املؤشــر إلــى خمســة أقســام :
( )1انخفاض اإلنتاجية )2( ،بوادر أولى لالنخفاض )3( ،مستقرة ولكنها مضطربة )4( ،غير مستقرة،
( )5زيادة اإلنتاجية (شبكة التصحر يف الساحل .)ReSaD, 2017
اســتنادا إلــى سلســلة كافيــة مــن خرائــط
ً
وباعتبــار عــدم توفــر بيانــات الحتســاب اإلنتاجيــة
«مؤشــر اإلخضــرار»  NDVIىلع امتــداد مــدة زمنيــة كافيــة ،فقــد تــم احتســاب هــذا املؤشــر بيــن
ســنتي  2003و 2009وقــع أختيارهمــا ىلع أســاس تقــارب يف مســتوى األمطــار وتوزيــع األمطــار
(انظــر التقريــر الرئيســي للمرحلــة األولــى).
وحددت هذه املقارنات ثالث مناحي مختلفة لهذا التطور :
( )1منحــى النخفــاض مؤشــر االخضــرار  NDVIيعكــس انخفاضــا يف إنتاجيــة األراضــي ،يخــص
أساســا جهــة الشــمال وىلع نحــو أقــل ىلع وســط البــاد ومنطقــة الجفــارة (اللــون األزرق ىلع
الخريطــة).
عموما زيادة يف اإلنتاجية
ً
( )2منحى زيادة مؤشر االخضرار  NDVIويمثل
(املناطق الحدودية الغربية والساحل) (اللون األحمر ىلع الخريطة).
( )3منحى ثابت ال يتغير ،ويمثل استقرارا يف إنتاجية األراضي ،كما يشمل أيضا األراضي التي تنعدم
فيها االنتاجية مثل العرق الشرقي الكبير ،العديد من املناطق القاحلة والجبال ( ...اللون األصفر
ىلع الخريطة).
هذا ومكنت عملية دمج خريطة تغيرات مؤشر االخضرار  NDVIمع خريطة استعماالت األرض وتغيرها لعام  2016من تحديد مكامن االنخفاض يف
اإلنتاجية حسب نوع استعمال األراضي كما هو موضح بالجدول التالي:
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الجدول  :1تطور اإلنتاجية حسب استعماالت األراضي
استعماالت األراضي

المساحة (هكتار) وف ًقا للجرد الغابي في:
1990

2016

زيادة

تطور اإلنتاجية ()2009 - 2003
عالمات أولى
ثابتة
لإلنخفاظ

انخفاض

( )1الغابات

692450

665393

258665

474018

12381

31608

( )2الشجيرات واألراضي العشبية والمناطق قليلة النباتات
ومراعي السباسب وفسيفساء

5665300

4680956

38711

3055737

115915

806918

( 2أ) الشجيرات واألراضي العشبية والمناطق قليلة النباتات

354200

324181

24235

255946

11531

28242

( 2ب) مراعي السباسب

4861100

4356775

14476

2799791

104384

778676

( 2ج) فسيفساء

450000

*****

( )3أراضي زراعية

4125100

4654312

( )4األراضي الرطبة والمسطحات المائية

780801

*****

1152086

3320806

81417

408526

( )5المناطق االصطناعية ***

163754

193094

21813

155848

900

19335

( )6أرضي جرداء ****

4561595

4738812

31490

4698743

110259

170866

المجموع

15989000

16308945

1502765

11705152

320872

1437254

المصدر :اإلدارة العامة للبيئة و جودة الحياة 2019 -

خالصــة ،تبيــن خارطــة تغيــر مؤشــر االخضــرار  NDVIأن أغلــب أراضــي البــاد ( )٪ 78مصنفــة ذات «إنتاجيــة مســتقرة» .أمــا األراضــي املصنفــة ذات
«انتاجيــة يف تراجــع» أو التــي «اظهــرت مؤشــرات أولــى ىلع إنخفــاض االنتاجيــة» فهــي تمســح ىلع التوالــي  1247100هــك و 209700هــك ،أي
بمجمــوع  1456800هــك وهــو مــا يمثــل  ٪ 13مــن األراضــي ،وهــذه نســبة ليســت بالهينــة وهــو مــا يطــرح أســئلة حــول اســتدامة االنظمــة البيئيــة
واألنظمــة الزراعيــة يف ظــرف يتميــز بضعــف حوكمــة التغييــرات املناخيــة بالبــاد..
* مؤشر «مخزون الكربون المثبت تحت التربة وفوقها» :والذي يخص كمية الكربون يف مختلف طبقات التربة ()Redsat 2017
نظــرا لغيــاب معطيــات حــول مخــزون الكربــون املثبــت بــاألرض بالبــاد التونســية ىلع الصعيديــن املكانــي والزمانــي (ال توجــد اال بعــض املعطيــات
املحــدودة الخاصــة بمنطقــة معينــة) ،وقــع اعتمــاد املســاحة املتدهــورة بيــن ســنتي  1995و – 2016وهــي  177217هــك – كهــدف لتحســين نســبة
الكربــون بهــا ،وذلــك ىلع اعتبــار أن األراضــي األكثــر تضــررا مــن حيــث ضعــف نســبة الكربــون هــي تلــك التــي توجــد باملناطــق القاحلــة أيــن تكــون
الظــروف املناخيــة األكثــر قســاوة والظــروف االقتصاديــة االجتماعيــة األكثــر هشاشــة.
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 .3.3تحديد األهداف الوطنية الطوعية.
كمــا ســبق ذكــره ،يتطلــب تحديــد األهــداف الطوعيــة الوطنيــة بخصــوص «تحييــد تدهــور األرض» إجــراء مشــاورات واســعة النطــاق وتشــريك جميــع
الجهــات الفاعلــة ىلع كل املســتويات املركزيــة والجهويــة واملحليــة .لذلــك ،تكفلــت اآلليــة العامليــة بتنفيــذ برنامــج مســاندة لفائــدة الــدول
األطــراف لتحديــد هــذه األهــداف.
واعتمــادا ىلع نتائــج تشــخيص وضعيــة األراضــي واملنظومــات البيئيــة وىلع الوضعيــة املرجعيــة الخاصــة بهــا ،وبالرجــوع الــى االســتراتيجيات
القطاعيــة الصــادرة حديثــا (املحافظــة ىلع امليــاه والتربــة – الغابــات واملراعــي – التنــوع البيولوجــي – تغيــر املنــاخ  ،)....وبالنظــر الــى االطــار
االســتراتيجي العشــري  2030 - 2018لالتفاقيــة األمميــة ملكافحــة التصحــر ،وإستئناســا بنتائــج املشــاورات املنجــزة ضمــن الورشــات الجهوية (بالشــمال
والوســط والجنــوب) ،يمكــن أن نقــدم بصــورة أوليــة األهــداف الطوعيــة الوطنيــة حــول «تحييــد تدهــور األرض» ومقاييســها الثالثــة كمــا يلــي :

¬ الهدف الرئيسي:
يرمــي الهــدف الوطنــي الطوعــي ،يف أفــق  ،2030إلــى اســترجاع مجمــل األراضــي املتدهــورة ىلع مســاحة قدرهــا  2.2مليــون هكتــار،1
مــع الســعي الــى خفــض ثــم وقــف تدهــور األراضــي املهــددة بالتدهــور وذلــك لبلــوغ هــدف «تحييــد تدهــور األرض» .

¬ األهداف الخصوصية :
يتفرع الهدف الرئيسي إلى أهداف خصوصية تتمثل فيما يلي :
	-وقــف عمليــة تحويــل الغابــات واألراضــي العشــبية واملراعــي بالسباســب إلــى أراضــي مزروعــة وذلــك مــن خــال اســترجاع 738.6
ألــف هكتــار ،بمــا يف ذلــك األراضــي الجــرداء ىلع مســاحة  177.2ألــف هكتــار
	-تحســين إنتاجيــة الغابــات والشــجيرات واألراضــي العشــبية املتناثــرة واملناطــق ذات الكثافــة النباتيــة املنخفضــة واملراعــي
بالسباســب واألراضــي الفالحيــة التــي تشــهد أو تظهــر عالمــات تقهقــر أولــى يف االنتاجيــة ىلع مســاحة  1.45مليــون هكتــار،
	-تحســين نســبة الكربــون املثبــت ىلع مســاحة  177.2ألــف هكتــار مــن خــال تقنيــات مختلفــة (التشــجير ،الزراعــة املســتدامة،
املــواد العضويــة ،إلــخ)،
	-وضع وتنفيذ خطط للتصرف املستدام للغابات التي تبلغ مساحتها  73900هكتار،
	-إنجاز وتنفيذ خطط تنمية املناطق املحمية الجديدة ىلع مساحة  100000هكتار،
	-إعــادة التشــجير (باألراضــي االشــتراكية والخاصــة للدولــة واألراضــي الخاصــة وجوانــب الطرقــات وىلع ضفــاف املنشــآت املائيــة،
إلــخ  )...ىلع مســاحة  292900هكتــار،
	-خطط للتصرف املتكامل واملستدام للمراعي ،بما يف ذلك املراعي تحت النظام الغابي ىلع مساحة  233300هكتار،
	-خطط للتصرف املشترك واملتكامل لسباسب الحلفاء ىلع مساحة  116600هكتار.

 1تمثل األراضي التي تغيرت استعماالتها واألراضي التي انخفضت إنتاجيتها.
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وترتكــز هــذه األهــداف الطموحــة ىلع اســترجاع مســاحة تعــادل تلــك التــي شــهدت تدهــورا خــال الفتــرة املرجعيــة  2016 - 1995مــع العمــل ىلع
الحــد مــن تدهــور األراضــي بالنســبة للفتــرة القادمــة .لذلــك ،تــم ضبــط إجــراءات مالئمــة لبلــوغ هــدف «تحييــد تدهــور األرض» ضمــن أفــق 2030
(أنظــر الجــدول 2التالــي).
جدول  :2ملخص األهداف الوطنية لتحييد تدهور األراضي
المقياس

منحى التدهور

السماحة المتدهورة (هك)
27057

الغابات ← شجيرات
ومراعي ومناطق ذات
غطاء عشبي

تغيير صبغة وإستعمال
األراضي

شجيرات ومراعي
ومناطق ذات غطاء
عشبي ← أراضي
مزروعة
مراعي سباسب ←
أراضي مزروعة
الغابات وشجيرات
ومراعي غابية ←
اراضي جدباء

30019

504300

األهداف

توجهات التهيئة
تشجير غابي

 27100هك

انجاز مخططات التصرف المستدام في الغابات

 73900هك

مقاومة الحرائق بالمناطق الغابية

X

انجاز مخططات لتهيئة مناطق محمية جديدة

 100000هك

تنمية الموارد الطاقية المستدامة بالمساكن الريفية

X

التنمية الفالحية الغابية

X

التهيئة الغابية الرعوية

 30000هك

تنمية النشاطات المدرة للمداخيل وذلك لتخفيف الضغط
لخدمات النظمة البيئية

X

التنمية الفالحية الغابية

 504300هك

تنمية النشاطات المدرة للمداخيل وذلك لتخفيف الضغط
X
لخدمات النظمة البيئية
177200

استرجاع األراضي المتدهورة (تهيئة المحافظة على التربة
والمياه والتشجير )...

 177200هك

برنامج العمل الوطني ملكافحة التصحر
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43990

تشجير غابي

 44000هك***

التنمية والتصرف التشاركي المستدام في خدمات النظمة
البيئية الغابية

X

انجاز مخططات لتهيئة المناطق المحمية الموجودة

غابات

تنمية االستغالل المستدام للموارد الغابية

 32م,م (307000
هك)
نسبة إ = **100%

تنمية النشاطات المدرة للمداخيل وذلك لتخفيف الضغط
لخدمات النظمة البيئية
التنمية والتصرف التشاركي المستدام في خدمات األنظمة
X
البيئية الرعوية
استرجاع األراضي المتدهورة (تثمين ذلك بواسطة تربية
 39800هك
الماشية)
X

شجيرات ومراعي
ومناطق ذات غطاء
عشبي

39774

883060
اإلنتاجية النباتية لألراضي -
تراجع االنتاجية نتيجة :

مراعي سباسب

تثبيت الرمال

 384000هك

تدخالت المحافظة على المياه والتربة باالندماج مع
الفالحة البيولوجية (تثبيت الطوابي بواسطة زراعات
بيولوجية)

 500300هك

مخططات التصرف التشاركي المستدام في المراعي

 233300هك ****

مخططات التصرف التشاركي المستدام في مناطق الحلفاء  116600هك ****
تنمية النشاطات المدرة للمداخيل وذلك لتخفيف الضغط
على خدمات النظم البيئية
تدخالت المحافظة على المياه والتربة باالندماج مع
 178500هك
الفالحة البيولوجية (تثبيت الطوابي بواسطة زراعات
بيولوجية)
تنمية الفالحة المستدامة (الفالحة البيولوجية  -الفالحة
X
البيئية )...
X

489943

أراضي مزروعة

177217

اإلنتاجية النباتية لألراضي -
تراجع نسبة الكربون نتيجة
التغييرات التالية :
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مقاومة تملح التربة

 311500هك

دعم الفالحة الشبه حضرية  Périurbaineللحد من تآكل
األراضي الزراعية

X

إسترجاع األراضي المتدهورة بالفياضانات

X

تشجير غابي

X

تنمية الفالحة المستدامة (الفالحة البيولوجية  -الفالحة
البيئية  -فالحة رعوية )...
تنمية زراعة الزياتين باالندماج مع اشغال المحافظة على
المياه والتربة

X
X

تنمية زراعة البقول

X

المحافظة على المياه والتربة

X

تقنات التصرف المندمج في التربة (التسميد العضوي -
المستسمد )...

X

تنمية األنظمة الفالحية الرعوية

X

* األرقــام املقدمــة تعطــي مقاييــس كميــة جمليــة (مســاحات وعــدد مناطــق محميــة ونســب انجــاز  )....والهــدف املــراد بلوغــه حــول األراضــي
املتدهــورة التــي وجــب اســترجاعها والتــي تبلــغ  1,45مليــون هــك.
** نسبة استغالل
*** أشغال غابية بامللك العام والخاص للدولة وبحافات الطرقات ومحيط املنشآت املائية.
يقــدم الجــدول التالــي مؤشــرا ىلع توزيــع األهــداف الطوعيــة الوطنيــة بيــن برنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة التصحــر واالســتراتيجيات القطاعيــة
املختلفــة الســارية:

الجدول  :3األهداف الوطنية الطوعية الموزعة بين برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر واالستراتيجيات القطاعية
القطاع
استراتيجية المحافظة على المياه والتربة

برنامج العمل الوطني لمكافحة
التصحر المحين

االستراتيجية القطاعية

الفارق (مساهمة إضافية من برنامج
العمل الوطني لمكافحة التصحر المحين)

2717500

2717500

-

استراتيجية الغابات
320000

160000

160000

التشجير الغابي

-

-

-

اإلدارة المشتركة للموارد الغابية

73900

47500

26400

اإلدارة المشتركة للموارد الرعوية

233300

150000

83300

اإلدارة المشتركة لموارد الحلفاء

116600

75000

41600

التصرف الغابي والرعوي

30000

-

-

التصرف المستدام للمحميات الطبيعية

407000

307000

100000

المحميات الطبيعية الموجودة

307000

307000

0

المحميات الطبيعية المبرمجة

100000

-

-

خطة التصرف في المراعي الخاضعة لنظام الغابات

240000

150000

90000

مكافحة زحف الرمال

384000

150000

234000

-

-

311500

-

التنمية االقتصادية واالجتماعية للمحليين

مكافحة الحرائق
التملح
املصدر :االدارة العامة للبيئة وجودة الحياة .2019
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 . V.Iتحيين ومواءمة برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر على اإلطار االستراتيجي التفاقية

مكافحة التصحر 2030 - 2018

تســتمد شــرعيّة توجهــات برنامــج العمــل الوطنــي ،للفتــرة  ،2030 - 2018مــن حدثيــن مهميــن لألمــم املتحــدة )1( :املؤتمــر األممــي حــول التنميــة
املســتدامة الــذي انعقــد يف ســبتمبر  2015بنيويــورك والــذي وضــع  17هدفــا أمميــا للتنميــة املســتدامة  ،وتحدي ـدًا الهــدف  15والغايــة  3.15بشــأن
تحقيــق تحييــد تدهــور األراضــي؛ ( )2مؤتمــر األطــراف يف دورتــه  13والــذي انعقــد بــأردوس (الصيــن) يف ســبتمبر  ،2017حيــث تمــت دعــوة كل
األطــراف ملواءمــة برامجهــا الوطنيــة ملكافحــة التصحــر مــع اإلطــار االســتراتيجي العشــري  2030 - 2018وتحديــد وضبــط أهــداف وطنيــة إراديــة
لتحقيــق «تحييــد تدهــور األراضــي».

 .1.4موائمة الرؤية االستراتيجية
تتأســس اإلســتراتيجية الوطنيــة ملقاومــة التصحــر وتحقيــق غايــة «تحييــد تدهــور األراضــي» ىلع الرؤيــة التاليــة  « :حمايــة التــراب الوطنــي مــن
ظاهــرة التصحــر وتحقيــق «تحييــد تدهــور األراضــي» وبنــاء نظــم ايكولوجيــة مرنة ومتكيفــة مــع تغيــر املنــاخ بمــا يحقــق التنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة ضمــن مقاربــة تشــاركية».

 .2.4مواءمة التوجهات
إن التوجهــات االســتراتيجية املعتمــدة لبرنامــج العمــل الوطنــي املحيــن ،ســواء كانــت التوجهــات الفنيــة ذات األولويــة أو التوجهــات األفقيــة ،هــي
تعبيــر ملمــوس عــن الرؤيــة املشــتركة ىلع املســتوى الوطنــي ملكافحــة التصحــر وتدهــور األراضــي .وهــي تحــدد املوضوعــات التــي تشــكل إطــار
خطــة العمــل والدعــم الــازم لألنشــطة األوليــة .وتتمثــل عمليــة املواءمــة يف تحديــد ارتبــاط كل نشــاط مــن األنشــطة بأهــداف اإلطــار االســتراتيجي
لالتفاقيــة  2030 - 2018وهــي:
الهدف  :1النظم اإليكولوجية ومكافحة التصحر وتحييد تدهور األراضي،
الهدف  :2الظروف املعيشية للسكان املتضررين،
الهدف  :3الفوائد البيئية العاملية،
الهدف  :4املوارد املالية وغير املالية،

 . Vبرنامج العمل الوطني الموائم ()2030 - 2018
باعتبــار أن برنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة التصحــر يهــم عديــد البرامــج التــي ســتتفرع بدورهــا الــى مشــاريع ،فيمكــن بطريقــة معقولــة ومقبولة
أن نعتمــد ىلع فرضيــات ومقاربــات لتقييــم تقريبــي لكلفــة النشــاطات والعمليــات املقترحــة يف مجــال مكافحــة التصحــر للفتــرة القادمــة .ويرجــع
التقديــر الدقيــق للتكاليــف الحقــا الــى دراســات الجــدوى لهــذه البرامــج واملشــاريع.
أمــا يف الوقــت الراهــن ،وضمــن هــذا التقريــر ،فقــد تــم االعتمــاد ىلع مصــادر متعــددة للبيانــات وخاصــة االســتراتيجيات القطاعيــة ســارية املفعــول
ودراســات املشــاريع ىلع النطــاق املحلــي وذلــك لتقديــر أوَلــي لتكاليــف األنشــطة والعمليــات املدرجــة ضمــن برنامــج العمــل الوطنــي ملحيــن
واملوائــم موضــوع هــذا التقريــر.
وعليــه ،تقــدر تكلفــة تنفيــذ برنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة التصحــر بحلــول عــام  ،2030حوالــي  3737مليــون دينــار تونســي (تقديــر )2019
مقســمة بيــن التوجهــات االســتراتيجية الســتة التــي تنقســم بدورهــا إلــى ثالثــة توجهــات تقنيــة ذات أولويــة وثالثــة توجهــات أفقيــة كمــا هــو
مبيــن بالجــدول أدنــاه ،واملبرمــج تنفيــذه ىلع املخططــات الخماســية الثالثــة  2020 - 2016و  2025 - 2021و : 2030 - 2026
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 .1التوجهات الفنية ذات األولوية
التوجه ذو األولوية أ .1منظومات بيئية ومنظومات فالحية مستدامة وذات طاقة إنتاجية لألرض محمية ومحسنة وذلك لبلوغ هدف «تحييد تدهور األراضي» NDT
الكلفة (مليون دينار)

التوجهات  /المحاور
المحور أ.1.1.

مقاومة تدهور األرض من جراء االنجراف والتملح والتحويل العشوائي للصبغة

1104,1

المحور أ.2.1.

حماية وتنمية المنظومات البيئية ودعم استدامتها وتحسين خدماتها البيئية

351,7

المحور أ.3.1.

استعادة األراضي الفالحية المتدهورة نتيجة االنجراف المائي أو الهوائي

328,4

التوجه ذو األولوية أ .2منظومات بيئية ومنظومات فالحية أقل هشاشة وأكثر صمودا أمام تأثيرات التغييرات المناخية
المحور أ.1.2.

أقلمة المنظومات البيئية والمنظومات الفالحية والرفع من صمودها إزاء التغييرات المناخية

المحور أ.2.2.

سياسة ناجعة للتصرف في الجفاف تقوم على دعم األمن المائي

24,4
513,45

التوجه ذو األولوية أ .3تنمية «التراب الريفي» وتحسين ظروف عيش السكان المحليين
المحور أ.1.3.

دعم استدامة المنظومات الفالحية والسعي لضمان المعادلة والتوفيق بين االستغالل وحماية
الموارد الطبيعية وتحسين ظروف عيش السكان وتحسين األمن الغذائي

415

المحور أ.2.3.

بعث تنمية إدماجية ودعم صمود السكان إزاء التأثيرات السلبية للكوارث الطبيعية

148
2885,05

المجموع 1

 .2التوجهات األفقية (ب)  :أدوات التنفيذ
التوجه األفقي ب .1مقاربة جديدة تمكن من تشريك الفاعلين وتحقق تكامل وانسجام بين االستراتيجيات القطاعية
وأكثر قبولية لدى المتساكنين المحليين
المحور ب.1.1

تثبيت مشاركة السكان المعنيين ضمن مقاربة «تنمية ترابية»

-

التوجه األفقي ب .2حوكمة جيدة للتصرف في الموارد الطبيعية تمكن من بلوغ هدف «إنهاء تدهور األراضي»  NDTومقاومة التصحر
المحور ب.1.2
المحورب.2.2

إطار مؤسساتي يحفز على التنسيق من أجل قيادة وانجاز ومتابعة مختلف عمليات مكافحة
التصحر
إطار تشريعي يدعم البنية المؤسساتية ويحفز الفاعلين على تبني وتم َلك المخطط الوطني
لمكافحة التصحر

291
152

المحور ب3.2

تفعيل نظام المتابعة والتقييم حول «تحييد تدهور األراضي» ومكافحة التصحر وذلك بدمج
النظامين لكل من المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستدامة ونظام تبادل المعلومات
حول التصحر .

101

المحور ب 4.2

برنامج لدعم البحث العلمي وتقاسم المعارف والمهارات المحلية وإدراج هذا المجهود ضمن
سياق تعاون دولي

47,5

المحور ب 5.2

إستراتيجية اتصال

15,6

التوجه األفقي ب .3تعبئة الموارد المالية على الصعيدين الدولي والوطني
المحور .1.3

تنمية الموارد المالية المجددة الداخلية

المحور .2.3

مواصلة العمل لتعبئة الموارد المالية الخارجية

المجموع 2

المجموع العام ()2+1

245
852,1

3737,15
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و تتضمــن الجــداول التفصيليــة التاليــة التوجهــات اإلســتراتيجية التــي تــم تحديدهــا و تفرعهــا إلــى محــاور وأنشــطة وعمليــات وفــق رزنامــة زمنيــة
لتنفيذهــا ىلع امتــداد املخططــات الخماســية الثــاث وتفاصيــل تكاليفهــا.
وتبيــن هــذه الجــداول أن املخطــط الخماســي  2020 - 2016يتضمــن تدخــات بنســبة  % 44مــن التكلفــة اإلجماليــة ( 1644,3مليــون د) ،ويف
الخماســية الثانيــة  2025 - 2021ســيقع إنفــاق  ٪ 36مــن التكلفــة اإلجماليــة ( 1346,4مليــون د)؛ يف حيــن تقتصــر فتــرة الخمــس ســنوات 2030 - 2026
ىلع  ٪ 20مــن التكلفــة اإلجماليــة ( 747,4مليــون د).

ملخص برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر الموائم لإلطار االستراتيجي 2030 - 2018
أ .التوجهات ذات األولوية
األولوية أ :1منظومات طبيعية ومنظومات فالحية مستدامة وذات طاقة إنتاجية لألراضي محمية ومحسنة لبلوغ هدف تحييد تدهور األراضي
التوجه  /المحور  /النشاط  /العملية

المخطط الخماسي
1

2

3

الكلفة
مليون د.ت

محور أ .1.1مكافحة تدهور األراضي بسبب االنجراف والتملح والتحويل العشوائي للصبغة.
النشاط أ .1.1.1حماية االراضي من االنجراف المائي وذلك بإنجاز مشاريع المحافظة على المياه والتربة لتحقيق أنظمة زراعية مستدامة
·العملية أ .1.1.1.1الموائمة مع االستراتيجية الوطنية للمحافظة على المياه والتربة في أفق 2030
وذلك باعتماد برنامج التهيئة المدرج

600

·العملية أ .2.1.1.1انجاز برنامج بحثي لتطوير المعارف حول تدهور االراضي بعوامل االنجراف المائي

4

·العملية أ .3.1.1.1تنثمين تهيئة المحافظة على المياه والتربة بواسطة الفالحة االيكولوجية

25

النشاط أ .2.1.1حماية االراضي من االنجراف الهوائي وذلك بإنجاز مشاريع مقاومة الترمل
·العملية أ .1.2.1.1أنجاز دراسة معمقة لتحديد المناطق األكثر عرضة للترمل

4,5

·العملية أ .2.2.1.1إنجاز مخططات لحماية األراضي والبنى التحتية والتجمعات السكنية من الترمل

150

·العملية أ .3.2.1.1تكوين السكان المحليين في مجال الممارسات الزراعية الجيدة لمقاومة االنجراف
الهوائي

2,8

النشاط أ .3.1.1حماية األراضي الفالحية والمنظومات الفالحية السقوية (المناطق السقوية والواحات) من تملح التربة
· العملية أ .1.3.1.1تطوير قاعدة بيانات معمقة حول وضعية األراضي المتضرر من ظاهرة التملح

3,9

·العملية أ .2.3.1.1صياغة وانجاز مخططات عملية لمقاومة تملح التربة بالمناطق السقوية والواحات

150

·العملية أ .3.3.1.1انجاز يقظة علمية لمقاومة تملح التربة

2,4

·العملية أ .4.3.1.1وضع شبكة متابعة تملح التربة بالمناطق السقوية والواحات يقوم على نظام
معلوماتي وتحاليل دورية للملوحة بالتربة

3,1

·العملية أ .5.3.1.1دعم القدرات لمراقبة تدهور األراضي بعوامل التملح والسترجاع األراضي
المتدهورة

27

·العملية أ .6.3.1.1تعبئة السكان المحليين (مالكي األراضي المتضررة بالتملح) وذلك لمقاومة هذه
الظاهرة وتقديم الدعم الفني والمالي لهم

18

النشاط أ .4.1.1حماية األراضي الفالحية من كل أشكال تغيير الصبغة وحوكمة الفالحة الحول-حضرية

20
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المخطط الخماسي

التوجه  /المحور  /النشاط  /العملية

1

2

3

الكلفة
مليون د.ت

·العملية أ .1.4.1.1صياغة وضعية مرجعية لألراضي الحول -حضرية وانجاز تصنيف لألنظمة الفالحية
الحول-حضرية

2,6

·العملية أ .2.4.1.1ادراج الفالحة الحول  -حضرية ضمن السياسات وأولويات التهيئة الترابية وذلك
لتثمين هذه األراضي

5

·العملية أ .3.4.1.1تفعيل المخططات والبرامج لتنمية وتدعيم الفالحة الحول  -حضرية حتى يتسنى
الرفع من تنافسية االستعمال الفالحي لألراضي أمام االستعماالت االخرى الغير فالحية

4,1

·العملية أ .4.4.1.1تفعيل سياسات التهيئة الترابية وذلك للحد من التوسع المفرط للعمران وخصوصا
تلك التوسعات على حساب األراضي الفالحية الحول -حضرية

3,2

·العملية أ .5.4.1.1بعث سياسة تهيئة ترابية تعتمد تفاضليا فرضية انفراج المراكز العمرانية الكبرى

1,5

·العملية أ .6.4.1.1احداث ضريبة بيئية ضد تغيير صبغة األراضي الفالحية الحول -حضرية

2,1

النشاط أ .5.1.1صياغة وانجاز سياسة عقارية ناجعة.
·العملية أ .1.5.1.1اكتساب وتثمين المعارف الضرورية حول الوضعية العقارية وانجاز وضعية مرجعية
في شأنها ووضع يقضة معلوماتية عقارية

4,4

·العملية أ .2.5.1.1انجاز برنامج شامل للضم العقاري باألراضي ذات الصبغة الفالحية

28

·العملية أ .3.5.1.1انجاز برنامج شامل للتصفية لعقارية باألراضي ذات الصبغة الفالحية.

45

·العملية أ .4.5.1.1دعم حوكمة التصرف في األراضي االشتراكية الشاسعة والتي يتكون معضمها من
المنراعي الجماعية

15

·العملية أ .5.5.1.1تدعيم االطار التشريعي للحد من تقسيم الملكية العقارية التي تتسبب في تفتت
المستغالت الفالحية وهدر طاقتها االنتاجية

2

·العملية أ .6.5.1.1انجاز استراتيجية وطنية عقارية تمهد لوضع برامج تصفيى عقارية

0,5

محور أ .1.2حماية وتطوير المنظومات اإليكولوجية ودعم استدامتها وتحسين خدماتها البيئية
النشاط أ .1.2.1اعادة النظر في المقاربة وطريقة العمل المعتمدة لحماية والتصرف في المنظومات البيئية والمنظومات الفالحية
·العملية أ .1.1.2.1انجاز ورشات لصياغة نمااذج خاصة بكل منظومة بيئية وللتنوع البيولوجي الذي
تأويها

5

·العملية أ .2.1.2.1وضع نظام معلوماتي (متابعة وتقييم) حول المنظومات البيئية

20

·العملية أ .3.1.2.1انجاز ابحاث حول بعض المواضيع المحددة الضرورية لصياغة نماذج بيئية

20

·العملية أ .4.1.2.1إزالة المعوقات التشريعية لبعث شراكة بين القطاعين العام والخاص تتمحور حول
التصرف المشترك في الموارد الطبيعية

1,5

النشاط أ .2.2.1صياغة مخطط تشاركي للتصرف المستدام في كل منظومة لبيئية وتحسين خدماتها وحماية وتنمية
تنوعها البيولوجي
·العملية أ .1.2.2.1صياغة وانجاز مخطط تشاركي للتصرف المستدام في الغابات
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15

21

التوجه  /المحور  /النشاط  /العملية

المخطط الخماسي
1

2

3

الكلفة
مليون د.ت

·العملية أ .2.2.2.1انجاز مخطط تشاركي للتصرف المستدام في المراعي يقوم على تحسين المراعي
بالسباسب والحد الوقتي من الرعي وتشريك السكان المحليين

20

·العملية أ .3.2.2.1بعث ودعم القدرات المؤسساتية وذلك لحوكمة الغابات والمراعي

5

·العملية أ .4.2.2.1حماية وتهيئة المناطق المحمية والمناطق الرطبة من أجل ترسيمها باتفاقية
رامسار

20

·العملية أ .5.2.2.1انجاز تشريعات قانونية خاصة بالمناطق المحمية

3,2

·العملية أ .6.2.2.1صياغة انجاز برنامج مندمج لمقاومة الحرائق بالغابات

34

·العملية أ .7.2.2.1حماية وتحسين التنوع البيولوجي

200

·العملية أ .8.2.2.1دعم وتقوية قدرات ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي كشريك متميز
للديوان الوطني لتنمية واستغالل الغابات المقترح

8

محور أ .1.3استعادة األراضي الزراعية والنظم اإليكولوجية المتدهورة لتحقيق حياد تدهور األراضي
النشاط أ .1.3.1استرجاع وحماية األراضي الفالحية المتدهورة من جراء االنجراف المائي أو الريحي
·العملية أ 1.1.3.1تنمية قاعدة بيانات معمقة بما فيه الكفاية حول وضعية األراضي المتدهورة نتيجة
االنجراف الريحي وذلك بغرض استرجاعها

2

·العملية أ .2.1.3.1صياغة وانجاز مخططات عملياتية السترجاع االراضي المتدهورة

10

·العملية أ .3.1.3.1رصد تشجيعات يقع اسنادها بعنوان استرجاع االراضي المتدهورة واحيائها

50

النشاط أ .2.3.1استرجاع وحماية األراضي الفالحية المتدهورة من جراء الفياضانات و/أو التغدق
·العملية أ .1.2.3.1اكتساب وتثمين المعارف الفنية حول األراضي المتدهورة أو العرضة للتدهور من
جراء الفياضانات

1,4

·العملية أ .2.2.3.1صياغة وانجاز مخطط استرجاع وحماية األراضي الفالحية المتدهورة من الفيضانات
أو المهددة بمخاطر الفياضانات

35

النشاط أ .3.3.1استرجاع المنظومات البيئية المتدهورة خصوصا أراضي الحلفاء والغابات التي تضررت من الحرائق
·العملية أ .1.3.3.1استرجاع أراضي الحلفاء التي تدهورت كليا

150

·العملية أ .2.3.3.1استرجاع أراضي الغابات التي تدهورت من جراء الحرائق

80

الـمـجموع أ1
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األولوية أ :2النظم اإليكولوجية واألنظمة الزراعية أقل عرضة وأكثر مرونة مع تغير املناخ
المخطط الخماسي

التوجه  /المحور  /النشاط  /العملية

الكلفة
مليون د.ت

المحور  .2.1تكييف النظم الزراعية والنظم اإليكولوجية وزيادة قدرتها على التكيف مع تغير المناخ
النشاط  .1.1.2تكييف وارفع من صمود األنظمة الزراعية إزاء التغييرات المناخية
·العملية أ .1.1.1.2انجاز دليل ممارسات فالحية جيدة خاص باألنظمة الفالحية
·العملية أ .2.1.1.2تحيين الخرائط الفالحية الجهوية واعادة صياغتها بطريقة تمكن من إدراج التغييرات
المناخية لتصبح وسيلة تصرف وتأقلم
·العمليةأ 3.1.1.2أصياغة ووانجاز برنامج للحد والتكيف مع التغييرات المناخية على األنظمة الفالحية
·العملية أ .4.1.1.2ادماج التأقلم مع التغييرات المناخية ضمن تخطيط السياسيات وانجاز المخططات والمشاريع
التنموية
·العملية أ .5.1.1.2توسيع بعض االمتيازات الممنوحة الى القطاع السقوي لتشمل الفالحة المطرية
·العملية أ .6.1.1.2بعث حوكمة ناجعة لالقتصاد في الماء بالواحات
العمل أ .2.1.2تكييف والرفع من صمود األنظمة البيئية إزاء التغييرات المناخية
·العملية أ .1.2.1.2اكتساب وتثمين المعارف حول التغييرات المناخية وآثارها على المنظومات الفالحية والبيئية
من أجل صياغة مخططات تخفيف وتأقلم مع التغييرات
·العملية أ .2.2.1.2انجاز مخططات تخفيف من آثار التغييرات المناخية على المنظومات البيئية
النشاط أ .3.1.2حوكمة التغييرات المناخية وتحسين قدرات الفاعلين ودعم البحث والتنمية في هذا المجال
·العملية أ .1.3.1.2تركيز مجلس وطني للمناخ
·العملية أ .2.3.1.2وضع نظام معلوماتي حول التغييرات المناخية وتقاسم المعلومات في هذا الميدان
المحور  .2.2سياسة فعالة لإلدارة االستراتيجية للجفاف على أساس تعزيز األمن المائي
النشاط أ .1.2.2تأمين الحاجيات المائية لكل القطاعات وذلك بتعبئة الموارد المائية الغير معبئة (تعاقدية وغير تعاقدية)
·العملية أ .1.1.2.2مقاومة الترسبات بالسدود للرفع من ديمومتها ومن طاقة استعابها
·العملية أ .2.1.2.2تنمية التغذية االصطناعية للموائد الجزفية بواسطة تهيئة المحافظة على المياه والتربة
وتحويل المياه المستعملة المعالجة
·العملية أ .3.1.2.2تحويل المياه المستعملة المعالجة بالمدن الكبرى الى المناطق الداخلية (في حدود  50الى
 80كلم)
·العملية أ .4.1.2.2انجاز مخطط مديري للمياه الغير تعاقدية بغرض تعبئة وتثمين المياه المستعملة المعالجة
والمياه المالحة
النشاط أ .2.2.2انجاز حوكمة للتصرف في الموارد المائية
·العملية أ .1.2.2.2دفع الهياكل االستشارية وتوسعة تركسبتها لتشمل كل الفاعلين في مجال المياه
·العملية أ .2.2.2.2دعم التنسيق الفعلي للعمل الحكومي وتحسين القدرات في ودفع التعاون بين الفاعلين في
مجال التصرف في المياه
·العملية أ .3.2.2.2مأسسة آليات شراكة بين االدارة والمستفيدين والفاعلين في قطاع المياه
·العملية أ .4.2.2.2إحداث وكالة وطنية للتصرف المندمج في المياه
·العملية أ .5.2.2.2إحداث «مركز حرف في قطاع المياه» يختص في كل المسائل المتعلقة بالتكوين المهني في
قطاع المياه
·العملية أ .6.2.2.2مراجعة وتطبيق صارم لمجلة المياه وذلك لحماية ناجعة للموارد المائية الجوفية خصوصا
تلك التي توجد في وضعية استغالل مفرط
·العملية أ .7.2.2.2إدراج المخاطر كعنصر أساسي في منظومات التصرف في الموارد المائية
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النشاط أ .3.2.2وضع نظام انذار مبكر والتصرف في الجفاف
·العملية أ .1.3.2.2انجاز نظام انذار مبكر يعنى بالتحذير من تدهور البيئة بسبب الجفاف وذلك بواسطة
تشخيص األزمات ووضع استراتيجيات التأقلم للحد من آثارها
·العملية أ .2.3.2.2تنسيق على مستوى وطني بين مختلف المؤسسات المعنية باشكالية الجفاف

150

الـمـجموع أ2

537,85

األولوية أ :3تعزيز املناطق الريفية املستدامة حيث يتم تحسين الظروف املعيشية للسكان املحليين املتضررين.
التوجه  /المحور  /النشاط  /العملية

المخطط الخماسي

الكلفة
مليون د.ت

محور أ .3.1تعزيز النظم الزراعية المستدامة التي تجمع بين استغالل  /حماية الموارد الطبيعية  ،وتحسين الظروف المعيشية
للسكان المتضررين واألمن الغذائي.
النشاط أ .1.1.3تنويع مصادر الدخل وتحسين ظروف عيش السكان لتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية والمنظومات البيئية
·العملية أ .1.1.1.3دعم تنمية المشاريع المدرة للمداخيل والتي تحسن الظروف االقتصادية واالجتماعية
للسكان وذلك لمقاومة الفقر

100

·العملية أ .2.1.1.3تشجيع بروز سالسل القيم التي تدرج ضمنها خدمات األنظمة البيئية

75

·العملية أ .3.1.1.3تحسين ظروف عيش السكان المحليين للتخفيف من الضغط على الموارد الطبيعية و
المنظومات الطبيعية

100

·العملية أ .4.1.1.3صياغة وانجاز برنامج تكميلي للتنمية المندمجة لمناطق السباسب والمناطق الصحراوية

100

النشاط أ .2.1.3دعم السكان المعنيين للتصرف وحماية الموارد الطبيعية
·العملية أ .1.2.1.3دعم فني ومالي للفالحين نساءا وشبابا لتحسين الغطاء النباتي الشجري ةتثمين أراضيها
المتدهورة
·العملية أ .2.2.1.3حلحلة المكبالت المؤسساتية والتشريعية التي تعيق الشراكة بين القطاع العام والخاص
المتمحور التصرف المشترك في الموارد الطبيعية

30

10

محور أ .3.2الشروع في اعتماد التنمية الشاملة وتعزيز مرونة السكان عن طريق الحد أو حتى تحييد اآلثار االجتماعية الضارة
الناجمة عن الكوارث الطبيعية
النشاط أ .1.2.3تنمية األنظمة الزراعية القادرة على الصمود لعوامل الجفاف والتي تساهم في تحقيق األمن الغذائي للسكان
المعنيين
·العملية أ .3.1.1.2صياغة وانجاز برنامج جرد للتقنيات المحلية المقتصدة في الماء ،مدعومة ببحث علمي
لتنميتها وتكييفها ونشرها في مناطق أخرى

14

·العملية أ .2.1.2.3صياغة وانجاز برنامج بحث علمي حول اختيار واعتماد البذور والمشاتل القادرة على التأقلم
مع خصوصيات المناخ بكل جهة وتكون صامدة أمام التغييرات المناخية

20

·العملية أ .3.1.2.3تثمين االنتاج ومنظومات االنتاج الفالحي

24

النشاط أ .2.2.3تطويق مخاطر الهجرة القسرية بسبب الجفاف و/أو انعدام األمن الغذائي
·العملية أ .1.2.2.3احداث نظام إنذار مبكر للهجرة القسرية للسكان بسبب الجفاف

10

·العملية أ .2.2.2.3إحداث فرص عمل ومصادر دخل غير فالحية

80

الـمـجموع أ3

563

الـمـجموع 1

2885,050
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التوجهات األفقية
التوجه األفقي ب :1اعتماد نهجية جديدة للتدخل والتنفيذ يسمح بتحمل املسؤولية من قبل الجهات الفاعلة والتآزر مع االستراتيجيات القطاعية
السارية وزيادة اقتناع املجتمع املحلي
المخطط الخماسي

التوجه  /المحور  /النشاط  /العملية

الكلفة
مليون د.ت

محور.ب .1.ترسيخ مشاركة السكان المتضررين في نهج «التنمية اإلقليمية»
النشاط ب .1.1تثبيت مشاركة المتساكنين المعنيين ضمن مقاربة «تنمية ترابية» وذلك بتبني صياغة وانجاز مشاريع ترابية
مندمجة لمقاومة التصحر
النشاط ب .2.1تفعيل المبادئ المبتكرة لالتفاقية الدولية لمقاومة التصحر  :المشاركة الناجعة والمؤثرة للمتساكنين واندماج
العمليات
النشاط ب .3.1انجاز أطر تعاقدية النجاز أعمال المخطط الوطني لمقاومة التصحر الموائم
التوجه األفقي ب :2اإلدارة الجيدة إلدارة املوارد الطبيعية لتحقيق تحييد تدهور األراضي ومكافحة التصحر
المخطط الخماسي

التوجه  /المحور  /النشاط  /العملية

الكلفة
مليون د.ت

محور ب .2.1إطار مؤسساتي يحفز التنسيق لتحسين توجيه وتنفيذ ورصد عمليات مكافحة التصحر
النشاط ب .1.1.2دعم المجلس األعلى للبيئة والموارد الطبيعية وهي الهيكل االستشاري عالي المستوى الذي تلى الهيئة
الوطنية للتنمية المستدامة وذلك للتنسيق بين االستراتيجيات القطاعية

20

النشاط ب .2.1.2دعم المجلس الوطني لمقاومة التصحر كهيكل تنسيق وقيادة المخطط الوطني لمقاومة التصحر الموائم
على الصعيد الوطني

15

النشاط ب .3.1.2دعم اللجان الجهوية لمقاومة التصحر كهيكل تنسيق وقيادة المخطط الوطني لمقاومة التصحر الموائم على
الصعيد الجهوي

48

النشاط ب .4.1.2دعم اللجان المحلية لمقاومة التصحر كهيكل تنسيق وقيادة المخطط الوطني لمقاومة التصحر الموائم على
الصعيد المحلي

48

النشاط ب .5.1.2إحداث إدارة عامة بالوزارة المكلفة بالفالحة وذلك للتكفل بالتنمية الريفية

150

النشاط ب .6.1.2دعم القدرات المؤسساتية بواسطة التكوين

10

محور أ .2.2إطار تنظيمي يعزز اإلطار المؤسساتي للتنفيذ ويشجع أصحاب المصلحة على تبني برنامج العمل الوطني لمكافحة
التصحر.
2

النشاط ب .1.2.2اصدار مجلة التصرف في الموارد الطبيعية
النشاط ب .2.2.2إحداث شرطة تعنى بالسهر ومراقبة وتتبع المخالفات واالعتداءات التي تساهم في تدهور األراضي

150

محور ب .3.2تفعيل النظام الوطني للرصد والتقييم بشأن تحييد تدهور األراضي ومكافحة التصحر من خالل تجميع نظام
المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستدامة ونظام تدوير المعلومات حول التصحر بعد تحديثهما وتعديلهما.
النشاط ب .1.3.2إنجاز وضعية مرجعية لتدهور األراضي والتصحر وصياغة نماذج دقيقة للتغييرات المناخية وللمنظومات
البيئية
النشاط ب .2.3.2وضع نظام وطني لمتابعة وتقييم إنجاز «انهاء تدهور األراضي»
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1
100
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التوجه  /المحور  /النشاط  /العملية

المخطط الخماسي

الكلفة
مليون د.ت

المحورب 2.4االنخراط في برنامج دعم البحوث واالستفادة من المعرفة والمعارف المحلية وتبادلها وترسيخها في إطار عملية
تعاون دولي.
النشاط ب .1.4.2اكتساب وتثمين الخبرة والمعارف المحلية وانجاز دليل في التقنيات المحلية

2

النشاط ب .2.4.2برنامج بحث لالجابة على األسئلة المستحدثة للفاعلين خالل انجاز المخطط الوطني لمقاومة التصحر الموائم

40

النشاط ب .3.4.2إدراج دولي للمساهة التونسية في مجال المعارف والخبرة المتراكمة في ما يتعلق بمقاومة التصحر

1,5

النشاط ب .4.4.2تنمية التعاون اإلقليمي على مستوى القارة االفريقية والتحت اقليمية على مستوى الشمال االفريقي

4

المحورب  5.2استراتيجية االتصال والتعبئة والتأييد.
النشاط ب .1.5.2تحديد األنشطة االتصالية الضرورية الحداث تغيير في السلوك لفائدة «انهاء تدهور األراضي»
•العملية ب .1.1.5.2االتصالية لتدعيم القدرات في مجال مقاومة تدهور االراضي والتصحر نتيجة
االنجراف والتملح والتحويل العشوائي لصبغة االراضي الفالحية

1,9

•العملية ب .2.1.5.2دعم قدرات المجموعات المستهدفة وذلك في مجال استعادة االراضي المتدهورة
وتثمينها

2,5

•العملية ب .3.1.5.2دعم قدرات المجموعات المستهدفة وذلك في مجال استعادة االراضي المتدهورة
وتثمينها

2

•العملية ب .4.1.5.2تنمية كفاءة المجموعات المستهدفة في مجال تأقلم وتدعيم صمود المنظومات
البيئية والمنظومات الفالحية أمام التغييرات المناخية وذلك بانجاز مخططات التأقلم والحد من التأثيرات
المناخية

2

•العملية ب .5.1.5.2االتصالية لتدعيم القدرات من أجل استشعار والحد من تأثرات الجفاف

2,3

•العملية ب .6.1.5.2االتصالية لتدعيم قدرات الشركاء والفاعلين األساسيين المعنيين بانجاز المخطط
الوطني لمقاومة التصحر الموائم

1,5

•العملية ب .7.1.5.2االتصالية لتدعيم قدرات «المؤثرين» و»المرافعين» وأصحاب القرار في مجال تدهور
األراضي والجفاف

2,2

النشاط ب  .2.5.2صياغة أساليب عملية النجاز البرنامج االتصالي
•العملية ب .1.2.5.2صياغة الومضات االتصالية واختيار قنواتها المالئمة

0,1

•العملية ب .2.2.5.2إنجاز دعائم اتصالية

0,1

•العملية ب .3.2.5.2مأسسة االتصالية الموجه لـ»إنهاء تدهور األراضي»

الـمـجموع ب 2
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1
607,1

التوجه األفقي ب  .3تعبئة املوارد املالية ىلع الصعيدين الوطني والدولي
المخطط الخماسي

التوجه  /المحور  /النشاط  /العملية

الكلفة
مليون د.ت

محور ب  .3.1تطوير الموارد المبتكرة للتمويل على المستوى الوطني
النشاط ب .1.1.3التنسيق مع االستراتيجيات القطاعية لتثمين أوجه التكامل والتآزر في مجال التمويل على المستوى الوطني

5

النشاط ب .2.1.3إحداث صندوق وطني لألبحاث حول البيئة (ص.و.أ.ب) اتطوير االبحاث في مجال البيئة

100

النشاط ب .3.1.3تركيز عقوبات مالية ضد المخالفات المرتكبة بعنوان البناء العشوائي على األراضي المصنفة فالحية وذلك
لتدعيم موارد الصندوق الوطني لمقاومة التصحر

40

النشاط ب .4.1.3تجاوز شح التمويالت الخارجية

100

النشاط ب .5.1.3تنمية آليات مبتكرة لتعبئة موارد التمويل المحلية
المحور ب  .2.3اللجوء إلى الدعم المالي الخارجي على الرغم من التباطؤ الذي يشهده،
النشاط ب 1.2.3بئة فرص موارد التمويل لدى «صندوق إنهاء تدهور األراضي»
النشاط ب 2.2.3اقتناص فرص التكامل والتآزر بين إتفاقيات ريو الثالثة المتاحة على الصعيد الدولي

الـمـجموع ب2

245

الـمـجموع 2

852,1

الـمـجموع العام = المجموع  + 1مجموع 2

3737,150
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 . VIاالشكاليات التي تحول دون تنفيذ برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر
مــن املحتمــل أن يواجــه تنفيــذ برنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة التصحــر ألفــق  2030مخاطــر مختلفــة وىلع عــدة مســتويات .وتتعلــق هــذه
املخاطــر باملواضيــع التاليــة:
المــوارد البشــرية  :تــم إعــدادا برنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة التصحــر ألفــق  2030ضمــن ســياق وطنــي ودولــي يتميــز بصعوبــات اقتصاديــة
وتوتــرات اجتماعيــة تكتســي طابعــا هيكليــا .فعلــى املســتوى الوطنــي ،يتمثــل التحــدي األول الــذي يتعيــن مواجهتــه يف دعــم القــدرات الفعليــة
للهيــاكل العموميــة لتولــي مســؤولية تنفيــذ برنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة التصحــر يف حيــن أن هــذه الهيــاكل تعانــي مــن نقــص حــاد يف
القــدرات البشــرية واملهــارات ىلع جميــع املســتويات .ولقــد ســاهم القانــون رقــم  2018-05الصــادر يف  23جانفــي  2018بشــأن برنامــج التقاعــد
املبكــر الطوعــي للموظفيــن العمومييــن بشــكل كبيــر يف إفــراغ اإلدارة مــن اإلطــارات األكثــر خبــرة وكفــاءة
تدخــل العديــد مــن الهيــاكل تعمــل يف نفــس املجــال
الجانــب المؤسســاتي  :يشــهد الوســط الطبيعــي الــذي يخضــح الــى حالــة تدهــور األراضــي َ
ويف نفــس املناطــق وبنفــس الصالحيــات (ازدواج يف األدوار) أو ىلع األقــل بصالحيــات متشــابهة .ومــن شــأن هــذا التداخــل أن يشــتت املجهــودات
ويخلــق تضاربــا ونقصــا يف التنســيق بيــن السياســات واالســتراتيجيات القطاعيــة ملختلــف الــوزارات وبالتالــي يؤثــر ىلع جــدوى اإلنجــازات يف مجــال
مكافحــة التصحــر.
الســياق السياســي :بعــد عشــرة ســنوات مــن الثــورة (جانفــي  ،)2011أصبحــت الرؤيــة السياســية يف البــاد غيــر واضحــة وهــو مــا ال يتالئــم مــع
االســتراتيجية الجديــدة يف تعبئــة املــوارد املاليــة للقطــاع الخــاص واالســتثمار يف مشــاريع تتناغــم مــع هــدف «تحييــد تدهــور األراضــي» .حيــث
أنــه يف خضــم أزمــة اقتصاديــة و يف غيــاب إطــار مناســب واســتعادة الثقــة والشــفافية التــي تتطلبهــا االســتثمارات ،ال يمكــن توفيــر منــاخ مالئــم
يــؤدي إلــى تنفيــذ هــذا البرنامــج املندمــج واملتكامــل.
ـة بالبرامــج واملشــاريع التــي تــم تنفيذهــا يف العقــود املاضيــة ،يرمــي برنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة
اســتثمارات محفوفــة بالمخاطــر  :مقارنـ ً
التصحــر املوائــم إلــى مســاهمة أكثــر فاعليــة مــن القطــاع الخــاص الــذي دعــى اليــه اإلطــار االســتراتيجي  2030 - 2018التفاقيــة األمميــة ملكافحــة
ا إلــى االســتثمار يف أنشــطة محفوفــة باملخاطــر
التصحــر .وباعتبــار أن القطــاع الخــاص يبحــث عــادة عــن الربــح ،فإنــه لــم يُظهــر حتــى اآلن مي ـ ً
وطويلــة األجــل مثــل تلــك املتعلقــة بمكافحــة التصحــر وحمايــة البيئــة.
األمــن الحــدودي  :بســبب طبيعتهــا غيــر املأهولــة بالســكان وصعوبــة الوصــول إليهــا ،أصبحــت الغابــات وخاصــة باملناطــق الحدوديــة خــال الفتــرة
األخيــرة  ،منــذ ثــورة  ،2011ملجــأ للخاليــا اإلرهابيــة املتنقلــة ،والتــي مــن املحتمــل أن تعرقــل نشــاطات التنميــة يف هــذه املناطــق يف املجــال
الغابــي والرعــوي واملناطــق الفالحيــة املحيطــة بهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن املناطــق الحدوديــة تتعــرض للحرائــق التــي تزيــد مــن تدهــور
التنــوع البيولوجــي.
الجانــب البيئــي  :مــن املحتمــل أن تنشــأ املخاطــر مــن البيئــة نفســها .فعلــى ســبيل املثــال ،يمكــن أن نشــهد اختفــاء لنظــم إيكولوجيــة غابيــة
ورعويــة نتيجــة صدمــات مناخيــة أو بيئيــة (جفــاف وحرائــق وآفــات الــخ ،).كمــا يمكــن وقــوع أحــداث خارقــة متكــررة أو ظهــور أمــراض جديــدة أو
كــوارث محــددة
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