
 بيان اليوم العالمي 

 2020جوان  17 والجفاف لمكافحة التصحر

 

اليوم العالمي لمكافحة مع سائر بلدان العالم  2020جوان  17ي تونس اليوم االربعاء ي تح

تصحر وتدهور الوأن بالدنا من ضمن الدول األكثر هشاشة لظاهرة    خاصةوالجفاف،  التصحر  

 .البشرية والطبيعيةالناتجة عن عديد األسباب  األراضي

 2050عشرة مليارات نسمة بحلول عام  الذي سيبلغ  عدد سكان العالم  المتزايد ل  رتفاعومواكبة لال

ض األرقدرة وإمكانيات بكثير تفوق التي لياف األو مواد الغذاء و المن ضافية اإلحاجيات ولل

 والمنظومات الطبيعية وتأثيراتصحة وإنتاجية األراضي تدهور ل ارااعتب و ، االستجابةعلى 

تحت شعار والجفاف  لمكافحة التصحر  باليوم العالمي    االحتفال اختياراخية، فقد تم  المن   اتتغيرال

 .واالستهالكاإلنتاج تغيير أنماط ل للسعي "األلياف -التغذية -"الغذاء

، من األراضي التونسية % 75ما ال يقل عن هدد ي التصحر أن الدراسات المنجزة تفيد وحيُث 

 مندمجةالتدخالت  عديد ال  2030-2018لمكافحة التصحر للفترة    ةالوطني   ستراتيجيةالتضمنت ا

وفق رؤية شمولية  من التدهورراضي األمن مليون هكتار  2.2تحييد  نذكر منها بالخصوص

 .أهداف التنمية المستدامةلتحقيق  الدولية    التزاماتناخصوصيات المحلية و التأخذ بعين االعتبار  

يتم العمل على إدماج مقتضيات مكافحة التصحر والحد من تدهور األراضي ضمن س  وللغرض

تناغما غطاء النباتي  التربة والموارد المائية والب القطاعية ذات العالقة    االستراتيجيات والبرامج

 .مكافحة التصحر والتنوع البيولوجيالمتعلقة بالتغيرات المناخية و االتفاقيات األممية مع 

إدراج بالمصادقة على  منظمة األغذية والزراعة  من طرف    اإلعالنويتزامن هذا االحتفال مع  

دجبة ب المعلقة الحدائق الزراعية '' و  "بحيرات غار الملحب ة التقليدية الرملي ي نظم الزراعال"

التي  واحة قفصةإلى إضافة ، نظم التراث الزراعي ذات األهمية العالميةقائمة ضمن  "العليا

تثمين المعارف مزيد  ساهم هذا التصنيف في وسي  .2011سنة    منذ  على هذا التصنيفتحصلت  

 المحلية.المحلية ودعم العناية بالنظم اإليكولوجية وتطوير سالسل القيمة للمنتوجات 

http://www.fao.org/giahs/ar/
http://www.fao.org/giahs/ar/
http://www.fao.org/giahs/ar/
http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/near-east-and-north-africa/gafsa-oases/en/


لمكافحة  ةالوطني  ستراتيجيةولتحقيق األهداف المرسومة على المستوى الوطني تضمنت اال

 من أهمها: جملة من التدخالت  2030-2018للفترة  التصحر

 ،2030إلى غاية  مليون هكتار 2.2استرجاع األراضي المتدهورة على مساحة قدرها  -

 مكافحة تدهور األراضي بسبب االنجراف والتملح وتغيير الصبغة، -

 ،يكولوجيةحماية وتطوير المنظومات اإليكولوجية ودعم استدامتها وتحسين خدماتها اإل -

تدهور  تحييداستعادة األراضي الزراعية والنظم اإليكولوجية المتدهورة لتحقيق  -

 األراضي،

 دعم قدرة تكيف النظم الزراعية والنظم اإليكولوجية مع تغير المناخ،  -

 مواجهة الجفاف بتعزيز األمن المائي، -

توجاتهم وتحسين لتطوير من  البرامج المذكورةين ضمن  تشريك وإدماج المتساكنين المحلي  -

 ظروف عيشهم.

لتنفيذ المتاحة    اإلمكانياتتعبئة  خالل الفترة القادمة مزيد السعي لويقتضي العمل في هذا المجال  

تثمين التجارب الناجحة وتطوير البحث مع العمل على  االستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر  

 والتقييم والتقويم.اإلعداد والتنفيذ والمتابعة على مستوى العلمي والشراكات 

 

 

 

 

 


