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التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر ةالتنفیذي ةاألمین  

التصحر ةالیوم العالمي لمكافح  

٢٠١٨حزيران  ١٧  

  

بمناسبة الیوم ميلالعا  ھذالالتصحر  ةلمكافح  العام، نفكر في القیمة الحقیقیة لألرض.   

بكثیر.األرض أكثر من ذلك ساوي تلیس فقط قیمتھا االقتصادية.  -حیاتنا وثقافتنا ةنھا تحدد طريقإ 
سواء كنا نعیش في المدينة أو في القرى. ،هالماء الذي نشرب نقيت  تغذينا و  بالجمال.  ناتحیط   

ت ضغطاً مفرطاً على مواردنا لكن النمو السكاني السريع وأنماط االستھالك المتغیرة قد ولدّ
المحدودة. وقد ةرضیاأل اضي في جمیع انحاء العالم. على الصعید إلى تدھور األر ذلك ىدّأ 

العالمي، المئة فيثالثین   قیمتھا الحقیقیة بسبب التدھور. كیف يمكننا  فقدت األراضي مجملمن  
احتیاجاتنا ةتلبی -األساسیة   -ناھیك عن رغبتنا     عندما تنخفض  كمیة األراضي الصحیة والمنتجة  

بشكل كبیر ؟   

المستقبل يبدو كئیباً.  

حظ، مع التغیرات في سلوك المستھلكین والشركات، واعتماد المزيد من الكفاءة في ولحسن ال
ن يكون ھناك ما يكفي للجمیع. ما يكفي من األراضي أالتخطیط والممارسات المستدامة، يمكن 

. ما يكفيبكمیة مناسبة لتوفیر الغذاء والماء للجمیع لتقديم السلع والخدمات األخرى التي  
من الطبیعة.  نحتاجھا ونريدھا  

خیارات ومقايضات صعبة ، بما في ذلكب القیام إلى ةحاجبكون نس االلتزام بتغییر أنماط االستھالك  
الراسخة. لكن على قرارات بالحصول  المستقبل أكثر إشراقاً.یبدو سصحیحة،    

لذا، أود ان أسألك: عندما تختار ما تأكله، ما ترديه و ماأ  ، تقود  على  خیاركثیر أت ةفكر في كیفی 
--األرض سوأ. لألفضل أو لأل  

نحن جمیعاً صناع قرار. تغیر  مكن انيفي حیاتنا الیومیة، خیاراتنا لھا عواقب. وقراراتنا الصغیرة   
العالم. دعونا نحاول ونتصرف وفقاً لذلك.  

توفر لنا الطبیعة  العديد من الفرص.  یر طريقةیعلى تغ معاًدعونا نعمل    وعملنا ،و انتاجنا، استھالكنا 
في الحاضر أو أمننا االجتماعي أو االقتصادي أو البیئي التسوية على حساب دون من معاً،  عیشناو

كل شيء.في عتمد علیھا ناألرض التي  التسوية على حسابدون ومن . في المستقبل  

 
إن ھدف التنمیة المستدامة المتمثل في  ید أثر یتحقیق تح  تدھور األراضي بحلول عام   ٢٠٣٠ 

ستجابةإ مھمة لھذه التحديات ومسار إلى االمام ، معاً.   



سوف يساعدنا ذلك على  رضنا بطريقة أفضل.أ دارةإو  على الحفاظ   ىساعدنا علسوف ي  
ةستعادإ األراضي المتدھورة؛ وقف   تغییر المناخ ؛ زيادة إنتاج  ةاألراضي ؛ مكافح ىاالستیالء عل 

وتوفیر المیاه النظیفة. ةاالغذي    

من أھداف التنمیة المستدامة .  ١٥ف دعم ھدإ  

 
ید أثر یأخبرنا كیف تخطط لتحقیق ھدف تح تدھور األراضي.   

   
طريقة حیاتنا  تعتمد على األرض  على ذلك.   

	


