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بیان صحفي  

األمم المتحدة تقول إن إعادة الحیاة إلى األراضي المتدھورة مسؤولیة الجمیع  

 المناطق وحمایة استعادة مسؤولیة فإن ولذا. األرض على دائم تأثیر في الفردیة واإلنتاج االستھالك خیارات تتسبب
 150 استعادة تحقق أن الممكن ومن. التنفس أو الشراب أو الطعام تناول في یرغب من كل عاتق على تقع الھشة
. شخص ملیون 200 وإطعام المزارعین لصغار أمریكي دوالر ملیار 40 المتدھورة األراضي من ھكتار ملیون
.كذلك إجراءات اتخاذ الحاضر، الوقت في األراضي لتدھور الجدیدان الدافعان والتحضر، الزراعة وتتطلب  

اتخاذ إجراءات عاجلة لحمایة واستعادة  دعا األمین العام لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریش إلى .2019یونیو  17أنقرة، 
األراضي المتدھورة في محاولة للحد من الھجرة القسریة وتحسین األمن الغذائي وتحفیز النمو االقتصادي والمساعدة في مواجھة 

حالة الطوارئ المناخیة العالمیة.   

راضي الجافة یُخفض الناتج المحلي الوطني في ملیار طن من التربة الخصبة وأن تدھور األ 24وفي إشارة إلى أن العالم یخسر 
% سنویًا، قال غوتیریش إنھ ال یزال ھناك الكثیر مما ینبغي فعلھ، وشدد على ضرورة مكافحة 8البلدان النامیة بنسبة تصل إلى 

التصحر كجزء من جھودنا لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة.  

-لمكافحة التصحر قال إبراھیم ثیاو، رئیس اتفاقیة األمم المتحدة  االتفاقیة الوحیدة العالمیة الملزمة للدول لمعالجة تدھور  
-األراضي والتصحر والتخفیف من آثار الجفاف  ، إن خیاراتنا البسیطة الیومیة تتسبب في تأثیر ضخم ودائم على األرض 

كنا نرغب في تنمیة مجتمعنا واقتصادنا والمناخ والتنوع البیولوجي. ودعا إلى اتخاذ خیارات فردیة ومھنیة أسرع وأذكى، إذا 
وبیئتنا مًعا.   

في المائة فقط من السطح صالحة للسكن وال یمكن الوصول سوى إلى واحد في المائة من المیاه  20وأكد قائالً: عندما تكون نسبة 
البسیطة الیومیة التي نتخذھا  ، فإن االختیاراتالعذبة لسكان العالم الذین سیصل عددھم إلى تسعة ملیارات نسمة بعد ثالثة عقود

  إلنتاج أو استھالك السلع تتقلب عبر أنماط حیاتنا المترابطة بشكل معقد مع تأثیرات طویلة األجل بشكل ال یصدق. 

تشیر التقییمات الحدیثة إلى أن واحًدا من كل أربعة ھكتارات من األراضي المنتجة أصبح غیر قابل لالستخدام. عالوة على ذلك، 
ثالثة من كل أربعة ھكتارات بالكامل من حالتھا الطبیعیة.  تغیرت  

في المائة، عندما یؤدي تدھور األراضي وتغیر المناخ إلى  50قال ثیاو: في ظل ھذه الظروف، فإن زیادة إنتاج الغذاء بنسبة 
"أي شخص یرید أن یأكل استعادة وحمایة الطبقة الھشة لألرض قضیة في المائة یجعل  50انخفاض في نتاج المحاصیل بنسبة 

  أو یشرب أو یتنفس". 

 25ومرور  2019الدعوة من أنقرة في تركیا، خالل االحتفاالت العالمیة بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة التصحر لعام وجھ ثیاو 
  استعادة وحمایة األراضي المنتجة. عاًما على التعاون الدولي في 

یونیو لتعزیز اإلشراف السلیم على األراضي لصالح  17التصحر كل عام في كل بلد في یتم االحتفال بالیوم العالمي لمكافحة 
األجیال الحالیة والمقبلة.  

دول. 10ترأس الرئیس التركي رجب طیب أردوغان االحتفاالت العالمیة التي استضافتھا حكومتھ، وحضرھا وزراء من   

دولة متأثرة بالتصحر أو بتدھور األراضي أو  169فاقیة، من بینھا دولة واالتحاد األوروبي كأطراف في االت 196توجد حوالي 
بالجفاف.   

، وافق المجتمع الدولي على تحقیق توازن في معدل تدھور األراضي واستعادتھا من خالل اتخاذ إجراءات 2015في عام 
) LDNأثر تدھور األراضي (ملموسة لتجنب تدھور األراضي والحد منھ وعكس اتجاھھ، ویشار إلیھ عموًما بتحقیق تحیید 

وتخفیف آثار الجفاف.  



	

	

	  2صفحة 

	

. 2030بلًدا باتخاذ إجراءات طوعیة قابلة للقیاس لوقف تدھور األراضي بحلول عام  122في السنوات األربع الماضیة، التزم 
مستقبل. بلًدا عانت من الجفاف في الماضي خططًا وطنیة إلدارة الجفاف بشكل أكثر فعالیة في ال 70من أصل  44وقد أعد   

أكد ثیاو أن قصص النجاح في ورغم حدوث قدر كبیر من تدھور األراضي وتحولھا على مدى السنوات الخمسین الماضیة، 
استعادة األراضي والحفاظ علیھا، كما ھو الحال في منطقة وسط األناضول في تركیا، توفر األمل في إمكانیة حدوث التغییر 

  نیة والعقیدة التقلیدیة بشكل إبداعي.عندما تتجمع مجتمعات المعرفة والتق

یمكن أن یحقق دخالً إضافیًا ألصحاب الحیازات  2030ملیون ھكتار من األراضي الزراعیة بحلول عام  150وقال إن استعادة 
ملیون شخص آخر وخفض ثاني أكسید الكربون  200ملیار دوالر أمریكي، فضالً عن إطعام  40الصغیرة بقیمة تصل إلى 

أراضینا المتدھورة من الممكن أن یحول دون تفكك التنوع البیولوجي  كلبملیارات األطنان. وأضاف أن توسیع نطاقھا عبر 
والمناخ وتسلیم فرص جدیدة للجیل القادم.  

ومع ذلك، فقد حذر من أن التوسع العمراني یمثل تحدیًا متزایًدا ألن نصف سكان العالم یعیشون اآلن في مناطق حضریة 
ضعف حجم المدن. وعالوة على ذلك، فإن مناطق مثل آسیا وإفریقیا قد  200غ ویستھلكون الموارد التي یتم إنتاجھا في مساحة تبل

في المائة من أراضیھا الزراعیة التي ستتحول إلى مدن.  80تخسر   

وقال إن استعادة ملیاري ھكتار من األراضي المتدھورة بالفعل سیساعد على تلبیة ھذا الطلب المتزاید من المناطق الحضریة 
تدامة ویحقق االستقرار للمناطق المعرضة للخطر.ویخلق فرص عمل مس  

قال ثیاو إن اإلجراءات التي اتخذتھا البلدان في سیاق االتفاقیة تُظھر أن العالم مصمم على التحول من تدمیر األرض إلى جعلھا 
.2030منتجة بما یكفي لنمو مستقبل أفضل للجمیع بحلول عام   

~ انتھى ~  

كافحة التصحرحول اتفاقیة األمم المتحدة لم  

اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر ھي اتفاقیة دولیة حول اإلشراف السلیم على األراضي. وھي تساعد الناس والمجتمعات 
والبلدان على تكوین الثروة وتنمیة االقتصادات وتأمین ما یكفي من الغذاء والمیاه والطاقة، من خالل التأكد من حصول 

بلًدا أنظمة  197یئة مواتیة لإلدارة المستدامة لألراضي. وقد أنشأت أطراف االتفاقیة التي یبلغ عددھا مستخدمي األراضي على ب
قویة إلدارة الجفاف بسرعة وفعالیة من خالل الشراكات. ویساعد اإلشراف السلیم على األراضي المعتمد على سیاسة وعلوم 

وبناء القدرة على التكیف مع تغیر المناخ والحیلولة دون فقدان التنوع سلیمة في دمج وتسریع تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، 
البیولوجي.  

مالحظات للمحررین  

-https://www.unccd.int/actions17في تركیا وحول العالم:  2019تتوفر ھنا معلومات أساسیة حول احتفاالت  june-
world- day- combat- desertification/celebrate- 2019wdcd  

صحیفة وقائع: ملخص التقییمات األخیرة لتدھور األراضي  

خطاب: األمین التنفیذي التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة التصحر  

  wwischnewski@unccd.intیرجى االتصال على: للمقابالت 


