
1 
 

 مالحظات افتتاحية
 االحتفال االفتراضي بيوم التصحر والجفاف لعام 2020

 22 حزيران 2020
 رلى مجدالني

  لمناخ واستدامة الموارد الطبيعيةتغير امجموعة 
  )اإلسكوااالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( جنة األمم المتحدةل

 الذي  المشاركين في هذا االحتفال االفتراضيلمتحدثين ووالشركاء با الترحيب
اإلقليمي المكتب -تم تنظيمه باالشتراك مع شركائنا منظمة األغذية والزراعة 

 للشرق األدنى
  
  قد ، ولتصحر والجفافالعالمي ليوم الب بمناسبةفي حزيران من كل عام نلتقي

الغذاء. األعالف. األلياف. "موضوع  2020اعام  اختارت األمم المتحدة
 ليوم ا لهذا شعارك استدامة اإلنتاج واالستهالك"
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 التنمية  من خطة 12 هدفاليربط موضوع هذه السنة بين القضايا ذات الصلة ب
حول  15حول "اإلنتاج واالستهالك المستدام"، والهدف  2030المستدامة 

  "الحياة في البر" الذي يشمل قضايا التنوع البيولوجي وتدهور األراضي.  
 ليس فقط  ،التصدي للتصحر في المنطقة العربية أمر جوهري ومطلب أساسي

 .االنسان على هذه األرضلحماية البيئة وانما لحماية واستمرارية 
 
 يتفاقم ويتفاعل مع في المنطقة العربية صحر وتدهور األراضيتحدي الت وإن 

  .الكوروناجائحة لتغير المناخ والسلبية  ثاراآلوعلى رأسها تحديات متراكمة 
 
  من أراضيها 92فالمنطقة العربية من أكثر المناطق جفافاً في العالم حيث %

% من األراضي الصالحة للزراعة (التي ال تتعد 73جافة أو شبه جافة، و
) هاشة ومعرضة بشكل أكبر العربية % من مجمل المنطقة7ال باألساس 

للتدهور، خاصة في ظل الموارد المائية الشحيحة وتراجع مخزون المياه 
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  المتجددة السطحية والجوفية.
 
 مثل الرياح  فيها العوامل الطبيعية هنالك اشكال وأسباب متعددة من التصحر بما

ة التي تمارس بشكل واالجتماعي ةاالقتصادي األنشطةإال أن  .وزحف الرمال
على حساب األراضي الزراعية  والتوسع العمراني االفراط مثل غير مستدام

 لها التأثير األكبر على عملية التصحر.  والهدر في المياه والطاقة والغذاء
 
 والمالبس واالعالفكاني المطرد يزيد الطلب على الغذاء وكذلك التزايد الس ،

علماً أن نسبة من هذا اإلنتاج يهدر ويتلف خاصة في البلدان والمناطق التي 
  العبء البيئي. زيد من حجم مما يتتمتع برفاهية عالية 

 
  اإلسكوان عمؤخًرا  الذي صدر 2020 لتنمية المستدامةلالعربي التقرير أوضح 

  لمسيرة الحالية للتدهور البيئي منها: ا في المنطقة،وكاالت األمم المتحدة و
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o  كنسبة من مجموع مساحة اليابسة في المنطقة العربية مساحة الغابات
في  خاصةالتسعينات، في المائة في المنطقة منذ أوائل  25 بمقدارتراجع ت

 وجزر القمر)  السودان والصومال(نموا قل الاالعربية  عدد من البلدان
o  لتوسع الحضري وما يترتب عليه من تعدي ل نتيجةفقدان التنوع البيولوجي

 على النظم البيئية الهشة،
o لنزاعات على استخدام األراضي والنظم اإليكولوجية التأثير السلبي ل 
o  من العواصف الرملية والترابية في العالمبشكل كبير المنطقة تتضرر 
o مليارات دوالر أمريكي كل  9ة لتدهور األراضي تتجاوز التكلفة االقتصادي

 عام
 
 لإلسكوا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية،  احديثآخر صدر تقرير  كما اوضح

العربية ال تزال تعاني من أن معظم البلدان  ،األمن الغذائيرصد ومتابعة  حول
 اهمال والذي ال يماثل إمكاناتها وذلك بسبب الزراعيةتها انتاجيانخفاض في 

  .االنتاج التكنولوجي في إلدراج وتحديث فرصلقطاع الزراعي والبيئي وقلة الا
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  إذا البصمة البيئية لنمط استهالكنا وانتاجنا وخياراتنا االقتصادية واالجتماعية
  لها آثر كبير ومباشر على ونيرة التصحر والجفاف.

  
  
 

  ؟العربيةكيف يمكننا أن نواجه التصحر والجفاف في المنطقة 
 
  وعمدت ست  يفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجاالتميع الدول العربية جوقعت

عشرة دولة إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية بشأن التنوع 
من الجهود الواعدة، ولكن نحتاج الى تفعيل هذه الخطط  وهذه .البيولوجي
  ي. الوطني واإلقليم تنفيذية على الصعيدالى برامج وترجمتها 

 
  تشجيع االستثمارات الخاصة والعامة واإلنفاق في مجال ال بد من سياسات ل

 رفع اإلنتاجية الزراعية والتعامل مع تفاقم آثار تغير المناخ. التكنولوجيا ل
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 ممارسات والتكنولوجيات ال رصدحاليا على شركائها مع اإلسكوا  تعمل
   ؛المنطقةالتي يمكن الترويج الستخدامها على مستوى خضراء ال
 
 أفضل حول ما مسؤولية كبيرة في حماية بيئتنا من خالل خيارات  علينا ،فرادكأ

   .ناتمالبسنا أو أحذي نستخدم ندير نفاياتنا أو وننتجه وكيفنستهلكه، وما نشتريه 
 
 برامج دعوة الشباب لتقديم مقترحات ل تعمل االسكوا وشركائها حاليا على

التصحر وستستمعون بعد قليل لعرض من قبل ومشاريع فاعلة للتعامل مع 
  .حول هذه المبادرة زميلتنا مايا عطية

  
  الختام 

 

  ،للدكتور عبد لشركائنا الفاو و نود أن نعرب عن تقديرنا الخاصفي الختام
، المدير العام المساعد والممثل اإلقليمي لمنظمة األغذية ولد احمدالسالم 
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 عضاضة،فاتن ومحمد عبد المنعم ، وال سيما فريقهإلى جانب  والزراعة،
  لمساهمتهم في إنجاح هذا البرنامج. 

 
  ةعيتاني، والدكتورعمر ، السيد المتحدثين معنا اليومأود أيضا أن أشكر جميع 

  السالمي والسيدة راوية. سعود عساكر، والسيد اورور
 
  متوقعاتكهذا االحتفال آمل أن يلبي ة والمشاركواشكر لكم جميع 


