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• الخطوات المستقبلية لتحسين هذه اإلستراتيجية وتنفيذها على
المستوى الوطني والمحلي
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تقديم عام لتونس

توجد تونس في شمال أفريقيا يحدها
من الشمال والشرق البحر األبيض
الجنوب
ومن
المتوسط
الشرقي ليبيا ( 459كم) ومن
الغرب الجزائر ( 965كم) .وتبلغ
163,610كم.2
مساحتها
ويبلغ سكانها ما يقارب  10ماليين
و  982,8ألف نسمة,
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تقديم عام لتونس
تقع تونس جنوب المنطقة المعتدلة ويخضع مناخها
للتأثيرات المتوسطية فهو مناخ معتدل ولطيف،
ويبلغ متوسط ارتفاع الحرارة  44،11درجة
في جويلية و  3،29درجة في شهر ديسمبر.
ويتروح هذا المناخ من صحراوي جاف (أقل من
 100مم في السنة) بالجنوب إلى مناخ ممطر
وشديد الرطوبة بالشمال الغربي (أكثر من 800
مم في السنة)
تحتوي تونس على العديد من المنظومات
الطبيعية 17(:حديقة وطنية 27 ،محمية وطنية
 41منطقة رطبة ذات أهمية عالمية

)...RAMSAR
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 تعتبر تونس من أكثر المناطق المهددةبالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

الكوارث والمخاطر الممكنة
تعتبر تونس من بين البلدان التي تواجه العديد من المخاطر الناجمة عن الكوارث المرتبطة باألخطار
الطبيعية والعوامل البشرية والتكنولوجية .وقد بادرت ببعث منظومة وطنية إلدارة الكوارث الطبيعية ،من
خالل وضع النص القانوني عدد  39لسنة  1991المؤرخ في  8جوان  1991والمتعلق بتفادي الكوارث
ومجابهتها وتنظيم النجدة يشير إلى ضرورة :
 إعداد مخطط وطني لمجابهة الكوارث الطبيعية يتضمن اتخاذ التدابير واإلمكانيات الالزمة لمجابهةالكوارث ،ومخططات جهوية.
 إحداث لجنة وطنية لدى وزارة الداخلية لمتابعة وتنفيذ المخطط الوطني ،ولجان على المستوى الجهوي.وبالرغم من التقدم المسجل في منظومة إدارة الكوارث فإن تواتر األزمات والظواهر الطبيعية التي شهدتها
بالدنا في السنوات األخيرة (الفيضانات والثلوج لسنوات  2009و  2012و  2014و )2016كانت
بمثابة االختبار الذي كشف طبيعة وحجم النقائص والتي يتعين تالفيها بما يضمن النجاعة المرجوة في
مختلف مراحل مجابهة أية كارثة أو أزمة محتملة.
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الكوارث والمخاطر الممكنة
• ومن أهم أسباب تواتر الكوارث وتزايد حدتها نذكر سرعة النمو الذي
شهدته المناطق الحضرية التي تستقطب ما يزيد عن ثلثي السكان على
المستوى الوطني وسترتفع النسبة إلى  80بالمائة وفقا لإلصالحات
الدستورية ذات العالقة بتعميم النظام البلدي بما يستدعي مزيد التوقي
واالستعداد لمجابهة المخاطر الطبيعية والصناعية وبالتالي االقتصادية
واالجتماعية والسياسية.
• هذا باإلضافة إلى تفاقم المخاطر الناجمة على التغيرات المناخية والتلوث
الصناعي والتصرف في النفايات وخاصة باألقطاب الصناعية الكبرى مثل
صفاقس وقابس وبالمناطق الهشة مثل جربة وقرقنة وغيرها,
• قد أثبتت منظومة المعلومات ديسفنتر أهمية الخسائر الناجمة عن الكوارث
ومصادرها وخاصة منها التصحر والفيضانات
وهو ما جعل تونس تنخرط في جميع المبادرات واألطر الدولية التي
تساهم في الحد من هذه المخاطر وحاصة منها إطار هيوغو وسينداي
وتبادر بالعمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة للحد من مخاطر
الكوارث,
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االستراتيجية الوطنية للحد مخاطر الكوارث بتونس
تم االنطالق في إعداد هذه اإلستراتيجية بعد المصادقة على إطار سينداي في
مارس  2015الذي جعل من هذه اولوية مطلقة وحجر األساس للحد من مخاطر
الكوارث,
تم إعداد هذه اإلستراتيجية بدعم من مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث الذي قام بتوفير خبير في الغرض.
إعتمد إنجاز هذه اإلستراتيجية على:
 الدراسة القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في تونس نتائج الدراسات واإلستراتيجيات المنجزة ذات العالقة بالكوارث بما في ذلكالتغيرات المناخية.
 نتائج التقارير والدراسات والمبادرات والمشاريع التي أنجزت خالل تنفيذإطار هيوغو وخاصة منها منظومة المعلومات ديسفنتر وتقارير تقدم هيوغو
 2015-2014-2013ودراسة الجانب المؤسساتي والتشريعي للحد من
مخاطر الكوارث بتونس.
 تمت المصادقة على هذه اإلستراتيجية بصفة تشاركية خالل ورشة عمل خاللشهر جانفي  2017بحضور الجهات المعنية وUNISDRو PNUD
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االستراتيجية الوطنية للحد مخاطر الكوارث بتونس
•
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أفضت هذه اإلستراتيجية إلى إقتراح السياسات التي يمكن انتهاجها حسب األولويات األربعة إلطار
سينداي على المدى القريب (قبل  )2020والمتوسط ( )2024 -2020والبعيد ()2030-2024

االستراتيجية الوطنية للحد مخاطر الكوارث بتونس
•
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أفضت هذه اإلستراتيجية إلى إقتراح النشطات الممكنة لتنفيذ هذه السياسات التي يمكن إنتهاجها
حسب األولويات األربعة إلطار سينداي على المدى القريب (قبل  )2020والمتوسط (-2020
 )2024والبعيد ( )2030-2024على سبيل المثال بخصوص وضع سياسات لتحليل التفاعل
بين خسائر الكوارث ،التنمية ،الفقر وتغير المناخ.
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لقد تم تحديد هذه األولويات على أساس المعايير التالية التي حددت مسبقا بصفة تشاركية:
تسريع وتيرة النمو وخلق فرص عمل بقيادة لزيادة الرفاه.
تحسين تكافؤ الفرص لتحقيق الرفاه المشترك.
إعطاء األولوية ،من بين العديد من القيود والفرص المحددة ،الى تلك التدخالت التي يمكن أن
يتوقع أن يكون أثرها أوسع في تسريع وتيرة التقدم في تونس تجاه النمو االقتصادي التضميني
والمستدام
التأثير على محركات الكوارث
التأثير على خلق فرص عمل
تحقيق األهداف المزدوجة.
التكامل.
األفق الزمني لألثار.
األدلة.
مشاركة المواطنين.
اإلستدامة.

11

