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Abstract

The phenomenon of desertification is today a preoccupation for the
international community, because of its great dangers to the environment,
as it is embodied in the negative imbalance in the natural and biological
balance of the soil in a place, and that this occurs as a result of the
interaction of a group of factors that lead to the deterioration of the soil
reserves, and it may lose Its natural properties partially or completely over
the passage of time, and then turn from natural lands to desert lands, and
may constitute a source of threat to the lands adjacent to it.
As a result of the continuous deterioration, the lands lose their resistance to
erosion factors, which leads to a decrease in organic matter and moisture,
the fading of natural plants and the disappearance of wild animals, and the
loss of the technical surface layers of the soil with nutrients, in addition to a
decrease in the biological activity of the soil.
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ملخص
لل ا لمغا ل غا طغن طةغالر مغ علغ،إن ظاهرة التصحر تشكل اليوم الشغلل الشغا ل للمجتمغل الغد
إن ذلك يحغد، البايلو ل للترب فل طكان طا ا، البيئ ا إذ إن ا تتجسد بالةلل السلبل فل التوازن الطبيعل
دغد تد غد خوا غ ا الطبيعيغ، بسبب تداخل عغد طغن العواطغل التغل تغإ ى إلغ تغدهور فغل خغواص التربغ ا
تتحغغوب بعغغد ذلغغك طغغن أراضغغل لبيعيغغ إلغغ أراضغغغل،ر الغغزطن ا، كاطلغغ علغغ طغغر،بصغغورة زئيغغا ا
. رة ل ا،دد تشكل طصدر ت ديد لألراضل المجا، ي ا،حرا
طت ا لعواطل التعري ا طما يغإ ى ذلغك إلغ ن غ فغل،نتيج للتدهور المستمر تد د األراضل ط ا،
ف دان التربغ لطب ات غا، اختداء الحيوانات البري ا، تالشل النباتات الطبيعي، الرلوب ا، الموا العضوي
. ة عن انةداض النشال البايولو ل للترب،السطحي الدني بالعنا ر اللذائي ا عال

.  التربة – التصحر – المناخ – طبيعة: الكلمات المفتاحية

13

Journal of Current Researches on Social Sciences, 2022, 12 (SE), 13-26.

المقدمة
ان ظاهرة التصغحر عبغارة عغن الةلغل ،التليغر السغلبل فغل التغوازن الطبيعغل ،البغايولو ل
للترب فل طنط طا نتيجغ لمجموعغ طغن العواطغل المتداخلغ ا طمغا يغو ى إلغ تغدهور طسغتمر فغل
الةواص األ لي للترب ،تد د بشكل طتدرج ال زء أ ،كل طن خوا غ ا الطبيعيغ ،خصغوبت اا
دات األراضل الصحرا،ي علغ طغر،ر الغزطنا ثغ تصغبم طصغدر
،تتحوب بصدات ا العاط إل
لت ديد األراضل المجا،رة ل ا .
،نتيج لعملي التدهور هذه تد د األرض ط ا،طت ا لعواطل التعري ،تتللغب علي غا طجموعغ
المغا ة العضغوي ،الرلوبغ ا ،تالشغل النباتغات الطبيعيغ ا ،اختدغاء
طن الصدات التل تتمثل بغن
الحيوانغغات البري غ ا ،ف غغدان الترب غ للطب غ السغغطحي اللني غ بالعنا غغر اللذائي غ ،هغغل لب غ الطغغين
،اللرين تارك الرطاب التل ت د طنالق أخغر بغاللمرا أضغاف إلغ انةدغاض النشغال البغايولو ل
للترب ،تدكك بناءها.
،دد اءت عبارة التصحر فل أحا يث التنمي الد،لي عندطا أ درت الجمعي العاط لألط
المتحدة فغل كغانون األ،ب ۱۹۷۲ا دغرارين تغدعو في مغا الغد،ب عاطغ لالهتمغام بدراسغات التصغحر
،التعا،ن فيما بين ا لت صل تلغك الاغاهرة ،تبغين لرائغق طكافحت غاا فغل حغين عغا الثغانل الغ ع غد
طإتمر ،لل لمنادش هذه الااهرة سن 1977ا ،لغذلك ع غد المغإتمر الغد،لل فغل نير،بغل عا غم
كينيا فل الدترة طن  ۲۹آب إل  ۹أيلوب ۱۹۷۷ا ،ظ ر ا طالح التصحر بديالا عغن كلمغ زحغ
الصحراء التل كانت تستةدم فل السابق.
ت غ ،راء ظغغاهرة التصغغحر طجموع غ طغغن الغغد،افلا ،طغغن هغغذه الغغد،افل الت لبغغات المناخي غ
،زح الكثبان الرطلي ،الرعل ،الجائر ،النمو السكانلا عال،ة إل تملم التربغ ، .يعغانل العغرا
طن هذه المشكل ا إذ توزعغت خارلغ التصغحر فغل العغرا فغل طنغالق طةتلدغ ا اذ تعغانل طنغالق
نوب العرا طن طشكل التصحر الةدي ا بينما انحصر التصغحر المعتغدب فغل المنغالق الشغردي
طغن العغغرا ا فغل حغغين ظ غر التصغغحر الشغديد فغغل المنغالق الشغغمالي ،الشغمالي الشغغردي ا ،هغذا طغغا
يستلزم تاافر و الحكوطات العرادي طن أ ل ،ضل استراتيجي ،اضح لمكافح ،ت ليغل نسغب
حراء داحلغ ا
التصحر فل األراضل العرادي ا بلي ال تتحوب ميل األراضل فل المست بل إل
،ذلك طن خالب يان األراضل الزراعيغ طغن طةغالر التصغحر ،طعرفغ األسغباب الكاطنغ ،راء
هذه المشكل .
،تندرج طشكل التصحر ضمن المشغكالت البيئيغ التغل يتعغرض ل غا العغال باسغره ،العغرا
بصورة خاصا ،دد شللت المسأل البيئي حيزا ا طن ال انون العرادل ،الد،لل عل حد سواء.
،دد عرف المشرع العرادل البيئ فل دانون حمايغ ،تحسغين البيئغ ردغ  ۲۷لسغن ۲۰۰۹ا
بالد رة الةاطس طن الما ة الثاني ا بأن ا (المحيط بجميل عنا ره الغذى تعغيف فيغا الكائنغات الحيغ
،التأثيرات النا م عن نشالات اإلنسان االدتصا ي ،اال تماعي ،الث افي ).
فل حين يعرف ا ال انون الد،لل بان ا (طجموع ال واعد ،طبا ئ ال غانون الغد،لل العغام التغل
تنا نشال الد،ب فل طجاب طنل ،ت ليل األضرار المةتلد التل تنتج طغن طصغا ر طةتلدغ للمحغيط
البينل أ ،خارج حد ،السيا ة اإلدليمي ).
أهمية البحث
حرص المجتمل الد،لل برطتا عل االهتمام بحماي البيئ ،االثار النا مغ عن غاا ،دغد بغذب
و ا ا بارة طن ا ل ايجا افضل السبل للحد طن هذه االثارا السيما فيما يتعلق بااهرة التصحر
التل تنتج عن طجموع طن العواطغل المتداخلغ ا ،بالتغالل تغإ ى الغ التليغر ،التغدهور بغالةواص
الطبيعي غ للترب غ ا ،طغغن ث غ تتحغغوب ال غ اراضغغل غغحرا،ي عل غ طغغر،ر الغغزطنا ،دغغد يشغغكل ذلغغك
التدهور ت ديدا ا للمنالق المجا،ر.
لذلك يبذب المجتمل الد،لل و كبيرة طن خالب المنامات الد،لي ،االدليمي ا ،خا طنام
االط المتحدة للحد طن هذه الااهرة.
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إشكالية البحث
يعد التصحر طشكل بيئي عالمي التل تشكل نغوع طغن انغواع تغدهور االراضغلا حيغث يغز ا
داف االراضل ،ف دان المسطحات المائي ،اللطاء النباتل ا طما يو ى إلغ التغأثير المباشغر علغ
الحياة .لذلك كان طن الوا ب الودغوف علغ األسغباب الح ي غ المإ يغ إلغ تدغاد ظغاهرة التصغحرا
،ايجا افضل السبل لمكافح هذه الااهرةا ،الودوف عل االبعا االدتصا ي لااهرة التصحر.
منهجية البحث
اعتمغغغدنا فغغغل هغغغذه الدراسغغغ المغغغن ج التحليلغغغل الو غغغدل الغغغذى يجيغغغب عغغغن التسغغغاؤالت
،اإلشكالياتا بعد ان استعرضنا بعض التشغريعات ،االتداديغات الد،ليغ ،ال غرارات الصغا رة عغن
االط المتحدة ذات الشأن.
خطة البحث
،عل هذا دسمنا هذه الدراس ال طبحثينا تنا،لنغا فغل المبحغث اال،ب ا حمايغ البيئغ ،ليغا ا
، ،ر االط المتحدةا ،نادشنا فل المبحث الثانل ،ر السلطات العرادي فغل حمايغ البيئغ ،طكافحغ
،التصحر.

المبحث األول
حماية البيئة دور األمم المتحدة

انطالدا ا طن المسإ،لي األخالدي ،الموضوعي ،طا ت غوم بغا األطغ المتحغدة طغن ،را ا كبيغرا ا
إزاء المةالر المحدد بالبيئ ا ذهبت المنام ال تحديد يوم عالمل للبيئ سن ، .1968تجد فل
طإتمر ستوك ول ۱۹۷۲ا ،دد استةدم فل المغإتمر أل،ب طغرة طصغطلم البيئغ بغدال طغن طصغطلم
الوسط البشرى الذى استةدم فل طرحل اإلعدا ل ذا المإتمرا ،ل يركز هذا المغإتمر عنغد انع غا ه
عل البيئ الطبيعيغ ،عنا غرها ف غطا بغل شغمل أيضغا البيئغ البشغري طثغل األ،ضغاع الصغحي ا أ،
اال تماعي  ،يرهاا ،يستنتج طن ذلك أن ال دف األساسغل طغن انع غا ه هغو اإلنسغان بصغدتا أردغ
الكائنات الحي ا االطر الذى يتطلب الحديث عن األ،ضاع الصحي ،اال تماعي ،الث افي ،العواطغل
األخر التل يحتا ا فل حياتا.

المطلب األول
األسباب المؤدية إلى حماية البيئة
هنغغا طجموع غ طغغن الغغد،افل تغغدفل المجتمغغل الغغد،لل ال غ حماي غ البيئ غ ا دغغد تكغغون لرافي غ
،لبيعي ا إذ إ ن البيئ اإلنساني ،حدة ،احغدةا ال تتجغزأا ،عنا غرها طشغترك بغين ميغل الم يمغين
عل سطم الكرة األرضغي ا كمغا أن غا طرتبطغ ،طتصغل ببعضغ ا الغبعض االخغرا فاألضغرار التغل
تصيب البيئ ال تنحصر فل طكان حد،ث اا بل تتحر ،تصيب أطاكن تبعد آالف الكيلوطترات عغن
طصدر حد،ث اا فال واء الملو فل ،ل طعين ا يجتاز الحد، ،ال ارات ،ينت ل إلغ ،ب ،دغارات
أخر .
،طن انب اخر فأن عنا ر البيئ الطبيعيغ تتداعغل فيمغا بين غا ،يغإثر كغل عنصغر طن غا طغل
بادل العنا ر األخر ()1ا إذ يإ ى تلو الترب بالمبيدات الحشري ،اآلفغات الزراعيغ إلغ تلغو
المنتجات الزراعي التل تنت ل إل س اإلنسان بملوثات اا ،كذلك تنت ل إل الحيوانات التغل تعتمغد
علغ اللغغذاء النغغاتج عن غغاا ،اإلنسغغان الغغذى يعتمغغد علغ غغذاءه علغ هغغذه الحيوانغغات .إذ ان الجغغن

( )1عبد العزيز طةيمر عبد ال ا ىا ،ر المنامات الد،لي فل حماي البيئ ا ار الن ض العربي ا ۱۹۹۱ا طصغرا
ص.٣٣
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البشرى يعيف فل بيئ ،احدة ،فل ،سط ال ين س ا ،األضرار التل تصغيب البيئغ ال تعغرف حغد ،ا ا
سياسي أ ،لرافي ا ،ادتصا ي ا عل اعتبار ان التلو ظاهرة عابرة للحد.)1( ،
أطا األسغباب العلميغ ،الدنيغ ف غل التغل تبغين أهميغ التعغا،ن الغد،لل طغن ا غل حمايغ البيئغ
،الحدغغاظ علي غغا طغغن التلغغو ا إذ ان الحدغغاظ عل غ بيئ غ نايد غ يتطلغغب تبغغا ب المعلوطغغات ،الةبغغرات
المكتسب بين الد،ب المعني ا كذب يستلزم خبرات علمي ،ت ني ،أ زة ،طعدات طتطورة(.)2
بينما تو ى األسباب االدتصا ي ال استلالب إطكانيات اإلنسان ،طوار ه المتاح طن ا غل
( )3
تح يق التنمي الشاطل ا أى التنمي االدتصا ي ،اال تماعي ،الصحي ،الث افي ،السياسي .
،اتسغادا ا طغل ذلغغكا هنالغك طنغغالق شاسغع طغن الكغغرة األرضغي ال تةضغغل لسغيا ة أى ،لغ ا
،تعتبر تراثا ا طشتركا ا لإلنساني ا لذلك يجوز لكل ،ل استةداط ا ،اسغتلالل ا بشغر،ل طعينغ ا ،طغن
هغغذه المنغغغالق أعغغالل البحغغغار ،المحيطغغات ،طغغغا يعلوهغغغا طغغن هغغغواء ،المنغغالق ال طبيغغغ ،الدضغغغاء
الةار ل(.)4
،ان تلك المنالق تحتاج إل حماي بينت اا ،طد وم الحماي ال ينطبق عل حمايغ العنا غر
الطبيعي ف طا بل يشمل حماي الكائنات الحي التل تعغيف في غا أيضغا ا سغواء كانغت بريغ أم بحريغ ا
،سواء كانت ليور أم أسما أم حيوانات.
،بالتالل فأن االهتمام بالتعا،ن الد،لل لحماي بيئ هذه المنالق  ،يان طوار هغا الطبيعيغ
طن المةالر البيني تكتسب أهمي دصو لألسباب التالي :
أ -أن الد،ب ال ت ت بحماي بيئغ المنغالق الةار غ عغن نطغا السغيا ات الولنيغ ا التغل ال تةضغل
ألي ،ل أ ،طجموع ،با بند ال در الغذى تحمغل بغا إدليم غاا ،لغذلك يغأتل التعغا،ن الغد،لل
بأشكالا المةتلد لحماي المنالق ير الةاضع للد،ب.
ب .اساءة الد،ب استلالب الح و التل دررها ال انون الغد،لل فغل تلغك المنغالقا ،طغا يترتغب علغ
ذلغغك طغغن أضغغرار ببيئت غغاا ألن غغا لغغن تجغغد ط ا،ط غ أ ،طعارض غ لتصغغرفات ا في غغاا طثغغل طنغغالق
التجغغارب النو،ي غ ا إذ ال يمكغغن حماي غ هغغذه المنغغالق إال عغغن لريغغق دواعغغد ال غغانون الغغد،للا
فاالستلالب ير الرشيد ل ذه المنالق ي د باختداء العديد طغن الكائنغات الحيغ المديغدة لإلنسغان
،بيئتا(.)5
عغال،ة علغ ذلغغكا هنغا أسغغباب تتعلغق بغغالثر،ات الطبيعيغ المشغغترك لغد،لتين أ ،اكثغغرا إذ
تا غر أهم يغ التعغا،ن الغغد،لل لحمايغ البيئغ فغغل حالغ حمايغ الثغر،ات الطبيعيغ التغل تشغغتر في غغا
،لتين أ ،اكثرا ،تناي اسغتلالل ا .إذ ال يمكغن حمايغ هغذه الثغر،ات ا ا ،اسغتلالل ا إال طغن خغالب
تعا،ن طتعد األلراف بين الد،ب المعنيغ ا ،بالتغالل ال تو غد فائغدة تتةغذها ،لغ طندغر ة أ ،بعغض
الد،ب لحماي هذه الموار ا إذ البد أن تكون اإل راءات المتةذة ماعي ا بغل البغد ان تصغدر عغن
ميغغل الغغد،ب المشغغترك في غغاا ب غغدف التغغزام الجميغغل بتنديغغذها طغغن أ غغل حمايغ بيئ غ المغغوار بشغغكل
ح ي ل، .يأخذ هذا التعا،ن ور اتداديات ،لي اأ ،إنشاء هياكل تنايميغ كالمنامغات الد،ليغ ا أ،
اللجان الد،لي المشترك (.)6

المطلب الثاني
دور األمم المتحدة في حماية البيئة البرية

( )1أحمد أبو الوفاا تأطالت حوب الحماي الد،لي للبيئغ طغن التلغو ا المجلغ المصغري لل غانون الغد،لل العغاما العغد
٣۸ا ۱۹۹٣ا ص.50
( )2عبد العزيز طةيمر عبد ال ا ىا ،ر المنامات الد،لي فل حماي البيئ ا المصدر السابقا ص . 45
( )3رياض الم أبو العطاا حماي البيئ فل ضوء ال انون الد،للا ار الجاطع الجديدةا ۲۰۰۹ا ص .٤۸
( )4عبد العزيز طةيمر عبد ال ا ىا المصدر السابقا ص .49
( )5رياض الم أبو العطاا المصدر السابق ا ص 55
( )6رياض الم أبو العطا :حماي البيئ فل ضوء ال انون الد،للا المصدر السابقا ص .56
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بعغغد أن تدادم غت الملوثغغات الد،لي غ ،بر،زهغغا كةطغغر يم غ كاف غ أشغغكاب الحيغغاة عل غ هغغذه
األرض از ا االهتمام الد،لل لمعالج التدهور الذى لحق بالبيئ ا ،بالنار إل ،حدة البيئ الد،لي
،لبيع الملوثات المتحرك عبر الحد ،ا االطر الذى فل المجتمل الد،لل طنادشغ الوضغل ،اتةغاذ
التدابير المناسب دبل فوات األ،ان(.)1
لغغغذلك ع غغغدت عغغغدة طغغغإتمرات تمةغغغض عن غغغا عغغغد طغغغن االتداديغغغات الد،ليغغغ ،إعالنغغغات
،بر،توكوالتا ،كذلك طجموع طن التو يات تتضمن عد طن المبا ئ طغن ا غل حمايغ البيئغ ا
كما انشت عدة أ زة ت ني طةتلد ، .تعد هذه اإلعالنات بمثاب آراء المجتمغل الغد،لل التغل يبين غا
إزاء المااهر السلبي التل تصدر طن أعضاءها أ ،نتيج تصرفات دانونيغ ا اذ ان االعالنغات التغل
تصغغغدر عغغغن المغغغإتمرات الد،ليغغغ ،التغغغل تسغغغاه في غغغا الوكغغغاالت الد،ليغغغ ا ،كغغغذلك المةتبغغغرات
العلمي ،المنامات المتةصص نتيج بحغو ،ت غارير طيدانيغ ا لغذلك تعغد هغذه اإلعالنغات الو غا
الح ي ل لما يحد فغل المجتمغل الغد،لل بصغد عاطغ خصو غا البيئغ ،التنميغ الد،ليغ ا ،طغن هغذه
اإلعالنات
أ -إعالن استوك ول  :در عن المإتمر المنع غد سغن ۱۹۷۲ا اإلعغالن الغد،لل األ،ب حغوب البينغ
اإلنساني الذى يعتبر بمثاب العمل الت نل األ،ب فل طجاب ال غانون الغد،للا لكونغا يحتغوى علغ
طجموع طن المبا ئ المتعارف علي ا ،الكافي لتناي العالد فل طجاب البيئ ا اذ يراه الغبعض
بمثاب أحد طصا ر ال انون الد،لل للبيئ عل الر طن دتا ير اإللزاطي (.)2
،دد درت عن أعالن المإتمر لسن  1972المتعل بالبيئ طجموع طن المبا كان أهم ا:
 لإلنسان حق أساسل فل الحري ،المسا،اة فل ظر،ف طعيش طرضغي فغل ظغل بيئغ تتغيم
لا العيف بكراط ،رفاهي ا طما يرتب عليا ،ا با ا كبيرا ا فل حماي البيئ ،تحسين ا لصغالم
األ ياب الحاضرة ،المست بلي .
_ يتعين الحداظ عل الموار الطبيعي لألرض بما فل ذلك ال واء ،المياه ،الترب .
 يتطلب اإلب اء عل ددرة األرض عل إنتاج الموار الحيوي المتجد ة.
 يتحمل اإلنسان طسإ،لي خا فل ون الترا المتمثل فل األحياء البري .
 استلالب الموار ير المتجد ةا عل نحو يصون ا طن الندغاذ ، .ينبلغل للسياسغات البيئيغ
لجميل الد،ب أن تعزز ال درة اإلنمائي فل الحاضر ،المست بل(.)3
،يعد اإلعالن بمثاب المغيال الح ي غل الهتمغام العغال بالبيئغ اإذ انت غل إلغ الةطغوات العمليغ
،نغغادف األخطغغار المحددغ بالبيئ غ اإلنسغغاني ا ،دغغد تمةغغض عنغغا إ غغدار  56طبغغدأ ۱۰۹ ،ا تو غغي
كانت ،ال تزاب األسا ،السند الذى انطل ت طنا كاف البحو ،ال وانين ،التدابير لحماي البيئغ ثغ
توالت المإتمرات ،االتداديات سغواء علغ المسغتو األطغ المتحغدةا أ ،علغ طسغتو الغد،با ،فغل
كاف شإ،ن  ،وانب الحماي البيئي ا كحماي البحار ،المياه العذبغ ،طصغا ر الميغاها أ ،ال غواء اأ،
الترب إل ير ذلك طن أنواع الملوثات المةتلد (.)4
فغغل الح ي غ كغغان للمغغإتمرات البيئي غ التغغل لح غغت طغغإتمر سغغتوك ول ،را كبيغغرا فغغل لغغرح
طشاكل البيئ عموطا ،طحا،ل إيجا الحلوب الكديل لمعالجت ا ،طن ا:
(، )1حيد عبد المجيد ا البيئ ،اإلنسان فل عال ديد ا طجل السياس الد،لي ا العد ۱۹۹۲ا۱۱۰ا ص .۷۱
( )2غغباح العشغغارىا المسغغإ،لي الد،لي غ عغغن حماي غ البيئ غ ا ار الةلد،ني غ للنشغغر ،التوزيغغل ا الجزائغغرا الطبع غ
األ،ل ا ص.۹٣
( )3عيسی نباحا طوسوع ال انون الغد،لل ا المجلغد الرابغل ا ال غانون الغد،لل فغل طجغاب حمايغ البيئغ ا ار الشغر،
للنشر ،التوزيلا الطبع العربي األ،ل ا اإل دار األ،با ۲۰۰٣ا ص.٣٥٥
( )4عبد السالم أرحوط الجياللغل ا حمايغ البيئغ ب ال غانون ا ار الجماهيريغ ا المكتبغ ال انونيغ ا طصغرات ا ليبيغاا
۲۰۰۰ا ص .۲٥۸
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أ -طإتمر البيئ ،التنمي فل نير،بل ۱۹۸۲ا الذى استعرض المإتمر،ن فيا الشغإ،ن التغل تتعلغق
بالبيئ ،التنمي ،االرتداع المطر فل عغد السغكان ،خا غ فغل ،ب العغال الثالغث، .دغد تبنغ
إعالن نير،بل طساعدة الد،ب الناطي طا يا ،ت نياا كمغا عمغل علغ طعالجغ التصغحر ،الجدغاف
،تشجيل الزراع ،طكافح الد ر ،تحسغين أ،ضغاع البيئغ ا ،لالغب المغإتمر،ن الغد،ب الكبغر
الحد طغن الند غات العسغكري ال ائلغ ،تحويل غا إلغ ال طغاع المغدنل ،المسغاهم بمسغاعدة الغد،ب
الناطي غ ا أضغغاف ال غ التعغغا،ن ،التنسغغيق عل غ المسغغتو الغغد،لل ،اإلدليمغغل عل غ أسغغا ثنغغائل
،طتعد األلغراف ا بليغ حمايغ الح غو الطبيعيغ ،المدنيغ لإلنسغان ،الحدغاظ علغ البيئغ فغل
العال (.)1
ب -.إعالن ريو ى انير۱۹۹۲ ،ا ،هدف اإلعالن إل إداط طشارك عالمي ديدة عن لريغق
إيجغغا طسغغتويات ديغغدة للتعغغا،ن بغغين الغغد،ب ،دطاعغغات المجتمغغل الرئيسغغي ،الشغغعوبا ،يسغغل
بالطابل المتكاطل ،المترابط لألرض طولنا ا لإلنسانا كذلك تبنغ هغذا اإلعغالن  57طبغدأ حيغث
اء فل المبدأ األ،ب لإلعالن يغدخل الجغن البشغرى فغل غمي االهتماطغات المتعل غ بالتنميغ
( )2
المستداط ا ،لا الحق فل أن يعيف حياة غحي ،كريمغ ،طنتجغ بمغا ينسغج طغل الطبيعغ ) .
كما اتةذ هذا اإلعالن الربط بين التنمي المستداط ،حماي البيئ ا اذ اشغار المبغدأ الرابغل علغ
انا (طن ا ل تح يق تنمي طستداط ا تكون طن خالل ا حماي البيئغ غزءا ال يتجغزأ طغن عمليغ
التنمي ،ال يمكن النار في ا بمعزب عن ا)(.)3
،دد استمر التحضير للمإتمر لمدة سنتين ألسباب عدة:
 حماي اللالف الجوى ،لب األ،ز،ن . طكافح التصحر ،الجداف.
 حدظ التنوع البيولو ل.
 حماي المحيطات ،كل أنواع البحار (الملل ،شغبا الملل غ ،المنغالق السغاحلي ) ،حمايغ
طوار ها ،ترشيد استلالل ا ،تنميت ا.
 اعتما سلو اإل ارة السليم بيئيا للندايات الصلب ،المسائل المتصل بالمجارى.
 اإل ارة المأطون بيئيا للندايات الةطرة.
 إيجا إ ارة طأطون ،سليم بيئيا فل تصري الندايات المشع .
 حماي المياه العذب ،اطدا ات ا طن التلو .
 الن وض بالزراع ،التنمي الريدي ،ضمان استمرارها.
 ن ج طتكاطل لتةطيط ،إ ارة طوار األراضل.
( )4
 ارتداع عد السكان العالمل ،التزايد المةي لشعوب العال الثالث .
،انسغغغجاطا ا طغغغل ذلغغغك ا غغغاء الت ريغغغر التوضغغغيحل ال تمغغغاع التنديغغغذ اإلدليمغغغل التغغغابل للجنغغغ
االدتصا ي ،اال تماعي لد،ب ربل آسيا المنع د طن  16 -5طاي ۲۰۰۸ا بشغأن اآلثغار الضغارة
التصغحر فغغل المنط غ العربيغ ،تغدنل إنتا يغ فغغل البيغ المراعغل الطبيعيغ ا  ،التغغل تلطغغل أكبغغر
طسغغاح طغغن األراضغغل الصغغالح لالسغغتلالب فغغل المنط غ ا  ،تغغدهور اللابغغاتا ،انحسغغار اللطغغاء
النباتلا ،ف د التنوع البيولو لا ،تدهور إنتا ي األراضل الزراعيغ  ،غدات ا المر،يغ  .اذ يسغ
التصغغحر فغغل انتشغغار الد غغر ،ت غغويض ط وطغغات المعيش غ فغغل المنغغالق الريدي غ ا االطغغر الغغذى يغغدفل

( )1عاطر طحمو لرافا أخطار البيئ ،الناام الد،للا المإسس الجاطعيغ للدراسغات ،النشغر ،التوزيغلا بيغر،تا
 ۱۰ا طن .۸۲ -۸۱
( )2إعالن ريو ى انير ،بشأن البيئ ،التنمي ا المبدأ األ،ب .المنع د فل البرازيل طن 1992-14-3ا
( )3إعالن ريو ى انير،ا المصدر السابقا المبدأ الرابل.
( )4ريدة األنوارا بير،ت ا  ۱5حزيرانا ص ۲۔
Abdul Celil İsmail Hassan (2022). The phenomenon of environmental desertification and the role of
the international community in protecting it
()Iraq as a model
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الر غاب إلغ ال جغغرة طغغن األريغغاف إلغ المغغدن ،يزيغغد األعبغغاء التغغل تتحمل غغا النسغغاء ،األلدغغاب فغغل
األرياف(.)1
طنذ ان خلت اتدادي األط المتحدة لمكافح التصحر حيز التنديذ عام 1996ا ،طا تالها طن
اتداديات بشغأن التنميغ المسغتداط ا تبغذب البلغدان العربيغ ،المنامغات اإلدليميغ العاطلغ فغل المنط غ
ظاهرة التصحر ،طن أه اإلنجازات التل تح ت فل طعا البلغدان العربيغ
و ا ا كبيرة لموا
،المتمثل باالتل:
ا
أ -المصغغا د عل غ اتدادي غ األط غ المتحغغدة لمكافح غ التصغغحرا ،دغغد ،ضغغعت البلغغدان خطط غا ،لني غ
لتنديذها استنا ا ا إل المبا ئ التو ي ي التل حد ت ا طغإتمرات األلغراف الداخلغ فغل االتداديغ ا
،أ ر ت المعايير ،براطج العمل المعني بمكافح التصحر ضمن خطط التنمي الولني .
ب -إنشاء طجال ،طإسسات ،لني طةتص تعن بتنسيق الج و فل إلار التعغا،ن طغل ،زارات
البيئ  ،يرها طن الوزارات المةتص .
ت .سغغن التشغغريعات ،ال غغوانين الالزط غ للحغغد طغغن تغغدهور المغغوار ا ،خا غ فيمغغا يتعلغغق بغغالزح
العمرانل عل طوار األراضغل المنتجغ ا ،التلغو ،طصغا ره ،األنشغط السغكاني التغل تسغ
فياا إال أن أليات إنداذ هذه التشريعات أطا عائب أ ،ير كافي .
 البدء فل اتةاذ طبا رات اإلتبغاع الغن ج االستشغارىا  ،عغ طشغاركات أ غحاب المصغلح فغلتةطيط األنشط ،المشاريل ذات الصل ،تصميم ا ،تنديذها.
ج -تلبي الحا ات المالي الالزط لمشاريل الحد طن التصحر عل المستو الولنل .
ح -تنديذ عد طن براطج بناء ال درات ،التوعي ب ضايا التصحر فغل المنط غ ا ،ذلغك علغ طةتلغ
المستويات.
خ -تنديذ عد طن المشاريل المتكاطل التل است دفت طكافح ظاهرة التصحر.
 استةدام األراضل ،بمسغاعد ة طغن الصغنا يق ،اآلليغات الد،ليغ ذات الصغل طثغل غند ،البيئغالعغالملا ،برنغغاطج األطغ المتحغغدة للبيئغ ا ،برنغغاطج األطغ المتحغغدة اإلنمغغائلا ،طنامغ األ ذيغ
،الزراع لألط المتحدة.
ذ -إلال طبا رات لتعزيز الج و الولني الراطي إل طكافح التصحر طثل إعا ة تأهيل المنالق
المتغغدهورة ،تحسغغين إنتا يت غغا ،التوسغغل فغغل اسغغتةدام طغغوار الميغغاه يغغر الت ليديغغ ،تطغغوير
استةدام ت نيات االستشعار عن بعد فل ر د ظاهرة التصحر.
ر -تطوير عد طن المشاريل اإلدليمي  ،ير اإلدليمي لمكافح التصغحر فغل المنط غ بالتعغا،ن طغل
ات طانح ،طنامات إدليمي ، ،لي ا ،طن هذه المشاريل إنشاء ناام إكسا اإلدليمل لإلنذار
المبكر للتصحر بالتعا،ن طل الوكال األلماني ،برناطج طكافح التصحر فغل ،ب غرب آسغياا
،برناطج حماي الواحات طن التدهور الذى يجرى طن خاللا تنديذ طشر،ع لحماي النا البيئي
فل الواحات العربي .
إال أن هغغذه الاغغاهرة ال تغغزاب تشغغكل خطغغرا كبيغغرا ي غغد سغغبل طعيشغغ اإلنسغغان ،المغغوار
الطبيعيغغ المتاحغغ ا ،لغغذلك ال بغغد طغغن الج غغو لمعالجغغ أسغغباب التصغغحر ،التللغغب علغغ العوائغغق
،التحديات التل توا ا البلدان العربي فل هذا المجاب، .تجدر االشغارة الغ  ،غو اتجاهغا ا طتزايغدا ا
لتعزيز التنسيق ،التعا،ن بين البلدان ،بين المنامات الد،لي ،االدليمي فل المجغاالت المشغار إلي غا
،تشجيل أنشط البحو ،اإلرشا فل هذا المجاب(.)2

المطلب الثالث
دور الجامعة العربية في حماية البيئة
( )1ت رير اال تماع التنديذ اإلدليمل التابل للجن االدتصا ي ،اال تماعي للربل آسيا المنع د فل الدترة  16 -5آيارا
۲۰۰۸ا ص .۲٣
( )2ت رير ا تماع التنديذ اإلدليمل التابل للجن االدتصا ي ،اال تماعي للربل آسياا المنع د فل الدترة  16 -5ايغارا
۲۰۰۸ا ص .۲٤ -۲٣
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طن األهداف التل أنشأت الجاطع العربي طن ا ل ا توثيق الصل بغين الغد،ب المشغترك فغل
شغغإ،ن الغغبال العربي غ ،طصغغالح اا ،التعغغا،ن فغغل طجغغاب االدتصغغا ،المغغاب بمغغا فغغل ذلغغك التبغغا ب
التجارى ،الجمار ،العمل ،أطور الزراع ،الصناع (.)1
فكانت اطع الد،ب العربي طنام إدليمي تعمل عل توثيغق الصغالت بغين الغد،ب العربيغ
األعضاءا ،تنسيق السياس االدتصا ي ،اال تماعي ا ،طن أ ل تح يق التعا،ن الجمغاعلا ،حمايغ
األطن ال وطل العربل المشتر فل طةتل المجاالت(.)2
،ت إنشاء طجل الوزراء العرب المسإ،ب عن شإ،ن البيئ ،حد ت ط اطغا بمتابعغ تنديغذ
دغغرارات المجل غ ا ،المكتغغب التنديغغذى ،تو غغياتاا  ،راسغغ الت غغارير الم دطغغ طغغن األطانغغ الدنيغغ
،الج ات األخر ا ،ت دي ت رير ،رى عن نشالاتا إل المجلغ ا ،طغا ي ترحغا طغن خطغط العمغل
،البت فل األطور البيئي الطارئ التل تحتاج إل إ راءات فوري ،سريع (.)3
،فل طإتمر ،زراء العرب 1989ا الذى ع غد فغل ال غاهرةا ،فغل طشغق 1991ا تغ إعغدا
االستراتيجيات الةا بمكافح التصحر(.)4
كمغغا ع غغد طجل غ ،زراء الغغد،ب العربي غ عغغدة ا تماعغغات تتعلغغق بالبيئ غ فغغل ط غغر الجاطع غ
العربيغ بال غاهرة فغل سغغن ۲۰۰٥ا اسغدر عغن اعغغالن ال غاهرة الغذى غغاء بمجموعغ طغن المبغغا ئ
،األهدافا تع د طن خالل ا طجل الوزراء العرب ،المسئولين عن البيئ بالعمل عل تح ي ا(.)5
،ع د المإتمر العربل الد،لل األ،ب للتشريل البينل فل طدين الرياض فغل المملكغ العربيغ
السعو ي فل تموز  ۲۰۰۸ا ،دد تمةض عن المإتمر إعالن الرياض الذى يدعو إل إنشاء ،ائر
دضائي بالمحاك للدصل فل ال ضايا البيئ ا ،تكون األحكام الصا رة طن ا ،ا ب التنديذ.
كذلك عغا اإلعغالن إلغ عغ أ غزة شغإ،ن البيئغ ،الةبغراء ،األ غزة اإل اريغ لموا غ
طتطلبات تنديذ الم ام الموكل إلي ا ،تغوفير الغدع السياسغل ،التأكيغد التغام لبرنغاطج البيئغ الولنيغ
،اإلدليمي ا ،تدعيل ال وانين البيئي ا ،،ضغل غيا طنط يغ ،طتكاطلغ للتشغريعات ا ،ضغر،رة أن
تكون هذه التشريعات ضاطن لحماي البيئ الولني ،اإلدليمي طن التلو (.)6
يتضم طما ت دم ان ،ر الجاطع العربي فغل طجغاب حمايغ البيئغ طغن التلغو ضغعيدااا  ،يغر
دغغا ر عل غ طوا غ التحغغديات البيني غ ا ،ذلغغك نتيج غ اسغغتعماب التكنولو يغغا ،انتشغغار الكثيغغر طغغن
الصناعات ،تداد ظاهرة التصحر ،تلو الميغاه اإلدليميغ العربيغ ،انتشغاراأل،بئغ ،السغرلان فغل
الولن العربل.

المبحث الثاني
دور السلطات العراقية في حماية البيئة ومكافحة والتصحر

( )1طيثا اطع الد،ب العربي ۱۹٤٥ .ا الما ة الثاني .
( )2طحمو اس نج الراشغدىا ضغمانات تنديغذ اتداديغات حمايغ البيئغ ا ار الدكغر الجغاطعلا اإلسغكندري ا الطبعغ
األ،ل ا ۲۰۱٤ا ص.٣۲
( )3عبد هللا علل عبد،ا المنامات الد،لي ا كلي ال انونا اطع هو ا ۲۰۱۰ا ص.۲۰۰
( )4عاطر طحمو لرافا أخطار البيئ ،الناام الد،للا المإسس الجاطعيغ للدراسغات ،النشغر ،التوزيغلا بيغر،تا
الطبع األ،ل ا ۱۹۹۸ا ص . ۹۷ -95
( )5طشغغر،ع إعغغالن ال غغاهرة الصغغا ر عغغن طجلغغ الغغوزارة العغغرب المسغغئولين عغغن شغغإ،ن البيئ غ بشغغانا الغغن ج
االستراتيجل لإل ارة الد،لي ا للكيما،ياتا الشر المشر،ع عل المودل. www.ce.aa.gov.cg
( )6طنشور عل طودل ،كال األنباء الكويتي عل المودل اإللكتر،نلwww.kona.org :
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كان العرا خالب الع و الساب طسرحا للحر،ب ،النزاعاتا لذلك ت التلاضغل فغل كثيغر
طن األحيان عن االهتماطات ،المشاكل البيئي ا األطر الذى أ إل تغدهور البيئغ ا السغيما ظغاهرة
التصحر ا كما ان االهتمام ،الوعل البينل حديث نسبيا اا بدأ بعد عام ، .۲۰۰٣اتةذ العغرا العديغد
طغن الةطغغوات لالنضغمام إلغ االتداديغات الد،ليغ ذات الصغل ا فدغغل عاطغ ۲۰۰٤ا شغغاركت ،زارة
البيئغ فغل عغغد طغن المبغغا رات ،اإلنجغازات لغغتعك التغزام الد،لغ نحغو االتداديغغات البيئيغ المتعغغد ة
األلغغراف المتعل غ بالبيئ غ ا ،طغغن هغغذه اإلنجغغازات البرنغغاطج الغغولنل للمسغغم النغغوع البيولغغو ل فغغل
العرا (.)1
يعغغد ال غغانون الغغد،لل للبيئ غ احغغد الدغغر،ع الجديغغدة لل غغانون الغغد،لل العغغاما لغغذلك اتجغغا العمغغل
بتطبيق ال انون الد،لل فل طجاب حماي البيئ إل اال ت غا لتحديغد ،ت غذيب هغذا الدغرع طغن فغر،ع
ال غغانون الغغد،للا ،طغغن ث غ لتحديغغد طالطحغغا ،تعريدغغا  ،غغيا دواعغغده ،إنشغغاء آلياتغغا لضغغمان تنديغغذ
،احترام ال واعد التغل تكغون غزء طغن الناغام الغد،للا كمغا تلعغب نشغأة ال غانون الغد،لل للبيئغ أحغد
المإشغغغرات الرئيسغغغي لتطغغغور ال غغغانون الغغغد،لل فغغغل غغغالم البشغغغري ا ،كغغغذلك االتداديغغغات الد،ليغغغ
،درارات المنامات الد،لي ،اإلعالنات الصا رة بشان البينغ ،حمايت غا ،طنغل األضغرار ب غا ،را ا
ط ما ا فل استكماب هذا الدرع لمالطم تطوره األساسل(.)2
،تمثل المعاهدات ،االتداديات الد،لي طصغدرا اط مغا ا طغن المصغا ر ال انونيغ لحمايغ البينغ ا
عل الر طن أن انب طن الد ا ذهب إل ان دواعد ال انون الد،لل للبيئ ا اال ان غا طغا زالغت فغل
،ال صغورا اذ ان ذلغك ال يندغل أهميغ دواعغد ال غانون
طرحل التكوين ،التطورا ،تعانل طن الغن
الد،لل العام فل تدسغير طعنغ النصغوص التشغريعي بو غد ا المر غل األساسغل ل غذا التدسغيرا أطغا
فيما ية المبا ئ األساسي لل انون الد،لل للبيئ ف ل:
 السيا ة الكاطل للد،ل عل ثر،ات ا الطبيعي .
 التعويض عن األضرار بالبيئ .
 التعا،ن الد،لل فل طجاب حماي البيئ .
( )3
 االطتناع عن أحدا األضرار البيني ،التشا،ر المسبق .
،دد ا در العرا دانون حماي ،تحسين البيئ ا الذى ت دف المغا ة األ،لغ طنغا إلغ حمايغ
،تحسين البيئ طن خالب إزال ،طعالج الضغرر المو غو في غاا أ ،الغذى دغد يطغرا علي غا ،الحدغاظ
عل الصح العاط ،الموار الطبيعي ،التنوع اإلحيغائل ،التغرا الث غافل ،الطبيعغل بالتعغا،ن طغل
الج غغات المةتص غ ا بمغغا يضغغمن التنمي غ المسغغتداط ،تح يغغق التعغغا،ن الغغد،لل ،االدليمغغل فغغل هغغذا
المجاب(.)4
فغغل حغغين شغغد ت المغغا ة  17طنغغا عل غ حماي غ األرض ،طنغغل كغغل العواطغغل المإ ي غ إل غ اإلضغغرار
بالترب ،فق االتل:
ا -أى نشال يإ ى بطريق طباشر أ ،ير طباشر إل األضرار بالترب أ ،تغدهورها أ ،تلوث غا علغ
نحو يإثر فل ددرات ا اإلنتا ي ،عل السلسل اللذائي ،النغواحل الجماليغ إال ،ف غا ا للتشغريعات
النافذة .
ب -عدم االلتزام بالتصاطي األساسي للمنالق الحضري ،حماي األراضل طن الزح العمرانل.
ت -أى نشغغال طغغن شغغأنا اإلض غرار بمسغغاح أ ،نوعي غ اللطغغاء النبغغاتل فغغل أى طنط غ يغغإ ى إل غ
التصحر أ ،تشويا البيئ الطبيعي إال بعد استحصاب طواف الج ات ذات العالد .
( )1االسغغغتراتيجي الولنيغغغ للتنغغغوع البيولغغغو ل ،الةطغغغ التنديذيغغغ فغغغل العغغغرا ()۲۰۲۰ -۲۰۱٥ا ،زارة البيئغغغ ا
م وري العرا ا ۲۰۱٥ا ص.۱٦
( )2لغار إبغراهي الدسغودل عطيغ ا األطغن البيئغل الناغغام ال غانونل الحمايغ البيئغ ا ار الجاطعغ الجديغدةا ال غغاهرةا
۲۰۰۸ا ص . ٣۱٤
( )3لار إبراهي الدسودلا المصدر السابقا ص .۲۷٤
( )4دانون حماي ،تحسين البيئ رد ۲۷ا لسن .۲۰۰۹
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ت -هدم أ ،األضرار باألطاكن التراثيغ الطبيعيغ ،الث افيغ المغذكورة فغل سغجل تعغده الغوزارة ل غذا
اللرض بالتعا،ن طل الج ات المعني األخر .
( )1
ج -عدم رطل المةلدات الصلب عشوائيا ا إال فل األطاكن المةصص ل ا .
،تعد ظغاهرة التصغحر طغن المشغاكل التغل تعغانل طن غا البيئغ فغل العغرا ا ،طغن ا غل ذلغكا
أعغغدت ،زارة البيئ غ العرادي غ بإشغغراف رئاس غ الغغوزراء ،اإل ارة اإلدليمي غ لبرنغغاطج األط غ المتحغغدة
للبيئ طكتب رب آسيا برناطج لمكافح التصحر فل العرا اء فيا:
يشكل برناطج العمل الولنل لمكافح التصحر إلارا شاطال ،خط عمل الحكوط العراديغ
أخغغذا بعغغين االعتبغغار طجموع غ السياسغغات ،االسغغتراتيجيات ،البغغراطج الولني غ ذات العالد غ ا ،بمغغا
يتماش طل طتطلبات االتداديات الد،لي ،بشكل خاص االتدادي الد،لي لمكافحغ التصغحرا ،الةطغ
االستراتيجي العشري لالتداديغ  ۲۰۱۸ -۲۰۰۸ا علغ ان تتماشغ اسغتراتيجي طكافحغ التصغحر
طغغل االسغغتراتيجي الولني غ لحماي غ بيئ غ العغغرا ا ،التغغل يعتبغغر في غغا ال غغدف االسغغتراتيجل الثالغغث
الةاص بالحد طن تدهور األراضل ،طكافح التصحر أسا ترتكز عليا أهداف ،طشاريل برناطج
العمل الولنل هذا .
،دد ت دف خط برناطج العمل الولنل لمكافحغ التصغحر ،إ راءاتغا ،طشغاريعا الم ترحغ
إل تح يق األهداف االستراتيجي اآلتي :
 -1إعا ة تأهيل النا البيئي ،المحافا عل الموار الطبيعي ،الحد طن تدهورها.
 -۲تطوير ،تدعي المإسسات ،الموار البشري ،األلر التشريعي .
 -3زيا ة الوعل ،التث ي ،التعلي عل كاف المستويات(.)2
كما اعلن العرا عن دانون انضمام م وري العرا إل اتداديغ األطغ المتحغدة اإللاريغ
لمكافح التصغحرا الغذى غاء فيغا ( تنضغ م وريغ العغرا إلغ اتداديغ األطغ المتحغدة اإللاريغ
لمكافح التصحر المعتمدة فغل بغاري بتغاريخ  ۱۷حزيغران ۱۹۹٤ا  ،خلغت حيغز التنديغذ فغل ۲٦
كانون األ،ب ) .)3(۱۹۹٦
،اتسادا ا طل ذلكا كشدت طنام األ ني ،الزراع التابع لألط المتحدة فغل ت ريغر طشغتر
ل ا ض البنك الد،لل ،برناطج اللذاء العالمل لمنادش ،ادل األطن اللذائل فل العرا ،سط األزطغ
االدتصا ي ،تدشغل ،بغاء كور،نغاا بغأن األراضغل المتغأثرة بغالزح الصغحرا،ى فغل العغرا تبلغ
طسغغاحت ا  94طليغغون ،نغ ا أى إن نسغغب طسغغاح األراضغغل الكليغ المتغغأثرة بالتصغغحر فغغل العغغرا
تصل ال % 53ا طن أراضل الغبال ا ،توا غل المنامغات الد،ليغ المغذكورة المعر،فغ بمجموعغ
األطن اللذائل طتابع إثر هذه األزط عل األطن اللذائل طل التركيز عل توافر اللذاء ،الحصغوب
عليغغا ،اسغغتةداطا ،اسغغت راره .لغغذلك فغغان ،زارة الزراع غ العراديغ تسغغع لت غغدي عم غغا لمزارعغغل
األرز ،تسوي ا بحصول ا علغ طواف غ طجلغ الغوزراء بتةصغي طبلغ  ۲تريليغون ينغار تغوزع
كمستح ات للمزارعين المسودين لمحصغول ا ،التغل طغن شغأن ا أن تلطغل المسغتلزطات الزراعيغ
للموس ال غا م فضغالا عغن تز،يغد المغزارعين بالةغدطات الزراعيغ األخغر طغن طكننغ ،إرشغا ات.
و حثيث إلنشغاء ،احغات غحرا،ي فغل طحافاغات طةتلدغ
،أشارت المنام الد،لي ا اضاف
باسغتةدام الميغاه الجوفيغ ،الزراعغ اباإلضغاف إلغ تغوفير طيغاه الشغرب ،الغرى ،رعغل الحيوانغات
،زيا ة المراعل الةضراء(.)4

الخاتمة
( )1دانون حماي ،تحسين البيئ ا المصدر السابق ندسا.
(، )2زارة البيئغ العراديغ ا برنغاطج العمغل الغغولنل لمكافحغ التصغحر فغل العغغرا بمشغارك برنغاطج األطغ المتحغغدة
للبيئ ا طكتب رب آسياا ص .۲٣
( )3دانون انضمام العرا ال اتدادي األط المتحدة اإللاري لمكافح التصحر بالرد  7لسن إل .۲۰۰۹
( )4غغحيد المغغد ا طنامغغات ،لي غ  %53 :طغغن أراضغغل العغغرا طتغغأثرة بالتصغغحرا العغغد ٤۸٥۲ا  16كغغانون
الثانلا .۲۰۲۱
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بعد أن انت ينا بعون هللا تعال طن البحث عن ،ر المجتمل الغد،لل ،ظغاهرة تصغحر البيئغ
،حمايت ا ،ليا اا ،الغذى ا،ضغحنا فيغا الغد،افل المإ يغ إلغ ظغاهرة التصغحر ،الغد،افل المإ يغ إلغ
حمايت ا ،ليا ا ا ،طا ينج عن ا طن آثار سلبي تستو ب طعالجت ا .
،دد تو لنا طن خالب البحث إل طجموع طن النتائج ،التو يات طن شغأن ا أن تسغ فغل
الحد طن اآلثار المترتب عن ظاهرة التصحر .
أولً -النتائج :
 -1التصحر ظاهرة لبيعي ،بشري تإ ى إل االختالب بالتوازن البيئل. .
 -2تتعغغرض بعغغض طنغغالق العغغرا ألسغغباب طةتلد غ إل غ التصغغحر ،خا غ فغغل المحافاغغات
الجنوبي .
 -3أ ت األ،ضاع التل عاش ا العرا فل الع و األخيرة إل تداد طشكل التصحر.
 -4عل الر طن انضمام العرا إل االتداديات الد،لي ،العربي الزالت المشكل تتزايد.
ثانيا ً -التوصيات :
 -1عل الحكوط العرادي العمل عل طكافحغ التصغحر طغن خغالب العمغل الغدؤ،ب سغواء فغل
انغغغب تشغغغريل ال غغغوانين ذات الصغغغل ا أ ،الجانغغغب اإلعالطغغغل ا ،المإسسغغغاتل طغغغن خغغغالب
المبا رات الحكوطي .
 -2إ راء المسوح البياني المستمرة للودوف عل المشكل
 -3الحداظ عل اللطاء النباتل ،تحجي ظاهرة الرعل الجائر.
- -4الحدغغاظ علغغ التربغغ ،العنايغغ بةصغغوبت ا ،حمايت غغا طغغن اضغغرار التعريغغ ،االنجغغراف
،الملوح
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المصادر والمراجع
الكتب العربية
 -1أحمد أبو الوفا :تأطالت حوب الحماي الد،لي للبيئ طن التلغو ا المجلغ المصغري لل غانون
الد،لل العاما العد ٣۸ا .۱۹۹٣
 -2االستراتيجي الولني للتنوع البيولغو ل ،الةطغ التنديذيغ فغل العغرا ()۲۰۲۰ ۲۰۱٥ا
،زارة البيئ ا م وري العرا ا .۲۰۱٥
 -3رياض الم أبو العطغا :حمايغ البيئغ فغل ضغوء ال غانون الغد،للا ار الجاطعغ الجديغدةا
. ۲۰۰۹
باح العشا،ىا المسغإ،لي الد،ليغ عغن حمايغ البيئغ ا ار الةلد،نيغ للنشغر ،التوزيغل ا
-4
الجزائرا الطبع األ،ل  .بال .ت.
 -5لار إبراهي الدسودل عطي ا األطن البينل الناغام ال غانونل لحمايغ البيئغ ا ار الجاطعغ
الجديدةا ال اهرةا .۲۰۰۸
 -6عغغاطر طحمغغو لغغرافا أخطغغار البيئ غ ،الناغغام الغغد،للا المإسسغغ الجاطعيغغ للدارسغغات
،النشر ،التوزيلا بير،تا ل1ا بال .ت .
 -7عغغاطر طحمغغو لغغرافا أخطغغار البيئ غ ،الناغغام الغغد،للا المإسسغغ الجاطعيغغ للدراسغغات
،النشر ،التوزيلا بير،تا الطبع األ،ل ا .۱۹۹۸
 -8عبغغغد السغغغالم أرحوطغغغ الجياللغغغل احمايغغغ البيئغغغ بال غغغانون ا ار الجماهيريغغغ ا المكتبغغغ
ال انوني ا طصرات ا ليبياا  .۲۰۰۰ا
 -9عبد العزيز طةيمغر عبغد ال غا ى، :ر المنامغات الد،ليغ فغل حمايغ البينغ ا ار الن ضغ
العربي ا 991ا طصر
 -10عبد العزيز طةيمر عبد ال ا ى، :ر المنامات الد،لي فل حماي البيئ المصدر السابقا
ص .45
 -11عبد هللا علل عبد،ا المنامات الد،لي ا كلي ال انونا اطع هو ا۲۰۱۰.
 -12عيس باحا طوسوع ال انون الد،لل ا المجلد الرابل ا ال انون الغد،لل فغل طجغاب حمايغ
البيئ ا ار الشر ،للنشر ،التوزيلا الطبع العربي األ،ل ا اإل دار األ،با . .۲۰۰٣
 -13طحمو اس نج الراشدىا ضمانات تنديغذ اتداديغات حمايغ البيئغ ا ار الدكغر الجغاطعلا
اإلسكندري ا الطبع األ،ل ا .۲۰۱٤
، -14زارة البيئ غ العرادي غ ا برنغغاطج العمغغل الغغولنل لمكافح غ التصغغحر فغغل العغغرا بمشغغارك
برناطج األط المتحدة للبيئ ا طكتب رب آسيا.
الصحف والمجالت
غغحيد المغغد ا طنامغغات ،ليغغ  %53 :طغغن أراضغغل العغغرا طتغغأثرة بالتصغغحرا العغغد
-1
48٥۲ا  16كانون الثانلا .۲۰۲۱
، -2حيد عبد المجيد ا( البيئ ،اإلنسان فل عال ديد)ا طجلغ السياسغ الد،ليغ ا العغد ۱۱۰ا
۱۹۹۲ا ص .۷۱
تقارير األمم المتحدة
 -1ت رير ا تماع التنديذ اإلدليمغل التغابل للجنغ االدتصغا ي ،اال تماعيغ للربغل آسغياا المنع غد
فل الدترة  16 -5ايارا ۲۰۰۸
المواد القانونية والدساتير
 -1دانون انضمام العرا إل اتدادي األط المتحدة اإللاري لمكافح التصحر بغالرد  7لسغن
۲۰۰۹
 -2دانون حماي ،تحسين البيئ رد ۲۷ا لسن .۲۰۰۹
 -3طيثا اطع الد،ب العربي 1945 .ا الما ة الثاني .
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الروابط اإللكترونية
 -1طشر،ع إعالن ال اهرة الصا ر عن طجل الغوزراء العغرب المسغئولين عغن شغإ،ن البيئغ
بشغغأنا الغغن ج االسغغتراتيجل للغغدارة الد،ليغغ ا للكيما،يغغاتا نشغغر المشغغر،ع علغغ المودغغل:
www.ee.aa.gov.eg
، -2كال األنباء الكويتي عل المودل اإللكتر،نلwww.kona.org :
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