تطور الجيود القانونية لمكافحة التصحر كمشكمة بيئية عالمية في ظل تضارب المواقف ـ إفريقيا انموذجا.

دكتور  /بعمى محمد سعيد

مقدمـــة
يتوزع التصحر عمى كافة قارات العالم ،و لكن  %38من مساحة األراضي الجافة توجد في ثبلث قارات
فقط وىي  :أفريقيا بـ  ،%72آسيا بـ  ،%77و استراليا بـ  ،%41بينما تتوزع  %41عمى أمريكا الشمالية و
المكسيك بـ  ،%82أمريكا الجنوبية بـ  ،%80و أوروبا بـ  .%81غير أن آثار التصحر تظير بوضوح السيما
في إفريقيا و آسيا. 4
إن التصحر أحد المشاكل البيئية الخطيرة التي تواجو العالم حاليا و ىو يتطور في أغمب أرجاء المعمورة
وبمعدالت متسارعة و تقدر مساحة األراضي التي تخرج سنويا عن نطاق الزراعة نتيجة ظاىرة التصحر بحوالي
 080888كم ، 2وتبمغ نسبة األراضي المعرضة لمتصحر  %18من مساحة اليابسة تمثل موطن أكثر من مميار
إنسان في العالم .وأ غمب المناطق المعرضة لمتصحر تقع في الدول النامية في أفريقيا و آسيا و أمريكيا البلتينية
ومنطقة الكاريبي ،ويقدر برنامج األمم المتحدة لمبيئة قيمة اإلنتاج الميدور سنويا في الدول النامية بسبب
التصحر بـ  41مميار دوالر .و يمكن أن نورد الكثير من األمثمة عمى فداحة التصحر منيا ما يحدث في
المناطق الواقعة عمى أطراف الصحراء الكبرى ،في كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا
واألقطار المجاورة التي شيدت تحول  1080888كم 2من أراضييا إلى أراض قاحمة خبلل  80سنوات فقط .و
في السودان فان خط جبية التصحر يتقدم بمعدل  48إلى  488كم في السنة خبلل السنوات األخيرة .وأن
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مساحة %4من األراضي المروية في العراق يتممح سنويا أي تصبح في نطاق األراضي المتصحرة ،وفي سوريا
تقارب نسبة األراضي المتممحة  %08من األراضي الزراعية.2
برز التصحر كمشكل بيئي عالمي و ظاىرة في قارة إفريقيا بعد الكارثة التي مست الساحل اإلفريقي في
الفترة الممتدة بين  4413و  1974و التي مات خبلليا ما يزيد عن  288ألف شخص ،و ترتبت عنيا آثا ار
إنسانية استثنائية جدا ،و عمى إثرىا تم إنشاء مكتب الساحل السوداني تابع لؤلمم المتحدة في عام  4427الذي
كان ىدفو األصمي ىو مساعدة تسعة بمدان معرضة لمجفاف تقع غرب إفريقيا ،ليحظى مشكل التصحر كذلك
باىتمام خاص لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة  PNUEالذي وضع أىدافا خاصة خبلل دورتو األولى المنعقدة في
الفترة من  22 -42جوان  1973لمعمل عمى الحفاظ عمى التربة المنتجة و الحيمولة دون تدىورىا بسبب
االنجراف أو التممح أو التموث و منع تصحرىا بزحف المناطق الرممية الصحراوية  ،و إعادة الخصوبة لؤلراضي
الجافة  ،بعدىا عقد مؤتمر بنيروبي خاص بمكافحة التصحر سنة  4422الذي اعتبر أن ظاىرة التصحر مشكمة
اقتصادية و اجتماعية عالمية النطاق البد من مواجيتيا عن طريق االستعانة ببرامج خاصة  .لتستمر الجيود
في محاولة إلبرام اتفاقية دولية خاصة بالتصحر ممزمة عالميا ،إال أن ذلك لم يتحقق بسبب معارضة عديد الدول
و ال سيما منيا القوى الكبرى التي طالما اعتبرت المشكل إقميميا وال يمس جميع الدول .إلى حين إقرار مؤتمر
ريو لمبيئة و التنمية لسنة  4442بعالمية المشكمة ذات األخطار المركبة التي تيدد األمن االنساني و أوصى
بعقد اتفاقية دولية أبرمت أخي ار سنة  4441بعد جيد جييد و سعي حثيث من طرف الدول االفريقية عمى وجو
الخصوص .و تم ىذا بالتوازي مع تبني الدول االفريقية منفردة و متضامنة لبرامج و مشاريع عمى أرض الواقع
لمكافحة التصحر ومنيا مشروع السد األخضر الجزائري الذي انطمق أول سنوات السبعينات  ،ثم بعد مشروع
القارة المتمثل في مبادرة الجدار االفريقي األخضر الكبير الممتد من السينغال إلى جيبوتي ( 2488كمم ( ،و ىو
مستميم من التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التصحر خاصة المشروع المتعمق بالسد االخضر.
تتمثل إشكالية الدراسة في التطرق إلى الصعوبات التي تُعرقل إبرام صكوك قانونية دولية لمكافحة التصحر
و كذا مشكل تمويل مشاريع الحد من التصحر و وقفو و التخفيف من آثاره عمى الرغم من اعتباره مشكبل بيئيا
ييدد أمن اإلنسانية بسب اختبلف االىتمامات و األولويات بين فواعل المجتمع الدولي.
لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية ارتأينا اعتماد الخطة اآلتية :
المبحث األول :مفيوم التصحر كمشكمة بيئية و إنسانية .
المطمب األول :تعريف التصحر.
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المطمب الثاني :األبعاد األمنية لمتصحر.
المبحث الثاني :تطور اآلليات القانونية لمكافحة التصحر في القانون الدولي.
المطمب األول :الجيود الدولية لمكافحة التصحر قبل مؤتمر ريو.
المطمب الثاني :الجيود الدولية لمكافحة التصحر بعد مؤتمر ريو.
المبحث الثالث:برامج الدول اإلفريقية في مكافحة التصحر.
المطمب األول  :تجربة الجزائر في مكافحة التصحر.
المطمب الثاني :مشروع افريقيا في مكافحة التصحر.
استنتاجات و توصيات.

المبحث األول :مفيوم التصحر كمشكمة بيئية و إنسانية .
تعتبر معظم أراضي الدول االفريقية و العربية متصحرة أو ميددة بالتصحر ،بفعل عوامل بعضيا بشري
وبعضيا اآلخر مناخي أدت إلى اإلخبلل بالتوازن الطبيعي والى اإلضرار بالغطاء النباتي و تراجع الطاقة
اإلنتاجية لممساحات الزراعية واتـساع الفجوة الغذائية في الدول العربية التي تتزايد مع الوقت لتدفعيا إلى االستيراد
لسد احتياجاتيا األساسية من الغذاء .وبذلك فإن لمتصحر أبعاد مركبة ال يمكن حصرىا في مشكل تقدم الصحراء
و تدىور التربة فقط ،و إنما يتعدى خطر الظاىرة إلى تيديد األمن االنساني في جانبو االقتصادي و
اإلجتماعي ،الصحي و البيئي .
المطمب األول :تعريف التصحر.
يعتبر التصحر ظاىرة معقدة يستدعي األمر تحديد المقصود بيا و تبيان سماتيا و درجتيا و العوامل
المؤدية إلييا .
الفرع األول  :المقصود بو.
يقابل المصطمح العربي التصحر الكممة اإلنجميزية  ،Desertificationو التي يعتقد أنيا جاءت من
المفظة المصرية القديمة  ،Desertو التي معناىا المكان الميجور.7
توجد تعاريف عديدة لمتصحر من الناحية االصطبلحية و العممية  ،ولكن أكثرىا شيوعا ىو أن التصحر
عبارة عن " :تغيير شامل في العمميات االقتصادية أو اإلجتماعية ،الطبيعية منيا أو غير الطبيعية والتي تؤدي
7
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إلى اإلخبلل بالتوازن القائم ما بين التربة والغطاء النباتي واليواء والماء في المناطق المعرضة لممناخ الجاف" .1
وقد عرفو مؤتمر األمم المتحدة حول التصحر لسنة  4422المنعقد بنيروبي بأنو " تدىور قدرة اإلنتاج البيولوجي
لؤلرض مما يؤدي في النياية إلى خمق أوضاع صحراوية ،و ذلك نتيجة لتدىور األراضي و المياه و المصادر
األخرى تحت عوامل ضعوط بشرية و بيئية " .0وبالتالي فيو يدل عمى امتداد الصحراء لتشمل مناطق لم تكن
أصبل صحراوية ،أي انتشار خصائص صحراوية خارج النطاق الصحراوي ،و لو أن ىذا التعريف تشوبو نقائص
من حيث إمكانية التقدير الكمي أو من حيث تقدير المساحة المتصحرة و كذلك يعتبر التعريف قاص ار من حيث
تحديد أنواع المناطق المتصحرة بالنظر إلى تعدد العوامل المؤدية إلى ىذه الظاىرة  .ليتم تعريف التصحر مجددا
ضمن الصكوك الدولية المتعمقة بالحد من التصحر  ،و ىذا خبلل مؤتمر ريو  4442الذي عرفو بأنو تدىور
األراضي في المناطق القاحمة و شبو القاحمة و شبو الرطبة الجافة نتيجة لعوامل مختمفة من بينيا التقمبات
المناخية و النشاطات البشرية ،1ليعرف التصحر كذلك ضمن اتفاقية مكافحة التصحر المبرمة سنة  4441بأنو "
تردي األراضي في المناطق القاحمة ،و شبو القاحمة و الجافة شبو الرطبة نتيجة عوامل مختمفة من بينيا
االختبلفات المناخية و األنشطة البشرية "  ،أما تردي األراضي الذي يعتبر المكون األساسي لتعريف التصحر
فيقصد بو ما يحدث في المناطق القاحمة و شبو القاحمة و الجافة شبو الرطبة من انخفاض أو فقدان لئلنتاجية
والتنوع األحيائيين أو االقتصاديين لؤل ارضي الزراعية و الرعوية و الغابات و األحراج كنتيجة لنمط استخدام
األراضي  ،و كل ما ينتج عن النشاط البشري و أنماط السكن.2
ومن التعريفات أيضا أن التصحر ىو "تكثيف أو تعميق لمظروف الصحراوية من خبلل انخفاض أو
تدىور حمولة الطاقة البيولوجية لمبيئة مما يقمل من قدرتيا عمى إعالة استخدامات األرض الريفية.3
أما التصحر بمفيومو العممي فيعني تدىور عنصر أو أكثر من عناصر األنظمة اإليكولوجية مؤديا بذلك
إلى تراجع خصائصيا النوعية و تدني قدرتيا االنتاجية إلى درجة أن تصبح فييا النظم عاجزة عن إعالة من
يعيش فييا.4
1

عوني الطعيمة ،نحو مكافحة التصحر وتنمية البادية ،الجمعية األردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية ،عمان ،األردن،4442 ،

ص .81
0
1
2

مؤتمر األمم المتحدة لمتصحر  ،نيروبي ،اثيوبيا.4422 ،

الوثيقة A/CONF.151/26/Rev.(vol.11) 1993 p.45. :

المادة األولى من اتفاقية مكافحة التصحر في البمدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر و بخاصة أفريقيا المبرمة

بتاريخ  17يونيو ،4441 ،دخمت حيز النفاذ يوم  21ديسمبر .4441
3

عبد المقصود زين الدين ،مشكمة التصحر في العالم اإلسبلمي ،مجمة الجمعية الجغرافية الكويتية ،العدد  ،4438 ،24ص .82

4

عبد القادر عابد ،أساسيات عمم البيئة  ،دار وائل ،األردن ،ط  ،2883 ،4ص.18

~~4

من خبلل ىذه التعاريف التي عرضناىا مراعين التدرج الزمني لظيورىا نبلحظ تطور مفيوم التصحر ،الذي
ظير في بادئ األمر مقتص ار عمى مشكل تقدم الصحاري ،ليتم فيما بعد اكتشاف أن التصحر أوسع من ذلك
ليشمل تدىور القدرة االنتاجية و البيولوجية لؤلرض نتيجة العوامل الطبيعية و البشرية المختمفة ،و عميو فإننا نرى
من الضرورة و من أجل توضيح مفيوم التصحر أكثر أن نتطرق إلى بيان أنواعو و مستوياتو و عواممو.
الفرع الثاني :مظاىر التصحر و عواممو.
يتم التعرف عمى حالة التصحر بموجب بعض المؤشرات المرئية من حالة التربة أو من خصائص المناخ،
بعد أن يتخذ صو ار أىميا تدىور التربة و تممحيا و الترمل و نقص الغطاء النباتي .و يحدث التصحر بفعل
اشتراك عديد العوامل ذات المنشأ الطبيعي أو االنساني.
أوال :مظاىر التصحر .
يأخذ التصحر أشكاال متعددة و ال ينحصر في صورة واحدة فقط ،و بذلك فمظاىره تختمف ،و يمكن تحديدىا
فيما يأتي :
 -1تعرية التربة.
ت عتبر تعرية التربة ناتجا عن نقص كميات المياه و تراجع الغطاء النباتي ،حيث يؤدي الطابع المتقمب
و المتذبذب لسقوط األمطار إلى تعريض النظام البيئي لخطر التصحر .و تعتبر ظاىرة التعرية قديمة ترجع
بالخصوص إلى األنشطة البشرية غير الرشيدة من خبلل إجياد التربة و استنزاف مواردىا كتدمير الغطاء
النباتي  ،و تحدث التعرية كذلك بفعل العوامل الطبيعية كالتعرية الريحية التي تؤدي إلى تدمير التربة السطحية
و ظيور الكثبان الرممية و زحفيا نتيجة العواصف الرممية.48
تعتبر التعرية من أخطر مظاىر التصحر ،خاصة عندما تتعرض التربة لمجفاف الفيزيولوجي حيث تقل
قدراتيا البيولوجية و بالتالي تصاب بالتصحر ،ألن الجفاف الفيزيولوجي يصيب الطبقة العموية لمتربة ذات
األىمية البالغة الحتوائيا عمى العناصر الغذائية لمنبات .44
 -2الكثبان الرممية.
تتكون الكثبان الرممية الثابتة أو النشطة في بيئات لم تكن ظروفيا البيولوجية مؤىمة لتكوين مثل ىذه
الكثبان  ،و يقصد بالكثبان الرممية الثابتة تركز الرمال بكثرة في منطقة تتميز بالرطوبة ووفرة في الغطاء النباتي،
مما يساعد عمى تثبيتيا ووقف زحفيا .أما الكثبان الرممية المتحركة فتعني زحف الرمال عمى األراضي الزراعية
48
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و القرى و الطرق فتغمرىا و تؤدي إلى اختفاء الغطاء النباتي بحيث تعتبر ىذه الكثبان من أخطر أنواع
التصحر.42
 -3تناقص الغطاء النباتي و تدىوره.
يعتبر من مظاىر التصحر تناقص الغطاء النباتي و تدىور نوعيتو ،بحيث تقل نسبة النباتات المفضمة
ذات القيمة الغذائية السيما بالنسبة لمحيوانات لتحل محميا نباتات ذات قيمة غذائية أقل ،و مثال ذلك نبات
الحسكنيت في (غرب السودان) و ىو من النباتات المفضمة لمحيوانات شمال دارفور الذي حل محمو نبات حراب
اليوسا و بشكل متزايد ،و ىو نوع غير مفضل لمحيوانات  ،ليستمر تدىور الغطاء لحين خمو البيئة من النباتات
الطبيعية لتتدىور قدرتيا البيولوجية و يغمب عمييا الطابع الصحراوي .47إذ يعني ذلك أن القدرة البيولوجية لمبيئة
قد تناقصت وبدأت تدفع ىذه المناطق نحو الظروف الصحراوية الجافة ،حيث بينت دراسة عن منطقة المغرب
العربي أن معظم الغابات في المنطقة تم تدميرىا من خبلل اإلفراط في قطع األخشاب ليحل محميا حشائش
اإلستبس ،و تحولت مناطق كان يغطييا االستبس تحت وطأة الرعي الجائر إلى مناطق تسودىا نباتات
صحراوية .فقد تناقصت عمى سبيل المثال في تونس غابات الصنوبر من 300ألف ىكتار إلى 170ألف فقط
فی عام  ، 4438كما ىو الشأن كذلك بالنسبة لمسودان الذي عانت ثروتو الغابية من التدىور حيث بمغت
الخسارة السنوية نحو  195ألف ىكتار ،و اختفى من حوض السينيغال بموريطانيا حوالي %43من مساحة
غابات السنط فيو.41
 -4تممح التربة .
تعد عممية التممح عممية مركبة أو عبارة عن مجموعة عمميات متخصصة تحدث في المناطق الجافة
وشبو الجافة ذوات األراضي المنخفضة التي تتميز بصرف طبيعي ردئ ،فضبل عن المناطق المعرضة لمرشح
عن المساحات المجاورة و السواحل البحرية و قاع البحار و البحيرات القديمة وكذلك عدد من المناطق المرتفعة
المموحة نتيجة تكونيا من الصخور التي تحوي معادن تحتوي عمى نسبة عالية من المموحة. 40
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صنف مؤتمر األمم المتحدة لمتصحر سنة  4422بنيروبي التصحر من حيث حدتو ودرجـة خطورتـو مـن
منطقـة ألخـرى تبعـا الخـتبلف نوعيـة العبلقة بين البيئة الطبيعية من ناحية وبين اإلنسان إلى أربعة مستويات
متدرجة أو حاالت و ىي:
 تصحر خفيف  :وىو حـدوث تمـف أو تـدمير طفيـف جـدا فـي الغطـاء النبـاتي والتربة وال يؤثر عمى القدرة
البيولوجية لمبيئة .
 تصـحر معتـدل  :وىـو تمـف بدرجـة متوسـطة لمغطـاء النبـاتي وتكـوين كثبـان رمميــة صــغيرة أو أخاديــد صــغيرة
فــي التربــة وكــذلك تممــح لمتربــة ممــا يقمــل اإلنتاج بنسبة . % 08-48
 تصحر شديد :وىو انتشار الحشائش والشجيرات غيـر المرغوبـة فـي المرعـى عمى حساب األنـواع المرغوبـة
والمسـتحبة وكـذلك بزيـادة نشـاط التعريـة ممـا يؤثر عمى الغطاء النباتي ويقمل من اإلنتاج بنسبة تفوق .%08



تصحر شديد جدا :وىو المرحمة األخيرة التي تصبح فييا األرض جرداء غير منتجة ،ويستحيل عندىا الرجوع
إلى المراحل السابقة باستعمال الوسائل التقميدية.
يتم التقييم الكمي لحالة التصحر من خبلل استخدام طرق و معايير كمية لوصف العمميات المسئولة عن

حدوث التصحر ،ومن أىم ىذه المعايير:41
التصحر ( :(Desertification Statusيع ُبر ىذا المعيار عن تقييم لخصائص عناصر البيئة في
 حالة
ّ
وقت محدد بالمقارنة مع الخصائص نفسيا في وقت سابقُّ ،
ويدل الفرق بينيما عمى تقدم عممية التصحر.
التصحر) :(Rate of Desertificationويعبر عن مدى تغير أي من عناصر البيئة خبلل فترة
معدل

ّ
ّ
زمنية محددة .

التصحر (:(Risk of Desertificationمدى أثر عوامل موروثة أو مستحدثة تجعل البيئة عرضة
 خطر
ّ

سيمة أو صعبة لمختمف عمميات التدىور ،فيمكن القول مثبل إن خطر التصحر الموروث في المناطق
الجافة أعمى منو في المناطق الرطبة.

 الخطر العام  :(Hazard of Desertification( :يعتمد ىذا المعيار عمى تقييم معايير حالة ومعدل
وخطر التصحر مجتمعة ،وىو يساعد عمى تحديث المناطق األشد عرضة وتضر ار من عممية التصحر.
ثانيا  :عوامل التصحر.
تعزى ظاىرة التصحر إلى مجموعتين من األسباب ىي:
 -Iالعوامل الطبيعية .
41
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يقصد بالعوامل الطبيعية تمك التغيرات المناخية التي حصمت خبلل فترات زمنية مختمفة سواء خبلل
العصور الجيولوجية القديمة و التي أدت إلى ظيور و تشكل الصحاري مثل الصحراء الكبرى في إفريقيا و الربع
الخالي في الجزيرة العربية أو التغيرات المناخية الحديثة التي لعبت دو ار في عممية التصحر و تكوين الكثبان
الرممية بسبب تكرار فترات الجفاف و ارتفاع نسبة التبخر  ،التباين الكبير و التذبذب في التساقط؛ و بالتالي قمة
المياه السطحية و الجوفية ،الرياح القارية الجافة ،اتساع المدى الحراري .42كل ىذا من شأنو التأثير عمى
األوساط الطبيعية مما يجعميا أكثر ىشاشة ،و بالتالي يؤدي ذلك إلى تدمير القدرة البيولوجية لؤلراضي مما
يساعد عمى توسع و انتشار التصحر.
كما يعتبر سببا لمجفاف زحف الكثبان الرممية في المناطق الجافة من العالم بواسطة الرياح ،و التي تيدد
األراضي المنتجة وذات الخصوبة و األراضي الزراعية و المراعي و المنشآت العامة لتحوليا إلى صحراء غير
منتجة بعد أن تخمو من الغطاء النباتي فتضعف تركيبتيا و تماسكيا فتتفكك مما يسيل نقميا من خبلل الحت
الريحي و اإلنجراف المائي الذي يؤدي إلى زوال التربة السطحية و يخمف أراضي صخرية ليس بإمكانيا
االحتفاظ بمياه األمطار.43
 -IIالعوامل البشرية.
يميل بعض العمماء إلى تسمية الظاىرة بالتصحير ألنيا من فعل اإلنسان ،و مع أن الجفاف يكون بداية
التصحر إال أن العامل الرئيسي المسبب لمتصحر ىو األنشطة البشرية المتمثمة في سوء استغبلل األراضي
و إدارتيا و المغاالة في االستفادة من الموارد الطبيعية ،و عمى وجو الخصوص استغبلل الثروة النباتية التي
تؤدي حت ما إلى تدىور األراضي  ،و دليل ذلك أن التصحر يحدث في المناطق الرطبة و شبو الرطبة،44
و يرجع ىذا إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان ،والتي ترافقيا زيادة في االستيبلك وكذلك التطور االقتصادي
واإلجتماعي ،أدى ذلك إلى زيادة الطمب عمى المنتجات الزراعية ،ىذه العوامل دفعت اإلنسان إلى زيادة استغبللو
لمموارد الطبيعية والتي كانت في غالب األحيان بشكل غير مرشد .28ىذا فضبل عن األنشطة البشرية المتمثمة
في اإلفراط في الرعي  ،إزالة الغابات ،االحتطاب ،الحرائق ،سوء استغبلل مياه الري في الزراعة .لتبقى في
األخير أسباب التصحر البشرية ذات طابع اجتماعي -اقتصادي.

42
43
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المطمب الثاني :األبعاد األمنية لمتصحر.
من الميم جدا أن نشير إلى أن البيئة وحدة واحدة تتأثر فييا النظم و تؤثر في بعضيا البعض ،حيث أن
مشكل التصحر في الحقيقة ما ىو إال صورة واحدة من صور تدىور البيئة الناتجة عن الجفاف  ،و ىو اآلخر
نتيجة حتمية لمتغير المناخي لمكوكب الذي ترجع أبرز أسبابو إلى ارتفاع تركيز غازات الدفيئة الخضراء في
الجو ،و التي مصدرىا األول أنشطة الدول الصناعية المتقدمة .ىذا انعكس سمبا عمى الوضع االنساني ألفريقيا
أين جعميا تعيش أسوء أنواع المجاعات و حاالت الجفاف عمى مستوى العالم و التي كبدت إفريقيا وفاة و تشرد
مبلين األشخاص ،و نفوق الحيوانات و تدمير التنوع البيولوجي ،و حولت مبليين األفارقة إلى الجئين و نازحين
فاق تعدادىم األربعة مبليين ،و ولد ىذا الوضع أسباب النزاع و الحروب حول المجاالت الحيوية.24
يعتبر التصحر من أقسى المشاكل البيئية ،و ىو من التيديدات األكثر خطورة عمى مستقبل البشرية عامة
و القارة اإلفريقية خاصة لكونو سببا جديا يؤدي إلى التدىور البيئي .و يقصد بيذا األخير من خبلل ما قدمتو
وثيقة برنامج األمم المتحدة لمبيئة و التي جاءت تحت عنوان "التوقعات البيئية العالمية" الصادرة سنة  4442بأنو
التدمير البيئي الذي يتسبب في حدوثو أو الناتج عن تزايد انبعاثات المواد السامة و الغازات المسببة لظاىرة
االحتباس الحراري ،و عدم تراجع معدالت استئصال األشجار ،و استمرار تقمص التنوع الحيوي.22
يؤدي تصحر األراضي في نظرنا حتميا إلى تقويض مجتمعات بشرية بأكمميا و بالتالي فيو أكبر
تيديد لؤلمن اإلنساني في الوقت الحاضر  ،وىذا ما يوجب التفكير الجدي في كيفية إدامة األمن لشعوب القارة
السمراء .ويقصد باألمن اإلنساني  ،أمن اإلنسان من الخوف (القير ،العنف ،التيميش) والحاجة (الحرمان وعدم
التمكين االجتماعي ) أي محاولة خمق ديناميكية تدمج اإلنسان في األولويات التنموية والسياسية بدل التركيز
عمى استقرار النظام السياسي وبيئتو .كما تعرفو لجنة األمن اإلنساني عمى أنو "حماية أساسيات البقاء بطريقة
ترقى إلى حقوق وحريات اإلنسان

27

.

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى المقصود بالتدىور البيئي و الذي يعتبر نتيجة لمتصحر عبر منظور
الصحة في إطار بيان العبلقة و االنعكاسات عمى الصحة العامة ،بأنو كل تَغيُّر أو اضطراب يحدث في البيئة
الطبيعية أو في أحد مكوناتيا سواء بفعل نشاط اإلنسان أو بفعل غضب الطبيعة و تكون لو آثار سمبية عمى

24

محمد عادل عسكر ،القانون الدولي البيئي تغير المناخ  -التحديات و المواجية دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة ألحكام اتفاقية

األمم المتحدة اإلطارية و بروتوكول كيوتو ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،مصر ،2847 ،ص .21
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صحة البشرية .21من خبلل إدراجنا ليذا التعريف نريد أن نبين أن التصحر يشكل فعبل تحديا لؤلمن اإلنساني
بأغمب أبعاده المتفق عمييا ،و من ذلك البعد الصحي لؤلمن أو األمن الصحي ،والذي يعرف بأنو ضمان الحد
األدنى من الحماية والرعاية الصحية من األمراض و الوقاية منو . 20و كذا تمك المشاكل االجتماعية التي تعتبر
حصيمة التدىور البيئي كالفقر بسبب انحسار مساحة األراضي الزراعية و قمة إنتاجيتيا بعمة التصحر
والجفاف ،و المجاعة الناتجة عن نقص كمية األغذية أو سوء نوعيتيا.21
تمتد آثار التصحر و المشاكل االيكولوجية الناجمة عنو لتشمل و تمس أبعاد األمن اإلنساني األخرى
خاصة باألمن االقتصادي ،و الذي يقصد بو المحافظة عمى الظروف المواتية و المشجعة لمزيادة النسبية
إلنتاجية العمل و رأس المال ،و التي تضمن لؤلفراد مستوى معيشي مرتفع ،و يشجع االستثمار الداخمي و
الخارجي و النمو .22من خبلل فحوى ىذا التعريف الذي لم يشر إلى عبلقة تأثير التدىور البيئي عمى األمن
االقتصادي سنحاول أن نسوق عناصر ىذه العبلقة ،فالتصحر الذي يتميز بتدىور خصوبة األراضي ،ومن ذلك
نقص الغطائي النباتي الذي ال يشجع عمى االستثمار في تربية الحيوانات لمحدودية المراعي الطبيعية .وىذه
اآلثار عمى الجانب االقتصادي (األمن االقتصادي) تؤدي حتما إلى تراكم العديد من المشاكل كالفقر و انخفاض
المستوى المعيشي والتي ىي في نفس الوقت نتائج لبعد أمني آخر و ىو األمن الغذائي المتأثر بالتصحر .يعرف
ىذا األخير بأنو وضع تستطيع معو الشعوب الوصول طبيعيا و اقتصاديا و في كل األوقات إلى غذاء كاف
و سميم و مغذ يمبي حاجاتيم و خياراتيم الغذائية ،و بما يؤمن ليم ممارسة حياة نشيطة و صحية .و إن ما ييم
الفرد من األمن الغذائي حاجتو إلى الغذاء بما يجعمو قاد ار عمى إنتاجو أو الحصول عميو ،23حسب ما ورد من
إحصائيات في تقرير التنمية البشرية لسنة  2883/2882فإنو في خبلل الفترة الممتدة من  4443ـ ـ  2888أن
حوالي  %71من األطفال في الخامسة أو دون الخامسة من العمر في إثيوبيا منيم يعانون من سوء التغذية،
21

أنظر تقرير منظمة الصحة العالمية ،التغير المناخي و الصحة البشرية  :التأثير و التكيف.2881 ،

20

تقرير التنمية البشرية  ،4441أيضا أنظر تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة  ،2887أين ربطت بين األمن الصحي بصفة

عامة و اإلصابة باألوبية خاصة و بين التدىور البيئي بقوليا أن سوء أو فقر نوعية البيئة مسؤول بشكل مباشر عن حوالي %20
من أمراض الصحة من أمراض اإلسيال و اإلصابات التنفسية الحادة التي تترأس القائمة ،إن  2/7من ىذه األمراض المرتبطة
بالظروف البيئية تحدث مابين األطفال ،خاصة ارتفاع الربو .التموث اليوائي ىو المساىم األكبر لعيد األمراض و يؤدي إلى
انخفاض مستوى جودة الحياة بصفة عامة.
21
22

لمتفصيل ،أنظر تقرير منظمة الصحة العالمية .2881

بطاش عبمة ،التدىور البيئي و إشكالية بناء األمن الصحي لؤلفراد ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوق و العموم السياسية ،جامعة

فرحات عباس ،سطيف ،سنة  ،2841ص .484
23
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و نسبة  %14منيم يتعرضون لئلعاقة إن ىم ولدوا في موسم الجفاف (آثار تدىور بيئي) ،أما في كينيا فإن
الجفاف ىدد حياة حوالي  7.7مميون شخص في  21مقاطعة بسبب المجاعات .أما في سنة  2881أدى
الجفاف في كاجادو إلى القضاء عمى المنتجات الزراعية مثل الذرة و الفاصوليا ،و أبمغت المراكز الصحية في
تمك المناطق عن زيادة سوء التغذية و التي أدت إلى النقص في الوزن الطبيعي بنسبة %78

24

.

بيذا فإن إفريقيا تعيش في ظل الظروف الطبيعية و البيئية أسوء أنواع المجاعات و حاالت الجفاف عمى
مستوى العالم و مشاكل ال تكاد تحصى نتيجة التصحر ،و ىو ما يجعمنا نستطيع القول أن شعوب ىذه القارة
تعيش ظروف إنسانية استثنائية لمغاية بالنظر إلى نسبة األفراد الذين تضرروا و ىمكوا من جراء ىذه الظروف
التي حولت غالبيتيم إلى نازحين أو الجئين ال يزال تعدادىم يرتفع باستمرار.
المبحث الثاني :تطور اآلليات القانونية لمكافحة التصحر في القانون الدولي.
ناقش أوبريفيل ( )Aubrevilleالتصحر بشكل كبير في تقريره لعام  4414المعنون "المناخ والغابات
والتصحر" .أين أثار عممو التساؤل حول مكان حدوث التصحر ،و ىذا لتحديد سماتو و أسبابو ،اعتبر أوبريفيل
التصحر في المقام األول بمثابة عممية ولكن أيضا أشار إلييا كحدث (الحالة النيائية لعممية تدىور) .ووصف
كيف تحولت مناطق الغابات إلى السافانا والسافانا إلى مناطق تشبو الصحراء .وكان أحد الشواغل الرئيسية في
بحث أوبريفيل ىو معدل التدمير الناجم عن األنشطة البشرية لمغابات االستوائية في أفريقيا .وأشار إلى أن
الزراعة وازالة األحراج والحت كانت مترابطة بحيث أدت إلى تدمير الغطاء النباتي والتربة في المناطق الحرجية
في أفريقيا االستوائية حيث في نظره تيدد الصحراء دائما بصفة أكثر أو أقل وضوحا الدول و شعوبيا.78
بدأ االىتمام الفعمي بمكافحة التصحر عمى الصعيد الدولي بعد كارثة الجفاف التي ضربت إقميم ساحل
غرب افريقيا ابتداءا من سنة  ،4413والتي أسفرت عن وفاة أكثر من  488ألف نسمة و نفوق  700مميون رأس
من الماشية من األغنام و الماعز و اإلبل .كانت ىذه الكارثة ناقوس خطر نبو دول العالم إلى ضرورة مجابية
ىذه المشكمة و التفكير في حمول ليا باعتبار أسبابيا بشرية في المقام األول.
المطمب األول :الجيود الدولية لمكافحة التصحر قبل مؤتمر ريو.
لقد أصبح التصحر من أىم القضايا البيئية التي تناوليا النقاش في عديد المحافل الدولية بدءا بمؤتمر
استوكيولم لمبيئة االنسانية سنة  4422الذي كرس حق االنسان في بيئة سميمة  ،ليعقبو انعقاد مؤتمر خاص
بمشكل التصحر و ىو مؤتمر األمم المتحدة لمتصحر نيروبي لسنة  ،4422لمتواصل بعد ذلك الجيود الدولية
24

تقرير التنمية البشرية لسنة  ،2883/2882ص .21
30

Glantz, M. H., and N. S. Orlovsky, Desertification: A review of the concept, Desertification Control
Bulletin, N° 9, pp. 15-22.
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وصوال إلى إبرام آلية قانونية ممزمة سنة  4441بعد االعتراف بعالمية التصحر و جسامة أثاره عمى األمن
اإلنساني .
الفرع األول :مؤتمر استوكيولم.
في الفترة من  4413إلى  ،4414قررت الجمعية العامة ،بموجب ق اررييا ( 2743د  )27-و ( 2034د
  ،)21أن تعقد في عام  4422مؤتم ار عالميا في ستوكيولم ،كان ىدفو الرئيسي أن يكون وسيمة عمميةلمتشجيع ،و وضع المبادئ التوجييية  ...لحماية البيئة البشرية وتحسينيا ومعالجة ومنع انحطاطيا  ،صدر عن
المؤتمر إعبلن عالمي بشأن حماية البيئة البشرية والحفاظ عمييا.
َّ
شكل مؤتمر استوكيولم أول تقييم لآلثار البشرية العالمية عمى البيئة ،وىي محاولة إليجاد نظرة مشتركة
أساسية بشأن كيفية التصدي لمتحدي المتمثل في الحفاظ عمى البيئة البشرية وتعزيزىا .ونتيجة لذلك ،فقد تبنى
إعبلن استكيولم في الغالب أىدافا عامة لمسياسة البيئية بدال من وضع مواقف معيارية مفصمة ،أين ازداد الوعي
العالمي بالقضايا البيئية زيادة ىائمة ،وفي الوقت نفسو اتسع نطاق تركيز النشاط البيئي الدولي تدريجيا ليتجاوز
المسائل المشتركة والعالمية  ،و منيا القضايا البيئية االقميمية كالتصحر ،وتجميع االعتبارات االقتصادية
واإلنمائية في عممية اتخاذ الق اررات البيئية.74
يعتبر من أبرز االنجازات الرئيسية لمؤتمر استوكيولم التوصية بإنشاء جياز خاص بالتنسيق و اإلشراف
عمى سياسات حماية البيئة ،و بموجب ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار رقم  2442سنة  ، 4422و الذي
بموجبو تم تأسيس برنامج األمم المتحدة لمبيئة كييئة دولية متخصصة في حماية البيئة  .و تعتبر أىدافا رئيسية
ليذا البرنامج العمل عمى صيانة التربة المنتجة و منع تدىورىا بسبب اإلنجراف و الحت أو التممح لمحد من
تصحرىا بزحف الرمال  ،وكذا إصبلح األراضي المتدىورة .72
كما تم انشاء مكتب الساحل السوداني سنة  4422عمى إثر موجية الجفاف و التصحر و المجاعة التي
ضربت افريقيا بيدف مساعدة الدول المتضررة من الجفاف ليتم توسيع ميامو إلى مكافحة التصحر في منطقة
الساحل  .يقوم ىذ المكتب بدور تنسيقي نيابة عن برنامج األمم المتحدة لمبيئة ،في إطار التعاون بين أجيزة
األمم المتحدة ضمن برامج و مشاريع قام بيا بالتنسيق مع البرنامج األممي لمبيئة و برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي لمساعدة  22بمدا في إقميم الساحل السوداني في تنفيذ البرامج الوطنية لمتصحر  ،باإلضافة إلى ما قام
بو برنامج األمم المتحدة لمبيئة خبلل سنوات  4422و  4431و  4444من تقييمات عالمية لحالة التصحر ،
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Günther Handl, Rio Declaration on Environment and Development, United Nations Audiovisual Library
of International Law , United Nations, 2012 , p. 02.

72

أحمد عبد الكريم سبلمة ،قانون حماية البيئة ،دار النيضة العربية ،القاىرة،2887 ،ص .442
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وذلك بسبب افتقار الدول النامية و المؤسسات اإلقميمية لمتقنية و لنظام معمومات متكامل لمراقبة و فيم
التصحر.77

الفرع الثاني :مؤتمر األمم المتحدة لمتصحر نيروبي .1711
برز التصحر ألول مرة عمى الساحة الدولية ضمن إطار حماية البيئة و التنمية الدولية سنة 4421
بموجب الق اررين الصادرين عن الجمعية العامة لؤلمم المتحدة  ،األول تحت الرقم 7287

71

في دورتيا السادسة

والعشرون ،و يتعمق بدعوة دول المجتمع الدولي إلى االىتمام بدراسات التصحر و التعاون و التنسيق فيما بينيا
من أجل تقصي سماتو و تفعيل طرق مكافحتو .أما القرار الثاني تحت الرقم 7772

70

في الدورة التاسعة

و العشرون الذي دعا إلى عقد مؤتمر دولي حول ىذه المشكمة ،و تم عقده فعبل بنيروبي سنة  .71 4422وبذلك
أصبح مصطمح التصحر شائعا منذ عام  4421كبديل لمصطمحات سابقة كـ " زحف الصحراء".72
لقد ساىم مؤتمر نيروبي لعام  4422في لفت االنتباه إلى ىذه الظاىرة و وصف التصحر بأنو تناقص أو
تدمير اإلمكانات البيولوجية لؤلرض ،والتي يمكن أن تؤدي في نياية المطاف إلى ظروف تشبو الصحراء ،وىو
جانب من التدىور الواسع النطاق لمنظم اإليكولوجية ،التي ُدمرت امكاناتيا البيولوجية ،أي النبات واإلنتاج

الحيواني ،الموجية ألغراض متعددة االستخدام في الوقت الذي تحتاج فيو إلى زيادة اإلنتاجية لدعم السكان

77

برنامج األمم المتحدة لمبيئة  ،تقرير عن حالة التصحر و تنفيذ خطة األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،الدورة الثالثة ،نيروبي ،

 ،4447ص .41

71

أوصت التوصية رقم  7282المؤرخة في  84مايو  4421في فحوى الفصل األول منيا في فقرتو الثاتية عمى أن يتخذ المجتمع

الدولي عمى وجو االستعجال تدابير ممموسة لمحد من توسع الصحاري و مساعدة الدول النامية التي تعاني من ىذا المشكل عمى
تحقيق التنمية.
71
72

Res 3337, International cooperation to combat desertification, 17 December 1974.

35

عقد مؤتمر نيروبي بنيروبي عاصمة كينيا في الفترة الممتدة من  24أوت إلى  84سبتمبر .4422
تعني كممة زحف الصحراء عبور الصحراء لحدودىا الطبيعية إلى مناطق أقل جفافا ذات األحراش و حشائش السفانا ،و يظير

ذلك جميا فيما نراه عند زحف كثبان الرمال الصحراوية عمى الواحات و مزارعيا فتردميا  .أنظر :فتحي دردار ،البيئة في مواجية

التموث ،دار األمل ،الجزائر ،ب.ط ،2887 ،ص .17
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المزاي عددىم سعيا إلى التنمية .و ىذا يجانب ما يجب أن يحققو المجتمع المعاصر  -الكفاح من أجل التنمية
والجيد المبذول لزيادة إنتاج األغذية ،والتكنولوجيات.73
تفاوتت فائدة المؤتمر من بمد إلى آخر .وبالنسبة لبعض البمدان ،مثل دول الساحل االفريقي و جميورية
الصين الشعبية ،فإنو توجو انتباه واضعي السياسات الوطنية إلى البحوث المتعمقة باألراضي القاحمة ،وترفع ىذه
البحوث إلى حالة األولوية الوطنية .ومن ذلك أنشأت المجنة الحكومية لمعمم والتكنولوجيا التابعة لبلتحاد
السوفييتي التي عقدت مع برنامج األمم المتحدة لمبيئة ،دورات تدريبية دولية بشأن مختمف جوانب التصحر وسبل
تحديدىا ومكافحتيا ،أما في الواليات المتحدة وبمدان أخرىَّ ،
توجو انتباه واضعي السياسات الوطنية نحو ىذا
الشكل من التدىور البيئي ،ووضعت خطة عمل لتقييم التصحر في سياق وطني معتبرة أن التصحر ليس من
أولويات القضايا و المشاكل التي تواجييا.74
لقد اعتمد ىذا المؤتمر سنة  4422خطة عمل لمكافحة التصحر التي تضمنت مجموعة من التوصيات
لتطبيقيا عمى المستوى الوطني و الدولي ،و تم إيبلء ميمة متابعة تنسيق الجيود و مساعدة الحكومات التي
تع اني من الظاىرة و التي تتولى تنفيذ خطط المكافحة لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة ،ليقوم ىذا األخير بإنشاء
وحدة تنفيذية خاصة بمكافحة التصحر

18

 ،و التي لم تحقق النجاح المنتظر منيا ،بسبب أن  20دولة فقط

صادقت عمى ىذا االتفاق و وضعت برنامج خاص لمكافحة الظاىرة ،كما أنو لم يتم رصد سوى 0.06مميار
دوالر بدال من  4.5مميار دوالر المطموبة في بداية البرنامج.
و بالموازاة تم كذلك إنشاء مكتب الساحل و مجمس إدارة تحت وصاية األمم المتحدة الذي قدم الدعم لعدد كبير
من المشاريع التي تستيدف مقاومة التصحر في أنحاء العالم .
المطمب الثاني  :الجيود الدولية لمكافحة التصحر بعد مؤتمر ريو.
إن البحث في إمكانية صياغة معاىدة عالمية لمكافحة التصحر تعود جذوره إلى مؤتمر ريو ،وذلك من أجل
تعزيز الجيود الدولية لمعالجة ىاتو الظاىرة التي ترتبط بالدول اإلفريقية أكثر من غيرىا  ،و ما يمكن مبلحظتو
في شأن التعاون الدولي البيئي ىو محاولة تشخيص كل خطر بيئي ،كالتصحر و الجفاف عمى حدى ،وىذه
الصكوك لم تر النور إال بعد مؤتمر ريو نتيجة لمتضارب بين الدول المتقدمة والنامية حول اإلىتمامات
و األولويات من جية و المسؤولية التاريخية لمتدىور البيئي من جية ثانية ،فعمى الرغم من مطالبة الدول
اإلفريقية المتضررة من ىذا المشكل البيئي إبرام اتفاقية دولية خاصة ،أين كان ىناك محاولة مناقشة مشروع
United Nations Conference on Desertification (UNCOD) 1977.
Glantz, M. H., and N. S. Orlovsky, Op.Cit, pp. 15-22.

 40يقصد بمكافحة التصحر منع تدىور األراضي التي تنتج األخشاب و الحطب و الكؤل و المحاصيل الزراعية بصفة عامة  ،أي
كافة األراضي التي يكسوىا الغطاء النباتي و التي يمكن زراعتيا .أنظر  :فتحي دردار ،المرجع السابق ،ص .12
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38
39

اتفاقية تم إعداده خبلل المؤتمر األول لوزراء البيئة األفارقة بأديس أبابا سنة  4444و تم التطرق إلى ىذا
الموضوع في مفاوضات المجنة التحضيرية لممؤتمر سنتي  4442، 4444لكنو قوبل بالرفض و المعارضة من
طرف غالبية الدول المتقدمة و الو أ م و اليابان معتبرين المشكمة ليست بالعالمية ويجب معالجتيا عمى المستوى
اإلقميمي ،ليتم إدراجيا ضمن الفصل  42من أجندا  24كأىم النظم االيكولوجية اليشة .و بيذا فإن مؤتمر ريو
قد تناول مشكل التصحر في عديد المواضع  ،السيما في أجندا القرن . 24

الفرع األول  :أجندا القرن .21
تم التعرض إلى التصحر في الوثائق المنبثقة عن المؤتمر و ىذا في الفصل  42من أجندا  24المعنون
بإدارة النظم االيكولوجية اليشة 14و المتمثمة بالخصوص في التصحر و الجفاف.
وضع جدول أعمال القرن الـ  21كخطة عمل شاممة لمنيوض بالتنمية المستدامة في إطار مؤتمر البيئة
والتنمية  ، 1992وىو يعبر عن إجماع عالمي والتزام سياسي عمى أعمى مستوى تعاون بالنسبة لمبيئة والتنمية .
تحدد ىذه األجندة اإلستراتيجيات والتوصيات لمحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الوطني
والقطاع الخاص بإعتبارىا توفر الوسائل الضرورية ،السيما المالية لتفعيل التنمية المستدامة بالتوفيق بين
الوصول إلى تنمية إقتصادية وصيانة وحفظ لمموارد ألعراض التنمية ،وكذا التركيز عمى مشاركة األطراف
أصحاب المصمحة لمتمكن من تنفيذ وسائل العمل الشاممة ،والتي تضمن أو تطور التحول نحو اإلستدامة.
تضمنت أجندا القرن الحادي والعشرون  18فصبل تمحورت ما بين النمو اإلقتصادي والتنمية اإلجتماعية وحماية
البيئة بإعتبارىا األعمدة الرئيسية لمتنمية المستدامة وتجسيدىا.12

14

النظم اإليكولوجية اليشة ىي نظم إيكولوجية ىامة ذات خصائص وموارد فريدة .النظم اإليكولوجية اليشة تشمل الصحارى

واألراضي شبو القاحمة والجبال واألراضي الرطبة والجزر الصغيرة وبعض المناطق الساحمية .معظم ىذه النظم اإليكولوجية ليست
إقميمية في نطاقيا ألنيا تتجاوز الحدود الوطنية .يتناول الفصل  42مسألة موارد األراضي في الصحارى ،فضبل عن المناطق
القاحمة وشبو القاحمة والجافة شبو الرطبة .أنظر:
UNCED, Agenda 21 – Managing fragile ecosystems : combating desertification and drought , 1992, p.104.

12

تعد األجندا عمبل معتب ار جاءت في 800صفحة في محاولة منيا إلى التوفيق بين اإلتجاىات المتعارضة لمتنمية المستدامة

والنمو اإلقتصادي  ،ىذه الخطة غير ممزمة قانونا ألن األىداف الواردة بيا عمى شكل توصيات أو بصياغة شرطية ( ينبغي ،...

ليذا الغرض يجب ...ألخ) .إن جدول القرن  24برنامج شامل تبنتو  432دولة ىو الخطة التفصيمية لمستقبل وحاضر كوكب
األرض المستدام خبلل القرن  ، 24حيث أنو يضم سمسمة من المواضيع تم تنظيميا في أربعين فصبل ومئة وخمسة عشر ميدانا
من ميادين العمل ،يمثل كل منيا بعدا ىاما من أبعاد استراتيجية شاممة لؤلعمال الواجب القيام بيا لحماية البيئة وتحقيق التنمية
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أما عن االستراتجية التي تبنتيا وثيقة القرن  24في الفصل  42فيي ترد عمى برامج تتمثل في: 17
أ .تعزيز قاعدة المعارف وتطوير نظم المعمومات والرصد لممناطق التي تعاني من التصحر والجفاف ،بما في
ذلك الجوانب االقتصادية واالجتماعية ليذه النظم اإليكولوجية؛
ب .مكافحة تدىور األراضي عن طريق جممة التدابير منيا تكثيف أنشطة حفظ التربة والتشجير واعادة التحريج؛
ج .وضع وتعزيز برامج إنمائية متكاممة لمقضاء عمى الفقر وتعزيز نظم بديمة لكسب الرزق في المناطق
المعرضة لمتصحر؛
د .وضع برامج شاممة لمكافحة التصحر 11ودمجيا في خطط التنمية الوطنية والتخطيط البيئي الوطني؛
ه .وضع خطط شاممة لمتأىب لمواجية الجفاف وخطط اإلغاثة من الجفاف ،بما في ذلك ترتيبات المساعدة
الذاتية ،والمناطق المعرضة لمجفاف ،وتصميم برامج لمتعامل مع البلجئين البيئيين؛ وتشجيع المشاركة الشعبية
والتعميم البيئي ،مع التركيز عمى مكافحة التصحر وادارة آثار الجفاف.
كما تعرضت أجندا القرن  24بصفة غير مباشرة إلى خطر التصحر و إلى اآلليات التي ترصد لمحد منو
من خبلل تعرضيا لحماية الغابات في الفصل  ،44أين تعتبر استراتجية التشجير إحدى أىم الوسائل لمكافحتو،
و كذا تمت االشارة غير المباشرة إلى التصحر في الفصل  47المعنون ب " التنمية المستدامة لمجبال" ،
و الفصل  41المعنون بـ "تعزيز الزراعة المستدامة و التنمية الريفية"  ،و الفصل  40المتعمق بحماية التنوع
البيولوجي ،عمى اعتبار أن المشكمة البيئية مركبة و معقدة تترابط فييا الظواىر و تؤثر و تتأثر ببعضيا.
في رأينا أن ىذه األجندا وضعت مبادئ توجييية من أجل التنمية المستدامة من خبلل توفير المعارف
والمعمومات واالستراتيجيات التي تعبر عن مشروع حضاري " برنامج سياسة اإلدارة البيئية " والتي يمكن تطبيقيا
في جميع البمد ان ،ال سيما البمدان النامية التي تعاني من الجفاف و التصحر ،لكنيا تضل مجرد توجييات و إن
كانت قيمة ،إال أنيا تبقى غير ممزمة و غير كافية من أجل تبني استراتجية حقيقية و فعمية لمكافحة التصحر،
خاصة و أن دول الشمال ال يعنييا المشكل و ليس من أولوياتيا ،أين ترى ىذه األخيرة أن ىذا عبارة عن

البشرية بشكل متكامل.أنظر :حسونة عبد الغني  ،الحماية القانونية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة  ،رسالة دكتوراه  ،كمية
الحقوق والعموم السياسية  ،جامعة بسكرة  ،الجزائر ،2847 ،ص .77
11

UNCED, Agenda 21 paragraph 04, Op.Cit, p. 104.

43

يمكننا أن نبلحظ من خبلل الفصل  42لؤلجندا  24أن مفيوم مكافحة التصحر قد تطور من كونو وقاية األراضي ذات الغطاء

النباتي من التدىور إلى تنمية موارد األرض في موارد األرض في المناطق الجافة و شبو الجافة تنمية متواصمة مستدامة أي
حماية النظم االيكولوجية التي تكفل تمبية احتياجات األجيال الحالية و المستقبمية  ،و ىذا عن طريق الوسائل التقنية ،الوسائل
اإلقتصادية و الوسائل االجتماعية .
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تحميميا اللتزامات إضافية .وىو ما يدعو في نظرنا إلى وجوب إبرام صك اتفاقي ممزم يعرب عن النية الحقيقة
لممجتمع الدولي في الحد من ىذه الظاىرة.
ثانيا :اتفاقية مكافحة التصحر.
قامت البمدان المتضررة من ظاىرة الجفاف والتصحر بطمب إدراج المسألة ضمن جدول أعمال مؤتمر البيئة
و التنمية ريو دي جانيرو عام  ، 4442لكن المناقشات بشأن ىذا الموضوع لم تسفر عن إبرام معاىدة أو اتفاقية
عمى غرار ما تم التوصل إليو فيما تعمق بالتغير المناخي و التنوع البيولوجي .غير أنو و بعد ان اعتبر المؤتمر
في األجندا  24أن التصحر مشكل عالمي ذو أبعاد انسانية يجب التصدي لو  ،قامت الجمعية العامة لؤلمم
المتحدة بإنشاء لجنة حكومية دولية لتقوم بالمفاوضات ،وقد أدى عمميا إلى صياغة اتفاقية دولية اعتمدت في
باريس في عام  4441و فتحت لمتوقيعات و التصديقات.10
 -1أىداف االتفاقية و فحواىا.
تجد ىذه االتفاقية أساسيا بصفة مباشرة في جدول أعمال القرن  ،24و تم التوقيع عمييا في باريس في
 40تشرين األول  /أكتوبر  ،4441و دخمت حيز النفاذ في ديسمبر  .4441و ىي الصك القانوني الوحيد
الممزم الذي وضع لمعالجة مشكمة التصحر .وحتى اآلن صادق عمييا  448بمدا .تيدف اتفاقية األمم المتحدة
ىذه إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البمدان المتضررة بشدة وبخاصة في إفريقيا ،من خبلل اتخاذ
تدابير فعالة عمى جميع المستويات  .وتستند ىذه التدابير إلى ترتيبات التعاون الدولي والشراكة كجزء من نيج
متكامل يتسق مع جدول أعمال القرن  24لممساىمة في التنمية المستدامة في المناطق المتضررة .ألنو بحسب
ىذه االتفاقية فإن التصحر ليس امتدادا طبيعيا لمصحارى القائمة ،بل ىو تدىور التربة في المناطق القاحمة وشبو
القاحمة والجافة شبو الرطبة ،11وىي عممية فقدان تدريجي إلنتاجية التربة وفقدان الغطاء النباتي بسبب األنشطة
البشرية والتغيرات المناخية .أما بالنسبة لمجفاف ،فيو الظاھرة الطبيعية التي تحدث عندما يکون ىطول األمطار
أقل بكثير من المستويات الطبيعية ،وتؤدي إلى اختبلالت ىيدرولوجية سمبية خطيرة. 12
تعالج االتفاقية التحديات الممحة التي تواجو مناطق األراضي الجافة وحقوق المجتمعات المتأثرة والجفاف
والتصحر .وىي تركز عمى األسباب الكامنة لمتصحر من أجل وضع استراتيجية متكاممة لمقضاء عمى الفقر
والتصحر ضمن نموذج التنمية المستدامة.
45

Moïse Tsayem Demaze, " Les conventions internationales sur l'environnement : état des ratifications
et des engagements des pays développés et des pays en développement", L'Information géographique ,
V 73, 2009/3, p. 96.
11
12

المادة األولى من االتفاقية.
المادة األولى  ،الفقرة ج من اإلتفاقية .
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 -2اإللتزامات الواردة في االتفاقية .
حددت االتفاقية التزامات عمى عاتق جميع دول العالم من أجل التصدي ليذا المشكل البيئي ذو األبعاد
المتعددة ،أين وضعت التزامات لكل من الدول المتضررة من الظاىرة ،و ىي عمى وجو الخصوص دول
الجنوب ،و التزامات أخرى تقع عمى عاتق الدول التي لم يصبيا التصحر و ىي في الغالب دول الشمال
المتقدم .و من أبرز االلتزامات أنو يقع إلتزام عمى األطراف بوجوب ضمان أن تتعاون جميع الجيات الفاعمة
ذات الصمة (السمطات المحمية واإلقميمية والمنظمات النسائية ومجموعات الشباب والمنظمات غير الحكومية
والحكومات الوطنية والوكاالت المانحة ومؤسسات البحث العممي) في تحديد األولويات وفي وضع وتنفيذ
البرنامج من خبلل استراتيجيات متكاممة طويمة األجل تركز عمى تحسين إنتاجية األراضي ،وترميميا ،وحفظيا
و عمى اإلدارة المستدامة لؤلراضي وموارد المياه من أجل تحسين الظروف المعيشية لممجتمعات التي تعيش فييا
عمى المدى الطويل .13وتدعو االتفاقية إلى المشاركة الكاممة لممجموعات ذات الصمة في صنع القرار والتخطيط
وتنفيذ طرائق البرنامج وتقييميا

14

 ،وىو ما يعزز الحفاظ عمى المعارف التقميدية التي تساىم في التنمية

المستدامة .و ىذا في حقيقة األمر انعكاس حقيقي لمبدأ جديد أتى بو إعبلن ريو  ،4442و ىو مبدأ مساىمة
الجميور في حماية البيئة و المعروف السيما بمبدأ المشاركة الذي تم تكريسو الحقا بصورة جمية في اتفاقية
أرىوس لسنة  ،4443و نصوص أخرى .كما يقع االلتزام بتيسير تبادل أحدث البيانات والمعمومات
والتكنولوجيات من خبلل لجنة العموم والتكنولوجيا.
لطالما اعتبر أم ار غريبا أن اقتضت االتفاقية من البمدان المتضررة أن تعطي األولوية لمكافحة التصحر
و الجفاف والتخفيف منو  ،وتكريس موارد كافية من أجل ذلك

08

 ،بيد أن المشكل الحقيقي ليذه الدول يتمثل في

البحث عن موارد مالية و مساعدات تقنية من أجل أن تواجو األخطار البيئية المحدقة بيا .أما بالنسبة لمبمدان
المتقدمة ،يطمب منيم كما ىو الحال في االتفاقيات والبروتوكوالت األخرى في ىذه الوثيقة بتوفير موارد مالية
ىامة وأشكال الدعم األخرى لمساعدة البمدان النامية المتضررة.04
 -3نطاق االتفاقية .
إن إتفاقية التصحر تحتوي عمى أربعة مبلحق جيوية األول خاص بإفريقيا و التي عمى أساسيا جاءت
اإلتفاقية بحيث إستفادت ىذه القارة من برنامج استعجالي خاص .وىذا الممحق عبارة عن إلتزامات و تعيدات
13

المادة الثانية  ،الفقرة  82من االتفاقية.

08

المادة  – 0أ من االتفاقية.

14

04

المادة الثانية ،الفقرة  84من االتفاقية.
المادة  – 1ب من االتفاقية.
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األطراف وفقا لقدرات كل منيا من أجل اعتماد مكافحة التصحر كإستراتيجية مركزية في جيودىا الرامية
الى استئصال ظاىرة الفقر بالتعاون و الشراكة بين جميع المستويات مع إلتزامات الدول المتطورة بنقل
التكنولوجيا و تمويل المشاريع و البرامج .أما المبلحق األخرى فالثاني خاص بآسيا والثالث ببمدان أمريكا البلتينية
و الكاريبي و الرابع خاص بدول شمال البحر المتوسط  ،و معظم ىذه المبلحق توصي بالتعاون بين جميع
المستويات الوطنية و الجيوية من أجل تحقيق أىداف اإلتفاقية .وبناءا عمى ىذا فإن الدول االفريقية تمتزم بجعل
مكافحة التصحر محو ار أساسيا في استراتجية القضاء عمى الفقر ،ترقية التعاون الجيوي في إطار الشراكة عمى
أساس المصمحة المشتركة في برامج تيدف إلى مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف ،االلتزام باالستغبلل
العقبلني لمموارد الطبيعية ،وضع وتنفيذ خطط لمطوارئ لتخفيف من آثار التصحر .إذ يعتبر ىذا الممحق وثيقة
قانونية تجسد وتشجع التعاون من خبلل برامج العمل و االستراتجيات العامة. 02
إن اتفاقية مكافحة التصحر من حيث نطاقيا ال تشمل فقط آليات الحد من التصحر و إنما تراعي في ذلك
اعتبارات حماية التنوع البيولوجي و حماية الغبلف الجوي و الغابات و قد اعترف مؤتمر األطراف السادس
التفاقية التصحر( (Cop.6في مقــرره  42بأىمية األنشــطة اليادفــة إلى تشــجيع وتعزيز العبلقات مع االتفاقيات
األخرى ذات الصمة والمنظمات والمؤسسات والوكاالت الدوليـة ذات الصـمة ( إتفاقية التنوع البيولوجي ،اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ،اتفاقية التصحر) ،و ىو مايجعل ىذه االتفاقية الدولية ميمة بسبب اتساع
نطاقيا و مروتنيا.
 -4تقييم االتفاقية .
تدعو االتفاقية إلى إعطاء األولوية إلفريقيا

07

 ،القارة األكثر تأث ار بالتصحر والجفاف و التي لم تستفد بعد

من الوضع االقتصادي الذي يسمح ليا بمحاربة ىذه الظاىرة التي ابتميت بيا .دخمت ىذه االتفاقية حيز النفاذ في
عام  ،4441وقد صادق عمييا  448بمدا .ومع ذلك ،فإن طبيعة االلتزامات التي تفرضيا االتفاقية تبدو مرنة
جدا وغير ممزمة لمغاية .و ما يدل عمى ذلك من الناحية العممية ضعف التعبئة المالية و التقنية لممجتمع الدولي
من جية ،و فرض التزامات مالية عمى الدول المتضررة ذاتيا ،و التي ىي أساسا البمدان النامية و الضعيفة
سياسيا و اقتصاديا بشكل عام  ،و التي أرىقتيا األعباء االجتماعية و االيكولوجية و ما خمفتو حالة الجفاف

02
07

المادة  08من ممحق اتفاقية مكافحة التصحر الخاص بإفريقيا لسنة .4441
المادة  82من االتفاقية.
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والتصحر المتزايدين بعد كل سنة وكذا مشكل تغير المناخ ،أين أكد الخبراء ،وال سيما خبراء الفريق الحكومي
الدولي المعني بتغير المناخ عن تفاقم الجفاف والتصحر.01
وال تزال اتفاقية مكافحة التصحر تعاني حتى اآلن من نقص الموارد المالية أو محدودية توافرىا من أجل
تنفيذ أحكاميا ،و قد كانت البمدان المتضررة قد أعربت م ار ار عن أمميا في أن تستفيد االتفاقية من آلية دولية كما
ىو الحال مع صندوق البيئة العالمي الذي يساىم في توفير الموارد المالية لتنفيذ أحكام و استراتجيات االتفاقيات
المتعمقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي .حيث أنو وخبلفا لبلتفاقيات المتعمقة بتغير المناخ و بشأن التنوع
البيولوجي التي تم إصدر عديد البروتوكوالت ليما من أجل التفصيل في عديد المسائل و القضايا فإن اتفاقية
الجفاف والتصحر لم تكتمل بأي بروتوكول.
تجدر االشارة إلى أن نتائج التصحر ليست طبيعية فقط تمتد إلى جميع الدول  ،و إنما األخطر من ذلك
ىو تبعاتيا االنسانية أين يؤكد الباحث ريدولف مولفاير بمعيد أبحاث السبلم في النرويج أن العام  2820سيشيد
ما يزيد عن  188مميون الجئ ييربون نتيجة زحف الصحراء و الجفاف.00
المبحث الثالث :برامج الدول اإلفريقية في مكافحة التصحر.
تبنت القادرة االفريقية عديد البرامج عمى المستوى العممي لمحد من التصد و تجسد ذلك من خبلل برامج
و مبادرات عديدة تتفاوت مت حيث الفعالية  ،و أبرزىا مبادرة الجدار اإلفريقي االخضر الكبير و ىو حزام يبمغ
عرضو  40كمم من األشجار يمتد من السينغال إلى جيبوتي ( 2488كمم ( ،و ىو مستميم من
التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التصحر خاصة المشروع المتعمق بالسد االخضر  ،أين تعد الجزائر عضوا
في مشروع الجدار اإلفريقي االخضر الكبير ،و بيذا يتم تثمين الخبرات و التجارب  ،لتصبح بذلك افريقيا رائدة
في مجال الحد من التصحر في العالم ،حيث أن ىذا المشكل ييدد كذلك دوال كثيرة في أسيا و بعض دول
أمريكا.
المطمب األول  :تجربة الجزائر في مكافحة التصحر.
01

إن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيير المناخ ) (GIECوالمتكون من مختصين وخبراء في التغير المناخي قد أتى عمى

تأكيد الزيادة من دون توقف لثاني أكسيد الكربون في الجو ،إذ أن تركيز غاز الميثان في الغبلف الجوي قد ارتفع بنسبة 71.1 ،

 %و يعتبر ىذا الغاز من أخطر الغازات المسببة لظاىرة اإلحتباس الحراري  .وتعتبر غازات الدفينة الخضراء بصفة عامة نتيجة
لمنشاطات الصناعية والطاقوية وكذا الزراعية .إن لظاىرة التغير المناخي آثار سمبية وخطيرة عمى الموارد الطبيعية خاصة المياه ،
تدىور التربة  ،التصحر ،الجفاف ،تمف التنوع البيولوجي  ،التأثير عمى الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية من خبلل تيديد األمن
الغذائي ،البنى التحتية  ،الصحة البشرية ...إل ـ ـ ــخ .أنظر:

Kamel MOSTEFA KARA , Le menace climatique en Algerie et en Afrique , Edition DAHLAB ,Alger ,
2008, p. 171 .
00

عبد المنعم مصطفى المقمر ،المرجع السابق ،ص.242
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أولت الجزائر أىمية كبيرة لمتصحر مدرجة إياه ضمن أىم األخطار الطبيعية الكبرى

01

التي تيدد أمنيا،

و ىذا عمى اعتبار أن  %31من المساحة االجمالية إلقميميا البري ىي عبارة عن صحراء تزحف بشكل مستمر
كل سنة نحو األراضي الخصبة و متوسطة الخصوبة في الشمال و التي ال تتجاوز نسبة  % 41من المساحة
االجمالية ،و ىي تتميز بارتفاع كثافتيا السكانية  ،أين يتم االعتماد عمى ىذه األراضي في السكن و في تمبية
االحتياجات الغذائية ،بحيث أصبحت المحافظة عمى ىذه األراضي و صونيا من زحف التصحر أو تدىور
التربة نتيجة استخداميا المفرط تحديا كبي ار استدعى أن تم التفكير فيو مباشرة بعد االستقبلل ،و تجسد ىذا
السيما من خبلل تبني برامج لمحد من الظاىرة عمى المستوى العممي الواقعي ،و الذي رافقو في نفس الوقت
إصدار تشريعات ترمي إلى تنظيم األنشطة الزراعية و وضع خطط لمكافحة التصحر و أبرزىا برنامج السد
األخضر.
الفرع األول  :التدعيم القانوني لمكافحة التصحر في الجزائر.
نظ ار لآلثار الوخيمة لمظاىرة عمى اإلقتصاد الوطني والمحيط اإلجتماعي و البيئي  ،و التي تؤدي إلى
نقص الغطاء النباتي في األماكن المتضررة و تيديد المناطق الرعوية ،و نقص المحوم و األلبان و تدىور
الزراعة  ،و كذا التأثير عمى التنوع البيولوجي بانقراض بعض الكائنات و النباتات .سنت الجزائر عدة قوانين
خاصة بمكافحة التصحر و المحافظة عمى البيئة ابتداء من إصدار قوانين أىميا األمر رقم  27/24المتضمن
قانون الثورة الزراعية 02واألمر رقم  17/20المتضمن قانون الرعي ، 03والقانون  87/37المتعمق بحماية البيئة،
و الممغى بموجب قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم 48/87
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قامت ىذه القوانين بتنظيم المراعي بما يحسِّن ظروف المعيشة في السيوب ،أين نص البرنامج الخاص
بتنمية السيوب المنصوص عميو في األمر رقم  27/24عمى أن الثورة الزراعية في ىذه المناطق تعني
اإلستثمار  ،و يعني ذلك اإلستثمار األفضل لممراعي و إعادة خمق التوازن النباتي و القضاء عمى مسببات
تدىور المراعي حاليا و بالتالي الحد من أخطار تحول المراعي إلى صحراء و تمك ىي أىداف الثورة الزراعية،
و ينص نفس األمر المذكور أعبله في فصمو الثاني المعنون مناطق التطبيق عمى المناطق السيبية التي ىي
موضوع أحكام ىذا األمر  ،و ىي المناطق الزراعية التابعة لمسيب المسماة المنطقة السفمى شبو القاحمة
01

المادة  48من القانون رقم  28-81المؤرخ في  20ديسمبر سنة  2881والمتعمق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير

الكوارث في إطار التنمية المستدامة .
02

03

األمر  27/24المتضمن قانون الثورة الزراعية المؤرخ في  28رمضان  4744المرافق لـ  83نوفمبر  ،4424ج ر عدد لسنة.

األمر رقم  17 -20المتضمن قانون الرعي المؤرخ في  82جمادى الثانية  4740الموافق لـ  42جوان  ، 4420ج ر عدد

 01لسنة .4420
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و الداخمة بين خطوط التماطر 300مم و 400مم ،و منطقة السيب الجنوبي المسماة المنطقة القاحمة السفمى
ذات التأثير الصحراوي و الداخمة تحت خطوط التماطر 200مم و 300مم  ،و منطقة البور الواقعة قرب
الصحراء و المسماة منطقة الضايات القاحمة و السفمى و الواقعة تحت خط تماطر 288مم.
باإلضافة إلى ذلك تم إصدار القانون رقم 12/84المتعمق بالنظام العام لمغابات

18

الصادر في  23جوان

 4431الذي ييدف إلى حماية الغابات و األراضي ذات الطابع الغابي و التكوينات الغابية األخرى ،و تنميتيا
و توزيعيا و تسييرىا و إستغبلليا ،كما ييدف إلى الحفاظ عمى األراضي و مكافحة كل أشكال اإلنجراف.
و قد جمعت الحكومة الجزائرية بين التخطيط من جية وبين إصدار قوانين تنظيمية من جية أخرى.
الفرع الثاني :برامج مكافحة التصحر في الجزائر.
ضمن المشرع الجزائري قضية مكافحة التصحر ضمن عديد المخططات و البرامج و أىميا برنامج السد
األخضر كأول مشروع في بداية سبعينيات القرن الماضي ،و مخطط تييئة اإلقميم المنصوص عميو في القانون
 28/84المتعمق بتييئة اإلقميم ،و بالقانون  82/48المتعمق بالمصادقة عمى المخطط الوطني لتيئية االقميم لسنة
.2884
أوال  :برنامج السد األخضر.
السد االخضر من أكبر المشاريع في عيد الرئيس ىواري بومدين كان اليدف منو اقامة شريط
عد مشروع ّ

نباتي من األشجار من الشرق إلى الغرب قصد فصل تحول الصحراء عن الشمال ووقف ظاىرة .كان منطمق
التفكير في ىذا المشروع سنة 1967عندما الحظ المسؤولون آنذاك تسارع زحف الرمال نحو الشمال بنسبة
مذىمة ميددة األراضي الخصبة القميمة التي كانت تستغل في الزراعة ،والتي لم تسمم بدورىا من االستغبلل
المفرط لبلستعمار ،حيث عكف االحتبلل في استراتيجيتو التدميرية عمى القضاء عمى كل ما ىو أخضر في
المنطقة لحاجيات "الحرب"  ،و ييدف برنامج السد األخضر أيضا إلى تشجير حزام طولي من المناطق القاحمة
وشبو القاحمة ذات التساقط ما بين  200و  788ممم ،ليربط الحدود الغربية الجزائرية بالحدود الشرقية عمى
طول  4088كم و بعرض  28كم ،ليغطي بذلك مساحة قدرىا  87مبليين ىكتار عمى مستوى شريط الواليات
المتمثمة في الجمفة ،المسيمة ،باتنة ،خنشمة ،تبسة ،النعامة ،األغواط ،البيض .و تتمثل أىدافو في كبح عممية
التصحر واستعادة التوازن اإليكولوجي وحماية الغطاء النباتي الموجود ،14وال يمكن فصل األىداف الطبيعية عن
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القانون رقم 12/84المتعمق بالنظام العام لمغابات الصادر في 23جوان  1984ج ر عدد  26لسنة .4431
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االجتماعية ،حيث كان المراد منو أيضا القضاء عمى البطالة والعزلة التي كان يعيشيا غالبية سكان تمك
المناطق.
انطمق المشروع فعميا سنة  1970بغرس أولى أشجار الصنوبر الحمبي ،حيث ألقيت ىذه الميمة في بدايتيا
عمى عاتق أفراد الجيش الوطني الشعبي الذي تولى السير عمى إنجاز ىذا المشروع العمبلق ،حيث جند لو أكثر
من  20ألف جندي تداولوا عمى فترات في غرس كميات ىائمة من الشجيرات ،كما ساىمت عمميات التطوع التي
كان يقوم بيا أفراد من المجتمع المدني في التسريع من وتيرة الغرس وقد حقق ىؤالء إنجا از معتب ار  ،ثم أوكمت
ىذه الميمة بصفة رسمية إلى مديرية الغابات.
يمكن تمييز مرحمتين أثناء انجاز السد األخضر ،األولى ( ،)4438-4428أين تميزت ىذه المرحمة بالعمل
دون إجراءا دراسات أولية مركزة فقط عمى إعادة التشجير و إنشاء بنية تحتية خضراء  ،وىو ما أدى إلى نتائج
غير مرضية ،بيد أن ذلك مكن الجزائر من تقييم تجربتيا و من أن تستقي و تكتشف من خبلليا أوجو القصور
و النقص ،أما المرحمة الثانية لمتشجير فبدأت مابين سنوات ( ،)4441-4438و التي اعتمدت عمى أساس
التقييم الكمي و النوعي لمعقد األول بحيث أدخمت تحسينات من حيث اختيار األنواع المبلئمة ،و كذا من حيث
تقنيات الغرس و السقي ،وتم في ىذه المرحمة غرس  400ألف ىكتار من األراضي.12
ثانيا  :المخطط الوطني لتييئة االقميم و مكافحة التصحر.
نظ ار لئلختبلالت الكبرى و الفوضى التي شيدىا شغل المجال في الجزائر أقر المشرع الجزائري قانون
تييئة اإلقميم و تنميتو المستدامة  ،و الذي ورد في ظل اإلصبلحات العميقة التي شيدىا موضوع حماية البيئة
من خبلل تدعيم اإلطار التشريعي و التنظيمي و المؤسسي  ،أين تضمن قانون تييئة اإلقميم و تنميتو المستدامة
النص عمى استحداث المخطط الوطني لتييئة اإلقميم

17

؛

و الذي يقوم عمى توجييات أساسية تتمثل في

االستغبلل العقبلني لمفضاء الوطني و الموارد الطبيعية و تثمينيا و التوزيع الفضائي و تماسك الخيارات الوطنية
مع المشاريع التكاممية الجيوية 11و ييدف المخطط الوطني لتييئة اإلقميم إلى ما يمي:
 تحديد مبادئ وأعمال التنظيم الفضائي و التي تشمل الفضاءات الطبيعية و المساحات المحمية و مناطق
التراث التاريخي و الثقافي.

YAGOUBI Mohamed Et TEMAR Toufik, "L’impact du phénomène de la désertification sur le
développement durable", Revue Des économies nord Africaines, Universite de Chlef, Algerie, N°5, p. 97.
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رقم  28/84المؤرخ في 2001/12/12و المتعمق بتييئة اإلقميم و تييئتو المستدامة ج ر عدد  22لسنة .2884
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المادة 11من القانون  20/01المتعمق بتييئة اإلقميم .
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 تعبئة الموارد المائية و توزيعيا و تحويميا .وتنمية برامج االستصبلح الزراعي الري كما تيدف السياسة
الوطنية لتييئة اإلقميم و تنميتو المستدامة إلى تنمية مجموع اإلقميم الوطني تنمية منسجمة عمى أساس
خصائص و مؤىبلت كل قضاء جيوي .وتيدف إلى خمق الظروف المبلئمة لتنمية الثروة الوطنية
و التشغيل وتساوي الحظوظ في الترقية و االزدىار بين جميع المواطنين وكذا الحث عمى التوزيع المناسب
بين المناطق و األقاليم لدعم التنمية ووسائميا باستيداف تخفيف الضغوط عمى الساحل و الحواضر والمدن
الكبرى و ترقية المناطق الجبمية و اليضاب العميا و الجنوب.
و بالنسبة ال نشغاالت المخطط المرتبطة بالجنوب  ،فيأخذ بعين االعتبار الميزات و الخصوصيات الطبيعية
و االقتصادية و يحدد أحكام خاصة بالمناطق المتجانسة الكبرى و ذلك :بحماية المنظومات البيئية في الواحات
و الصحاري و ترقية المواد الطبيعية و خاصة المائية الباطنية الحفرية و السطحية وكذا ترقية الزراعة
الصحراوية و الواحات و حماية المناطق الرعوية .و تطوير البنى التحتية لمنقل البري و السكك الحديدية و النقل
الجوي و توسيعيا و عصرنتيا .تثمين الطاقة الزراعية و استصبلح أراضي جديدة عن طريق إعداد برنامج
عقبلني الستغبلل الموارد المائية الباطنية استغبلال طويل األمد وتطبيقو .إحداث ترقية اجتماعية عن طريق
القيام بأعمال في مجال الصحة و الترقية و تطوير أنشطة اقتصادية تبلئم ظروف ىذه المناطق و مكافحة
التصحر و الترمل و صعود المياه و تطوير البنى التحتية.
المطمب الثاني :برامج إفريقيا لمكافحة التصحر .
اتخذ التعامل مع قضية التصحر في افريقيافي شكمو العممي تبني برامج وطنية خاصة بكل دولة عمى حدى
و برامج إقميمية تشترك فييا الدول التي ليا نفس الخصائص و المميزات الجغرافية و المناخية ،و من مشاريع
مكافحة التصحر المجسدة في إفريقيا المبادرة اإلفريقية لمجدار األخضر الكبير التي تمس العديد من الدول.
الفرع األول :الب ارمج الوطنية و اإلقميمية.
أكدت المادة التاسعة من اتفاقية التصحر عمى أىمية البرامج اإلقميمية و الوطنية باعتبارىا عنص ار أساسيا
ضمن استراتجية

مكافحة الفقر ،عمى أن يتم دمج ىذه البرامج في السياسات الوطنية المتعمقة بالتنمية

المستدامة ،و أن تدعم الدول المتقدمة ىذه البرامج سواء بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية
المختصة بتقديم معونات إلى الدول المتضررة التي تحتاج المساعدة  .و من جية أخرى شجعت االتفاقية أجيزة
األمم المتحدة و المنظمات الدولية ذات الصمة و المؤسسات العممية التي يمكن أن تتعاون لوضع برامج العمل
و تنفيذىا .10يتعمق موضوع ىذه البرامج السيما بالتعرف و تقصي العوامل المسببة لمتصحر و التدابير العممية

10

المادة التاسعة من اتفاقية التصحر لسنة .4441
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الضرورية لمكافحة ىذه الظاىرة  ،بما في ذلك تحديد التدابير المرصودة لمواجية الجفاف كإنشاء نظم اإلنذار
المبكر وآليات مساعدة النازحين نتيجة تدىور البيئة ،و إنشاء نظام لؤلمن الغذائي و إقامة مشاريع الري وغير
ذلك من التدابير

11

.

بالنسبة لمبرامج الوطنية و بناءا عمى التقارير التي تسممتيا سكرتارية االتفاقية والتي بمغت  428تقريرا،
منيا  12من إفريقيا  77 ،من آسيا 78 ،من آمريكا البلتنية  80 ،من شمال المتوسط 80 ،من شرق ووسط
أوروبا  .خصصت نصف المساعدات المقدمة من الدول المتقدمة و المنظمات الحكومية و غير الحكومية
إلفريقيا  ،و عمى سبيل المثال البرنامج التونسي الذي يمتد لعشرين سنة بتكمفة إجمالية تقدر بثبلثة بميون دوالر
في برنامج يغطي مساحة ثمانية مميون ىكتار ،و ساىم في إعداد ىذا البرنامج ىيئة المعونة األلمانية و برنامج
األمم المتحدة لمتنمية .يشمل البرنامج ثبلث أوجو رئيسية ىي تدعيم مشروعات جارية ،و االىتمام بمشروعات
تنمية ريفية ،و تحديد جوانب اجتماعية و قانونية و حوافز .وقد شاركت كافة األطراف المحمية التونسية الميددة
بأخطار التصحر في إعداد البرنامج من خبلل ندوات و ورش عمل لمتوعية أقامتيا المجنة التنسيقية التونسية.12
الفرع الثاني :المبادرة اإلفريقية لمجدار األخضر الكبير.
أطمقت مبادرة الجدار األخضر العظيم لصحراء الساحل في حزيران  /يونيو  2880في واغادوغو ،خبلل
مؤتمر القمة السابعة لقادة و رؤساء دول الساحل والصحراء من قبل الرئيس النيجيري "أولوسيغون أوباسانجو"
و أيدتو في ذلك السنغال تأييدا قويا ،و تم اعتماد المبادرة بشكل رسمي من طرف االتحاد األفريقي في مؤتمر
رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي في كانون الثاني  /يناير  .2882تحمل ىذه المبادرة عمى نطاق واسع
أمبل كبي ار لمسكان المحميين في تحسين ظروف حياتيم و معيشتيم عمى المدى الطويل  ،بما يسمح ليم بالعيش
عمى أراضييم بثمار عمميم و سبلمة أغذيتيم و زيادة دخميم.13
ييدف المشروع إلى إقامة حزام أخضر عمى امتداد أكثر من سبعة آالف كمم و عرض  40كمم من دكار
إلى جيبوتي .أما البمدان اإلفريقية المعنية بالمشروع ،فيبمغ عددىا أربعة عشر بمدا ( الجزائر ،تونس  ،ليبيا ،
بوركينافاسو ،جيبوتي ،مصر ،اثيوبيا ،مالي ،موريتانيا ،النيجر ،نيجيريا ،السنيغال ،السودان و تشاد) .ييدف
المشروع إلى مواجية اتساع رقعة التصحر في بمدان منطقة الساحل اإلفريقي باتجاه الجنوب لعدة أسباب أىميا
طول فترات الجفاف التي تطول أكثر من المزوم وتزايد الضغوط عمى األراضي الزراعية والمراعي في ىذه
11
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المادة  48من إتفاقية التصحر لسنة .4441
صبلح أحمد طاحون ،التصحر و إستعماالت األراضي في مصر الجديدة ،المكتبة األكاديمية ،مصر ،ب.ط ،2848 ،ص
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البمدان مما جعل التربة فييا ال تصمح بشكل متدرج إلى لمرعي أو إلى الزراعة .وكثي ار ما تنجرف أتربة ىذه
األراضي بسبب الرياح العاتية أو السيول الغزيرة التي تتحول إلى فيضانات.14

استنتاجات :
مما سبق أن تناولناه في بحثنا ىذا ،فإننا توصمنا إلى نتائج أىميا ىي :
 التصحر ظاىرة بيئية خطيرة ليا أشكال متعددة و آثار جسيمة يصعب إصبلحيا تيدد األمن اإلنساني
لمبشرية بجميع أبعاده  ،أين تتأثر الدول المتضررة بصفة مباشرة من نقص الغذاء ،و تدىور الوسط المعيشي
لمسكان ،بيد أن الدول التي ال يمسيا التصحر تتأثر بصفة غير مباشرة بسبب ارتفاع المجوء و اليجرة إلييا
و تكميفيا فوق طاقتيا ،باإلضافة إلى وجوب التزاميا بالتدخل عن طريق تقديم مساعدات مالية و تقنية
لمتخفيف من وطأة معضمة التصحر االيكولوجية .
 رغم أن جيود مكافحة التصحر الدولية بدأت منذ مؤتمر األمم المتحدة لمتصحر بنيروبي سنة  ، 4422و
الذي تم في خضمو تبني خطة دولية لمكافحة التصحر  ،إال أن ىذه األخيرة لم تحض بالرعاية البلزمة و
التعامل الجاد  ،و ىو ما أدى إلى فشميا بسبب نقص التمويل المالي و التقني و عدم كفاية التحسيس و
التوعية بخطورة المشكل ،و ىو في نظرنا انعكاس لعدم الوعي بالخطورة الجسيمة لمتصحر من جية و تيرب
بالنسبة لمدول المتقدمة من تحمل االلتزامات معتبرة أن التصحر اليمسيا بصفة مباشرة.
 يعتبر مؤتمر ريو لمبيئة و التنمية لسنة  4442حدثا شيد تناقض و تباعد في اآلراء أثناء النقاش حول
قضايا البيئة  ،و منيا مشروع صياغة اتفاقية دولية حول التصحر ،أين اعترضت غالبية الدول المتقدمة و
عمى رأسيا الو م أ و اليابان عمى تدويل االتفاقية و رأت ضرورة معالجة المشكل عمى المستوى االقميمي
خوفا من أن تترتب عمى كاىميا الت ازمات جديدة و ىو ما حال دون إبرام اتفاقية دولية حول التصحر و تم

Ibid, p. 05.
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التطرق إلى التصحر ضمن األجندا  24المنبثقة عن المؤتمر .غير أن ىذا المؤتمر أكد عمى عالمية
المشكل و بذلك أوصت األمم المتحدة بالتفاوض من أجل إبرام اتفاقية دولية.
 انعقدت سنة  4441اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البمدان التي تعاني من الجفاف و/أو
التصحر و خاصة في إفريقيا ،و التي كان منطمقيا مؤتمر ريو .غير أن ىذه االتفاقية تواجييا العديد من
العراقيل المتمثمة عمى وجو الخصوص في نقص الموارد المالية أو محدودية توافرىا من أجل تنفيذ أحكاميا،
بسبب عدم استفادة االتفاقية من آلية مالية دولية كما ىو الحال مع صندوق البيئة العالمي الذي يساىم في
توفير الموارد المالية لتنفيذ أحكام و استراتجيات

االتفاقيات المتعمقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي،

باإلضافة إلى عدم إصدار بروتوكوالت تنظيمية و تفصيمية لعديد المسائل المرتبطة بقضية الجفاف
والتصحر.
 تعد من أىم العقبات التي تحول دون المضي قدما في إنجاز البرامج و استراتجيات العمل و منيا الحزام
األخضر اإلفريقي لمحد من التصحر عدم ضخ أموال كافية لئلنجاز والتعامل مع البرامج بأنيا عممية غرس
لؤلشجار ال عبلقة ليا بالعميمة التنموية المحمية والمبادرات الرامية إلى مكافحة الفقر ،بسبب إىمال إدماج
األبعاد االجتماعية و االقتصادية و البيئية و السياسية.
توصيات و مقترحات:
 عمى الدول و المنظمات الدولية تفعيل النصوص القانونية الدولية و الداخمية الرامية لمكافحة التصحر  ،و
إنشاء مؤسسات تتولى المتابعة و التنسيق.
 وجوب اعتماد برامج بحثية من أجل تقصي مشكل التصحر عن كثب ،و تشارك في ذلك الدولة المتقدمة
صاحبة التقنية ،في إطار تحمميا لبللتزامات االتفاقية الممقاة عمى عاتقيا  ،من أجل أن تتناسب البرامج
المرصودة لمكافحة التصحر مع الواقع العممي.
 تثمين مبادرات الدول التي ليا تجربة في مكافحة التصحر كالجزائر في مشروع السد األخضر من أجل
المضي بسرعة في انجاز مشاريع جديدة ،و من تجربة الصين في مكافحة تممح التربة و إعادتيا إلى حالتيا
األصمية من أجل االستثمار من جديد في قطاع الزراعة ،و الذي ىو محوري في افريقيا التي تعاني أزمات
المجاعة و الؤلمن الغذائي.
 إدماج البعد االجتماعي و االقتصادي و البيئي ضمن مخططات وبرامج مكافحة التصحر بما يحقق تنمية
مستدامة من أجل التخفيف من مشكل الفقر و تحسين الظروف المعيشية.
 إنشاء آلية مالية لتمويل برامج مكافحة التصحر و ضمان تقدميا  ،و إصدر بروتوكوالت لبلتفاقية السيما
فيما تعمق بمسألة مكافحة الفقر  ،و منع تدىور التربة من جراء االستغبلل المفرط و غير ذلك.
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