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ـمقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ةـ

یواجه العالم الیوم الكثیر من التحد�ات وعلى رأسها المش�الت البیئ�ة المستعص�ة 

والمتشا��ة ف�ما بینها، والتي أص�ح لزاما على الجم�ع التعامل معها والتصد� ألثارها 

، الذ� هو جزء ال یتجزأ من هذه 1خاصة وأنها أص�حت تهدد الح� في الح�اة لإلنسان

حد أهم هذه المش�الت البیئ�ة العالم�ة أیؤثر و�تأثر بها سل�ا وٕایجا�ا والتصحر �عد  البیئة

التي تؤرق مضاجع صانعي القرار في العالم، وتهدد ح�اة المالیین من ال�شر على سطح 

  .المعمورة، وأخذت م�انة �بیرة في مجهود المنظومة الدول�ة

نسان إذ تشیر المدونات التار�خ�ة التصحر ل�س �الظاهرة الحدیثة والجدیدة على اإل

ظهور وتفاقم  تؤ�د علىضارة العراق�ة القد�مة التي تلك الظاهرة من خالل مدونات الح إلى

  .یها الواسعة سهل ما بین الرافدینالظاهرة بین أرجاء أراض

دولة في �ل قارات العالم، وأص�حت  110مش�لة عالم�ة النطاق تهدد التصحرو  

تش�ل ، �المائة من مساحة ال�ا�سة في العالم 41،2نس�ة تمثل صحار� األراضي الجافة وال

 2،1و�ع�ش فیها ، �المائة منها �34،6المائة، والمناط� الجافة  6،6منها الصحار� 

و��لف التصحر وتدهور ، ملیون ه�تار من األراضي سنو�ا 12و�تم فقدان ، مل�ار شخص

 .2السنو� في العالم مل�ار من الدخل 42األراضي خسارة سنو�ة قدرها 

حیث تبلغ مساحتها حوالي ، كبر المناط� تضررا بهذه الظاهرةأالمنطقة العر��ة من  تعدو 

 �المائة �68،37عادل و أراضي متصحرة  �2لم 9،764،120 منها �2لم 14،302،644

 20،08أ� حوالي  �2لم 2،872،426 یهدد التصحرفي حین ، من المساحة اإلجمال�ة

                                                           
، األكاد�م�ةسات مجلة م�سان للدرا، )المفهوم و المنظومة الجغراف�ة لظاهرة التصحر( ، غل�س ناهي السعید�  - 1

  ، 167ص  ،�2009انون االول ،عة م�سان العراقجام، 5العدد  ،8المجلد

2  -www،un،org/ar/events/desertification_decade/value،shtml ،consulté le 10/12/2014 . 
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 2012في المقابل بلغ عدد س�ان الوطن العر�ي سنة ، 3احة اإلجمال�ةمس�المائة من ال

 69،808،790نسمة �ع�شون على مساحة مزروعة تقدر ب  370،442،400حوالي 

بینما �قدر نصی�ه من المساحة ، ه�تار 0,19نصیب الفرد منها �قدر �حوالي ، ه�تار

  .4ه�تار 3،63: الجغراف�ة اإلجمال�ة ب

 �2لم 2،381،741 بـ � عن ظاهرة التصحر حیث تقدر مساحتهاوالجزائر ل�ست �منأ

، �2لم �1،970،000المائة ما �عادل  82،74تش�ل األراضي المتصحرة منها نس�ة و 

من المساحة  �2لم ،230000حوالي  أ� مهددة �التصحر �المائة أراض 9،66ونس�ة 

�ع�شون على نسمة  37،183،180حوالي  2012و�لغ مجموع س�انها سنة ، اإلجمال�ة

، ه�تار 0,24ه�تار نصیب الفرد منها هو  9،032،700: مساحة مزروعة تقدر ب

 .5ه�تار 6,41:و�المقابل �قدر نصی�ه من المساحة الجغراف�ة اإلجمال�ة ب

ترا�طها وتداخلها وثی�  �اإلضافة الىظاهرة التصحر في العالم  تفاقمزحف  أد�و 

التنوع البیولوجي، وتغیر المناخ، و�ذا تأثیرها  الصلة �المسائل البیئ�ة األخر�، �فقدان

وتأثرها �الكثیر من المواض�ع ذات االهتمام الدولي، �انتشار الفقر، وسوء التغذ�ة، 

والكوارث الطب�ع�ة التي عرفها العالم في  األزماتإلى  �اإلضافة والصحة العامة،

 إلى إفر�ق�ادتها المنتصف األخیر من القرن الماضي وخاصة �ارثة الجفاف التي شه

  .ومعالجتها فرضه �اهتمام دولي ومسألة بیئ�ة معقدة یجب تنظ�مها

المتحدة على تحمل مسؤول�اتها �االهتمام بتنظ�م مسألة م�افحة  األممعملت 

الدولي عقب الكثیر من اإلنساني ش�ل ف�ه نشاطها المتعل� �التضامن و  التصحر،

، إفر�ق�االكثیر من مناط� العالم وخاصة في  اشاهدتهوالكوارث الطب�ع�ة التي  األزمات

                                                           
اطلع عل�ه ، 42ص ، 2003الخرطوم ، دراسة حول مؤشرات التصحر في الوطن العر�ي، المنظمة العر��ة للزراعة -  3

       ،15،20، 12/12/2014 بتار�خ ،www،aoad،rgo،archive-puplication،htm: �الموقع 

 ،07ص، 2013الخرطوم ، 33المجلد ،الكتاب السنو� لإلحصائ�ات الزراع�ة العر��ة، المنظمة العر��ة للزراعة -  4

  .08ص ،المرجع نفسه  5
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بدا�ة الجهود الدول�ة لبلورة  نشا� المنظمات التا�عة لها ومختلف برامجها إلى�اإلضافة 

، إذ ش�ل آثارهالقواعد القانون�ة الدول�ة للوقا�ة من التصحر وم�افحته ومعالجة  وٕانشاء

مجال م�افحة التصحر والمجاالت  نالوثائ� الدول�ة االستشراف�ة �شأ اعتمادها للكثیر من

�خطة األمم المتحدة لم�افحة التصحر، والمنظور البیئي، والمیثاق العالمي  المرت�طة �ه

في  اأساس� عامال األلف�ةاألمم المتحدة �شأن  وٕاعالن، 21القرن  أعمالللطب�عة، وجدول 

ین الداخل�ة للدول تطور القواعد القانون�ة لم�افحة التصحر على المستو� الدولي والقوان

  .التي تعاني من انتشار الظاهرة

بإقرار اتفاق�ة األمم في هذا المجال مجهود األمم المتحدة  ذلك توج إلى�اإلضافة 

أو من التصحر /المتحدة لم�افحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید و

م�افحة التصحر في العالم لقواعد المرجع�ة األساس�ة  تعدوالتي  ،و�خاصة في افر �ق�ا

متعددة  واإلقل�م�ةترا�طها مع العدید من االتفاق�ات الدول�ة  إلى�اإلضافة ، �ش�ل م�اشر

 الظاهرة لوقا�ة منلتلك القواعد الهادفة لمصدرا مهما  أح�امهااألطراف التي تش�ل 

  .آثارهاومعالجة  اوالتصد� له

�ل في مجال اختصاصه من خالل  اإلقل�م�ةلعب المنظومة الدول�ة والمنظمات تو  

تطو�ر القواعد القانون�ة المتعلقة �م�افحة  را رئ�س�ا فيو د و�رامجها المختلفةنشاطها 

المساهمة في نشر  إلى، �اإلضافة شمول�ة في تنظ�مه أكثر�ناء تصور التصحر، و 

  .المعارف العلم�ة والتكنولوج�ة، وت�ادل الخبرات والتجارب الدول�ة في هذا المجال

إذ أن ، وتفطنت الجزائر م��را لخطورة هذه الظاهرة وأدر�ت ضرورة م�افحتها

شاهد �ارز  1971مشروع السد األخضر الذ� أنجزه ش�اب الج�ش الوطني الشعبي سنة 

الحدود الغر��ة  إلى�متد من الحدود الشرق�ة التونس�ة  اغاب� احیث �ش�ل حزام، على ذلك

المشرع الجزائر� لم ینظم أن  إال، �لم عرضا 20و�لم طوال  1500المغر��ة على مسافة 

التصحر �قانون خاص ضا�� لجم�ع العناصر التي لها عالقة �الظاهرة، خاصة وأنها 

على غرار المشرع وارت�اطات متشع�ة �الكثیر من المجاالت األخر�،  ذات طب�عة معقدة
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تصحر وقا�ة من المعالجة قانون�ة متكاملة لمجال ال إلىلوصول الذ� استطاع ا ینيالص

تم�ن من خالله �ع�س مسار التصحر  وم�افحته، ووضع قانون خاص �م�افحة التصحر

التصحر �صر التي لها عالقة بل نظم العدید من المجاالت والعناوالس�طرة على آثاره، 

المتخصصة، التي تضمنتها المخططات  ةمختلفالتجسدت في القواعد الوقائ�ة  تهوم�افح

لقة �حما�ة العناصر مجموعة من القوانین المتع �اإلضافة إلىطاع�ة، والشمول�ة، والق

تنظ�م المتعلقة بالضارة وتسییر الكوارث، و  األنشطةالتي تنظم مجموعة من  الطب�ع�ة

انع�ست هذه المعالجة القطاع�ة لظاهرة التصحر من و القواعد العامة لم�افحة التصحر، 

لة أار المؤسسي الذ� یرت�� نشاطه �مسططرف المشرع الجزائر� على تعدد وتنوع اإل

  .التصد� لها والوقا�ة منها

القطاع�ة المتجزئة لم�افحة التصحر من طرف المشرع الجزائر� ال  هذه المعالجة

ولم تحق� ، بل في �ثیر من األح�ان نجدها متناقضة، تؤد� وظ�فتها �فعال�ة في الواقع

 لمعالجةهناك حاجة ماسة وضرور�ة  لكا وز�ادة انتشارها، لذالنتائج المطلو�ة لوقف تفاقمه

ومتضمنة  ،شاملة وعامةمنهج�ة قانون�ة خاصة �موضوع التصحر وم�افحته وف� 

الذ� نسعى إل�ه من خالل  وذاك هو الهدف، خاصلمختلف جوان�ه ضمن إطار قانوني 

تي تبلورت من خالل التي ترتكز على مختلف التجارب الدول�ة الهذه الدراسة القانون�ة 

العدید من المعاهدات والبرامج والمواثی� الدول�ة التي أفرزت معالجات خاصة �مجال 

 :اإلش�ال�ة التال�ة إلجا�ة علىم�افحة التصحر وهذا ما یتأتى من خالل ا

خاصة �م�افحة التصحر في إطار التنم�ة  قانون�ة إیجاد آل�ات إلىما مد� الحاجة 

  المستدامة؟

التنم�ة المستدامة  إطارفي  م�افحة التصحرلنظام القانوني الدراسة موضوع  ةأهم�تبرز 

 أح�امهارت�ا� و  ،العلوم القانون�ة�  مجال ال�حث العلميفي  في �ونه موضوعا حدیثا

المؤثرة والمتأثرة �ه، �تلك المنظمة ل�عض  واألنشطة�القواعد المنظمة للعدید من المجاالت 

، والغا�ات، والموارد المائ�ة، والنشا� الفالحي، األراضي ةر اوٕادالعناصر الطب�ع�ة، 
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 إلى�اإلضافة  الذ� �حتم علینا ال�حث في الموضوع األمرالغذائي  واألمنومحار�ة الفقر، 

  :العت�ارات التال�ةا

حد أهم أوجه تدهور الموارد أ�ش�ل و  ،لمجال الحیو� للدولةلمهدد  التصحر نأ /01

خطر أش�ال تدهور أواجه إدارتها �صورة مستدامة فهو تي تاألرض�ة واحد المش�الت ال

 .األراضي

تدني إنتاج�ة التر�ة مما ینع�س سل�ا على توفیر الغذاء  إلىیؤد�  التصحر نأ /02

للس�ان مما �ساهم في ز�ادة الواردات الغذائ�ة وارتفاع فاتورة االستیراد، �ما إن التصحر 

ا دور مهم في تحقی� األمن الغذائي ودعم مهدد للمراعي التي تعد ثروة أساس�ة له

 .االقتصاد الوطني لما توفره من لحوم و منتجات حیوان�ة

آثاره السلب�ة على البیئة واإلنسان، وتسب�ه في تفاقم العدید من المسائل االجتماع�ة  /03

ز�ادة الضغ� على  إلى وهجر العمل الزراعي مما یؤد�لهجرة الداخل�ة، والفقر، �انتشار ا

 .لمدن الشمال�ة، وما لذلك من انع�اسات خطیرة على االقتصاد الوطنيا

طب�عة االقتصاد الجزائر� الر�عي المرت�� أساسا �أسعار المحروقات المتذبذ�ة وغیر / 04

وازد�اد الطلب واالستهالك الداخلي للطاقة مع ارتفاع عدد الس�ان من ، المستقرة من جهة

ظاهرة التصحر وتدهور األراضي أولو�ة وضرورة تجعل من موضوع م�افحة ، جهة أخر� 

 .وتنظ�مها یجب اإلسراع في التكفل واالهتمام بها

الموضوع  التي سب�  أهم�ة إلىاخت�ار موضوع الدراسة و�اإلضافة  إلى إن الذ� حدا بنا

�موضوع م�افحة  توض�حها هو ما الحظناه من خلو وغ�اب الدراسات القانون�ة المتعلقة

لهذه المعالجة  الحاجة الماسةستو� الوطني واإلقل�مي، و على الم التصحر وخاصة

إطار قانوني شامل ، وٕایجاد ذلكالجزائر معن�ة �ش�ل أساسي بالقانون�ة �اعت�ار أن 

بدل المعالجة القطاع�ة المتناقضة في �ثیر من األح�ان، ومد�  تصحرلم�افحة ال

ذلك رغبتنا الشخص�ة في  إلىف ، و�ضااالنع�اس االیجابي لذلك على االقتصاد الوطني

تناول موضوع النظام القانوني لم�افحة التصحر، والمساهمة في هذا المجال الحدیث 
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 أهم�ةإلثرائه ولفت أنظار المهتمین �ال�حث في هذا المجال من مختلف جوان�ه �

 .الموضوع

جل اإلحاطة �مختلف جوانب موضوع الدراسة وارت�اطاته وأهمیته، وما من أو 

 وف� نظرة شاملة متضمنة لمختلف جوان�همتطل�ات المعالجة القانون�ة للموضوع  تفرضه

المتضمنة في  األح�امالستعانة �ه في تحلیل ل على المنهج التحلیلي ادعتماالتم 

المتحدة وو�االتها  األممومختلف الوثائ� الصادرة عن هیئة  واإلقل�م�ةاالتفاق�ات الدول�ة 

 النصوص القانون�ة والقرارات والتقار�ر ذات العالقةلیل تح إلىالمتخصصة، �اإلضافة 

، مع استعمال المنهج المقارن في �عض الجوانب إلبراز االختالفات في �موضوع الدراسة

  .المعالجة القانون�ة لمختلف عناصر م�افحة التصحر

والمترا�طة �العدید من المجاالت  م�افحة التصحرموضوع لطب�عة المعقدة إن ال

إللمام والتطرق لجم�ع ل ذلكو  للموضوع شموليالطا�ع ال ذاتمعالجة الینا تفرض عل

  :وذلك من خالل عناصره

 وذلك التصحر لم�افحة واإلقل�مي الدولي لإلطار األول الفصل في التطرق 

 إلىلم�افحة التصحر من خالل التعرض  واإلقل�ميالتنظ�مي الدولي  اإلطار بتناول

�مي لم�افحة التصحر، واإلطار أالتفاقي العام الدولي اإلطار التصور� الدولي واإلقل

التي یرت�� نشاطها  واإلقل�م�ةمجموع المنظمات الدول�ة  ثم لم�افحة التصحر، واإلقل�مي

 لدور هیئة األمم المتحدة من خالل دور أجهزتها الرئ�س�ة �التطرق  �التصحر وم�افحته،

دور المؤسسات  إلى�اإلضافة  ،اإلقل�م�ة، ودور المنظمات  المتخصصة وو�االتها

  ،الداعمة على المستو� الدولي مجال م�افحة التصحر

 اإلطاروذلك بتناول اإلطار الداخلي لم�افحة التصحر  إلى الثاني في الفصل التطرق و 

�مجموعة القواعد الوقائ�ة الداخل�ة  اإللماممن خالل التنظ�مي الداخلي لم�افحة التصحر، 

و�ذا اإلطار التشر�عي  والقطاع�ة، والشمول�ة، منها، لم�افحة التصحر المتخصصة

العام لم�افحة التصحر، وفي  اإلطارفي قواعد الداخلي لم�افحة التصحر المتضمنة 
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 األنشطةالقواعد المتعلقة �حما�ة العناصر الطب�ع�ة، وفي القواعد المتعلقة بتنظ�م �عض 

 الداخلي المؤسسي اإلطارلى تسل�� الضوء عأ�ضا ومن خالل ، الضارة وتسییر الكوارث

 المقارنة القوانین في للموضوع والتعرض التصحر، لم�افحة ومؤسساته هیئاته �مختلف

  ،خاص �قانون  وم�افحته التصحر من الوقا�ة مجال تنظ�م في الصین�ة التجر�ة وخاصة

لل�حث تتضمن مجموعة النتائج واالقتراحات المتوصل لها من خالل هذا  ثم خاتمة

  .ال�حث
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رغم حداثة االهتمام الدولي �حما�ة البیئة ومختلف عناصرها إال انه أص�ح على 

رأس جهود وانشغاالت المنظومة الدول�ة، �ما تتضمنه من منظمات دول�ة وهیئة األمم 

المتحدة �اعت�ارها المنظمة العالم�ة األكثر تمث�ال في مجال حما�ة البیئة وجم�ع عناصرها، 

استمرار لجهود عص�ة األمم المتحدة قبل الحرب العالم�ة الثان�ة وخاصة في مجال  وهي

إبرام االتفاق�ات الدول�ة متعددة األطراف، التي ارتفع عددها وتنوعت مواض�عها لتشمل 

المسائل البیئ�ة التي  أحدحر الحما�ة االتفاق�ة للعناصر البیئ�ة المختلفة، و�ش�ل التص

تحد ال �قتصر على بلد �عینه فق� وٕانما مش�لة ذلك االهتمام، و ا من مهم انصی� أخذت

بیئ�ة ذات أ�عاد عالم�ة وذات ارت�اطات متفرعة ومتشا��ة �مواض�ع بیئ�ة أخر�، األمر 

الذ� یتطلب مشار�ة الجم�ع وخاصة المنظمات الدول�ة �ل �حسب والیتها ونطاق 

�ة للتصد� لهذه الظاهرة ومنع نشاطها، وانصبت هذه الجهود حول إیجاد الحلول المناس

طار نا لإلانتشارها وم�افحتها �شتى الوسائل، وهذا ما سنحاول إبرازه من خالل تناول

الدولي لم�افحة التصحر وذلك �التعرض لإلطار التنظ�مي الدولي واإلقل�مي لم�افحة 

ها ومجموع المنظمات الدول�ة واإلقل�م�ة التي یرت�� نشاطفي الم�حث األول، التصحر 

  .  في الم�حث الثاني�التصحر وم�افحته 
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  التصحر لم�افحة واإلقل�مي الدولي التنظ�مي اإلطار :األول الم�حث

بیئ�ة معقدة ذات  مسألةش�ل مجهود األمم المتحدة منطل� االهتمام �التصحر �

وصحته وغذائه، وٕابرازه �مش�لة عالم�ة خطیرة یجب تنظ�مها انع�اس سلبي على اإلنسان 

و�ذل المز�د من الجهود الدول�ة واإلقل�م�ة لم�افحتها، وخاصة في مجال بناء تصور 

شمولي لمش�لة التصحر وم�افحتها وٕابرام االتفاق�ات الدول�ة واإلقل�م�ة متعددة األطراف 

له من خالل التعرض إلى اإلطار لحما�ة البیئة ومختلف عناصرها، وذلك ما سنتناو 

، وٕالى اإلطار أالتفاقي في المطلب األولالتصور� الدولي واإلقل�مي لم�افحة التصحر 

 اإلقل�مي االتفاقي اإلطار إلى ثم ،في المطلب الثانيالعام الدولي لم�افحة التصحر 

  .الثالث المطلب التصحر لم�افحة

  التصحر لم�افحة واإلقل�مي الدولي التصور�  إلطارا :األول المطلب

 الوقائي المجال في المتحدة األمم جهود تطور المطلب هذا في نتناول

صدارها تبنیها خالل من وذلك وم�افحتها التصحر ظاهرة من  من للعدید وٕا

لبیئة، مجال في التوجیهي الطا�ع ذات الوثائ�  في �بیر �ش�ل ساهمت والتي ا

 المالئمة األسالیب تبني على والمساعدة وآثارها، وارت�اطاتها، الظاهرة فهم

لتار�خي التطور تت�ع أهم�ة تظهر حیث لها، للتصد�  التصور�  لإلطار ا

  التصحر، م�افحة لموضوع الموضوعاتي التطور إلبراز واإلقل�مي الدولي

 ،األول الفرع في لتصحرا لم�افحة المتحدة األمم خطة إلى �التطرق  وذلك

لبیئي المنظور ، جدول الثالث الفرع في ، المیثاق العالمي للطب�عةالثاني الفرع في ا

في  المیثاق المغار�ي لحما�ة البیئة والتنم�ة المستدامة ،الفرع الرا�عفي  21قرن أعمال ال

ووث�قة الشراكة  السادس، الفرعفي  إعالن األمم المتحدة �شأن األلف�ة  الخامس الفرع

   .الفرع السا�عتنم�ة إفر�ق�ا في  أجلیدة من الجد
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   التصحر لم�افحة المتحدة األمم خطة :األول الفرع

تش�ل التدابیر المتعلقة �فهم األ�عاد االقتصاد�ة واالجتماع�ة لظاهرة التصحر، و�ذا 

الهادفة إلى  بیرالتدا للمسائل المناخ�ة، �اإلضافة إلىفهم العالقات المت�ادلة والمترا�طة 

تعز�ز دور العلم والتكنولوج�ا والتعاون الدولي واإلقل�مي، وأهم�ة الدعم المالي في مجال 

أساس�ا وهاما أل� عمل وطني وٕاقل�مي ودولي متعل� �م�افحة  مرتكزام�افحة التصحر،  

  .التصحر

 3337ر التي جاءت استجا�ة للقرار رقم تعد خطة األمم المتحدة لم�افحة التصح

الذ� دعت ف�ه الجمع�ة العامة إلى الشروع في عمل دولي متضافر لم�افحة و ) 29-د(

تصور شمولي لمش�لة التصحر، وهي  التصحر اللبنة األولى لتنفیذ برنامج عمل دولي ذو

نیرو�ي من في  مم المتحدة المعني �التصحر الذ� انعقدنقا� جدول أعمال مؤتمر األ أحد

توص�ة تش�ل في مجموعها  28تتكون من ، و 19771سبتمبر 19أوت إلى غا�ة  29

إطارا دول�ا لتكامل الجهود والتدابیر لم�افحة التصحر على مستو� الوطني واإلقل�مي 

   :والدولي، وتتوزع على أر�عة عناو�ن �بر� هي

  :التوص�ات المتعلقة �العمل على الصعید الوطني واإلقل�مي/ أوال

من التدابیر على المستو�ین الوطني واإلقل�مي، یتعل� هذا المحور �اتخاذ جملة 

 2توص�ة تتعل� بتقی�م ورصد التدابیر العالج�ة لم�افحة التصحر، والتدابیر 22و�تضمن 

االجتماع�ة واالقتصاد�ة، وتعز�ز وتدع�م دور العلم والتكنولوج�ا في م�افحة التصحر، 

 .�3ات م�افحة التصحر�اإلضافة إلى إشراك الجماهیر في عمل

                                                 
، الصادرة عن 12/10/1977والمؤرخة في  ،A /257/32الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم  1

، .لتقریر األمین العام بشان مؤتمر األمم المتحدة المعني بالتصحر الجمع�ة العامة في دورتها الثان�ة والثالثون والمتضمنة

 .05ص 

 .05، صالمرجع نفسھ 2
 .05مرجع ساب�، ص ،A /257/32وث�قة رقم  الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، 3
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 :التوص�ات المتعلقة �العمل والتعاون الدولي/ثان�ا

تهدف التوص�ات المتعلقة �العمل والتعاون الدولي في مجملها إلى تشج�ع  ودعم 

شاكل المناخ�ة وٕایجاد حلول لها، وتحدید هیئات األمم األنشطة التي  تساعد على فهم الم

المتحدة والو�االت المتخصصة المعن�ة بتنفیذ خطة العمل والمعونات التي تقدمها، 

وتشج�ع  مشار�ة المنظمات الح�وم�ة وغیر الح�وم�ة في تنفیذ  خطة العمل، وتعز�ز 

 .1إدارة الم�اه المشتر�ة بین دول المنطقة

 :االستعجاليالتوص�ات المتعلقة �العمل  /ثالثا

�مجموعة من التدابیر على المستو�  االستعجاليتتعل� التوص�ات المتعلقة �العمل 

فحة التصحر الوطني واإلقل�مي والدولي التي یجب اتخاذها عقب اعتماد خطة العمل لم�ا

من طرف المؤتمر وموافقة الجمع�ة العامة علیها، �ضرورة عقد حلقات تدر�ب�ة أو دراسة 

تقن�ة تتعل� بتنفیذ خطة األمم المتحدة على المستو� اإلقل�مي من طرف اللجان اإلقل�م�ة 

والح�ومات والمنظمات اإلقل�م�ة والح�ومات والمنظمات اإلقل�م�ة المهتمة �م�افحة 

 .التصحر

 :التوص�ات المتعلقة بتنفیذ  خطة العمل/ را�عا

ة والمال�ة لتنفیذ �تتعل� التوص�ات المتعلقة بتنفیذ خطة العمل �الترتی�ات المؤسس      

خطة األمم المتحدة لم�افحة التصحر، إذ تم تكلیف برنامج األمم المتحدة للبیئة �متا�عة 

د أكدت الخطة على ضرورة وأهم�ة فق هاوتنسی� خطة العمل، وف�ما یتعل� بتمو�ل تنفیذ

ضرورة تخص�ص المؤسسات المال�ة و  ین الدول المتأثرة �التصحر،التعاون دون اإلقل�مي ب

التا�عة لألمم المتحدة، أو الجهات المتبرعة بجزء من مواردها المال�ة لتمو�ل األنشطة التي 

  .2ة التصحرتدعوا إلیها خطة العمل لم�افح

                                                 

 .06ص  مرجع ساب�، ،A /257/32وث�قة رقم  للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، الوثائ� الرسم�ة 1 
 .07و 06ص ، .المرجع نفسه 2
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ش�لت األح�ام المتضمنة في خطة األمم المتحدة والمتعلقة �م�افحة التصحر 

موجها للكثیر من الجهود الدول�ة في مجال تنظ�م التصد� للظاهرة على المستو� الدولي 

 .  وهذا ما أكده المنظور البیئي

  البیئي المنظور :الثاني الفرع

المنظمة إلدارة الموارد المائ�ة، والغا�ات، وآل�ات المتعلقة �المجاالت القواعد ترت�� 

م المتعلقة المتعلقة بها �األح�ا واآلل�اتومختلف التدابیر  عل�ه م�افحة الفقر والقضاء

ي جاء نتیجة تزاید الوعالبیئي الذ�  عل�ه المنظور أكد �مجال م�افحة التصحر، وهذا ما

  .�1القضا�ا البیئ�ة على المستو� الدولي

تواف� أراء الح�ومات على المستو� الدولي �شأن تزاید المنظور البیئي ع�س 

وما �عدها ف�ما یتعل� �قضا�ا أساس�ة �الس�ان،  2000التحد�ات البیئ�ة حتى سنة 

األغذ�ة والزراعة، الطاقة الصناع�ة، الصحة والمستوطنات ال�شر�ة، والعالقات االقتصاد�ة 

ول بإیجاز �عض القضا�ا األخر� ذات األهم�ة على المستو� الدولي، والتي الدول�ة، وتنا

ال �م�ن إدراجها ضمن القضا�ا الرئ�س�ة، �المح�طات، وال�حار، والفضاء الخارجي، 

والتنوع البیولوجي واألمن والبیئة، التي تش�ل في معظمها قطاعات ذات ارت�ا� أساسي 

  .�م�افحة التصحر

إطارا موسعا لتوج�ه العمل الوطني والتعاون الدولي في  المنظور البیئي�ش�ل 

مجال وضع الس�اسات والبرامج الهادفة إلى تحقی� تنم�ة سل�مة بیئ�ا، وتضمن مجموعة 

  . 2من أدوات العمل البیئي �التخط��، والتشر�ع، ونشر الوعي البیئي

                                                 
، 11/12/1987، والمؤرخة في  A/Res/42/186الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم 1

 2000المنظور البیئي حتى سنة في دورتها الثان�ة واألر�عون، والمتعل�  42/186والمتضمنة لقرار الجمع�ة العامة رقم 

 .197، ص 01قرة ، الفوما �عدها

 .195، ص  المرجع نفسه) 02(الفقرة  2
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ف اللجنة التحضیر�ة الح�وم�ة الدول�ة التا�عة تم إعداد المنظور البیئي من طر 

والمؤرخ  42/186لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، واعتمدته الجمع�ة العامة في قرارها رقم 

، وهو لم یخص التصحر وم�افحته �عنوان مستقل رغم تأكیده صراحة 11/12/1982في 

، 1لتي �عد التصحر مقوضا لهاعلى ترا�� المسائل البیئ�ة ف�ما بینها و�ین مسائل التنم�ة ا

وٕانما تناوله �قض�ة ذات ارت�ا� �قض�ة نقص األغذ�ة في �ثیر من الدول النام�ة، وما 

ذ� �عد إلى تج عن السعي لسد ذلك النقص من أضرار بیئ�ة �بیرة من بینها التصحر الین

وتدهور نوع�ة الم�اه السطح�ة والجوف�ة من أهم  جانب الجفاف المتكرر وفقد الغا�ات

  . 2التحد�ات التي تواجهها في القارة اإلفر�ق�ة

بیئ�ة �العدید من العناصر  مسألةترا�� التصحر �على أكد المنظور البیئي 

تحقی� هدفه المنشود  جلالخ، وأل....الطب�ع�ة �التر�ة، والغطاء الن�اتي، والغا�ات، والم�اه

والمتمثل في تحقی� األمن الغذائي دون استنزاف للموارد أو ترد� بیئي، وٕاصالح المناط� 

تعز�ز  شأنهامن التي الدول على تبني مجموعة من اإلجراءات  المتدهورة بیئ�ا، شجع

  : عمل�ة التصد� لظاهرة التصحر منها

  . تشج�ع الممارسات القابلة لإلدامة من الناح�ة اإل��ولوج�ة -

دمج إصالح إدارة األراضي الجافة في خط� و�رامج التنم�ة الوطن�ة للدول التي تعاني  -

  .من التصحر

لغا�ات، و�رمجة وتنفیذ مشار�ع التشجیر ونظم الحراجة الزراع�ة، وتنفیذ المحافظة على ا -

  . إصالحات زراع�ة شاملة

                                                 
المرجع ، 11/12/1987، والمؤرخة في  A/Res/42/186 الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة لألمم المتحدة، وثیقة رقم 1

 .198، ص هـ/ 03الفقرة  المرجع الساب�،السابق، 

 .201،  200ص  ، من المرجع نفسه،23إلى الفقرة  10من الفقرة  2
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اتخاذ تدابیر للمحافظة على التر�ة وخاصة في المناط� المجهدة بیئ�ا، واالهتمام  -

  .�المناط� الرط�ة وتنمیتها

تلح�  وضع نظم لإلشعار الم��ر في مجاالت الجفاف، والكوارث األخر� التي -

  . �المناط� الجافة

  . 1إدارة الم�اه وتحسین �فاءة استخدامها في الزراعة واإلنتاج الحیواني -

 مسألةالمنظور البیئي في تعمی� مفهوم التصحر � المتضمنة في األح�امت ساهم

نقص الغذاء، �اإلضافة إلى تأكیده على  مسألةبیئ�ة على المستو� الدولي وترا�طه الوثی� �

  . ترا�� المسائل البیئ�ة األخر� األمر الذ� أكده المیثاق العالمي للطب�عة

   طب�عةلل العالمي المیثاق :الثالث الفرع

تش�ل التدابیر المتعلقة �حما�ة الطب�عة وٕادارة مواردها �ش�ل مستدام، والمحافظة 

علیها من �ل أش�ال التدهور، عامال أساس�ا وموجها لمختلف البرامج واألعمال المتعلقة 

  .لمفر� لمواردها�الوقا�ة من التصحر وم�افحته، ومعالجة آثاره على الطب�عة واالستغالل ا

استجا�ة لنداءات الجمع�ة العامة المتعلقة �ضرورة للطب�عة جاء المیثاق العالمي 

اتخاذ تدابیر مناس�ة لحما�ة الطب�عة على المستو� الدولي والوطني، ألن االنتفاع �فوائدها 

، ورغم أن 2مرت�� ومرهون �المحافظة على العمل�ات الطب�ع�ة وتنوع أش�ال الح�اة فیها

ر صراحة، إال أنه أشار إل�ه ضمن�ا المیثاق العالمي لم یخص التصحر وم�افحته �الذ�

في الكثیر من القضا�ا التي تضمنها، وخاصة في مجموعة القناعات التي انطل� منها 

المیثاق في تمهیده، �اقتناعه بوجو��ه احترام �ل ش�ل من أش�ال الح�اة وهو فر�د بذاته 

                                                 
مرجع ، 11/12/1987، والمؤرخة في  A/Res/42/186 الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم 1

 .202، 201، ص  25و 24الفقرة سابق، 
، والمتضمنة 28/10/1982، والمؤرخة في A/Res/37/07 لرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقمالوثائ� ا 2

  .�23اعتماد المیثاق العالمي للطب�عة، صفي دورتها السا�عة والثالثین، والمتعل�  37/07لقرار الجمع�ة العامة رقم 
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ونوعیتها،  التي �عد التصحر مهددا لها، وضرورة المحافظة على الطب�عة، واستقرارها،

ومواردها من طرف اإلنسان المستفید منها وحمایتها من االستغالل المفر� وتدمیر الموائل 

العوامل األساس�ة ذات التأثیر السلبي علیها، والعالقة  أحدالطب�ع�ة، الذ� �ش�ل التصحر 

دة بین تدهور النظم الطب�ع�ة وسوء استخدام الموارد الطب�ع�ة واالستهالك المفر� لها ز�ا

النظام االقتصاد� العالمي غیر المناسب، وأهم�ة المعرفة والعلم في ص�انة وتنم�ة الموارد 

  .الطب�ع�ة واستخدامها المستدام

  :1وتضمن مجموعة من الم�اد� العامة لحف� الطب�ع�ة األساس�ة وهي

  .احترام الطب�عة وعدم جواز تعطیل عمل�اتها األساس�ة * 

یخضع جم�ع مناط� األرض في البر وال�حر لم�اد� الحف� الواردة في هذا المیثاق * 

  .وتوفر حما�ة خاصة للمناط� الفر�دة

اإلدارة المستدامة للنظم اإل��ولوج�ة والكائنات الح�ة، فضال عن الموارد األرض�ة * 

  .ل�حر�ة والجو�ة التي �ستخدمها اإلنسان �ش�ل مستداموا

  .المحافظة على الطب�عة من التدهور الناجم عن الحرب أو األنشطة العدائ�ة األخر� * 

وفي إطار تدع�م التعاون في مجال حما�ة الطب�عة على المستو�ین الدولي والوطني رتب  

  : 2المیثاق مجموعة من المهام وهي

  . التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة إدماج حف� الطب�عة عند تخط�� وتنفیذ أنشطة* 

وضع الخط� الطو�لة المد� للتنم�ة  على التحمل خاللمراعاة قدرة النظم الطب�ع�ة *

  . االقتصاد�ة والنمو الس�اني

                                                 
 .24ص اب�، المرجع الس، A/Res/37/07 الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم 1

 .25ص ، المرجع نفسه 13لفقرة إلى ا 06من الفقرة  2



  اإلطار الدولي واإلقلیمي لمكافحة التصحر                             الفصل األول  
  

18 
 

دة في هذا المیثاق مع مراعاة مجموعة من استغالل الموارد الطب�ع�ة وفقا للم�اد� الوار * 

القواعد منها المحافظة على الموارد البیولوج�ة المحافظة على إنتاج�ة التر�ة ومنعها من 

التآكل وغیره من صور التدهور �التصحر، وٕاعادة استعمال أو تدو�ر الموارد التي ال 

  .تستهلك عند استعمالها

  . للتقلیل من المخاطر على الطب�عةاستخدام أفضل التكنولوج�ا المناخ�ة * 

  .تحاشي تصر�ف المواد الملوثة في النظم الطب�ع�ة* 

  : �1ما حدد المیثاق مجموعة من الوسائل التنفیذ�ة

  .م�اد� الحف� الواردة ف�ه ضمن قوانین �ل دولة و�ذلك على المستو� الدوليدمج * 

نشر المعرفة المتعلقة �الطب�عة على نطاق واسع وخاصة في مؤسسات التعل�م وتشج�ع * 

  .ال�حث العلمي

  . وضع استراتیج�ات لحف� الطب�عة وٕاقامة مسح شامل للنظم الطب�ع�ة* 

وأنواع الكائنات الح�ة مراق�ة وث�قة حتى یتسنى االكتشاف مراق�ة الطب�عة والنظم البیئ�ة * 

  . الم��ر لحاالت التدهور والتدخل في الوقت المناسب

  .تحاشي األنشطة العس�ر�ة الضارة �الطب�عة* 

�ش�ل المیثاق العالمي للطب�عة وما تضمنه من قواعد تصور�ة مصدرا هاما للوقا�ة 

تعل� منها بدمج م�اد� حف� الطب�عة التي من ظاهرة  التصحر وم�افحتها، وخاصة ما 

تضمنها في القوانین الداخل�ة للدول، األمر الذ� أكدت عل�ه مختلف الوثائ� الدول�ة 

                                                 
المرجع  ،21إلى الفقرة  14من الفقرة ، A/Res/37/07 الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم 1

 .25،26، صالساب�
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المتعلقة �معالجة مختلف المسائل البیئ�ة ذات االهتمام الدولي ومنها جدول أعمال القرن 

21 .  

  21 قرن ال أعمال جدول :الرا�ع الفرع

عمل�ه شاملة لمختلف الجوانب المرت�طة �حدوثه وتفاقمه، إذ  م�افحة التصحر تعد

أس�اب حدوثه، وتعتمد على و یجب أن تتضمن �اإلضافة إلى معالجة آثاره وعوامل تفاقمه 

ورة، عمل�ات الرصد والتقی�م للظاهرة، وتسخیر المعارف العلم�ة والتكنولوج�ة المتط

�اإلضافة إلى دمجه في الخط� والبرامج التنمو�ة، والتصد� آلثاره السلب�ة وخاصة على 

  .الصحة العامة وانتشار الفقر

جدول أعمال القرن الحاد� والعشر�ن من أهم النتائج المنبثقة عن وث�قة تعد و 

والب�ان  بیئة والتنم�ة�اإلضافة إلى إعالن ر�و �شأن ال 1992عام البراز�ل�ة مؤتمر ر�و 

جاء و ، 1م�اد� حما�ة وٕادارة جم�ع أنواع الغا�ات في العالمومجموعة الرسمي غیر الملزم 

وتهیئته لمواجهة التحد�ات  مائ�ة الملحة التي یواجها العالملمعالجة المشاكل البیئ�ة واإلن

  .2المستقبل�ة، فهو برنامج عمل أساسي لتحقی� التنم�ة المستدامة

تناول ال�اب و  أبواب 04فصال تضمنتها  40من  21ن یتكون جدول أعمال القر 

فصال  14التنم�ة منها  أجلارة الموارد من الذ� جاء تحت عنوان صون وٕاد منها الثاني

التصحر �نظام  مسألة ، إذ تضمن الفصل الثاني عشر22إلى الفصل  09من الفصل 

والمسائل المتعلقة �الموارد من األراضي في الصحار� والمناط� القاحلة  ا��ولوجي هش

                                                 
، مذ�رة لنیل شهادة -دول القرن اإلفر�قي -أمینة دیر، أثر التهدیدات على واقع األمن اإلنساني في إفر�ق�ا دراسة حالة 1

 .88، ص2013/2014ة، الماجستیر، �ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة، جامعة دمحم خ�ضر �س�ر 

، 19/09/1997، والمؤرخة في A/Res/S-19/2 الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة لألمم المتحدة، وثیقة رقم 2

والمتعلق باعتماد برنامج مواصلة ،  في دورتھا االستثنائیة التاسعة عشرة 19/2والمتضمنة لقرار الجمعیة العامة رقم دإ 

 .21تنفیذ جدول أعمال القرن 



  اإلطار الدولي واإلقلیمي لمكافحة التصحر                             الفصل األول  
  

20 
 

م اإل��ولوج�ة وش�ه القاحلة، والمناط� الجافة وش�ه الرط�ة، وجاء تحت عنوان إدارة النظ

  .م�افحة التصحر والجفاف: 1الهشة

عرفت األجندة التصحر �أنه ترد� األراضي في �عض النظم اإل��ولوج�ة نتیجة 

، وتضمنت مجموعة من المجاالت 2ر�ةشغیر المناخ واألنشطة ال�عدة عوامل من بینها ت

خي تحق�قه، ومجموع مج�ة التي حددت لكل مجال أساس للعمل، والهدف المتو البرنا

  : مجة، ووسائل تنفیذها وهي �التاليلألنشطة المبر 

  : في مجال إدماج م�افحة التصحر في التخط�� التنمو� الوطني/  أوال

تضمن هذا المجال وضع برامج شاملة لم�افحة التصحر وٕادماجها في خط� 

 جلطو�لة األالتنم�ة الوطن�ة والتخط�� الوطني في مجال البیئة، یهدف إلى وضع خط� 

ة الوطن�ة على الموارد الطب�ع�ة، ووضع �لتنم�ة ورصد وحما�ة وتعز�ز القدرات المؤسس

  . 3هذا المجالالبرامج المناس�ة لم�افحة التصحر وتعز�ز التعاون الدولي واإلقل�مي في 

  :في مجال المعرفة والرصد/ ثان�ا

ت األجندة في هذا المجال برنامج تدع�م قاعدة المعرفة وتطو�ر نظم تضمن

المعلومات والرصد الخاصة �المناط� المعرضة للتصحر والجفاف �ما في ذلك الجوانب 

اسه الفهم الصح�ح للتصحر االقتصاد�ة واالجتماع�ة لهذه النظم اإل��ولوج�ة، الذ� أس

سین الظروف االقتصاد�ة واالجتماع�ة یتطلب واتخاذ تدابیر �اف�ة لمعالجته، وتح والجفاف

على  األجندةللمراق�ة المنتظمة على مستو� العالم، ولتنفیذ وتجسید ذلك نصت  توفیر نظم

جمع الب�انات  والمعلومات، رورة الق�ام �مجموعة من األنشطة ووسائل تنفیذها منها ض

                                                 
تشمل النظم اال��ولوج�ة الهشة الصحار� واألراضي ش�ه القاحلة والج�ال واألراضي الرط�ة والجزر الصغیرة و�عض  1

 .المناط� الساحل�ة

، 12/02، الفقرة 1992جوان  14-3تقر�ر مؤتمر األمم المتحدة المعني �البیئة والتنم�ة المستدامة، ر�و د� جانیرو  2

 . A/CONF.151/26/REV.1 (Vol. II )وث�قة 

 .نفسه،المرجع  12/44إلى الفقرة  12/35الفقرات من  3
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 350نة المؤتمر مبلغ والتعاون والتنسی� على الصعید الدولي والوطني، وخصصت له أما

   .20001إلى  1993ملیون دوالر سنو�ا على فترة زمن�ة تمتد من 

  :في مجال تعز�ز الوعي البیئي/ ثالثا

تضمنت األجندة برنامج تشج�ع وتعز�ز المشار�ة الشعب�ة والتثقیف البیئي مع 

هذا البرنامج إلى تحقی�  و�هدف ر الجفاف،یز على م�افحة التصحر، وٕادارة أثآالتر�

التنم�ة، وتعز�ز الوعي �التصحر والجفاف، ودعم المجتمعات المحل�ة المتأثرة �الجفاف  

  . 2في جهودها لم�افحة التصحر

  :في مجال حف� التر�ة/ را�عا

 الق�ام �مجموعة منتضمنت األجندة برنامج م�افحة ترو� األراضي عن طر�� 

األنشطة الم�ثفة لحف� التر�ة والتحر�ج وٕاعادة التحر�ج، الذ� أساسه وجو��ه اتخاذ تدابیر 

التصحر، أو أن درجة تأثرها طف�فة عند م�افحة �المناط� التي لم تتأثر �عد  وقائ�ة في

 6التصحر في المناط� التي تعاني من الظاهرة، وخصصت له أمانة المؤتمر مبلغ قدره 

  . 20003حتى  1992على امتداد زمني من �متوس� التكلفة السنو� لتنفیذه �الیین دوالر 

  :في مجال القضاء على الفقر/ خامسا

دعت األجندة في هذا المجال إلى وضع وتعز�ز برامج متكاملة للقضاء على الفقر 

الذ� أساسه الق�ام و وتشج�ع النظم البدیلة لكسب الع�ش في المناط� المعرضة للتصحر، 

وٕایجاد  ،رة المستدامة ألراضي الرعياإلدا أجلبإجراءات لتحسین نظم الزراعة الرعو�ة من 

                                                 
تقریر مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة المستدامة، ریو دي  ،12/14إلى الفقرة  12/05الفقرات من  1

  . ،المرجع السابق1992جوان  14- 3جانیرو 

 . 175 -  172، المرجع نفسه،ص 12/63إلى الفقرة  12/55فقرات من الفقرة ال 2

 .، المرجع نفسه25/ 12 إلى الفقرة12/15الفقرات من  3
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، 1نظم بدیلة لكسب الع�ش بهدف القضاء على الفقر في المناط� المعرضة للتصحر

س�ان المناط�  استقرارالمساهمة في  شأنهاتدابیر م�افحة التصحر من  و�ذلك فإن

   .2والقضاء على الفقر البیئیینالمهاجر�ن  إعدادالمتضررة والتقلیل من 

  :في مجال تسییر الكوارث/ سادسا

لتأهب لإلغاثة وادعت األجندة  في هذا المجال إلى وضع مخططات شاملة 

یهدف إلى وضع ، ووتصم�م برامج للتصد� لمشاكل الالجئین البیئیین للجفاف،

للحد من قابل�ة نظم اإلنتاج للتأثر  جلاأل استراتیج�ات وطن�ة قصیرة وأخر� طو�لة

�الجفاف، وتعز�ز ت�ادل المعلومات �شان اإلنذار الم��ر للتنبؤ �الجفاف ووضع مخططات 

  .3ووسائل لإلغاثة للتكفل �الالجئین البیئیین

�ظاهرة التصحر، ترت�� أح�امها وتضمنت األجندة في �ابها الثاني أ�ضا مواض�ع 

وتنظ�مها من شانه المساعدة على التصد� للظاهرة، �مجال حما�ة صحة اإلنسان 

ومجال حما�ة الغالف  ،4وتحسینها المرت�� م�اشر �التصحر �اعت�اره مهدد لصحة اإلنسان

التنم�ة و الجو�، ومجال التخط�� المتكامل إدارة موارد األراضي، وم�افحة إزالة الغا�ات، 

المستدامة للج�ال، والنهوض �الزراعة والتنم�ة الر�ف�ة المستدامة للج�ال، وحف� التنوع 

وحما�ة نوع�ة الم�اه العذ�ة  لحیو�ة،لوج�ات االبیولوجي، واإلدارة السل�مة بیئ�ا للتكنو 

  .5وٕامداداتها

                                                 
تقریر مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة المستدامة، ریو دي  ،12/34إلى الفقرة  12/26الفقرات من  1

 .،المرجع السابق1992جوان  14- 3جانیرو 

، مخبر ال�حث )تألیف جماعي(بونوة دمحم، الهجرة البیئ�ة �سبب التصحر، نحو قانون خاص �م�افحة التصحر،  2

 .210- 179، ص 2016دار الكتاب العر�ي - الشلف-حسی�ة بن بوعليجامعة " القانون الخاص المقارن "

ة، ریو دي تقریر مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة المستدام، 12/54إلى الفقرة  12/45الفقرات من  3

 .،المرجع السابق1992جوان  14- 3جانیرو 

 .المرجع نفسه .الخامس الفصل 4

 .من ال�اب الثاني من المرجع نفسه   18الفصل  الى 09من الفصل  5
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نه ع ذات ارت�ا� وثی� �ظاهرة التصحر وتنظ�مها من شأوتضمنت األجندة مواض�

الفصل الثاني من ال�اب  منهضالمساعدة على التصد� للظاهرة، �مجال الفقر الذ� ت

وعامال لتفاقمه وز�ادة انتشاره والقضاء عل�ه من  � �عد نتیجة النتشار التصحرل، والذاألو 

  .1تعز�ز م�افحة التصحر شأنه

 21األجندة نشا� منظماتها المختلفة منذ صدور  عملت األمم المتحدة من خالل

مؤهلة للتطبی� �حسب جعلها على ترجمة التدابیر المتضمنة فیها على ارض الواقع، و 

خصوص�ات �ل دولة �ما یتواف� وس�استها المنتهجة لتحقی� التنم�ة المستدامة، و�انت 

، وش�لت مرجع�ة للكثیر من الجهود 2الجزائر وسور�ا من أكثر الدول العر��ة تطب�قا لها

�طة �ه ومنها إعالن األمم الدول�ة المرت�طة �م�افحة التصحر أو �الجوانب والمجاالت المرت

  .والمیثاق المغار�ي المتحدة �شان األلف�ة

  المیثاق المغار�ي لحما�ة البیئة والتنم�ة المستدامة/ الفرع الخامس

لحما�ة البیئة والتنم�ة المستدامة الموقع عل�ه من طرف دول  جاء المیثاق المغار�ي

�عد انعقاد  قمة األرض في  11/11/1992 االتحاد اإلفر�قي في نواكشو� �مور�تان�ا في

مؤ�دا على االرت�ا� القائم بین دول االتحاد المغار�ي وتشا�ه المشاكل البیئة  1992ر�و 

المراعي، وانخفاض مستو� و الغا�ات، و  ،وتدهور الموارد المائ�ة ،فیها وعلى رأسها التصحر

األعضاء في مجال حما�ة  و�إطار إلبراز الس�اسات المنتهجة للدول، ... المع�شة الخ 

  .3البیئة وتحدید التوجیهات العامة في القطاعات المعن�ة

                                                 
 ،1992جوان  14-3تقر�ر مؤتمر األمم المتحدة المعني �البیئة والتنم�ة المستدامة، ر�و د� جانیرو ، الفصل الثالث 1

 المرجع الساب�، 

 �عض في المستدامة التنم�ة منهج نحو التحول خطوات ساطع، تقی�م الرزاق، ش�ماء عبد الن�ار�، حیدرا علي دمحم 2

 .88- 77ص.88، ص 2012، ش�ا� 17العر�ي، مجلة ال�حوث العراق�ة، عدد  الوطن بلدان
 .انظر تمهید المیثاق المغار�ي لحما�ة البیئة والتنم�ة المستدامة3



  اإلطار الدولي واإلقلیمي لمكافحة التصحر                             الفصل األول  
  

24 
 

المیثاق المغار�ي  لحما�ة البیئة والتنم�ة المستدامة مجموعة من التعهدات تضمن 

البیئة في المغرب العر�ي، وتش�ل أ�ضا تجسد اعت�ارات أساس�ة لحما�ة  األطرافللدول 

مساهمة في الجهود الدول�ة في هذا المجال، وأكدت على أن االهتمام �اإلنسان هو الهدف 

 إدراج ال�عد البیئي ضرورةمن التنم�ة، وارت�ا� التأثیرات البیئ�ة لدول األطراف ف�ما بینها، و 

اإلدار�ة المسئولة عن البیئة، في المخططات التنمو�ة للدول األطراف، وتعز�ز اله�اكل 

وسن قوانین وأنظمة متكاملة في مجال حما�ة البیئة وحما�ة الموارد الطب�ع�ة، وٕاعداد برامج 

تحدد أولو�ات العمل في مجال  1عمل وطن�ة ولمختلف القطاعات ذات الصلة �البیئة

  .التي تهدد البیئة والصحة والموارد الطب�ع�ة ومعالجة جم�ع الممارسات السلب�ة حمایتها،

نصت أح�ام المیثاق المغار�ي لحما�ة البیئة والتنم�ة المستدامة على ضرورة 

�س مفهوم التنم�ة م�افحة التصحر في إطار مجموعة من األح�ام القطاع�ة وفي ظل تكر 

المستدامة والمحافظة على الموارد الطب�ع�ة، وهي تتجسد في مجموعة من تعهدات 

  :األطراف في العدید من المجاالت منها 

  األح�ام المتعلقة �الحفا� على التر�ة والن�اتات البر�ة وم�افحة التصحر/ 1

م�افحة التصحر في األح�ام المتعلقة �الحفا� على التر�ة والن�اتات البر�ة و  جاءت

  :ش�ل مجموعة من تعهدات الدول األطراف وهي �التالي

 أجلل األراضي واستغاللها وحسن استخدامها من تأهیوضع س�اسات فعالة إلعادة  -

  .ضمان األمن الغذائي

تعز�ز المشار�ع الوطن�ة والمشتر�ة المتعلقة �حف� وتنم�ة الموارد الطب�ع�ة في القطاع  -

 .2الزراعي

من التدهور والتوسع  ي بین األراضي الحضر�ة والزراع�ةالحفا� على التوازن اله��ل -

                                                 
 .المرجع الساب� ، المیثاق المغار�ي لحما�ة البیئة والتنم�ة المستدامة،ألول والمتعل� �التوجیهات العامةانظر الفصل ا 1

الفصل الثاني والمتعل� �التوجیهات القطاع�ة، المیثاق المغار�ي لحما�ة البیئة والتنم�ة المستدامة، من  01الفقرة  انظر 2

 .المرجع نفسه
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 .العمراني العشوائي

التصحر �مراعاة التوازن بین مشار�ع التنم�ة  �سببم�افحة تدهور األراضي على العمل  -

في المناط� الصحراء وحما�ة البیئة، وٕا�الء اهتمام خاص �الغا�ات والتشجیر والحفا� 

على التوازن البیئي، وتدع�م المشروع اإلقل�مي لم�افحة التصحر بین دول اتحاد المغرب 

  .1العر�ي

  األح�ام المتعلقة �الحفا� على الموارد المائ�ة/  2

نصت أح�ام المیثاق المغار�ي لحما�ة البیئة والتنم�ة المستدامة المتعلقة �المحافظة 

، وأهم�ة المحافظة على الم�اه الجوف�ة، على الموارد المائ�ة على ضرورة ترشید استخدامها

  .وضمان تلب�ة الحاج�ات من م�اه الشرب والر� 

  األح�ام المتعلقة �المحافظة على التراث الن�اتي والحیواني/  3

ضمان التوازن  أجلنص المیثاق المغار�ي لحما�ة البیئة والتنم�ة المستدامة ومن 

حة التصحر وحما�ة البیئة على ضرورة اتخاذ البیئي، والحفا� على التنوع البیولوجي وم�اف

الصید، وحما�ة  تدابیر تكرس أهم�ة المحافظة على التراث الن�اتي والحیواني، �تنظ�م

  . والحیوان�ة األصناف الن�ات�ة

  :األح�ام المتعلقة �التهیئة التراب�ة والعمران�ة/ 4

 ران�ة في حما�ة البیئة،أ�ضا على أهم�ة التهیئة التراب�ة والعمأكد المیثاق المغار�ي 

ودور التخط�� الحضر� واإلقل�مي في م�افحة التدهور البیئي واختالل التوازن 

اال��ولوجي، فنصت أح�امه على ضرورة  تبني س�اسات متكاملة في هذا المجال تسمح 

�االستخدام العقالني للموارد الطب�ع�ة وحسن توظ�فها، واعتماد س�اسة فعالة للتح�م في 

                                                 
یهات القطاع�ة، المیثاق المغار�ي لحما�ة البیئة والتنم�ة المستدامة، الفصل الثاني والمتعل� �التوجمن  01الفقرة  انظر 1

 .المرجع الساب�
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رئ�س�ة في رسم س�اسة  لد�موغرافي وتوز�عه، واعتماد التخط�� العمراني �أداةالنمو ا

  .1على المستو� الوطني والمغار�ي � حضر التعمیر ال

مجاالت المرت�� أ�ضا أح�اما تتعل� �العدید من ال المیثاق المغار�ي تضمن

، وتكر�س مثل م�افحة التلوث وتحسین ظروف المع�شة تنظ�مها �مجال م�افحة التصحر،

أهم�ة التر��ة والتوع�ة البیئ�ة في حما�ة البیئة، وتدع�م ال�حث العلمي في المجاالت 

 ، واالنخرا� البیئ�ة، والتصد� للكوارث البیئ�ة الطارئة ومواجهتها والعمل على الوقا�ة منها

والمساهمة �فعال�ة في الجهود الدول�ة واإلقل�م�ة الهادفة التي إلیجاد حلول للتصحر 

  .ومختلف المسائل البیئ�ة األخر� 

األح�ام المتضمنة في المیثاق المغار�ي تش�ل أرض�ة أساس�ة للعمل والتعاون بین 

عام دول االتحاد المغار�ي في مجال م�افحة التصحر وتطو�ره، رغم تأثره �الوضع ال

  .     له�اكل اتحاد دول المغرب العر�ي التي تحتاج إلى تفعیلها في مختلف مجاالت التعاون 

لف�ة �شأن المتحدة األمم إعالن/السادس الفرع   :األ

 فهم الروا�� المختلفة بین التنم�ة االقتصاد�ة للمجتمع وعمل�ة مسألةتش�ل 

ة مختلف الخط� التصحر �تهدید بیئي وضرورة م�افحته مدخال أساس�ا وهاما في ص�اغ

ا وفعالیتهما، وخاصة ف�ما یتعل� �المجاالت المتعلقة �القضاء على به والبرامج المتعلقة

جاء اإلعالن العالمي �شأن األلف�ة في س�اق ، و الفقر وحما�ة العناصر البیئ�ة المختلفة

لتعز�ز التعاون الدولي لحل المشاكل الدول�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة  جهود األمم المتحدة

ن العامة في دورتها الخامسة والخمسیاعتمدته الجمع�ة و والثقاف�ة وذات الطا�ع اإلنساني، 

                                                 
 .من الفصل الثاني والمتعل� �التوجیهات القطاع�ة، المرجع نفسه 07و  04و 03و 02الفقرات   1
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، وحث على مجموعة من الق�م والم�اد� ذات األهم�ة الحیو�ة في 08/09/20001بتار�خ 

  :العالقات الدول�ة منها 

لى نحو متوازن وعادل وح� الذین مبدأ التضامن في مواجهة التحد�ات العالم�ة ع*

  . �عانون أو األقل استفادة أن �حصلوا على العون من أكبر المستفیدین

مبدأ احترام الطب�عة والذ� �عني مراعاة الحذر في إدارة جم�ع الكائنات الح�ة والموارد *

  . 2الطب�ع�ة وفقا لم�اد� التنم�ة المستدامة

وهو على عالقة  ج عنه انتشار وتفاقم ظاهرة الفقریئ�ة مقوضه للتنم�ة ینتب مسألةالتصحر 

  : �مجموعة من األهداف التي حددها اإلعالن والتي سنتناولها �التالي

  مجال التنم�ة والقضاء على الفقرفي  /01

تخل�ص اإلنسان�ة من ظروف الفقر ى ضرورة ن االمم المتحدة �شان االلف�ة علنص اعال

ي �عاني منها أكثر من بلیون شخص في العالم  إذ یهدف اإلعالن إلى تخف�ض المدقع الت

إلى ، �اإلضافة أحدللذین �قل دخلهم الیومي عن دوالر و  2015نسبتهم إلى النصف �حلول

  .3المناعة، وتحقی� المساواة بین الجنسین انوقف انتشار فیروس فقد

  المشتر�ةمجال حما�ة البیئة في  02

إلى تضمین األنشطة البیئ�ة أخالق�ات  األلف�ةإعالن األمم المتحدة �شان  ادع

جدیدة لحف� الطب�عة ورعایتها، وأكد على تبني م�اد� التنم�ة المستدامة وقرر مجموعة 

  :من القرارات منها

                                                 
، والمتضمنة 13/09/2000، والمؤرخة في  A/RES/55/2الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم  1

�اعتماد إعالن األمم المتحدة �شان األلف�ة، في دورتها الخامسة والخمسون، والمتعل�  55/2لقرار الجمع�ة العامة رقم 

 .03ص 

 .02، ص  المرجع نفسه 2
 .06و05المرجع نفسه، ص  3
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  .دامةجم�ع أنواعها وحفظها وتنمیتها تنم�ة مستبتكثیف الجهود الجماع�ة إلدارة الغا�ات * 

التأكید على تنفیذ اتفاق�ة التنوع البیولوجي واتفاق�ة م�افحة التصحر في البلدان التي *

  . تعترض للجفاف أو التصحر أو لكلیهما �صورة خطیرة والس�ما في إفر�ق�ا

وقف االستعمال غیر المحتمل لموارد الم�اه بوضع استراتیج�ات على الصعید اإلقل�مي *

  .هاوالوطني والمحلي إلدارت

خفض عدد وأثار الكوارث الطب�ع�ة والكوارث التي یتسبب فیها  أجلتكثیف التعاون من * 

  .1اإلنسان

وخاصة في مجالي التنم�ة  األلف�ةان تش�ل التدابیر التي تضمنها إعالن األمم المتحدة �ش

تعز�ز عمل�ة التصد� لظاهرة  شأنهاوم�افحة الفقر وحما�ة البیئة المشتر�ة آل�ات من 

  .التصحر ومعالجة أثاره على المستو� الدولي

  تنم�ة أفر�ق�ا أجلالشراكة الجدیدة من / الفرع السا�ع

  مدة من طرف رؤساء الدول تنم�ة أفر�ق�ا نی�اد المعت أجلتعد الشراكة الجدیدة من 

لمنظمة الوحدة األفر�ق�ة التي عقدت في لوساكا  37األفر�ق�ة في القمة السا�عة والثالثون 

التنم�ة  أجل، اإلطار االستراتیجي لالتحاد األفر�قي من 2001بزامب�ا في جو�ل�ة 

القرن االجتماع�ة واالقتصاد�ة للدول في القارة، ورؤ�ة وٕاطار استراتیجي ألفر�ق�ا في 

هي آل�ة للتنسی� بین الس�اسات الوطن�ة واإلقل�م�ة والدول�ة، وٕاعداد الحاد� والعشر�ن، و 

البرامج وخط� العمل تعالج المشاكل المشتر�ة بین الدول اإلفر�ق�ة، ومساعدتها على 

                                                 
المرجع ،13/09/2000، والمؤرخة في  A/RES/55/2الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم  1

 .08، ص الساب�
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تمثل رؤ�ة  تطو�ر أطرها المؤسسات�ة والتشر�ع�ة ومستو�ات االستجا�ة اللتزاماتها الدول�ة

  .1لبرنامج  تنم�ة في أفر�ق�ا مملوك لها ومسیر من طرف األفارقة أنفسهم جلألطو�لة ا

تجاو�ا مع ال�عد  تنم�ة إفر�ق�ا أجلالشراكة الجدیدة من  الدول اإلفر�ق�ة اعتمدت

تجسید مفهوم التنم�ة المستدامة ومواك�ة االتجاه العالمي  أجلومن الدولي لحما�ة البیئة، 

 والىدول اإلفر�ق�ة في مجال حما�ة البیئة، لحما�ة البیئة، وتش�ل أرض�ة أساس�ة لعمل ال

القضاء على الفقر في أفر�ق�ا ووضع البلدان األفر�ق�ة فرد�ا وجماع�ا على طر�� النمو 

هي إطار جدید و  ،2والتنم�ة المستدامة، ومن ثم وقف تهم�ش أفر�ق�ا في س�اق العولمة

المتعددة األطراف �قوم ذلك البلدان الصناع�ة والمنظمات  للتفاعل مع �ق�ة العالم �ما في

، وتتضمن 3ملتحدید مصیرهو على أجندة اقرها األفارقة من تلقاء أنفسهم و�محض إرادتهم 

اإلدارة الرشیدة لالقتصاد لسالم واألمن والح�م الس�اسي، و الم�ادرة مجاالت تتعل� �ا

الثقافة، والعلم و تعز�ز الموارد ال�شر�ة وم�افحة هجرة العقول، و  ،الشر�اتحو�مة و 

، التي والم�ادرة في مجال تعز�ز الموارد ال�شر�ة وم�افحة هجرة األدمغةوالتكنولوج�ا، 

وتناولت ع�س هجرة األدمغة، والزراعة، و  ،سد الفجوة في التعل�متضمنت قضا�ا م�افحة 

ة التصحر  �موضوع فرعي للتدخالت ذات األولو�ة  والتي م�افحالبیئة  أجلم�ادرة من 

ح�وم�ة تتضمن التدخالت األول�ة وأفضل الممارسات في اتجاه  برامج عملتكون وف� 

�اإلضافة إلى  ،استعادة األراضي المتدهورة وٕادارة العوامل التي تسببت في هذا التدهور

حفا� على األراضي الرط�ة، الذات ارت�ا� �مجال م�افحة التصحر �مواض�ع لتناولها 

ضمان سالمة النظم اإل��ولوج�ة الطب�ع�ة وحما�ة االقتصاد، و  .ٕادارة المناط� الساحل�ةو 

اإلدارة البیئ�ة وضمان و  مجاالت حما�ة البیئة العابرة للحدود،و ظاهرة االحت�اس الحرار�، و 

  .4التمو�ل في إطار منظم

                                                 
1 Le Nouveau Partenariat Pour Le Developpement De L’afrique (NEPAD) .paragraphe  48 . 
 www.un.org/fr/africarenewal/sgreprfr/nepad_fr.pdf 
2   Ibid. paragraphe 60et 67. 
3Ibid. . paragraphe  48.  
4 Ibid. paragraphe . 141 -118  
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مجهود الدولي واإلقل�مي المتعل� بإقرار العدید من الوثائ� الم لعب من خالل ما تقد

المتضمنة لقواعد تصور�ة ذات عالقة �التصحر وم�افحته، وتحت مسم�ات مختلفة 

في بلورة مفهوم التصحر، وتحدید  اأساس� ادور ...) خطة، إعالن، أجندة، میثاق، منظور(

لمستو� الدولي، والذ� ساهم أ�ضا في أسالیب م�افحته وتطور قواعده القانون�ة على ا

  . عالقة �م�افحة التصحر �ما س�أتي توض�حه طار اتفاقي دولي متعدد األطراف ذاخل� إ

تفاقي اإلطار :الثاني المطلب  التصحر لم�افحة الدولي أال

اغة أح�ام اتفاق�ة دول�ة لتجسید أد� تأثیر القواعد التصور�ة �التعجیل �ص�

التصورات السا�قة في تنظ�م م�افحة التصحر على المستو� الدولي، اضطلعت من خالله 

األمم المتحدة هي المنظمة العالم�ة األكثر تمث�ال في العالم، لها دور محور� في التصد� 

هذه المسائل، أهم  أحدللمسائل البیئ�ة المعقدة التي �ش�ل التصحر �أ�عاده وتشع�اته 

 لم�افحة المتخصص الدولي االتفاقي اإلطارنتناول ذلك س وٕابرازولتوض�ح 

المتمثل في اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر في البلدان التي تعاني من  التصحر

الجفاف ومن التصحر وخاصة في دول إفر�ق�ا بوصفها المصدر الم�اشر للقواعد القانون�ة 

لعام الدولي االتفاقي اإلطارثم التطرق  ،)الفرع األول(تصحر المنظمة لم�افحة ال  ا

من خالل  مجموعة من االتفاق�ات الدول�ة التي تعد �ذلك مصدرا  التصحر لم�افحة

  ).الفرع الثاني(ك القواعد القانون�ة لمهما  لت
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 التي البلدان في التصحر لم�افحة المتحدة األمم اتفاق�ة  :األول الفرع

 الدولي اإلطار إفر�ق�ا في وخاصة التصحر من أو/و الجفاف من تعاني

   المتخصص

قانون م�افحة التصحر خطوة مهمة في مسار تطور الاألمم المتحدة لش�لت اتفاق�ة 

، فهي أول إطار قانوني ملزم 2، وأداة دول�ة لمنع التصحر والس�طرة عل�ه1الدولي للبیئة

المتعدد �عالج مش�لة بیئ�ة معقدة تواجه المجتمع الدولي منذ عقود مضت على الصعید 

األطراف لم�افحة التصحر یتم وضعه من منطل� قمة األرض، وقد لعبت الدول اإلفر�ق�ة 

  .3من خالل سعیها الحثیث إلبراز خطورة هذه الظاهرة للعالم دورا فعاال في إقراره

لتصد� لظاهرة وقد جاءت اتفاق�ة م�افحة التصحر تتو�جا للعمل الدولي في ا

التصحر، وتخفیف آثار الجفاف في البلدان المتأثرة بذلك ضمن ما یتواف� مع االتفاق�ات 

، �ما ع�ست مد� وعي المجتمع الدولي �أهم�ة 4البیئ�ة األخر� وخاصة في دول إفر�ق�ا

  .معالجة اآلثار السلب�ة لهذه الظاهرة

                                                 
1- LAVIEiLLE Jean-Marc, Conventions de protection de l'environnement secrétariat, 

conférences des parties, Comités d'experts, Imprimerie Lienhart, France, 1999, p.264. 
والمتضمنة لتقر�ر مؤتمر   ICCD/COP(8)/16/Add.1:�افحة التصحر، الوث�قة رقمالوثائ� الرسم�ة التفاق�ة م 2

  .08ص، 2007سبتمبر 14إلى  3األطراف عن أعمال دورته الثامنة المنعقدة في مدر�د في الفترة من 
، 20/01/1994والمؤرخة في  ،RES/48/191/ Aالوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم  3

والمتعل� بوضع تنفیذ اتفاق�ة دول�ة لم�افحة في دورتها الثامنة واألر�عون،  48/191والمتضمنة لقرار الجمع�ة العامة رقم 

 .02ص أو من التصحر و�خاصة في إفر�ق�ا، /التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید و

أو من /اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف ومن  01فقرة  01المادة  -4

، والمصادق علیها من طرف الجزائر �موجب 17/06/1994لمبرمة في �ار�س في التصحر وخاصة في إفر�ق�ا، ا

 .24/01/1996، المؤرخة في 06، الجر�دة الرسم�ة عدد 22/01/1996المؤرخ في  53-96المرسوم الرئاسي رقم 
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بنیرو�ي، واعتمدت  1993أن اتفاق�ة م�افحة التصحر في بدأت المفاوضات �ش

، و�تضمن النص 1996، ودخلت حیز النفاذ في د�سمبر 1994جوان  17ب�ار�س في 

  ،1مالح� للتنفیذ 05مادة و 40األساسي لها على 

اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر إطارا دول�ا مهما تسعى من خالل أح�امها 

إلى تحسین الظروف المع�ش�ة لس�ان المناط� التي تعاني من انتشار ظاهرة التصحر 

راضي المتضررة وتحسین إنتاجیتها، واالستخدام والجفاف، وذلك من خالل استعادة األ

، وسنتناولها �التعرض لألهداف والم�اد� التي تضمنتها ثم 2المستدام للموارد المائ�ة

  .مؤسساتها التنفیذ�ة

  التصحر لم�افحة المتحدة األمم اتفاق�ة وم�ادئ أهداف /والأ

تضمنت االتفاق�ة مجموعة من الم�اد� العامة والتي تطب� في مجاالت أخر� 

، وهذه 3للقانون الدولي للبیئة، إذ إنها لم تخص مجال م�افحة التصحر �م�اد� خاصة �ه

  :الم�اد� تعتبر ذات طا�ع توجیهي تمثلت في

فحة مبدأ مشار�ة الس�ان والمجتمعات المحل�ة في اتخاذ القرارات، وتنفیذ برامج م�ا  -

التصحر وتخفیف آثار الجفاف، الذ� تؤ�د من خالله االتفاق�ة على أهم�ة 

المشار�ة الم�اشرة للمجتمع المحلي في صنع القرار المتعل� بإدارة الموارد وحما�ة 

  . 4البیئة ونجاح أ� عمل یتعل� �م�افحة التصحر

 .ومبدأ الشراكة والتضامن الدولي واإلقل�مي  -

                                                 
�ع ألورو�ا وشمال ال�حر الملح� األول إلفر�ق�ا، والثاني آلس�ا، والثالث ألمر��ا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي، والرا -1

 .األب�ض المتوس�، والخامس ألورو�ا الوسطى والشرق�ة
2 the United Nations Convention to Combat Desertification, Learning to combat 
desertification. P65. 

المستدامة على ضوء أح�ام القانون الدولي، رسالة د�توراه، جامعة ز�د المال صاف�ة، حما�ة البیئة في إطار التنم�ة  -3

 .132، ص2013مولود معمر� تیز� وزو، �ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة، الجزائر 
4UNCCD ،cap SUR TERRE Vues & Nouvelles de la desertification Juin 2006 ·Issue 21.   
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تسعى االتفاق�ة من خالل أح�امها لم�افحة التصحر وتخفیف آثار الجفاف في 

أو التصحر، و�خاصة في إفر�ق�ا، من خالل /البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید و

اون والشراكة الدول�ة والمساهمة إجراءات فعالة على جم�ع المستو�ات، ودعم التعاتخاذ 

في تحقی� التنم�ة المستدامة في المناط� المتضررة والحفا� على البیئات الصحراو�ة 

�معالجة مش�لة التدهور فیها وتأثیراته على  س�ان األراضي الجافة، وذلك عن طر�� 

، أحدفي المناط� المتضررة تر�ز في وقت و  جلوضع استراتیج�ات متكاملة طو�لة األ

على تحسین إنتاج�ة األراضي، وٕاعادة تأهیل وحف� واستدامة إدارة موارد األراضي والم�اه، 

، 1مما یؤد� إلى تحسین الظروف المع�ش�ة والس�ما على مستو� المجتمع المحلي

ال�ة واالتفاق�ة لم تنشئ آل�ات مال�ة للتمو�ل المالي، وٕانما تقوم بتعبئة وترشید الموارد الم

  .2المتأت�ة من أطراف االتفاق�ة

   التصحر لم�افحة المتحدة األمم �ةلالتفاق التنفیذ�ة المؤسسات /ثان�ا

نصت اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر على آل�اتها التنفیذ�ة في أح�امها 

والتي تتمثل في مؤتمر األطراف، واألمانة الدائمة، ولجنة العلم والتكنولوج�ا، لجنة 

  . استعراض االتفاق�ة، اآلل�ة العالم�ة

  األطراف مرمؤت - 01

و�ضم جم�ع  التخاذ وصنع القرار في االتفاق�ةمؤتمر األطراف هو أعلى هیئة 

  :�تولى الق�ام �المهام التال�ةو أطرافها، 

                                                 
1 L.C. Stringer. Reviewing the International Year of Deserts and Desertification 2006: 
What contribution towards combating global desertification and implementing the United 
Nations Convention to Combat Desertification? Journal of Arid Environments 72 (2008) 
265–274 .p265. 

دمحم بلفضل، اتفاق�ة م�افحة التصحر والحد من آثار الجفاف و�خاصة في إفر�ق�ا، مقال منشور �مجلة ال�حوث  -2

 .25، ص2013، 1العلم�ة في التشر�عات البیئ�ة، جامعة ابن خلدون، ت�ارت، العدد 
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�شجع و�سهل ت�ادل المعلومات والب�انات المختلفة المتعلقة �التدابیر التي تتخذها  -

 ،لمهامها المؤسس�ة اء الترتی�اتوأد االتفاق�ة تنفیذ �انتظام �ستعرضاألطراف، و 

 لها؛ وله سلطة إنشاء التوج�ه و�وفر الفرع�ة هیئاته من المقدمة التقار�ر و�ستعرض

  .االتفاق�ة لتنفیذ ضرور�ا ُ�عَتبر وما الفرع�ة الهیئات

 هیئاته من لكل ومیزان�ة برنامج ذلك في �ما أنشطته ومیزان�ة برنامج على یواف� -

 مناس�ا، ��ون  حس�ما تمو�لها یلتمس، أجل من الضرور�ة ی�اتالترت و�ضع الفرع�ة،

 أو دول�ة ح�وم�ة أو دول�ة أو المختصة، وطن�ة �انت الو�االت أو الهیئات تعاون 

 .تقدمها التي والمعلومات الخدمات من و�نتفع ح�وم�ة غیر

 و�مارس، الجهود ازدواج�ة تجنب مع األخر�  االتفاق�ات مع العالقة و�عزز �شجع -

 .1االتفاق�ة من المتوخى الهدف تساعد على تحقی� قد أخر�  مهام أ�

وللمنظمات غیر الح�وم�ة التي شددت اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر على 

والتي تعد أ�ضا ف أهم�ة دوره الخاص في برامج م�افحة التصحر وتجنب آثار الجفا

، أن تحصل على مر�ز مالح� في مؤتمر األطرافشر��ا استراتیج�ا لتنفیذها 

األمر الذ� ینع�س إیجا�ا  منظمة غیر ح�وم�ة على ذلك المر�ز 650وتحصلت 

   .2على تنفیذ أح�ام االتفاق�ة على مختلف المستو�ات

من سنة  ذا ابتداءمرة �ل سنة وه عقدت الجلسات األولى الخمس لمؤتمر األطراف

دوراته مرة �ل سنتین، وٕالى غا�ة  تعقدو�عد هذا التار�خ  2001إلى غا�ة  1997

قرة بتر��ا من مؤتمرا �ان آخرها ذلك المنعقد �أن ) (12تم عقد اثني عشرة 2015سنة 

                                                 
 .اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر، مرجع ساب�من  22المادة  -1

 .134لى ضوء أح�ام القانون الدولي، مرجع ساب�، ص ز�د المال صاف�ة، حما�ة البیئة في إطار التنم�ة المستدامة ع 2
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والمؤتمر الثالث عشر تقرر عقده في بون �ألمان�ا مع  2015أكتو�ر  23إلى  12

 .20171خر�ف سنة 

  الدائمة األمانة - 02

تقوم األمانة الدائمة بإعداد الترتی�ات لدورات مؤتمر األطراف وهیئاته الفرع�ة، 

وتجم�ع وٕارسال مختلف التقار�ر المقدمة لها، �ما تقوم �التنسی� مع أمانات وهیئات 

  .�2ات األخر� ذات الصلةاالتفاق

 األمانة إلى أسند 2018-2008للسنوات العشر  ستراتیج�ةاالو�عد اعتماد الخطة 

 تحقی� في التنفیذ، وخاصة عمل�ة تقی�م وفي لألداء الجدید االستعراض في هاماً  دوراً 

 ،3و 2 التنفیذیین �الهدفین المتعلقة المحددة ول المتعل� والنتائجاأل التنفیذ� الهدف

 بتقی�م یتعل� أما ف�ما، التنفیذ�ة األهداف ب�ق�ة المتعل� الدعم تقد�م في إلى دورها �اإلضافة

  :التال�ة �المهام األمانة تضطلع فُأص�حت التنفیذ

 �االستناد هذه التقار�ر نظ�موت الوطن�ة، وتجم�ع تقار�رها الدول األطراف في إعداد دعم -

 .الجدیدة التوجیه�ة الم�اد� إلى

  .العامة الس�اسات مجال في الممارسات أفضل وتحدید خاصة لحاالت دراسات إعداد -

 مهام وتأد�ة والتكنولوج�ا، العلم لجنة تضعها التي المعارف إدارة العمل على دعم نظم -

 3.والمعرفة مجال المعلومات في الوس��

                                                 
 21/01/2016المؤرخة في  ICCD/COP(12)/20/Add.1، الوث�قة الوثائ� الرسم�ة التفاق�ة م�افحة التصحر 1

 23إلى  12عقدة �أنقرة في الفترة من والمتضمنة لتقر�ر مؤتمر األطراف عن أعمال دورته الثان�ة عشرة المن

 . 2015اكتو�ر

 .اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر، مرجع ساب�من  23المادة  -2

، والمتعلقة  22/06/2006المؤرخة في  ICCD/CRIC(8)/4ائ� الرسم�ة التفاق�ة م�افحة التصحر، الوث�قة رقم الوث 3

، 2009سبتمبر  30إلى 23جنة استعراض تنفیذ االتفاق�ة عن دورتها الثامنة التي عقدت في بیونس ایرس من بل
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تعز�ز على وتعمل أمانة االتفاق�ة �التعاون مع أمانة اتفاق�ة التنوع البیولوجي 

 عمالون المؤسسي ف�ما بین االتفاقیتین وت�ادل المعلومات والخبرات وتنسی� برامج األالتعا

وتش�ل النشاطات المتعلقة بتقی�م حالة واتجاهات التنوع البیولوجي في ، وٕاعداد التقار�ر

األراضي الجافة وش�ه الرط�ة، وتعز�ز إدارة الموارد، ودعم سبل المع�شة المستدامة، 

والتعاون العلمي وت�ادل المعلومات ذات الصلة، المتضمنة في برنامج العمل المشترك بین 

معالم  2001ن المتعل� �األراضي الجافة وش�ه الرط�ة الذ� تم وضعه في ما� االتفاقیتی

  .1للعمل المشترك بین االتفاقیتین

  والتكنولوج�ا العلم لجنة - 03

وظ�فتها األساس�ة  ئة فرع�ة تتكون من خبراء مستقلینهی لجنة العلم والتكنولوج�ا

والتكنولوج�ة ذات العالقة �م�افحة التصحر وتخفیف  ة �شأن المسائل العلم�ةتقد�م المشور 

اصة من خالل جمع ، وخ2آثار الجفاف، وتش�ل منصة للتعاون العلمي في إطار االتفاق�ة

المعلومات وتحلیلها وت�ادلها، وتدع�م أنشطة ال�حث والتطو�ر، ونقل التكنولوج�ا وتشج�ع 

، وتتولى 3ح�ازتها وتطو�رها، ومساعدة األطراف على بناء القدرات والتعل�م والتوع�ة العامة

  :الق�ام �المهام التال�ة

 العلم�ة المعلومات االتفاق�ة تتعل� خاصة بتوفیر بتنفیذ مرت�طة ار�ةمهام استش -

 یترتب ما قد �شأن األطراف لمؤتمر المشورة االتفاق�ة، وٕاسداء لتنفیذ الالزمة والتكنولوج�ة

                                                                                                                                                    

فاق�ة والخطة وٕاطار العمل االستراتیج�ان للسنوات والمتضمنة لمذ�رة األمانة  حول استعراض االداء وتقی�م تنفیذ االت

 .16، ص) 2008/2018(العشر من أجل تعز�ز تنفیذ االتفاق�ة 

والصادرة عن  20/01/2001المؤرخة في   ICCD/COP(5)/6، الوث�قة الوثائ� الرسم�ة التفاق�ة م�افحة التصحر 1

، والمتضمنة لمذ�رة 2001اكتو�ر 12إلى  01ترة من مؤتمر األطراف عن أعمال دورته الخامسة المنعقدة بجنیف في الف

من األمانة تتعل� األنشطة لتشج�ع وتعز�ز التعاون مع االتفاق�ات األخر� ذات الصلة ومع المنظمات والو�االت الدول�ة 

 .04،05ذات الصلة، ص

 .اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر مرجع ساب�من  24المادة  -2

 .المرجع نفسهمن  19الى  16المواد من  3
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 في المنفذة واألنشطة البرامج في وآثار ذلك والتكنولوج�ة العلم�ة المعارف تطور هذه على

  .إطار االتفاق�ة

تتعل� �ال�حث العلمي واالستعراض والتقی�م وتتجسد في تقد�م توص�ات  تقی�م�ه مهام -

�شأن ال�حوث العلم�ة والتكنولوج�ة الالزمة لتنفیذ االتفاق�ة وتقی�م المشار�ع ال�حث�ة وتقد�م 

   .األطرافمؤتمر  إلىتقار�ر 

عها وتحلیلها مهام مرت�طة بتوفیر الب�انات وخاصة ف�ما یتعل� بتقد�م توص�ات �شأن جم -

    .1وذلك لضمان المراق�ة المنتظمة لتدهور التر�ة في جم�ع المناط� وت�ادلها

تم تعز�ز   2018إلى  2008للسنوات العشر  ستراتیج�ةاالو�عد اعتماد الخطة    

لالتفاق�ة في مجال المعارف العلم�ة والتقن�ة المتعلقة �التصحر وترد� الدور العلمي 

األراضي، وتكفلت اللجنة العلم�ة لالتفاق�ة في هذا اإلطار بدعم عمل�ات الرصد والتقی�م 

لظاهرة التصحر، والعمل على توفیر نظم فعالة لتقاسم المعارف على مختلف األصعدة، 

لم�ة والتكنولوج�ة ذات الصلة �موضوع التصحر ومشار�ة �ل الش��ات والمؤسسات الع

   .2وتدهور األراضي والجفاف في دعم تنفیذ االتفاق�ة

العلم�ة التفاق�ة م�افحة المؤتمرات إقامة  على لجنة العلم والتكنولوج�اتشرف و    

  : منهاو في إطار االتفاق�ة �اسات ورسم السالتي تساهم في دعم صنع القرار التصحر 

المؤتمر العلمي األول الذ� انعقد في بیونس إیرس �األرجنتین خالل الدورة التاسعة  -

المراق�ة والتقی�م " وتناول موضوع  2009/ 24/09إلى  22للجنة العلم والتكنولوج�ا من 

ل�ة صنع واالجتماعي واالقتصاد� للتصحر وتدهور األراضي لدعم عم البیو فیز�ائي

                                                 
 .14ص  مرجع ساب�،، ICCD/CRIC(8)/4الوثائ� الرسم�ة التفاق�ة م�افحة التصحر، الوث�قة رقم  1

، 19/08/2008والمؤرخة في   ICDD/CRIC(7)/2:الوثائ� الرسم�ة التفاق�ة م�افحة التصحر، الوث�قة رقم 2

، والمتضمنة لمذ�رة 14/11/2008-03 في دورتها السا�عة بإسطنبول من والمتعلقة بلجنة استعراض تنفیذ االتفاق�ة

 .05األمین العام حول الخطة وٕاطار العمل االستراتیج�ان للسنوات العشر من أجل تعز�ز تنفیذ االتفاق�ة، ص 
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 وذلك بهدف تبني منظور شامل اتجاه م�افحة التصحر،" القرار ف�ما یتعل� بإدارة الم�اه 

� عشرة توص�ة رئ�س�ة أحدنتائج هامة اشتملت علیها  توصل إل�ه من وذلك من خالل ما

أبرزها ضرورة تبني إطارا علم�ا صارما لمراق�ة وتقی�م التفاعالت الدینام���ة المترا�طة بین 

        .1ر والبیئة في أنظمة األراضي التي ینتج عنها التصحرال�ش

تناول موضوع التقی�م االقتصاد� للتصحر واإلدارة المستدامة " المؤتمر العلمي الثاني  - 

" لألراضي والقدرة على المجابهة في المناط� القاحلة وش�ه القاحلة والجافة وش�ه الرط�ة

مدن�ة بون �) CST-3(ستثنائ�ة الثالثة للجنة العلم والتكنولوج�ا خالل انعقاد الدورة اال

  .13/04/20032إلى  09األلمان�ة من 

أما المؤتمر العلمي الثالث انعقد أثناء الدورة الخاصة الرا�عة للجنة العلم 

التفاق�ة األمم المتحدة ) CST-4(�الم�س�ك  2015مارس  12إلى  09والتكنولوج�ا من 

الفقر التصحر وتدهور األراضي والجفاف للحد من " لم�افحة التصحر  فتناول موضوع 

  ،3"-والمعرفة والممارسات التقلید�ة إسهام العلم والتكنولوج�ا –وتحقی� التنم�ة المستدامة 

                                                 
الصادرة عن لجنة العلم والتكنولوج�ا   ICCD/CST(S-3)/7: وث�قة رقم الوثائ� الرسم�ة التفاق�ة م�افحة التصحر، 1

ة الثالثة ، والمتضمنة لتقر�ر لجنة العلم والتكنولوج�ا عن أعمال دورتها االستثنائ�03/06/2013لالتفاق�ة، والمؤرخة في 

 .2013أفر�ل  12إلى  09المعقودة في بون في الفترة من 

، الصادرة عن لجنة العلم والتكنولوج�ا ICCD/CST(S-3)/2 :وث�قة رقم الوثائ� الرسم�ة التفاق�ة م�افحة التصحر، 2

، 26/11/2012، والمؤرخة في 2013ف�قر�  07الى  �04ل من لالتفاق�ة في دورتها االستثنائ�ة الثالثة �فورتالیزا �البراز 

: والمتضمنة لمذ�رة من األمانة حول تقر�ر عن اإلعداد للمؤتمر العلمي الثاني التفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر

�ه القاحلة والجافة التقی�م االقتصاد� للتصحر واإلدارة المستدامة لألراضي والقدرة على المجابهة في المناط� القاحلة وش

 ".   وش�ه الرط�ة

، 23/12/2014المؤرخة في  ،ICCD/CST(S-4)/2 : الوثائ� الرسم�ة التفاق�ة م�افحة التصحر، الوث�قة رقم 3

مارس  12إلى  09ا�عة ��ان�ون �الم�س�ك من الصادرة عن لجنة العلم والتكنولوج�ا لالتفاق�ة في دورتها االستثنائ�ة الر 

، مذ�رة مقدمة من األمانة تتضمن تقر�ر عن التحضیر للمؤتمر العلمي الثالث التفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة 2015

إسهام العلم  –التصحر وتدهور األراضي والجفاف للحد من الفقر وتحقی� التنم�ة المستدامة " التصحر �شان 

 ". - المعرفة والممارسات التقلید�ةوالتكنولوج�ا و 
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لعلم لجنة وتقوم لتكنولوج�ا ا  والو�االت المؤسسات بین الش��ي الر�� بإنشاء وا

هو ع�ارة و تعز�ز تنفیذ االتفاق�ة، أجل من األطراف مؤتمر إشراف تحت والهیئات

  .1عن ش��ة عالم�ة للمؤسسات والو�االت والهیئات ذات الصلة �م�افحة التصحر

تفاق�ة تنفیذ استعراض لجنة - 04  اال

ة أنشاها مؤتمر األطراف لمساعدته هي هیئة فرع� لجنة استعراض تنفیذ االتفاق�ة

�انات في استعراض تنفیذ االتفاق�ة �صفة منتظمة وتسهیل ت�ادل المعلومات والب

من وضع التوص�ات  تم�ینه أجلمن والتدابیر المتخذة ف�ما بین أطراف االتفاق�ة، و 

ها  للمهتمین بهذا المجال، المناس�ة لتعز�ز أهداف االتفاق�ة وضمان االطالع علی

حصول لجنة العلم واآلل�ة العالم�ة على تلك المعلومات والب�انات لق�امهما  وضمان

                   .�2مهامهما

أطراف االتفاق�ة أعضاء في اللجنة و�جوز قبول �صفة مراقب أ� هیئة جم�ع �عد 

ح�وم�ة أو غیر ح�وم�ة تبد� الرغ�ة في المشار�ة �أشغالها  أو و�الة وطن�ة أو دول�ة

  .3ضر�نما لم �عترض على ذلك ثلث األطراف الحا

أولت األطراف اهتمام  2018-2008العشر  للسنوات ستراتیج�ةاالو�عد اعتماد الخطة 

متزاید �ضرورة تعز�ز دور لجنة استعراض تنفیذ االتفاق�ة التي أص�حت وظائفها 

  :األساس�ة �التالي

                                                 
 .اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر مرجع ساب�من  25ة الماد 1

، 29/08/2001المؤرخة في  ICCD/COP(5)/3/Add.1: �ة التفاق�ة م�افحة التصحر، الوث�قة رقمالوثائ� الرسم 2

مذ�رة من األمانة العامة حول تنفیذ االتفاق�ة النظر في والمتضمنة لوالصادرة عن مؤتمر األطراف في دورته الخامسة، 

استعراض تنفیذ االتفاق�ة استعراضا  وضع إجراءات أو إنشاء آل�ات مؤسس�ة إضاف�ة لمساعدة مؤتمر األطراف في

 .23،24منتظما، ص 
، 17/01/2003المؤرخة في    ICCD/CRIC(1)/10الوثائ� الرسم�ة التفاق�ة م�افحة التصحر، الوث�قة رقم  3

نوفمبر  22إلى  11تقر�ر لجنة استعراض تنفیذ االتفاق�ة عن دورتها األولى التي عقدت في روما من والمتضمنة ل

 .10،11، ص 2002
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تحدید ونشر أفضل الممارسات ذات الصلة بتنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة  -

  .التصحر

 .ستراتیج�ةاالوتنفیذ الخطة استعراض إسهامات األطراف في تنفیذ االتفاق�ة،  -

 . 1تقی�م ورصد أداء اللجنة وفعالیتها -

 العالم�ة اآلل�ة - 05

دفها ودعت ه تحقی� في أعطت االتفاق�ة للتمو�ل أهم�ة خاصة وم�انة محور�ة

 م�افحة إلى الرام�ة البرامج �اف�ة لتنفیذ مال�ة موارد توافر جهد لضمان �ل بذل إلى األطراف

  ،2العمل�ة والمعارف التكنولوج�ا نقل وت�سیر .الجفاف آثار وتخفیف التصحر

 مسؤولة وتكون  مؤتمر األطراف وتوج�ه سلطة تحت �ة تعملعالم آل�ة ت االتفاق�ة وأنشأ

 ذلك في �ما وتوجیها، مال�ة تعبئة الموارد إلى لمؤد�ةا �اإلجراءات النهوض أجلمن  أمامه

تعمل اآلل�ة العالم�ة على ز�ادة ، و 3المتأثرة النام�ة من البلدان األطراف إلى التكنولوج�ا نقل

في تحقی�  ستراتیج�ةاالة و�فاءة اآلل�ات المال�ة القائمة وتساهم �موجب الخطة فعال�

داعم ه، وتقوم اآلل�ة أ�ضا بدور ، وتعبئة موارد مال�ة �بیرة وتوجیه 5الهدف االستراتیجي

  .24و1للهدفین التنفیذیین

اتفاق�ة م�افحة التصحر أداة لتجسید التنم�ة المستدامة من خالل ما تضمنته وما 

متكاملة  استراتیج�اتحددته من التزامات على مجموع أطرافها، وذلك عن طر�� اعتماد 

واإلدارة المستدامة لألراضي والموارد  � بتحسین األراضي وٕاعادة تأهیلهاتتعل جلطو�لة األ

                                                 
 .12، مرجع ساب�، ص ICCD/CRIC(8)/4الوثائ� الرسم�ة التفاق�ة م�افحة التصحر، الوث�قة رقم  1

 .اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر، مرجع ساب�من  20 المادة2

 .المرجع نفسهمن ، 21المادة3

 .16ب�، ص، مرجع ساICCD/CRIC(8)/4:الوثائ� الرسم�ة التفاق�ة م�افحة التصحر، الوث�قة رقم 4
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التي وضعتها لتعز�ز  2018إلى  2008للسنوات العشر  ستراتیج�ةاال، �الخطة 1المائ�ة

�تحسین سبل ع�ش  اللها إلى تحقی� جملة من األهدافتنفیذ االتفاق�ة، حیث تسعى من خ

النظم اإل��ولوج�ة المتأثرة، وز�ادة الفعال�ة في الس�ان المتأثر�ن �التصحر، وتحسین حالة 

، غیر أن عدم االلتزام 2تنفیذ االتفاق�ة، وتعبئة الموارد المال�ة والتقن�ة لدعم تنفیذ االتفاق�ة

لم�افحة التصحر التي تعد آل�ات التزام وامتثال األطراف بتنفیذ الفعلي �البرامج الوطن�ة 

االتفاق�ة على المستو� الداخلي، وعدم �فا�ة التمو�ل المالي لتنفیذ هذه البرامج تش�ل اكبر 

  . 3العوائ� أمام فعالیتها في التصد� لتفاقم ظاهرة التصحر وخاصة في إفر�ق�ا

مجال لاإلطار المتخصص بوصفها المتحدة لم�افحة التصحر  األممح�ام اتفاق�ة أ

عمال التصحر من أ  ظاهرةالدولي نقلت االهتمام �لمستو� على ا م�افحة التصحر

وتحدید المفاه�م المتعلقة بها التنظ�م القانوني  إلىوالتعاون الدولي  اإلنسانيالتضامن 

للقوانین الداخل�ة للدول المتضررة من التصحر، و�عزز هذا  أساس�امصدرا  وأص�حت

اعد تتعل� بهذا المجال مجموعة أخر� من المصادر أو االتفاق�ات المتضمنة لقو الدور 

  .یتضمنها اإلطار االتفاقي الدولي العام لم�افحة التصحر

تفاقي اإلطار :الثاني الفرع   التصحر لم�افحة العام الدولي اال

 التصحر أن المتحدة لألمم التصور�ة �القواعد المتعلقة الوثائ� أكدت

 فهي و�ذلك متخصصة، مجاالت �عدة وثی� ارت�ا� على معقدة یئ�ةب مسألة

 معالجة خالل من وذلك م�افحته، في الدول�ة االتفاق�ة للقواعد مصدرا تش�ل

لتنوع المتحدة األمم اتفاق�ات  �م�افحة المتعلقة الجوانب ل�عض البیولوجي ل

 المناخ یرتغ �شأن اإلطار�ة المتحدة األمم اتفاق�ة وارت�ا� ،)أوال(التصحر

                                                 
 .اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر، مرجع ساب�من  02فقرة  01المادة  -1

 .15ص مرجع ساب�، ،ICCD/COP(8)/16/Add.1:الوثائ� الرسم�ة التفاق�ة م�افحة التصحر، الوث�قة رقم -2

3 Alon tal∗ jessica a. Cohen. Bringing “top-down” to “bottom-up”: a new role for 
environmental legislation in combating desertification. Harvard environmental law review  
[vol. 31/2007). P163-217. 
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و�ذلك اتفاق�ة قانون المجار� المائ�ة الدول�ة في  ،)ثان�ا(التصحر م�افحة مسألة�

  .)ثالثا(األغراض غیر المالح�ة

  البیولوجي للتنوع المتحدة األمم اتفاق�ات /أوال 

م المتحدة للبیئة على أن التنوع البیولوجي والتصحر مسالتان یؤ�د برنامج األم

بیئیتان مترا�طتان، ففقدان التنوع البیولوجي ینتج عنه فقدان التر�ة والغطاء الن�اتي مما 

التصحر یؤد� إلى فقدان الغطاء الن�اتي الذ� یترتب ، و 1فاقمهیز�د من حدة التصحر وت

فقدان أنواع ن�ات�ة عدیدة هامة في المناط� المتصحرة، �ما یهدد أ�ضا األنواع  عنه

المتعلقة  واألح�امالتدابیر  تساهمو ، 2الحیوان�ة التي تتأثر سل�ا �فقدان الغطاء الن�اتي

 استخدامتلك المتعلقة بتنظ�م  إلى�اإلضافة  ،تعز�ز قدرة النظم اال��ولوج�ة علي التحملب

  .في التخفیف من تغیر المناخ والتكیف معه وم�افحة  التصحر، التنوع البیولوجي

 ع متعددة على النظام البیئي�نتج عن التطبی� المشترك التفاق�ات ر�و الثالث منافو 

، لذلك فإن التعاون 3للترا�� القو� الموجود بین التصحر والتنوع البیولوجي وتغیر المناخ

والتآزر �ش�الن أولو�ة ملحة بین هذه االتفاق�ات الدول�ة، وضرورة ملحة لتعز�ز م�افحة 

على المستو�ین الدولي والوطني، والتعاون بین اتفاق�ة األمم المتحدة للتنوع  التصحر

  .البیولوجي واتفاق�ة م�افحة التصحر قائم على أرض الواقع بین مختلف هیئاتهما

وتتش�ل المنظومة القانون�ة الدول�ة المنظمة لعناصر التنوع البیولوجي من الص�وك 

  :التال�ة

                                                 
  فاه�ة اإلنسان،البیئة من أجل التنم�ة ور : برنامج األمم المتحدة للبیئة، توقعات البیئة للمنطقة العر��ة -1

Gemini presse, ltd. UK.. . P.250.2010 

2 Asma Ali Abahussain et Anwar Sh. Abdu et autres/ Désertification in the Arab Region: 

analysis of current status and trends/ Journal of Arid Environments (2002) 51: 521–545. 

p539. 
بلورة لنتائج ظاهرة التصحر، : ، النظم البیئ�ة ورفاه�ة اإلنسان2005برنامج االمم المتحدة للبیئة، التقی�م البیئي  -3

 .17، ص2005معهد موارد العالم، واشنطن، 
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 والبروتو�والت البیولوجي �التنوع المتعلقة المتحدة ألمما اتفاق�ة/01

  بها الملحقة

جاءت اتفاق�ة األمم المتحدة المتعلقة �التنوع البیولوجي نتیجة لتزاید اقتناع أطراف 

، وتعد 1المجتمع الدولي �مفهوم التنم�ة المستدامة، وأهم�ة الحفا� على التنوع البیولوجي

أول اتفاق عالمي یتعل� �التنوع البیولوجي من مختلف جوان�ه واستخدامه هذه االتفاق�ة 

  .2المستدام وحفظه

االتفاق�ة هي الصك الدولي الرئ�سي لمعالجة شؤون التنوع البیولوجي، وتمثل نهجا 

، 3جامعا وشامال لحمایته، والتقاسم العادل للمنافع الناتجة عن استعمال الموارد الجین�ة

وترتب على الدول األعضاء الق�ام قدر اإلم�ان بإصالح النظم اال��ولوج�ة المتدهورة 

طب�ع�ة، وتشج�ع التنم�ة السل�مة بیئ�ا والقابلة لالستمرار في المناط� وٕاعادتها إلى حالتها ال

، �اإلضافة إلى حما�ة 4المتاخمة للمناط� المحم�ة بهدف ز�ادة حما�ة هذه المناط�

لوج�ة �ما یتواف� والممارسات الثقاف�ة التقلید�ة التي وتعز�ز االستخدام المألوف للموارد البیو 

  5تستجیب لمتطل�ات حما�ة هذه الموارد أو استخدامها المستدام

لص�انة التنوع البیولوجي واستخدام عناصره  أح�امهاتسعى االتفاق�ة من خالل �ما 

صف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد على نحو قابل لالستمرار والتقاسم العادل والمن

                                                 
، وفتح �اب التوق�ع 1992ما�  22المعتمدة في مؤتمر نیرو�ي في حدة المتعلقة �التنوع البیولوجي اتفاق�ة األمم المت -1

 29/12/1993، ودخلت حیز النفاذ بتار�خ )92ر�و(خالل مؤتمر األمم المتحدة للبیئة  05/06/1992علیها في 

، الجر�دة 06/06/1995في ، المؤرخ 163-95والمصادق علیها من طرف الجزائر �موجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .14/06/1995المؤرخة في  32الرسم�ة عدد 
2- Disponible sur le site: https://www.cbd.int/history/. Dernière visite à 14.00, le: 28-10-

2015. 
، بروتو�ول قرطاجنة المتعل� �السالمة اإلح�ائ�ة )2000(متحدة المتعلقة �التنوع البیولوجي أمانة اتفاق�ة األمم ال 3

 .  01، ص2000لالتفاق�ة المتعلقة �التنوع البیولوجي ومرفقاته، مونتر�ال 

 .من اتفاق�ة األمم المتحدة المتعلقة �التنوع البیولوجي، مرجع ساب� 08المادة  4

 .من المرجع نفسه 10المادة  5
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، وتمثل االستراتیج�ات وخط� العمل الوطن�ة األداة األساس�ة لتنفیذها على 1الجین�ة

ق�ة تعد إطار للدول األعضاء في مجال  تسییر ، االتفا2المستو� الوطني للدول األعضاء

ت�ادل المعلومات ونتائج ال�حوث العلم�ة والتقن�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة المتعلقة �ص�انة 

  .3التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام

اغو�ا �شان الحصول ولتعز�ز دور االتفاق�ة على المستو� الدولي تم اعتماد بروتو�ول ن 

على الموارد الجین�ة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملح� 

  :�روتو�ول قرطاجنةو �اتفاق�ة التنوع البیولوجي، 

ن الحصول على الموارد الجین�ة والتقاسم العادل والمنصف �شأبروتو�ول ناغو�ا /أ

  .تفاق�ة التنوع البیولوجيللمنافع الناشئة عن استخدامها الملح� �ا

ن الحصول على الموارد الجین�ة والتقاسم العادل �شأجاء بروتو�ول ناغو�ا 

والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملح� �اتفاق�ة التنوع البیولوجي استجا�ة لدعوة 

و  2002مؤتمر القمة العالمي �شأن التنم�ة المستدامة في جوهانسبورغ في سبتمبر 

تعز�ز وحما�ة التقاسم العادل  أجللقة بإنشاء نظام دولي في إطار االتفاق�ة، ومن المتع

أهداف االتفاق�ة،  أحدوالمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجین�ة، الذ� �عد 

 .  4أعتمد البروتو�ول خالل اجتماع مؤتمر األطراف بناغو�ا �ال�ا�ان 29/10/2010وفي 

  بروتو�ول قرطاجنة �شان السالمة اإلح�ائ�ة  -ب

من إعالن  15جاء بروتو�ول قرطاجنة تطب�قا للنهج التحوطي الوارد في المبدأ 

شان البیئة، وفي ظل التوسع السر�ع في مجال التكنولوج�ا اإلح�ائ�ة الحدیثة، وما ر�و �

                                                 
 .من اتفاق�ة األمم المتحدة المتعلقة �التنوع البیولوجي، مرجع ساب� 02المادة  1

 .من المرجع نفسه06المادة  2

 .من المرجع نفسه 17المادة  3

تو�ول ناغو�ا �شان الحصول على الموارد الجین�ة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة برو من  01انظر المادة  4

 .عن استخدامها الملح� �اتفاق�ة التنوع البیولوجي
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توفره من إم�ان�ات �بیرة لرفاه ال�شر، ومالها من أثار ضارة على التنوع البیولوجي، 

المساهمة في ضمان مستو� مالئم  أجلومخاطر على البیئة وصحة اإلنسان، ومن 

ومناولة واستخدام الكائنات الح�ة المحورة الناشئة عن و�التالي من الحما�ة في مجال نقل 

  . 1التكنولوج�ا اإلح�ائ�ة الحدیثة

والبروتو�ول �ش�ل إطارا تنظ�م�ا أول�ا للتوفی� بین احت�اجات التجارة الدول�ة وحما�ة  

وفي س�اق حما�ة البیئة والصحة ال�شر�ة من ، 2البیئة في مجال التكنولوج�ا اإلح�ائ�ة

  .3اآلثار الضارة المحتملة لمنتجات التكنولوج�ا اإلح�ائ�ة

تفاق�ة /02    الن�اتات لوقا�ة الدول�ة اال

هي معاهدة دول�ة تتعل� �الصحة الن�ات�ة  تهدف االتفاق�ة الدول�ة لوقا�ة الن�اتات 

لضمان العمل المشترك والفعال لمنع انتشار ودخول اآلفات التي تصیب الن�اتات 

المالئمة لم�افحتها، وضرورة التعاون الدولي في مجال التدابیر  والمنتجات الن�ات�ة ونشر

  .4م�افحة اآلفات التي تصیب الن�اتات والمنتجات الن�ات�ة ومنع انتشارها الدولي

  والزراعة لألغذ�ة الن�ات�ة الوراث�ة الموارد �شأن الدول�ة المعاهدة /03

لتأكد أن  المعاهدة الدول�ة �شأن الموارد الوراث�ة الن�ات�ة لألغذ�ة والزراعةجاءت 

وارد الوراث�ة تش�ل مجاال مشتر�ا الهتمامات جم�ع  الدول، وأنها ذات خصوص�ة الم

                                                 
التفاق�ة األمم المتحدة المتعلقة �التنوع  بروتو�ول قرطاجنة �شان السالمة اإلح�ائ�ة التا�عمن  01انظر المادة  1

زائر �موجب المرسوم الرئاسي رقم والمصادق علیها من طرف الج، 29/01/2000المعتمد �مونتر�ال في  البیولوجي

 .13/06/2004، المؤرخة في 38، الجر�دة الرسم�ة عدد 08/06/2004المؤرخ في  04-170
، بروتو�ول قرطاجنة المتعل� �السالمة اإلح�ائ�ة )2000(دة المتعلقة �التنوع البیولوجي أمانة اتفاق�ة األمم المتح 2

 . 02لالتفاق�ة المتعلقة �التنوع البیولوجي ومرفقاته، مرجع ساب�، ص 

 .01ص المرجع نفسه، 3

بروما والمعدلة والمصادق علیها من  06/12/1951االتفاق�ة الدول�ة لحما�ة الن�اتات الموقعة في  من 01المادة  4

، المؤرخة في 21، الجر�دة الرسم�ة عدد 07/05/1985المؤرخ في  112-58 طرف الجزائر �موجب المرسوم رقم

15/05/1985. 



  اإلطار الدولي واإلقلیمي لمكافحة التصحر                             الفصل األول  
  

46 
 

متمیزة وتتطلب حلوال متمیزة �ما جاء في دی�اجتها، وتهدف المعاهدة إلى ص�انة الموارد 

الوراث�ة لألغذ�ة والزراعة واستخدامها المستدام، واقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها 

  . ئ �ما یتواف� مع اتفاق�ة التنوع البیولوجيعلى نحو عادل ومتكاف

  المهاجرة البر�ة الحیوانات أنواع على للحفا� بون  اتفاق�ة /04

إطار قانوني  1979اتفاق�ة بون للحفا� على أنواع الحیوانات البر�ة المهاجرة تمثل

بر�ة األكثر عرضة للخطر، وٕابراز دولي لتوفیر الحما�ة لألنواع المهاجرة من الحیوانات ال

، 1مد� أهم�ة العالقة بین اإلنسان و�یئته، وتهدف إلى حف� األنواع المهاجرة وموائلها

واإلضرار �األح�اء البر�ة من حیوانات وطیور یؤد� إلى اإلخالل �التوازن البیئي و�التالي 

                             .2اإلضرار �البیئة عامة

تجار اتفاق�ة/05  المعرضة البر�ة والن�اتات الحیوانات �أنواع الدولي اال

  لالنقراض

 قراضجاءت اتفاق�ة االتجار الدولي �أنواع الحیوانات والن�اتات البر�ة المعرضة لالن

 CiTES � التعاون الدولي في مجال حما�ة �عض  وتأطیرتعز�ز لإطار قانوني دولي

األنواع من الحیوانات والن�اتات البر�ة من االستغالل المفر� من خالل التجارة الدول�ة، 

 .3حما�ة الموارد الطب�ع�ة أجلوذلك من 

                                                 
مفیدة یوسف السید دمحم أبو العینین، حما�ة الح�اة البر�ة في القانون الدولي دراسة مقارنة مع القانون والقضاء الوطني،  1

 .235، ص2015ة المنصورة، مصر، رسالة د�توراه، �ل�ة الحقوق بجامع

عبد الرح�م نصر أحمد، الحما�ة الدول�ة للبیئة البر�ة من أخطار التلوث دراسة مقارنة �التشر�عات األجنب�ة والمصر�ة،  2

 .80، ص2010توراه، �ل�ة الحقوق بجامعة أسیو�، مصر، رسالة د�

 .219مفیدة یوسف السید دمحم أبو العینین، المرجع الساب�، ص  3
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   1972 �ار�س والطب�عي الثقافي العالمي التراث اتفاق�ة /06

إطارا قانون�ا یهدف  1972اتفاق�ة التراث العالمي الثقافي والطب�عي �ار�س  تمثل

لص�انة التراث الثقافي والطب�عي في العالم، وتعز�ز التعاون الدولي لصونه �اعت�اره ملك 

  .1ذلك �السعي إلى إیجاد نظام فعال على أسس علمي لحمایتهلل�شر�ة جمعاء، و 

في مجال التي تعد مرجع�ة أساس�ة للدول  اتفاق�ة التراث العالمي الثقافي والطب�عي

، 2سن التشر�عات الداخل�ة واإلجراءات اإلدار�ة المتعلقة �حما�ة البیئة األثر�ة والطب�ع�ة

وتسعى للحفا� على المواقع الطب�ع�ة، التي �عد التصحر مهددا لتنوع الح�اة فیها، و�رتب 

ه، وتعمل على تقد�م آثارا سلب�ة على اإلنسان الذ� هو نفسه من مسب�ات حدوثه وتفاقم

عن األراضي الزراع�ة  االعتداءاتالمساعدة الفن�ة والمال�ة للتعامل مع تهدیدات مثل 

س�و في الیونمن طرف المؤتمر العام  لمنظمة  وتم اعتمادها ،3والصید غیر الشرعي

حملة حما�ة آثار النو�ة ولعبت �ل من  ،1972نوفمبر 16رخ في ب�ار�س المؤ  17دورته 

ظهور دول على المشهد الدولي �ذا ، و 1972، ومؤتمر ستو�هولم �1960مصر بدا�ة 

  . 4دورا فعاال في ظهور اتفاق�ة التراث العالمي ترغب في أن یتم احترام هوا�اتها الثقاف�ة

  

  

                                                 
عبد الرح�م نصر أحمد، الحما�ة الدول�ة للبیئة البر�ة من أخطار التلوث دراسة مقارنة �التشر�عات األجنب�ة والمصر�ة  1

 .225المرجع الساب�، ص 

 .226ص  المرجع نفسه، 2
3- ar.unisco.org/thémes/ Dernière visite à 10.00, le23-10-2015. 
4 LAVIELLE Jean-Marc, Conventions de protection de l'environnement secrétariat, op.cit., 
p.247. 
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 للطیور مألفا بوصفها وخاصة األهم�ة ذات الرط�ة األراضي اتفاق�ة  /07

   1المائ�ة

تمثل اتفاق�ة األراضي الرط�ة ذات األهم�ة الدول�ة وخاصة بوصفها مألفا للطیور 

ستخدام الرشید لألراضي الرط�ة، الدول األطراف �اال المائ�ة إطارا دول�ا تلتزم من خالله

، وتعد 2وأداة مرجع�ة للتعاون الدولي في مجال حما�ة وتسییر األراضي الرط�ة في العالم

صحر والتقلیل من آثار تغیر المناخ، االتفاق�ة آل�ة مساعدة لتعز�ز التصد� لظاهرة الت

  .3والكوارث الطب�ع�ة، والتوسع العمراني غیر المنتظم

لرط�ة وهناك ترا�� وثی� بین اتفاق�ة رامسار واتفاق�ة م�افحة التصحر، للمناط� ا

، ولتعمی� التواصل والتآزر بین االتفاقین فقد تم توق�ع 4أهم�ة �بیرة في المناط� القاحلة

، 5، وهذا للتنسی� بینهما وتفاد� االزدواج�ة1998مذ�رة تعاون بینهما في د�سمبر

  .6واالضطالع �مشار�ع تعاون�ة مشتر�ة

                                                 
ة 1 ق� ا ف ت لرط�ة األراضي ا ا بوصفها وخاصة األهم�ة ذات ا ف ل لط مأ ئ�ة یورل ما ل تم التوق�ع علیها �مدینة  ا

ودخلت  16/11/1972للمؤتمر العام للیون�س�و في  17، واعتمدت من قبل الدورة 02/02/1971رامسار اإلیران�ة في 

، وتعد�الت ر�جینا المؤرخة 3/12/1982، المعدلة �موجب بروتو�ول �ار�س المؤرخ في 1975حیز النفاذ في د�سمبر 

المؤرخ في  439-82مصادق علیھا من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم وال، 28/05/1987في 

 .11/12/1982، المؤرخة في 51، الجریدة الرسمیة عدد11/12/1982
2- LAVIEILLE Jean-marc, conventions de protection de l'environnement secrétariat, 
op.cit., p.178. 
3 http://ar.unesco.org/themes/ . consulté le 15/12/2014   

إذ ) 1(ملیون �یلو متر مر�ع  2.1موقع �اتفاق�ة رامسار غیر العالم و تغطي أكثر من  2200مسجل حال�ا أكثر من  4

 www.ramsar.ovg      : انظر تعد االتفاق�ة مرجع توجیهي إلدارة  وحما�ة والحفا� لمناط� الرط�ة

 ،2006اإلصدار الرا�ع،). 1971رامسار إیران (أمانة اتفاق�ة رامسار، دلیل التفاق�ة رامسار �شأن األراضي الرط�ة  -5

 .21ص
، الصادرة عن 02/08/2004، والمؤرخة في /197/59Aالوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم  -6

الجمع�ة العامة في دورتها التاسعة والخمسین والمتضمنة لمذ�رة من األمین العام تتعل� بتنفیذ اتفاق�ات األمم المتحدة 

 .المتعلقة �البیئة
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 مسألةن وع البیولوجي �مختلف أنواعه إال أرغم تعدد االتفاق�ات الدول�ة المنظمة للتن

ارت�اطه �التصحر وث�قة، والمحافظة على التنوع البیولوجي من خالل االلتزام �أح�ام هذه 

  . االتفاق�ات من شانه تعز�ز التصد� لظاهرة التصحر، والتقلیل من انتشاره

   المناخ تغیر �شأن اإلطار�ة المتحدة األمم اتفاق�ة /ثان�ا

یؤ�د الفقه على أن القواعد القانون�ة المتضمنة في اتفاق�ة األمم المتحدة المتعلقة 

�عززه  بتغیر المناخ تش�ل مصدرا مهما لتنظ�م م�افحة التصحر على المستو� الدولي،

الترا�� البیئي بین مسائل تغیر المناخ وم�افحة التصحر والتنوع البیولوجي من جهة، 

وتفاعل ظاهرة التصحر وقضا�ا األمن الغذائي، وانتشار الفقر، والهجرة من المناط� 

  .1المتأثرة �التصحر

وجاءت اتفاق�ة األمم المتحدة اإلطار�ة لتغیر المناخ الموقع علیها في مؤتمر األمم 

نتیجة تتو�جا لجهود األمم المتحدة في مجال حما�ة  1992المتحدة بر�و البراز�ل�ة سنة 

المناخ والتصد� ألثار تغیراته ومسائل البیئة وتلوثها عموما، والتي �ش�ل مؤتمر 

محطة �ارزة في ذلك، وظهور برنامج األمم المتحدة للبیئة ونشاطه في  1972ستو�هولم 

، ومؤتمر األمم المتحدة لم�افحة 2مختلف المجاالت ذات االرت�ا� �موضوع تغیر المناخ

، والذ� خلص 1977سبتمبر  09أوت إلى  29التصحر الذ� انعقد بنیرو�ي ��ین�ا من 

لم�افحة التصحر على المستو� الدولي، إلى جانب إبرام العدید من  إلى وضع خطة عمل

، وما 3التغیر المناخي مسألةالص�وك الدول�ة التي ساهمت في ترسیخ حق�قة مخاطر 

                                                 
1 Marc bied-charreton,secheresse, desertification et developpement en afrique melanie 
requier-desjardins et marc bied-charreton, seminaire du 21 mars 2006, étude 
C3ED/AFDp04 

شان حما�ة بیئة الهواء الجو�، رسالة د�توراه، قسم  أحمد جالل عبد الحل�م شوشة، نظام القانون الدولي العام في 2

 .  79، ص 2009القانون الدولي العام، �ل�ة الحقوق بجامعة عین شمس جمهور�ة مصر العر��ة، سنة 

 .1985مثل اتفاق�ة التلوث �عید المد� للهواء عبر الحدود، اتفاق�ة حما�ة األزون لعام  3
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اإلطار القانوني الدولي الذ� یجسد وعي �ش�له من تهدید لل�شر�ة، وصوال إلى هذا 

  .1المجتمع الدولي �مخاطر التغیرات المناخ�ة �سبب العوامل ال�شر�ة

وتش�ل اتفاق�ة تغیر المناخ اإلطار العام للجهود الدول�ة المرت�طة �التصد� لمش�لة 

التغیرات المناخ�ة، و�عد تثبیت غازات االحت�اس الحرار� عند المستو� غیر الضار 

  .2الهدف األساسي الذ� تسعى إلى تحق�قه �النظام المناخي في الغالف الجو� 

بیئ�ة ذات طا�ع عالمي، ومن اكبر التحد�ات البیئ�ة التي  مسألة�عد تغیر المناخ  

ق للحد من ایواجها العالم، تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي والتعاون على أوسع نط

وعلى ، وله آثار ضارة على البیئة الطب�ع�ة والحیو�ة، 3ان�عاث غازات االحت�اس الحرار� 

، وهو مش�لة بیئ�ة معقدة لها ارت�ا� �العدید من القضا�ا العالم�ة 4صحة اإلنسان ورفاهیته

  .�5الفقر، والتنم�ة االقتصاد�ة، وٕادارة الموارد، والنمو الس�اني، والتنم�ة المستدامة

إن معظم عمل�ات التقی�م الحدیثة توصلت إلى أن هناك آثار سلب�ة لتغییر المناخ 

، وتنسی� األنشطة المتعلقة �م�افحة التصحر وجهود 6لمناط� القاحلة وش�ه القاحلةعلى ا

، 7ال�حوث العلم�ة في مجال التغیر المناخي �ساهم في الوصول إلى حلول للمش�لتین

وتعد مواض�ع إزالة الغا�ات والحد من الفقر وتعز�ز أش�ال الزراعة المستدامة مجاالت 

                                                 
1 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 2009/3 (Vol. 73), p. 84-99. 
2- Disponible sur le site: www.un.org/clmatechange/consequences-for-the-future.shtml. 
Dernière visite à 11.00, le: 30-10-2015. 

، والمتضمنة 03/02/2015، المؤرخة في A/Res/69/220 عامة لألمم المتحدة، وث�قة رقمالوثائ� الرسم�ة للجمع�ة ال 3

المناخ العالمي والمتعل� �حما�ة  2014/ 19/12، والمؤرخ في 69في دورتها  69/220لقرار الجمع�ة العامة رقم 

 .لمنفعة األج�ال الحال�ة والمقبلة

 .اتفاق�ة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغیر المناخمن  01/01المادة  -4
5- Disponible sur le site: www.unfccc.int/portail-frowcpone/histcrie . Dernière visite à 

13.10, le: 28-10- 2015. 
 64.، ص2007، البیئة من أجل التنم�ة: Geo4برنامج األمم المتحدة للبیئة، تقر�ر توقعات البیئة العالمي الرا�ع  -6

  .من بروتو�ول �یوتو الملح� �اتفاق�ة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغیر المناخ 02/3المادة  -7
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مشتر�ة بین م�افحة ظاهرة التصحر وتغیر المناخ والتخفیف من آثارهما على البیئة 

  .1واإلنسان

تساهم الجهود الدول�ة في مجال تغیر المناخ في تطور األح�ام المتعلقة �م�افحة 

  .  ئةالتصحر والتصد� آلثاره السلب�ة على اإلنسان والبی

  المالح�ة غیر األغراض في الدول�ة المائ�ة المجار�  قانون  اتفاق�ة /ثالثا

مجاالت  أحدتش�ل اإلدارة المستدامة للموارد المائ�ة في المناط� المتأثرة �التصحر        

ي المرتكزات األساس�ة ف أحداهتمام اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر، و 

صحر في التي تعتمد علیها اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة الت جلاالستراتیج�ات طو�لة األ

ودها والمتمثل في م�افحة التصحر وتخفیف أثار الجفاف سعیها لتحقی� الهدف من وج

مرت�طة ��ثیر من المجاالت  مسألة، وهي 2في مختلف المناط� التي تعاني من ذلك

�إنتاج الغذاء، وتحقی� األمن الغذائي، ومواجهة التزاید المتصاعد لتوفیر هذا المورد 

  . 3لالحت�اجات اإلنسان�ة والبیئة

جاءت اتفاق�ة قانون استخدام المجار� المائ�ة الدول�ة في األغراض غیر المالح�ة        

�عد إدراك أطرافها أهم�ة المجار� المائ�ة الدول�ة، وضرورة حمایتها من االستهالك 

راض المفر�، والتلوث في �ثیر من مناط� العالم، وحسن إدارتها واستخدامها في األغ

  .غیر المالح�ة

تضمنت االتفاق�ة س�عة أبواب وس�عة وثالثون مادة، وهي تش�ل آل�ة قانون�ة لتنظ�م        

ا وتدف� في غالب األح�ان صوب أحدش��ة الم�اه السطح�ة والجوف�ة التي تكون �ال و 

                                                 
�المائة من  20زالة األشجار تساهم بنس�ة سنو�ة تقدر ب أن إ Geo4جاء في تقر�ر توقعات البیئة العالمي الرا�ع  -1

 .في الغالف الجو�  co2ان�عاث 

 .األمم المتحدة لم�افحة التصحر، مرجع ساب� من اتفاق�ة 02المادة  2

�ة، عاصم دمحم بلتاجي، التنظ�م القانوني للم�اه الجوف�ة العابرة للحدود، رسالة د�توراه، �ل�ة الحقوق، جامعة المنوف 3

 .113، ص  2013مصر،
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، وتضمنت م�اد� دول�ة عامة �مبدأ 1نقطة وصول مشتر�ة وذلك �ح�م ترا�طها الطب�عي

االنتفاع المنصف والمعقول الذ� یتعل� �أهم�ة االستخدام المستدام للمجار� المائ�ة، 

وخاصة ف�ما یتعل� حاجتها  ،2وتنمیتها، وحمایتها مع مراعاة مصالح الدول المشتر�ة ف�ه

  .3االقتصاد�ة واالجتماع�ة وآثار استخدامها

�عدم التسبب في ضرر ذ� شأن و�تعل� �ضرورة اتخاذ  مبدأ االلتزام إلى�اإلضافة        

مناس�ة لمنع أ� ضرر ذ� شأن أثناء االنتفاع �المجر� المائي، واعتماد آل�ة التدابیر ال

للتشاور بین األطراف لمعالجة اآلثار الناتجة عن هذا الضرر، و�ذلك مبدأ االلتزام 

  .4التعاون �ما یتف� وس�ادة �ل دولة من المجر� المائيو 

المائي منفردة أو مشتر�ة �حما�ة النظم اإل��ولوج�ة  دول المجر� وتلزم االتفاق�ة        

، وضرورة حما�ة البیئة 5للمجار� المائ�ة، وعدم اإلضرار بها، واالمتناع عن تلو�ثها

  .6ال�حر�ة �ما یتواف� والمعاییر الدول�ة المعتمدة

ترت�� الم�اه �مورد طب�عي �مختلف الموارد الطب�ع�ة األخر�، �األرض والغطاء و         

الن�اتي وغیرها، وتعد عامال �الغ األهم�ة للكثیر من األنشطة في المجتمع �الزراعة 

والصناعة والتنم�ة الحضر�ة و�التالي فان حسن إدارتها من شانه تعز�ز م�افحة التصحر 

  .7والتصد� له

                                                 
 .المجار� المائ�ة الدول�ة في األغراض غیر المالح�ةاتفاق�ة قانون استخدام  أ/ 02المادة  1

 .ر� المائ�ة الدول�ة في األغراض غیر المالح�ة، مرجع ساب�اتفاق�ة قانون استخدام المجامن  05المادة  2

  .المرجع نفسه ،دو  بالفقرتین / 06المادة  3

 .من المرجع نفسه ،08و  07المواد  4

 .من المرجع نفسه 21و  20المواد  5

 .من المرجع نفسه 23المادة  6

 .        177،  176مرجع سابق، ص جي، التنظ�م القانوني للم�اه الجوف�ة العابرة للحدود، عاصم دمحم بلتا 7
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 اوضع أطر اتفاق�ة دول�ة متعدد األطراف دور  إلىأدت جهود األمم المتحدة الهادفة        

القواعد القانون�ة المنظمة لم�افحة التصحر، و�ان لها األثر في في إرساء وتطور  اأساس�

  . اإلطار اإلقل�مي وخاصة بإفر�ق�ا �ما س�أتي تناولهتطور 

تفاقي اإلطار :الثالث المطلب   التصحر لم�افحة اإلقل�مي اال

على ) 11(أكدت اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر في مادتها الحاد�ة عشرة 

جال م�افحة التصحر، وخاصة في مجال تنسی� الجهود أهم�ة العمل اإلقل�مي في م

وتعز�ز التعاون بین الدول األطراف، واإلدارة المستدامة للموارد الطب�ع�ة العابرة للحدود، 

وت�ادل المعارف العلم�ة والتقن�ة، األمر الذ� ینع�س إیجا�ا على حسن تنفیذ االتفاق�ة، 

إفر�ق�ا على اعت�ار أن الجزائر تنتمي لهذا  وإلبراز أهم�ة العمل اإلقل�مي وخاصة في قارة

الحیز الم�اني، سنتناول اإلطار االتفاقي اإلقل�مي من خالل التعرض لالتفاق�ة اإلفر�ق�ة 

، و�رتو�ول التعاون بین دول )الفرع األول(حول المحافظة على الطب�عة والموارد الطب�ع�ة

  ).الفرع الثاني(شمال إفر�ق�ا 

تفاق�ة :األول الفرع  والموارد الطب�ع�ة على المحافظة حول اإلفر�ق�ة اال

  الطب�ع�ة

تعد قارة إفر�ق�ا من أكثر المناط� المتأثرة �التصحر، إذ �ان لموجات الجفاف التي 

�التصحر  دور �بیر في بدا�ة االهتمام الدولي 1972و 1968عرفتها القارة في ف�ما بین 

 الطب�ع�ة والموارد الطب�ع�ة على المحافظة حول اإلفر�ق�ة واالتفاق�ةوم�افحته، 

1الجزائر �اتفاق�ة أ�ضا تسمى والتي
العالقة بین الطب�عة والموارد الطب�ع�ة  تع�س 

وم�افحة التصحر، وتبرز أهم�ة العمل والتعاون اإلقل�مي في مجال م�افحة التصحر الذ� 

من  15/09/1968ائر في تناد� وتؤ�د عل�ه األمم المتحدة، وتم التوق�ع علیها �الجز 

                                                 
�الجزائر، والمصادق  15/09/1968االتفاق�ة اإلفر�ق�ة حول المحافظة على الطب�ع�ة والموارد الطب�ع�ة الموقعة في  1

، بتار�خ 51الجر�دة الرسم�ة عدد، 11/12/1982المؤرخ في  440- 82وم رقم علیها من طرف الجزائر �موجب المرس

11/12/1982. 
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مادة قانون�ة، وتش�ل األهم�ة الكبیرة  25دولة إفر�ق�ة، وجاءت في تمهید و 41طرف 

للموارد الطب�ع�ة اقتصاد�ا واجتماع�ا و�یئ�ا للقارة، وتزاید األخطار والتهدیدات علیها الدافع 

  .1المحافظة على هذه الثروة وتنمیتها أجلإلبرامها، والق�ام �عمل من 

إطارا مهما لم�افحة التصحر في القارة اإلفر�ق�ة  الجزائر اتفاق�ة أح�ام تمثل   

من خالل ما تفرضه على أطرافها من اتخاذ للتدابیر الالزمة �شان االستخدام المستدام 

طب�ع�ة، وحف� التر�ة، والن�اتات، والموارد الحیوان�ة، وٕادارة الغا�ات والمراعي، لمواردها ال

، ولضرورة توس�ع نطاقها، وتطو�ر مضمونها، 1972وسب� اعتمادها مؤتمر ستو�هولم

 ومواك�ة تطور القواعد القانون�ة الدول�ة في مجال حما�ة البیئة تم اعتماد نص منقح لها في

لمؤتمر االتحاد اإلفر�قي الذ� عقد في مابوتو �الموزمبی� في  الدورة العاد�ة الثان�ة

  .3مادة قانون�ة 43و ا، وتضمن تمهید11/07/20032

�اإلضافة إلى ما جاء من محاور في اتفاق�ة الجزائر على اتفاق�ة مابوتو  ونصت

، وتثمین 15ضرورة االمتناع عن استخدام األنشطة العس�ر�ة في تدمیر البیئة في مادتها 

عیها لتحسین ، وتوس�ع نطاق أهدافها بإضافة س17التقلید�ة المحل�ة في مادتها  المعارف

حما�ة البیئة، ومراعاة االعت�ارات البیئ�ة في وضع وتنفیذ البرامج التنمو�ة من طرف الدول 

  .02األعضاء في مادتها الثان�ة 

على ضرورة إیجاد آل�ات لالمتثال  23و�عد نص االتفاق�ة المنقحة في مادتها     

�االتفاق�ة من ابرز ما  لالتفاق�ة من طرف الدول األطراف، وٕانشاء آل�ات مؤسس�ة خاصة

منها على إنشاء مؤتمر لألطراف على المستو� الوزار�  26جاء بها، إذ نصت المادة 

                                                 
ق�ةتمهید  انظر 1 ا ف �ة االت ق فظة حول اإلفر� لمحا ة على ا لطب�ع� لموارد ا �ع�ة وا لطب  ..من المرجع نفسه، ا

یوم من تصدی�  30دولة، وال تدخل حیز النفاذ إال �عد  54دولة طرفا في االتفاق�ة من مجموع  42وقعت علیها  2

إلى حد اآلن دولة  13من األطراف أعضاء االتفاق�ة، ولم �قم �التصدی� علیها إال )  15(الطرف الخامس عشر 

 https://au.int/en/treaties/status . لالطالع أكثر انظر

الدورة العاد�ة  المعتمدة في التفاق�ة اإلفر�ق�ة حول المحافظة على الطب�ع�ة والموارد الطب�ع�ةاتفاق�ة مابوتو المنقحة  3

 .11/07/2003مابوتو �الموزمبی� في  الثان�ة لمؤتمر االتحاد اإلفر�قي الذ� عقد في
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منها على إنشاء أمانة  27التخاذ القرار داخل االتفاق�ة، ونصت المادة  االذ� �عد جهاز 

الموارد لالتفاق�ة تقوم بتنظ�م اجتماعات مؤتمر األطراف وتنفیذ قراراته، أما ف�ما یتعل� �

فتتش�ل من اشتراكات األطراف، ومساهمات االتحاد  28المال�ة لالتفاق�ة و�حسب المادة 

وانطالقا من أن م�افحة التصحر . اإلفر�قي، والمساهمات المتأت�ة من مؤسسات أخر� 

عمل�ة تتطلب نهجا شامال �أخذ �اإلضافة إلى االعت�ارات التقن�ة للظاهرة االعت�ارات ذات 

قتصاد�ة واالجتماع�ة لها، و�ذلك االعت�ارات القانون�ة، یؤد� في األخیر إلى األ�عاد اال

اإلفر�ق�ة حول المحافظة ،  فان االتفاق�ة 1قرارات تتعل� بإدارة الموارد الطب�ع�ة وتحسینها

رتبت على الدول األعضاء االلتزام �اتخاذ جم�ع  على الطب�ع�ة والموارد الطب�ع�ة

 أجلاإلجراءات الضرور�ة �االعتماد على المعارف العلم�ة، ومراعاة مصالح الس�ان من 

ي تتضمن �حسبها األراضي، والم�اه، ضمان الحفا� على الموارد الطب�ع�ة وتنمیتها، الت

  : ، �اإلضافة إلى2والن�اتات، والحیوانات

�النس�ة  االتفاق�ة اإلفر�ق�ة حول المحافظة على الطب�ع�ة والموارد الطب�ع�ةتدابیر /أوال

  : يلألراض

ألزمت االتفاق�ة اإلفر�ق�ة حول المحافظة على الطب�عة والموارد الطب�ع�ة الدول      

األعضاء �اتخاذ إجراءات فعالة لحما�ة األراضي واستصالحها من سوء االستعمال 

واالنجراف، وذلك عن طر�� تبني مخططات استعمال هذه األراضي یراعي ف�ه الجانب 

  . عي، وتصنیف األراضي حسب طاقتها االستغالل�ةالبیئي، واالقتصاد�، واالجتما

الق�ام بإصالحات زراع�ة مع مراعاة المحافظة على األراضي ومراق�ة االنجراف الناتج  -

  . 3عن مختلف أنما� استعمال هذه األراضي

                                                 
1 Antoine cornet. Desertification · reflexions preliminaires sur le role et les priorites de la 
recherche. Amenagement et nature 129 juin 1998.p12-18.p17. 

ق�ةمن  03و 02المواد 2 ا ف ة االت فظة حول اإلفر�ق� لمحا لطب�ع�ة على ا لموارد ا �ع�ة، وا لطب  .ساب� مرجع ا
 .من المرجع نفسه 04المادة من  3



  اإلطار الدولي واإلقلیمي لمكافحة التصحر                             الفصل األول  
  

56 
 

�النس�ة  موارد الطب�ع�ةاالتفاق�ة اإلفر�ق�ة حول المحافظة على الطب�ع�ة والتدابیر / ثان�ا

   :للم�اه

دعت االتفاق�ة الدول األعضاء إلى وضع س�اسات تتعل� بتطو�ر واستعمال الم�اه 

  :الجوف�ة والسطح�ة والمحافظة علیها والق�ام �اإلجراءات التال�ة 

  .تنسی� و تخط�� المشار�ع لتنم�ة الموارد المائ�ة * 

  .�اه والوقا�ة من التلوث ومراقبتهتسییر ومراق�ة جم�ع أنواع االستعمال للم* 

اعتماد مبدأ التشاور بین الدول �ل المشاكل الناجمة عن الملك�ة المشتر�ة للم�اه * 

  .1السطح�ة والجوف�ة

�النس�ة  ول المحافظة على الطب�ع�ة والموارد الطب�ع�ةاالتفاق�ة اإلفر�ق�ة حتدابیر / ثالثا

  :لن�اتات 

  :لغرض حما�ة الن�اتات تقوم الدول األعضاء �الق�ام �اإلجراءات التال�ة

تبني نهج التخط�� العامي �شأن المحافظة على الغا�ات واستعمالها وتهیئتها مع مراعاة * 

  .ومراق�ة الحرائ� والرعي المفر� الحاج�ات االقتصاد�ة واالجتماع�ة للدول المعن�ة،

  .2المحافظة على األصناف أو المجموعات الن�ات�ة المهددة �االنقراض*

  

  

                                                 
ق�ةمن  05المادة  1 ا ف ق�ة االت فظة حول اإلفر� لمحا ة على ا �ع� لطب لموارد ا �ع�ة، وا لطب  .ساب� مرجع ا

 .من المرجع نفسه 06المادة  2
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�النس�ة  االتفاق�ة اإلفر�ق�ة حول المحافظة على الطب�ع�ة والموارد الطب�ع�ةتدابیر / را�عا

  :للموارد الحیوان�ة 

عضاء الق�ام �اعتماد التخط�� للمحافظة على مواردها الحیوان�ة ألزمت االتفاق�ة الدول األ

وتنمیتها واستعمالها، وسن تشر�عات مالئمة تتعل� �الصید البر� وال�حر� وق�ض 

  .الحیوانات

وعززت االتفاق�ة حما�ة الطب�ع�ة من خالل ما رتبته على أطرافها من إجراءات 

لمهددة �االنقراض، والمتاجرة �النماذج ورموز تتعل� �حما�ة األصناف الحیوان�ة والن�ات�ة ا

الصید، والمحم�ات الطب�ع�ة، وشجعت الدول األعضاء على الق�ام بإدماج أح�ام هذه 

 أجلاالتفاق�ة في قوانینها الداخل�ة، �اإلضافة إلى دعم مجال ال�حوث العلم�ة من 

وأكدت على  میتها،س�س �أهالمحافظة على استعمال الموارد الطب�ع�ة، ونشر الوعي والتح

ضرورة مراعاة االعت�ارات البیئ�ة والمحافظة على الموارد الطب�ع�ة عند ص�اغة 

  . 1المخططات التنمو�ة الوطن�ة واإلقل�م�ة

 مقاومة مجال في إفر�ق�ا شمال ل دو بین التعاون  برتو�ـول /الثاني الفرع

  الصحراو�  الزحف

لتعاون  برتو�ـولجاء   الزحف مقاومة مجال في إفر�ق�ا شمال ل دو بین ا

دول الذ� دعت ف�ه  1974لسنة  3338استجا�ة لقرار الجمع�ة العامة رقم  الصحراو� 

، على اعت�ار أن هذه )التصحر( شمال إفر�ق�ا إلى التعاون لمواجهة الزحف الصحراو� 

                                                 
ق�ةمن  14إلى  07المواد من  1 ا ف ق�ة االت فظة حول اإلفر� لمحا �ع�ة على ا لطب لموارد ا �ع�ة، وا لطب  ا

لمرجع ب� ا لسا   .ا
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الدول تعاني من هذه الظاهرة وضرورة تدع�م التعاون الدولي للتصد� لهذه الظاهرة التي 

 .1أص�حت تهدد المجتمعات الس�ان�ة العر��ة

�ما ساهمت معاناة جم�ع الدول المصادقة على هذا البروتو�ول ظاهرة التصحر، 

إلضافة إلى ضرورة التعاون اإلقل�مي للتصد� للتصحر ومقاومة، �اإلضافة إلى توفرها �ا

على اإلم�انات ال�شر�ة الفن�ة والماد�ة القادرة على الق�ام بذلك في إبرام هذا البروتو�ول، 

  :والذ� جاء �إطار لتنظ�م جهود هذه الدول في المجاالت التال�ة 

  .مناط� الزراع�ة من أخطارهالعمل علي وقف التصحر وحما�ة ال -

  .تنظ�م المراعي وتحسینها، وتنم�ة الثروة الحیوان�ة، وزراعة وتنم�ة الثروة الخشب�ة -

تنم�ة المجتمعات الر�ف�ة والصحراو�ة، واالهتمام �النشا� الس�احي وٕانشاء المناط�  -

 .الس�اح�ة

 .ز�ادة إنتاج السلع الغذائ�ة لمواجهة نقص الغذاء في هذه الدول -

لتعاون  برتو�ـولوتضمن   مقاومة مجال في إفر�ق�ا شمال ل دو بین ا

تدابیر مؤسس�ة تتولى تنفیذه، إذ اتفقت الدول الخمس علي وضع  الصحراو�  الزحف

خطة للتنسی� بینها في مجال م�افحة التصحر عن طر�� التخط�� ووضع المشار�ع، 

لواجب إت�اعها في م�افحة وٕانشاء لجنة مشتر�ة دائمة تقوم بوضع الخطو� العر�ضة ا

التصحر، مثل إدارة المراعي، التشجیر، والمحاصیل، مع مراعاة التوازن البیئي �اإلضافة 

  :إلي المهام التال�ة

                                                 
ولانظر  1 تعاون  برتو�ـ ل ین ا ا شمال دول ب ق� فر� لزحف مةمقاو  مجال في إ لموقع الصحراو�، ا �ه ا  عل

تار�خ ، 05/02/1977 ب اهرة ق ل ا المؤرخ في  439-82والمصادق علیها من طرف الجزائر �موجب المرسوم رقم  �

 .11/12/1982، المؤرخة في 51، الجر�دة الرسم�ة عدد11/12/1982
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تنظ�م أسالیب تنفیذ المشار�ع وتنس�قها، واعتماد الز�ارات وتقار�ر المتا�عة �أسالیب *

  .لمتا�عتها

االیجابي على م�افحة التصحر، وتسهیل تجم�ع األ�حاث والمعلومات ذات التأثیر * 

  .  1ت�ادلها بین الدول األعضاء

لتنظ�مي اإلطار ساهم في بناء  التصحر لم�افحة واإلقل�مي الدولي ا

ة، وٕارساء قواعد قانون�ة فتصور شمولي واضح لمش�لة التصحر وارت�اطاتها المختل

 األمر الذ� انع�س على المنظومة المؤسس�ة الدول�ة واإلقل�م�ة لم�افحته والتصد� آلثاره

  .وعلى نشاطها في هذا المجال

  التصحر لم�افحة واإلقل�مي الدولي المؤسسي اإلطار :الثاني الم�حث

بیئ�ة ذات ارت�ا� �مسائل بیئ�ة أخر�، وذات �عد عالمي وال  مسألةحر التص �عد

ة، وٕانما هي ظاهرة منتشرة في جم�ع أحدتخص دولة معینة، أو منطقة خاصة، أو قارة و 

 110مناط� العالم و�درجات متفاوتة، وهو مش�لة منتشرة في �ل قارات العالم إذ یهدد 

�المائة من مساحة  41,2فة والصحار� نس�ة دولة من دول العالم، وتمثل األراضي الجا

ا ، وتلعب األمم المتحدة وو�الته2مل�ار شخص 2.1ال�ا�سة في العالم و�قطنها ما �قارب

في م�افحة التصحر �اعت�ارها المنظمة العالم�ة األكثر  ا�ارز  االمتخصصة التا�عة لها دور 

تمث�ال لدول العالم، �اإلضافة إلى المنظمات اإلقل�م�ة التي تقوم بدور مهم في الجهود 

الدول�ة لم�افحة التصحر، ونتناول في هذا الم�حث اإلطار المؤسسي واإلقل�مي لم�افحة 

 ك �التطرق لدور هیئة األمم المتحدة من خالل دور أجهزتها الرئ�س�ةالتصحر، وذل

في المطلب األول، ثم نتطرق إلى دور  التصحر م�افحة في المتخصصة وو�االتها

�اإلضافة إلى دور  المنظمات اإلقل�م�ة ودورها في م�افحة التصحر في المطلب الثاني،

                                                 
ول 1 تعاون  برتو�ـ ل ا شمال دول بین ا ق� فر� اومة مجال في إ  .ساب� مرجع الصحراو�، الزحف مق

2 - www.un.org/ar/events/desertification_decade/value.shtml  
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حة التصحر وذلك ألهم�ة المعارف المؤسسات الداعمة على المستو� الدولي مجال م�اف

  .في المطلب الثالثالعلم�ة والدور األساسي للتمو�ل في ذلك 

  التصحر م�افحة في المتحدة األمم دور :األول المطلب

 فهم في �بیر �ش�ل البیئة �حما�ة المتعل� المتحدة األمم نشا� ساهم

 وش�ل الطب�ع�ة، والموارد اإلنسان على الوخ�مة وآثارها التصحر ظاهرة

 التصحر �م�افحة المتعلقة الدول�ة االتفاق�ة القواعد لتطور أساس�ا منطلقا

المنظمة العالم�ة األكثر  بوصفها المتحدة األمم دور وسنتناول آثاره، من والتقلیل

 في المتحدة لألمم الرئ�س�ة األجهزة دور  تمث�ال لدول العالم من خالل التطرق إلى

 م�افحة في المتخصصة الو�االت دور ،)األول الفرع(التصحر م�افحة

  .)الثاني الفرع(التصحر

  التصحر م�افحة في المتحدة لألمم الرئ�س�ة األجهزة دور /األول الفرع 

مجال  ستة ه�اكل رئ�س�ة یتنوع من المتحدة لألمم رئ�س�ةال األجهزة تتش�ل

، وفي مجال 1المستو� الدوليحما�ة البیئة على  اختصاصها وتغطي مجاالت نشاطها

س�قتصر �حثنا على   م�افحة التصحر وتطور القواعد التي تنظمه على المستو� الدولي 

والمجلس االقتصاد� واالجتماعي  ،)أوال(�ل من الجمع�ة العامة لهیئة األمم المتحدة دور 

  .في م�افحة التصحر والحد منه )ثان�ا(

  :التصحر م�افحة في المتحدة األمم لهیئة العامة الجمع�ة دور /أوال

ه�اكلها الرئ�س�ة،  أحدتعد الجمع�ة العامة الجهاز التشر�عي لهیئة األمم المتحدة و 

تضم جم�ع أعضاء األمم المتحدة، تقوم بدور �ارز في التصد� للمسائل البیئ�ة المعقدة، 

                                                 
الجمع�ة العامة، ومجلس األمن، والمجلس االقتصاد� واالجتماعي، : لمنظمة األمم المتحدة ستة ه�اكل رئ�س�ة -1

 .لس الوصا�ةومح�مة العدل الدول�ة، واألمانة العامة، ومج
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�ما تنظر في الترتی�ات المال�ة المتعلقة منها،  أحدعد العالمي التي �عد التصحر و وذات ال�

من میثاق األمم المتحدة،  �57المیزان�ة مع الو�االت المتخصصة المشار إلیها في المادة 

   .1وتصدق علیها، وتدرس المیزان�ات اإلدار�ة لتلك الو�االت التي تقدم إلیها توص�اتها

أضفت الجمع�ة العامة لألمم المتحدة من خالل نشاطها الص�غة العالم�ة لمش�لة 

و�تجسد دورها �اعت�ارها هیئة رئ�س�ة في هیئة األمم المتحدة، وموقعا مر�ز�ا التصحر، 

ییر للمناقشة ورسم الس�اسات وتمثیل األعضاء، �ما تضطلع بدور أساسي في إرساء المعا

وتدو�ن القانون الدولي من خالل مجهودها ذ� الصلة في ما أصدرته من قرارات لها 

بیئ�ة، وأبرزت من خاللها مد� خطورتها، وتعقیداتها، وضرورة  مسألةعالقة �التصحر �

حشد جهود المجتمع الدولي لم�افحتها، �ما بینت مد� ترا�طها �العدید من القضا�ا ذات 

ما تعل� منها �مسائل بیئ�ة أخر� �ظاهرة تغیر المناخ، والتنوع االهتمام الدولي، سواء 

البیولوجي، أو تأثیرها وتأثرها �قضا�ا أخر� ذات اهتمام دولي، �انتشار الفقر، وسوء 

التغذ�ة، وانعدام األمن الغذائي، وتضمنت هذه القرارات مختلف العناصر المرت�طة �ظاهرة 

ق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر التي تعد سنتناول دورها قبل صدور اتفا التصحر، 

  :للتصد� لها ومنع انتشارها ثم مرحلة ما �عد ذلك امرجع� ادول� اإطار قانون�

دور الجمع�ة العامة لهیئة األمم المتحدة في م�افحة التصحر ما قبل وضع / 01

  :اتفاق�ة األمم المتحدة م�افحة التصحر

صحر �مش�لة بیئ�ة ذات �عد عالمي ح التتمیزت هذه المرحلة ببدا�ة ظهور مصطل

حشد التعاون الدولي للتصد� لها، وفي هذه المرحلة تجسد اهتمام الجمع�ة العامة وأهم�ة 

�مش�لة التصحر من خالل إصدارها للعدید من القرارات ذات االرت�ا� �التصحر وم�افحته 

  :منها

                                                 
 .من میثاق األمم المتحدة 3 فقرة 17المادة  -1
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�النظر في الحالة  والمتعل� 17/10/1973والمؤرخ في ) 28.د(3054القرار رقم  -

االقتصاد�ة واالجتماع�ة في منطقة الساحل اإلفر�ق�ة المن�و�ة �الجفاف والتدابیر التي یلزم 

اتخاذها لفائدة هذه المنطقة، والذ� جاء بهدف حشد الدعم والموارد المال�ة لمساعدة دول 

اف التي الساحل اإلفر�ق�ة من طرف المجتمع الدولي لمساعدتها على التصد� لموجة الجف

  .لحقت �المنطقة 

حول برنامج عمل إلقامة نظام اقتصاد�  01/05/1974المؤرخ في  3202القرار رقم  -

دولي جدید، أوصت ف�ه �اتخاذ تدابیر ملموسة لم�افحة التصحر، ومساعدة المناط� 

  .والجهات المتضررة اقتصاد�ا

مم المتحدة المتعل� �مؤتمر األ 15/12/1975المؤرخ في ) 30.د(3511القرار  -

  .لم�افحة التصحر

الذ� قررت ف�ه الجمع�ة العامة  12/1975/ 17المؤرخ في ) 29.د(3337القرار  -

 .الشروع في عمل دولي متضافر لم�افحة التصحر

وتبنت الجمع�ة العامة عدة قرارات تضمنت تقد�م مساعدات لعدة مناط� من العالم 

  1أفغانستان: ة على البیئة واإلنسان منها تأثرت �ظاهرة الجفاف وما خلفته من أثار وخ�م

المتصلة  والمتضمن للمسائل  33/116و�موجب القرار  29/01/1979، وفي 2أثیو��ا

تم فتح  حساب خاص بتمو�ل تنفیذ  1979-�1978المیزان�ة البرامج�ة لفترة السنتین 

 1972د�سمبر 15المؤرخ في  2997و�عد قرارها رقم خطة العمل لم�افحة التصحر، 

المتعل� برنامج األمم المتحدة للبیئة �و�الة متخصصة متصدرة للجهود التي تبذلها األمم 

                                                 
 26لقرار الجمع�ة العامة في دورتها المتضمنة 2757الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم  1

 .والمتعل� بتقد�م المساعدة إلى أفغانستان في أعقاب السنتین من الجفاف الشدید، 11/10/1971المؤرخ في و 

المؤرخ في ، 31/172رقملقرار الجمع�ة العامة رقم ثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة متضمنة الو  2

 .والمتعل� بتقد�م المساعدة إلى المناط� المن�و�ة �الجفاف في أثیو��ا، 106في جلستها العامة  21/12/1976



  اإلطار الدولي واإلقلیمي لمكافحة التصحر                             الفصل األول  
  

63 
 

ئة العالم�ة، وتهتم بتنسی� األنشطة البیئ�ة داخل منظومة األمم المتحدة المتحدة لحما�ة البی

  . ذو اثر ایجابي على م�افحة التصحر

دور الجمع�ة العامة لهیئة األمم المتحدة في م�افحة التصحر ما �عد وضع  -02

  : اتفاق�ة األمم المتحدة م�افحة التصحر

التصحر وتجلى ذلك من  استمرت الجمع�ة العامة �االهتمام �موضوع م�افحة

  :خالل إصدارها للعدید من القرارات �التالي

المؤرخ  47/188القرار رقم  1992أصدرت الجمع�ة العامة استجا�ة لدعوة مؤتمر ر�و  -

والمتعل� بإنشاء لجنة ح�وم�ة إلعداد اتفاق�ة دول�ة حول التصحر،  1992في د�سمبر

األمر الذ� �ان نتیجته اعتماد اتفاق�ة األمم  21/2وذلك ط�قا للتوص�ة الواردة في األجندة 

  .المتحدة لم�افحة التصحر

والذ� �موج�ه قررت الجمع�ة العامة  19/12/1995المؤرخ في  49/115القرار  -

یونیو یوما عالم�ا لم�افحة التصحر والجفاف �حتفل �ه �ل سنة ابتداء من عام  17إعالن 

وء على مجهودات المجتمع الدولي �شأن ، بهدف ز�ادة الوعي العام وتسل�� الض1995

م�افحة التصحر وأثار الجفاف، وتنفیذ أح�ام اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر 

  .وخاصة في إفر�ق�ا

-2010،  والمتضمن إلعالن الفترة 19/02/2008المؤرخ في  62/195القرار رقم  -

  .  عقدا لألمم المتحدة للصحار� وم�افحة التصحر 2020

ذت الجمع�ة العامة جملة من اإلجراءات الس�اس�ة، واالقتصاد�ة، واإلنسان�ة واتخ

واالجتماع�ة، والقانون�ة، أثرت على ح�اة المالیین من ال�شر في جم�ع أرجاء العالم، مثل 

المؤرخ في  55/2اإلعالن التار�خي �شأن األلف�ة الذ� اعتمدته �موجب قرارها رقم 



  اإلطار الدولي واإلقلیمي لمكافحة التصحر                             الفصل األول  
  

64 
 

 �2005ة الجتماع القمة العالمي لألمم المتحدة لعام، والوث�قة الختام2000/ 13/09

  .24/05/2005المؤرخ في  60/1المعتمدة �موجب القرار رقم 

�اإلضافة إلى مجموع قراراتها التي أصدرتها �شان ظاهرة التصحر وم�افحتها 

ساهمت الجمع�ة العامة لألمم المتحدة في بناء وتش�یل رؤ�ة واسعة النطاق، وفهم أعم� 

لمشاكل البیئ�ة، ومن ضمنها ظاهرة التصحر وارت�اطاتها المتشع�ة، وتعقیداتها، واشمل ل

وٕایجاد آل�ات فعالة لم�افحتها، وذلك من خالل المساهمة في إقامة العدید من المؤتمرات 

  . 1الدول�ة

  التصحر م�افحة في واالجتماعي االقتصاد� المجلس دور /ثان�ا

تش�ل التحد�ات االقتصاد�ة واالجتماع�ة والبیئ�ة التي یواجها العالم مجال اهتمام 

 وهو الم�ان الذ� یجر� ف�ه �حث واالجتماعي لهیئة األمم المتحدة المجلس االقتصاد�

ومناقشة هذه القضا�ا، والذ� تصدر ف�ه توص�ات �شأن الس�اسات المت�عة تجاهها، وتعمل 

للتنم�ة االقتصاد�ة  االتفاق�ة على دمج م�افحة التصحر في رسم الس�اسات الوطن�ة

  . 2وعلى الر�� بینه و�ین محار�ة الفقر واالجتماع�ة

و�عتبر المجلس االقتصاد� واالجتماعي هیئة رئ�س�ة أنشئت �موجب میثاق األمم 

وتقد�م التوص�ات �شأن  عمل على تنسی� واستعراض الس�اسات، �1946المتحدة في عام 

جمع�ة العامة للدول األعضاء في األمم المتحدة للقضا�ا التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة 

مما �ش�ل  الملزمغیر  إال أن طا�عها، ت المتخصصة بهدف تنسی� نشاطاتهاوالو�اال

                                                 
 �90حضور أكثر من  1977سبتمبر  09أوت إلى  29مؤتمر األمم المتحدة للتصحر في نیرو�ي ��ین�ا من منها  1

، ومؤتمر األمم المتحدة حول البیئة من الي انعقد 1دولة، الذ� خلص إلى وضع خطة األمم المتحدة لم�افحة التصحر

و�عد أول مؤتمر دولي لحما�ة البیئة اإلنسان�ة، ومؤتمر األمم  1972یونیو  16إلى  5في ستو�هولم �السو�د من 

المؤتمر أ�ضا �اسم �قمة األرض الذ� �عد من ابرز نتائجه عرف هذا 1992المتحدة للبیئة والتنم�ة ر�ود� جانیرو 

وضع اتفاق�ات ر�و الثالث، إعالن ر�و �شأن البیئة والتنم�ة، وجدول أعمال القرن الحاد� والعشر�ن، �اإلضافة إلى 

 .20+ر�و 2012ومؤتمر األمم المتحدة للتنم�ة المستدامة  2009مؤتمر �و�نهاجن للتغیرات المناخ�ة 

2 Marc bied-charreton,Secheresse, Desertification et Developpement en afrique. op.cit 
.p11. 
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تنفیذ األهداف اإلنمائ�ة لأللف�ة والتي لها عالقة �م�افحة �شأن أ�ضا في أداء دوره، و  اعائق

 . 1التصحر وتدهور األراضي

و�تألف المجلس االقتصاد� واالجتماعي من أر�عة وخمسین عضوًا من األمم 

، و�قوم بدراسات، و�ضع تقار�ر عن المسائل الدول�ة في 2خبهم الجمع�ة العامةالمتحدة تنت

المجاالت االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة، �اإلضافة إلى التعل�م والصحة، �ما له أن 

ه أن �قدم توص�اته في أ�ة یوجه إلى مثل تلك الدراسات وٕالى وضع مثل تلك التقار�ر، ول

، وٕالى الو�االت "األمم المتحدة"من تلك المسائل إلى الجمع�ة العامة، وٕالى أعضاء  مسألة

  .3المتخصصة ذات الشأن

لعدید من القرارات بإصداره لالمجلس االقتصاد� �مش�لة التصحر  تجلى اهتمامو 

ظاهرة، وأهم�ة التعاون الدولي في تنفیذ برامج م�افحة التي یؤ�د فیها على خطورة ال

لو�ة م�افحة ظاهرة التصحر تعبئة الموارد المال�ة الدول�ة، وأو التصحر والجفاف، و 

 .   4والجفاف في إطار برامج المساعدة اإلنمائ�ة

        التصحر م�افحة في المتخصصة الو�االت دور :الثاني الفرع

حسب طب�عة المنظمات والو�االت المتخصصة التا�عة لألمم المتحدة �ل  تساهم

في تطو�ر القواعد القانون�ة المتعلقة �حما�ة صاصها من خالل نشاطها عملها ومجال اخت

البیئة عامة على المستو� الدولي، و�تجلى أهم�ة عملها في تنظ�م مجال م�افحة التصحر 

�اطاتها �المسائل مش�لة التصحر وتعقیداتها وارتل هاإبراز من خالل  على المستو� الدولي

                                                 
، 09/01/2007، والمؤرخة  في A/Res/61/16الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم -1

، والمتعل� بتعز�ز 20/11/2006في دورتها الحاد�ة والستین، والمؤرخ في  61/16والمتضمنة لقرار الجمع�ة العامة رقم 

 .دور المجلس االقتصاد� واالجتماعي

 .، مرجع سابقمن میثاق األمم المتحدة 61المادة  -2

 .من المرجع نفسه 62المادة  -3

، والمتعلقة 26/07/1991 ، المؤرخة في/96/1991E: الوثائ� الرسم�ة للمجلس االقتصاد� واالجتماعي، الوث�قة رقم 4

 .�137البلدان المن�و�ة �التصحر والجفاف وخاصة في إفر�ق�ا، ص
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وتعز�ز  وٕانشاء في فهم ظاهرة التصحر ا�بیر  ار دو  تؤد�، و�التالي فهي األخر�  البیئ�ة

م�افحته،  وهذا ما سنحاول توض�حه من خالل التعرض لدور �ل برنامج األمم آل�ات  

، منظمة األغذ�ة والزراعة لألمم )ثان�ا(، و�رنامج األمم المتحدة اإلنمائي)أوال(المتحدة للبیئة

، منظمة الصحة )را�عا(ظمة األمم المتحدة للتر��ة والعلوم والثقافة، من)ثالثا(المتحدة 

  ).سادسا(، المنظمة العالم�ة لألرصاد الجو�ة )خامسا(العالم�ة 

  :التصحر م�افحة في (UNEP) للبیئة المتحدة األمم برنامج دور /أوال

استجا�ة لقرار الجمع�ة العامة رقم   (UNEP)1رنامج األمم المتحدة للبیئةأنشئ ب

وهو السلطة البیئ�ة العالم�ة والمرجع�ة التي تحدد  ،1972د�سمبر  15المؤرخ في  2997

ي العالمي، وهو القائم على تنسی� األنشطة البیئ�ة داخل منظومة جدول األعمال البیئ

األمم المتحدة، والمتصدر للجهود التي تبذلها أسرة األمم المتحدة لحما�ة البیئة العالم�ة، 

وخاصة ف�ما یتعل� �الجوانب البیئ�ة للكوارث والنزاعات، وٕادارة النظم اإل��ولوج�ة، واإلدارة 

، وشرع في 2ة، و�فاءة الموارد، وتغیر المناخ، وم�افحة التصحرالبیئ�ة، والمواد الضار 

  :و�تضمن أر�عة أجهزة رئ�س�ة هي 1973عمله ابتداء من عام 

  .3، اللجنة اإلدار�ة للتنسی�، وصندوق البیئةمجلس اإلدارة، األمانة العامة

في ر�و د� جانیرو في عام و�عد مؤتمر األمم المتحدة المعني �البیئة والتنم�ة 

محور جم�ع األنشطة البیئ�ة لمنظومة األمم  أص�ح برنامج األمم المتحدة للبیئة 1992

، واتفاق�ة األمم ع البیولوجياتفاق�ة األمم المتحدة للتنو المتحدة، ولعب دورا �بیرا في اعتماد 

المتحدة اإلطار�ة بتغیر المناخ، واتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر في البلدان التي 

 .تعاني من الجفاف الشدید ومن التصحر و�خاصة في دول إفر�ق�ا

                                                 
1 The United Nations Environment Program. 
2- www.unep.org/arabic/abuot Dernière visite à 13.00, le03-09-2015 

ناد�ا لیت�م سعید، دور المنظمات الدول�ة في حما�ة البیئة من التلوث �النفا�ات الخطرة، دار الحامد للنشر والتوز�ع،  3

 .225إلى 221، من الصفحة 2016، 01عمان األردن، الط�عة 
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�مرحلة  اقتصاد�اتهاو�ش�ل میدان بناء القدرات للبلدان النام�ة وتلك التي تمر 

والدعم التكنولوجي في المجال البیئي عنصران أساس�ان في عمل ونشا� برنامج  انتقال�ة،

  .1األمم المتحدة للبیئة

النظام الدولي  عناصر بین والتنسی�یتولى برنامج األمم المتحدة للبیئة اإلشراف 

 فهم على �ساعد الذ� ،)2GEMS(لرصد ومالحظة بیئة اإلنسان ومواردها الطب�ع�ة 

 الطب�ع�ة، الموارد على والمحافظة اإلنسان وصحة �المناخ وعالقتها البیئ�ة المسائل

 �الف�ضانات الطب�ع�ة �الكوارث والتنبؤ البیئة، حما�ة وخط� برامج تقی�م في أ�ضا و�ساهم

  .3والجفاف

نمائي المتحدة األمم برنامج/ثان�ا   اإل

تأسس برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل دمج البرنامجین التا�عین لألمم 

هما برنامج األمم المتحدة للمساعدة التقن�ة الموسع و�رنامج األمم المتحدة للدعم  المتحدة

رائدا انع�س  اوهو یؤد� دور  1966ومنذ نشأته من طرف الجمع�ة العامة سنة  الخاص،

  .اإلنمائ�ة وطرق تنفیذها اتالمساعدعلى تقد�م 

طن�ة واإلقل�م�ة �عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تشج�ع المنتد�ات الو  

والدول�ة ومختلف األطراف لتحلیل القضا�ا وٕایجاد الحلول لها، وتنسی� المساعدة أثناء 

تنفیذ القرارات المتخذة على الصعید الدولي �ما في ذلك األهداف اإلنمائ�ة لأللف�ة، وتقد�م 

تنم�ة مع الدعم للمشار�ع والبرامج الرائدة ومراقبتها وتقی�مها، و�عمل �صفته مستشارا لل

�ما في الوقا�ة وتسییر أثار األزمات،  لدان النام�ة، �ما �قوم بدور خاصح�ومات الب

                                                 
، 19/02/2008، والمؤرخة في  A/Res/62/195الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم 1

والمتضمن ،19/12/2008والمؤرخ في  ،الثان�ة والستون  في دورتها 62/195والمتضمنة لقرار الجمع�ة العامة رقم 

 .لتقر�ر برنامج األمم المتحدة للبیئة عن دورته الرا�عة والعشر�ن
2 Globle Environmental Monitoring System.    

 .186حل�م شوشة، نظم القانون الدولي العام في شان حما�ة بیئة الهواء الجو�، مرجع ساب�، ص أحمد جالل عبد ال 3
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المعاییر والممارسات الهادفة إلى حل  نشر�ساهم في مساعدة المجتمع الدولي في اعتماد و 

المشاكل العالم�ة وتعم�م وتطو�ر نماذج جدیدة للتنم�ة، وساهم في تقد�م الدعم التقني 

  .1دولة إلعداد برامج العمل الوطن�ة الخاصة بها  60ألكثر من والمالي 

شارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عمل�ة التفاوض حول اتفاق�ة األمم المتحدة 

الصندوق الدولي و لم�افحة التصحر، إذ قدم �اإلضافة إلى برنامج األمم المتحدة للبیئة 

 بنكوال والزراعة التغذ�ة ومنظمة الجو�ة، لألرصاد العالم�ة والمنظمة للتنم�ة الزراع�ة

  . االتفاق�ة �شان التفاوض �عمل�ة المتعلقة لألنشطة الدعم أش�ال �ل والیونس�و الدولي

في الفترة األولى لدخول اتفاق�ة م�افحة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

على االستفادة من تجارب وخبرات م�تب األمم المتحدة للمنطقة التصحر حیز النفاذ 

اكتسبها في مجال م�افحة التصحر أثناء فترة الجفاف التي  السودان�ة الساحل�ة  التي

  . 2أص�ح اسمه م�تب م�افحة التصحر والجفاف 1995ضر�ت المنطقة ومنذ أفر�ل

فعال  �ش�ل العمل�ات وتسلسل إدارة المعلومات الح�ومات على مساعدة وفي إطار

 أجل من واإلدارة المعلومات نظام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتطو�ر برنامج  قام

 ح�ومي  موظف 1500 واستفاد بلداً  عشر س�عة طب� فيSIGOB الد�مقراط�ة  الحو�مة

  .3الالتین�ة أمر��ا من معظمهم

-الفقر'' للبیئة �م�ادرة حدةالمت األمم برنامج مع �الشراكة اإلنمائي البرنامج وقام

 الفقراء لمساعدة العامة النفقات توج�ه ��ف�ة على التح�م في البلدان �مساعدة'' البیئة

                                                 
1 Jean-Marc Bellot, Jean-Marc Châtaigner, « Chapitre 8 - Réduire la pauvreté. À quoi sert 
le PNUD ? », in Guillaume Devin, Faire la paix , Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « 
Références», 2009 (), p. 199-239.p201. . 

، الصادرة عن 21/08/1995والمؤرخة في  ،A /347/50الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم 2

 .التصحر والجفاف: لتقر�ر األمین العام �شان البیئة والتنم�ة المستدامة والمتضمنةالجمع�ة العامة في دورتها الخمسون، 
، نیو�ورك ''شراكات جدیدة من أجل التنم�ة''�عنوان  2014-2013األمم المتحدة اإلنمائي، التقر�ر السنو�  برنامج 3

 .24ص .2014جوان 
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 مبتكر ر�اد� نموذج تطبی� خاللها من والمناخ، التي تم البیئة استدامة على والعمل

 ا�ا البیئةقض على اإلنفاق المناخ، و�فضلها مثال نما مجال في العام اإلنفاق الستعراض

الوطن�ة إلى  المیزان�ة من �المائة 2.5 إلى �المائة 0.4 من رواندا في المناخي والتغیر

 والبیئة الفقر بین تر�� التي للمشار�ع خاص صندوق  تأس�س تم �ما ،2013عام غا�ة

  . 1والمناخ

التي  العالم�ة الم�ادرات في العدید اأساس� فاعال اإلنمائي المتحدة األمم برنامج �عد

 المواض�ع المرت�طة �م�افحته �قطاع الغا�ات، أحدتتعل� �التصحر م�اشرة أو تتناول 

 البیولوجي، التنوع على الحفا� مسألةو  الطاقة، على الفقراء وموضوع حصول

 البیئة مرف� برامج تنفیذ �قود �ما الم�اه وموارد المناخ، تغیر مع التكیف واستراتیج�ات

 صنادی�ال من لد�ه العدیدو  ، �2المناخ الصلة ذات األخر�  الصنادی� من وطائفة العالم�ة

 تلب�ة على البرنامج من المستفیدة البلدان مساعدة التي تهدف إلى  المواض�ع�ة االستئمان�ة

  :اإلنمائ�ة منها أولو�اتها

  �الفقر المعني المواض�عي أالستئماني الصندوق / 01

 ستراتیج�ةاال الم�ادرات ، و�عمل على دعم2001عام في هذا الصندوق  تأسس

 اإلجمالي اإلنفاق لأللف�ة، و�لغ اإلنمائ�ة األهداف وتحقی� الفقر من الهادفة للحد المبتكرة

 . 1,197,7523 $أكثر  2011عام في للصندوق 

  

  

                                                 
 .�27 ص المرجع الساب ،A /347/50الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم  1

، نیو�ورك، جو�ل�ة "نر�د الذ� المستدام المستقبل" ،2012-2011اإلنمائي، التقر�ر السنو�  المتحدة األمم برنامج 2

 .20، ص 2012
 .24المرجع نفسه، ص  3
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  والبیئة للطاقة المواض�عي أالستئماني الصندوق / 02

 تحقی� على النام�ة من خالله �قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المساعدة للبلدان

 أد� المستدامة، وقد ال�شر�ة التنم�ة وتحسین الفقر، على والقضاء ،اقتصاد�اتها يف تحّول

 على مبتكرة م�ادرات تطو�ر في محور�اً  دوراً  2001 عام في تأس�سه منذ الصندوق  هذا

 البیئة قضا�ا تعم�م مواض�ع�ة هي مجاالت أر�ع في البرامج الصندوق  هذا و�دعم األرض،

 م�ادرات البیئي، وتشج�ع التمو�ل مصادر إلى الوصول على البلدان والطاقة، ومساعدة

 للفقراء، و�لغ والطاقة البیئة خدمات إلى الوصول إم�ان�ة وتوس�ع المناخ، تغیر مع التكّیف

  .1أمر��ي دوالر مالیین 5 من أكثر  2011 عام في للصندوق  اإلجمالي اإلنفاق

  :2المتحدة لألمم والزراعة األغذ�ة منظمة /ثالثا

 األغذ�ة منظمة�ش�ل تحقی� األمن الغذائي عنصرا جوهر�ا وأساس�ا في جهود 

افة إلى القضاء على الجوع والفقر و�ذلك یرت�� نشاطها ، �اإلضالمتحدة لألمم الزراعةو 

   .على األمن الغذائي السلب�ة اتهتأثیر ل �مجال م�افحة التصحر والتصد�

م�افحة التصحر إلى التصد� لتدهور األراضي وانع�اسه السلبي على األمن تهدف 

من خالل ما تشرف المنظمة و  أهداف� مع وهذا ما یتوافالغذائي لألفراد والجماعات، 

  :عل�ه من برامج مختلفة مثل

برنامج الفاو لدعم ال�حوث في مجال الغا�ات في آس�ا ومنطقة الهاد� بتمو�ل من  -

مصرف التنم�ة األسیو� و�رنامج األمم المتحدة وح�ومة سو�سرا یوفر نموذجا لتعز�ز بناء 

   .1القدرات

                                                 
، المرجع الساب�، "نر�د الذ� المستدام المستقبل" ،2012- 2011 اإلنمائي، التقر�ر السنو�  المتحدة األمم برنامج 1

 .26ص

ح�ومة في سبر�نغز �فرجین�ا �الوال�ات المتحدة األمر���ة بهدف إنشاء منظمة دائمة لألغذ�ة  44اجتمعت  1943في  2

تم إنشائها �و�الة متخصصة لألمم المتحدة، تضم في عضو�تها �صفتها منظمة دول�ة ح�وم�ة  1945زراعة، وفي وال

 .بلد 130دولة، وعضو�ن منتسبین، ومنظمة وأحدة هي االتحاد األورو�ي، وتتواجد في أكثر من  194
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برنامج األمن الغذائي الذ� یدعم عدد من األنشطة األساس�ة ذات العالقة �االتفاق�ة  -

حة التصحر مثل مراق�ة الم�اه وفعال�ة استخدامها، تنو�ع الزراعات الدول�ة لم�اف

  .2والممارسات الزراع�ة المستدامة

 المشترك بین) Food Standards Programed(معاییر األغذ�ة العالمي  برنامج -

 WHOومنظمة الصحة العالم�ة    FAOالمتحدة لألمم والزراعة األغذ�ة منظمة

   .3)دستور الغذاء ( و�سمى 

على تنسی� التعاون بین  المتحدة لألمم والزراعة األغذ�ة منظمة لتعم�ما 

تنمو�ة مع تلك الدول التي هي �حاجة  لك حلوالتمبلدان الجنوب و�ذلك بر�� الدول التي ت

إلى حلول �ما تقوم بتدع�م م�ادرات التعاون بین دول الجنوب من خالل تنسی� الحوار 

ساهمت الفاو في تسهیل علم�ات  1996وت�ادل الخبرات وتوفیر اإلشراف الفني، ومنذ  

ن الخبراء والفنیین إلى م1800ت�ادل الخبرات والمعرفة التقن�ة من خالل إ�فاد أكثر من 

في إفر�ق�ا وآس�ا والمح�� الهاد� وأمر��ا الالتین�ة وال�حر الكار�بي   ابلد 50 من أكثر

  .4والشرق األدنى

وفي إطار مجهوداتها الهادفة لمعالجة أثار التصحر وأضراره قامت المنظمة        

متعلقة ���ف�ة استعمال   یل ألراضي العالم تضمن عدة م�اد�بوضع دل 1981سنة

                                                                                                                                                    
استعراض المجموعات القطاع�ة : لجنة التنم�ة المستدامة تقر�ر األمین العام  المجلس االقتصاد� واالجتماعي، 1

 .30،ص 14/02/1995األراضي والتصحر والغا�ات والتنوع البیولوجي المؤرخ في : المرحلة الثان�ة 

، المؤرخة في E/CN.17/2000/6/Add.2 :الوثائ� الرسم�ة للمجلس االقتصاد� واالجتماعي، الوث�قة رقم 2

م�افحة (ٕادارة موارد األرض لتقر�ر األمین العام حول تحقی� التكامل في التخط�� و ،والمتضمنة 03/02/2000

 .07، ص)التصحر والجفاف
ومنظمة الصحة العالم�ة لوضع مواصفات دول�ة موحدة  Faoین �برنامج مشترك ب 1963أنشى: الدستور الغذائي  3

األغذ�ة من أجل حما�ة صحة المستهلك وتشج�ع الممارسات العادلة في تجارة األغذ�ة مما ��فل سالمتها وأهلیتها، 

  :لالطالع أكثر انظر. وتعتبر نصوصه مرجعا في النزاعات التجارة العالم�ة

a15.30 . vu le 07/05/2016cadexalimentarius/cadex/ar/home -who-www.fao.org/fao 
 :، التعاون ما بین بلدان الجنوب منشور محمل من المنظمة العالم�ة للتغذ�ة والزراعة 4

 www.Fao.org/Partmenships/  07/05/2016نظر یوم. 
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وقامت سنة  األراضي، وتحسین إنتاجها، وحمایتها من أخطار التصحر واالنجراف،

 ادور و�التعاون مع منظمة الیونس�و بإعداد خر�طة عالم�ة للتصحر، �ما تؤد�  1974

من خالل تنفیذها للبرنامج الدولي لرصد الح�اة البر�ة  هام في مجال رصد حالة البیئة

وخاصة حالة الوس� الطب�عي للكائنات المهددة �االنقراض، وذلك �التعاون مع برنامج 

  .1للبیئة واالتحاد الدولي لص�انة الطب�عة والموارد الطب�ع�ةاألمم المتحدة 

لجفاف والتصحر في بإفر�ق�ا وتتضمن جهود منظمة األغذ�ة والزراعة  في مجال م�افحة ا

  :البرامج  التال�ة

 البرنامج الخاص لألمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. 

 البرنامج الدولي لص�انة واستصالح األراضي في إفر�ق�ا. 

 البرنامج الدولي للم�اه والزراعة المستدامة. 

 عن األغذ�ة والزراعة النظام العالمي لإلعالم واإلنذار الم��ر. 

 خطة معونات األمن الغذائي. 

 برنامج الغا�ات واألشجار والس�ان. 

 نظام رصد البیئة في الوقت الحق�قي �استخدام صور األقمار الصناع�ة في إفر�ق�ا. 

 2خر�طة الغطاء األرضي وقاعدة الب�انات الجغراف�ة الرقم�ة في إفر�ق�ا.  

                                                 
أحمد عبدالكر�م سالمة، قانون حما�ة البیئة دراسة تأصیل�ة في األنظمة الوطن�ة واالتفاق�ة، النشر العلمي والمطا�ع،  1

 .375جامعة الملك سعود، السعود�ة، ص 
تغذ�ة والزراعة، المؤتمـر اإلقل�مي السادس والعشرون للشرق األدنى �طهران، جمهور�ة إیران وثائ� المنظمة العالم�ة لل 2

،الخط� طو�لة األجل �شأن إدارة ظاهرة الجفاف وتخفیف آثارها في الشرق 2002مارس  13-9 اإلسالم�ة،

   http://www.fao.org/docrep/meeting/004/Y6067A.htm: محملة من الموقع األدنى
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  :والثقافة والعلوم للتر��ة المتحدة األمم منظمة /را�عا

�القضا�ا البیئ�ة  والثقافة والعلوم لتر��ةل المتحدة األمم منظمةاهتمام یتجلى 

 من خالل سعیها إلى تسخیر المعارف العلم�ة ألغراض التنم�ة على نحو مستدام، و�ذا

ارث الطب�ع�ة والتخفیف من العلوم الستخدام الموارد الطب�ع�ة، والحد من الكو  تسخیر

  المتحدة مماأل منظمة الجافة واألراضي الصحار�  �قضا�ا هااهتمام آثارها، وسب�

الذ� �ان  1960و 1950بتبني برنامج عالمي لدراسة المناط� الجافة ف�ما بین  قامت إذ

تشج�ع ال�حوث العلم�ة في هذا المجال وز�ادة المعارف العلم�ة حوله،  إلىیهدف 

واستطاعت من ، الجافة األراضيخدمة المجتمعات المستوطنة في هذه  إلى�اإلضافة 

�ما ساهمت أ�ضا قضا�ا األراضي الجافة وأهم�ة دراستها،  إلىالم ار العأنظخالله لفت 

العالقة بین اإلنسان  فهم إلىالهادف من خالل برنامجها المتعل� �اإلنسان والمح�� 

والمح�� الحیو� الذ� �ع�ش ف�ه في تشج�ع الدول على االهتمام �ال�حوث العلم�ة في 

   .1الجافة واألراضيمجال الصحار� 

لثقافة والعلوم للتر��ة المتحدة األمم منظمةوساهمت   إثراء في وا

لبیئة لحما�ة االتفاق�ة المنظومة  من �ل وضع في امشار�ته خالل من ا

 �اعت�ارها وخاصة الدول�ة األهم�ة ذات الرط�ة �األراضي المتعلقة االتفاق�ة

لبر�ة، للطیور مالجئ وتقوم  ،2والثقافي الطب�عي التراث لحما�ة �ار�س واتفاق�ة ا

بدور فعال في تعز�ز االستخدام المستدام للنظم اإل��ولوج�ة األرض�ة �ما تشمله من إدارة 

مستدامة للغا�ات، وم�افحة التصحر، ووقف فقدان التنوع البیولوجي، و�جهود �بیرة في 

                                                 
اح القصاص، التصحر تدهور األراضي في المناط� الجافة، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة دمحم عبدالفت 1

 .38و 37، ص 1999، ف�فر� 242والفنون واألدب الكو�ت، العدد 

 ز�د المال صاف�ة، حما�ة البیئة في إطار التنم�ة المستدامة على ضوء أح�ام القانون الدولي، مرجع ساب� ، ص 2

176. 
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توظیف استراتیج�ات جدیدة للحفا� على الم�اه من خالل برنامجها الهیدرولوجي الدولي 

1خصص لل�حوث في مجال الم�اه وٕادارة الموارد المائ�ةالم
   

لثقافة والعلوم للتر��ة المتحدة األمم منظمة جهود ساهمت  المتعلقة وا

 لفهما ونشر والتصحر الجفاف �قضا�ا العلمي الوعي نشر في العلم�ة ل�حوث�ا

 لالهتمام الدول تشج�عو  ،الجافة �المناط� المرت�طة للقضا�ا الصح�ح العلمي

    .له للتصد� الصح�حة التدابیر واتخاذ التصحر مجال في العلم�ة �ال�حوث

 ةالعالم� الصحة منظمة /خامسا

تمثل منظمة الصحة العالم�ة المرجع�ة الموجهة والمنسقة للمجال الصحي داخل 

 ،2لمتحدة، فهي تؤد� دورا ق�اد�ا في التصد� للمشاكل الصح�ة العالم�ة منظومة األمم ا

 أجلات الصح�ة العالم�ة في إطار جهودها الجار�ة من وتقوم المنظمة �عرض اإلحصاء

تحسین إم�ان�ة الحصول على ب�انات عال�ة الجودة �شأن صحة الس�ان والنظم الصح�ة 

الوطن�ة، وعملت االتفاق�ة منذ بدا�ة دخولها حیز النفاذ على االهتمام �اآلثار الصح�ة 

  ،3للتصحر والجفاف وتوث�قها

ة الصح المنظمة لم�افحة التصحر ومجال األح�امهناك روا�� مشتر�ة بین 

تسب�ه العواصف الرمل�ة والذ� الذ� یؤد� إلى انتشار الغ�ار في الهواء  فالتصحرعموما، 

الناتج لتلوث الهواء و ، 4ینتج عنه الكثیر من األمراض مثل الحمة والسعال والتهاب العیون 

ة على سلب�ال هآثار و  الوثی� �مسائل الفقر، هرت�اطال اإلنسانعلى آثار صح�ة عن التصحر 

                                                 
1- www.unesco.org/mod/250712 Dernière visite à 14.00, le: 28-10-2015 

2- www.who.int/about/ar Dernière visite à 15.00, le: 26-10-2015. 
، المؤرخة في E/CN.17/1997/2/Add.11 :قتصاد� واالجتماعي، الوث�قة رقمالوثائ� الرسم�ة للمجلس اال 3

، والمتضمن لتقر�ر األمین العام المتضمن للتقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني �البیئة 22/01/1997

 .07صوالتنم�ة، 
4Gregoire de Kalbermatten Secrétaire exécutif adjoint CNULD Bonn, Allemagne 
évaluation des écosystèmes pour le Millénaire (EM) I Désertification et ressources 
naturelles, environnement et sécurité alimentaire. agriculture & développement rural 
1/2007. P08. 
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وز�ادة العواصف التصحر یؤد� إلى  إن�ما  ،1إنتاج المحاصیل الزراع�ة ونمو الغا�ات

الغ�ار�ة، وتقلص الموارد المائ�ة، ونقص الغذاء، وسوء التغذ�ة، فهو یهدد ح� �ل فرد في 

 ، و�ذلك یرت�� نشا�2عقل�ةالجسد�ة �انت أو العلى مستو� من الرعا�ة الصح�ة التمتع �أ

  .  المنظمة الصحة العالم�ة �مجال م�افحة التصحر ومعالجة آثاره

ر إذ لجهود منظمة الصحة العالم�ة وم�افحة التصح امشتر� و�ش�ل الغذاء مجاال

العناصر األساس�ة للصحة والتصحر له تأثیر سلبي عل�ه، �ما أنشأت  أحد�عد الغذاء 

فرقة عاملة معن�ة �البیئة واألمراض المدار�ة لل�حث في االرت�ا�  1993المنظمة عام 

القائم بین إدارة الغا�ات وانتقال العدو� �المالر�ا مع األخذ �النتائج عند ص�اغة خط� 

  .3ستغالل الغا�اتالعمل الوطن�ة ال

لتحقی� التنم�ة المستدامة �ما في ذلك  السل�مة للمواد الك�مائ�ة أساس�ةإن اإلدارة  

ر، والمرض والنهوض �صحة ال�شر والبیئة، وٕاساءة استعمال األسمدة القضاء على الفق

ومبیدات اآلفات التي تستعمل لتحسین المحاصیل �ساهم في تدهور األراضي وتفاقم 

، 4ظاهرة التصحر، و�ؤد� إلى أثار بیئ�ة على صحة اإلنسان قد تؤد� إلى الوفاة

ة والعوامل المساعدة على تفاقمه تساهم في وم�افحة التصحر ومعالجة أس�ا�ه المختلف

ز عمل�ة التصد� للمشاكل الصح�ة العالم�ة التي هي مجال �عز تحسین البیئة عموما وت

  .مل المنظمة العالم�ة للصحةع

                                                 
 .51، صمرجع ساب� ، geo4برنامج األمم المتحدة للبیئة، تقر�ر توقعات البیئة العالمي -1

 .من العهد الدولي للحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة 12المادة  2

األراضي : المجلس االقتصاد� واالجتماعي، تقر�ر األمین العام الستعراض المجموعات القطاع�ة المرحلة الثان�ة 3

 .33والتصحر والغا�ات والتنوع البیولوجي ص

وفاة بین األطفال دون سن  50.000ك�م�ائ�ة یتسبب في وفاة التسمم غیر المتعمد الناتج عن سوء استعمال المواد ال 4

من جم�ع %23من العبء العالمي لألمراض  %24الرا�عة عشر سنو�ا �ما تشیر التقدیرات إلى أنه �م�ن عزو نس�ة 

 الوف�ات إلى عوامل بیئ�ة أنظر تقر�ر �عنوان  الوقا�ة من األمراض  من خالل البیئات الصح�ة تقدیر عبء األمراض

  g ro.www.who من محمل 2البیئ�ة  ص
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  :الجو�ة لألرصاد العالم�ة المنظمة /سادسا

المنظمة العالم�ة لألرصاد الجو�ة المرجع�ة األساس�ة والرسم�ة في منظومة تمثل 

الر�یزة التي تش�ل  الطقس والمناخ والماءالمعلومات المتعلقة �األمم المتحدة �شأن 

وتساعد المنظمة من خالل أنشطتها البلدان ، 1م�ة القطاع الزراعي في العالماألساس�ة لتن

والتكیف مع تغیرات المناخ، �ما تدعمها في  والوقا�ة من الكوارثارة الموارد النام�ة على إد

م�افحة الفقر من خالل تعز�ز إم�انات مرافقها الوطن�ة لألرصاد الجو�ة مجال 

 .2والهیدرولوج�ا

وتلعب المنظمة دورا فعاال في المساعدة على م�افحة التصحر من خالل عملها 

والهیدرولوجي،  ف�ما یتعل� �ش��ات الرصد الجو� والمناخي عز�ز التعاون الدوليعلى ت

تعمل على تعز�ز تطبی� معلومات األرصاد الجو�ة العالقة، و ذات  المعلوماتوت�ادل 

والمناخ�ة والهیدرولوج�ة على األنشطة ال�شر�ة، إذ تزداد أهم�ة استخدام التنبؤات المناخ�ة 

الموسم�ة في إدارة الكوارث، والزراعة والحراجة والصحة والس�احة والطاقة والنقل،  �ما أن 

مة تساعد على إدارة موارد الم�اه قوم بها المنظعمل�ات الرصد الهیدرولوجي التي ت

تعمل المنظمة على تقی�م موارد الم�اه في مختلف �ما  ،وفعالیتها في مختلف مناط� العالم

مناط� العالم من خالل ما توفره من تنبؤات أساس�ة لتخط�� الحفا� على الم�اه واألنشطة 

ن الغذائي من خالل عمل�اتها المتعلقة وتعز�ز األم ع�ة، �اإلضافة إلى تنم�ة الزراعةالزرا 

وٕانتاج�ة الثروة الحیوان�ة،  تي من خاللها یتم ز�ادة المحاصیلالو �الرصد والتحلیل والتنبؤ، 

وتخط�� فترات البدر والحصاد، وتساهم المنظمة في الحفا� على الصحة العامة من 

  . 3جودة الهواءخالل ما تقدمه من إنذارات م��رة لألو�ئة والوقا�ة من الكوارث و 

                                                 
المنظمة العالم�ة لألرصاد الجو�ة عن المنظمة الدول�ة لألرصاد الجو�ة المؤسسة عام  1950عام انبثقت في  -1

 .عضوا 191، وهي تضم حال�ا 1951، وأص�حت و�الة متخصصة عام 1873

،العمل معا من أجل مراق�ة الطقس  2009منظمة األرصاد الجو�ة، لمحة عن المنظمة العالم�ة لألرصاد الجو�ة  2

 ./www.wmo.int/ pages/a bout ، �تاب تم تحمیله على الرا��03ماء وفهمهما والتنبؤ بهما، ص والمناخ وال

 .06،20المرجع نفسه، ص  3
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تعمل المنظمة على تنسی� أنشطة المراف� الوطن�ة لألرصاد الجو�ة والهیدرولوج�ا و 

NMHSs  للدول األعضاء فیها، تتولى المنظمة اإلشراف المشترك مع برنامج األمم

غییر الح�وم�ة الدول�ة المعن�ة بت 1988المتحدة للبیئة على الهیئة المنشأة عام 

، التي تساهم في فهم مخاطر تغیر المناخ الناتجة عن األنشطة ال�شر�ة IPCC1المناخ

تنسی� على  سبل التكییف معها، و تعملوآثارها المحتملة وتنفیذ التخفیف من آثارها و 

الب�انات وتنظ�م ال�حوث العلم�ة المساعدة على فهم ظاهرة تغیر المناخ، وعلى إتاحة 

والماء �المجان لمختلف بلدان العالم، األمر الذ� من شانه  المتعلقة �الطقس والمناخ

  .2تعز�ز قدرات الدول المتأثرة �التصحر للتصد� للظاهرة وم�افحتها

مما تقدم أن لنشا� أجهزة منظمة األمم المتحدة وخاصة الجمع�ة العامة  نستخلص

وو�االتها المتخصصة المختلفة دور �بیر في إنشاء والمجلس االقتصاد� واالجتماعي 

 األثرو�ان لذلك ، دوليعلى المستو� ال م�افحة التصحرل ر األح�ام المنظمة�وتطو 

  . في نشاطها المتعل� �التصد� للظاهرة وم�افحتها اإلقل�م�ةاالیجابي على المنظمات 

  التصحر م�افحة في اإلقل�م�ة المنظمات دور /الثاني المطلب

 العمل أهم�ة على البیئة حما�ة مجال في الدول�ة االتفاق�ات من العدید أكدت 

 شجع مما التصحر لم�افحة المتحدة األمم اتفاق�ة ومنها البیئة، حما�ة تعز�ز في اإلقل�مي

 موقع من وانطالقا التصحر، م�افحة مجال في اإلقل�م�ة المنظمات من العدید ظهور على

 المتعل�و  مطلبال هذا في سنتناولف العر��ة الدول مجموعة إلى وانتمائها إفر�ق�ا في الجزائر

الفرع (الساحلالصحراء و مرصد �ل من  دور التصحر م�افحة في اإلقل�م�ة المنظمات بدور

 المنظمة ،)الثاني الفرع(القاحلة واألراضي الجافة المناط� لدراسات العر�ي المر�زو  ،)األول

 ).الثالث الفرع(الزراع�ة للتنم�ة العر��ة

                                                 
1 IPCC حازت على جائزة نو�ل للسالم لجهودها في نشر المعرفة المتعلقة بتغییر المناخ الناجم عن أنشطة �شر�ة. 

 .03،  مرجع ساب�، ص 2009لمنظمة العالم�ة لألرصاد الجو�ة منظمة األرصاد الجو�ة، لمحة عن ا 2
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 :OSS الساحل و الصحراء مرصد /األول الفرع

مرصد الصحراء والساحل منظمة دول�ة تعمل �حلقة وصل، وٕاطارا دول�ا للشراكة 

والتشاور في مجال م�افحة التصحر وتخفیف أثار الجفاف في قارة إفر�ق�ا وخاصة منطقة 

، �اعت�ارها منطقة حساسة وتعاني من أخطار تدهور األراضي 1الصحراء والساحل

  .2والتصحر والجفاف وأثار تغیر المناخ یتواجد مقره بتونس

المساهمة في م�افحة التصحر،  أجلمن  مرصد الصحراء والساحل جاء إنشاء

والتخفیف من أثار الجفاف في إفر�ق�ا، واإلدارة المستدامة للموارد الطب�ع�ة، والنهوض 

ل وخاصة الدول اإلفر�ق�ة بهدف خل� فضاء إقل�مي للتعاون في �سبل التعاون بین الدو 

  .3المناط� القاحلة وش�ه القاحلة، و�ذا تطو�ر الشر�ة بین دول الشمال والجنوب

لتسهیل وت�ادل المعارف والخبرات ا إقل�م� امرصد الصحراء والساحل إطار �ش�ل 

بین الدول األعضاء في مجال اإلدارة السل�مة للموارد الطب�ع�ة، وتعز�ز التعاون شمال 

جنوب جنوب، �ما �عد شر��ا علم�ا وتقن�ا للبلدان اإلفر�ق�ة في تنفیذ اتفاق�ة م�افحة 

وطن�ة  أجهزةضع التصحر واالتفاق�ات البیئ�ة متعددة األطراف من خالل مساعدته على و 

وفي  ،4، ونظم لإلنذار الم��ر للحد من التعرض لمخاطر المناخ(DNSE)للرصد البیئي 

  :سبیل تحقی� هذه األهداف �ضطلع مرصد الصحراء والساحل �األنشطة التال�ة

                                                 
ألمان�ا ، �ندا ، فرنسا ، : دول غیر إفر�ق�ة  5دولة إفر�ق�ة و 22:  بتونس و أعضاءه هم 1992تأسست سنة  1

منظمة غیر  01منظمات دون إقل�م�ة تمثل غرب و شمال و شرق إفر�ق�ا و 4منظمات �ما في ذلك  .سو�سرا إ�طال�ا،

ة الجفاف في اتحاد المغرب العر�ي، واللجنة الدائمة المشتر�ة بین الدول لم�افح لجنة حوض �حیرة تشاد،، ح�وم�ة

   /UNESCO.مر�ز التطبی� واالتجار الدولي ، CARI،  "ا�قاد"منطقة الساحل، والهیئة الح�وم�ة الدول�ة للتنم�ة 

 منظمة التغذ�ة والزراعة

 .23/12/2000المؤرخة في  79من النظام األساسي لمرصد الصحراء والساحل، الجر�دة الرسم�ة عدد  01المادة  2
 .من النظام األساسي لمرصد الصحراء والساحل،  المرجع نفسه 03من المادة  03الى 01الفقرات من 3

 :، محمل من Un atout pour l’Afrique)( مرصد الصحراء والساحل، �تیب �عنوان  4

http://www.oss-online.org/fr/la-mission-de-loss. Vu le 12/01/2017 a 18.00 h.  
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المساهمة في تح�م أفضل في المعلومات الخاصة �الجفاف والتصحر والتعر�ف بها  *

  . ونشرها

والتنم�ة بین أعضائه لتعز�ز تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة النهوض �أنشطة الشراكة * 

  . لم�افحة التصحر وجدول أعمال القرن 

و�ر ال�حث في تعز�ز القدرات اإلفر�ق�ة في مجال التصرف في الموارد الطب�ع�ة، وتط* 

  .مجال الجفاف والتصحر

وتطو�ر  تنسی� و تسهیل إجراءات جمع الب�انات من مصادرها المختلفة ومعالجتها،* 

  . 1التقی�م واالتصال واإلعالم وتعز�ز القدرات في هذه المجاالت

ش�ا�  19ة العامة للمرصد في التي اعتمدتها الجمع� 2000 ستراتیج�ةاالوتش�ل 

المجهود الدولي لم�افحة التصحر إطارا استراتیج�ا  تم دمج عمل�اتها فيالتي و  1997

عمل�ا  �النس�ة ألعضائه، واتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر، وتنفیذ جدول أعمال 

  . 2، والتي �ان لها األثر االیجابي الكبیر في تعز�ز م�افحة التصحر في إفر�ق�ا21القرن 

  :و�قوم المرصد �العدید من البرامج ذات االنع�اس االیجابي على م�افحة التصحر منها

  : برنامج الم�اه لمرصد الصحراء والساحل/ أوال

ي معرفة ط�قات الم�اه الجوف�ة العابرة الذ� انشأ بهدف معالجة أوجه القصور ف

  :للحدود في منطقة الصحراء والساحل وفي إطار ذلك قام �العدید من المشار�ع منها

  

                                                 
 .النظام األساسي لمرصد الصحراء والساحل، مرجع ساب� من 03من المادة  12إلى  04الفقرات من  1

2 Michele Chevrel et  Chedli Fezzani. La Strategie 2000  De  L`Observatoire Du Sahara Et  
Du Sahel. Amenagement et nature 129 juin 1998.p87-95. 
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  Iullemeden لحوض  اإلدارة المتكاملة والتعاون�ة للموارد المائ�ة الجوف�ة/01

   " (GICRESAIT) وتانیزروفت ونهر النیجر -لتأودیني

ملیون �یلومتر مر�ع، وتغطي س�ع دول هي  2.5 �غطي مساحة قدرها حوالي

 .الجزائر و�نین، بور�ینا فاسو ومالي ومور�تان�ا والنیجر ونیجیر�ا

الم�ادئ التوجیه�ة التشغیل�ة لإلدارة المستدامة للموارد المائ�ة من نظام الم�اه /02

  ) SASS III(  الجوف�ة �الصحراء الشمال�ة

اس لوضع توص�ات التشغیل�ة لالستخدام وتهدف المرحلة الثالثة من مشروع س

وٕادارة وق�اس من سحب الم�اه لألغراض الزراع�ة، وخاصة في المناط� التي تكون فیها 

 .الم�اه الجوف�ة والتر�ة أو النظام البیئي هي في وضع ضعف �بیر

في  2014أكتو�ر  21و  20عقدت اللجنة التوجیه�ة للمشروع اجتماعها األخیر في 

  .تونس

  ) SASS(وع نظام الم�اه الجوف�ة للصحراء الشمال�ة الغر��ةمشر /03

هي ط�قة الم�اه الجوف�ة العم�قة المشتر�ة بین الجزائر وتونس ولیب�ا الذ� مهد  

، التي �ستض�فها مرصد الصحراء 2008منذ جوان  )الطر�� لتنفیذ آل�ة التشاور ساس 

لمشروع،  و�قدم لها أ�ضا  والساحل وهو مسؤول حال�ا عن رصد واإلدارة المشتر�ة  ل

الدعم العلمي والتقني، و�قدم  التوص�ات لصانعي الس�اسات ومدیر� الم�اه في الدول 

  .الثالث

رسم الخرائ�، وتقی�م ورصد الموارد المائ�ة المشتر�ة في المنطقة الفرع�ة " مشروع/04

د المائ�ة �ساعد في بلورة رؤ�ة مشتر�ة لإلدارة المشتر�ة للموار  ،2007/2012إ�غاد 

العابرة للحدود لدعم التنم�ة المستدامة في المنطقة دون اإلقل�مي إ�غاد، وقد تم تمو�ل 

  .AWF/ ADB)المشروع الذ� ینفذه مرصد الصحراء والساحل من مرف� الم�اه اإلفر�قي 
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   AGRICAB 1تعز�ز قدرة رصد األرض إلدارة الزراعة والغا�ات في إفر�ق�ا مشروع/ 05

یهدف المشروع إلى تعز�ز القدرات اإلفر�ق�ة للوصول إلى الب�انات، والنمذجة الخاصة 

إلحصاءات الزراع�ة والغا�ات �األرصاد الجو�ة الزراع�ة واإلنذار الم��ر ورسم الخرائ� وا

وجنوب  �تم تطو�ر م�ونات المشروع حول دراسات حالة في شمال إفر�ق�او وتت�ع الماش�ة، 

من طرف البرنامج   AGRICABإفر�ق�ا و�ین�ا وموزامبی� والنیجر والسنغال، و�تم تمو�ل

 VITOاإلطار السا�ع لل�حوث والتنم�ة في االتحاد األورو�ي و�تنسی� مع معهد أ�حاث 

   .)2015أبر�ل  /2011نوفمبر ( البلج��ي لمدة تنفیذ أر�ع سنوات

والمتضمن لمشار�ع تتعل� �المناخ : برنامج البیئة لمرصد الصحراء والساحل/ ثان�ا

والتكییف والمرونة، وٕادارة الموارد الطب�ع�ة، ومراق�ة ورصد البیئات والنظم البیئ�ة 

  : الصحراو�ة منها

 :نفیذها مثلالمشار�ع الجار� ت/01

 الصحراو�ة مشروع تنسی� وت�ادل المعرفة حول سبل المع�شة والنظم البیئ�ة/ أ

MENA-DELP  :  

هو ع�ارة عن برنامج لدعم المشار�ع االستثمار�ة الوطن�ة في خمسة بلدان شر��ة 

وهي الجزائر ومصر واألردن والمغرب وتونس، بدعم تنسی� وت�ادل المعرفة والخبرات، 

ومرف� البیئة   (WB)اون بین المؤسسات الوطن�ة، و�تمو�ل من البنك الدولي وتعز�ز التع

 .MENA-DELP، و�رنامج (GEF)العالم�ة 

  : BRICKS مشروع بناء القدرة على التكیف من خالل االبتكار والتواصل والمعرفة/ ب

، مرصد الصحراء والساحل واالتحاد العالمي CILSSهو مشروع إقل�مي تنفذه 

، وقد صمم ل��ون SAWAPوهو المشروع الثالث عشر لبرنامج   �IUCNعةلحف� الطب

�مثا�ة منصة إقل�م�ة ل�س فق� لتحفیز ت�ادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة  وٕادارة 

                                                 
1http://www.oss-online.org/fr/programme-eau   Vu le 12/01/2017. 19.00h.     
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 . 1دولة مستفیدة من المشروع ولكن أ�ضا لتوثی� 12المعرفة  للعمل المشترك ل 

SAWAP   2013)من خالل نظام للرصد والتقی�م الفعال على مد� ستة سنوات-

لمرصد الصحراء والساحل لتنفیذ $ 1.799.500، تم تخص�ص میزان�ة مقدرة ب(2019

  .الرصد والتقی�م وتطو�ر الخدمات واألدوات الجغراف�ة الم�ان�ة

  :المشار�ع التي تم انجازها/  02

ش�ل بوا�ة لإلدارة المتكاملة للموارد الطب�ع�ة في �:"AFROMAISON" مشروع/ أ  

المتكاملة للموارد الطب�ع�ة في إفر�ق�ا و�هدف المشروع إلى تقی�م وتكییف أدوات اإلدارة 

  .شهرا 36لمدة FP7س�اق عملي ممول من طرف المفوض�ة األورو��ة �جزء من برنامجه

  ILWAC مشروع اإلدارة المتكاملة لألراضي والم�اه للتكیف مع تقلب وتغیر المناخ /ب

ممول من طرف البنك الدولي و�نفذ من قبل مرصد الصحراء هذا المشروع 

والساحل، یهدف إلى تصم�م وتفعیل إدارة شاملة ومتكاملة ومتسقة للمعلومات والب�انات، 

مل�ة صنع القرار، وتقاسم المعرفة وتعز�ز القدرات الوطن�ة، والتكامل المعرفي في ع

والب�انات الالزمة التخاذ قرارات مالئمة في مجال اإلدارة المستدامة لألراضي والتكیف مع 

  .تغیر المناخ في مالي

     REPSAHEL مشروع تحسین قدرة س�ان منطقة الساحل مع التغیرات البیئ�ة/ج

احت�اجات  و�هدف إلى تعز�ز التواصل بین ش��ات المراق�ة البیئ�ة وتكی�فها مع  

بلدان الساحل في التحلیل والتكیف مع التغیرات البیئ�ة، �ما في ذلك تلك المتعلقة بتغیر 

و�شمل المشروع ستة بلدان في غرب إفر�ق�ا بور�ینا فاسو ومالي ومور�تان�ا   خالمنا

 والنیجر ونیجیر�ا والسنغال وتشاد وهي الدول التي تغطیها م�ادرة الجدار األخضر الكبیر،

                                                 
1 http://www.oss-online.org/fr/programme-environnement . Vu le 12/01/2017. 19.40h   
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-2012(سنوات  3لمدة  DDCل من طرف الو�الة السو�سر�ة للتنم�ة والتعاون ممو 

2015( 1.  

 القاحلة واألراضي الجافة المناط� لدراسات العر�ي المر�ز /الثاني لفرعا

ACSAD  

�موجب )  أكساد(المر�ز العر�ي للدراسات المناط� الجافة واألراضي القاحلة أنشئ 

 03/09/1968في دورته الخمسین بتار�خ  2474قرار مجلس جامعة الدول العر��ة رقم 

و�مثل جهة االتصال التفاق�ة م�افحة التصحر في المنطقة العر��ة، ومن مش�، ومقرة بد

خالل تعاونه مع المر�ز الدولي لل�حوث الزراع�ة في المناط� الجافة �عمل على تنفیذ 

المشار�ع الممولة من الصندوق الدولي للتنم�ة الزراع�ة في إقل�م الشرق األدنى على �ل 

  : ، �ما �عمل على2يمن الصعیدین القطر� واإلقل�م

توفیر المعط�ات العلم�ة والتطب�ق�ة والتقن�ات الحدیثة لتحقی� أهداف التنم�ة االقتصاد�ة  -

  .للمناط� الجافة وش�ه الجافةواالجتماع�ة 

اقتراح س�اسات مواجهة العجز المائي وتلب�ة االحت�اجات المستقبل�ة واالستفادة من  -

  .التطورات العلم�ة والتقن�ة في ترشید االستعمال

تبین س�اسات اإلدارة المستدامة للزراعة لمواجهة تفاقم ظاهرة تدهور األراضي  -

التقني في ترشید استعمال الموارد الزراع�ة وتحسین القدرة واالستفادة من التقدم العلمي و 

  .اإلنتاج�ة لألراضي المتدهور �ش�ل خاص 

تنم�ة وتطو�ر الزراعة المطر�ة والثروة الحیوان�ة، والموارد ال�شر�ة الفن�ة قطاعات  -

  .لتحقی� التنم�ة في المناط� الجافة وش�ه القاحلة

                                                 
1 http://www.oss-online.org/fr/programme-environnement . Vu le 12/01/2017. 19.40h   

وثائ� المنظمة العالم�ة للتغذ�ة والزراعة، المؤتمـر اإلقل�مي السادس والعشرون للشرق األدنى �طهران، جمهور�ة إیران  2

 .2002مارس  13-9 اإلسالم�ة،
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افة وش�ه الجافة، والحفا� عل�ه من التدهور، حما�ة الوضع البیئي في المناط� الج -

والمحافظة على التنوع البیولوجي العر�ي واالستفادة من التنوع الوراثي الكبیر في ز�ادة 

  .     1اإلنتاج�ة 

  2الزراع�ة للتنم�ة العر��ة المنظمة/ الثالث الفرع

 بین الروا�� وتنم�ة إیجاد في المنظمة العر��ة للتنم�ة الزراع�ة للمساهمة جاءت

 الزراع�ة والنشاطات المجاالت شتى في بینها ف�ما التعاون  العر��ة وتنسی� وال�الد الدول

  :والس�ما في  والسم��ة

 السم��ة وتحسین الزراعة والثروة عيقطا في المتوفرة وال�شر�ة الطب�ع�ة الموارد تنم�ة 1- 

 والسم��ة الزراع�ة سل�مة، وتسهیل ت�ادل المنتجات أسس على استثمارها وطرق  وسائل

 .العر��ة الدول بین

 للموارد السم��ة األمثل واالستقالل والحیوان�ة الن�ات�ة الزراع�ة اإلنتاج�ة الكفاءة رفع  2-

 .العر�ي لألمن الغذائي تحق�قاً  العر��ة لالدو  بین الزراعي المنشود التكامل و�لوغ

 المع�ش�ة �المستو�ات والسم��ة، والنهوض الزراع�ة والصناعات المشار�ع إقامة دعم3- 

 .السم�ي والصید الزراعة قطاعي في للعاملین

 : التال�ة أهدافها �الوسائل لتحقی� العر��ة للتنم�ة الزراع�ة المنظمة وتسعى

 .واألغذ�ة السم��ة والثروة �الزراعة المتعلقة معلوماتوال الب�انات ونشر جمع* 

                                                 
األمانة العامة لجامعة الدول العر��ة، إدارة المنظمات واالتحادات العر��ة ، دلیل المنظمات العر��ة المتخصصة  1

 .39 -36، ص 03اإلصدار 2015القاهرة جانفي معلومات أساس�ة
 الثالث العاد� انعقاده دور في 2635 رقم قراره �موجب المنظمة إنشاء اتفاق�ة على العر��ة الدول جامعة مجلس واف� 2

 1970/3/11.بتار�خ لخمسینوا



  اإلطار الدولي واإلقلیمي لمكافحة التصحر                             الفصل األول  
  

85 
 

 و�خاصة ما والسم��ة المجاالت الزراع�ة في والقوم�ة المحل�ة الجهود وتنسی� دعم *

المتعلقة  واالجتماع�ة االقتصاد�ة والدراسات والتكنولوج�ة العلم�ة یتعل� منها �ال�حوث

 .ومجتمعات الص�ادین الر�ف�ة جتمعاتالم وتنم�ة واألغذ�ة، السم��ة �الزراعة والثروة

 في التقن�ات المتطورة واستخدام استدامتها، یرعى �ما الطب�ع�ة الموارد وحما�ة ص�انة* 

 على والعمل العر��ة الدول تطلبها التي الفن�ة واالستشارات الطارئة المعونة التنم�ة، وتقد�م

  .1لالدو  بین الزراع�ة والسم��ة المجاالت في الخبرات ت�ادل

�عد القانون االسترشاد� العر�ي الموحد للحجز الب�طر� ینظم استیراد وتصدیر جم�ع و 

ومشتقاتها ومخلفاتها واألعالف الحیوان�ة والمستحضرات أنواع الحیوانات ومنتجاتها 

واألدوات الب�طر�ة من وٕالى الدول األعضاء، والصادر �موجب قرار الجمع�ة العامة 

وث�قة مرجع�ة للدول األعضاء لالسترشاد بها وص�اغة  2012/ج ع 11/32للمنظمة رقم 

  .2القوانین الداخل�ة في قطاع الثروة الحیوان�ة

                                                 
األمانة العامة لجامعة الدول العر��ة إدارة المنظمات واالتحادات العر��ة، دلیل المنظمات العر��ة المتخصصة  1

 .58 -55معلومات أساس�ة القاهرة، مرجع ساب�، ص 

المعتمد من طرف الجمع�ة العامة للمنظمة في القانون االسترشاد� العر�ي الموحد للحجز الب�طر�، من  03المادة  2

 .2012في سلطنة عمان في افر�ل  32دورتها 
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  التصحر م�افحة في الداعمة المؤسسات دور /الثالث المطلب

 مجال في اإلقل�م�ة المنظمات �ه تقوم الذ� الدور إلى �اإلضافة هناك

 �المعارف المتعل� نشاطها مجال وألهم�ة دول�ة مؤسسات التصحر م�افحة

لتمو�ل العلم�ة  �عد �ما ،األخر�  المؤسسات عن مستقال امطل� اله خصصنا وا

 وسنتناول التصحر م�افحة مجال في الدول�ة المنظومة لمجهود داعما نشاطها

 الفرع( العلمي �الجانب نشاطها یتعل� التي المؤسسات دور إلى ض�التعر  ذلك

  ).الثاني الفرع( التمو�ل� نشاطها یتعل� والتي و ،)األول

  :التصحر م�افحة في العلم�ة المؤسسات دور /األول الفرع 

ل�حوث سن�حث ف�ما یلي دور اللجنة العلم�ة الفرنس�ة، و�ذا المر�ز الدولي ل

  .الزراع�ة في المناط� الجافة في م�افحه التصحر

  :التصحر م�افحه في الفرنس�ة العلم�ة اللجنة دور /أوال

 الوزاراتمن قبل  1997تأسست اللجنة العلم�ة الفرنس�ة لم�افحة التصحر عام 

عضوا ورئ�سا ینتمون للمنظمات  20وتتكون اللجنة من  الم�لفة �اتفاق�ة م�افحة التصحر

  .1في مجال اختصاصها وتعمل �هیئة مستقلة لتقد�م اآلراء االستشار�ة العلم�ة

 توج�ه وحشدو  لم�ة للجماهیر المختلفةنة بإنتاج وتوز�ع المعرفة العوتقوم اللج

المجتمع الفرنسي والجهات الفاعلة ذات العالقة �موضوع م�افحة التصحر وتدهور 

حلة وتدهور األراضي في المناط� القا م�افحة التصحرمن أجل العمل على  األراضي

                                                 
الخارج�ة، والتنم�ة الدول�ة، والبیئة والتنم�ة المستدامة، والطاقة، والتر��ة، والتعل�م العالي وال�حث : وهذه الوزارات هي -1

 .العلمي
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ع العلمي الفرنسي في المواض�ع ذات ، وتقو� مشار�ة المجتموش�ه القاحلة إلنتاج المعرفة

  .1االرت�ا� الدولي �مش�لة التصحر

وتعتبر اللجنة العلم�ة الفرنس�ة لم�افحة التصحر هیئة مستقلة استشار�ة تقوم 

رفة العلم�ة �االشتراك مع أطراف آخر�ن في میدان م�افحة بإنتاج ونشر واستغالل المع

الدول�ة، وهي ش��ة دول�ة  Desertintالتصحر وتدهور األراضي، ومن مؤسسي جمع�ة 

  .2للنقاش العلمي المتخصص في اإلش�االت المرت�طة �التصحر

  :ICARDA الجافة المناط� في الزراع�ة لل�حوث الدولي المر�ز /ثان�ا

غیر  منظمة عالم�ة الجافة المناط� في الزراع�ة لل�حوث الدولي المر�ز �عتبر

تعز�ز التنم�ة  أجلبلدا من  50من التنم�ة ، وتعمل في أكثر  أجللل�حوث من  ر�ح�ة

الزراع�ة في المناط� الجافة، وذلك من خالل توظیف نتائج ال�حوث العلم�ة في المیدان 

 .�قصد دعم النمو المستدام في الزراعة 

على المساهمة في  الجافة المناط� في الزراع�ة لل�حوث الدولي المر�ز و�عمل

ي الجافة وم�افحة التصحر، وذلك من خالل الجهود المبذولة لوقف التدهور في األراض

مساعدته على تحسین إدارة الموارد الطب�ع�ة والمراعي في المناط� الجافة، وتوظیف 

العلوم لحما�ة النظم اإل��ولوج�ة الزراع�ة في األراضي الجافة، �ما �عمل على المساعدة 

سین إنتاج�ة الم�اه، في تحقی� األمن الغذائي ومحار�ة الفقر في األوسا� الر�ف�ة، وتح

، ومن خالل عمله على تنم�ة قدرات العدید من الفئات من 3ومحار�ة تدهور األراضي

مرشدین، وأصحاب األعمال التجار�ة الزراع�ة على ال�احثین، وطالب الدراسات العل�ا، وال

نطاق صغیر، وهذا العمل یتم عن طر�� توفیر دورات تدر�ب�ة متخصصة في مجاالت 

إدارة المراعي، وتحسین المحاصیل، وز�ادة اإلنتاج الغذائي، وٕادارة الم�اه، والمحافظة على 

                                                 
1 www.csfd.org/ Dernière visite à 14.01, le: 30-07-2015.  
2- www.csfd.org/ Dernière visite à 14.01, le: 30-07-2015. 
3- www.icarda.cgiar.org/mission/ Dernière visite à 13.00, le: 08-09-2015. 
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، وهذه األنشطة في مجملها تساعد على م�افحة التصحر والتكیف مع 1الموارد الطب�ع�ة

 . تغیر المناخ

علومات الخاصة �الجفاف التي تم اإلعالن مؤسسي ش��ة الم أحد�عد اال��اردا 

�اإلضافة إلى الم�تب اإلقل�مي لمنظمة األغذ�ة والزراعة والمر�ز  2001في نوفمبر عنها 

الدولي للدراسات الزراع�ة المتقدمة في ال�حر المتوس� والمفوض�ة األورو��ة بوصفها طرفا 

  .متعاونا

  :التصحر م�افحة في الدول�ة التمو�ل�ة لمؤسساتا دور /الثاني الفرع

في تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر، وهو  اأساس� ایلعب التمو�ل دور 

الفواعل األساس�ة لنجاح أ� عمل أو جهد في هذا االتجاه، إذ ش�ل عائقا �بیرا أمام  أحد

، ونظرا ألهمیته ال�الغة في مجال 1977ة التصحر نجاح خطة األمم المتحدة لم�افح

م�افحة التصحر ما فتئت هیئات األمم المتحدة تؤ�د على بذل المز�د من الجهود في 

تعز�ز آل�ات حشده وتوفیره في مجال م�افحة التصحر، والمؤسسات التمو�ل�ة الدول�ة 

لصندوق الدولي للتنم�ة ، وا)أوال(متعددة لذلك سنتناول دور �ل من مرف� البیئة العالمي 

  ).را�عا(، و�رنامج األمم المتحدة اإلنمائي )ثالثا(، مجموعة البنك الدولي )ثان�ا(الزراع�ة 

 :التصحر م�افحة في ودوره العالمي البیئة مرف� /أوال

ر للبلدان النام�ة التي هي في هو منظمة مال�ة مستقلة یوف العالمي البیئة مرف�

مرحلة انتقال�ة التمو�ل للمشار�ع التي لها عالقة �التنوع البیولوجي، وتغیر المناخ والم�اه 

و�عتبر . الدول�ة، وتدهور التر�ة، و�مول مشار�ع تساعد على اعتماد سبل الع�ش المستدام

واالتفاق�ة اإلطار�ة للتغیر مرف� البیئة العالمي آل�ة مال�ة التفاق�ات التنوع البیولوجي، 

                                                 
1- www.icarda.cgiar.org/capacity-developement/ Dernière visite à 16.00, le: 08-09-2015 
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المناخي، واتفاق�ة م�افحة التصحر، �اإلضافة إلى اتفاق�ة مینامانا للزئب�، واتفاق�ة 

  .1ستو�هولم �شان الملوثات العضو�ة الن�ات�ة

دول الجنوب بین �عمل مرف� البیئة العالمي على دعم وتسهیل م�ادرات التعاون 

على المستو� اإلقل�مي ودون اإلقل�مي في مجال نقل التكنولوج�ا، الذ� �شمل �اإلضافة 

إلى الرصد واإل�الغ مجموع الحلول العمل�ة والمیدان�ة ل�عض المجاالت �أنظمة جمع 

   .2....ذلك  األمطار وخزانات الم�اه وغیر

نفیذ االتفاق�ة و�ساهم �ش�ل م�اشر في تنفیذ �عمل مرف� البیئة العالمي ودعم ت

التي تهدف إلى إقامة شراكة عالم�ة لمنع ووقف ) 2018-2008( ستراتیج�ةاالالخطة 

و�ر�ز مرف� البیئة ، دعم الحد من انتشار الفقر واالستدامة البیئ�ة أجلالتصحر من 

تي تساعد على العالمي على دعم ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي، والمشار�ع ال

اإلدارة المستدامة للمراعي، وذلك للحفا� على الثروة الحیوان�ة، والحد من التعر�ة في 

، �ل هذه العمل�ات والقضا�ا ذات 3المراعي، �ما یدعم تبني اإلدارة المستدامة للغا�ات

�عزز من التصد� للظاهرة والتقلیل من آثارها صلة وطیدة �م�افحة التصحر، وتشج�عها 

الحفا� على األشخاص في البیئات الهشة هو الهدف  و�عد على المستو� الدولي،

  .4األساسي من م�افحة التصحر

                                                 
1 GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY. 25Years of the GEF. Professional Graphics 
Printing Company. October 2016 .P18. 

، والمتعلقة 28/04/2015والمؤرخة في Iccd/cric(13)/9 :الوثائ� الرسم�ة التفاق�ة م�افحة التصحر، الوث�قة رقم 2

، 27/03/2015-الى  25في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في  بون من   بتقر�ر لجنة استعراض تنفیذ االتفاق�ة

 .16و15ص
3- www.thegef.org/dégradation/ Dernière visite à 16.00, le: 22-07-2015. 
4 Talbi Mohammed. Action anthropique et dégradation de l'environnement aride : la 
désertification en Tunisie du Sud-Est. In: Méditerranée, Tome 86, 1-2-1997. pp. 25-31. 
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  :IFAD الزراع�ة للتنم�ة الدولي الصندوق  /ثان�ا

�ان ألزمة الجفاف والمجاعات الكبیرة التي ضر�ت إفر�ق�ا في أوائل الس�عین�ات 

، �و�الة 1974أثرا �بیرا في اتخاذ قرار إنشاء الصندوق الدولي للتنم�ة الزراع�ة في عام 

  .مال�ة دول�ة متخصصة تا�عة لألمم المتحدة

ف�ة في البلدان النام�ة، و�عمل الصندوق على القضاء على الفقر في المناط� الر�

��ف�ة إدارة األراضي والموارد الطب�ع�ة، و�ر�ز الصندوق على  مسألةالذ� یتطلب معالجة 

الحلول الخاصة ��ل بلد، والتي �م�ن أن تساعد على ز�ادة تم�ین الس�ان الر�فیین الفقراء 

  .األخر�  من الخدمات المال�ة، واألسواق والتكنولوج�ا واألراضي والموارد الطب�ع�ة

 وموضوع م�افحة التصحر وتدهور األراضي �عد مجاال أساس�ا لعمل الصندوق،

و�تجلى ذلك من خالل برامجه المتعلقة �االستثمار، والمنح، والم�ادرات الس�اس�ة التي �قوم 

مل�ار دوالر للبرامج  2أنف� الصندوق حوالي  2005وعام  1999بها، فما بین عام 

 .1(UNCCD)داف اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر والمشار�ع المتعلقة �أه

    الدولي البنك مجموعة /ثالثا

تضم مجموعة البنك الدولي التي تعد من أكبر مصادر التمو�ل والمعرفة للبلدان 

النام�ة في العالم خمسة مؤسسات مترا�طة یوحد جهودها االلتزام �م�افحة الفقر والحد منه 

، و�لعب التمو�ل دورا اساس�ا في 2تمعات، وتشج�ع التنم�ة المستدامةوز�ادة الرفاه في المج

قام البنك برفع  1995والبرامج المتعلقة �حما�ة البیئة، وفي عام  األنشطةنجاح مختلف 

�المائة،  �27المائة إلى  7لحما�ة من تمو�له لألنشطة البیئ�ة المتعلقة �أنشطة اإلصالح وا

                                                 
1- Disponible sur le site: http://www.ifad.org/governance/. Dernière visite à: 12.10 le 22-
07-2015. 

، مؤسسة التمو�ل الدولي، الو�الة الدول�ة لضمان (IDA)هي البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر، المؤسسة الدول�ة للتنم�ة  2

   �تیب البنك الدولي الفقر محمل من  : االستثمار، والمر�ز الدولي لتسو�ة منازعات االستثمار انظر

www.albankdawali.org/ar/news/featur. 
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�ما امتنع عن تمو�ل أ� عمل�ات لقطع األشجار في الغا�ات ال��ر مما �ساعد على حف� 

توصل إل�ه �عد  ، �ما اقر مجلس المدیر�ن التنفیذیین للبنك الدولي إطارا جدیدا1الغا�ات

أر�ع سنوات من المشاورات والتحلیل وال�حث توصل یتمثل في اإلطار البیئي واالجتماعي 

الذ� من شأنه توس�ع الحما�ة لإلفراد في أ� مشروعات استثمار�ة �مولها البنك و�ز�د من 

حما�ة  2018نك الدولي �الحما�ة البیئ�ة واالجتماع�ة، و�بدأ سر�انه أوائل التزامات الب

شاملة على أوضاع العمل والعمال، وٕاجراءات لصحة المجتمع وسالمته، والتخفیف من 

  .2الكوارث وذلك طوال مدة المشروع

وتعز�ز الرخاء  2020ع �حلول عام ماته المتعلقة بإنهاء الفقر المدقوفي إطار تنفیذ التزا

�المائة من الس�ان في �ل بلد، و�ذا نشاطاته المرت�طة �مواجهة تغیر  40المشترك ألفقر 

  :�مول البنك مشروعات الموارد المائ�ة �العدید من الدول المناخ

قدم لها مساعدة على وضع خطة وطن�ة للتكییف �موجب اتفاق�ة األمم المتحدة : الفیتنام

  .لتغیر المناخ

 45.2تمو�ل إلقامة مصدات السیول في مدینة تعز والمناط� المح�طة بها �ق�مة : ال�من

ملیون دوالر  �24ق�مة ) 2010- 2003(نعاء ملیون دوالر، ومشروع إدارة حوض ص

  . للمحافظة عل الم�اه الجوف�ة

وتمثل آل�ة تحو�ل الدیوان لتمو�ل تدابیر حف� الطب�ع�ة أول آل�ة مبتكرة للتمو�ل 

وقام البنك الدولي �التمو�ل �صفة ، 19873التي اعتمدتها مجموعة البنك الدولي منذ عام 

جزئ�ة لمر�ز االستثمارات التا�ع لمنظمة األغذ�ة والزراعة في إطار برنامجها المیداني 

                                                 
المجلس االجتماعي واالقتصاد� ، تقر�ر األمین العام، استعراض المجموعات القطاع�ة المرحلة الثان�ة األراضي  1

 .29جي، ص والتصحر والغا�ات والتنوع البیولو 

2 www.albankdawali.org/ar/news/press-release2016/08/04.vue le 09/08/2016.h13.00  2013.  

 مرجع ساب�، عات القطاع�ة المرحلة الثان�ة، المجلس االجتماعي واالقتصاد� ، تقر�ر األمین العام، استعراض المجمو  3

 .28ص 
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المتعل� بتعز�ز قدرات البلدان على اإلدارة المستدامة للموارد الطب�ع�ة وم�افحة التصحر 

مشروع استثمار� في عشرة سنوات �التعاون مع بنوك دول�ة وٕاقل�م�ة،  40ر من بإعداد أكث

وهي تتضمن عناصر تتعل� �مجاالت لها ارت�ا� �مقاومة التصحر،  �ص�انة التر�ة 

وتثبیت الكث�ان الرمل�ة وزراعة األشجار والحراجة الزراع�ة،  و�نفذ معظم هذه البرامج في 

  .1ي آس�ا وأمر��ا الالتین�ة والشرق األدنىإفر�ق�ا جنوب الصحراء، و�عضها ف

 حشد على األخر�  الدول�ة التنم�ة الدول �التعاون مع بنوك البنك مجموعة تعمل

 مع وتتعاون  المعارف، ونقل الس�اسات �شأن ةالمشور  تقد�م إلى �اإلضافة التمو�ل،

  .المستدامة التنم�ة تحقی� أجل من الح�ومات

 الغذائ�ة المواد من المز�د زراعة على الفقراء المزارعین و�قوم البنك الدولي �مساعد

 مستو�ات ز�ادة إلى یؤد� مما األسواق في ولب�عها أنفسهم إلطعام والمغذ�ة المأمونة

 الوظائف �األسواق وخل� المزارعین ر�� في الجهود هذه لجوع وتساعدا من والحد دخلهم

 مردود�ة المحاصیل  تحسین أجل من االبتكار ومساندة الزراع�ة، الصناعات خالل من

 ارت�اطات إجمالي بلغ 2015 المال�ة المناخ�ة وفي السنة التغیراتتحد�ات  مواجهة في

 والحراجة األسماك  صید مشروعات ذلك في �ما الزراعة، قطاع في الدولي الجدیدة البنك

 .دوالر مل�ارات ثالثة ق�مته ما

 الدولي على دعم تطو�ر مجال البني التحت�ة وتوس�ع البنك مجموعة تعمل

 في الطاقة والتوسع استخدام �فاءة تحقی� وتسر�ع الحدیثة، الطاقة خدمات على الحصول

 محطةإقامة  الثان�ة من المرحلة بتمو�ل مقا المثال سبیل فعلى الطاقات المتجددة، استخدام

 من للحد الح�ومة استراتیج�ة دوالر في إطار ملیون  400 �ق�مة �المغرب الشمس�ة الطاقة

اعتماد  للتنم�ة الدول�ة وخصصت المؤسسة األحفور�، الوقود من وارداته على االعتماد

 بین ف�ما �الكهر�اء راالتجا إقل�م�ة لتسهیل نقل ش��ة دوالر إلنشاء ملیون  200 �ق�مة

                                                 
 .، مرجع ساب�وثائ� المنظمة العالم�ة للتغذ�ة والزراعة، المؤتمـر اإلقل�مي السادس والعشرون للشرق األدنى �طهران 1
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 البلدان هذه الش��ة وستم�ن إفر�ق�ا، غرب في الواقعة والسنغال وغین�ا ب�ساو وغین�ا غامب�ا

 الكهرومائ�ة الطاقة مثل التكلفة حیث من وفاعل�ة أكثر استدامة للطاقة �موارد الر�� من

 .1الطب�عي والغاز

 الصحي الصرف وخدمات الشرب م�اه على الحصول سبل ز�ادة وفي إطار

الحاجة إل�ه في  تزداد التي الم�اه موارد إدارة في والمساعدة الر�، م�اه وخدمات المحسنة،

مل�ار دوالر،  3.4 بتقد�م2015 المال�ة السنة في البنك الدولي الكثیر من المناط�، ارت��

 وٕادارة والنقل والم�اه الزراعة قطاعات م�انمار في في مشروع �عود المثال سبیل فعلى

 تعتمد الذین مالیین الفقراء على �النفع دوالر ملیون  100 قدرها بتكلفة الكوارث مخاطر

 مجالفي  البلدان أی�ارواد�، و�عمل على مساعدة نهر لدلتا المستدامة اإلدارة على ح�اتهم

 .الطاقة وموارد المائ�ة الموارد تخط�� في التكامل تحسین

للق�ام �ه  دور البنك الدولي في مجال م�افحة التصحر یبرز من خالل ما �سعى

 الطب�ع�ة، الموارد إدارة في مختلف المجاالت، �تدع�م بها �ضطلع التي أعماله جم�ع في

 التنم�ة تحقی� على البلدان ومساعدة الغذائي، األمن تحقی� وضمان التلوث، أع�اء وتقلیل

تغیر المناخ ذات االرت�ا� الوثی� �ظاهرة  مسألةوفي مجال جهوده المتعلقة � ،المستدامة

 على وتر�ز النظ�فة، التنم�ة البنك الدولي مسارات مجموعة التصحر وم�افحتها تساند

  :ه وهيتعز�ز عمل�ة م�افحة التصحر والحد من تفاقم شأنهاأساس�ة من  مجاالت

  .تغیر المناخ مواجهة في الصمود على وقادرة الكر�ون�ة اتاالن�عاث منخفضة مدن بناء -

  .الغا�ات في أراضي والتوسع المناخ�ة للتغیرات المراع�ة الزراعة تشج�ع - 

                                                 
 السنو�  التقر�ر هذا و�ر�ز.  17 - 15، من الصفحة |شنطن، وا2015البنك الدولي، التقر�ر السنو� للبنك الدولي  1

  للتنم�ة الدول�ة والمؤسسة  IBRD والتعمیر  لإلنشاء الدولي  الدولي البنك البنك مجموعة مؤسسات من 02عمل  على

IDA  مساندةو  المشترك، الرخاء وتشج�ع ،2030 عام �حلول المدقع الفقر إلنهاء البلدان مع تدخالن في شراكة اللتان 

 العالم�ة المستدامة التنم�ة أجندة
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  .المتجددة واستخدامها الطاقة مجال في االستثمار -

  . 1االن�عاثات من للحد األسعار الحق�ق�ة  إلى للوصول الكر�ون  تسعیر تطو�ر -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .20- 18، ص مرجع ساب�، 2015البنك الدولي، التقر�ر السنو� للبنك الدولي  1
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   األولخالصة الفصل 

  

فرضه واقع نتج عن حدوث االهتمام �موضوع التصحر  أنیتضح من خالل هذا الفصل 

وتطور من مجرد جهود أزمات و�وارث طب�ع�ة مست العدید من المناط� في العالم، 

قانوني ینظمه و�عمل على الس�طرة على  إطاروضع  إلىدول�ة تتعل� �التضامن الدولي 

  المتضررة األراضي واستعادةانتشاره 

�ما یتبین الدور المحور� لألمم المتحدة في وضع المنظومة القانون�ة لم�افحة التصحر 

ید من االتفاق�ات الدول�ة المتعلقة على المستو� الدولي من خالل عملها على اعتماد العد

�حما�ة البیئة عموما، وأهمها اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر التي تعد األداة 

القانون�ة المرجع�ة لقواعد م�افحة التصحر على المستو� الدولي والوطني لمختلف الدول 

  .المعن�ة �م�افحة التصحر

الوقائ�ة  اآلل�اتللعدید من  بإقرارهاالمتعل�  �م�ةواإلقل�ما ساعد نشا� المنظومة الدول�ة 

 �مجال خاصة قانون�ة قواعد وخل� و�لورةفي تطور مفهوم م�افحة التصحر، 

تطور القوانین الداخل�ة  إلى أدت واإلقل�مي الدولي المستو�  على التصحر م�افحة

تطور هذه  المختلفة في واإلقل�م�ةللدول في هذا المجال، وساهمت المنظمات الدول�ة 

  .ونشرها على المستو� الدولي األح�ام واآلل�ات

وتطورت على  نشأتالقانون�ة لم�افحة التصحر  األح�ام أنو�ظهر من خالل الدراسة 

صحر ت�ال المتأثرةالكثیر من الدول  واإلقل�م�ةوساعدت المنظومة الدول�ة  المستو� الدولي

زائر �ما سنتناوله في الفصل على معالجته على المستو� الداخلي ومن ضمنها الج

  .  الثاني
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دفعها إلى  تحد� طب�عي للسلطات العامة مما أكبر �ش�ل التصحر في الجزائر

والعمل على  ، هالمرت�طة �مجال م�افحة التصحرالمتعلقة �تبني مختلف النصوص الدول�ة 

ذ� انجر عنه األمر ال ال�ات التنفیذ�ة لهعلى المستو� الداخلي مع تعز�ز اآلح�امها إنفاذ أ

حاول من  لم�افحة التصحر لقانون�ةفرز جملة من النصوص ااهتمام قطاعي متنوع أ

وسنتناول االطار  خاللها المشرع الموازنة بین متطل�ات التنم�ة المستدامة وحما�ة البیئة،

 اإلطار التصور� الداخلي لم�افحة التصحرمن خالل  الداخلي لم�افحة التصحر

، ومن )الم�حث الثاني(واإلطار التشر�عي الداخلي لم�افحة التصحر ،)ألولالم�حث ا(

الم�حث (خالل دور المؤسسات والهیئات التي قامت بإنشائها للتكفل �م�افحة الظاهرة 

  ).الثالث
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  التصحر لم�افحة الداخلي التصور�  اإلطار :األول الم�حث

لتنظ�م الكثیر من المجاالت  االستشراف�ةزائر� العدید من اآلل�ات اعتمد المشرع الج

المرت�طة �موضوع الوقا�ة من التصحر وم�افحته، یختلف طا�عها وتتنوع مواض�عها، 

ولعدم وجود مخط� ذو طا�ع محلي خاص �م�افحة التصحر سنحاول إبراز اهتمام 

لم�افحة التصحر من الداخلي � إلطار التصور نا لتناولب ع الجزائر� في هذا المجالالمشر 

، في المطلب األولخالل التعرض إلى اإلطار التصور� المتخصص لم�افحة التصحر 

واإلطار التصور� ، في المطلب الثاني واإلطار التصور� الشمولي لم�افحة التصحر

  .في المطلب الثالث القطاعي لم�افحة التصحر

  التصحر لم�افحة لمتخصصا التصور�  اإلطار :األول المطلب

 التصحر لم�افحة المتخصصة الوقائ�ة اآلل�ات المطلب هذا في نتناول

 لظاهرة التصد� عمل�ة وتنظ�م ض�� لقواعد وهاما أساس�ا مصدرا تش�ل التي

 الفرع في للتصحر الوطني المخط� إلى التطرق  خالل من وذلك التصحر،

لتنم�ة وطنيال والمخط� ،األول  والمخط� ،الثاني الفرع في والر�ف�ة الفالح�ة ل

  .الثالث الفرع في للسهوب الوطني

  للتصحر الوطني المخط� :األول الفرع

جل حما�ة أنه ومن أعلى  10-03نص قانون البیئة في إطار التنم�ة المستدامة 

حر، و�جب ان تتضمن البیئة في األوسا� الصحراو�ة توضع مخططات لم�افحة التص

، �ما تش�ل المحافظة على التر�ة وم�افحة التصحر موضوعا أساس�ا 1االنشغاالت البیئ�ة

  .2عمل اإلقل�مي الذ� یهدف إلى تحقی� إقل�م مستداملبرنامج ال

                                                 
، یتعل� �حما�ة البیئة في إطار التنم�ة المستدامة، 2003جو�ل�ة  19، المؤرخ في 10- 03من القانون  63المادة  1

 .20/07/2003المؤرخة في  43الجر�دة الرسم�ة عدد 

، یتضمن المصادقة على المخط� الوطني لتهیئة اإلقل�م، الجر�دة 29/06/2010، المؤرخ في 02- 10القانون  2

 .52، ص21/10/2010المؤرخة في  61الرسم�ة عدد 
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أین تم إدراجها ضمن  1987اهتمت الجزائر م��را �مسالة م�افحة التصحر وفي 

التي تستهدف تكثیف وتوس�ع مشروع السد  مختلفة لتنم�ة المناط� السهب�ةالبرامج ال

، 1األخضر عن طر�� استعادة الغا�ات المتدهورة �التشجیر، واستعادة المناط� الرعو�ة

الوطن�ة لم�افحة التصحر التي اعتمدتها الجزائر في  تیج�ةاالستراوتضمنت 

�مشار�ع أفق�ة ذات أهم�ة �الغة لعمل�ة م�افحة  أساس�ة تتعل� محاور 14/12/2003

التصحر، واتخاذ تدابیر للدعم والمرافقة، وتعز�ز التعاون وت�ادل التجارب، ومشار�ة 

، وفي 2المجتمعات المحل�ة في مختلف األعمال والنشاطات ا لمتعلقة �م�افحة التصحر

طني لتهیئة اإلقل�م على س�اق تعز�ز اآلل�ات الوقائ�ة لم�افحة التصحر نص المخط� الو 

ضرورة إعداد مخط� وطني للمحافظة على التر�ة وم�افحة التصحر استنادا على العالقة 

بین الموارد الطب�ع�ة واإلنتاج�ة والنزوح وانتشار الفقر، ومن اجل تحقی� مجموعة من 

  :األهداف منها

  .توض�ح التنظ�م العقار� لألراضي الفالح�ة -

عزز من مشار�ة مختلف الشر�اء في مشار�ع تتعل� �المحافظة تحدید إطار قانوني � -

  .على الموارد الطب�ع�ة

  .3متا�عة التح�م في س�اسة فتح القطاع التا�ع للدولة على التنازل -

من خالل خطة عمل وطن�ة  الوطن�ة لم�افحة التصحر ستراتیج�ةاالو�تم تنفیذ 

تتعل� �م�افحة الترمل، وتأكل التر�ة، وٕازالة الغا�ات، وحما�ة األراضي والمحافظة علیها، 

وحما�ة مستجمعات الم�اه وتحسین فرص الحصول على الم�اه، والتنم�ة المستدامة للجبل، 

                                                 
1 Ministere de l’agriculture direction generale des forets. Organe national de coordination 
sur la lutte contre la desertification.rapport national relatif a la mise en oeuvre de la 
convention des nations unies sur la lutte contre la desertification. Mai 1999. 
2 Ministere de l’agriculture direction generale des forets. Organe national de coordination 
sur la lutte contre la desertification.rapport national sur la mise en oeuvre de la convention 
des nations unies sur la lutte contre la desertification. Avril 2002. 

 . 02وزارة تهیئة اإلقل�م والبیئة الجزائر، المخط� الوطني لألعمال من اجل البیئة والتنم�ة المستدامة، ص  3
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مع التغیرات المناخ�ة، ودعم ال�حث العلمي  والتخفیف من أثار الجفاف وتعز�ز التكییف

والتطور التكنولوجي، ونظم الرصد واإلنذار للجفاف، �اإلضافة إلى تعز�ز القدرات الوطن�ة 

  .1من حیث المجال التنظ�مي، ومن حیث الممارسات الفالح�ة والزراع�ة

  والر�ف�ة الفالح�ة للتنم�ة الوطني المخط� :الثاني الفرع

أنه ورغم  إال الوطني االقتصاد لبناء أساس�ة ر�یزة الجزائر في لفالحيا القطاع �عد

عن  انه مازال �عیدأ مساهمته في االقتصاد الوطني إال لتحسین تبذله الدولة ذ�ال المجهود

المخط� الوطني للتنم�ة الفالح�ة والر�ف�ة أداة من أدوات األهداف المتوخاة منه، و�عد 

ووسائل التنم�ة الفالح�ة  استراتیج�ة، و�هدف إلى تحدید 2تحقی� أهداف التوج�ه الفالحي

، و�تش�ل من مجموعة من البرامج تتعل� 3وتخط�� النشاطات من حیث الزمان والم�ان

  :�اإلضافة إلى  ام�افحة التصحر إحد� موضوعاته التي �عد المجاالت �العدید من

  .اإلنتاج، وتثمین اإلنتاج الفالحي تكثیف أنظمة -

  .تطو�ر أنشطة الفروع في المجال الفالحي، وتحسین اإلنتاج�ة واإلنتاج الفالحیین -

  .المحافظة على الموارد الوراث�ة الحیوان�ة والن�ات�ة وتطو�رها -

  .استصالح األراضي والتشجیر وٕاعادة التشجیر  -

  .لمناط� الجبل�ةتنم�ة الفالحة في المناط� الصحراو�ة وا -

  .4تنم�ة الرعي والمراعي السهب�ة وش�ه الصحراو�ة وتوس�عها -

                                                 
لتهیئة اإلقل�م، مرجع ساب�،  ، یتضمن المصادقة على المخط� الوطني29/06/2010، المؤرخ في 02-10القانون  1

 .80ص
، الجریدة الرسمیة عدد 03/08/2008المتضمن للتوجیھ الفالحي والمؤرخ في  16 –08، من القانون رقم 07المادة  2

 .10/08/2008  المؤرخة في/ 46
 .نفسه القانون من  10المادة  3

 .نفسه القانون من  11المادة  4
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فترة في ال 18-06المخط� الوطني للتنم�ة الفالح�ة والر�ف�ة  تضمنه القانون 

الوطني  للتنم�ة  �ان تحت تسم�ة المخط� إذ 2008-2000األولى من تأس�سه 

�ل آل�ة خاصة تهدف إلى ترق�ة التأطیر التقني والمالي والنظامي �ش، وهو الفالح�ة

للوصول إلى بناء فالحة عصر�ة ذات �فاءة عن طر�� المحافظة على الموارد الطب�ع�ة 

  .1وحمایتها

لتف�یر جدید  من خالل تدابیرهالمخط� الوطني للتنم�ة الفالح�ة والر�ف�ة أسس و 

ن خالل مختلف البرامج م�افحة التصحر في إطار س�اسة شاملة م یتعل� بإدماج

خاصة في مناط� و تهدف الدولة من خالله لوقف تدهور األراضي المسطرة، والتي 

، وذلك بتوفیر والقضاء على الفقر استقرار الس�انالعمل على و عل�ا والسهوب، اب الالهض

الدعم المالي والمراف� العامة الضرور�ة لذلك، األمر الذ� من شانه تعز�ز عمل�ة م�افحة 

  .2التصحر ضمن عمل�ة شاملة وعلى ارت�ا� وثی� �مسائل بیئ�ة أخر� 

ي المخط� الوطني للتنم�ة الفالح�ة والر�ف�ة على تدع�م أصحاب األراض�ر�ز و 

األراضي  من أجل توس�ع غیر المستصلحة في مناط� الهضاب والسهوب والصحراء

أحد البدائل االقتصاد�ة للنم� االقتصاد� الجزائر� المعتمد على  أ�ضا الزراع�ة، ول��ون 

وانتهاج أنما�  غیر المالئم للزراعة وأنظمة الر� �ش�ل التخط�� ، و 3الج�ا�ة البترول�ة

، �4ادة تفاقم ظاهرة التصحر وتوسعهازراع�ة غیر مناس�ة من العوامل المساعدة على ز 

السلطات والدعم المالي لفالحي من طرف ة والرغ�ة القو�ة لتطو�ر القطاع اورغم اإلراد

الضخم الذ� تم توفیره وصرفه إال أنه لم تتحق� نتائج تع�س ذلك في الواقع، وهذا لعدة 

                                                 
 مذكرةفي والیة قسنطینة تقییم ونتائج،  ) 2005-2000(، تطبیق المخطط الوطني للتنمیة الفالحیةكتفي سلطانة 1

 .08، ص 2006- 2005قسنطینة،  منتوري امعةج، ماجستیر
2 Riad BENSOUIAH Politique forestière et lutte contre la désertification en Algérie Du 
barrage vert au PNDA forêt méditerranéenne t. XXV, n° 3, November 2004, p194. 

 .168و 167ص . ساب�المرجع ال ،�تفي سلطانة 3

 العالمي النظام �األرقام استقصاء األوس� الشرق  إقل�م في الر�  :34 الم�اه تقر�رالمتحدة،  لألمم والزراعة األغذ�ة منظمة 4

 .65روما، ص  ،2008والزراعة  الم�اه للمعلومات �شأن
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أس�اب أهمها غ�اب الفعال�ة في التجسید في الواقع، والرقا�ة القو�ة في إنجاز و�رمجة 

وسع المشار�ع المالئمة، ونهب األراضي الفالح�ة وتحو�ل طب�عتها، وزحف اإلسمنت والت

غیر المدروس للمدن، �لها عوامل مرت�طة �القطاع الفالحي وتز�د من تفاقم ظاهرة 

  .التصحر وتعرقل فعال�ة م�افحته

  للسهوب الوطني المخط� :الثالث الفرع

 تعل� �السهوب�ملح� لمیثاق الثورة الزراع�ة الم الوطني للسھوبالمخط�  جاء

�اعت�ارها  وس�ع تطبی� الثورة الزراع�ة نحو المنطقة السهب�ة للجزائروفي إطار توج�ه وت

منطقة رعو�ة وأساس�ة لتر��ة الماش�ة، و�ذلك ر�زت مختلف العمل�ات القانون�ة للثورة 

  .الزراع�ة فیها على ح� امتالك الماش�ة �ما جاء في مقدمة الملح�

� هو تلك المنطقة السهب أو منطقة الخرفان �ما تمت تسمیته حسب هذا الملح

الشاسعة المتمیزة �غطائها الن�اتي الدائم، والمالئمة لتر��ة األغنام، وذات المناخ الجاف 

التي ال �م�ن زراعتها إال عن طر�� الر�، والممتدة من جنوب خ� التماطر المتوس� 

ملم سنو�ا، وتمثل الوضع�ة االقتصاد�ة  100ملم سنو�ا إلى خ� التماطر  400

ة لمنطقة السهوب، واستغالل اإلنسان ألخ�ه اإلنسان، �اإلضافة إلى االستغالل واالجتماع�

المفر� للمراعي الدوافع األساس�ة لتبني نهج الثورة الزراع�ة في السهوب، الي �ش�ل 

راعي في منطقة الم" �م�افحة التدهور في البیئة " م�افحة التصحر أو �ما نص علیها 

جاءت الثورة الزراع�ة في السهوب حسب هذا الملح� من أحد أهدافها  في هذا المجال، و 

عي وظروف مع�شة أجل تحقی� تغیر جذر� وشامل في عالقات اإلنتاج واستعمال المرا 

إذ تلعب  الثورة الزراع�ة في منطقة السهوبحدد الملح� وسائل إنجاز المدنیین، �ما 

ة إلى مشار�ة المستفیدین من �اإلضاف الموسعة فیها دورا محور�ا، المجالس الشعب�ة البلد�ة

 الثورة الزراع�ة في السهب، وأساسها تنظ�م ملك�ة استراتیج�ةالمواطنین وذلك في إطار 
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المواشي، ووضع حد لتدهور الموارد الطب�ع�ة، وتحسین قدرات اإلنتاج، واالستفادة من 

   .1األ�حاث والتجارب العلم�ة

ونص الملح� أ�ضا في إطار تحدیده آلل�ات تجسید الثورة الزراع�ة أنها تتم أ�ضا 

عن طر�� وضع برنامج خاص بتنم�ة السهب یهدف إلى الوصول إلى االستعمال 

صد� ألس�اب األفضل للمراعي ، وٕاعادة التوازن البیولوجي بین الن�ات والحیوان، والت

تدهور المراعي، وم�افحة مظاهر تصحرها، وذلك �حما�ة األراضي واستصالحها 

والتشجیر، وتحسین الغطاء الن�اتي للمراعي، وتوفیر محطات الم�اه، والتصد� للجفاف 

وتخفیف آثاره، وحما�ة المناط� المحاذ�ة لمنطقة السهوب من التصحر، وتحسین 

  .�ةاألصناف الكبر� لألغنام الجزائر 

الكبیرة في اإلقل�م  لتنظ�م منطقة السهوب مدر�ا ألهمیتها الملح� تدابیر تضمن

التوجه االشتراكي  و�ح�م تصوره ،االقتصاد�ةموقعها أو ق�متها � سواء من ف�ما یتعل�

للجزائر وتطبی� الثورة الزراع�ة في السهوب من أجل القضاء على االختالل الط�قي بین 

  .2الر�ف والمدینة

  التصحر لم�افحة الشمولي التصور�  اإلطار :الثاني المطلب

تش�ل المخططات المر�ز�ة أو الشمول�ة إطارا مهما للقواعد الوقائ�ة واالستشراف�ة     

واستغالل الموارد بتنظ�م اإلقل�م ة مجال م�افحة التصحر، وخاصة تلك المتعلقالمتعلقة �

الطب�ع�ة، �اإلضافة إلى تلك القواعد المتعلقة �حما�ة البیئة عموما والتي �عد التصحر احد 

الشمول�ة المتعلقة  المخططات ولتوض�ح ذلك سنتناولالمسائل البیئ�ة واعقدها،  أكبر

  .رع الثانيفي الفوالمخط� الوطني لتهیئة اإلقل�م  ،في الفرع األول �البیئة

                                                 
 .08/07/19975المؤرخ في  54عدد  الجر�دة الرسم�ةملح� میثاق الثورة الزراع�ة المتعل� �السهوب،  1

 .ساب� میثاق الثورة الزراع�ة المتعل� �السهوب، مرجعملح�  2
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  �البیئة المتعلقة الشمول�ة المخططات :األول الفرع

تتضمن المخططات البیئ�ة في الجزائر المخط� الوطني لألعمال من اجل 

اللذان و  2001، والمخط� الوطني لألعمال من اجل البیئة والتنم�ة المستدامة 1996البیئة

وعدم  دارك نقائص نظم التخط�� المتبناةي حما�ة البیئة وت��رسان توجه الجزائر نحو تبن

  .�فا�ة تصوراتها لحما�ة البیئة في الجزائر

وتعد الوزارة الم�لفة �البیئة المخط� الوطني للنشا� البیئي والتنم�ة المستدامة الذ� 

تحدد من خالله الدولة مجمل األنشطة البیئ�ة التي تعتزم الق�ام بها في مجال حما�ة 

ش�ل التصحر احد مجاالت اهتمام المخططات البیئ�ة، �اإلضافة إلى العدید من �، و 1بیئةال

المواض�ع األخر� المرت�طة �ه، �الغا�ات والموارد المائ�ة، وتدهور الموارد الطب�ع�ة، 

د م�افحته، ولتوض�ح ذلك ومصدرا مهما لقواع ذلك فهي تش�ل آل�ة وقائ�ة للتصحرو�

، والمخط� الوطني )أوال( 1996سنتناول المخط� الوطني لألعمال من اجل البیئة

  ).ثان�ا(2001لألعمال من اجل البیئة والتنم�ة المستدامة 

  : 1996 البیئة أجل من لألعمال الوطني المخط� /أوال

حسین وضعها االقتصاد� واالجتماعي تبني الجزائر لتوجه اقتصاد� محض لت

أد� إلى إهمال الجانب البیئي في خططها المعتمدة، وهذا ما أد� إلى اعتمدها 

من قبل مجلس الح�ومة ودخلوها  1996الوطن�ة لحما�ة البیئة في أكتو�ر  لالستراتیج�ة

  .1997حیز التنفیذ في

األولى منهما  نعمال من أجل البیئة على مرحلتیتم إعداد المخط� الوطني لأل

التصحر احد موضوعاتها، �اإلضافة إلى مواض�ع  ش�لو تتعل� �التشخ�ص والحوصلة 

أخر� على ارت�ا� وثی� �ه �الغا�ات، وتدهور التر�ة، وحالة الموارد المائ�ة، والسهوب، 

                                                 
 .اسابق المذكور، 10-03من القانون  14المادة  1
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الوطن�ة للبیئة وص�اغة التقر�ر الوطني حول  االستراتیج�ةوالمرحلة الثان�ة تم فیها تحدید 

  .1ئةالبی

  2001المخط� الوطني لألعمال من أجل البیئة والتنم�ة المستدامة/ ثان�ا

جاء لیؤ�د   2001 تدامةالمس المخط� الوطني من أجل اآلمال البیئ�ة والتنم�ة

تدهور و  امة، والسعي لوقف التدهور البیئيتوجه الجزائر نحو االستثمار في التنم�ة المستد

�ش�ل من خالل األهداف عن النهج االقتصاد� الساب�، و لموارد الطب�ع�ة الناتج ا

ة لس�ان، والمحافظلالتي تضمنها والمتعلقة بتحسین الصحة ونوع�ة الح�اة  االستراتیج�ة

، والحد من الخسائر االقتصاد�ة وتحسین تهعلى الرأس المال الطب�عي وتحسین إنتاجی

والتقلیل ما لم�افحة التصحر والوقا�ة منه إطارا مه حما�ة البیئة الشاملةو  القدرة التنافس�ة

  .2من آثاره السلب�ة على البیئة واإلنسان معا

 2001تضمن المخط� الوطني لألعمال من اجل البیئة والتنم�ة المستدامة     

، ومخط� 2011 -2001متوسطة األمد ضمن المخط� العشر�  مجموعة من اإلجراءات

  .2004-2001ألولو�ة ا

  2011 - 2001 العشر�  االستراتیجي اإلطار/01

هو مخط� برنامجي مرجعي یتضمن مجموعة من اإلجراءات والتدخالت تؤد� 

لتحقی� نتائج ملموسة والتكامل بین اإلصالحات االقتصاد�ة وحما�ة البیئة وذلك في إطار 

للمخط� الوطني لألعمال من أجل البیئة والتنم�ة المستدامة،  االستراتیج�ةتحقی� األهداف 

على ضرورة وقف التصحر من و�عد إطارا مهما للوقا�ة من التصحر من خالل تأكیده 

سع�ه لتحقی� المحافظة  ، وخاصة من خاللاالستراتیج�ةجل تحقی� ال�عض من أهدافه أ

                                                 
وناس �حي، اآلل�ات القانون�ة لحما�ة البیئة في الجزائر، رسالة د�توراه في القانون العام، جامعة ابو��ر بلقاید،  1

 .51ص  ،2007تلمسان، جو�ل�ة 
2 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement Plan National 
d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD) Janvier 2002. 
P57. 
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والمراعي، وتعز�ز  �ة والغا�اتوقف تدهور التر على الرأسمال الطب�عي وتحسین إنتاجیته ب

اإلنتاج الفالحي والحیواني المستدام الذ� �ساعد على حما�ة التر�ة، وذلك �معالجة 

األس�اب الجذر�ة وأوجه القصور المؤسس�ة، وعن طر�� اإلدارة المتكاملة لمنطقة السهوب، 

أنظمة الر� وٕایجاد نظام مالئم ومناسب إلدارة المراعي، وحما�ة الواحات وٕاعادة تأهیل 

الء االهتمام الخاص �التنوع البیولوجي �ة النظم اال��ولوج�ة الهشة مع إ�التقلید�ة، وحما

  :�اإلضافة إلى

تحسین نظم إدارة األراضي ألجل الحد من التعد�، ورفع الغطاء الحرجي والمناط�  -

 .المحم�ة، وتعز�ز استخدام الم�اه المستعملة في مجال الزراعة

ق�مة إضاف�ة عال�ة، ومراق�ة التلوث الذ�  مستدامة من خالل إنتاج ذ�ع زراعة تشج� -

 .مصدره الزراعة، وتطو�ر التجارة وتحسین معدل تغط�ة الواردات �الصادرات

  .1إعداد س�اسة ر�ف�ة ألجل توفیر فرص العمل، وتعز�ز التصدیر-

و�ذلك من خالل سع�ه إلى الحد من الخسائر االقتصاد�ة وتحسین القدرة التنافس�ة من 

  :خالل

 قةترشید استخدام الموارد المائ�ة، واستخدام موارد الطا. الرفع من رس�لة النفا�ات -

  .تحسین اإلدارة البیئ�ة -

و�ذلك من خالل سع�ه إلى حما�ة البیئة الشاملة، عن طر�� ز�ادة الغطاء الحرجي 

واإلدارة المتكاملة للحراجة الزراع�ة الرعو�ة، وحما�ة الواحات . و�ثافته وتنوعه البیولوجي

وخاصة في من المخلفات المنزل�ة والتملح، والحد من ان�عاث غازات االحت�اس الحرار� 

  .قطاع الطاقة، والقضاء على استخدام المواد المستنفذة لط�قة األوزون 

                                                 
1 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement Plan National 
d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD) op. cit. P59. 
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�اإلضافة إلى سع�ه إلى تحسین الصحة ونوع�ة الح�اة لس�ان من خالل تحسین     

الخدمة العموم�ة للصرف الصحي وٕادارة محطات معالجة م�اه الصرف الصحي وتطو�ر 

وتحسین نوع�ة الهواء في المدن  خدمات الصرف الصحي في الر�ف م�افحة التلوث

ة للمدن، �لنفا�ات، وتطو�ر وتنم�ة اإلدارة البیئلالكبر�، واألخذ �اإلدارة المتكاملة 

، وهي مجاالت تساعد على حما�ة البیئة 1والمساحات الخضراء، وحما�ة التراث الثقافي

  .ومن شانها تعز�ز التصد� لظاهرة التصحر

  :2004 – 2001 األولو�ة مخط�/02

التدابیر حول مجموعة من اإلجراءات و  2004– 2001یتمحور مخط� األولو�ة 

الواجب اتخاذها على المد� القصیر والمتوس� �ما فیها األعمال البیئ�ة المتضمنة في 

وتم تخص�ص له مبلغ  2004-2001برنامج الح�ومة المتعل� �التحفیز االقتصاد� لفترة 

  .2ملیون دوالر 970مالي قدره 

حسین إدارة على ضرورة م�افحة التصحر وت 2004-2001نص مخط� األولو�ة 

  :األراضي للمحافظة على الرأس مال الطب�عي وتحسین إنتاجیته وذلك �الق�ام ب

  .تطو�ر خطة رئ�س�ة للمحافظة على األراضي وٕاصالحها وم�افحة التصحر -

تحدید أش�ال الح�ازة لألرض وحقوق الملك�ة واالستغالل ومتا�عة س�اسة فتح األمالك  -

التشجیر، زراعة الحبوب، واألعالف لمختلف البرامج � الخاصة للدولة عن طر�� االمت�از

  .تر��ة المواشيو 

  .حما�ة النظام البیئي الرعو�، وٕاعادة النظر في قانون الرعي -

                                                 
1. Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement Plan National 
d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD) op. cit. P 13-12 . 
2 Ibid. P72 
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 )مستجمعات الم�اه، السهوب(تنم�ة المناط� المتضررة، وتنش�� المناط� الر�ف�ة  -

  .�حظى �اهتمام السلطات العامة

  .فیز االستثمارتش�یل مستثمرات مستقرة وتح -

  ).الجلفة، الب�ض ، النعامة( ابرنامج تهیئة متكامل للسهوب في المناط� األشد تدهور  -

  .حف� وترم�م وتوس�ع الثروة الغاب�ة والمحافظة على التنوع البیولوجي-

 .1حما�ة الواحات -

ذات االرت�ا� �مسالة  والتدابیر تضمنت المخططات البیئ�ة الكثیر من اإلجراءات    

منها وازدادت األوضاع في  االتصحر وم�افحته اال انه وفي الواقع لم تحق� ما �ان منتظر 

امة عد مقوضا للتنم�ة المستد� ذ�اإلضافة إلى تمدد التصحر الوب تفاقما، �السهمنطقة 

  .وتأثیره السلبي على انتاج�ة التر�ة وتدهورهافي �عدها االقتصاد� والبیئي 

  :اإلقل�م لتهیئة الوطني المخط� :الثاني الفرع

، 2المستدامة ئة اإلقل�م وتنمیتهأحد أدوات تهی المخط� الوطني لتهیئة اإلقل�م �عد

تهیئة ل االستراتیج�ةترجم التوجهات یي لعمل السلطات العموم�ة والذ� رجعموهو اإلطار ال

 رد الطب�ع�ة واستغاللها العقالنيالمستدامة، وهو أداة لضمان تثمین الموا اإلقل�م والتنمیته

وحسن توز�ع الس�ان واألنشطة االقتصاد�ة على �افة اإلقل�م الوطني، وتوز�ع المدن 

  .3نم�ة التراث اإل��ولوجي الوطنيوحما�ة وت لس�ان�ةوالتجمعات ا

                                                 
1. Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement Plan National 
d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD) op. cit. P75-76.  

، المخط� التوجیهي لحما�ة األراضي وم�افحة التصحر، ى المخط� التوجیهي لتهیئة الساحل�اإلضافة إل 2

والمخططات الجهو�ة لتهیئة اإلقل�م ومخططات تهیئة اإلقل�م الوالئ�ة، والمخططات التوجیه�ة لتهیئة فضاءات الحواضر 

 .الكبر� 

، یتعل� بتهیئة اإلقل�م وتنمیته المستدامة، الجر�دة 12/12/2001، المؤرخ في 20-01القانون  09إلى  07المواد من  3

 .15/12/2001المؤرخة في  77الرسم�ة عدد 
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 ئ�ة من التصحر وتفاقمهأداة وقاأ�ضا المخط� الوطني لتهیئة اإلقل�م أح�ام عد تو 

 اءات الطب�ع�ة والمساحات المحم�ةوأعمال التنظ�م اإلقل�مي للفض المحدد لم�اد��اره �اعت

ولمراعاته و�رامج االستصالح الزراعي والر�،  ة وتوز�ع وتحو�ل الموارد المائ�ةوتعبئ

احل والمرتفعات وخاصة المناط� الحساسة والمتمثلة في الس ،لخصوص�ات الممیزة لإلقل�مل

  .1لجنوب والمناط� الحدود�ةوا الجبل�ة والسهوب

أن المخط�  على المتعل� بتهیئة اإلقل�م وتنمیته المستدامة 20-01نص القانون 

الوطني لتهیئة اإلقل�م هو المحدد لألح�ام المتعلقة �مجموعة من الفضاءات المرت�طة 

  :ة التصحر وذلك �اآلتي�ظاهر 

  :تنم�ة هذه المناط� مرت�� �العمل على : المرتفعات الجبل�ة -أ

  .حشد الموارد المائ�ة �التقن�ات المناس�ة *

  .الحفا� على الغا�ات والتنوع البیولوجي *

  .2فك العزلة وترق�ة الصناعة الصغیرة والمتوسطة المالئمة لطب�عة المناط� الجبل�ة*

  ترق�ة مناط� الهضاب العل�ا وتهیئة السهوب –ب 

  .مراعاة الطا�ع السهبي ورصد ومتا�عة المناط� السهب�ة �استمرار* 

  .االستغالل العقالني للموارد المائ�ة * 

م�افحة التصحر بهذه المناط� واالستغالل الفوضو� لألراضي وحما�ة المناط� * 

  .3الرعو�ة

  :مناط� الجنوب وذلك من خالل  –ج 

  .ترق�ة الموارد الطب�ع�ة وخاصة الموارد المائ�ة ومتا�عة رصد الم�اه الجوف�ة*

                                                 
 .القانون المذ�ور سا�قا ،20- 01من القانون ، 11المادة من   01،03 من الفقرات 1

 .نفسه القانون  من 14المادة من  2

 .نفسه من القانون   20-01القانون من  15المادة  3
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  .تطو�ر األنشطة االقتصاد�ة �ما یتالءم وطب�عة المنطقة* 

في الواحات م�افحة التصحر والترمل وصعود الم�اه وحما�ة المنظومات البیئ�ة * 

  .1والصحار� 

، و�صادق عل�ه عن طر�� 2المخط� الوطني لتهیئة اإلقل�م من طرف الدولة�عد 

  .3سنوات 05سنة و�تم تحیینه �ل  20التشر�ع لمدة 

على إنشاء مجلس وطني لتهیئة اإلقل�م وتنمیته والمستدامة  20-01القانون ونص 

الذ� یتولى عمل�ة االقتراح والتقی�م والتحدیث الدور� للمخط� الوطني لتهیئة اإلقل�م 

  :و�تولى

  .المساهمة في إعداد المخططات التوجیه�ة الوطن�ة والجهو�ة *  

  .4طني لتهیئة اإلقل�م أمام غرفتي البرلمانتقد�م التقر�ر السنو� عن تنفیذ المخط� الو *

المخط� الوطني لتهیئة اإلقل�م هو وسیلة للتخط�� الحضر� المر�ز�، وتعد 

المخططات التوجیه�ة  للبنى التحت�ة الكبر�، والخدمات الجماع�ة ذات المنفعة العامة 

، وتش�ل قواعده ال�ة وقائ�ة أساس�ة 5نفیذهالوطن�ة في مختلف قطاعات الدول�ة وسائل ت

تصحر في ظل غ�اب مخططات محل�ة في هذا المجال، ات أهم�ة �الغة في م�افحة الوذ

 21، وأجندا 2001سنة ورغم وجود المیثاق البلد� حول البیئة والتنم�ة المستدامة المعتمد 

                                                 
 .من القانون المذ�ور سا�قا ،20- 01ن القانون  16المادة  1

 .نفسه  القانون من  19المادة  2

 .نفسه  القانون من  03المادة  3

 . نفسه القانون من  21المادة  4

، األكاد�م�ة للدراسات ))مخططات التعمیر �وسیلة لتنفیذ الس�اسة الوطن�ة للتعمیر(( عیلي رضوان ، .مقال د 5

 .139- 130، ص2016، جوان 16االجتماع�ة واإلنسان�ة، قسم العلوم االقتصاد�ة والقانون�ة، عدد 
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من تحقی�  اإال أن الغموض المح�� �ق�متهما القانون�ة �ش�ل عائق 2004-2001لعام 

  .1الهدف من اعتمادهما

  التصحر لم�افحة القطاعي التصور�  اإلطار :الثالث المطلب

ید من المجاالت في طب�عتها، �ما �عد التصحر مسالة بیئ�ة معقدة تتداخل مع العد

ولذلك فان اآلل�ات االستشراف�ة لهذه المجاالت ذات  تقاطع م�افحته بتنظ�م عدة قطاعاتت

مصدرا مهما لقواعد م�افحة أهم�ة �بیرة في تعز�ز عمل�ة التصد� لها والوقا�ة منها، وتعد 

، الفرع األولفي ولتوض�ح ذلك سنتناول المخط� الوطني للتنوع البیولوجي  التصحر

  .في الفرع الثالث والمخط� الوطني للم�اهالفرع الثاني،  والمخط� الوطني للغا�ات في

  : البیولوجي للتنوع الوطني المخط� :األول الفرع

نص قانون البیئة في إطار التنم�ة المستدامة على ضرورة عدم إلحاق الضرر 

، وذلك ألهمیته البیئ�ة واالقتصاد�ة التي أدر�ت 2نوع البیولوجيالمعتبر عند �ل نشا� �الت

 ستراتیج�ةاالماتها الدول�ة في هذا المجال تبنت الجزائر أهم�ة المحافظة عل�ه، ووفاء اللتزا

حددت من خاللها المجاالت ذات األولو�ة و ،  2020 – 2011طن�ة للمحافظة عل�ه الو 

ولتحقی� استدامة التنوع البیولوجي  البیئ�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ةالقصو� نظرا ألهمیتها 

  .3ل، واإلدارة المتكاملة للنظم الزراع�ةوتتعل� بإدارة المناط� المحم�ة، وٕادارة أنظمة الموائ

                                                 
التطورات الراهنة واإلش�ال�ات القانون�ة والماد�ة التي تثیرها، مجلة : ي الجزائروناس �حي، التخط�� البیئي المحلي ف 1

 .161- 144، ص 2005الحق�قة جامعة أدرار، العدد السادس ما� 

على مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي الذ� یهدف إلى عدم  01فقرة  03نص قانون البیئة في مادته الثالثة  2

 . إلحاق الضرر المعتبر �التنوع البیولوجي عند �ل نشا�
دعموش فاطمة الزهراء، س�اسة التخط�� البیئي في الجزائر، مذ�رة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود معمر�  3

 .42، ص 2010بتزوزو، 
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وتمثل القواعد الوقائ�ة للمحافظة على التنوع البیولوجي من التراجع في م�وناته 

ة االستغالل المفر�، والسلو��ات الفوضو�ة �الرعي الجائر، وتدمیر الكم�ة والنوع�ة نتیج

  .ر، مصدرا مهما لألح�ام المتعلقة �م�افحة التصح1الغا�ات

  للغا�ات الوطني المخط� :الثاني الفرع

اهم الغا�ات �اإلضافة إلى أهمیتها البیئ�ة في التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة تس

وتسعى الجزائر من خالل س�اسة تعز�ز تنم�ة القطاع الغابي إلى ، لجزء �بیر من ال�الد

حما�ة وتعز�ز الغا�ات والموارد الغاب�ة، وتوس�ع الغا�ات �التشجیر، وم�افحة التصحر 

  .كل التر�ةتآو 

ن طرف مجلس المعتمد م 2018-1999خط� الوطني للتشجیر المو�ش�ل 

ملیون  1.2رؤ�ة طو�لة األجل تهدف إلى تشجیر أكثر من  1999الوزراء في سنة 

�المائة في آفاق سنة  14و 11 ل إلى معدل تشجیر یتراوح ما بینه�تار والوصو 

حد األدوات ب�ة في الجزائر، وأة للس�اسة الغاحد المجاالت األساس�، وهو أ20202

االقتصاد�ة الرئ�س�ة لتلب�ة الحاجات الوطن�ة من الخشب، وهو آل�ة لتجسید ال�عد الجدید 

االقتصاد�ة  المتطل�ات للثروة الغاب�ة الذ� یراعي المتطل�ات البیئ�ة �اإلضافة إلى

  :، و�عتمد في تنفیذه على مجموعة من األسس وهي 3واالجتماع�ة

  .على إدماج الس�ان �جزء في إدارة الثروة الغاب�ة -

  .وة الغاب�ة والمراعيتقی�م الثر  -

  .تنم�ة المناط� الزراع�ة المتواجدة ضمن وفي المح�� الغابي -

                                                 
 .86دعموش فاطمة الزهراء، س�اسة التخط�� البیئي في الجزائر المرجع الساب�، ص  1

2Ministere de l’ agriculture et du developpement rural direction generale des forets organe 

national de coordination sur la lutte contre la desertification. Rapport national de l’ algerie 

sur la mise en oeuvre de la convention de lutte contre la desertification. Septembre2004. 

3Riad bensouiah, Politique forestiere et lutte contre la desertification en algerie du 

barrage vert au pnda foret mediterraneenne t. Xxv, n° 3, novembre 2004, p195. 
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  .1المائ�ةالمحافظة على الموارد  -

وتسعى الدولة من خالل المخط� الوطني للتشجیر تحقی� مجموعة من األهداف 

  :وهي

ا�ات تعز�ز التهیئة الغاب�ة وذلك من خالل وضع برامج تسییر وتهیئة لمختلف الغ/ا

  .الوطن�ة

  :تعز�ز عمل�ة إعادة التحر�ج �مختلف أنواعها على المستو� الوطني وذلك من اجل /ب

ز�ادة إنتاج األخشاب لتلب�ة الحاجات الوطن�ة وخاصة في المناط� الشرق�ة حیث المناخ -

  .المالئم لذلك

  .حما�ة التر�ة من �ل أش�ال التدهور -

المناط� السهب�ة والصحراو�ة وذلك من  صة فيتعم�م عمل�ة إنشاء مصدات الر�اح وخا -

جل استعادة أنظمة الحما�ة المتدهورة، وحما�ة المنشآت األساس�ة، والحد من الترمل، أ

  .2والتقلیل من التبخر وخاصة في ظل محدود�ة الموارد المائ�ة

م�افحة غا�ات ذات أهم�ة أساس�ة وم�اشرة في الوقائ�ة للمخط� الوطني لل إن القواعد

  .التصحر لالرت�ا� الوثی� القائم بین مجال الغا�ات وعمل�ة التصد� للتصحر

  : للم�اه الوطني المخط� :الثالث الفرع

�ة للتسییر المتعل� �الم�اه على أن األدوات المؤسسات 12 -05نص القانون 

المدمج للموارد المائ�ة تتش�ل من هیئات استشار�ة تتمثل في المجلس الوطني 

                                                 
1 Ministere de l’agriculture direction generale des forets. Organe national de coordination 

sur la lutte contre la desertification. Rapport national sur la mise en oeuvre de la 

convention des nations unies sur la lutte contre la desertification. Avril 2002. 
2 Ministere de l’agriculture direction generale des forets. organe national de coordination 
sur la lutte contre la desertification rapport national relatif a la mise en oeuvre de la 
convention des nations unies sur la lutte contre la desertification. mai 1999. 
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، 3، والمخططات التوجیه�ة لتهیئة الموارد المائ�ة2، ولجنة الهیدروغرافي1االستشار� 

ة الم�لفة لنشا� اإلدار  االذ� تش�ل األهداف المحددة �ه أساسو والمخط� الوطني للماء، 

  :ما یلي  المتعل� �الم�اه 12 - 05من القانون  59، و�تولى حسب المادة �4الموارد المائ�ة

ض�� األهداف واألول�ات الوطن�ة في مجال حشد الموارد المائ�ة وتسیرها المدمج، -

  .�اإلضافة إلى تحو�لها وتخص�صها

  .لوطن�ة في مجال حشد الموارد المائ�ة تحدید األهداف واألولو�ات ا -

  تحو�ل الموارد المائ�ة وتخص�صها  -

تنشأ المخططات التوجیه�ة للموارد المائ�ة لكل وحدة هیدروغراف�ة طب�ع�ة، وتتولى و

ائ�ة �ما ذلك الم�اه لتعبئة وتخصص واستعمال الموارد الم االستراتیج�ةتحدید االخت�ارات 

  :ی� وتهدف إلى تحق غیر العاد�ة

تلب�ة االحت�اجات من الماء التي تناسب االستعماالت المنزل�ة والصناع�ة والفالح�ة  -

  .واالستعماالت االقتصاد�ة واالجتماع�ة 

  .الحما�ة الكم�ة والنوع�ة للم�اه الجوف�ة والسطح�ة  -

ت الوقا�ة من األخطار المرت�طة �الظواهر الطب�ع�ة االستثنائ�ة مثل الجفاف والف�ضانا  -

  .وتسیرها

                                                 
لسنة  60 الجر�دة الرسم�ة عدد، والمتعل� �الم�اه، 2005- 08-04، والمؤرخ في 12-05القانون رقم من  62المادة  1

المؤرخة في  �04دة الرسم�ة عدد ، الجر 23/01/2008المؤرخ في  03- �08القانون رقم  ، معدل ومتمم2005

27/01/2008. 

 .ذ�ور سا�قاالم12-05القانون رقم من  64المادة  2

 .نفسه القانون من  56المادة  3

 .نفسه القانون من  61المادة  4
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 ،تحدید أهداف تنم�ة وتعبئة الم�اه ونقلها ما بین الوحدات الهیدروغراف�ة الطب�ع�ة -

تحدید التدابیر المرت�طة �اإلضافة إلى  تحدید األهداف في مجال استعمال الموارد المائ�ةو 

  .�1متطل�ات اقتصاد الماء وتنم�ة وحما�ة نوعیته

إطار سعي الجزائر لتحقی� األهداف المحددة في المخط� الوطني للماء  وفي

  :تتمحور حول 2019-2015وضعت الوزارة الم�لفة �القطاع خطة خماس�ة 

استمرار�ة وتعز�ز س�اسة تعبئة الموارد المائ�ة والتقلید�ة وغیر التقلید�ة لضمان -

  .االحت�اجات الوطن�ة وخاصة في مناط� الهضاب العل�ا

ادة تأهیل وعصرنه وتوس�ع أنظمة السقي والر� في المساحات المسق�ة الكبر� إع-

  .والمتوسطة والصغر�، �اإلضافة إلى توز�ع الماء الشروب وقنوات الصرف الصحي

  .2تعز�ز الحو�مة في قطاع الموارد المائ�ة والبیئة -

  عشر�ن لمدةالمائ�ة  وارداإلدارة الم�لفة �الممن طرف للماء  الوطني المخط� عد�

ر الم�لف �الموارد �من الوز  اقتراح على بناء مرسوم تنفیذ� �موجب و�واف� عل�ه ،سنة 20)

مد� القطاع�ة على ال و�رامج التنم�ة مخططات خالل من طرفها منو�نفذ  المائ�ة،

  .3المتوس� والقصیر

، 4اهام احیو� اتنظ�مها �اعت�ارها عنصر تولي الجزائر أهم�ة �بیرة للثروة المائ�ة و 

التصحر  وتش�ل اآلل�ات االستشراف�ة والوقائ�ة في قطاع الم�اه مصدرا هاما لم�افحة

ز�ز سبل التصد� ولتع الماء في البیئات الهشة والحساسة،بینهما، وألهم�ة  لالرت�ا� الوثی�

  .لظاهرة التصحر واستقرار الس�ان في هذه المناط�

                                                 
 .نفسه القانون من  57و 56المواد  1

 .06، ص 2015مائ�ة والبیئة، سة الح�وم�ة في مجال الموارد الوالبیئة، الس�اوزارة الموارد المائ�ة  2

، یتعل� �المخط� التوجیهي 2010ینایر 04، المؤرخ في 01- 10المرسوم التنفیذ� رقم من  10إلى  08المواد من  3

 .2010ینایر  06المؤرخة في  01لتهیئة الموارد المائ�ة والمخط� الوطني للماء، الجر�دة الرسم�ة عدد

 .93دعموش فاطمة الزهراء، س�اسة التخط�� البیئي في الجزائر، مرجع ساب�، ص  4
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مجموعة القواعد االستشراف�ة والمجسدة في المخططات  أنومما تقدم نستخلص 

الوطن�ة المختلفة تش�ل مصدرا مهما للقواعد القانون�ة لم�افحة التصحر، وتلعب دورا 

له اآلل�ات التشر�ع�ة المتعددة والتي تكمو  �ز عمل�ة الوقا�ة منه والتصد� لهأساس�ا في تعز 

  .ترت�� مجاالتها ومواض�عها �عمل�ة م�افحة التصحر �ما س�أتي تناوله

  التصحر لم�افحة الداخلي التشر�عي اإلطار :الثاني الم�حث

 اواسع اال تتعل� عمل�ة م�افحة التصحر بنشا� قطاعي محدد بل تتطلب نشاط

ارت�ا� وثی� �مواض�ع الم�اه والمناخ والزراعة والتنوع البیولوجي،  ، إذ أنها على1النطاق

لمواض�ع والقضا�ا مترا�طة و�ذلك �معالجة قضا�ا الفقر والجوع واألمن الغذائي ف�ل هذه ا

ومتشا��ة في األس�اب والنتائج ووضع قوانین لتنظ�م هذه العناصر، وتعز�زه بإنشاء ش��ة 

�افحة التصحر والتصد� له، مل اومهم اأساس�عامال ی� هذه القوانین مؤسسات�ة فاعلة لتطب

ر ن المشرع الجزائر� لم ینظم التصحر �قانون خاص ضا�� لجم�ع العناصخاصة وأو 

التي لها عالقة �الظاهرة ذات الطب�عة المعقدة، واالرت�اطات المتشع�ة �الكثیر من 

ر التي لها عالقة �التصحر بل نظم العدید من المجاالت والعناص المجاالت األخر�،

، وسنتناول اإلطار التشر�عي الداخلي من خالل التعرض إلى دور �ل من وم�افحته

، والقواعد المتعلقة بتنظ�م األول في المطلبر الطب�ع�ة القواعد المتعلقة �حما�ة العناص

، �اإلضافة إلى ارت�ا� قواعد في المطلب الثاني�عض األنشطة الضارة وتسییر الكوارث 

، وخالفا للمعالجة القطاع�ة في المطلب الثالثاإلطار العام ودورها �م�افحة التصحر 

نظمة في القانون المقارن في هذا ض األالتي اعتمدها المشرع الجزائر� فقد اعتمدت �ع

  .المطلب الرا�عفي �المشرع الصیني  قانون خاص �هالمجال 

  

                                                 
 ، المؤرخة فيE/CN.17/1997/2/Add.11 :الوثائق الرسمیة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثیقة رقم 1

    .4مرجع سابق، ص ،22/01/1997
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  الطب�ع�ة العناصر �حما�ة المتعلقة القواعد :األول المطلب

الطب�ع�ة لعناصر القواعد القانون�ة المنظمة لیرت�� التصحر �ش�ل م�اشر �

لغا�ات لتصحر وذلك بتناول النظام العام لدراسة عالقتها �م�افحة ا، وسنبین ذلك بالمختلفة

في الفرع وقانون حما�ة المناط� الجبل�ة ، ثانيفي الفرع ال، وقانون الم�اه في الفرع األول

 .في الفرع الرا�ع قانون المجاالت المحم�ةالثالث، و

  للغا�ات العام النظام :األول الفرع

واإلدارة المستدامة لها ، 1تش�ل الغا�ات موردا بیئ�ا متجددا وذا ق�مة اقتصاد�ة

التشجیر وٕاعادة  �عدو ، 2ضرور�ة من أجل م�افحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف

ع�س مسار تدهور األراضي والتصحر، إذ یؤد�  علىالتشجیر من أكثر السبل فعال�ة 

  .3ا في م�افحة التصحرتوس�ع نطاق الن�اتات الطب�ع�ة دورا هام

 الجزائر على االتفاق�ة الخاصة �التجارة  �عد مصادقة 12-84جاء هذا القانون  

واالتفاق�ة اإلفر�ق�ة حول ، الدول�ة في أنواع الحیوانات والن�اتات البر�ة المهددة �االنقراض

ل شمال إفر�ق�ا في دو تعاون بین المحافظة على الطب�عة والموارد الطب�ع�ة، و�روتو�ول ال

إذ نظم �ل ما یتعل� �الثروة الغاب�ة، �ممارسة الرعي  ،مجال مقاومة الزحف الصحراو� 

واب أب 06وتضمن  فیها، والبناء علیها، واستخراج المواد منها، وتهیئتها، والض�� الغابي،

لم یتم تحیین قواعده  1984نه ومنذ تار�خ صدوره عام مادة وتجدر اإلشارة إلى أ 94و

  .مسایرة لتطور مفهوم وأهم�ة الغا�ات وخاصة من الناح�ة البیئ�ة على المستو� الدولي

                                                 
بلورة لنتائج ظاهرة التصحر، : ، األنظمة البیئ�ة ورفاه�ة اإلنسان2005التقی�م البیئيبرنامج األمم المتحدة للبیئة،  -1

 .69، صرجع ساب�م

،مرجع 23/02/2016، والمؤرخة في A/Res/70/206 ألمم المتحدة، وث�قة رقمالوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة ل 2

 . 3ص ساب�، 
 ،26/01/2009، المؤرخة في E/CN.18/2009/5 :الوثائ� الرسم�ة للمجلس االقتصاد� واالجتماعي، الوث�قة رقم 3

ع�س مسار فقدان الغطاء الحرجي ومنع التدهور في جم�ع أنواع الغا�ات وم�افحة لتقر�ر األمین العام حول والمتضمنة 

 .27الغطاء الحرجي المنخفض، ص التصحر �ما في ذلك في البلدان ذات
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وتسییرها،  م حما�ة الثروة الغاب�ة وتنمیتها وتوس�عهاجاء هذا القانون من اجل تنظ�

، وتضمن مجموعة من الم�اد� العامة أساسها أن الثروة 1وم�افحة �ل أش�ال االنجراف

إدراجها في س�اق التخط��  ضرورةو ، فظة علیها واجب وطنيالغاب�ة ثروة وطن�ة والمحا

  .2حما�ة األراضي المعرضة لالنجراف والتصحرتكر�س أهم�ة الوطني، و 

وذلك  ،وحمایتها ونص هذا النظام على أن الدولة مسؤولة على تنم�ة الثروة الغاب�ة

تنظ�م الرعي في  ،3ن الوز�ر الم�لف �الغا�اتبدون رخصة مس�قة م منع تعر�ة األراضي

  5حمایتها من الحرائ� واألمراض، و 4وتنظ�م البناء �الغا�ات األمالك الغاب�ة

التصحر ذات الطا�ع  على أن حما�ة األراضي من �ما نص النظام العام للغا�ات

الغابي واالنجراف تتطلب الق�ام �أعمال متكاملة استجا�ة ألهداف التنم�ة االقتصاد�ة 

والمالح� ، �اعتماد مخط� وطني للتشجیر وحما�ة األراضي من االنجراف، 6واالجتماع�ة

لالعت�ارات البیئ�ة قبل أن الص�اغة أهملت التأكید والنص على أهم�ة االستجا�ة 

  .االعت�ارات االقتصاد�ة واالجتماع�ة

من العناصر الطب�ع�ة ذات األهم�ة  اإن قواعد النظام العام للغا�ات تنظم عنصر 

 ، ووجب على المشرع تحیین قواعدهالكبیرة في التصد� لظاهرة التصحر وم�افحتها

ة من جهة، وتماش�ا مع الدور وتشدید العقو�ات المتضمنة ف�ه مسایرة لتطور مفهوم البیئ

الكبیر للغا�ات في التصد� ل�عض المسائل البیئ�ة �التصحر والتغیر المناخي والحفا� 

  .على التنوع البیولوجي

                                                 
العام للغا�ات، المعدل والمتمم ، ، یتضمن النظام 1984یونیو  23، المؤرخ في 12-84 القانون رقم من 01المادة  -1

المؤرخ في  20-91، المعدل والمتمم �القانون رقم 1984یونیو 26المؤرخة في 26الجر�دة الرسم�ة عدد 

 .14/12/1991المؤرخة في  62، الجر�دة الرسم�ة عدد 02/12/1991

 .نفسه القانون  04 -02المواد  -2

 .نفسه القانون   18-15د الموا -3

 .نفسه القانون من  26المادة  -4

  .نفسه القانون من  19المادة  -5

 .نفسه من القانون  47المادة  -6
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  الم�اه قانون  :الثاني الفرع

ي تمثل اإلدارة المستدامة للموارد المائ�ة خ�ارا استراتیج�ا وخاصة في المناط� الت

، وسوء استعمالها على اختالف مصادرها یؤد� إلى ز�ادة سرعة تمدد 1تعاني من الجفاف

ل�حدد الم�اد� والقواعد المط�قة  12-05رقم م�اه ، وجاء قانون ال2ظاهرة التصحر

الستعمال، وتسییر، وتنم�ة الموارد المائ�ة �مختلف مصادرها �ونها ملكا للمجموعة 

أن �ساعد على الحد من انتشار  ، فتنظ�مها وحسن إدارة استعمالها من شأنه3الوطن�ة

تأثیراته الم�اشرة على احت�اطات الم�اه العذ�ة في ، والحد من 4التصحر وتعز�ز م�افحته

  .5العالم

جهد عالمي لمناقشة مشاكل إدارة الم�اه العذ�ة والوصول  أكبربدأ  1999في عام 

 استراتیج�ةاستراتیج�ات دول�ة للم�اه من خالل مشروع الرؤ�ة العالم�ة للم�اه، وأهم إلى 

من  برفض قو�لتتوصل إلیها المشروع �التعاون مع البنك الدولي هي تسعیرة الم�اه التي 

الدول  العر��ة، العت�ار أن الهدف من ترو�ج مبدأ تسعیر الم�اه و��عها في المنطقة هو 

 .6خدمة إسرائیل

وتش�ل الم�اه وصعو�ة التوصل إلیها تحد� �بیر یواجه المجتمع، ومقوض للتنم�ة 

، وتعد اإلدارة المتكاملة لموارد األراضي والم�اه 7ط� العالماالقتصاد�ة في العدید من منا

                                                 
 .32، صساب�، مرجع برنامج األمم المتحدة للبیئة، توقعات البیئة للمنطقة العر��ة،  -1

 .13ص مرجع ساب�،، 2005التقی�م البیئي ،برنامج األمم المتحدة للبیئة -2

 .مرجع ساب�، والمتعل� �الم�اه، 2005- 08-04، والمؤرخ في 12-05القانون رقم من  01المادة  -3

 .نفسه القانون من  04المادة  -4
5 Asma Ali Abahussain et Anwar Sh. Abdu et autres/ Desertification in the Arab Region: 
analysis of current status and trends/ Journal of Arid Environments (2002) 51: 521–
545.p531 

الماجستیر في العلوم  درجة لنیلي ناصر ال�اس، دور األمم المتحدة في الحفا� على النظام البیئي العالمي، مذ�رة س 6

 .70ص ،2012/2013الس�اس�ة، جامعة الحاج لخضر �اتنة، 

 .02األنظمة البیئ�ة ورفاه�ة اإلنسان األراضي الرط�ة والم�اه ص ، برنامج األمم المتحدة للبیئة 7



  اإلطار الداخلي لمكافحة التصحر                                       الفصل الثاني  
  

120 
 

جم�ع الدول  ، فقضا�ا إدارة الموارد المائ�ة أص�حت اهتمام1من أنجح الطرق لمنع التصحر

أو في مناط� جافة وخاصة في ظل تفاقم ظاهرة  خاصة تلك التي تعاني من نقص فیهاو 

  .تغیر المناخ وأثرها الم�اشر على الموارد المائ�ة

م ألنظمة إن سوء إدارة الموارد المائ�ة وتلوث الم�اه الجوف�ة والتخط�� غیر المالئ

تزداد أهم�ة األح�ام المنظمة للموارد و  ، 2الر� عوامل مساهمة في تفاقم ظاهرة التصحر

مائ�ة لعالقتها �قطاعات أخر� �الزراعة وما تلع�ه من دور أساسي في توفیر الغذاء ال

ات وما للتنم�ة في المجتمع اأساس� اوتحقی� األمن الغذائي، والطاقة �اعت�ارها محر�

أن االستخدام المستدام للم�اه الجوف�ة �عزز من  تحتاجه من هذا المورد، �اإلضافة إلى

الجفاف لما تش�له من احت�اطي یتم استعماله في ظل نقص  قدرات التعامل مع نو�ات

الم�اه السطح�ة، لذلك فإن اإلدارة المستدامة للموارد المائ�ة مع مراعاة حما�ة البیئة �ساعد 

  .في القضاء على تدهور األراضي والحد من التصحر

  

  

  الجبل�ة المناط� حما�ة قانون  /الثالث الفرع

تجسیدا إلرادة الجزائر  الجبل�ة المناط� حما�ة� المتعل� 303-04القانون  جاء

 على الرغم من أن الحما�ة، و قانوني والمؤسسي لحما�ة البیئةاتجاه تعز�ز وتدع�م اإلطار ال

وقانون في إطار التنم�ة المستدامة ها قانون البیئة القانون�ة للمناط� الجبل�ة تضمن

                                                 
 .14حر، ص األنظمة البیئ�ة ورفاه�ة اإلنسان بلورة لنتائج التص ،برنامج األمم المتحدة للبیئة 1

 العالمي النظام �األرقام استقصاء األوس� الشرق  إقل�م في الر�  :34 الم�اه تقر�رالمتحدة،  لألمم والزراعة األغذ�ة منظمة 2

 .65روما، ص  ،2008والزراعة  الم�اه للمعلومات �شأن

 41، یتعل� �حما�ة المناط� الجبل�ة في إطار التنم�ة المستدامة، الجر�دة الرسم�ة عدد 2004یونیو  23المؤرخ في  3

 2004یونیو 27المؤرخة في 
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نظام قانوني خاص �ه مسایرة بإال أن المشرع الجزائر� خص هذه الفضاءات  ،1الغا�ات

  .2للتشر�عات المقارنة ولتسهیل تطبی� الس�اسات الخاصة بهذا المجال

بهدف تحدید األح�ام المط�قة في مجال حما�ة  الجبل�ة المناط� حما�ة قانون جاء 

 اوحساس ا، وهذا بوصفها فضاء هش3المناط� الجبل�ة وتأهیلها وتهیئتها وتنمیتها المستدامة

، ونص على مع�ار�ن �موجبهما یتم تصنیف 4ذو خصائص طب�ع�ة وجغراف�ة خاصة

  :المناط� الجبل�ة وهما

ر الحقائ� الجغراف�ة �العلو، واالرتفاع و�ه تصنف المناط� الجبل�ة إلى أر�عة مع�ا –أ 

  .5مناط� مجاورة –مناط� سفوح الج�ال -مناط� متوسطة العلو -مناط� عال�ة: أصناف

  :أصناف  05مع�ار الكثافة الس�ان�ة و�ه تصنف المناط� الجبل�ة إلى  -ب

  .مناط� ذات �ثافة س�ان�ة مرتفعة جدا -

  .مناط� ذات �ثافة س�ان�ة مرتفعة -

  .مناط� ذات �ثافة س�ان�ة متوسطة -

  .مناط� ذات �ثافة س�ان�ة ضع�فة -

  .1مناط� ذات �ثافة س�ان�ة ضع�فة جدا -

                                                 
أن حما�ة وتنم�ة وحسن استغالل یتضمن النظام العام للغا�ات .12-84من القانون  06/01لمادة انص إذ جاء في   1

 .طا�ع الغابي من المصلحة الوطن�ةالغا�ات والتكو�نات الغاب�ة األخر� ذات ال

تالیف (نحو قانون خاص �م�افحة التصحر، ، أسس ومبررات قانون م�افحة التصحر،  أحمدوناس �حي ور�احي  2

، 2016دار الكتاب العر�ي -الشلف- جامعة حسی�ة بن بوعلي" القانون الخاص المقارن "، مخبر ال�حث )جماعي

 .54-11ص

 .الساب� ذ�ره، 03- 04 من القانون  01المادة  3

 ، المرجع نحو قانون خاص �م�افحة التصحر، أسس ومبررات قانون م�افحة التصحر، أحمدوناس �حي ور�احي  4

 . 28ساب�، ص 

 .الساب� ذ�ره ،03- 04من القانون  03المادة  5
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ل�ة نص هذا القانون على استحداث مجلس تعز�ز حما�ة  المناط� الجب �ما أنه ومن أجل

  :وطني للجبل لحما�ة المناط� الجبل�ة یتولى

  تحدید األنشطة الكفیلة �حما�ة وترق�ة وتهیئة مختلف المناط� والكتل الجبل�ة

  .وتسهیل عمل�ة التنسی� بینها

  تقد�م االستشارة حول أولو�ات التدخل و�ذا شرو� تقد�م المساعدات التي �منحها

  .دوق الجبلصن

  التحس�س �أهم�ة المناط� الجبل�ة وضرورة حمایتها وترتیبها في إطار التنم�ة

  .2المستدامة

  دعم وتمو�ل األنشطة والعمل�ات الهادفة إلى حما�ة وترق�ة وتأهیل المناط� الجبل�ة

  .3ومختلف الدراسات المرت�طة بها

   المحم�ة المجاالت قانون  /الرا�ع الفرع

جاء هذا القانون من اجل ض�� تصنیف المجاالت المحم�ة، وتحدید ��ف�ة 

تسییرها، وحمایتها في إطار التنم�ة المستدامة، ووفقا للم�اد� واألسس التشر�ع�ة المعمول 

  .4بها في مجال حما�ة البیئة

والمجاالت المحم�ة ط�قا لهذا القانون هي �ل إقل�م أو جزء منه لبلد�ة أو عدة 

ك العموم�ة ال�حر�ة الخاضعة ألنظمة خاصة �حددها بلد�ات، و�ذا المناط� التا�عة لألمال

  ،هذا القانون من أجل حما�ة الحیوان، والن�ات، واألنظمة البیئ�ة البر�ة وال�حر�ة والساحل�ة

، وتصنف حسب األهداف البیئ�ة المراد منها تحق�قها 1وعلى أساس واقعها اإل��ولوجي

  :الواجب توفرها في �ل صنف إلىوالشرو� والمعاییر 

                                                                                                                                                    
 .، الساب� ذ�ره03- 04من القانون  04المادة  1

    .من القانون نفسه 12المادة  2

 .ن نفسهمن القانو  13المادة  3

، یتعل� �المجاالت المحم�ة في إطار التنم�ة 17/02/2011، المؤرخ في 02- 11من القانون رقم  01 المادة 4

 . 28/02/2011المؤرخة في  13المستدامة، الجر�دة الرسم�ة عدد 
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حظیرة وطن�ة، حظیرة طب�ع�ة، محم�ة طب�ع�ة �املة، ومحم�ة تسییر المواطن واألنواع، 

و�هدف تصن�فها إلى تحقی� األهداف التال�ة الذ� یختلف ، موقع طب�عي، رواق بیولوجي

  :�حسب �ل صنف وهي �اآلتي

اط� الطب�ع�ة ن المحافظة على المنالحما�ة التامة لنظام أو عدة أنظمة بیئ�ة، وضما -1

  .وهذا �النس�ة للحظائر الوطن�ة تنوعها البیولوجي �ح�موحمایتها  الفر�دة من نوعیتها

مناظر التي وال ألوسا� الطب�ع�ة، والحیوان والن�ات واألنظمة البیئ�ةالتسییر المستدام ل -2

  .للحظائر الطب�ع�ةو�ذا المحافظة علیها وحمایتها �النس�ة  تمثل أو تمیز المنطقة

الحما�ة الكل�ة لألنظمة البیئ�ة، أو عینات ح�ة نادرة للحیوان، أو الن�ات التي تستح�  -3

  :، وتمنع فیها �ل األنشطة وخاصة2الحما�ة التامة، �النس�ة للمحم�ات الطب�ع�ة الكاملة

إلقامة أو الدخول أو التنقل أو التخی�م و�ل نوع من أنواع الصید البر� أو ال�حر� أو ا -

  .قتل أو ذ�ح أو ق�ض الحیوان

�ل استغالل غابي، أو فالحي، أو منجمي، وأ� نشا� لتخر�ب الن�ات أو جمعه، و�ل  -

  .أنواع الرعي

و البناء، و�ل �ل أنواع الحفر، أو التنقیب، أو االستطالع، أو تسط�ح األرض، أ -

  .األشغال التي من شأنها تغیر ش�ل األرض أو الغطاء الن�اتي

�ل فعل من شأنه اإلضرار �الحیوان، أو الن�ات، و�ل إدخال، أو تهر�ب ألنواع حیوان�ة  -

  .أو ن�ات�ة

المحافظة على األنواع الن�ات�ة، واألنظمة البیئ�ة، والمواطن أو تجدیدها، والتنوع  -

  .األنواع والمواطن لمحم�ات الطب�ع�ة ومحم�ات تسییرایته للبیئة �اوحم، البیولوجي

                                                                                                                                                    
 .من القانون نفسه 02المادة  1

 .المذ�ور سا�قامن القانون ، 02-11من القانون رقم  07 الى 04المواد من  2
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  .المحافظة على العناصر الطب�ع�ة ذات األهم�ة البیئ�ة �النس�ة للمواقع الطب�ع�ة -

اإل�قاء على التنوع البیولوجي الحیواني والن�اتي، وعلى ح�اة األنواع �النس�ة للرواق  -

  .1البیولوجي

من  ات واألنظمة البیئ�ة البر�ةحما�ة الحیوان والن�القواعد القانون�ة المتعلقة �إن 

شأنها تعز�ز م�افحة التصحر والتصد� له داخل الحیز الم�اني للمجاالت المحم�ة 

التصحر، والحما�ة القانون�ة  �مختلف أصنافها خاصة في المناط� التي تعاني من

الخاصة لها تعزز من الحفا� على الموارد الطب�ع�ة وخاصة التنوع البیولوجي األمر الذ� 

  .من شانه حما�ة البیئة عامة

  الكوارث وتسییر الضارة لألنشطة المنظمة القواعد :الثاني المطلب

 ضار نشا� و�ل األراضي وٕادارة البیولوجي �التنوع بیئ�ة �مسالة التصحر یرت��

 القواعد المطلب هذا في وسنعالج ، وتفاقمه  انتشاره ز�ادة شانه من المجاالت بهذه

في الفرع قانون الصید  بدراسة وذلك الكوارث وتسییر الضارة األنشطة ل�عض المنظمة

الفرع بتها وٕازالتها في ، وقانون تسییر النفا�ات ومراقفي الفرع الثانيوقانون الرعي  ،األول

وقانون الوقا�ة من األخطار الكبر� وتسییر الكوارث في إطار التنم�ة المستدامة  الثالث،

  .في الفرع الرا�ع

 الصید قانون  :األول الفرع

لینظم صید الحیوانات البر�ة، و�حدد شروطه، والشرو�  07-04رقم قانون الجاء 

إلى المحافظة على الثروة  في الشخص الراغب في ممارسة الصید، و�هدفا الواجب توفره

                                                 
 .الساب�المرجع  ،17/02/2011، المؤرخ في 02- 11القانون رقم  من 13، 10المواد من  1
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حدد ، و 2حددها �أصناف الطرائد واألصناف سر�عة التكاثر ، والتي1الصید�ة وترقیتها

 االشرو� الواجب است�فائها لكل مواطن یرغب في ممارسة الصید، ومنها أن ��ون حائز 

ع�ة للص�ادین، في جم اعلى رخصة وٕاجازة للصید سار�تین المفعول، وأن ��ون منخرط

 عت�اره ص�ادالمسؤول�ة المدن�ة �اوث�قة تأمین سار�ة المفعول تغطي ال �اإلضافة إلى ح�ازته

ائل الصید األخر�، وهي رخصة ومسؤولیته الجزائ�ة عن استعماله لألسلحة النار�ة أو وس

تسلم من طرف الوالي و  سنوات عبر �امل التراب الوطني 10صالحة لمدة شخص�ة 

المختص أو من ینوب عنه أو رئ�س الدائرة المختص إقل�م�ا �مقر إقامة صاحب طلب 

وتسمح لحاملها �ممارسة الصید في أماكن محددة ومؤجرة إما �المزارعة  ،3رخصة الصید

أو من طــرف الجمع�ة المنتسب إلیها، وهي سار�ة لمدة سنة واحدة، وال تسلم إال للص�اد 

  .4الحائز على رخصة للصید

لحفا� نشطة الضارة �ه ذا أهم�ة أساس�ة لن جم�ع األإن حما�ة الثروة الصید�ة م

، وفي هذا االتجاه منع هذا القانون الق�ام تعز�ز م�افحة التصحر فيعلى التنوع البیولوجي 

  :ب

الصید عند تساق� الثلوج وأثناء غل� فترة مواسم الصید، �استثناء األصناف سر�عة  -

  .5والحیوانات التكاثر وفي اللیل وأثناء فترة التكاثر للطیور

المؤرخ في  98/04ممارسة الصید في الحظائر الثقاف�ة في مفهوم القانون  -

نشأة �موجب والمتعل� �حما�ة التراث الثقافي، وفي المحم�ات البر�ة الم 15/06/1998

                                                 
 51، یتعل� �الصید، الجر�دة الرسم�ة عدد 2004أوت  14، المؤرخ في 07-04من القانون رقم  01المادة  -1

 .2004/ 14/08المؤرخة في 

 .نفسهمن القانون  52المادة  -2

 .نفسهمن القانون  08و 07و06المواد  -3

  .نفسهمن القانون  14و 13المواد -4

 .نفسهمن القانون  25المادة  -5
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والتي �قل عمر واألدغال المحروقة والتي أعید تشجیرها،  القانون وفي الغا�ات واألحراش

  .1والمواقع الم�سوة �الثلوج سنوات 10الشجیرات المغروسة فیها عن

إن األح�ام المنظمة لنشا� الصید من شأنها تحقی� الحفا� على التنوع البیولوجي 

   .م�افحة التصحروخاصة في المناط� الهشة مما �ساهم في 

ـون  :الثاني الفرع ـ ـي قانـ   الرعـ

تلعب المراعي دورا هاما في المحافظة على التر�ة من االنجراف من خالل 

غطاءها الن�اتي، وتدهورها مظهر من مظاهر التصحر، وتش�ل القواعد المتعلقة بتنظ�مها 

  .2والمحافظة علیها إطارا أساس�ا للتصد� لظاهرة التصحر

على أن أراضي البور الواقعة �المناط� السهب�ة ملكا للدولة  الرعي قانون نص 

وأن ح� استعمالها مخصص لمر�ي الماش�ة المالكین والمستغلین ، 3وذلك تكر�سا ألهمیتها

، والدولة هي التي تحدد 4م�اشرة وشخص�ا لقطعانهم، و�ذلك للمستحقین في الثورة الزراع�ة

جهیز واالستثمار في هذه المناط�، وهي أ�ضا التي تضع اله�اكل س�اسة التسو�� والت

، وتتكون المناط� السهب�ة التي تدخل في نطاق هذا 5وتوفر الوسائل في مادة اإلنتاج

من المناط� الرعو�ة الشاسعة الممتدة من الشرق إلى الغرب والمنحصرة بین ج�ال األمر 

مم واألطلس 400ال التي �صل فیها معدل تساق� األمطار سنو� األطلس التلي شما

                                                 
 .، المذ�ور سا�قا07-04من القانون رقم  33المادة  -1

، 25د جاسم دمحم، �یف نوقف زحف الصحراء ونحاف� على البیئة، مجلة �ل�ة المأمون الجامعة العراق، عدد سع 2

 .85ص . 88- 63ص
 54متضمن لقانون الرعي، الجر�دة الرسم�ة عدد ، وال17/06/1975، المؤرخ في 43-75من األمر  01المادة  3

 .08/07/1975المؤرخة في 

 .نفسه القانون من  02/02المادة  4

 .من القانون نفسه 08لمادةا
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، و�قطنها أكثر من مم100الصحراو� جنو�ا التي �صل فیها معدل تساق� األمطار سنو� 

  .      1ن نسمةمالیی) 07(س�عة 

وتش�ل األراضي البور في هذه المناط� �حسب هذا القانون مجموع المراعي 

 ،2الطب�ع�ة �استثناء تلك التي �انت قبل نشر أح�ام هذا األمر موضوع استثمار مستقر

لها سلطة تنظ�مها واستغاللها، والمجالس الشعب�ة البلد�ة الواقعة في إقل�مها هذه األراضي 

، وتعز�زا ألهم�ة هذه المناط� 3التنم�ة الوطن�ة استراتیج�ةوتدرج تهیئتها المتكاملة ضمن 

وألجل حمایتها منع قلع وٕاتالف جم�ع الن�اتات الل�ف�ة وش�ه الل�ف�ة، و�ل عمل من شأنه 

  .4، واالنجراف الر�حي أو النهر�، ونظم عمل�ة الحرث فیهاتسهیل إتالف المراعي

وأد� التغییر في األسالیب التقلید�ة للرعي الذ� �عد ممارسة تقلید�ة تنظم الضغ� 

الممارس على المراعي وال تؤد� إلى تدهورها �فعل الس�اسات الفالح�ة غیر المجد�ة إلى 

الل األراضي الهامش�ة ، والرعي الجائز واإلفرا� في استغ5ممارس علیهاز�ادة الضغ� ال

، وتنظ�م المراعي 6وٕازالة الغا�ات یز�د من تفاقم فشل س�اسات إدارة الموارد الطب�ع�ة

  .7وتهیئتها وحسن إدارتها عوامل من شانها تعز�ز الوقا�ة من التصحر وم�افحته

                                                 
 .2015 ،، م ت ب إمطبوعة ، وث�قة إرشاد�ةالسهوب مفاه�م حول الوس� السهبي المحافظة السام�ة لتنم�ة 1

 .اسا�قالمذ�ور ، 43-75من األمر  10المادة  2

 .نفسه القانون من  49، 38المواد من المادة  3

 .نفسهالقانون من  78و77المواد  4

، المؤرخة في E/CN.17/2000/6/Add.2 :الوثائ� الرسم�ة للمجلس االقتصاد� واالجتماعي، الوث�قة رقم 5

م�افحة (لتقر�ر األمین العام حول تحقی� التكامل في التخط�� وٕادارة موارد األرض والمتضمنة  ،03/02/2000

  .07، ص)التصحر والجفاف
6 Asma Ali Abahussain et Anwar Sh. Abdu et autres / Desertification in the Arab Region: 
analysis of current status and trends/ Journal of Arid Environments (2002) 51: 521–
545.p533 

الرعي بنوع أمثل والرعي �العدد األمثل والرعي في الموسم األمثل والرعي : تهیئة المراعي تعتمد على أر�ع أسس هي 7

للعنا�ة �الحیوانات التي تع�ش في المراعي وطرق تداولها  �التوازن األمثل، أما إدارتها فتهدف إلى تحدید أنجح الطرق 

لإلطالع . علیها والتي تسمح أ�ضا �المحافظة على استمرار�ة الغطاء الن�اتي والعناصر البیئ�ة األخر� داخل المراعي

  .2015 ،إ، م ت ب مطبوعة ، وث�قة إرشاد�ةالسهوب، تقن�ات استغالل المراعي المحافظة السام�ة لتنم�ة :أكثر أنظر
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زالتها ومراقبتها النفا�ات تسییر قانون  :الثالث الفرع   وٕا

لینظم �ل العمل�ات المتعلقة بجمع  وٕازالتها ومراقبتها النفا�ات تسییر قانون جاء 

وتثمینها وف� طر�قة تضمن الصحة العموم�ة والبیئة  وفرز ونقل وتخز�ن وٕازالة النفا�ات

ودون أن  لشرو� المطا�قة للمعاییر البیئ�ة، ووفقا ل1قد تحدثها من اآلثار الضارة التي

لى الكائنات الح�ة الحیوان�ة تش�ل أخطارا على الموارد المائ�ة، والتر�ة، والهواء، وع

النفا�ات المشعة، والنفا�ات الغاز�ة، والم�اه  ه هذایخرج من مجال تطب�ق، إذ 2والن�ات�ة

 .3القذرة، والمتفجرات غیر المستعملة، وحطام الطائرات والبواخر

عز�ز المنظومة التشر�ع�ة البیئ�ة الوطن�ة ف�ما یتعل� وجاء هذا القانون أ�ضا لت

بتنظ�م وتسییر النفا�ات، التي أص�ح من الضرور� تدو�رها ألهمیتها الكبیرة في حما�ة 

الطب�عة مما یتف� وضرورة تسییر الموارد الطب�ع�ة، �ما أن التسییر العقالني للنفا�ات 

ات تطو�ر الصحة ونوع�ة الح�اة، والتي الصل�ة المنزل�ة والنفا�ات الخطیرة أداة من أدو 

، و�عد 4تش�ل هدف من أهداف المخط� الوطني من أجل أعمال البیئة والتنم�ة المستدامة

 pro) (2004-2001(البرنامج الوطني للتسییر المتكامل للنفا�ات الحضر�ة الصل�ة 

den ( والذ� یهدف على الخصوص إلى تحسین إطار ع�ش  01/19امتداد للقانون

الس�ان والمحافظة على صحتهم والتخلص الصح�ح والراشد للنفا�ات وٕاعادة استخدام 

ومن شانه  تدو�ر، األمر الذ� ینع�س في مجمله إیجاب�ا على البیئةالنفا�ات القابلة لل

  .5التصد� آلثاره  تعز�ز الوقا�ة من التصحر

                                                 
 الجر�دة، یتعل� بتسییر النفا�ات ومراقبتها وٕازالتها، 2001- 12-12، المؤرخ 19-01القانون رقم من  01المادة  -1

  .15/12/2001المؤرخة في  77 الرسم�ة عدد
 .نفسه القانون  من 11المادة  -2

  .نفسه القانون  من 04المادة  -3
4Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement Plan National d’Actions 
pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD) op. cit.p16-17  

 مقدمة فاطمة، تسییر النفا�ات الحضر�ة الصل�ة والتنم�ة المستدامة في الجزائر حالة مدینة الخروب، مذ�رة بوفنارة 5

العمران�ة،  والتهیئة الجغراف�ا األرض، علوم �ل�ة قسنطینة منتور�  اإلقل�م�ة، جامعة التهیئة في الماجستیر درجة لنیل

 .56، ص 2009جوان 
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إن االنتشار العشوائي للنفا�ات �سبب تلوث الم�اه وعامل مساعد على تفاقم 

  .1التصحر

 إطار في الكوارث وتسییر الكبر�  األخطار من الوقا�ة قانون  :الرا�ع الفرع

 المستدامة التنم�ة

الكوارث الطب�ع�ة في تدهور األراضي األمر الذ� یز�د من انتشار ظاهرة تساهم 

ارث في إطار ، وجاء القانون المتعل� �الوقا�ة من األخطار الكبر� وتسییر الكو 2التصحر

التنم�ة المستدامة لینظم قواعد تح�م التهدیدات المحتملة على اإلنسان و�یئ�ة، سواء �انت 

  .3طب�ع�ة استثنائ�ة أم �فعل اإلنسان، وذلك بتحدیدها، ومراقبتها، والوقا�ة منها

ونظم هذا القانون عددا من األخطار الكبر� من ضمنها التصحر الذ� أدرجه 

لغا�ات �أح�ام ، وخص ا4ضمن المخاطر المناخ�ة، �اإلضافة إلى الجفاف والر�اح الرمل�ة

 .6، التي تعد مساهما في التصحر في حالة تكررها و�ثافتها5خاصة بوقایتها من الحرائ�

المتعل� �الوقا�ة من األخطار الكبر� وتسییر الكوارث في  04/20لقانون جاء ا

إطار التنم�ة المستدامة في إطار سعي الجزائر إلرساء منظومة خاصة بإدارة الكوارث 

البیئ�ة الكبر� والوقا�ة من األخطار الصناع�ة الكبر� وأثر ذلك على البیئة والس�ان، 

                                                 
1 Asma Ali Abahussain et Anwar Sh. Abdu et autres/ Desertification in the Arab Region: 
analysis of current status and trends/ Journal of Arid Environments (2002) 51: 521–
545.p531 

 .13، ص مرجع ساب�المتحدة للبیئة، توقعات البیئة للمنطقة العر��ة،  األممبرنامج  -2

ر� وتسییر ، یتعل� �الوقا�ة من األخطار الكب2004-12-25المؤرخ في  20-04القانون رقم  من 02المادة  -3

 .2004/ 29/04المؤرخة في  84الكوارث في إطار التنم�ة المستدامة، الجر�دة الرسم�ة عدد 

 .نفسه القانون  من 26المادة  -4

 .نفسه القانون  من 29المادة  -5

 بلورة لنتائج ظاهرة التصحر،: اإلنسانالبیئ�ة ورفاه�ة  األنظمة، 2005التقی�م البیئي  برنامج االمم المتحدة للبیئة -6

 .10، صمرجع ساب�
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ابیر لتجنب أو استدراك األضرار الناتجة عن الكوارث، وتجسیدا لمبدأ االحت�ا�، واتخاذ تد

  .1وضرورة الوقا�ة من األخطار الكبر� 

  التصحر لم�افحة العام اإلطار قواعد :الثالث المطلب

 العامة المجاالت من �العدید أح�امه ترت�� معقدة بیئ�ة مسالة التصحر

  المطلب هذا في وسنتناول له، التصد� عمل�ة تعز�ز في قواعدها تساهم إذ

 التعرض خالل من التصحر م�افحة في لعاما اإلطار قواعد بدور المتعل�

لبیئة لقانون  لتهیئة وقانون  األول، الفرع في المستدامة التنم�ة إطار في ا  ا

 وقانون  الثالث، الفرع في الفالحي التوج�ه وقانون  الثاني، الفرع في والتعمیر

  .الرا�ع الفرع في قل�ماال تهیئة

  المستدامة التنم�ة ارإط في البیئة قانون  :األول الفرع

قانون البیئة في إطار التنم�ة المستدامة المرجع العام لقواعد حما�ة البیئة في �عد 

الجزائر �ما فیها التصحر، ورغم تأس�سه على العدید من االتفاق�ات البیئ�ة الدول�ة 

ر إلى اتفاق�ة األمم نه لم �شیف المصادق علیها من الجزائر إال أواإلقل�م�ة متعددة األطرا

في حما�ة إلى أهمیتها وهذا رغم المتحدة لم�افحة التصحر رغم مصادقة الجزائر علیها، 

  .لة التصحر وتعاني من تفاقمه وتأثیراته السلب�ةن الجزائر معن�ة �مسأأ �اعت�ارالبیئة 

   :وتهدف حما�ة البیئة حسب هذا القانون إلى

  .ا األساس�ةتحدید قواعد تسییر البیئة وم�ادئه *

  .م�ونات البیئة، والوقا�ة من �ل أش�ال التلوث واإلضرار �البیئةعلى المحافظة  *

  .إصالح األوسا� المتضررة *

  .تعز�ز االستعمال المستدام للموارد الطب�ع�ة* 

                                                 
البیئ�ة، رسالة  والتشر�عات المدني القانون  أح�ام ظل في مقارنة تحلیل�ة البیئي دراسة التلوث ضرر نورالدین، جبر یوسفي 1

 .84، ص 2011 -2012 ،�س�رة خ�ضر دمحم الس�اس�ة جامعة والعلوم الحقوق  �ل�ة د�توراه،
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  .1الوعي البیئيونشر العمل على مشار�ة الجمهور في التدابیر البیئ�ة المختلفة، *

 لحما�ة مجاالت التنوع البیولوجي قانون البیئة في إطار التنم�ة المستدامةأسس و 

والهواء، والماء واألوسا� المائ�ة، واألرض و�اطنها، واألوسا� الصحراو�ة، وتحسین 

لم�افحة التصحر وفقدان  المتخذة یر الخاصة �حما�ة البیئةالتدابأما  ،2يالمع�ش اإلطار

األراضي الصالحة للحرث فأحالها للتنظ�م ولم �فصل فیها ��ق�ة المجاالت رغم أهم�ة 

حما�ة على وفي المقابل نص في حما�ة البیئة الشاملة، م�افحة التصحر في الجزائر و 

ف� طب�عتها، وضرورة تواف� وعدم استعمالها إال و  �ل أش�ال التدهوراألرض من 

، فاإلدارة السل�مة 3األراضي مع مخططات التهیئة والتعمیر وحما�ة البیئة خص�ص وتهیئةت

للموارد الطب�ع�ة �ما فیها األراضي مع مراعاة المشاكل واالجتماع�ة المرت�طة �ظاهرة 

  .4التصحر عامل رئ�سي لنجاح أ� تخط�� �ستهدف م�افحة التصحر

على إنشاء مخططات  قانون البیئة في إطار التنم�ة المستدامةذا �ما نص ه

لتي اخضع مشار�ع التنم�ة او  ، 5تتضمن وتراعي االنشغاالت البیئ�ة التصحر م�افحةل

تؤثر �صفة م�اشرة أو غیر م�اشرة وفورا أو الحقا على البیئة وخاصة على األنواع 

والموارد واألوسا� والفضاءات الطب�ع�ة والتوازنات البیئ�ة، واإلطار المع�شي ونوعیته 

  .6مس�قا إلى دراسة التأثیر أو موجز التأثیر

ر لم ورغم أهم�ة م�افحة التصحر للجزائنم�ة المستدامة في إطار التقانون البیئة 

الموارد المائ�ة، وٕانما تناوله  وأ موضوع التنوع البیولوجي� یتناوله �موضوع مستقل بذاته

وحما�ة األوسا�  متعلقة �حما�ة األرض و�اطن األرضضمن مقتض�ات حما�ة البیئة ال

  .الصحراو�ة

                                                 
 .اسا�قالمذ�ور ، 10- 03 من القانون  02المادة  1

 .نفسه القانون  من 39المادة  2

 .نفسه القانون  من، 60و 59المواد  3

 .87مرجع ساب�، ص  جاسم دمحم، �یف نوقف زحف الصحراء ونحاف� على البیئة، سعد/ د 4

 .اسا�ق، المذ�ور 10-03من القانون ، 63المادة  5

 .نفسه القانون  من ،15المادة  6
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  والتعمیر هیئةالت قانون  :الثاني الفرع

لتعمیر �التهیئة المتعل�29 /90جاء القانون  في إطار  والمتمم المعدل وا

سعي الجزائر المتواصل إلى تعز�ز حما�ة البیئة، وذلك من خالل تدع�م إطارها  القانوني 

وتش�ل فعال�ة التخط�� وحسن إدارة عمل�ة  ،1تهیئة االقل�مالمتعل� بتنظ�م و  والمؤسسي

األراضي  وعدم إدارة موارد، 2التوسع الحضر� عامال ضرور�ا لتحقی� االستدامة البیئ�ة

�فعال�ة و�ش�ل مستدام یؤد� إلى وضع �ارثي ابرز نتائجه ز�ادة انتشار الفقر والجوع 

وعدم االستقرار االجتماعي والنزوح البیئي �اإلضافة إلى تدمیر ش�ه �امل للبیئة الطب�ع�ة 

، فاإلدارة المستدامة 3المت�ق�ة مما یز�د من تفاقم ظاهرة التصحر وصعو�ة م�افحتها

ا إیجاب�ا على التخفیف لألراضي تش�ل أداة لم�افحة التصحر وتدهور األراضي النع�اسه

من اآلثار السلب�ة لهما على البیئة، وتدهور األراضي والجفاف والتصحر وتغیر المناخ 

  .4تحد�ات بیئ�ة وث�قة الصلة ب�عضها ال�عض

، �ما 5اء هذا القانون لتحقی� التوازن بین وظ�فة الس�ن والفالحة والصناعةوج

شغل األراضي �أدوات اعتمد المخططات التوجیه�ة للتهیئة والتعمیر، ومخططات 

وهي التي تحدد عن طر�قها  التوجیهات األساس�ة لتهیئة األراضي و�واسطتها  ،6للتعمیر

یتم الض�� والموازنة بین ترشید استعمال المساحات والمحافظة على النشاطات الفالح�ة، 

وشغل األراضي للنشاطات وحما�ة المساحات الحساسة، والمواقع والمناظر من جهة، 

                                                 
 .42ص  مرجع ساب�،، 2007ة في الجزائر، وناس �حي، اآلل�ات القانون�ة لحما�ة البیئ 1

 .13، صمرجع  ساب�برنامج االمم المتحدة للبیئة، برنامج األمم المتحدة للبیئة، توقعات البیئة للمنطقة العر��ة،  -2

األراضي : استعراض المجموعات القطاع�ة المرحلة الثان�ة: ، تقر�ر األمین العامالمجلس االقتصاد� واالجتماعي 3

، ص 02/02/1995والتصحر والغا�ات والتنوع البیولوجي النهج المتكامل لتخط�� وٕادارة موار األراضي المؤرخ في 

06. 
مرجع  ،23/02/2016، والمؤرخة في A/Res/70/206 الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم 4

 . 2، ص ساب�
الجر�دة ، والمتعل� �التهیئة والتعمیر المعدل والمتمم، 01/12/1990، المؤرخ في 29-90القانون رقم  من 01المادة  -5

 . 1990لسنة  52 الرسم�ة عدد
 .القانون نفسه 02المادة  -6
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االقتصاد�ة أو للمنفعة العامة، وسد االحت�اجات المختلفة في مجال التجهیز العمومي 

  .1والخدمات من جهة أخر� 

قواعد تتعل� �حما�ة البیئة من شأنها تعز�ز العمل  29-90وتضمن القانون رقم 

�عدم سماحه للبناء في القطع األرض�ة التي ال تكون  ن التصحر وم�افحتهعلى الوقا�ة م

ون موجودة في مواقع طب�ع�ة، في الحدود المتالئمة مع أهداف التوازنات البیئة عندما تك

ق ، ووفر الحما�ة لألراضي الفالح�ة �حصر حقو 2حما�ة المعالم األثر�ة والثقاف�ةوضرورة 

  .3البناء فیها

ن قواعد قانون التهیئة والتعمیر ذات الطب�عة اإلدار�ة التنظ�م�ة وخاصة تلك إ

المتعلقة �أدوات الهادفة إلى التح�م في التعمیر، أو تلك المتعلقة بتنظ�م البناء للمحافظة 

  .اعد م�افحة التصحرعلى األراضي وخاصة الفالح�ة منها، تعد مصدرا عاما لقو 

  الفالحي التوج�ه قانون  :الثالث الفرع

وهو المتضرر  زة أساس�ة لبناء االقتصاد الوطني�ش�ل القطاع الفالحي ر�ی

 التصحر لتأثیره الم�اشر والسلبي على قدرة األرض على اإلنتاجظاهرة الم�اشر من تفاقم 

ر�ع�ا عاما تش�ل إطار تش  16-08و�ذلك فإن أح�ام قانون التوج�ه الفالحي ،4الزراعي

   .لقواعد م�افحة التصحر

من أجل تثمین مادة قانون�ة  92جاء قانون التوج�ه الفالحي في ثمان�ة أبواب تضمنت 

حة في الجزائر، وتحدید عناصر توجیهها والبیئ�ة للفال الوظائف االقتصاد�ة واالجتماع�ة

                                                 
 .اسا�قالمذ�ور  ،29- 90القانون رقم  من 11المادة  1

 .نفسه القانون  من 04المادة  -2

 .نفسه القانون  من 48المادة  -3

جة للفالحین والمزارعین والمر�ین متضمنة في مفهوم الزراعة و�ذلك فإن لها نفس مدلول الفالحة، تعد األنشطة المنت 4

دراسة حالة المخط� الوطني للتنم�ة الفالح�ة (ع�اش خدیجة، س�اسة التنم�ة الفالح�ة في الجزائر لالطالع اكثر انظر

، ص 2010/2011، 03االعالم، جامعة الجزائر، مذ�رة لنیل شهادة الماجستیر، �ل�ة العلوم الس�اس�ة و 2000-2007

18. 
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مال للمساهمة في تحسین األمن الغذائي لل�الد، وضمان حما�ة األراضي الفالح�ة واالستع

  :ومن اجل أ�ضاالعقالني للم�اه في الفالحة 

المحافظة على األراضي الفالح�ة وتثمینها وٕاعادة تنظ�م العقار الفالحي، وتعز�ز  -

 .أعمال االستصالح 

ما�ة وتثمین الموارد الوراث�ة الن�ات�ة والحیوان�ة وتعز�ز الحما�ة الصح�ة الن�ات�ة ح -

  .1والحیوان�ة

وأح�ام قانون التوج�ه الفالحي تش�ل إطارا قانون�ا عاما لم�افحة التصحر من خالل 

عل� �االستعمال الرشید للتر�ة، تثبت الكث�ان األهداف التي جاء من أجل تحق�قها ف�ما یت

الرمل�ة، حما�ة السهوب، حما�ة المراعي وتجدید غطائها الن�اتي، ترشید استعمال الموارد 

المائ�ة المخصصة لسقي األراضي الفالح�ة،  والمحافظة على خصوص�ات الفالحة 

من  06وسائل أساس�ة نصت علیها المادة  05ة خمسة ، التي یتم تحق�قها بواسط2المحل�ة

  :القانون وهي 

  والتي تتش�ل من: أدوات التوج�ه الفالحي /01

التي تعد اإلطار المرجعي للمحافظة على األراضي : مخططات التوج�ه الفالحي  -  أ

الفالح�ة، واستعمالها، واستغاللها، والتي توضع على المستو� الوطني، وعلى 

، و�عد أداة لتحدید �3ة أو مجموعة من الوال�ات، تش�ل منطقةمستو� �ل وال

التوجیهات األساس�ة على المستو�ن المتوس� والطو�ل، وتهیئة واستغالل إقل�م 

  .4النشا� الفالحي على مستو� الوال�ة والمنطقة وعلى المستو� الوطني

وهو أداة للتوج�ه الفالحي یوضع من : طات و�رامج التنم�ة الفالح�ة والر�ف�ة مخط-ب

التنم�ة الفالح�ة ووسائلها، وتخط�� النشاطات من حیث الزمان  استراتیج�ةأجل تحدید 

                                                 
 .اسا�قالمذ�ور ، 16- 08من القانون  02و01المواد  1

 .نفسه القانون  من 04المادة  2

 . نفسه القانون  من 08المادة  3

 .نفسه القانون  من 09المادة  4
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والم�ان، و�تكون من مجموعة من البرامج المتعلقة �مختلف المجاالت الفالح�ة من 

  .1ضمنها مجال م�افحة التصحر

التي تنشأ من أجل التعرف والتح�م في العقار : أدوات تأطیر العقار الفالحي  –ج 

ات العقار الفالحي، وهي تتمثل في فهرس �ستعمل �أساس لتدخل الدولة، وال�ة لتحدید قدر 

الفالحي أو ذ� الوجهة الفالح�ة، وخر�طة تحدد األراضي الفالح�ة وذات الوجهة 

الفالح�ة، ومنع تغیر استعمال األراضي المصنفة �أراضي فالح�ة أو ذات وجهة فالح�ة،  

�اإلضافة إلى عدم إم�ان�ة إلغاء تصنیف األراضي الفالح�ة إال �موجب مرسوم یتخذ في 

  .2مجلس الوزراء

  :القواعد المتعلقة �العقار الفالحي  –   2

فالح�ة التا�عة هو نم� استغالل األراضي ال3نص هذا القانون على أن االمت�از

لألمالك الخاصة للدولة، و�ذلك الحال �النس�ة لألراضي المراد استصالحها، وقد ��ون 

على ش�ل ملك�ة عقار�ة فالح�ة في المناط� الصحراو�ة واألراضي غیر المخصصة 

، و�ش�ل تنظ�م األراضي الفالح�ة 6لألمالك الخاصة للدولة التي استصلحها المستفیدون 

ستغاللها وأسالیب إدارتها عوامل مساعدة �ش�ل �بیر في فعال�ة ونجاح ونم� ح�ازتها وا

  .4عمل�ات التصد� للتصحر، والوقا�ة منه

                                                 
�ة للفالحین، اإلنتاجو  اإلنتاجتحسین  اإلنتاجأنظمة تكیف :هي  08/16من القانون  11الت حسب المادة المجا 1

الفالحي، المحافظة على الموارد الوراث�ة الحیوان�ة والن�ات�ة،  اإلنتاجتطو�ر أنشطة الفروع في مجال الفالحي، تثمین 

ة والجبل�ة، وتنم�ة الرعي والمراعي السهب�ة وش�ه الصحراو� التشجیر وٕاعادة التشجیر، تنم�ة الفالحة األراضياستصالح 

 .مجال م�افحة التصحر إلىة وتوس�عها، �اإلضافة الصحراو�

 .اسا�قالمذ�ور ، 16- 08من القانون 15و 14و 13مواد ال 2

ة او االمت�از هو عقد تمنح �موج�ه السلطة المانحة لشخص ح� استغالل العقارات الفالح�ة لمدة محددة مقابل إت 3

 .سنو�ة
4  Ouédraogo Souleymane et Millogo Marie-Claire Sorgho, « Système coutumier de tenure 
des terres et lutte contre la désertification en milieu rural au Burkina Faso », Natures 
Sciences Sociétés, 2007/2 Vol. 15, p. 127-139. 
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�ما حددت أح�ام هذا القانون الضوا�� التي تح�م التصرفات الواقعة على العقار 

  .3، وتهیئة وتنم�ة أراضي الراعي2، والتجم�ع1الفالحي

والمتعلقة �اإلنتاج الحیواني والن�اتي، : التدابیر اله��ل�ة المط�قة على اإلنتاج الفالحي -3

ن�ات�ة، ، وشرو� حما�ة الصحة الحیوان�ة والوالتي حددها في تلك المتعلقة ���ف�ة تثمینه

  .4وض�� المنتجات الفالح�ة

والتي حددها في مجموعة من التدابیر المتعلقة : تأطیر النشاطات الفالح�ة – 4

  .�5الخصوص �المستثمرات الفالح�ة، وحما�ة المستثمر�ن في القطاع الفالحي

تأطیر والتمو�ل والمتعلقة �الجانب العلمي والتقني وال�حث والتكو�ن أدوات ال – 5

، والجانب المالي المتمثل في الدعم المالي للدولة لتمو�ل الفالحة، والتمو�ل 6واإلرشاد

  .7التعاضد� والقرض البن�ي

 لتنم�ة الفالح�ة والر�ف�ة �جهة استشار�ةلنشاء مجلس أعلى إ نص هذا القانون على

إلبداء الرأ� وتقد�م التوص�ات �شأن المسائل المرت�طة �التنم�ة الفالح�ة، والر�ف�ة، والتغذ�ة 

  :والزراعة الغذائ�ة، و�وضع تحت وصا�ة رئ�س الح�ومة و�تكون من

 .نم�ة الر�ف�ةممثلین عن القطاعات الوزار�ة ذات الصلة �الفالحة والت -

 .ممثلین عن الهیئات والتنظ�مات المهن�ة والنقاب�ة -

 .8خبراء و�احثین مختصین في المجاالت ذات االرت�ا� �القطاع الفالحي -

                                                 
 .اسا�قالمذ�ور ، 16-08من القانون  23،21 من المواد 1

 .نفسه القانون من  25و 24د الموا 2

  .نفسه القانون من   29،26المواد من  3

 .نفسه القانون من   43،31المواد من  4

 .نفسه القانون من  70،45المواد من  5

 .نفسه القانون من  82،73المواد من  6

  .نفسه القانون من  85المادة  7

 .من القانون نفسه 72و 71المواد  8
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رغم سعي المشرع الجزائر� لتعز�ز الحما�ة القانون�ة لألراضي الفالح�ة إال أن 

عتها متواصل وذلك للنقائص في هذه اآلل�ات التنظ�م�ة وعدم استنزافها وتحو�ل طب�

  .1فعال�ة دور اإلدارة في تنفیذها

  .اإلقل�م تهیئة قانون  :الرا�ع الفرع

تعد تهیئة اإلقل�م من أهم المجاالت ارت�اطا �البیئة والتصحر، سواء من جان�ه 

التخط�طي أو التنظ�مي، وذلك من خالل أدواته وخاصة المخط� الوطني لتهیئة اإلقل�م 

قواعد قانون تهیئة جاءت و  ،2فحة التصحرأو المخط� التوجیهي لحما�ة األراضي وم�ا

لتحدد توجیهات تهیئة اإلقل�م وأدواتها من أجل ضمان  20 -01اإلقل�م وتنمیته المستدامة 

، وذلك �اعت�ار أن الدولة هي التي ت�ادر 1الوطني تنم�ة منسجمة ومستدامةتنم�ة المجال 

  :، والتي تهدف من خاللها إلى3وتدیر الس�اسة الوطن�ة لتهیئة اإلقل�م

امة والمنسجمة لكامل اإلقل�م الوطني مع مراعاة خصائص ومؤهالت لكل التنم�ة المستد-

  .مجال جهو� 

خطار المرت�طة �التقل�ات الطب�ع�ة، وخل� األحما�ة اإلقل�م الوطني والس�ان من  -

  .لتنم�ة الثروة الوطن�ة والتشغیل الظروف المناس�ة

وسا� الر�ف�ة والمناط� دعم األضاءات الهشة إ��ولوج�ا واقتصاد�ا، و حما�ة وتنم�ة الف -

  .والجهات التي تعاني صعو�ات من أجل المحافظة على استقرار س�انها

حما�ة وتثمین الموارد التراب�ة، والطب�ع�ة، والثقاف�ة، وتوظ�فها �عقالن�ة وحفظها لألج�ال  -

  .4القادمة

                                                 
، القیود الواردة على الملك�ة العقار�ة الخاصة والمقررة للمصلحة العامة في التشر�ع الجزائر�، مذ�رة لنیل أحمدخالد�  1

 .122، ص2013/2014، 01شهادة الماجستیر، �ل�ة الحقوق جامعة الجزائر

 البلیدة، دحلب سعد د�توراه، جامعة الجزائر� رسالة التشر�ع المستدامة في للتنم�ة �آل�ة البیئي حمیدة، التخط�� حسن 2

 .238، ص 2009
مرجع ، یتعل� بتهیئة اإلقل�م وتنمیته المستدامة، 12/12/2001، المؤرخ في 20-01القانون من  02و 01المواد   3

 .ساب�

 .نفسهالمرجع ،20-01لقانون من  04المادة  4
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 فحة التصحر لجمهور�ة الصین الشعب�ةالقانون الخاص �م�ا/المطلب الرا�ع

استطاع المشرع الصیني الوصول إلى تصور شامل لتنظ�م ظاهرة التصحر  

�اعتماده لقانون خاص �م�افحة التصحر في االجتماع الثالث والعشرون للجنة الدائمة 

ودخل حیز  2001أوت  �31ة الصین الشعب�ة في للمؤتمر الشعبي الوطني التاسع لجمهور 

منظومة متكاملة خاصة  استطاع من خالله إنشاء، و 20021ذ بتار�خ الفاتح جانفي التنفی

، وقواعد )الفرع األول(�مجال الوقا�ة من التصحر وم�افحته تعتمد على تدابیر وقائ�ة 

  .)ثالفرع الثال(، وتدابیر مؤسس�ة وتدع�م�ه )الفرع الثاني(تنظ�م�ة

  التدابیر الوقائ�ة لقانون م�افحة التصحر الصیني/ الفرع األول 

المتعلقة �الجانب الوقائي أو أدر�ت جمهور�ة الصین الشعب�ة أهم�ة القواعد 

 على الوخ�مة آثاره ومعالجة وم�افحته التصحر من الوقا�ة في االستشرافي

 �مجال الخاصة �ةالقانون القواعد وخل� بلورة في وفعالیته واإلنسان، البیئة

 لم�اد� اعتماده خالل من وذلك �ه، المرت�طة والمجاالت التصحر م�افحة

المخط� الوطني للوقا�ة من التصحر و ،)أوال(التصحر لم�افحة أساس�ة

  ) .ثان�ا(وم�افحته

  الم�ادئ األساس�ة لم�افحة التصحر/ أوال

مجموعة من تضمن القانون الخاص �م�افحة التصحر لجمهور�ة الصین الشعب�ة 

الم�اد� التي تتعل� �مجال الوقا�ة من التصحر ونص على وجو��ة احترامها عند العمل 

  :في هذا المجال وهي �التالي

                                                 
اعتمد هذا القانون في  قانون جمهور�ة الصین الشعب�ة المتعل� �الوقا�ة من التصحر ومراقبته،من  47المادة  1

أوت  31االجتماع الثالث والعشرون للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني التاسع لجمهور�ة الصین الشعب�ة في 

  .أدرار–درا�ة  أحمدوناس �حي جامعة العقید . ن�لیز�ة إلى العر��ة من طرف دنص مترجم بتصرف من اإل، 2001
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الوقا�ة مراعاة االعت�ارات والظروف المحل�ة أثناء إعداد المخططات وتنفیذها في مجال -

  .من التصحر وم�افحته

جمع بین الوقا�ة والرقا�ة، والعمل على إعادة أولو�ة العمل على الوقا�ة من التصحر، وال -

  .تأهیل األراضي المتصحرة وف� آل�ة تعتمد على دمج الوقا�ة من التصحر ومراقبته

  .المواءمة بین حما�ة واستعادة الغطاء الن�اتي، واالستخدام العقالني للموارد الطب�ع�ة -

  .العلمياحترام القواعد اإل��ولوج�ة، واالعتماد على تطور ال�حث  -

العمل على تضافر الجهود لتحسین البیئة اإل��ولوج�ة، والمجهودات التي ترمي إلى  -05

  .مساعدة الفالحین والمر�ین للخروج من الفقر وتحقی� الرفاه

الجمع بین الدعم الح�ومي واإلم�ان�ات المحل�ة، و�ذا الجمع بین تنظ�م الح�ومة  -

بین المؤسسات واألفراد لوقا�ة التصحر ومشار�ة مختلف الفئات، وتشج�ع التعاقد 

 .وم�افحته

  . 1حما�ة حقوق ومصالح األفراد المنخرطین في عمل�ات الوقا�ة من التصحر وم�افحته -

  الوقا�ة من التصحر وم�افحته اتمخطط/ ثان�ا

اعتمد المشرع الصیني آل�ة المخططات الموحدة على المستو� المحلي واإلقل�مي 

لتحقی� الوقا�ة من التصحر وم�افحته والتي یجب أن تتواف� مع المخط� الوطني للوقا�ة 

جاء من اجل العمل على الوقا�ة من ظاهرة التصحر من التصحر وم�افحته، الذ� 

وطني، و�ش�ل مرجع�ة أساس�ة لجم�ع األنشطة والتصد� آلثارها على مستو� اإلقل�م ال

  :المتعلقة �الوقا�ة من التصحر واستغالل األراضي الصحراو�ة وذلك العت�اره

اإلطار المحدد للمناط� التي فقدت إنتاجیتها وتصحرت �صفة شاملة، �اإلضافة إلى  -

  .2األراضي المتصحرة �صفة جزئ�ة والذ� یتم المصادقة عل�ه من قبل مجلس الدولة

                                                 
 .قانون جمهور�ة الصین الشعب�ة المتعل� �الوقا�ة من التصحر ومراقبته، مرجع ساب� من  02المادة 1

 .نفسه القانون من  04فقرة  02المادة  2
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اإلطار المحدد لمختلف العمل�ات واألنشطة الهادفة إلى إ�قاف توسع تصحر  -

األراضي، والتخف�ض التدر�جي للمساحات التي تعرضت للتصحر من حیث اآلجل 

 .1واإلجراءات والتدابیر المتعلقة بذلك

المخط� الوطني للوقا�ة من التصحر ومراقبته،  اسند المشرع الصیني مسؤول�ة ص�اغة

لمجلس الدولة عن طر�� إدارة الغا�ات، �مشار�ة اإلدارات الم�لفة �الزراعة والم�اه والتر�ة 

صادقة عل�ه، وال �م�ن تعدیله أو وحما�ة البیئة وتعرضه على مجلس الدولة قبل الم

  .2مراجعته إال عن طر�� الجهات المختصة و�عد المصادقة على ذلك

متمثلة في ضمان الحما�ة المتنوعة الومن أجل تحقی� الغا�ة من هذه المخططات 

ا التسییر العقالني لألراضي حسب مختلف االستعماالت، و�ذ هاوٕاعادة تأهیل لألراضي

أنه یجب أن تتواف� مخططات الوقا�ة من التصحر وم�افحته مع المخط�   الصحراو�ة

�ما یجب عند ص�اغتها مراعاة مجموعة من االعت�ارات وهي  ،العام الستعمال األراضي

  :�التالي

  الموقع الجغرافي والمناخ والظروف الطب�ع�ة لألراضي التي تعرضت للتصحر -

  .وصنف التر�ة، وحالة الغطاء الن�اتي بها -

  .الوظائف اإل��ولوج�ة واالقتصاد�ة لهذه األراضي وحدة تصحرها -

  .مصادر الم�اه -

حما�ة األراضي التي ال تستجیب لشرو� إعادة التأهیل في إطار إنشاء محم�ات مغلقة  -

  .3ومحددة

                                                 
 .، المرجع سابقهور�ة الصین الشعب�ة لم�افحة التصحرمن القانون الخاص بجم 10المادة  من 02فقرة ال 1

 .نفسه القانون من  11المادة  من 03و 01فقرة ال 2

 .من القانون نفسه 12المادة  3
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  لتنظ�م�ة لقانون م�افحة التصحر الصینيالقواعد ا/ الفرع الثاني 

تدع�ما للقواعد الوقائ�ة المتضمنة في القانون الصیني الخاص �م�افحة التصحر 

، )أوال(نص على مجموعة من القواعد التنظ�م�ة منها ما یتعل� �مجال الوقا�ة من التصحر

� �ق�ام المسؤول�ة ، ومنها ما یتعل)ثان�ا(إعادة تأهیل األراضي الصحراو�ةومنها ما یتعل� ب

  ).ثالثا(القانون�ة 

  الوقا�ة من تصحر األراضي/ أوال

أكدت أح�ام القانون الصیني للوقا�ة من التصحر وم�افحته أن الوقا�ة من 

والمتمثل في هذا القانون التصحر تش�ل عمل�ة أساس�ة لتحقی� الهدف العام من وضع 

التها، والمحافظة على األمن منع تصحر األراضي، وٕاعادة األراضي المتصحرة إلى ح

، والتي یجب أن تكون 1اإل��ولوجي، وترق�ة التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة المستدامة

االستعجال�ة وٕاقامة �الق�ام �عدة أعمال تتعل� �الرصد والمراق�ة واإلحصاء، واتخاذ التدابیر 

  .2والمحافظة على الموارد المائ�ة ،لمناس�ة، وحما�ة الن�ات والمراعيالمشار�ع ا

  إعادة تأهیل األراضي الصحراو�ة/ ثان�ا

نظم القانون الخاص �م�افحة التصحر الصیني �اإلضافة إلى جملة التدابیر 

تصحر عمل�ة إعادة تأهیل األراضي المتصحرة �مجموعة من المتعلقة �الوقا�ة من ال

التدابیر ذات األهم�ة الكبیرة في هذا المجال، منها ما یتعل� بترم�م وترق�ة الغطاء الن�اتي 

�غرس األشجار واألعشاب، وزرع البذور من الطائرات، وعزل أو غل� األراضي الرمل�ة 

، ومنها ما یتعل� �ق�ام ألغراض إ��ولوج�ة توز�ع الم�اهلتسهیل نمو األشجار واألعشاب، و 

                                                 
 .، المرجع سابقمن القانون الخاص بجمهور�ة الصین الشعب�ة لم�افحة التصحر 01المادة  1

 .القانون نفسهمن ، 16،19واد منالم 2
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الدولة بتشجع الوحدات أو األفراد و�مختلف الوسائل للمساهمة في األنشطة ذات المنفعة 

  .1العموم�ة إلعادة تأهیل األراضي التي مسها التصحر

من ح�  �ما نظم القانون الصیني الخاص �م�افحة التصحر عمل�ة االستفادة 

ألراضي المتصحرة والتي تكون عن طر�� تقد�م ملف إلى المصالح اإلدار�ة تأهیل ا

الم�لفة �الغا�ات لد� الح�ومات الشعب�ة المحل�ة على مستو� المحافظة أو على مستو� 

األخر� المسؤولة الذین تعینهم الهیئات الشعب�ة  الهیئة األعلى أو إلى المصالح اإلدار�ة

المحل�ة على مستو� المحافظة أو على مستو� الهیئة األعلى یتضمن �اإلضافة إلى طلب 

وثائ� تثبت الملك�ة القانون�ة لألرض أو ح� استعمال اتفاق تأهیل  الق�ام �التأهیل،

القتراحات المتوافقة مع شهادة تبین األموال الالزمة للتأهیل، ومجموعة من ا األرض،

 :والتي یجب من خاللها ،مخط� الوقا�ة من التصحر وم�افحته المتعلقة بإعادة التأهیل

 .تحدید نطاق وحدود إعادة التأهیل ومجموعة التدابیر الرئ�س�ة المراد الق�ام بها -

 .هاقتحدید األهداف المرحل�ة إلعادة التأهیل والوقت المحدد لتحق� -

 .إمدادات الم�اه مصادق علیها من مصالح الم�اه المحل�ةمصادر وحصة  -

الهدف من استعمال األرض والتدابیر الخاصة �حما�ة الن�ات ومراقبته �عد إعادة  -

 .التأهیل

 .2التصر�ح �ش�ل واضح �مؤشرات هامة أخر�  -

ار�ة المختصة لألشخاص و�عد نها�ة عمل�ة إعادة التأهیل تمنح الجهات اإلد

المستفیدین من عمل�ة إعادة التأهیل �عد تقد�مهم لطلب المراق�ة والقبول شهادة �فاءة 

التأهیل للناجحین في التفت�ش أما الذین فشلوا فیواصلون عمل�ة إعادة التأهیل لألراضي 

  .3المتصحرة

                                                 
 .المرجع سابق من القانون الخاص بجمهور�ة الصین الشعب�ة لم�افحة التصحر، 25و 24 من المواد 1

 .نفسه القانون من  27و 26 المواد 2

 .نفسه القانون من  29المادة  3
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  انون م�افحة التصحر الصینيلقنظام المسؤول�ة القانون�ة / ثالثا

اعتمد المشرع الصیني في س�اق تنفیذ قواعد القانون الخاص �م�افحة التصحر 

وأهدافه على مجموعة من القواعد الردع�ة المختلفة، �منع الق�ام �األنشطة الضارة المتسب�ة 

في تفاقم التصحر داخل المحم�ات في المناط� المتصحرة ، ولمنع تفاقم التدهور في 

ألراضي �حرم المستفید من ح� استعمال األراضي التا�عة ألمالك الدولة في حالة عدم ا

  .1اتخاذ التدابیر الكفیلة �منع التصحر والوقا�ة منه

حر ورقابته لتحقی� أر�اح وتسبب �ل شخص انخر� في أنشطة الوقا�ة من التص

نشاطه في تفاقم التصحر یلزم �التوقف عن ممارسة األنشطة غیر القانون�ة �ما �م�ن أن 

 50000على أن ال تتجاوز ) عملة صین�ة(یوان  5000تفرض علیهم غرامة ال تقل عن 

  .یوان عن �ل ه�تار

ثال إلى االلتزامات وشدد القانون الصیني للوقا�ة من التصحر وم�افحته على االمت

المنخرطون في العمل�ات األشخاص أن إذ نص على  تضمنة في هذا القانون الم

طرف الهیئة التي إلى العقو�ات اإلدار�ة من المنصوص علیها في هذا القانون یتعرضون 

حد التصرفات أل همارتكاب لإلدارة على أعلى مستو� عندمایت�عون لها، أو الهیئة المشرفة 

  :التال�ة

في حالة عدم اإل�الغ فورا عند اكتشاف أن األرض تتعرض للتصحر أو عند تفاقم  - 1

التصحر، أو �عد استق�ال التقر�ر، أو عدم تبل�غ القرارات اإلدار�ة التي تتضمن 

 .اتخاذ تدابیر

في حالة إعطاء الموافقة �قطع األشجار في أنظمة غا�ات مصدات الر�اح  -2

 .ضراءومثبتاتها، أو في األحزمة الخ

                                                 
 .اسابقالمذكور  ،القانون الخاص بجمهور�ة الصین الشعب�ة لم�افحة التصحر من 40 ،38 من وادالم 1
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في حالة المصادقة على استصالح األراضي في مح�� األراضي الصحراو�ة، أو  -3

في حالة نقل النازحین إلى المحم�ات المغلقة أو الممنوعة في  ا�ات أو المراعي، أوالغ

 .األراضي الصحراو�ة

في حالة الموافقة على إنشاء الس�ك الحدید�ة، والطرق السر�عة، وغیر ذلك، ضمن  -5

�ات المغلقة والممنوعة في المناط� الصحراو�ة بدون الموافقة المس�قة من مجلس المحم

�ما منع إساءة التصرف في األموال المخصصة لم�افحة  الدولة أو الهیئة المفوضة بذلك،

التصحر ومراقبته واختالسها، وتثار المسؤول�ة الجنائ�ة ضد �ل شخص م�لف �الوقا�ة 

همل واج�اته، أو اتخذ قرارات معی�ة لتحقی� م�اسب من التصحر ومراقبته تعسف أو أ 

  .1شخص�ة

  اآلل�ات المؤسس�ة والتمو�ل�ة لقانون م�افحة التصحر الصیني/ الفرع الثالث

  اآلل�ات التنفیذ�ة/ أوال

للوقا�ة من التصحر وم�افحته على تنظ�م الهیئات المتدخلة نص القانون الصیني 

یتولى دمج مخططات الوقا�ة من الذ�  مجلس الدولةو�أتي على رأسها  ،في تنفیذ قواعده

التصحر وم�افحته ضمن المخط� الوطني للتنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة، وضمان 

دعم  وتشج�ع الوحدات واألفراد في ، و 2ودعم جهود الوقا�ة من التصحر وم�افحته

، واعتماد وتوفیر الدعم المالي لبرامج ومشار�ع 3مجهودهم للوقا�ة من التصحر ومراقبته

  .الوقا�ة من التصحر وم�افحته

الجهود  تتولى تنظ�م وتنسی� وتوج�ه جم�عالتي إدارة الغا�ات  �اإلضافة إلى

المتعلقة �الوقا�ة من التصحر وم�افحته ضمن التراب الوطني تحت سلطة مجلس الدولة، 

وضمان التعاون الوثی� مع الهیئات اإلدار�ة الم�لفة �الزراعة والم�اه والتر�ة وحما�ة البیئة 

                                                 
 .المذكور سابقا من القانون الخاص بجمهور�ة الصین الشعب�ة لم�افحة التصحر، 43،45 من المواد 1

 .نفسه القانون من  01ة فقر  04المادة  2

 .نفسه القانون من  33المادة  3
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واألرصاد الجو�ة �حسب المهام المحددة لها تحت سلطة مجلس الدولة لتوحید مجهوداتهم 

الهیئات اإلدار�ة الم�لفة �الغا�ات �اإلضافة إلى ، و ل الوقا�ة من التصحر وم�افحتهمن أج

والزراعة والتر�ة وحما�ة البیئة واألرصاد الجو�ة تحت سلطة مجلس الدولة التي تتولى 

 ،1الق�ام �صالح�اتها المخولة لها قانونا، و�ذا المهام المحددة لها من قبل مجلس الدولة

وٕادارة الموارد المائ�ة التي تتولى إدارة الموارد المائ�ة ومختلف مصالحها اإلدار�ة عند 

اعتمادها لمخططات تسییر الموارد المائ�ة، حما�ة وحشد ورقا�ة المصادر المائ�ة في 

الل الم�اه في األحواض الهیدروغراف�ة والمنطقة وعدم األحواض النهر�ة ومراعاة استغ

اإلضرار �الن�اتات وتصحر األراضي الناجم عن االستغالل المفر� لمصادر الم�اه والم�اه 

  .2الجوف�ة

وعلى المستو� المحلي یلعب التعاون الوثی� والمنظم بین الهیئات الشعب�ة 

ام هذا �حأما وأساس�ا  في الوقا�ة من التصحر وم�افحته وتنفیذ والمحافظات دورا ها

  .القانون 

  اآلل�ات التمو�ل�ة لقانون م�افحة التصحر الصیني/ ثان�ا

لنجاح مختلف العمل�ات المتعلقة �الوقا�ة من  اأساس� �ش�ل التمو�ل المالي عامال

لمالي في هذا التصحر وم�افحته والقانوني الصیني نص على عدة أسالیب للتمو�ل ا

  :المجال منها

االعتمادات المال�ة المخصصة من میزان�ة مجلس الدولة والهیئات الشعب�ة على �افة  -

المستو�ات الواقعة في المناط� المتصحرة لتمو�ل البرامج المختلفة وخاصة في مجاالت 

ناجم، والزراعة، والمحافظة على الم�اه، التخفیف من حدة الفقر، وتشیید الطرقات، والم

  .والمصادر الطاقو�ة

                                                 
 .المذكور سابقا انون الخاص بجمهور�ة الصین الشعب�ة لم�افحة التصحر،من الق 05المادة  1

 .نفسه القانون من  19المادة  2
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اإلعانات المال�ة المقدمة من مجلس الدولة والهیئات الشعب�ة لألقال�م والبلد�ات تحت  -

�اإلضافة إلى التحفیز الضر�بي الموجه إلى تشج�ع الوحدات واألفراد ،  وصا�ة الح�ومة

  في مجهوداتهم للوقا�ة من التصحر ومراقبته

شهادة �فاءة التأهیل �ح� استعمال األراضي لمدة  تمتع المستفیدون الحائزون على -

  .عاما، وضمان المرونة في انتقال هذا الح� بین األفراد والمجموعات) 70(س�عین 

توفیر التمو�ل الالزم لل�حث العلمي ونشر الوعي والتوع�ة �أهم�ة الوقا�ة من التصحر  -

  .1وم�افحته

  التصحر لم�افحة الداخلي المؤسسي اإلطار :الثالث الم�حث

انع�ست المعالجة القطاع�ة لظاهرة التصحر من طرف المشرع الجزائر� على 

 اإلدارة دور ناولسنت ذلك ولتوض�ح تعدد وتنوع اإلطار المؤسسي الذ� له عالقة �م�افحته،

دور المؤسسات  ،في المطلب األول التصحر م�افحة في الخارج�ة ومصالحها المر�ز�ة

  .الثاني المطلب في والو�االت المر�ز�ة في م�افحة التصحر

  التصحر م�افحة في المر�ز�ة اإلدارة دور :األول المطلب

�ا� �العدید من القطاعات األخر� �الفالحة، التصحر مسالة بیئ�ة متشع�ة لها ارت

الخ، وم�افحتها ...والموارد المائ�ة، والبیئة، ومحار�ة الفقر، والطاقة، واالستثمار، والغا�ات 

والتصد� آلثارها مرت�طة بنشا�  الكثیر من الوزارات ومصالحها الخارج�ة المختلفة 

في  في م�افحة التصحر د ال�حر� وزارة الفالحة والتنم�ة الر�ف�ة والصیوسنتناول دور 

 المصالح، ثم دور �عض في الفرع الثانيودور وزارة الموارد المائ�ة والبیئ�ة  الفرع األول، 

  .في الفرع الثالثفي م�افحة التصحر  الخارج�ة اإلدار�ة

                                                 
 .المذكور سابقا لصین الشعب�ة لم�افحة التصحر،من القانون الخاص بجمهور�ة ا 36 ،32المواد من  1
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  :ال�حر�  والصید الر�ف�ة والتنم�ة الفالحة وزارة :األول الفرع

لس�اسة  احما�ة الموارد الطب�ع�ة محورا أساس�ا واستراتیج�األح�ام المتعلقة � تش�ل

، وذلك من 2019-2015التنم�ة الفالح�ة والر�ف�ة والصید�ة في إطار البرنامج الخماسي 

خالل التسییر المستدام للغا�ات وٕاطالق برامج واسعة للتشجیر المتعدد االستعمال، وتعز�ز 

  .1ة وش�ه الصحراو�ة، و�ذا معالجة األحواض المائ�ة المنحدرةتنم�ة المناط� السهب�

دة في مهام مهام وزارة الفالحة والتنم�ة الر�ف�ة والصید ال�حر� والمجستش�ل 

یتولى اقتراح  أساس�ة لم�افحة التصحر، إذ وصالح�ات الوز�ر الم�لف بهذا القطاع

عناصر الس�اسة الوطن�ة في م�ادین الفالحة والغا�ات في إطار الس�اسة العامة للح�ومة 

تتواف� وأساس�ات م�افحة التصحر لالرت�ا� القائم ، 2و�رنامج عملها و�تولى تطب�قها

 :ة في المجاالت التال�ةبینهما، خاص

  .تثمین واستصالح وتوس�ع األمالك العقار�ة الفالح�ة والحفا� علیها  -

  .تهیئة األمالك الوطن�ة الغاب�ة واستغاللها  -

  .حما�ة الن�اتات والحیوان -

  .تنم�ة الموارد المائ�ة ذات االستعمال ألفالحي وتنمیتها -

  .من الغذائيتطو�ر النشاطات التي من شأنها ضمان األ -

                                                 
والصید والتنمیة الریفیة السیاسة العامة للحكومة في مجال الفالحة  ،والصید البحريوالتنمیة الریفیة الفالحة وزارة  1

 .04ص ، 2015سبتمبر  ،البحري
، �حدد صالح�ات وز�ر الفالحة، الجر�دة 01/01/1990 ، المؤرخ في12 –90من  المرسوم التنفیذ�    01المادة  2

جوان  28المؤرخ في  147- 2000المعدل والمتمم �المرسوم التنفیذ�  10/01/1990المؤرخ في  02الرسم�ة عدد 

 . 04/07/2000المؤرخة في  39، الجر�دة الرسم�ة عدد 2000
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تعز�ز اإلجراءات التشر�ع�ة والتنظ�م�ة في القطاع وخاصة في مجاالت استغالل  -

  .1واستعمال األمالك العقار�ة الفالح�ة والغاب�ة، والنشاطات الب�طر�ة وصحة الحیوانات

  .2تعز�ز الثروة الوطن�ة الحیوان�ة  -

  .تحدید ��ف�ات استصالح المناط� الجافة وش�ه الجافة وتهیئتها -

وهي �لها نشاطات تتعل� �مجاالت لها صلة م�اشرة �م�افحة التصحر والحد من تدهور 

  .األراضي الفالح�ة

وتلعب الوزارة �مختلف ه�اكلها دورا أساس�ا ومحور�ا في مجال م�افحة التصحر 

خالل وصایتها وٕاشرافها على العدید من الهیئات الوطن�ة التي یرت�� نشاطها �م�افحة من 

 الوطن�ة الو�الةالمحافظة السام�ة لتطو�ر السهوب،  للغا�ات، الوطني �المجلسالتصحر، 

 ومدیر�ات للغا�ات، الوالئ�ة �المحافظات لها التا�عة الخارج�ة والمصالح الطب�عة، لحف�

 .3الوطن وال�ات �مختلف الفالح�ة المصالح

  : والبیئ�ة المائ�ة الموارد وزارة :الثاني الفرع

لنجاح أ� عمل شامل لم�افحة  وفعاال اأساس� تش�ل إدارة الموارد المائ�ة عامال

التصحر، لذلك فإن مهام وزارة الموارد المائ�ة والبیئة من خالل صالح�ات الوز�ر الم�لف 

  :بهذا القطاع جزء ال یتجزأ من عمل�ة م�افحة التصحر والس�ما من خالل 

  .موارد المائ�ة التقو�م الكمي والك�في المستمر لل -

                                                 
 .المذ�ور سا�قا ،12 –90من  المرسوم التنفیذ�   02المادة  1

 .المرسوم نفسه 03المادة  2

مدیر�ة التنظ�م العقار� مدیر�ة التنم�ة الفالح�ة في المناط� الجافة وش�ه الجافة، مدیر�ة ض�� اإلنتاج الفالحي  3

وتنمیته، مدیر�ة حما�ة الن�ات والرقا�ة التقن�ة، مدیر�ة المصالح الب�طر�ة، مدیر�ة البرمجة واالستثمارات والدراسات 

اإلحصائ�ات الفالح�ة واألنظمة المعلومات�ة، مدیر�ة التكو�ن واإلرشاد وال�حث، مدیر�ة الشؤون  االقتصاد�ة، مدیر�ة

   .القانون�ة والتنظ�م، ومدیر�ة الوسائل، �اإلضافة األمین إلى العام ورئ�س للدیوان ومفتش�ه عامة
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  األ�حاث الجیوفیز�ائ�ة والهیدروجیولوج�ة الموجهة لتحدید الموارد المائ�ة الجوف�ة -

ومعرفتها وتقو�مها، و�ذا تلك المتعلقة �معرفة الم�اه السطح�ة وتقو�مها، وتحدید مواقع 

  .السدود ومنشآت التخز�ن

نة أجهزة التطهیر إنجاز واستغالل وتسییر منشآت السقي وصرف الم�اه ، وص�ا  -

  .ووحدات تصف�ة الم�اه المستعملة

  .1دراسات علم التر�ة الفالح�ة -

ائ�ة والمحافظة علیها واستعمالها الرشید وتحسین خدمات المرف� العام حما�ة الموارد الم -

  .للم�اه

إعداد المخططات الوطن�ة والجهو�ة إلنتاج الموارد المائ�ة وتخص�صها وتوز�عها ط�قا  -

  .2لألهداف التي تت�عها الح�ومة في مجال التهیئة العمران�ة

بیرة لتنظ�م الموارد المائ�ة �اعت�ارها ر�یزة أساس�ة في تحقی� تولي الجزائر أهم�ة �

، وتش�ل المهام المنوطة بوزارة الموارد المائ�ة والمتعلقة 3التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة

�الجرد والتعبئة، والتوز�ع والتسییر واإلنجاز وحما�ة المورد المائي، تسمح �اإلعداد 

، والس�ما في 4ل في مجال الموارد المائ�ةالعقالني والصارم للمخططات والبرامج واألعما

                                                 
، �حدد صالح�ات وز�ر الموارد المائ�ة، المعدل 25/10/2000، المؤرخ في 324 -00من المرسوم التنفیذ� 03المادة 1

 .25/10/2000المؤرخة في  63والمتمم، الجر�دة الرسم�ة عدد 

 .نفسه المرسوممن 04المادة 2

مل�ار دینار جزائر�  3415تم تسطیر وم�اشرة استثمارات �لفت الح�ومة الجزائر�ة  2015إلى غا�ة  1999من سنة  3

  .وارد المائ�ة من حیث الكم�ة والنوع�ةمل�ار دوالر أمر��ي انع�ست إیجاب�ا على قطاع الم 43أ� ما یز�د عن 

إذ �ع�س إرادة الدولة في اعت�ار الماء �ملك اقتصاد� و�رهان . 1999تم إنشاء وزارة مستقلة �الموارد المائ�ة سنة  -

: استراتیجي ین�غي إدارته  وتسییره واستغالله �صفة عقالن�ة خدمة لتنم�ة شاملة متكاملة ومستدامة، لالطالع أكثر أنظر

 .182ص . 2013 بلغالي التخط�� االستراتیجي للموارد المائ�ة دار الكتاب الحدیث دمحم
 .184و 183دمحم بلغالي، التخط�� االستراتیجي للموارد المائ�ة، المرجع نفسه، ص 4
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مجال الر� الفالحي، والتطهیر وحما�ة البیئة، وحشد الموارد المائ�ة، هذه المجاالت 

  :المتكفل بها من خالل اله��ل التنظ�مي لوزارة الموارد المائ�ة

  .دیر�ة حشد الموارد المائ�ةم -

 .مدیر�ة التزو�د �الم�اه الصالحة للشرب -

  .مدیر�ة التطهیر وحما�ة البیئة -

  .مدیر�ة الر� الفالحي -

  .1الر�  مدیر�ة الدراسات وتهیئة -

مدیر�ة ، و مدیر�ة الموارد ال�شر�ة والتكو�ن والتعاون هي  وثالث مدیر�ات إدار�ة تنظ�م�ة

  .2المیزان�ة والوسائل والتنظ�م، ومدیر�ة التخط�� والشؤون االقتصاد�ة

  .3 والمفتش�ة العامة والدیـوان، وجهاز إدار� فني یتش�ل من األمانة العـامة،

  الخارج�ة اإلدار�ة المصالح :الثالث الفرع

 م�افحة التصحرمجال المرت�� نشاطها � الخارج�ة اإلدار�ة المصالح تتعدد

، )ثان�ا(، ومدیر�ة البیئة للوال�ة)أوال(وسنقتصر على تناول دور المفتش�ة العامة للبیئة

  ).را�عا(، ومدیر�ة المصالح الفالح�ة في م�افحة التصحر)ثالثا(والمحافظة الوالئ�ة للغا�ات

                                                 
، �حدد تنظ�م اإلدارة المر�ز�ة 25/10/2000، المؤرخ في 325-2000المرسوم التنفیذ� من 06إلى  02المواد من  1

 ..   25/10/2000المؤرخة في  63ارة الموارد المائ�ة، المعدل والمتمم، الجر�دة الرسم�ة عدد لوز 

 .                                                      نفسه لقانون امن  07،09من المواد 2

 .نفسه القانون  01المادة  3
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  :للبیئة العامة المفتش�ة - أوال

تسهر المفتش�ة العامة للبیئة على تطبی� التشر�ع والتنظ�م المعمول بهما في مجال 

 ضمان التنسی� بین المصالح الخارج�ة في إدارة البیئة، ،  وتتولى ت�عا لذلك1حما�ة البیئة

مصالح  اا یتعل� بتدابیر المراق�ة والتفت�ش التي ت�اشره�ما تش�ل أداة تقو�م واقتراح ف�م

إلى تعز�ز عمل الدولة في  ةدفاهة الماد�وال ةقانون�التدبیر الالبیئة المختصة، وتقوم �اقتراح 

، و�إجراء تحق�قات مرت�طة �مجال اختصاصها �طلب من الوز�ر 2مجال حما�ة البیئة

  .3الم�لف �البیئة

  :للوال�ة البیئة مدیر�ة - ثان�ا

، تمثل الجهاز الرئاسي التا�ع 4هي مصلحة خارج�ة تا�عة للوزارة الم�لفة �البیئة

للدولة في مجال مراق�ة وتطبی� القوانین والتنظ�مات ذات العالقة �حما�ة البیئة، وتقوم 

لوال�ة، وتسل�م الرخص، واإلذن، بوضع وتنفیذ برنامج حما�ة البیئة في �امل تراب ا

والتأشیرات المنصوص علیها في القانون، وأ�ضا تتولى اتخاذ جم�ع التدابیر التي تهدف 

إلى الوقا�ة من �ل أش�ال تدهور البیئة، الس�ما التلوث، والتصحر، وانجراف التر�ة، 

  .5ال�ستنيوالحفا� على التنوع البیولوجي، وتنم�ة وترق�ة المساحات الخضراء والنشا� 

                                                 
، یتضمن مهام المفتش�ة العامة للبیئة في الوال�ة، 1996-02- 27المؤرخ في  59-96المرسوم رقم  من 01المادة  -1

 .1996لسنة  7الجر�دة الرسم�ة عدد 

 .ن نفسهمم المرسو  من 02المادة  -2

 .ن نفسهمم المرسو  من 03المادة  -3

، أحداث مفتش�ه للبیئة �الوال�ة، الجر�دة 1996- 01-27المؤرخ في 60-96یذ� رقم من المرسوم التنف 01المادة  -4

  .1996لسنة  7الرسم�ة عدد 

 .ن نفسهمم المرسو  من 02المادة  -5
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ئ�ة المحافظة - ثالثا   :للغا�ات الوال

، 2، و�رأسها الوالي المختص إقل�م�ا1هي هیئة إدار�ة تنشأ على مستو� �ل وال�ة

وتسهر على احترام التنظ�م الذ� �سیر المؤسسات المصنفة، وفحص طل�ات إنشائها، 

  .والسهر على احترام التزامات إنشائها

، تتولى الق�ام 3افظة والئ�ة للغا�اتوتتواجد في �ل وال�ة من وال�ات الوطن مح

�اس�ة العال�ة الوطن�ة، �مهام تطو�ر وٕادارة الثروة الغاب�ة والحلفائ�ة، وتسیرها في إطار الس

وخاصة ف�ما یتعل� بتنفیذ البرامج والتدبیر ذات العالقة، وتحاف� �ذلك على األراضي 

  .المعرضة لالنجراف والتصحر

وتقوم بتنظ�م و�مراق�ة استعماالت األمالك الوطن�ة الغاب�ة ضمن إطار مخططات 

الشرطة الغاب�ة، �ما تتولى  التهیئة والتسییر، وتنظ�م تدخل أسالك إدارة الغا�ات في مجال

  .4تنفیذ البرامج والتدبیر في مجال الثروة الصید�ة وحمایتها

  :الفالح�ة المصالح مدیر�ة - را�عا

تتواجد على مستو� �ل وال�ة من وال�ات الوطن مدیر�ة للمصالح الفالح�ة والتنم�ة 

ة، تتولى تطو�ر وتنفیذ جم�ع التدابیر المتعلقة �النشاطات الفالح�ة، وتسهر على الر�ف�

  .تطبی� القوانین المتعلقة �ه، وتقد�م المساعدة للمؤسسات المحل�ة التا�عة لقطاع الفالحة

                                                 
، �ض�� التنظ�م المطب� على المؤسسات 2006- 05-31المؤرخ في 198-06المرسوم التنفیذ� رقم  من 28المادة  -1

 .2006لسنة  37لبیئة، الجر�دة الرسم�ة عدد المصنفة لحما�ة ا

 . ن نفسهمم المرسو  من 29المادة  -2

، یتضمن إنشاء محافظة والئ�ة للغا�ات 1995- 10-25المؤرخ في  333-95المرسوم التنفیذ� رقم  من 01المادة  -3

 .1995لسنة  64و�حدد تنظ�مها وعملها، الجر�دة الرسم�ة عدد 

 .ن نفسهمم المرسو  من 02المادة  -4
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وتتولى المدیر�ة في نطاق اختصاصها المحافظة على األراضي الفالح�ة، 

إلضافة إلى تحدید أهداف التنم�ة الفالح�ة، وتشج�ع والزراع�ة، والغاب�ة، والرعو�ة، �ا

  .1االستثمار الفالحي، وترقیته المتعل� بإقل�م الوال�ة

  التصحر م�افحة في المر�ز�ة والو�االت المؤسسات دور :الثاني المطلب

الجزائر وفي س�اق تعز�ز حما�ة البیئة و�اإلضافة إلى إثرائها للمنظومة التشر�ع�ة 

البیئ�ة التي تنظم مختلف العناصر البیئ�ة قامت بتعز�ز وخل� العدید من المؤسسات 

المجاالت الفن�ة واالستشار�ة والعلم�ة والمال�ة والتي لها عالقة والو�االت في مختلف 

دور المؤسسات والو�االت المر�ز�ة في �التصحر وم�افحته، ولتوض�ح ذلك سنتناول 

 الفرع في الفني الطا�ع ذات المر�ز�ة الهیئاتدور التعرض ل من خالل م�افحة التصحر

 ،)الفرع الثالث( العلم�ة المؤسسات دور ،)الفرع الثاني( االستشار�ة الهیئاتودور  ،األول

  ).الفرع الرا�ع( المال�ة لمؤسساتا دورو وأ�ضا 

  الفني الطا�ع ذات المر�ز�ة الهیئات :األول الفرع

 م�افحة في المستدامة والتنم�ة للبیئة الوطني المرصد دور الفرع هذا في سن�حث

 لتكنولوج�ات الوطني والمر�ز ،)ثان�ا(البیئ�ة للتكو�نات الوطني المعهد و�ذا ،)أوال(التصحر

  للطاقات الجزائر�  والمعهد للنفا�ات، الوطن�ة والو�الة ،)ثالثا(نقاء أكثر إنتاج

 ).را�عا(المتجددة

  :المستدامة والتنم�ة للبیئة الوطني المرصد - أوال

جمع ومعالجة  ، ولبیئة الطب�عة وق�اس التلوثرصد اتش�ل التدابیر المتعلقة ب

، وٕانتاج المعلومات العلم�ة والتقن�ة واإلحصائ�ة جوانب لها صلة وث�قة �م�افحة التصحر

  .ارهاآث ومعرفة ةـ في فهم  الظاهر  ااساس� اوتؤد� دور 

                                                 
، �حدد قواعد تنظ�م مصالح الفالحة في 1990- 06-23، المؤرخ في195- 90من المرسوم التنفیذ� رقم  03المادة  -1

 .1990لسنة  26الوال�ة وعملها، الجر�دة الرسم�ة عدد 
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جاء لتعز�ز اإلطار المؤسسي  المستدامة والتنم�ة للبیئة الوطني المرصد إنشاء

وهو مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع صناعي وتجار�، �مثل أداة  یئة في الجزائر،لحما�ة الب

الدولة لرصد البیئة الطب�عة من أجل حما�ة البیئة، أنشئ في إطار تنفیذ خطة العمل 

 SNEللبیئة  الوطن�ة واالستراتیج�ة، PNAE.DDالوطن�ة للبیئة والتنم�ة المستدامة 

  .1المتعلقة �مراق�ة وق�اس التلوث

، وق�اس التلوث، ومراق�ة األوسا� �سعى المر�ز إلى تطو�ر وٕادارة ش��ات الرصد

ت والمعلومات البیئ�ة والتنم�ة المستدامة بهدف و�قوم المر�ز �معالجة الب�اناالطب�ع�ة، 

ف�ما یتعل� �الجوانب العلم�ة والتقن�ة  تطو�ر أدوات لدعم اتخاذ القرار وتوفیر المعلومات

، �ما �قوم بإجراء دراسات عن حالة البیئة، وتشج�ع وتطو�ر برامج الت�ادل واإلحصائ�ة 

 .2والشراكة الوطن�ة واإلقل�م�ة والدول�ة

وفي إطار الشراكة بین الجزائر واالتحاد األورو�ي تم البدء في مشروع توأمة بین 

الطرفین من أجل تحسین القدرات التشغیل�ة للمرصد وتنفیذ نظام المعلومات البیئ�ة الوطن�ة 

و�عمل على تقد�م المعلومات من أجل توج�ه الس�اسة  ،3وذلك وفقا للمعاییر األورو��ة 

  .العامة للدولة من أجل مواجهة التحد�ات البیئ�ة

  :البیئ�ة للتكو�نات الوطني المعهد - ثان�ا

مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع تجار� وصناعي،  بیئ�ةال للتكو�نات الوطني المعهد

م المعهد ، و�عمل تحت وصا�ة الوز�ر الم�لف �البیئة، و�قو 4تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة

                                                 
، المتضمن إنشاء المرصد الوطني للبیئة 03/04/2002، المؤرخ في 115-02، من المرسوم التنفیذ� 01ةالماد 1

 .2002لسنة  22والتنم�ة المستدامة، الجر�دة الرسم�ة عدد 

 . ن نفسهمم المرسو  من 05 المادة 2

  : دوالر لالطالع أكثر انظر ألف 850ساهم ف�ه االتحاد األور�ي �مبلغ  3

Webgate.EC.pa.eu/europeaid/online-services 
، یتضمن إنشاء المعهد الوطني 2002- 08-17، المؤرخ في 263-02المرسوم التنفیذ� رقم من 01المادة  -4

 .2002لسنة  56 الجر�دة الرسم�ة عدد. للتكو�نات البیئ�ة
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�ضمان التكو�ن وترق�ة التر��ة البیئ�ة والتحس�س، وذلك بتقد�مه لفائدة جم�ع المتدخلین 

العمومیین أو الخواص تكو�نات خاصة في مجال البیئة، وتش�یل رصید وثائقي في مجال 

اختصاصه، و�تولى المعهد وضع وتنش�� برامج التر��ة البیئ�ة، والق�ام �مختلف األعمال 

التي تساعد على نشر الوعي البیئي، و�ضمن المعهد الخدمة العموم�ة في  التحس�س�ة

تلك المهام التي من شانها ز�ادة نشر ، 1وأنشطة التكو�ن سمجال التر��ة البیئ�ة والتحس�

  .الوعي بخطورة ظاهرة التصحر وضرورة م�افحتها

  :نقاء أكثر إنتاج لتكنولوج�ات الوطني المر�ز - ثالثا

مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع  نقاء أكثر إنتاج لتكنولوج�ات الوطني المر�ز �عد

، �عمل تحت وصا�ة الوز�ر الم�لف �البیئةو  صناعي وتجار� یتمتع �الشخص�ة المعنو�ة،

مجال حما�ة البیئة، وخاصة ف�ما یتعل� منه و�ساعد في تنفیذ الس�اسة الوطن�ة في 

�التخفیف من أش�ال التلوث واألضرار الصناع�ة في مصدرها، وذلك بترق�ة وتعم�م مفهوم 

 ثمار في هذا المجال، و�قومتكنولوج�ات اإلنتاج األكثر نقاء، وأ�ضا مساعدة مشار�ع االست

في مسعاها من أجل بتزو�د الصناعات ��ل المعلومات المرت�طة �مجال صالح�اته 

 .�2ضمن الخدمة العموم�ة في نطاق اختصاصه، و تحسین طرق اإلنتاج

على تعز�ز االستخدام المستدام  نقاء أكثر إنتاج لتكنولوج�ات لوطنيا المر�زو�عمل 

، وتنسی� وتحفیز مجال اإلنتاج النظیف ة �الم�اه والطاقة والمواد الخامللموارد الطب�ع�

وطن�ة في مجال المتطل�ات واألكثر سالمة بیئ�ا، وعلى تحسین القدرة التنافس�ة للشر�ات ال

 لتحو�ل المعرفة وت�ادل المعلومات التقن�ة والتجارب فيإلى خل� فضاء  ، و�هدفالبیئ�ة

أ�ضا على مرافقة  و�عملوخل� صناعة صد�قة للبیئة  اإلنتاج األكثر نظافةمجال 

  .3الشر�ات الجزائر�ة على تحسین أدائها البیئي

                                                 
 .، الساب� ذ�ره263-02المرسوم التنفیذ� رقم من 05 ، 03المواد من  -1

، بتضمن إنشاء المر�ز 2002-08- 17المؤرخ في ،  262- 02المرسوم التنفیذ� رقم   من 06 ، 03المواد من  -2

 .2002لسنة  56الوطني لتكنولوج�ات إنتاج أكثر نقاء، الجر�دة الرسم�ة عدد 
3 http://www.cntppdz.com/index.php?page=presentation   . vu le 11/05/2017. A 14.00h. 
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المساعدات التقن�ة التي تساهم في القضاء على التلوث، � التدابیر المتعلقةوتلعب 

تخدام المستدام للموارد الطب�ع�ة وتدع�م االستعمال العقالني للمواد األول�ة والطاقو�ة، واالس

  .تعز�ز م�افحة التصحر في اهام ادور  تي تش�ل مجال نشا� المر�زوال

  :للنفا�ات الوطن�ة الو�الة - را�عا

في إطار ترق�ة نشا� التدو�ر وتقو�م النفا�ات  للنفا�ات الوطن�ةإنشاء الو�الة  جاء

لتسییر  2002من سنة   و�ما یتواف� واإلصالحات الجدیدة التي قامت بها الجزائر ابتداء

مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع صناعي وتجار�، تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة  وهي، 1النفا�ات

، تعمل تحت وصا�ة الوز�ر الم�لف �البیئة، وتتولى الو�الة مهام 2واالستقالل المالي

م�ادرة �التطو�ر نشاطات فرز النفا�ات، وجمعها، ومعالجتها، وتثمینها، وٕازالتها، وذلك 

ونشر وتوز�ع المعلومات العلم�ة ذات  بإنجاز الدارسات واأل�حاث والمشار�ع التجر�ب�ة

  .3العالقة

من خالل ما تقوم �ه من مهام على القضاء على  للنفا�ات الوطن�ةالو�الة تساعد و 

وانتشار وتوسع المناط� الحضر�ة األمر الذ� النفا�ات وخاصة في ظل النمو الس�اني، 

تتولى الو�الة إنشاء وتسییر النظام الوطني  �ساهم في الحد من توسع ظاهرة التصحر،

وتعمل الو�الة على تعز�ز  الذ� �مثل آل�ة للتحلیل واتخاذ القرار،) ن.و.م.ت(للنفا�ات 

من انع�اس إیجابي على عمل�ة الفرز االنتقائي للنفا�ات على المستو� الوطني لما له 

   .رس�لة هذه النفا�ات والمحافظة على الموارد الطب�ع�ة

                                                 
مرجع ساب�،  فاطمة، تسییر النفا�ات الحضر�ة الصل�ة والتنم�ة المستدامة في الجزائر حالة مدینة الخروب، بوفنارة 1

 .41ص 
، یتضمن إنشاء الو�الة الوطن�ة للنفا�ات 2002- 05-20المؤرخ في  175- 02یذ� رقم المرسوم التنف من 01المادة  -2

 .2002لسنة  37وتنظ�مها وعملها، الجر�دة الرسم�ة عدد 
 .نفسهالمرسوم التنفیذ� من  05 ، 03المواد من  -3
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وفي إطار تطو�ر عملها في مجال تسییر النفا�ات تشارك الو�الة في عدة مشار�ع 

  :في التعاون الدولي منها

  .في إطار دعم التسییر المتكامل للنفا�ات CTBالتعاون التقني البلج��ي  -

  ).GIZ(أللماني التعاون التقني ا -

برنامج األمم المتحدة للبیئة في إطار مشروع التسییر المتكامل للنفا�ات في بلد�ة  -

  .الكالیتوس

وتدیر الو�الة بورصة الستغالل النفا�ات الصناع�ة في الجزائر التي تهدف إلى 

تذلیل العق�ات وتسهیل التواصل بین الصناعیین والمستثمر�ن لتشج�ع معالجة هذه 

 .اتالنفا�

  :المتجددة للطاقات الجزائر�  المعهد - خامسا

الطاقات المتجددة و�اعت�ارها طاقات مصدرها موارد أول�ة متجددة وغیر نافذة 

وصد�قة للبیئة �الشمس والر�اح والماء والحرارة الجوف�ة و�دیل للطاقة األحفور�ة بدأت 

، وتتوفر 1طاقة العالم�ة خارج مجال الطاقة التقلید�ةتش�ل إحد� أهم المصادر الرئ�س�ة لل

لمجال خاصة في مجال الطاقة الشمس�ة وتولي الجزائر على إم�انات �ثیرة في هذا ا

من طاقتها الكهر�ائ�ة  30الجزائر أهم�ة �بیرة لهذا المجال إذ تسعى إلنتاج ما �فوق 

  .20502انطالقا من الطاقات المتجددة في أفاق

                                                 
فروحات حدة، الطاقات المتجددة �مدخل لتحقی� التنم�ة المستدامة في الجزائر دراسة لواقع مشروع تطبی� الطاقة  1

 .156ص  – 149الشمس�ة في الجنوب الكبیر جامعة قاصد� مر�اح ورقلة، من ص 
مة في الجزائر، ماجستیر علوم دق جامعة تكراشت عماد، واقع وأفاق الطاقة المتجددة ودورها في التنم�ة المستدا 2

 .202، ص2011/2012الحاج لخضر �اتنة 
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هو مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع صناعي  المتجددة للطاقات الجزائر�  المعهد

، و�تكفل المعهد ��ل متطل�ات 2، ینش� تحت وصا�ة الوز�ر الم�لف �الطاقة1وتجار� 

الهیئات، والمؤسسات، والتنظ�مات العموم�ة والخاصة في مجال التكو�ن المتخصص 

لفعال�ة الطاقو�ة، و�تحسین المستو� وتجدید المعارف ذات المتعل� �الطاقات البدیلة وا

  .3العالقة، �ما �قوم بإبرام االتفاقات الدول�ة والوطن�ة في مجال اختصاص�ة

من شانها تحسین وتشج�ع استعمال  المتجددة للطاقات الجزائر� مهام المعهد 

  4.ذ� �ساهم في م�افحة التصحر و تخفیف التغیر المناخيالطاقات البدیلة األمر ال

  التصحر م�افحة في االستشار�ة الهیئات دور :الثاني الفرع

في م�افحة التصحر وذلك من خالل نتناول في هذا الفرع دور الهیئات االستشار�ة 

المجلس األعلى للبیئة والتنم�ة دور و  ،)أوال(المجلس الوطني االقتصاد� واالجتماعيدور 

  .)ثالثا(لطب�عةالمجلس الوطني للغا�ات وحما�ة ادور و  ،)ثان�ا( المستدامة

  :واالجتماعي االقتصاد� الوطني المجلس -  أوال

الوطني االقتصاد� واالجتماعي هو جهاز استشار� في المجاالت المجلس 

تشاور بین الشر�اء �قوم �ضمان الحوار وال، 5االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة

ن واستمرار�ته، وتقو�م المسائل ذات المصلحة العامة المرت�طة یاالقتصادیین واالجتماعی

�م االقتراحات والتوص�ات وٕابداء الرأ�  �التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة، ومن مهامه تقد

رها على تحلیل وتقو�م نتائج البرامج  وآثاو  ،حول القضا�ا التي تتدرج في نطاق اختصاصه

                                                 
، المتضمن إلنشاء المعهد الجزائر� 2011- 01-27المؤرخ في ،  33-11المرسوم التنفیذ� رقم  من 01المادة  -1

 .2011لسنة  08دة وتنظ�مه وسیره الجر�دة الرسم�ة عدد للطاقات المتجد

 .نفسهالمرسوم التنفیذ� من  02المادة  -2

  .نفسهالمرسوم التنفیذ� من  04المادة  -3

 .67، صالمرجع الساب�، 04برنامج األمم المتحدة للبیئة، تقر�ر توقعات البیئة العالمي 4

، والمتضمن أقسام المجلس االجتماعي 1993- 10-05المؤرخ في  ،225-93المرسوم الرئاسي رقم من  01المادة  -5

 .1993لسنة  64 الجر�دة الرسم�ة عدد، واالقتصاد�
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عن طر��  التوازنات الجهو�ة، ومد� تطور الالمر�ز�ة في تحسین البیئة ومع�شة الس�ان

  .1لجنته الدائمة للتهیئة اإلقل�م�ة والبیئة

م ودراسة المسائل ذات المصلحة الوطن�ة المتعلقة �التنم�ة �و�عمل على تقی

االقتصاد�ة واالجتماع�ة الس�ما عن طر�� إخطار رئ�سه من قبل رئاسة الجمهور�ة أو 

  .2الح�ومة أو اإلخطار الذاتي، و�غلب على تش�یلته الطا�ع اإلدار� ألعضائه

  :المستدامة والتنم�ة للبیئة األعلى المجلس - ثان�ا

لي ض�� هو هیئة استشار�ة تتو  المستدامة والتنم�ة للبیئة األعلى المجلس

االخت�ارات الوطن�ة االستراتیج�ة الكبر� لحما�ة البیئة، وترق�ة التنم�ة المستدامة، و�قوم 

بتقدیر حالة البیئة، وتنفیذ القوانین التشر�ع�ة والتنظ�م�ة ذات الصلة، وأ�ضا متا�عة 

لبیئ�ة التطورات الدول�ة المتعلقة �الس�اس�ة البیئة، �ما یبت في الملفات المتعلقة �المشاكل ا

هذه ، والتصحر �ش�ل إحد� 3الكبر� التي تعرض عل�ه من طرف الوز�ر الم�لف �البیئة

  .المسائل البیئ�ة المعقدة التي تدخل ضمن مجال اهتمامه و�بد� فیها رأ�ه االستشار� 

  :الطب�عة وحما�ة للغا�ات الوطني المجلس -  ثالثا

هیئة استشار�ة لد� الوز�ر الم�لف  وحمایة الطبیعة المجلس الوطني للغا�ات �عد

، یبد� رأ�ه ف�ما یتعل� �الس�اسة الغاب�ة الوطن�ة، وفي تدابیر تنم�ة وحما�ة �4الغا�ات

منتجاتها، وفي وضع المناط� الغاب�ة أو ذات الص�غة الغاب�ة، وتطو�ر وتحو�ل 

                                                 
 .، المذ�ور سا�قا225-93المرسوم الرئاسي رقم من  20المادة  -1

ممثلین �مثلون المؤسسات 09عضو �مثلون إدارة مؤسسات الدولة و�عینهم الوز�ر األول و 45عضو  180یتكون من  2

شخص�ة مؤهلة  45أعضاء والسید الوز�ر األول ممثلین لإلطارات المسیرة للقطاع العمومي و 09موم�ة و والهیئات الع

 .�عینها الرئ�س

، یتضمن أحداث مجلس أعلى للبیئة 1994- 12-25المؤرخ في  465-94المرسوم الرئاسي رقم من  02المادة  -3

 .1995لسنة  01 الجر�دة الرسم�ة عددوالتنم�ة المستدامة وتحدید صالح�اته وتنظ�مه وعمله، 
، یتضمن إنشاء مجلس وطني للغا�ات 1995- 10-25، المؤرخ في 332-95رقم من المرسوم التنفیذ�  01المادة  -4

 .1995لسنة  64 الجر�دة الرسم�ة عددوحما�ة الطب�عة، المعدل والمتمم، 
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التشر�عات والتنظ�مات المتعلقة �الغا�ات وحما�ة الطب�عة، وللمجلس رأ� استشار� أ�ضا 

عند وضع مخططات تنم�ة الغا�ات وحما�ة الطب�ع�ة، والمحافظة على األراضي المعرضة 

�ظاهرة التصحر، إذ  اوث�ق ا، وترت�� حالة الغا�ات ارت�اط1لالنجراف والتصحر وٕاصالحها

في حف� الطب�عة وحمایتها، �ما تقدم خدمات اجتماع�ة متعددة  اهام اأنها تؤد� دور 

  .2تساهم في منع تمدد الظاهرة

  التصحر م�افحة في العلم�ة المؤسسات دور :الثالث رعالف

تش�ل المعارف العلم�ة والتكنولوج�ة وتسخیرها محر�ا أساس�ا لتحقی� التنم�ة، 

و�ذلك التعاون الدولي في میدان ال�حث وخاصة في مجاالت الصحة، والزراعة، وحف� 

، 3ة البیئ�ة، والطاقة، وأثار تغیر المناخالموارد الطب�ع�ة واستخدامها �ش�ل مستدام، واإلدار 

  .�اإلضافة إلى م�افحة التصحر

وذلك من خالل  التصحر م�افحة في العلم�ة المؤسساتسنتناول في هذا الفرع دور 

الو�الة  )ثان�ا(الو�الة الوطن�ة للتغیرات المناخ�ة ،)أوال(افظة السام�ة لتطو�ر السهوبالمح

ومر�ز ال�حث  ،)را�عا(والو�الة الوطن�ة للموارد المائ�ة  ،)ثالثا(الوطن�ة لحف� الطب�عة

  ).خامسا(العلمي والتقني حول المناط� القاحلة

                                                 
 .قاالمذ�ور سا� ،332- 95من المرسوم التنفیذ� رقم  02المادة  -1

 .88، مرجع ساب�، ص04برنامج األمم المتحدة للبیئة، تقر�ر توقعات البیئة العالمي 2

، مرجع 12/10/1977والمؤرخة في  ،RES/A /60/1الوثائ� الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، وث�قة رقم  3

 .23ص ، ساب�
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  :هوبالس لتطو�ر السام�ة المحافظة / أوال

هي مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع إدار� واختصاص علمي وتقني تتمتع �الشخص�ة 

وأنشئت  ،2الوز�ر الم�لف �الفالحةتعمل تحت وصا�ة  ،1المعنو�ة وذمة مال�ة مستقلة

  .3بهدف تطبی� الس�اسة الوطن�ة في میدان التطو�ر المتكامل للمناط� السهب�ة

وال�ة ذات  20الحـیز الم�اني المحدد لنشا� المحافظة هو منطقة السهوب والم�ون من 

  .حساسیتها لظاهرة التصحراألهم�ة الكبیرة، و 

  :وتتمثل مهامها في

  .التنظ�م المتكامل للمناط� الزراع�ة والسهب�ة والرعو�ة، وتقی�م الثروة الفالح�ة للسهوب -

  .وتطو�ر تر��ة المواشي وتحسین إنتاجها وتكث�فها

  .اقتراح أ� تنظ�م في مجال الرعي وحما�ة المراعي، وتهیئتها، وتسییرها، وتنفیذه -

ی� البرامج المتعلقة �التعرف على الموارد المائ�ة �المناط� السهب�ة، وجرد الیناب�ع تطب -

  .وتسییر التجهیزات المائ�ة وص�انتها 

  .دراسة إم�ان�ات استعمال و استغالل الطاقات الشمس�ة والهوائ�ة -

الم�ادرة ببرامج تنمیتها، وتطبی� برامج ال�حث ذات العالقة، والسهر على الحما�ة  -

  .الصح�ة للماش�ة وٕاقامة منظومة وقائ�ة

  .تحسین الوضع االجتماعي لساكني األر�اف، وتدع�م الصناعات التقلید�ة -

                                                 
، والمتضمن إنشاء المحافظة السام�ة لتطو�ر السهوب، 12/12/1981، المؤرخ في337- 81المرسوم من  01المادة  1

 .50/1991/الجر�دة الرسم�ة عدد 
 .نفسه المرسوممن  02المادة  2

 .نفسهالمرسوم من  04المادة  3
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تطو�ر وتسخیر الوسائل الكفیلة �حما�ة الحیوانات البر�ة، والتر��ة المحدودة للمواشي في  -

  .الوس� العائلي

  .1سهب�ةتقد�م االستشارات �شأن مشار�ع التصن�ع في المناط� ال -

المحافظة خاضعة لرقا�ة وزارة الفالحة وهي السلطة العامة التي أنشأتها رغم تمتعها 

�الشخص�ة المعنو�ة، وهي رقا�ة تختلف عن تلك التي تجر�ها اإلدارة المر�ز�ة على 

  .3المحاس�ة ، �ما تخضع للرقا�ة المال�ة من طرف وزارة المال�ة ورقا�ة مجلس 2فروعها

اإلقل�مي  هاتتولى المحافظة السام�ة تنفیذ وتطبی� الس�اسة الوطن�ة في حدود اختصاص

ها ؤ ، وألهمیتها تم إنشا4المحدد في مجال التطو�ر المتكامل للمناط� السهب�ة والرعو�ة

، ة الوطن�ة تنشأ �أمر رئاسيلمؤسسات العامة ذات األهم�بنص قانوني ال نص تنظ�مي وا

وذلك تكر�سا ألهم�ة المجال الم�اني الذ� تنش� ف�ه، األمر الذ� یتطلب  تحسین القوانین 

المنشأة لها، على اعت�ار أن قانون الثورة الزراع�ة الملغى �قانون التوج�ه العقار�، إذ یجب 

  .5د�ةمواكبته للتغیرات القانون�ة واالقتصا

تنظ�م مجال السهوب الجزائر�ة ��تسي أهم�ة �الغة في مجال م�افحة التصحر، 

عمل�ة تقی�م  الى حتاجولذلك فإن تنظ�م المحافظة السام�ة لتطو�ر السهوب ونشاطها �

ف على االختالالت والنقائص ومد� فعال�ة البرامج المنجزة في الوقو  ایتم من خالله شاملة

  .الواقع وأثرها على م�افحة التصحر

                                                 
 .المذ�ور سا�قا ،337-81المرسوم  من 17المادة إلى  05أنظر من المادة  1

م المحافظة السام�ة لتطو�ر السهوب، مذ�رة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الد�توراه طالیبي مسعودة، نظا 2

 .28، ص 2013/2014، 1فرع الدولة والمؤسسات العموم�ة، �ل�ة الحقوق جامعة الجزائر

 .، المرجع الساب�337-81 المرسوممن  38المادة   3

 .المذ�ور سا�قا، 337-81المرسوم من  04المادة  4

   .133طالیبي مسعودة، نظام المحافظة السام�ة لتطو�ر السهوب، المرجع الساب�، ص   5
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  : المناخ�ة للتغیرات الوطن�ة الو�الة /ثان�ا

الوطن�ة للتغیرات المناخ�ة �أتي ضمن جهود الجزائر في إطار تعز�ز  إنشاء الو�الة

ظاهرة تغیر المناخ العالم�ة، والتقلیل من آثارها على المستو� حما�ة البیئة وم�افحة 

  .خفیف من هذه اآلثار والتكیف معهاالوطني ودعم جهود الت

الو�الة الوطن�ة للتغیرات المناخ�ة مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع إدار� تتمتع 

تم  ،، وتعمل تحت وصا�ة الوز�ر الم�لف �البیئة�1الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي

م�ة والمساهمة ٕادماج مسألة التغیرات المناخ�ة في مخططات التنو ها من اجل ترق�ة ؤ إنشا

  .في حما�ة البیئة

الوطن�ة حول أثار االحت�اس الحرار� في الجزائر  االستراتیج�ةقامت الو�الة بوضع 

التي انبث� عنها المخط� الوطني للتصد� للتغیرات المناخ�ة، إذ تعمل من خاللها على 

� والتكییف التحس�س واإلعالم والق�ام �الدراسات في مجاالت ان�عاث غاز االحت�اس الحرار 

، ةواالجتماع� ةمع التغیرات المناخ�ة و�ذا التقل�ص من آثارها وتأثیراتها االقتصاد�

والمساهمة في تدع�م القدرات الوطن�ة لمختلف القطاعات في میدان التغیرات المناخ�ة، 

ووضع قاعدة للمعط�ات تتعل� �موضوع التغیرات المناخ�ة، وتسهر على تحسینها، وتقوم 

وتتولى الو�الة عمل�ة تنسی� نشاطات دور�ة متعلقة �التغیرات المناخ�ة، ر�ر بإعداد تقا

القطاعات المختلفة والمرت�طة �التصد� للتغیرات المناخ�ة، وتسهر على التعاون بین 

الم�ادین البیئ�ة األخر� والس�ما في مجال المحافظة على التنوع البیولوجي وم�افحة 

  .2التصحر

                                                 
، والمتضمن إنشاء الو�الة الوطن�ة للتغیرات المناخ�ة، 26/09/2005في، المؤرخ 375 - 05المرسوم من   02المادة  1

 .2005عدد لسنة 67وتحدید مهامها و ض�� ��ف�ات تنظ�مها وسیرها المتمم، الجر�دة الرسم�ة
 .نفسهلمرسوم ا من 06، 03المواد من  2
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  :الطب�عة لحف� الوطن�ة الو�الة /ثالثا

مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع إدار� وتقني وعلمي،  الطب�عة لحف� الوطن�ة الو�الة

، وتعمل تحت وصا�ة الوز�ر الم�لف �حف� الطب�عة، وتهتم 1تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة

س�ما األنواع المهددة �االنقراض، �المحافظة على الثروة الحیوان�ة، والن�ات�ة، وتنظ�مها، وال

وٕانجاز الدارسات والتقی�مات المرت�طة �النظم اإل��ولوج�ة الطب�ع�ة الوطن�ة، وتقوم 

  .بإحصاء المواقع التي من شأنها أن تكون مساحات محم�ة، واقتراح تصن�فها

�ات�ة، لها دور رئ�سي في الق�ام �الجرد العام للثروة الن الطب�عة لحف� الوطن�ة الو�الة

، �ما تشارك 2والحیوان�ة الوطن�ة واقتراح جم�ع التدابیر الضرور�ة للمحافظة علیها وتنمیتها

وتنفیذ، وتقی�م المخططات الوطن�ة والدول�ة المرت�طة �حما�ة الطب�عة الو�الة في إعداد، 

 :�اإلضافة إلى خطورة التي �ش�ل التصحر احد مهدداتها األشد

  .تقوم �مراق�ة أعمال المناط� المحم�ة وتتولى تسییر مخططات تسییرها -

  .على تطو�ر الصید والثروة الصید�ةتعمل  -

  . 3تعمل على تأهیل الثروة الن�ات�ة والحیوان�ة واستخداماتها في التنم�ة االقتصاد�ة للدولة -

  :ANRH المائ�ة للموارد الوطن�ة الو�الة /را�عا

ي للموارد المائ�ة أوال تحت اسم المعهد الوطن المائ�ة للموارد الوطن�ة الو�الةأنشئت 

، 1أین أخذت تسمیتها الحال�ة الو�الة الوطن�ة للموارد المائ�ة 19/05/1987إلى غا�ة 

                                                 
رسوم التنفیذ� رقم ، المعدل والمتمم للم1998- 11-10المؤرخ في  352-98المرسوم التنفیذ� رقم  من 02المادة  -1

، المتضمن إعادة تنظ�م المتحف الوطني للطب�عة في و�الة وطن�ة لحف� الطب�عة، 91-02- 09المؤرخ في  91-33

 .1998لسنة  84الجر�دة الرسم�ة عدد 

 .نفسه التنفیذ� من المرسوم 03المادة  -2

، المتضمن إعادة تنظ�م المتحف الوطني 91- 02-09في  المؤرخ 33- 91من المرسوم التنفیذ� رقم  02المادة  -3

 .1998لسنة  84للطب�عة في و�الة وطن�ة لحف� الطب�عة، الجر�دة الرسم�ة عدد 
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ذات طا�ع إدار� واختصاص علمي وتقني، تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة �مؤسسة عموم�ة 

�ة الوز�ر الم�لف �الر�، وتقوم بتطبی� برامج جرد وتنش� تحت وصا، 2وذمة مال�ة مستقلة

الموارد المائ�ة واألراضي القاحلة للر� في ال�الد في إطار األهداف المسطرة �المخط� 

الوطني للتنم�ة، إذ إنها تتولى إحصاء الموارد المائ�ة الجوف�ة، وتسعي لحفظها وحمایتها 

ة المتكاملة لموارد االرضي والم�اه تش�ل منهجا أساس�ا لمنع حدوث ، فاإلدار ��3فا و�ما

  .4التصحر

�ة بإحصائها في ال�الد، في مجال الم�اه الجوف المائ�ة للموارد الوطن�ة الو�الةوتقوم 

، وض�� حصیلة ومد� استخدامها �یب وتسییر ش��ات مراق�ة ط�قاتهاوتصم�م وتر 

�استمرار�ة، وتسهر على حف� موارد الم�اه الجوف�ة �ما و�یف، ووضع الخرائ� الخاصة 

  .�5علم الیناب�ع والموارد الجوف�ة �التعاون مع المعهد الوطني لرسم الخرائ�

تصم�م وتر�یب ب في مجال الم�اه السطح�ة المائ�ة للموارد الوطن�ة الو�الةوتهتم 

وتسییر الش��ة الوطن�ة لعلم المناخ المائي، �اإلضافة إلي معالجة وتسییر المعط�ات ذات 

جرد للموارد العالقة، وللو�الة دورا في مجال الر�، وتصر�ف الم�اه من خالل إعداد 

المخصصة لالستصالح عن طر�� الر� وتصر�ف الم�اه، ودراسة تطور ملوحة األراضي، 

وتقوم بإعداد وض�� وتحیین �ل المعط�ات  ،6والط�قات السطح�ة في المساحات المسق�ة

                                                                                                                                                    
، الذ� �غیر تسم�ة المعهد الوطني للموارد المائ�ة 19/05/1987:، المؤرخ في129-87من المرسوم . 01 المادة 1

 .1987لسنة  21فیجعلها الو�الة الوطن�ة للموارد المائ�ة، الجر�دة الرسم�ة عدد
، والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائ�ة، 25/07/1981، المؤرخ في 167-81من المرسوم رقم 01 المادة 2

 .1981لسنة  30الجر�دة الرسم�ة عدد
 .نفسه المرسوم  04 المادة 3

بلورة لنتائج ظاهرة التصحر، مرجع : ، األنظمة البیئ�ة ورفاه�ة اإلنسان2005التقی�م البیئيبرنامج األمم المتحدة للبیئة،  4

 .14ساب�، ص

 .المذ�ور سا�قا، 167- 81مرسوم رقممن ال 06 المادة 5
6- www.semide.dz/ar/themes/structure// Dernière visite à 15.15, le: 05-11-2015 
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من خالل الق�ام بـالمهام ، وذلك 1والبرامج المتعلقة بتعبئة الموارد المائ�ة واستعمالها وحفظها

  :التال�ة

ئي المخصصة إلعداد الحصیلة تصم�م وتر�یب الش��ة الوطن�ة لعلم المناخ الما -

  .الوطن�ة للم�اه

  .معالجة وص�اغة ونشر وحف� معط�ات علم المناخ المائي -

تقوم �الدراسات المتعلقة �أنظمة علم المناخ المائي وذلك �قصد جرد أو تعبئة موارد  -

  .الم�اه السطح�ة

  .إقامة ش��ة لمراق�ة وتوقع وتسییر الف�ضانات -

  .�2ة في األحواض التجر�ب�ة �االنجراف والس�الندراسة الظواهر المائ -

  :�المهام التال�ة المائ�ة للموارد الوطن�ة وفي میدان الر� وتصر�ف الم�اه تقوم الو�الة

إعداد الجرد الوطني لمورد األراضي المخصصة لالستصالح عن طر�� الر�             -

  .وتصر�ف الم�اه

وتحدید وترس�م الممیزات الخاصة �القوة المائ�ة  ،ةقابل�ة األراضي المسق�ة للزراع دراسة -

  .لألراضي القابلة للر� 

دراسة االحت�اج إلى الم�اه الزراع�ة ومقای�س الر� وتصر�ف الم�اه المخصصة إلعداد  -

  .مشار�ع أجهزة الر� وتصر�ف الم�اه

في المساحات المسق�ة ،و�وفر دراسة تطور ملوحة األراضي والط�قات السطح�ة  -

  .العناصر المتعلقة �حمایتها ووقایتها

                                                 
 .المذ�ور سا�قا، 167- 81من المرسوم رقم 05 المادة 1

 .نفسه المرسوممن  07 المادة 2
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  :تسیر الو�الة مختبرات للتحالیل في میدان الم�اه وهي م�لفة �الق�ام بـ

  .تلب�ة االحت�اجات في مجال التحالیل الك�م�ائ�ة واإلح�ائ�ة والجرثوم�ة  -

  .تطو�ر ومراق�ة برنامج دراسة التلوث -

اد المعط�ات التقن�ة الضرور�ة لتحدید مقای�س صالح�ة الم�اه المشار�ة في إعد -

  .1للشرب

  .2توفیر االحت�اجات من التحالیل الك�م�ائ�ة والفیز�ائ�ة في میدان األراضي -

، �3الر� وله سلطة توجیهها ومراقبتهاتعمل الو�الة تحت وصا�ة الوز�ر الم�لف 

وتتش�ل مواردها من إعانات الدولة والجماعات أو الهیئات العموم�ة أو الخاصة، 

والمستحقات المقابلة للدراسات أو األشغال التي تقوم بها لفائدة الغیر، واله�ات والوصا�ا 

ونظرا ألهم�ة الو�الة الوطن�ة ، 4ال المرت�طة بهدفهاواإلیرادات األخر� الناتجة عن األعم

للموارد المائ�ة الرت�ا� عملها �قطاع استراتیجي نص المشرع على عدم إم�ان�ة تعدیل 

  .5قانونها األساسي أو حلها أو تصفیتها أو أیلولة أموالها إال �موجب مرسوم

المتعلقة �الم�اه السطح�ة، والم�اه الجوف�ة، وفي  المائ�ة للموارد الوطن�ة الو�الةرت�� مهام ت

  .میدان الر� وتصر�ف الم�اه �مجال م�افحة التصحر

  :CRTRA القاحلة المناط� حول والتقني العلمي ال�حث مر�ز /خامسا

                                                 
 .المذ�ور سا�قا، 167-81،  من المرسوم رقم10 المادة 1

 . من المرسوم نفسه 11 المادة 2

 ..من المرجع نفسه 18 المادة 3
 .من المرسوم نفسه 29/01م  4

 .من المرسوم نفسه 34 المادة 5
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ط� القاحلة هو مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع مر�ز ال�حث العلمي والتقني حول المنا

، و�تولى مهمة تطو�ر ال�حث العلمي 1علمي، �عمل تحت وصا�ة وز�ر التعل�م العالي

والتكنولوجي في المناط� الجافة، أو التي یهددها الجفاف، أو المتصحرة، �ما یتولى 

وضع الب�انات العلم�ة، والتقن�ة، والمرافقة المستمرة للبیئة في المناط� القاحلة وغیر 

یون من التراب الوطني، وهو مل 2التي تغطي أكثر من ) الصحراء والسهوب(القاحلة 

الجهة المسؤولة عن تنفیذ البرنامج الوطني لل�حوث في مجال التصحر، والبیئة، 

مشروع �حثي في  203والتخط��، والتنم�ة في المناط� الجافة وش�ه الجافة، إذ تم متا�عة 

�احث من مختلف الجهات وفي مختلف المحاور  700هذا المجال جمعت أكثر من 

مجال تخصصه، �مؤشرات التصحر، التر�ة والملوحة، تعبئة وٕادارة التكنولوج�ا المتعلقة �

  .2الحیو�ة، إدارة الم�اه وم�افحة التصحر

تساهم المعارف العلم�ة والتطورات التكنولوج�ة في توفیر الحلول للتصحر من 

، ومهام المر�ز 3للتر�ة وٕانتاجیتها التقلید�ة، واالستعادة التدر�ج�ةخالل تحسین نظم اإلنتاج 

من شانها تعز�ز الفهم العلمي الصح�ح لظاهرة التصحر والوصول إلى الحق�قة العلم�ة 

لم�افحة الظاهرة والحد من توسعها  األمر الذ� �ساعد على اعتماد األسالیب الصح�حة

  .وانتشارها

                                                 
 478-91تمم للمرسوم التنفیذ�المعدل والم 2003-12-01المؤرخ في 458- 03من المرسوم التنفیذ� رقم  01المادة 1

 .2003لسنة  75د ضمن أحداث مر�ز ال�حث العلمي والتقني حول المناط� القاحلة، الجر�دة الرسم�ة عدالمت
2 Ministère de l’ agriculture et du développement rural direction générale des forets organe 
national de coordination sur la lutte contre la désertification. rapport national de l’ Algérie 
sur la mise en œuvre de la convention de lutte contre la désertification. septembre2004. 
3 The United Nations Convention to Combat Desertification. Learning to combat 
desertification. P65.
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  التصحر م�افحة في المال�ة المؤسسات دور :الرا�ع الفرع

في نجاح مختلف األعمال الهادفة إلى حما�ة البیئة،  اأساس� ایلعب التمو�ل دور 

دعم �عض المجاالت وعملت الجزائر على استحداث العدید من الصنادی� المال�ة للتكفل ب

  آلثاره وسنتناول لتوض�ح ذلك ومنع انتشاره، والتصد�التي لها ارت�ا� �م�افحة التصحر و 

 الصندوق الخاص لتنم�ة مناط� الجنوبو  ،)أوال(التلوثوٕازالة  الصندوق الوطني للبیئة

  .)ثالثا(الصندوق الوطني للتنم�ة الر�ف�ةو ،)ثان�ا(

  :للبیئة نيالوط الصندوق  - أوال

، 1991وٕازالة التلوث �موجب قانون المال�ة لسنة  للبیئة الوطني الصندوق  أنشئ

أداة تقن�ة لمجابهة المسائل البیئ�ة بجمع �افة الموارد الضرور�ة لمواجهة  الذ� �مثل

، و�عمل على تمو�ل أنشطة مراق�ة التلوث عند المصدر، 1تكالیف البیئة وٕازالة التلوث

ومراق�ة الوضع البیئي وتقد�م اإلعانات الموجهة لألنشطة المساهمة في تحو�ل المنشآت 

ئة وذلك تجسیدا لمبدأ الوقا�ة، القائمة العتماد التكنولوج�ات الخاصة غیر المضرة �البی

وتشج�ع المشار�ع االستثمار�ة لتبني ذلك، و�تولى الصندوق النفقات المتعلقة �التدخالت 

ذات الطا�ع االستعجالي في حالة التلوث العرضي �استثناء التلوث ال�حر�، وتدع�م 

آت المشتر�ة األنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي، وتمو�ل األنشطة المتعلقة �المنش

إلزالة التلوث المنجزة من طرف المتعاملین العمومیین والخواص وأ�ضا تسدید القروض 

الممنوحة للصندوق، و�دعم أنشطة اإلعالم والتوع�ة واإلرشاد المرت�طة �المسائل البیئ�ة 

التي تقوم بها هیئات وطن�ة أو جمع�ات ذات منفعة عامة، و�شجع الصندوق الجمع�ات 

                                                 
�ة مقارنة في ظل أح�ام القانون المدني والتشر�عات البیئ�ة، یوسفي نور الدین، جبر ضرر التلوث البیئي دراسة تحلیل 1

 .135ص مرجع ساب�، 
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والمشار�ع االستثمار�ة من أجل ضم التكنولوج�ات غیر  1المجال البیئي الناشطة في

  .2الملوثة

  .3موارد الصندوق متأت�ة من

للصندوق   50ى األنشطة الملوثة والخطیرة على البیئة �الرسم على الوقود الرسم عل -

اه المستعملة ذات والرسم على النشاطات الملوثة والخطیرة، والرسم التكمیلي على الم�

، الرسم على التلوث الجو� ذ� المصدر الصناعي، الرسم التحفیز� المصدر الصناعي

  .م تخز�ن النفا�ات الصناع�ةعلى عد

  .ناتج الغرامات �عنوان المخالفات للتنظ�م -

  .اله�ات والوصا�ا الدول�ة -

التعو�ضات المتعلقة بنفقات إزالة التلوث العرضي الناجم عن تفر�غ المواد الك�ماو�ة  -

  .الخطیرة في مجال الر� والط�قات المائ�ة ال�اطن�ة وفي الجو

  .دوق والموجهة لتمو�ل عمل�ات إزالة التلوثالقروض الممنوحة للصن -

  .المخصصات المال�ة من میزان�ة الدولة و�ل المساهمات والموارد األخر�  -

  ،4تتم متا�عة وتقی�م نشا� الصندوق من طرف لجنة تنشأ لد� الوز�ر الم�لف �البیئة

                                                 
والمتضمن لقانون المال�ة  18/12/1991المؤرخ في  25- 91من القانون  189أنشئ هذا الصندوق �موجب المادة  1

والمتضمن لقانون المال�ة لسنة  31/12/1997المؤرخ في 02- 97من القانون  84المعدلة والمتممة �المادة  1992لسنة 

والمتضمن لقانون المال�ة التكمیلي تحت رقم 19/07/2001المؤرخ في 12- 01من القانون  30والمعدلة �المادة  1998

 .وعنوانه الصندوق الوطني للبیئة وٕازالة التلوث203-065حساب التخص�ص الخاص 

 .1998لقانون المال�ة لسنة  ، والمتضمن31/12/1997، المؤرخ في02-97من القانون رقم  02المادة  -2
، الذ� �حدد ��ف�ات تسییر حساب التخص�ص 13/05/1998، المؤرخ في47-98، المرسوم التنفیذ� 03المادة  3

 .1998لسنة 31الذ� عنوانه الصندوق الوطني للبیئة المعدل والمتمم الجر�دة السم�ة عدد 302- 065الخاص رقم

ات متا�عة وتقی�م حساب التخص�ص الذ� �حدد ��ف� 13/06/2013من القرار الوزار� المشترك المؤرخ في  02 المادة 4

 .1998لسنة  40الذ� عنوانه الصندوق الوطني للبیئة وٕازالة التلوث الجر�دة الرسم�ة عدد 302- 065الخاص رقم
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و�مثل الوز�ر الم�لف  ،1تتش�ل من أعضاء �مثلون مختلف مدیر�ات اإلدارة المر�ز�ة

  .2لبیئة األمر �الصرف الرئ�سي للحساب�ا

نشاطات الصندوق  المتعلقة بإزالة التلوث من المصدر، وتحفیز استعمال 

بیئي، والمراق�ة والتقی�م للوضع التكنولوج�ات الصد�قة للبیئة، ونشر الوعي واإلرشاد ال

البیئي، تساعد على حما�ة البیئة عموما، �ما تساعد على م�افحة التصحر �اعت�اره 

  .مسالة بیئ�ة

  :الجنوب مناط� لتنم�ة الخاص الصندوق  - ثان�ا

ر�ع �قوم هذا الصندوق بتمو�ل عمل�ات تطو�ر مناط� الجنوب �منح األولو�ة للمشا

المه��لة، و�تولى تمو�ل البرنامج الخاص بتطو�ر وال�ات الجنوب، �ما �قوم بتمو�ل خفض 

�المائة لصالح األسر والفالحین في وال�ات الجنوب الذین  50فاتورة الكهر�اء بنس�ة 

وتحسب  ،3سنو�ا/ �یلو وا� ساعة �10.000ستعملون الضغ� المنخفض في حدود 

الكم�ة ما فوق ذلك حسب السعر العاد� المعمول �ه و�قوم الصندوق أ�ضا بتمو�ل 

لصالح النشاطات  01/01/2008ابتداء من  10تخف�ض فوترة الكهر�اء بنس�ة 

االقتصاد�ة غیر الفالح�ة في وال�ات الجنوب التي تستعمل الضغ� المنخفض والمتوس� 

وتحسب الكم�ة ما  29/08/2010سا ابتداء من تار�خ /�یلوا� 200.000وذلك في حدود 

  .فوق ذلك حسب السعر العاد� المعمول �ه

ل موارد الصندوق من تخص�صات  میزان�ة الدولة من إیرادات الج�ا�ة وتتش�

وتخص�صات المیزان�ة الممنوحة سنو�ا في إطار البرنامج   2البترول�ة في حدود 

                                                 
 .نفسهالقرار الوزار� المشترك  من  1ف /03 المادة 1

المعدل  1992والمتضمن لقانون المال�ة لسنة  18/12/1991المؤرخ في  25-91من القانون  189/05المادة  2

 .والمتمم

، �حدد ��ف�ات تسییر حساب التخص�ص 2006- 12-23المؤرخ في  06-485م من المرسوم التنفیذ� رق 03المادة  -3

 .الذ� عنوانه الصندوق الخاص لتطو�ر مناط� الجنوب، المعدل و المتمم 302-089الخاص رقم 
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أو اإلعانات  و�ل الموارد األخر� أو المساهماتالخاص لتطو�ر وال�ات الجنوب، 

  .ال�ة هو األمر �الصرف الرئ�سي لهذا الحساب المحتملة، ووز�ر الم

والمالح� أن المشرع و�صدد تعیینه وتحدیده للحیز الم�اني المستهدف من 

مناط� الجنوب، ل هفي تحدید اثابت اوال �ملك مع�ار  اعمل�ات تمو�ل الصندوق متردد

رة، الواد�، درار، �شار، تندوف، �س�أفالوال�ات المستهدفة والثابتة منذ نشأة الصندوق هي 

وهذا �عد أن �انت قبل ذلك مناط� أخر�  ،1ورقلة، غردا�ة، األغوا�، إیلیز�، تمنراست

لد�ات �ل من و�عض ب ،الجلفة ،النعامة ،، ومنها وال�ات الب�ض2تدخل في نطاق تمو�له

�اتنة، أم البواقي،  ،، ت�ارت، المد�ة، المسیلة، خنشلةسید� بلع�اس ،وال�ة سعیدة وتلمسان

  .ت�سة

  :الر�ف�ة للتنم�ة الوطني الصندوق  /ثالثا

تحت  �2013موجب قانون المال�ة لسنة  الوطني للتنمیة الریفیةأنشئ الصندوق 

الصندوق الوطني للتنم�ة " وتحت عنوان  302-140رقم حساب التخص�ص الخاص 

-109حة التصحر ، والذ� تضمن حسا�ات التخص�ص لكل من صندوق م�اف"الر�ف�ة

، وصندوق التنم�ة الر�ف�ة واستصالح األراضي عن طر�� االمت�از المعدل والمتمم 302

الفالحین المعدل ، والصندوق الخاص بدعم مر�ي المواشي وصغار المستغلین 111-302

وحولت أرصدتها إل�ه وأص�حت  31/12/2013، التي أغفلت بتار�خ 302-126والمتمم 

�اإلضافة إلى مخصصات میزان�ة الدولة، ونواتج حقوق  ،3 �ةمن ضمن موارده المال

االمت�از، وناتج الرسوم الخاصة المنشأة �موجب قوانین المال�ة، والمساهمة المال�ة 

                                                 
 .المذ�ور سا�قا،  485-  06من المرسوم التنفیذ�  5المادة 1
ذ� رقم المعدل والمتمم للمرسوم التنفی 10/11/2001، المؤرخ في 350- 01، من المرسوم التنفیذ� 04المادة  2

 .المتعلقة بتسییر الصندوق  2000من قانون المال�ة التكمیلي لسنة  17، الذ� �حدد ��ف�ات تطبی� أح�ام 2000-242

 .2012لسنة  72، الجر�دة الرسم�ة عدد  2013المتضمن لقانون المال�ة لسنة  12/12من القانون  59لمادة ا 3
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ضافة إلى اله�ات والوصا�ا والمساعدات الدول�ة، و�ل موارد المحتملة لصنادی� أخر�، �اإل

  .1ومساهمات وٕاعانات أخر� محددة �موجب التشر�ع

  :التال�ة عمل�اتالیتولى الصندوق تمو�ل 

�تلك الموجه لحظر الرعي، وغرس مصدات  افحة التصحرتقد�م اإلعانات الموجهة لم� -

الر�اح، واألحزمة الخضراء المختلطة والم�ونة من مختلف أنواع األغراس، وأشغال 

  .والتثبیت الم��ان��ي أو البیولوجي للكث�انالمحافظة على التر�ة والم�اه، 

تقد�م اإلعانات الموجهة ألعمال المحافظة على المراعي وتنمیتها، وص�انة األغط�ة  -

الحلفائ�ة وتحدیدها، �اإلضافة إلى جلب الطاقة الكهر�ائ�ة، أو اقتناء محر�ات �هر�ائ�ة، 

  .أو التجهیزات المستعملة للطاقة الشمس�ة أو طاقة الر�اح 

تقد�م اإلعانات الموجهة لتنم�ة المنتجات الحیوان�ة في المناط� السهب�ة، �المحافظة  -

على السالالت وتحسینها، وٕاقامة وحدات تسمین األغنام، وٕانشاء مراكز إنتاج م�ثر� 

  .األغنام والماعز وتحسین بن�ة القطعان

�ع الم�اه في المناط� تقد�م اإلعانات الموجهة لتنظ�م االقتصاد الرعو�، �إنجاز یناب -

 .2الرعو�ة وٕاعادة تأهیلها وتجهیزها

وفي مجال التنم�ة الر�ف�ة وتثمین األراضي عن طر�� االمت�از یتولى الصندوق  -

اإلعانات الموجهة لعمل�ات التنم�ة الر�ف�ة، �أشغال الهیئات الخاصة �الر�، وأشغال 

المحافظة على التر�ة، وتحسین أنظمة اإلنتاج وتر��ة الحیوانات في الوس� العائلي على 

  ألسر الر�ف�ة، وتثمین المنتجات الفالح�ة وفك العزلة على الفضاءات الر�ف�ة،مستو� ا

                                                 
، المحدد لك�ف�ات تسییر حساب التخص�ص 01/08/2013، المؤرخ في 281- 13، من المرسوم التنفیذ� 04المادة  1

 .2013لسنة  41 الجر�دة الرسم�ة عدد ،"ةالصندوق الوطني للتنم�ة الر�ف�" الذ� عنوانه  302-140الخاص رقم 

، والمتضمن لقائمة األعمال المؤهلة لالستفادة من 02/04/2014الملح� المرف� �القرار الوزار� المشترك المؤرخ في  2

الصندوق الو طني للتنم�ة الر�ف�ة، الجر�دة الرسم�ة : الذ� عنوانه 302-140نفقات حساب التخص�ص الخاص 

 .2014لسنة  30ددع
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ودفع اإلعانات الموجهة لعمل�ات استصالح األراضي، و�ل النفقات األخر� الضرور�ة 

  .إلنجاز المشار�ع ذات الصلة �موضوعه

وفي مجال دعم مر�ي المواشي وصغار المستثمر�ن یوفر الصندوق تغط�ة �املة  -

لیف الفوائد المترت�ة على مر�ي المواشي وصغار المستثمر�ن، وٕاعانات لتطو�ر تر��ة لتكا

الحیوانات واإلنتاج الفالحي، �إنشاء وحدات صغیرة لتر��ة الحیوانات في إطار اإلنتاج 

الحیواني، وٕانشاء وحدات صغیرة لصناعة أغذ�ة األنعام وغیرها من األعمال المحددة 

  .�1الملح�

ن من دعم الصندوق �اختالف النشا� الممارس وذلك و�ختلف األشخاص المستفیدو 

  :�اآلتي

في مجال تطو�ر االقتصاد الرعو� والسهوب وم�افحة التصحر واالستثمار الفالحي  –أ 

  :یؤهل لالستفادة من دعم الصندوق 

  .في تعاون�ات أو تجمعات أو جمع�اتون �صفة فرد�ة أو منظمین المر� -

  .الجماعات المحل�ة المتدخلة في تنم�ة المراعي والحفا� علیها -

ات أصل المؤسسات االقتصاد�ة العموم�ة والخاصة المتدخلة في م�ادین إنتاج مواد ذ -

  .حیواني أو ن�اتي وتنمیتها

  .2المزارع النموذج�ة -

  .في مجال التنم�ة الر�ف�ة یؤهل لالستفادة من دعم الصندوق  -ب

  .ل�ة المتدخلة في التنم�ة الر�ف�ةالجماعات المح -

                                                 
 .المذ�ور سا�قا، �02/04/2014القرار الوزار� المشترك المؤرخ في  الملح� المرف� 1

 .المذ�ور سا�قا،  2013المتضمن لقانون المال�ة لسنة  12/12لقانون من ا 59لمادة ا 2
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المؤسسات مهما �انت طب�عتها و�ذا المؤسسات ذات الطا�ع الصناعي والتجار� التي  -

وز�ر الم�لف �الفالحة ت�عة إنجاز أعمال التنم�ة الر�ف�ة في المناط� المحرومة �حملها ال

  .أو القابلة للترق�ة

  .المستثمرون في میدان ترق�ة وٕاعادة تأهیل الحرف الر�ف�ة  -

  .العائالت الر�ف�ة والجمع�ات والتعاون�ات والتجمعات األخر�  -

ؤهل لالستفادة من دعم في مجال استصالح األراضي عن طر�� االمت�از ی –ج 

  الصندوق 

  .الجماعات المحل�ة المتدخلة في استصالح األراضي عن طر�� االمت�از -

  .المستثمرون الفالحون �صفة فرد�ة أو جماع�ة -

  في مجال دعم المر�ین وصغار المستثمر�ن الفالحین –د 

أو تجمعات المر�ون وصغار المستثمر�ن الفالحین �صفة فرد�ة أو منتظمین في تعاون�ات 

  .1أو جمع�ات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .المذ�ور سا�قا ، 2013المتضمن لقانون المال�ة لسنة  12/12من القانون  59لمادة ا 1
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  خالصة الفصل الثاني

واهتمت م��را  تعاني �شدة من التصحریتضح من خالل هذا الفصل أن الجزائر 

ل�ة المتعلقة �التصد� �مجال م�افحته والتصد� له، وذلك �انخراطها في الجهود الدو 

للظاهرة، وانضمامها إلى اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر ومختلف االتفاق�ات 

الدول�ة األخر� المتعلقة �حما�ة البیئة ومختلف عناصرها، �اإلضافة إلى العمل على إنفاذ 

ئ�ة واعتمادها للعدید من اآلل�ات الوقا أح�امها إلى المنظومة القانون�ة الداخل�ة،

وٕاصدارها للعدید من القوانین في مجاالت حما�ة البیئة المتخصصة والشمول�ة والقطاع�ة،  

وتهیئة اإلقل�م والتهیئة والتعمیر والتوج�ه الفالحي،  �اإلضافة إلى حما�ة العناصر 

الطب�ع�ة،  وتنظ�م �عض األنشطة الضارة وتسییر الكوارث، والعمل على إرساء آل�ات 

  .شاطها �مجال م�افحة التصحرتنفیذ�ة یرت�� ن

�ما یتضح أن المعالجة القطاع�ة المتجزئة للمشرع الجزائر� لموضوع م�افحة 

التصحر لم تؤد� للس�طرة على انتشار الظاهرة بل یزداد الوضع تفاقما، مما یجعل تنظ�م 

مجال م�افحة التصحر �قانون خاص حتم�ة من اجل الس�طرة على انتشار الظاهرة وف� 

مجال الوقا�ة من متكاملة �ما هو الشأن �النس�ة إلى المشرع الصیني الذ� خص  معالجة

  .�قانون خاص استطاع من خالله ع�س مسار التصحر التصحر وم�افحته
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  :لخاتمةا

النظام القانوني لم�افحة التصحر في سعت هذه األطروحة لل�حث في موضوع 

من خالل مختلف اآلل�ات القانون�ة الدول�ة واإلقل�م�ة والداخل�ة  التنم�ة المستدامة إطار

تّم الّتوّصل التي ترت�� أح�امها وتهدف إلى الوقا�ة من التصحر وم�افحته، ومن خاللها 

  :    النتائج التال�ةإلى 

 ،التصحرظاهرة الطا�ع الشمولي للمعالجة الدول�ة لم�افحة ن من خالل هذه الدراسة تبیّ * 

والبیئة  اإلنسانسلب�ة على  لها آثارو ذات �عد عالمي  ةً بیئ�ّ  مش�لةً  عدّ هذه الّظاهرة الّتي ت

جهود  هتؤ�دهو ما جال الوقا�ة منه وم�افحته، و معا، وتظهر الحاجة الملحة لتنظ�م م

  .ذا المجالفي ه واإلقل�م�ةالدول�ة  المنظومة

ة نتج عن حدوث أزمات و�وارث طب�ع�ّ  االهتمام �موضوع م�افحة التصحر فرضه واقعٌ  *

ب�عض  تساهم ةد عالم�ّ و جه بروزت العدید من المناط� في العالم، مما أد� إلى مسّ 

مر الّذ� ؛ األثار التصحرآالحلول لهذا الوضع بخل� نوع من التضامن اإلنساني لمعالجة 

فرز حتم�ة تنظ�م مجال م�افحة التصحر ودمجه في نشا� المنظمات التا�عة لألمم أ

  . المتحدة

 مواجهة في الستشرافياو الوقائي  ینالجانبفي جهود المجتمع الدولي  أهم�ةتبرز  *

 ةأهم�ّ  اذ أسلو�ا الجهود هذه وتعتبر ،آثاره ومعالجة منه والوقا�ة التصحر

نشاءو  بلورة في متهمساه خالل من ة�بیر   �مجال ةخاّص  ةانون�ّ ق قواعد ٕا

 �اعتمادها وذلك والوطني، واإلقل�مي ليالدو  المستو�  على التصحر م�افحة

 التصحر، لم�افحة المتحدة األمم خطة في المتمثلة الوثائ� من لمجموعة

لبیئي المنظور  األمموٕاعالن  ،21 ، جدول أعمال القرن ، المیثاق العالمي للطب�عةا

لتّ  ةأهم�ّ  إبراز في أساسي �ش�ل ساهمت ة، و�ّلهاالمتحدة �شأن األلف�  طورا
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لمت�ادلة العالقات وفهم التصحر، م�افحة لموضوع الموضوعاتي  و�ین بینه ا

  .عنه تنتج أو تفاقمه أو لحدوثه تؤد� قد التي المجاالت مختلف

ل ةأهم�ّ  مد� �ذلك ضحتّ ی *  لتنظ�م اتفاق�ة منظومة إرساءب المتعلقة جهودا

المتحدة  األمموالمتمثل في اتفاق�ة  المتخصص طا�عها في التصحر، م�افحة

لم�افحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف ومن التصحر وخاصة في دول 

مة لم�افحة التصحر، ومرجع�ة ة المنظّ اشر للقواعد القانون�ّ إفر�ق�ا بوصفها المصدر الم�

في  أوة في مختلف الدول في العالم التي تعاني من التصحر، ة للقوانین الوطن�ّ أساس�

لتنوع المتحدة األمم اتفاق�اتطا�عها العام والمتمثل في  لبیولوجي، ل  األمم واتفاق�ة ا

المجار� المائ�ة  تنظ�ماتفاق�ة افة إلى �اإلض  ،المناخ تغیر �شأن �ةطار اإل المتحدة

ل ،غیر المالح�ة األغراضالدول�ة في   الجوانب �عض تنظ�م اخالله من تم يتا

لترا�� وذلك �التصحر المتعلقة  أكدته الذ� ةالبیئ�ّ  المسائل بین الوثی� ل

   .المختلفة الدول�ة الوثائ�

نشا� المنظمات الدول�ة  لدولي، وش�ّ  إصحر ذات منشقواعد م�افحة التّ  أنّ  بّینت* 

 ؛ هذارها، وٕاثارة النقاش العالمي حولهاالتا�عة لألمم المتحدة محورا أساس�ا في نشأتها وتطوّ 

ة ساهم نشاطها أ�ضا في تطو�ر المعارف العلم�ّ ومن جهة أخر� فقد من جهة، 

  .يا على المستو� الدولتعم�مهة المرت�طة �الوقا�ة من التصحر وم�افحته و والتكنولوج�ّ 

في معالجة مختلف الجوانب المتعلقة �التصحر ه جهودو  اإلقل�ميالعمل ة أهم�ّ  ىتجلّ ت *

فاق�ة ومن خالل اعتماد نصوص اتّ  ،المتحدة لم�افحة التصحر األمموفقا لتوجیهات اتفاق�ة 

�االتفاق�ة اإلفر�ق�ة حول المحافظة على الطب�عة والموارد الطب�ع�ة،  األطراف؛ دةمتعدّ 

  .التعاون بین دول شمال إفر�ق�اتو�ول و و�ر 
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لم�افحة التصحر من جان�ه المؤسسي �أنه افرز  اإلقل�مي طارمن خالل دراسة اإل نتبیّ  *

معالجة خاصة لموضوع التسییر المستدام والمشترك للم�اه الجوف�ة وعمل�ة الرصد والتقی�م 

  . لظاهرة التصحر

المتحدة لم�افحة التصحر  األممتفاق�ة اح�ام من خالل الدراسة التأثیر الم�اشر أل جلىیت *

وخاصة في تنظ�م المجاالت  التصحرللدول المتأثرة �الداخل�ة  المنظومة القانون�ةفي 

والقضا�ا المرت�طة �م�افحة التصحر، �المحافظة على الموارد من األراضي والموارد 

�ر مصادر الطاقة، المائ�ة، الغا�ات، التنوع البیولوجي، اإلدارة المستدامة للزراعة، تطو 

محار�ة الفقر وتحسین المستو� المع�شي لس�ان األر�اف، تطو�ر ال�حث العلمي في مجال 

إال أن االلتزام بتنفیذ أح�ام االتفاق�ة من طرف الدول األطراف یختلف الخ، ....التصحر

  .� ألخر  دولةمستواه من 

ساحة الكبیرة من الفضاء للجزائر نظرا للم ا�بیر  ا�ل تحدّ ر �ش�ّ التصحّ  تضح أنّ ی�ما * 

الوطني التي تعاني منه والتي یهددها �التمدد والتفاقم �استمرار، ورغم سعیها الحثیث من 

خالل تسطیرها للعدید من البرامج مختلفة األهداف والمجاالت المرت�طة �م�افحة التصحر 

إلى  اهوتصد�قها على اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر، ومحاولة إنفاذ أح�ام

المنظومة القانون�ة الداخل�ة لتعز�ز م�افحة التصحر على المستو� الوطني، �اإلضافة إلى 

ر المناخ، ة األخر� �اتفاق�ات األمم المتحدة للتنوع البیولوجي وتغیّ مختلف االتفاق�ات البیئ�ّ 

  .إال أنها فشلت في استعادة األراضي المتدهورة والتصد� لظاهرة التصحر

 ةحما�الالجزائر بذلت مجهودات ج�ارة في مجال  أنل هذه الدراسة من خال بینت *

االتفاق�ات العدید من من خالل مصادقتها على  وذلك لبیئة ومختلف عناصرهال الّشاملة

منظومة التشر�ع�ة بإصدارها للعدید ال إثراء�اإلضافة الى  ،الدول�ة المتعلقة �حما�ة البیئة

  .الصلةمن القوانین ذات 
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یتنوع طا�عها بین  ةات االستشراف�ّ ة من اآلل�ّ ومة ثر�ّ أرست منظلجزائر ا أنّ  ضحتّ �ما ی *

 ا�ع الشمولي، والمخططات القطاع�ة،صة، والمخططات ذات الطّ المخططات المتخّص 

ة في مختلف المجاالت المرت�طة إرساء منظومة من القواعد القانون�ّ  ساهمت في �ّلهاو 

لمخط� وطني خاص �م�افحة التصحر  الجزائر متالكنه ورغم اأر، إال �م�افحة التصحّ 

إال أنه ولحد اآلن لم یتم ترجمة و�لورة مضمونه إلى قواعد  14/03/2003معتمد منذ 

  .قانون�ة خاصة �مجال م�افحة التصحر

 ىتبنتنظ�مه لم�افحة التصحر  إطارع الجزائر� في المشرّ  أنّ یبدو  إلى جانب ذلك *

المعالجة المتجزئة لمختلف المجاالت والعناصر المرت�طة �م�افحة التصحر، حیث تش�ل 

ارة مة لألنشطة الّض ة، والقواعد المنظّ �ل من القواعد المتعلقة �حما�ة العناصر الطب�ع�ّ 

ا لقواعد الوقا�ة اخلي مصدرا مهمّ الدّ  العامّ  طارنة في اإلوتسییر الكوارث، والقواعد المتضمّ 

ة لم تم�ن الجزائر من هذه المعالجة المتجزئة والقطاع�ّ  أن إالر وم�افحته، من التصحّ 

 أكثرو  ،بل ازدادت تفاقما ؛الس�طرة على ظاهرة التصحر وتوقیف تمددها وع�س مسارها

  .ةهوب الجزائر�ّ منطقة السّ  ما تعان�هتدل�ال على ذلك 

إلى تعز�ز حما�ة البیئة على  ورغم اتجاه إرادة المشرع الجزائر� ه نّ ذلك فإ�اإلضافة إلى  *

 صحرالتّ ظاهرة  أنّ  ورغم ؛ة �العدید من القوانینلمنظومة القانون�ّ ا ءالمستو� الوطني بإثرا

ة على البیئة لب�ّ ثارها السّ تمتّد آو  ،لفضاء الوطني �مختلف مناطقهل ا �بیراددیته تشّ�ل

  .مه �قانون خاّص �تنظ یتمّ لم وم�افحته  الّتصّحر الوقا�ة من إال أنّ  ،نسان معاواإل

شا� ومجاالت النّ مختلف القطاعات لة س�ة الوطن�ّ ات المؤسّ اآلل�ّ ع رغم تنوّ �ما أّنه و  *

الة لم�افحة ة فعّ ه �الح� غ�اب إدارة مر�ز�ّ صحر إال أنّ ها �م�افحة التّ عملرت�� توالتي 

لى اللجنة � تقوم �ه إدارة الغا�ات في هذا المجال وٕاشرافها عور الذّ صحر رغم الدّ التّ 

  .تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحرعلى  لعملة لالوطن�ّ 
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 صحر�فعل التّ  �اد تدهورهازدة في الجزائر وا�ّ ة الفالحتراجع االحت�اطات العقار�ّ ُ�الح�  *

ع العمراني على ح�م في التوسّ منها عدم التّ  ةوخاّص  أخر� عدیدة عواملإضافة إلى 

 15-08لب�ة لتطبی� القانون  ات السّ داع�ّ ي نتجت عن التّ لتّ حساب األراضي الخص�ة وا

  .ةبدون سندات رسم�ّ  2008المتعل� بتسو�ة البناءات الفوضو�ة المقامة قبل 

رت�� مجال عملها �مجال ّتي یة الة الوطن�ّ ات التنفیذ�ّ نسی� بین مختلف اآلل�ّ ضعف التّ  *

ا �م الجهود في هذا المجال ممّ ر شامل لتنظلغ�اب تصوّ  الوقا�ة من التصحر وم�افحته

 .قة في مجال م�افحة التصحرتائج المحقّ ه ضعف في النّ نترتب ع

  :االقتراحات

ة المتعلقة �م�افحة التصحر ومختلف المجاالت ة الوطن�ّ رغم تنوع اآلل�ات الوقائ�ّ  *

 قةعلى أساس النتائج المحقّ تكون تحتاج إلى عمل�ة إعادة تقی�م إال أّنها المرت�طة �ه 

للوقوف على النقائص والعراقیل ومواطن الضعف وذلك للتم�ن من ع�س مسار 

  .التصحر

ة أهم�ّ ما لها من ل 12-84للغا�ات رقم  ظام العامّ للنّ ة القانون�ّ  األح�امضرورة مراجعة  *

 ر دور الغا�ات الهامّ تسایر تطوّ ألجل أن في مجال م�افحة التصحر من جهة، و �بیرة 

 األح�امة تلك ة المختلفة من جهة أخر�، خاّص �ّ لمسائل البیئفي معالجة ا ساسيواأل

  .في الواقع المعاشدعي الرّ � دورها ي أص�حت ال تؤدّ ة التّ الجزائ�ّ 

هب�ة لجعلها تتواف� لفالحي �المناط� السّ ة لتنظ�م العقار ا�اغة الكل�ّ ة الّص إعادحتمّ�ة  *

ر من التصحّ  ة للحدّ �ّ �اسة الوطنسّ ة لتحقی� أهداف الة والمناخ�ّ ب�ع�ّ اتها الطّ مع خصوص�ّ 

  .عو�ةراع�ة منها والرّ هب�ة الزّ لسّ ب�عي لألراضي في المنطقة اقس�م الطّ وفقا للتّ وم�افحته 

 األراضيولة لتنظ�م د من قبل الدّ ة المجسّ الفالح�ّ  األراضينظام االمت�از في ح�ازة * 

ورغم ذلك ها �وحائز  ألراضيایجابي في استقرار أصحاب إه انع�اس  شّك أّن لة الالفالح�ّ 
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المنتظرة منه في  األهدافي تعی� تحقی� ة التّ لب�ّ الممارسات السّ  � لكلّ صدّ ه یجب التّ نّ فإ

ي أعاقت االستثمار في هذا القطاع االستراتیجي، �ي ال معالجة مش�لة العقار الفالحي التّ 

  .�ص�ح وسیلة لنهب المال العامّ 

صحر في جم�ع الخط� والبرامج قة �م�افحة التّ لّ الحاجة إلى دمج االعت�ارات المتع* 

  .جسید في المیدانة عند التّ ة وٕاعطائها العنا�ة الكبیرة من االهتمام والفعال�ّ الوطن�ّ 

إدارة وتنظ�م مجال م�افحة كفل بللتّ دة ات محدّ �صالح�ّ ة إیجاد هیئة مر�ز�ّ العمل على  *

صحر للوقا�ة من التّ � وطني وضع مخطّ  ىتتول صحر على المستو� الوطنيالتّ 

�ذا تها و نتاجیّ إراضي واستعادة الموازنة بین حما�ة األعلى من خالله وتعمل  ،وم�افحته

نسی� بین مختلف وضمان التّ تسهر على تنفیذه �ما ة، ب�ع�ّ االستخدام المستدام للموارد الطّ 

ام على ى الق�ام بنفس المهصحر، مع إیجاد هیئة تتولّ لین في مجال م�افحة التّ المتدخّ 

� هداف المخطّ أ صحر یتواف� و ي لم�افحة التّ � محلّ ى وضع مخطّ وتتولّ  يالمستو� المحلّ 

  .ةو�راعي االعت�ارات المحل�ّ صحر الوطني لم�افحة التّ 

والمواطنین في  خاّص مشار�ة القطاع التشج�ع ة تهدف إلى ات تحفیز�ّ إیجاد آل�ّ ضرورة * 

، ة األراضي المتدهورةتعادة إنتاج�ّ اس ن أجلدة األهداف مومحدّ  مةة متكاملة ومنظّ عمل�ّ 

عم المالي والتقني ة، وتوفیر الدّ اغلین لألراضي الفالح�ّ وتساهم في استقرار الحائز�ن والشّ 

  . صحر وم�افحتهللمنخرطین في الجهود المتعلقة �الوقا�ة من التّ 

و� صحر وسبل م�افحتها على مستتشج�ع ال�حث العلمي الهادف �شأن مسألة التّ * 

اتخاذ على ، وذلك بهدف توفیر المساعدة اتالجامع فية ة وخاّص سات ال�حث�ّ جم�ع المؤسّ 

  .ر وم�افحتهصحّ الوقا�ة من التّ  مجال فية في برمجة وتنفیذ المشار�ع القرارات ذات الفعال�ّ 

لة الوعي تعز�ز مسأصحر وم�افحته و نشر المعارف المتعلقة �الوقا�ة من التّ العمل على  *

وسبل الوقا�ة منها، ووسائل م�افحتها على المستو� الوطني  التصحر وخطورتها�ظاهرة 
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أط�اف المجتمع في الجهود في هذا جم�ع ة تستهدف مشار�ة ة وطن�ّ ستراتیج�ّ في إطار إ

 .المجال

صحر على قدر �بیر من ظام القانوني لم�افحة التّ ال�حث في موضوع النّ  إنّ 

المجاالت ة للعدید من نظ�م�ّ صحر �األح�ام التّ تّ رت�ا� ظاهرة اللحداثته واة هم�ّ األ

 بذاته خاّص  یجاد قانون مستقلّ إولى في طر�� أراسة لبنة ة، وهذه الدّ ب�ع�ّ الطّ  والعناصر

لى قواعد إصحر ة في مجال التّ ى قواعده ترجمة الحقائ� العلم�ّ ر، تتولّ صحّ �م�افحة التّ 

لمز�د من ال�حث العلمي ، وتحتاج لثارهآل� صدّ الوقا�ة منه وم�افحته والتّ  وتنظ�م ،دةمحدّ 

  .ف�ه لإللمام �مختلف جوان�ه

  

  .تمت �عون هللا وحمده

  .أحمد بن شارف/ الطالب

  .2017ما� 
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 01التوجیهي لتهیئة الموارد المائ�ة والمخط� الوطني للماء، الجر�دة الرسم�ة عدد

  .2010جانفي  06المؤرخة في 

، �حدد ��ف�ات 2006-12-23المؤرخ في  06-485رقم  المرسوم التنفیذ�- -89

الذ� عنوانه الصندوق  302-089تسییر حساب التخص�ص الخاص رقم 

  .الخاص لتطو�ر مناط� الجنوب، المعدل و المتمم

، الذ� �حدد ��ف�ات 23/12/2006، المؤرخ في 485- 06المرسوم التنفیذ� - -90

الصندوق الخاص "وانه ، الذ� عن302-089تسییر حساب التخص�ص رقم 

  2006لسنة 84الجر�دة الرسم�ة عدد.لتطو�ر مناط� الجنوب 

، �ض�� التنظ�م 2006- 05-31المؤرخ في 198-06المرسوم التنفیذ� رقم - -91

لسنة  37المطب� على المؤسسات المصنفة لحما�ة البیئة، الجر�دة الرسم�ة عدد 

2006.  

، والمتضمن إنشاء الو�الة 26/09/2005، المؤرخ في375 -05المرسوم - -92

الوطن�ة للتغیرات المناخ�ة، وتحدید مهامها و ض�� ��ف�ات تنظ�مها وسیرها 

  .2005عدد لسنة 67المتمم، الجر�دة الرسم�ة

المعدل والمتمم  2003-12-01المؤرخ في 458-03المرسوم التنفیذ� رقم - -93

ي والتقني حول المتضمن أحداث مر�ز ال�حث العلم 478-91للمرسوم التنفیذ�

  .2003لسنة  75المناط� القاحلة، الجر�دة الرسم�ة عدد 

، المتضمن إنشاء 03/04/2002، المؤرخ في 115-02المرسوم التنفیذ� - -94

لسنة  22المرصد الوطني للبیئة والتنم�ة المستدامة، الجر�دة الرسم�ة عدد 

2002.  

، یتضمن إنشاء 2002-08-17المؤرخ في  263-02المرسوم التنفیذ� رقم- -95

  .2002لسنة  56الجر�دة الرسم�ة عدد . المعهد الوطني للتكو�نات البیئ�ة
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، بتضمن إنشاء 2002-08-17المؤرخ في  262-02المرسوم التنفیذ� رقم  - -96

لسنة  56المر�ز الوطني لتكنولوج�ات إنتاج أكثر نقاء، الجر�دة الرسم�ة عدد 

2002.  

، یتضمن إنشاء 2002-05-20المؤرخ في  175-02المرسوم التنفیذ� رقم - -97

لسنة  37الو�الة الوطن�ة للنفا�ات وتنظ�مها وعملها، الجر�دة الرسم�ة عدد 

2002.  

المعدل والمتمم  10/11/2001، المؤرخ في 350-01المرسوم التنفیذ�- -98

من  17، الذ� �حدد ��ف�ات تطبی� أح�ام 242-2000للمرسوم التنفیذ� رقم 

  .المتعلقة بتسییر الصندوق  2000ل�ة التكمیلي لسنة قانون الما

، �حدد تنظ�م اإلدارة 25/10/2000، المؤرخ في 325-2000المرسوم التنفیذ�- -99

المؤرخة  63المر�ز�ة لوزارة الموارد المائ�ة، المعدل والمتمم، الجر�دة الرسم�ة عدد 

  ..   25/10/2000في 

، �حدد صالح�ات 25/10/2000في  ، المؤرخ324 -00المرسوم التنفیذ�- -100

المؤرخة في  63وز�ر الموارد المائ�ة، المعدل والمتمم، الجر�دة الرسم�ة عدد 

25/10/2000.  

، المعدل والمتمم 1998- 11-10المؤرخ في  352-98المرسوم التنفیذ� رقم - -101

، المتضمن إعادة تنظ�م 91-02-09المؤرخ في  33-91للمرسوم التنفیذ� رقم 

ف الوطني للطب�عة في و�الة وطن�ة لحف� الطب�عة، الجر�دة الرسم�ة عدد المتح

  .1998لسنة  84

، الذ� �حدد ��ف�ات 13/05/1998، المؤرخ في47-98المرسوم التنفیذ� - -102

الذ� عنوانه الصندوق الوطني  302-065تسییر حساب التخص�ص الخاص رقم

  .1998نةلس 31للبیئة المعدل والمتمم الجر�دة السم�ة عدد

، المتضمن إعادة 91-02-09المؤرخ في  33-91المرسوم التنفیذ� رقم - -103

تنظ�م المتحف الوطني للطب�عة في و�الة وطن�ة لحف� الطب�عة، الجر�دة الرسم�ة 

  .1998لسنة  84عدد 
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، یتضمن مهام المفتش�ة 1996-02- 27المؤرخ في  59-96المرسوم رقم - -104

  1996لسنة  7، الجر�دة الرسم�ة عدد العامة للبیئة في الوال�ة

، أحداث مفتش�ه 1996- 01-27المؤرخ في 60-96المرسوم التنفیذ� رقم - -105

  .1996لسنة  7للبیئة �الوال�ة، الجر�دة الرسم�ة عدد 

، یتضمن إنشاء 1995-10-25المؤرخ في  333-95المرسوم التنفیذ� رقم - -106

لسنة  64عملها، الجر�دة الرسم�ة عدد محافظة والئ�ة للغا�ات و�حدد تنظ�مها و 

1995.  

، یتضمن إنشاء 1995-10-25، المؤرخ في 332-95المرسوم التنفیذ� رقم - -107

 64مجلس وطني للغا�ات وحما�ة الطب�عة، المعدل والمتمم، الجر�دة الرسم�ة عدد 

  .1995لسنة 

واعد ، �حدد ق1990-06-23، المؤرخ في195-90المرسوم التنفیذ� رقم - -108

  .1990لسنة  26تنظ�م مصالح الفالحة في الوال�ة وعملها، الجر�دة الرسم�ة عدد 

، �حدد صالح�ات 01/01/1990، المؤرخ في 12 –90المرسوم التنفیذ�  - -109

المعدل  10/01/1990المؤرخ في  02وز�ر الفالحة، الجر�دة الرسم�ة عدد 

، الجر�دة 2000جوان  28المؤرخ في  147-2000والمتمم �المرسوم التنفیذ� 

  . 04/07/2000المؤرخة في  39الرسم�ة عدد 
  

، الذ� �غیر تسم�ة المعهد 19/05/1987:، المؤرخ في129-87المرسوم - -110

الوطني للموارد المائ�ة فیجعلها الو�الة الوطن�ة للموارد المائ�ة، الجر�دة الرسم�ة 

  .1987لسنة  21عدد

، والمتضمن إنشاء المعهد 25/07/1981في  ، المؤرخ167-81المرسوم رقم- -111

   .1981لسنة  30الوطني للموارد المائ�ة، الجر�دة الرسم�ة عدد

 القرارات /د

الذ� �حدد ��ف�ات متا�عة  13/06/2013القرار الوزار� المشترك المؤرخ في   -112

الذ� عنوانه الصندوق الوطني  302- 065وتقی�م حساب التخص�ص الخاص رقم

 .1998لسنة  40زالة التلوث الجر�دة الرسم�ة عددللبیئة وإ 
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 الوثائ�    / خامسا

 الوثائ� الصادرة عن الجمع�ة العامة لألمم المتحدة/أ  

، والمتضمنة لقرار 23/02/2016، والمؤرخة في A/Res/70/206وث�قة رقم *  -113

 22/12/2015في دورتها الس�عون، والمؤرخ في  70/206الجمع�ة العامة رقم 

لمتعل� بتنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة التصحر في البلدان التي تعاني من وا

  ..او من التصحر و�خاصة في افر�ق�ا/الجفاف الشدید و

، والمتضمنة لقرار 03/02/2015، والمؤرخة في A/Res/69/220وث�قة رقم * -114

 2014/ 19/12، والمؤرخ في 69في دورتها  69/220الجمع�ة العامة رقم 

  .والمتعل� �حما�ة المناخ العالمي لمنفعة األج�ال الحال�ة والمقبلة

، والمتضمنة لقرار 09/01/2007، والمؤرخة في A/Res/61/16وث�قة رقم*  -115

في دورتها الحاد�ة والستون، والمؤرخ في  61/16الجمع�ة العامة رقم 

  .والمتعل� بتعز�ز المجلس االقتصاد� واالجتماعي 20/11/2006

، والمتضمنة لقرار 24/10/2005، والمؤرخة في A/Res/60/1وث�قة رقم *  -116

، 16/09/2005في دورتها الستون، والمؤرخ في  60/1الجمع�ة العامة رقم 

  .2005والمتعل� بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 

، الصادرة عن الجمع�ة 02/08/2004، والمؤرخة في /197/59Aوث�قة رقم *  -117

في دورتها التاسعة والخمسین والمتضمنة لمذ�رة من األمین العام تتعل� العامة 

  .بتنفیذ اتفاق�ات األمم المتحدة المتعلقة �البیئة

، والمتضمنة لقرار 13/09/2000، والمؤرخة في  A/RES/55/2وث�قة رقم *  -118

في دورتها الخامسة والخمسون، والمتعل� �اعتماد  55/2الجمع�ة العامة رقم 

  .ن األمم المتحدة �شان األلف�ةإعال

، والمتضمنة لقرار 11/12/1987، والمؤرخة في  A/Res/42/186وث�قة رقم * -119

في دورتها الثان�ة واألر�عون، والمتعل� المنظور  42/186الجمع�ة العامة رقم 

  .وما �عدها 2000البیئي حتى سنة 
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، والمتضمنة لقرار 28/10/1982، والمؤرخة في A/Res/37/07وث�قة رقم *  -120

في دورتها السا�عة والثالثین، والمتعل� �اعتماد  37/07الجمع�ة العامة رقم 

  .المیثاق العالمي للطب�عة

، والمتضمنة لقرار 19/09/1997، والمؤرخة في A/Res/S-19/2وث�قة رقم *  -121

ل� في دورتها االستثنائ�ة التاسعة عشرة ، والمتع 19/2الجمع�ة العامة رقم دإ 

  .�21اعتماد برنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن 

، والمتضمنة 20/01/1994، والمؤرخة في RES/48/191/ Aوث�قة رقم *  -122

والمتعل� بوضع  في دورتها الثامنة واألر�عون، 48/191لقرار الجمع�ة العامة رقم 

فاف الشدید تنفیذ اتفاق�ة دول�ة لم�افحة التصحر في البلدان التي تعاني من الج

  .أو من التصحر و�خاصة في إفر�ق�ا/و

، الصادرة عن الجمع�ة 12/10/1977، والمؤرخة في A/ 257/32وث�قة رقم *  -123

العامة في دورتها الثان�ة والثالثون والمتضمنة لتقر�ر األمین العام �شان مؤتمر 

  .األمم المتحدة المعني �التصحر

في جلستها العامة  21/12/1976 ، المؤرخ في31/172وث�قة رقم*  -124

  .،والمتعل� بتقد�م المساعدة إلى المناط� المن�و�ة �الجفاف في أثیو��ا106

، والمتعل� بتقد�م 26في دورتها  11/10/1971، المؤرخ في 2757وث�قة رقم *  -125

  .المساعدة إلى أفغانستان في أعقاب السنتین من الجفاف الشدید 

، الصادرة عن الجمع�ة 21/08/1995، والمؤرخة في A/ 347/50وث�قة رقم * -126

العامة في دورتها الخمسون، والمتضمنة لتقر�ر األمین العام �شان البیئة والتنم�ة 

  .التصحر والجفاف: المستدامة

، والمتضمنة لقرار 19/02/2008، والمؤرخة في  A/Res/62/195وث�قة رقم* -127

الثان�ة والستون، والمؤرخ في في دورتها  62/195الجمع�ة العامة رقم 

، والمتضمن لتقر�ر برنامج األمم المتحدة للبیئة عن دورته الرا�عة 19/12/2008

  .والعشر�ن
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والمتضمنة لتقر�ر مؤتمر ) A/CONF.151/26/REV.1(Vol. II:  وث�قة رقم* -128

جوان  14- 3األمم المتحدة المعني �البیئة والتنم�ة المستدامة، ر�و د� جانیرو 

1992 . 

  الوثائ� الرسم�ة الصادرة عن المجلس االقتصاد� واالجتماعي لألمم المتحدة/ب 

، والمتعلقة �البلدان 26/07/1991، المؤرخة في /96/1991E: الوث�قة رقم*  -129

  .المن�و�ة �التصحر والجفاف وخاصة في إفر�ق�ا

، 03/02/2000، المؤرخة في E/CN.17/2000/6/Add.2: الوث�قة رقم* -130

والمتضمنة لتقر�ر األمین العام حول تحقی� التكامل في التخط�� وٕادارة موارد 

  ).م�افحة التصحر والجفاف(األرض 

،والمتضمنة 26/01/2009، المؤرخة في E/CN.18/2009/5: الوث�قة رقم*  -131

لتقر�ر األمین العام حول ع�س مسار فقدان الغطاء الحرجي ومنع التدهور في 

ا�ات وم�افحة التصحر �ما في ذلك في البلدان ذات الغطاء جم�ع أنواع الغ

  .الحرجي المنخفض

، المؤرخة في E/CN.17/1997/2/Add.11: الوث�قة رقم*  -132

،والمتضمن لتقر�ر األمین العام المتضمن للتقدم المحرز منذ 22/01/1997

  .انعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني �البیئة والتنم�ة

 الرسم�ة الصادرة عن هیئات اتفاق�ة األمم المتحدة م�افحة التصحر   الوثائ�/ج -133

، والمتعلقة 19/08/2008والمؤرخة في   ICDD/CRIC(7)/2الوث�قة رقم * -134
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ر العمل ، والمتضمنة لمذ�رة األمین العام حول الخطة واطا14/11/2008

   .االستراتیج�ان للسنوات العشر من اجل تعز�ز تنفیذ االتفاق�ة

والمتضمنة تقر�ر مؤتمر األطراف   ICCD/COP(8)/16/Add.1الوث�قة رقم * -135

 14إلى  3عن أعمال دورته الثامنة المنعقدة في مدر�د في الفترة من 

  .2007سبتمبر
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، والصادرة 17/01/2003ي المؤرخ ف   ICCD/CRIC(1)/10الوث�قة رقم * -136
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، والصادرة 29/08/2001المؤرخة في ICCD/COP(5)/3/Add.1الوث�قة رقم* -137

نة العامة عن مؤتمر األطراف في دورته الخامسة، والمتضمنة لمذ�رة من االما
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  ولالملحق األ

Law of the People's Republic of China on 
Prevention and Control of Desertification 

(Adopted at the 23rd Meeting of the Standing Committee of the Ninth National 
People's Congress on August 31, 2001 and promulgated by Order No. 55 of the 
President of the People’s Republic of China on August 31, 2001) 

Contents 

Chapter I General Provisions 

Chapter II Plans for Prevention and Control of Desertification 

Chapter III Prevention of Land Desertification 

Chapter IV Rehabilitation of Desertified Land 
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Chapter I General Provisions 

Article 1 This Law is enacted to prevent land desertification, rehabilitate desertified 
land, maintain eco-safety, and promote sustainable economic and social 
development. 

Article 2 All activities for prevention of land desertification and for rehabilitation 
and exploitation of desertified land in the territory of the People's Republic of China 
shall be conducted in accordance with this Law. 

Land desertification refers to the process of expansion of natural deserts, damage to 
vegetation on sandy soil, and sand and soil exposure induced by climatic variations 
and human activities. 

Land desertification mentioned in this Law refers to the process of expansion of 
natural deserts, and the process of shifting sand development and of sand and soil 
exposure brought about by damage to vegetation or other ground covers on sandy 
soil, which are mainly caused by irrational human activities. 

Desertified land mentioned in this Law includes land that has been desertified and 
land that markedly tends toward desertification. The specific scope shall be defined 
in the national plan for preventing and controlling desertification approved by the 
State Council. 

Article 3 The following principles shall be observed in preventing and controlling 
desertification: 
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(1) to make unified plans, adapt measures to local conditions, implement the plans in 
a step-by-step manner, and combine regional prevention and control with key area 
prevention and control; 

(2) to give priority to prevention, combine prevention with control and adopt 
integrated approaches in rehabilitating desertified land; 

(3) to combine protection and restoration of vegetation with rational use of natural 
resources; 

(4) to follow the law of ecology and rely on advancement of science and technology; 

(5) to combine efforts to improve ecological environment with efforts to help farmers 
and herdsmen to extricate themselves from poverty and become prosperous; 

(6) to combine government support with local self-reliance, combine organization by 
the government with participation by people from all walks of life, and encourage 
units and individuals to contract for prevention and control of desertification; and 

(7) to protect the legitimate rights and interests of people engaged in prevention and 
control of desertification. 

Article 4 The State Council and the people's governments at or above the county 
level located in desertified regions shall incorporate plans for prevention and control 
of desertification into the national economic and social development plan, 
guaranteeing and supporting endeavors to prevent and control desertification. 

The people's governments located in desertified regions shall take effective measures 
to prevent land desertification, rehabilitate desertified land, maintain and improve the 
ecological quality in their respective administrative areas. 

The State, in desertified regions, establishes a responsibility, appraisal, reward and 
punishment system with respect to the targets set to government leaders during their 
term of office. People's governments at or above the county level located in 
desertified regions shall report to the people's congresses and their standing 
committees at the corresponding level on prevention and control of desertification. 

Article 5 Under the leadership of the State Council, the forestry administration 
department of the State Council shall be responsible for organizing, coordinating and 
guiding the efforts made to prevent and control desertification throughout the 
country. 

The administrative departments under the State Council for forestry, agriculture, 
water conservancy, land, environmental protection and the authority of meteorology 
shall, according to their duties prescribed by relevant laws and the division of 
responsibilities defined by the State Council, assume their respective responsibilities 
and cooperate closely with one another in their joint efforts to prevent and control 
desertification successfully. 

Each of the local people's governments at or above the county level shall organize 
and exercise leadership over its subordinate departments, so that they will, according 
to the division of responsibility, assume their respective responsibilities and 
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cooperate closely with one another in their joint efforts to prevent and control 
desertification successfully within their respective administrative areas. 

Article 6 Units or individuals that use land have the obligation to prevent the land 
from being desertified. 

Units or individuals that use desertified land have the obligation to rehabilitate the 
land. 

Article 7 The State supports scientific research in prevention and control of 
desertification and the wide use of technology in this field, giving full play to the 
scientific research departments and institutions, training specialists, and improving 
the scientific and technological level in this endeavor. 

The State supports international cooperation in prevention and control of 
desertification. 

Article 8 The people's governments shall commend and reward the units and 
individuals that have made noticeable achievements in prevention and control of 
desertification. Units or individuals that have made outstanding contributions to 
protection and improvement of ecological quality shall be rewarded handsomely. 

Article 9 The people's governments at various levels located in desertified regions 
shall organize relevant departments to disseminate knowledge about prevention and 
control of desertification, enhance the awareness of the need to prevent and control 
desertification, and increase their ability to do so. 

Chapter II Plans for Prevention and Control of Desertification 

Article 10 Unified plans shall be made for prevention and control of desertification. 
All activities for prevention and control of desertification and exploitation of 
desertified land shall be conducted in compliance with plans for prevention and 
control of desertification. 

In the plans for prevention and control of desertification, explicit stipulations 
regarding the time limit, steps, measures, etc. for curbing the expansion of land 
desertification, gradually reducing the area of desertified land shall be included. The 
detailed programmes for their implementation shall be incorporated into the five-year 
plan and the annual plan for national economic and social development. 

Article 11 The forestry administration department under the State Council, along 
with the relevant departments under the State Council in charge of agriculture, water 
conservancy, land, and environment protection, shall formulate the national plan for 
Prevention and control of desertification and submit it to the State Council for 
approval before implementation. 

The people's governments of provinces, autonomous regions and municipalities 
directly under the Central Government shall, in compliance with the national plan for 
prevention and control of desertification, formulate plans for prevention and control 
of desertification in their respective administrative areas and submit them to the State 
Council or the relevant departments designated by the State Council for approval 
before implementation. 
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The people's governments of cities and counties located in desertified regions shall, 
according to the plans for prevention and control of desertification formulated by the 
people's government at the next higher level, make arrangements to work out plans 
for prevention and control of desertification in their respective administrative areas, 
and submit them to the people's governments at the next higher level for approval 
before implementation. 

Revision of the plans for prevention and control of desertification shall be subject to 
approval by the approving department; without such approval, no unit or individual 
may revise the plans. 

Article 12 The plans for prevention and control of desertification shall be formulated 
on the basis of such natural conditions as the geographic location of the desertified 
land, the category of the land, the condition of vegetation, climate, water resources 
and extent of land desertification, as well as its ecological and economic functions, 
and shall be designed to provide differentiated protection and to make all-purpose 
rehabilitation and rational use of desertified land. 

Contiguous stretches of desertified land, that do not meet the conditions for 
rehabilitation during the planned period or that are not suitable for exploitation 
because of the need of ecological protection, shall be made enclosed and forbidden 
reserves of desertified land for protective purposes. The boundary of such reserves 
shall be defined in the national plans for prevention and control of desertification and 
in such plans of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the 
Central Government. 

Article 13 The plans for prevention and control of desertification shall be dovetailed 
with the overall plan for land use; the use of desertified land defined in the plans for 
prevention and control of desertification shall conform with the overall plan for land 
use of the people's government at the corresponding level. 

Chapter III Prevention of Land Desertification 

Article 14 The forestry administration department under the State Council shall 
organize other relevant administrative departments to monitor, prepare statistics and 
make analysis of land desertification throughout the country, and release the 
monitoring results periodically. 

The forestry or other relevant administrative departments of the people's 
governments at or above the county level shall, in conformity with the technical rules 
for monitoring land desertification, monitor desertified land and report the 
monitoring results to the people's government at the corresponding level and the 
forestry or other relevant administrative departments at the next higher level. 

Article 15 When in the course of monitoring, the forestry or other relevant 
administrative department of the people's governments at or above the county level 
discovers that a stretch of land is being desertified or desertification becomes 
aggravated, it report to the people's government at the corresponding level without 
delay. The people's government that receives such report shall instruct the 
administrative departments concerned to put a stop to the activities resulting in land 
desertification and take effective measures for rehabilitation. 
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The meteorological institutions at various levels shall enlist efforts to monitor and 
forecast drought and sandstorm and shall, upon detecting the foretokens of drought 
or sandstorm, immediately report to the local people's government. The people's 
government that receives such report shall take preventive measures, make disaster 
forecast whenever necessary, and make arrangements for the departments of forestry, 
agriculture (animal husbandry) and other relevant departments to take emergency 
measures to avoid or mitigate the damages inflicted by wind and sand. 

Article 16 The people's governments at or above the county level located in 
desertified regions shall, in accordance with their plans for prevention and control of 
desertification, set aside a certain proportion of land for establishing windbreaking 
and sand-fixing forest networks or shelterbelts or planting perennial shrubs and 
herbaceous vegetation in light of local conditions. The forestry administration 
department shall be responsible for determining the survival and conservation rates, 
assigning specific tasks, making arrangements for implementation on a stretch-by-
stretch basis, and defining responsibilities to ensure fulfillment of the tasks. 

No approval shall be granted to the felling of windbreaking and sand-fixing forest 
networks and shelterbelts, with the exception of felling for purposes of tending and 
regeneration. Substituting forest networks and shelterbelts shall be formed near the 
windbreaking and sand-fixing forest networks and shelterbelts before felling is 
conducted there for purposes of tending and regeneration. 

No approval shall be granted to the felling of the existing windbreaking and sand-
fixing forest networks and shelterbelts in regions where forest regeneration is 
difficult. 

Article 17 Cutting or digging shrubs, medicinal herbs and other sand-fixing plants in 
desertified land is prohibited. 

The people's government at the county level located in a desertified region shall 
establish a vegetation protection and control system for strict protection of 
vegetation, set up vegetation protection and control organizations in townships 
(towns) and villages wherever necessary and designate people to conduct the 
protection and control. 

In areas of desertified land, contracts concerning all categories of land shall include 
responsibilities for vegetation protection. 

Article 18 The people's governments at various levels located in grassland areas shall 
tighten control and redouble their effort in developing the grasslands. The agriculture 
(animal husbandry) administration department shall be responsible for providing 
guidance and getting the farmers and herdsmen organized to build artificial pastures, 
control the livestock-carrying capacity, readjust the mix of livestock, improve the 
breed of livestock promote stall feeding and rotational grazing, and wipe out rodent 
and insect pests on the grasslands, so as to protect grassland vegetation and prevent 
degradation and desertification of grasslands. 

The system of determining livestock-carrying capacity according to grass production 
shall be applied in grassland. The agriculture (animal husbandry) administration 
department shall be responsible for determining the rate of livestock-carrying 
capacity and formulating related regulations, making arrangements for their 



210 
 

implementation level-by-level and defining responsibilities to ensure 
accomplishment. 

Article 19 The administrative department for water resources of the people's 
governments at or above the county level located in desertified regions shall improve 
unified allocation and control of the water resources in river basins and regions; 
when formulating plans for the exploitation of water resources in river basins and 
regions and for water supply, it shall take into account the water demand for 
vegetation protection in the whole river basin and region, so as to prevent damage to 
vegetation and land desertification resulting from excessive exploitation of 
underground water and water resources at the upper reaches of a river. Once 
approved, the plans shall strictly be implemented. 

The people's governments at various levels located in desertified regions shall 
economize on the use of water, develop water-efficient agriculture, animal husbandry 
and other industries. 

Article 20 No people's government at or above the county level located in desertified 
regions may grant approval to land reclamation along the periphery of deserts or on 
forest land and grassland. Where land has been reclaimed with adverse impacts on 
the ecosystems, plans shall be made for conversion of the reclaimed farmland into 
forests or grasslands. 

Article 21 Where exploitation and construction activities are to be carried out in 
desertified land, the potential environmental impact made by the project on the 
ecology of the locality and related regions shall be assessed in advance and a report 
on the environmental impact shall be submitted according to law, which should 
include efforts to be made for prevention and control of desertification. 

Article 22 In the enclosed and forbidden reserves of desertified land, all the activities 
damaging the vegetation are prohibited. 

Relocation of immigrants in enclosed and forbidden reserves of desertified land is 
prohibited. The local people's governments at or above the county level shall make 
plans to help the farmers and herdsmen living in the enclosed and forbidden reserves 
of desertified land move out of the areas and settle down appropriately. With regard 
to production and everyday life of the farmers and herdsmen still living in the 
enclosed and forbidden reserves of desertified land, the authority there shall make 
proper arrangements for them. 

Without approval of the State Council or the authority designated by the State 
Council, no railways, highways, etc. may be constructed in enclosed and forbidden 
reserves of desertified land. 

Chapter IV Rehabilitation of Desertified land 

Article 23 The people's governments at all levels located in desertified regions shall, 
in accordance with plans for prevention and control of desertification, make 
arrangements for the relevant departments, units and individuals to take measures, in 
light of local conditions, to plant trees and grass artificially, sow seeds by plane, 
enclose sandy land to facilitate the growth of trees and grass, and properly allocate 
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water for ecological purposes - all in order to restore or increase vegetation and 
rehabilitate desertified land. 

Article 24 The State encourages units and individuals, on a voluntary basis, to donate 
or, by other means, to take part in public welfare activities, for rehabilitating 
desertified land. 

The forestry administration departments or other relevant administrative departments 
of the local people's governments at or above the county level shall allocate stretches 
of desertified land to and provide free technical guidance for units and individuals 
that undertake to rehabilitate such land for public welfare. 

The units and individuals that engage in rehabilitation of desertified land for public 
welfare shall do so in compliance with the technical requirements set by the forestry 
administration departments or other relevant administrative departments of the local 
people's governments at or above the county level. They may entrust the trees and 
grass they have planted to other persons or the relevant administrative departments of 
the local people 's governments for protection and control. 

Article 25 Persons who enjoy the right to the use of desertified State-owned land or 
contractors who have the right to the management of land owned by the collectives 
of farmers shall take measures to rehabilitate such land in order to improve the soil 
quality. Those who are really not capable of accomplishing the task may entrust, or 
enlist the cooperation of, other persons to rehabilitate the desertified land. In this 
connection, an agreement shall be signed to define the rights and obligations of each 
party. 

The people's governments, the relevant administrative departments and technical 
advice stations located in desertified regions shall provide the persons enjoying the 
right to the use of the land and the contractors for managing the land with technical 
guidance in their efforts to rehabilitate the desertified land. 

When persons enjoying the right to the use of land and contractors, in their efforts to 
rehabilitate desertified land, take measures to convert reclaimed land into forests or 
grasslands, plant trees and grass, or enclose areas for tending purposes, they shall, in 
accordance with relevant State regulations, be entitled to preferential policies 
adopted by people' s governments. 

Article 26 Units or individuals that do not have land ownership or the right to the use 
of land but wish to engage in profit-making rehabilitation activities shall sign an 
agreement in advance with the landowner or the person that has the right to the use 
of the land in order to acquire such right in accordance with law. 

Before starting rehabilitation, the units or individuals engaged in profit-making 
rehabilitation shall submit an application for rehabilitation, with the following 
documents attached, to the forestry administration department of the people's 
government at or above the county level located in the place where the rehabilitation 
project is to be launched or the relevant administrative department designated by the 
said government: 

(1) lawful document of the land ownership or the right to the use of the land and 
rehabilitation agreement; 
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(2) the rehabilitation proposals conforming to the plan for prevention and control of 
desertification ; and 

(3) certificate of funds needed for rehabilitation. 

Article 27 The rehabilitation proposals mentioned in Subparagraph (2) of the second 
paragraph in Article 26 of this Law shall include the following: 

(1) the rehabilitation scope and boundary; 

(2) phased goals and time limit for rehabilitation; 

(3) major rehabilitation measures; 

(4) sources and quota of water supply approved by the local water resources 
administration department; 

(5) purpose of land use and measures for vegetation protection and control after 
rehabilitation; and 

(6) other particulars needed to be stated clearly. 

Article 28 The units and individuals enjoying in profit-making rehabilitation shall act 
in conformity with the rehabilitation proposals. 

The State protects the legitimate rights and interests of the units and individuals that 
are engaged in rehabilitation of desertified land. Without their permission, no unit or 
individual may carry out rehabilitation or exploitation on the land of which they have 
acquired lawful ownership or the lawful right to the use. 

Article 29 After completing the rehabilitation task, the units or individuals concerned 
shall submit applications for inspection and acceptance to the administrative 
department that accepts the rehabilitation applications. The said department shall 
issue rehabilitation qualification certificates to those who pass the inspection. Those 
who fail shall continue rehabilitation of the desertified land. 

Article 30 Along both sides of railways, highways, rivers and water channels, and 
around cities, towns, villages, factories, mines and reservoirs in regions where land 
has been desertified, a responsibility system for rehabilitation on a unit basis shall be 
applied. The local people's government at or above the county level shall issue letters 
of rehabilitation responsibilities to the units. The said units shall be responsible for 
enlisting efforts to plant trees and grass or taking other rehabilitation measures. 

Article 31 The people's governments at various levels located in desertified regions 
may get the local rural collective economic organizations and their members 
organized, on a volutary basis, to concentrate their efforts on rehabilitating the 
desertified land. The funds and labor put in by the said organizations and their 
members may be converted into shares or capital funds for the rehabilitation projects, 
or be compensated by other means. 

Chapter V Supporting Measures 
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Article 32 The State Council and the people's governments at various levels located 
in desertified regions shall, on the basis of their plans for prevention and control of 
desertification, allocate funds from their respective budgets to the budgeted projects, 
to be used on the projects determined by them. When making plans for projects in 
respect of poverty alleviation, agriculture, water conservancy, road construction, 
minerals, energy resources and all-purpose exploitation of agriculture, they shall, in 
light of the specific conditions, plan for a number of sub-projects for prevention and 
control of desertification. 

Article 33 The State Council and the people's governments of provinces, autonomous 
regions, and municipalities directly under the Central Government shall formulate 
preferential policies to encourage and support units and individuals in their efforts to 
prevent and control desertification. 

In conformity with relevant State regulations and on the basis of the area under 
prevention and control and the degree of difficulty, the local people's governments at 
or above the county level shall, where the units and individuals engaged in 
prevention and control of desertification are concerned, apply preferential policies 
such as financial subsidy, interests which will be paid by budget and tax and fee 
reduction or exemption. 

Units and individuals investing in prevention and control of desertification shall be 
exempted from all kinds of taxes during the period of investment. Certain taxes may 
be exempted or reduced when they begin to earn a specified amount of profits . 

Article 34 Any unit or individual that apply for rehabilitating desertified State-owned 
land shall, upon approval given by the people's government at or above the county 
level in accordance with law, enjoy the right to the use of the land for a maximum of 
70 years. The specific number of years and the measures for management shall be 
formulated by the State Council. 

Any unit or individual that intend to rehabilitate collectively owned desertified land 
shall sign a contract with the owner of the land. The specific number of years for the 
contract and obligations of the parties shall be laid down by the parties in the land-
contracting agreement pursuant to law. The county people's government shall, in 
accordance with law, issue to the unit or individual a certificate of land use right in 
order to protect the right of the unit or individual to the use of the desertified land 
owned by the collective. 

Article 35 Where, for the special need of ecological protection, rehabilitated land is 
designated, upon approval, as natural reserve or enclosed and forbidden reserve of 
desertified land, the approving authority shall give reasonable financial 
compensation to the units or individuals that have rehabilitated the land. 

Article 36 The State, in light of the need for prevention and control of desertification, 
makes arrangements for launching key scientific research projects and demonstration 
and popularization projects for prevention and control of desertification, and adopts 
preferential policies such as financial subsidy, reduction or exemption of taxes in 
respect of scientific research and technology popularization in prevention and control 
of desertification, energy resources in the desertified land area, cultivation of desert 
economic crops, water-efficient irrigation, prevention of grassland degradation, non-
irrigated farming in sandy land, etc. 
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Article 37 No Unit or individual may withhold or misappropriate the funds 
earmarked for prevention and control of desertification. 

The audit offices of the people's governments at or above the county level shall, 
pursuant to law, audit and supervise the use of funds earmarked for prevention and 
control of desertification. 

Chapter VI Legal Responsibility 

Article 38 Anyone who, in violation of the provisions in the first paragraph of Article 
22 of this Law, engages in activities damaging the vegetation in the enclosed and 
forbidden reserves of desertified land, shall be ordered by the forestry or agriculture 
(animal husbandry) administration department of the local people's government at or 
above the county level, within the limits of its duties, to desist from the unlawful act, 
the illegal gains, if any, shall be confiscated; if a crime is constituted, criminal 
responsibility shall be investigated in accordance with law. 

Article 39 Where persons who enjoy the right to the use of State-owned land or 
contractors who have the right to the management of the land owned by the 
collectives of farmers, in violation of the provisions in the first paragraph of Article 
25 of this Law, fail to take measures to prevent and control desertification, thus 
causing serious desertification of land, the agriculture (animal husbandry) or forestry 
administration department of the people's government at or above the county level 
shall, within their respective limits of duties, order them to rehabilitate the land 
within a time limit; where State-owned land is seriously desertified, the people's 
governments at or above the county level may take back the right to the use of the 
State-owned land. 

Article 40 Anyone who, in violation of the provisions of this Law, engages in 
prevention and control of desertification for making profits, thus aggravating land 
desertification, the administrative department of the local people's government at or 
above the county level which is responsible for accepting applications for profit-
making prevention and control of desertification shall order him to desist from the 
unlawful act and may also impose on him a fine not less than RMB 5,000 yuan but 
not more than 50,000 yuan per hectare. 

Article 41 Any unit or individual that, in violation of the provisions in the first 
paragraph of Article 28 of this Law, fails to rehabilitate desertified land in 
conformity with the rehabilitation proposals or that, being unqualified by inspection 
and in violation of the provisions in Article 29 of this Law, go on with the 
rehabilitation at variance with the requirements, shall be ordered by the 
administrative department of the local people's government at or above the county 
level which is responsible for accepting applications for profit-making prevention 
and control of desertification to desist from the unlawful act and to make 
rectification within a time limit, and may also be imposed a fine not less than the 
amount of the rehabilitation cost but not more than three time the amount. 

Article 42 Anyone who, in violation of the provisions in the second paragraph of 
Article 28 of this Law and without permission of the unit or individual concerned, 
carries out rehabilitation or exploitation in the area the said unit or individual is 
rehabilitating shall be ordered by the administrative department of the local people's 
government at or above county level which is responsible for accepting applications 



215 
 

for profit-making prevention and control of desertification to desist from the 
unlawful act and, where losses are caused to the unit or individual, compensate the 
losses. 

Article 43 Where any of the following acts is committed in violation of the 
provisions of this Law, the persons chiefly in charge and the other persons directly 
responsible shall, in accordance with law, be given administrative sanctions by the 
unit they belong to, the supervisory authority or the administrative department at a 
higher level: 

(1) in violation of the provisions in the first paragraph of Article 15 of this Law, 
failing to report promptly when discovering that land is being desertified or 
desertification becomes aggravated or, after receiving the report, failing to order the 
administrative department concerned to take measures; 

(2) in violation of the provisions in the second and third paragraph of Article 16 of 
this Law, giving approval to felling of trees in the windbreaking and sand-fixing 
forest networks or shelterbelts; 

(3) in violation of the provisions in Article 20 of this Law, giving approval to land 
reclamation along the periphery of deserts, or on forest land or grassland; 

(4) in violation of the provisions in the second paragraph of Article 22 of this Law, 
relocating immigrants in enclosed and forbidden reserves of desertified land; or 

(5) in violation of the provisions in the third paragraph of Article 22 of this Law and 
without approval, constructing railways, highways, etc. in the enclosed and forbidden 
reserves of desertified land. 

Article 44 Where, in violation of the provisions in the first paragraph of Article 37 of 
this Law, funds earmarked for prevention and control of desertification are withheld 
or misappropriated, the persons chiefly in charge and the other persons directly 
responsible shall, in accordance with law, be given administrative sanctions by the 
supervisory authority or the administrative department at a higher level. If a crime is 
constituted, criminal responsibility shall be investigated pursuant to law. 

Article 45 Where a person in charge of supervision over prevention and control of 
desertification abuses his power, neglects his duty or engages in malpractice for 
personal gain, which constitutes a crime, he shall be investigated for criminal 
responsibility pursuant to law. 

Chapter VII Supplementary Provisions 

Article 46 The relevant laws mentioned in the second paragraph of Article 5 of this 
Law refer to the Forest Law of the People's Republic of China, Grassland Law of the 
People's Republic of China, Water and Soil Conservation Law of the People's 
Republic of China, Land Administration Law of the People's Republic of China, 
Environment Protection Law of the People's Republic of China, and Meteorology 
Law of People's republic of China. 

Article 47 This Law shall go into effect as of January 1, 2002. 

(Source: npc.gov.cn) 



218 
 

  الثاين امللحق

  قانون مجهورية الصني الشعبية املتعلق �لوقاية من التصحر ومراقبته

  نص مرتجم بتصرف من اإلنكليزية إىل العربية

  و�س حيي. د

  أدرار-جامعة العقيد أمحد دراية 

  

  قانون مجهورية الصني الشعبية املتعلق �لوقاية من التصحر ومراقبته

االجتماع الثالث والعشرون للجنة الدائمة للمؤمتر الشعيب الوطين التاسع جلمهورية اعتمد هذا القانون يف 

  .2001أوت  31الصني الشعبية يف 

  أحكام عامة: الفصل األول

  خمططات الوقاية من التصحر وحماربته: الفصل الثاين

  الوقاية من تصحر األراضي:  الفصل الثالث

  الصحراويةإعادة �هيل األراضي : الفصل الرابع

  إجراءات الدعم: الفصل اخلامس

  املسؤولية القانونية: الفصل السادس

  التدابري التكميلية: الفصل السابع

  أحكام عامة: الفصل األول

من أجل منع تصحر األراضي، وإعادة األراضي املتصحرة إىل حالتها،  مت صياغة هذا القانون: 01املادة 

  .قية التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامةواحملافظة على األمن اإليكولوجي، وتر 

جيب أن تتم مجيع األنشطة املتعلقة �لوقاية من تصحر األراضي، وإعادة �هيل األراضي : 02املادة

املتصحرة، وكذا استغالل األراضي املتصحرة الواقعة داخل أراضي مجهورية الصني الشعبية وفقا ألحكام هذا 

  .القانون

اضي إىل مسار التمدد الطبيعي للصحراء، وإىل األضرار اليت تصيب الغطاء النبايت على يرجع تصحر األر 

  .الرتبة الرملية، وإىل الرمال، وإىل تعرض الرتبة إىل التغريات املناخية والنشاطات البشرية

، وتلف تصحر األراضي املشار إليه يف هذا القانون يعين توسع الصحراء الطبيعية، ومسار تطور حركة الرمال

النبا�ت والغطاء النبايت على األرض الرملية، وتشكل الرمال املتحركة واليت حتدث بسبب األنشطة البشرية 

  .الالعقالنية
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يقصد �ألراضي املتصحرة املشار إليها يف هذا القانون األرض اليت سبق أن تصحرت، واألراضي اليت تتجه 

بيق اخلاص ضمن املخطط الوطين ملكافحة التصحر جيب أن حيدد جمال التط. بشكل واضح حنو التصحر

  .والوقاية منه، والذي يتم املصادقة عليه من قبل جملس الدولة

  :جيب احرتام املبادئ اآلتية يف الوقاية ومكافحة التصحر: 03املادة 

  لبلوغ خمططات موحدة ينبغي مالءمة التدابري مع الظروف احمللية، وتنفيذ املخططات مرحليا، ودمج - 1

  كل من الوقاية واملراقبة اجلهوية مع الوقاية واملراقبة اليت تتم على مستوى املنطقة الرئيسية؛

إعطاء األولوية للوقاية، واجلمع بني الوقاية مع الرقابة، واعتماد مقار�ت مدجمة إلعادة �هيل األراضي  - 2

  املتصحرة؛

  دام العقالين للموارد الطبيعية؛املواءمة بني محاية واستعادة الغطاء النبايت، واالستخ - 3

  احرتام القواعد اإليكولوجية، واالعتماد على تطور البحث العلمي؛ - 4

العمل على تظافر اجلهود لتحسني البيئة اإليكولوجية، وا�هودات اليت ترمي إىل مساعدة الفالحني  - 5

  واملربني للخروج من الفقر وحتقيق الرفاه؛

واإلمكانيات احمللية، وكذا اجلمع بني تنظيم احلكومة ومشاركة خمتلف اجلمع بني الدعم احلكومي  - 6

 الفئات، وتشجيع التعاقد بني املؤسسات واألفراد لوقاية التصحر ومكافحته؛

  .صيانة حقوق ومصاحل األفراد املنخرطني يف عمليات الوقاية من التصحر ومكافحته - 7

ملتواجدة ضمن املناطق الصحراوية إدراج خمططات الوقاية يتوىل جملس الدولة واهليئات الشعبية ا: 04املادة

من التصحر ومكافحته ضمن املخطط الوطين للتنمية االقتصادية واالجتماعية، كما يتوىل ضمان ودعم جهود 

  .الوقاية من التصحر ومكافحته

اية من تصحر األراضي، تتخذ اهليئات الشعبية احمللية املتواجدة ضمن املناطق الصحراوية التدابري الفعالة للوق

  .وإعادة احلال إىل ما كانت عليه هذه األراضي، واحملافظة على النوعية اإليكولوجية ضمن دوائر اختصاصها

تعتمد الدولة يف املناطق الصحراوية إقرار نظام املسؤولية، والتقييم، ونظام املكافأة، والعقو�ت، متاشيا مع 

تتوىل اهليئات الشعبية تقدمي تقارير إىل ا�الس الشعبية تتضمن . عبيةاألهداف املسطرة ملسؤويل اهليئات الش

  .الوقاية من التصحر ومكافحته

تتوىل إدارة الغا�ت حتت سلطة جملس الدولة تنظيم وتنسيق وتوجيه ا�هودات املتخذة للوقاية : 05املادة 

  .من التصحر ومكافحته ضمن الرتاب الوطين

كلفة �لغا�ت والزراعة واملياه والرتبة ومحاية البيئة واألرصاد اجلوية حتت سلطة جملس تتوىل اهليئات اإلدارية امل

الدولة القيام بصالحيا�ا املخولة هلا قانو�، وكذا املهام احملددة هلا من قبل جملس الدولة، بتحمل مسؤوليا�ا 

  .حر ومكافحتهوالتعاون الوثيق فيما بينها لتوحيد جمهودا�م من أجل الوقاية من التص
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تتوىل كل هيئة شعبية تنظيم وممارسة قياد�ا على كل احملافظات التابعة هلا، وتتوىل احملافظات بدورها يف إطار 

مسؤوليا�ا حتمل مسؤوليا�ا اخلاصة يف إطار دائرة اختصاصها، والتعاون الوثيق فيما بينها للوقاية من التصحر 

  .ومكافحته

  .الذين يستعملون األراضي �تقاء تصحر هذه األراضي 1و الوحداتيلتزم األفراد أ: 06املادة 

  .كما يلتزم األفراد والوحدات الذين يستعملون أراضي صحراوية �عادة �هيلها

تدعم الدولة البحث العلمي يف جمال الوقاية من التصحر ومكافحته، وكذا االستعمال الواسع : 07املادة 

نح الدولة الدور الكامل ملراكز وهيئات البحث، لتكوين متخصصني، وحتسني لوجيا يف هذا ا�ال، كما متو للتكن

  .لوجيا يف هذا البابو حمتوى املعارف والتكن

  .تدعم الدولة التعاون الدويل يف جمال الوقاية من التصحر ومراقبته

الوقاية من �نئ اهليئات الشعبية وتكرم الوحدات واألفراد الذين حققوا إجنازات �رزة يف : 08املادة 

تكرم بسخاء الوحدات واألشخاص الذين قدموا مسامهات استثنائية لوقاية وترقية النوعية . التصحر ومراقبته

  .اإليكولوجية

تقوم اهليئات الشعبية على اختالف مستو��ا يف مجيع املناطق الصحراوية بتنظيم قسم خاص : 09املادة

مكافحته، وتعزيز الوعي بضرورة الوقاية من التصحر ومكافحته، بنشر املعرفة املتعلقة �لوقاية من التصحر و 

  .ومضاعفة قدرا�م للقيام بذلك

  خمططات الوقاية من التصحر وحماربته:  الفصل الثاين

جيب أن تتوافق كل . يتم اعتماد املخططات املوحدة لغرض الوقاية من التصحر ومكافحته: 10املادة 

صحر ومكافحته واستغالل األراضي الصحراوية مع خمططات الوقاية من األنشطة املتعلقة �لوقاية من الت

  .التصحر ومكافحته

جيب أن تتضمن خمططات الوقاية من التصحر ومكافحته اشرتاطات صرحية تتعلق بتحديد اآلجال 

واإلجراءات والتدابري وغريها، بغية إيقاف توسع تصحر األراضي، والتخفيض التدرجيي للمساحات اليت 

يتم إدراج املخططات التفصيلية لتطبيق هذه التدابري يف املخطط اخلماسي واملخطط السنوي . للتصحر تعرضت

  .للتنمية االقتصادية واالجتماعية

تتوىل إدارة الغا�ت التابعة �لس الدولة واهليئات األخرى املكلفة �لزراعة واملياه والرتبة ومحاية  :11املادة 

ه، صياغة املخطط الوطين للوقاية من التصحر ومراقبته، وتعرضه على جملس الدولة البيئة التابعة للمجلس نفس

  .قبل املصادقة عليه

                                                           
 .مؤسسات التسيري االشرتاكي يف ا�ال الزراعي: املقصود �لوحدات -1
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تتوىل اهليئات الشعبية للجهات والبلد�ت يف حدود اختصاصها اإلقليمي صياغة خمطط الوقاية من التصحر 

ضه على جملس الدولة ليتوىل ومكافحته مبا يتوافق مع املخطط الوطين للوقاية من التصحر ومكافحته، وتعر 

  .املصادقة عليه، ووضعه حيز التنفيذ

يتم تعديل املخطط الوطين للوقاية من التصحر ومكافحته �ملصادقة عليه من قبل اجلهات املختصة، وبدون 

  .أو شخص أن يراجع هذه املخططات 2هذه املصادقة ال ميكن ألي وحدة

تتم صياغة خمططات الوقاية من التصحر ومكافحته على ضوء الظروف الطبيعية، واملوقع  :12املادة 

اجلغرايف لألراضي اليت تعرضت للتصحر، وصنف الرتبة، وحالة الغطاء النبايت، واملناخ، ومصادر املياه، وحدة 

املخططات  هذينبغي تصميم ه. تصحر األراضي، وكذا الوظائف اإليكولوجية واالقتصادية هلذه األراضي

  .لتضمن محاية متنوعة، وإعادة �هيل حسب خمتلف االستعماالت، وكذا التسيري العقالين لألراضي الصحراوية

يتم تصنيف األراضي املتامخة لتلك األراضي الصحراوية املشمولة �لتخطيط واليت ال تفي بشروط التأهيل 

ضمن االستغالل بفعل ضرورة احلماية اإليكولوجية، خالل الفرتة احملددة للمخطط، أو اليت ال ميكن أن تندرج 

تبني حدود هذه احملميات ضمن املخططات الوطنية . على أ�ا أراضي مغلقة وحمميات ممنوعة لغرض احلماية

  .للوقاية من التصحر ومكافحته، وضمن املخططات اإلقليمية واملخططات البلدية

  .صحر ومكافحته مع املخطط العام الستعمال األراضيجيب أن تتوافق خمططات الوقاية من الت: 13املادة

  الوقاية من تصحر األراضي:  الفصل الثالث

تتوىل إدارة الغا�ت تنظيم مصاحل إدارية مؤهلة للمراقبة، واإلحصاء، وحتليل حالة التصحر يف  : 14املادة 

  .كل اإلقليم الوطين، كما تتوىل نشر نتائج املراقبة �نتظام

�ت أو غريها من اإلدارات ذات الصلة نتائج املراقبة وفقا للقواعد التكنولوجية لرصد تصحر تقدم إدارة الغا

األراضي، ومراقبة األراضي املتصحرة إىل اهليئات الشعبية، وإىل الدوائر اإلدارية املسؤولة عن الغا�ت، أو غريها 

  .من اإلدارات ذات الصلة على املستوى العايل

إدارة الغا�ت أو غريها من اإلدارات ذات الصلة أثناء املراقبة أن رقعة ترابية هي إذا اكتشفت  :15املادة 

تقوم اهليئات . يف طريقها للتصحر، أو تفاقمت حالة تصحرها، فإ�ا ترسل تقريرا استعجاليا للجهات املعنية

يف التصحر،  بليت تتسبالشعبية اليت تتلقى هذه التقارير بتكليف املصاحل اإلدارية ذات الصلة بوقف األنشطة ا

  .واختاذ التدابري املالئمة إلعادة �هيل هذه األراضي

تتوىل مصاحل األرصاد اجلوية على اختالف مستو��ا بذل جهود للمراقبة اتقاًء للجفاف، والزوابع الرملية، 

ختاذ التدابري يتوىل جملس الشعب بعد تلقيه هذا التقرير �. وإبالغ السلطات احلكومية بذلك عن طريق تقارير

الوقائية وتوقع الكوارث، واختاذ التدابري االستعجالية املالئمة من قبل مصاحل الغا�ت، والفالحة، وتربية 

  .املواشي، وأي قطاعات معنية التقاء أو خفض األضرار النامجة عن الر�ح والرمال

                                                           
 .التسيري االشرتاكي اليت تدير مزرعة أو تربية املواشيجمموعات : الوحدة يقصد �ا -2
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 ن األرض إلقامة مصداتيتوىل جملس الشعب يف املناطق الصحراوية ختصيص نسبة معينة م :16املادة 

  .وتثبيت الرمال، أو غرس شبكات الغا�ت واملناطق احلراجية والشجريات الر�ح،

ال مينح أي ترخيص لقطع مصدات الر�ح، والشبكات الغابية الرملية، �ستثناء القطع من أجل الغرس أو 

  .االستخالف

غية جتديدها واستخالفها جيب تشكيل قبل قطع األشجار يف الشبكات الغابية الرملية، ومصدات الر�ح، ب

  .شبكات الغا�ت ومناطق الغا�ت �لقرب منها

ال تتم املوافقة على أي قطع يتعلق �لشبكات الغابية الرملية ومصدات الر�ح يف املناطق اليت يكون فيها 

  .استخالف الغا�ت صعبا

ية والفصائل النباتية املثبتة للرمال يف يعد ممنوعا كل قطع أو اقتالع للشجريات واألعشاب الطب :17املادة 

  .املناطق الصحراوية

تتوىل اهليئة الشعبية يف املناطق الصحراوية ضبط محاية النبا�ت، ووضع نظام للتسيري من أجل محاية فعالة 

  .للنبا�ت، كما تتوىل اهليئة وضع نظام رقابة على مستوى البلد�ت، وتعيني أعوان احلراسة واملراقبة

ن تتضمن كل أصناف العقود الواردة على األراضي الواقعة يف املناطق الصحراوية أحكاما تتعلق جيب أ

  .�ملسؤولية عن محاية النبات

تتوىل املصاحل . تتوىل اهليئة الشعبية يف املناطق املعشوشبة مضاعفة جهودها لتنمية هذه املناطق :18املادة 

جع املزارعني واملربني لتشكيل املراعي االصطناعية، ومراقبة أعداد املكلفة �لرعي مسؤولية تقدمي النصائح، وتش

املواشي، وإعادة دمج املواشي، وحتسني سالالت املواشي، وترقية الرتبية يف اإلصطبل، والرعي التناويب أو 

 يف الدوري، والقضاء على القوارض واحلشرات الضارة يف املناطق املعشوشبة، وذلك بغية محاية الغطاء النبايت

  .األراضي املعشوشبة، ووقايته من التدهور والتصحر

تتوىل مصاحل الرعي . جيب حتديد القدرة االستيعابية للمراعي من املواشي حبسب اإلنتاج النبايت للمراعي

حتديد نسبة القدرة االستيعابية للمراعي، وتتخذ القرارات التنظيمية على ضوء ذلك، وتتضمن الرتتيبات املتعلقة 

  .د املسؤوليات على كل املستو�ت بغية ضمان حتقيقهابتحدي

تتوىل املصاحل اإلدارية للموارد املائية على كل املستو�ت يف املناطق الصحراوية محاية وحشد  :19املادة 

عند اعتمادها خمططات تسيري املوارد املائية، جيب أن يؤخذ بعني . ورقابة املصادر املائية يف األحواض النهرية

يتعلق �ستغالل املياه حلماية النبتات يف كامل  االعتبار استغالل املياه يف األحواض اهليدروغرافية واملنطقة، وفيما

احلوض النهري واملنطقة �لشكل الذي ينبغي معه جتنب اإلضرار �لنبا�ت وتصحر األراضي الناجم عن 

تتوىل اهليئات . مبجرد اعتماد املخططات ينبغي أن تنفذ بصرامة. االستغالل املفرط ملصادر املياه واملياه اجلوفية

افة املستو�ت الواقعة يف املناطق الصحراوية العمل على االقتصاد يف استعمال املاء، وتطوير الشعبية على ك

  .الزراعة، وتربية املواشي وتشجيع املشاريع الصناعية املقتصدة للماء
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ال ميكن ألي هيئات شعبية الرتخيص الستصالح األراضي الواقعة مبحاذاة الصحراء أو املناطق  :20املادة 

أما خبصوص األراضي اليت مت اسرتجاعها بسبب آ�رها السلبية على النظام البيئي، فينبغي . واملراعي الصحراوية

  .اعتماد خمططات لتحويل هذه األراضي الزراعية إىل غا�ت أو مراع

عند إجناز أنشطة استغالل أو بناء يف املناطق الصحراوية جيب حتديد األثر احملتمل على البيئة  :21املادة 

ه املشاريع، من خالل إعداد تقييم مسبق، ودراسة مدى التأثري على البيئة، واليت جيب أن تشمل ا�هودات هلذ

  .اليت ينبغي اختاذها للوقاية من التصحر ومكافحته

حتظر كل األنشطة الضارة �لغطاء النبايت ضمن احملميات املغلقة واملمنوعة الواقعة ضمن املناطق  :22املادة 

  .الصحراوية

. مينع إعادة توطني املهاجرين أو النازحني يف احملميات املغلقة واملمنوعة الواقعة ضمن املناطق الصحراوية

تقوم اهليئات الشعبية احمللية مبساعدة الفالحني واملربني الذين يقطنون يف احملميات املغلقة واملمنوعة الواقعة 

وفيما يتعلق �إلنتاج واحلياة . قرار على حنو مالئمضمن املناطق الصحراوية للخروج من هذه املناطق واالست

اليومية للفالحني واملربني الذين يعيشون يف احملميات املغلقة واملمنوعة الواقعة ضمن املناطق الصحراوية، فإنه 

  .يقع على اهليئة اختاذ التدابري املالئمة هلم

ميات املغلقة واملمنوعة الواقعة ضمن املناطق ال ميكن إقامة السكك احلديدية والطرق السيارة وغريها يف احمل

  .الصحراوية، بدون املوافقة املسبقة �لس الدولة أو اهليئة اليت يعينها لذلك

  إعادة �هيل األراضي الصحراوية: الفصل الرابع

تقوم اهليئات الشعبية على كامل مستو��ا وطبقا ملخططات الوقاية من التصحر ومكافحته،  :23املادة 

ختاذ التدابري للمصاحل التابعة هلا وللوحدات واألفراد و�لنظر للظروف احمللية من أجل غرس األشجار �

واألعشاب، وزرع البذور من الطائرات، وعزل أو غلق األراضي الرملية لتسهيل منو األشجار واألعشاب، 

يت وإعادة �هيل األراضي اليت وتوزيع املياه ألغراض إيكولوجية، وكل ذلك ألجل ترميم وترقية الغطاء النبا

  .تعرضت للتصحر

تشجع الدولة مسامهة الوحدات أو األفراد بشكل طوعي؛ سواء عن طريق اهلبة، أم أية وسيلة  :24املادة 

  .أخرى، للمسامهة يف األنشطة ذات املنفعة العمومية إلعادة �هيل األراضي اليت مسها التصحر

اإلدارية املختصة لدى اهليئات الشعبية احمللية بتخصيص قطع أرضية من املناطق تلزم إدارة الغا�ت واملصاحل 

الصحراوية للوحدات أو األفراد الذين يرغبون يف �هيل هذه القطع من أجل املنفعة العامة، وتقدم هلم النصائح 

  .التقنية جما�

ية ألجل املنفعة العامة، �لقيام بذلك يلزم األفراد والوحدات الذين اخنرطوا يف إعادة �هيل األراضي الصحراو 

. �لتوافق مع التدابري التقنية املعتمدة من قبل مصاحل الغا�ت واملصاحل اإلدارية األخرى للهيئات الشعبية احمللية

ميكن للوحدات واألفراد أن يعهدوا األشجار واألعشاب اليت غرسوها ألشخاص آخرين أو ملصلحة إدارية �بعة 

  .ية احمللية حلمايتها ومراقبتهاللهيئات الشعب
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الذين ميلكون حق ) املقاولون(يلتزم األفراد الذين ميلكون حق استعمال األراضي واملتعاقدون  :25املادة 

أما . اختاذ تدابري �هيل هذه األراضي بغية حتسني نوعية الرتبة 3تسيري األراضي اليت متلكها جمموعة الفالحني

. إكمال هذه املهمة فلهم أن يفوضوا أشخاصا آخرين لتأهيل األراضي الصحراوية �لنسبة لغري القادرين على

  .اتفاقية حتدد حقوق والتزامات كل طرف إبراموهلذا الغرض يتم 

تلتزم اهليئات الشعبية واملصاحل اإلدارية املختصة ومراكز نشر التكنولوجيا الواقعة ضمن املناطق الصحراوية 

  .فراد الذين يتمتعون حبق استغالل األراضي، وكذا املتعاقدين لتسيري األراضيبتقدمي النصائح التقنية لأل

يفيد األفراد الذين ميلكون حق االستغالل واملتعاقدون والذين حيولون األراضي املؤهلة من غا�ت، أو أراض 

مدة من اهليئات رعوية، أو أشجار وأعشاب، أو املناطق املغلقة من حق اإلفادة من السياسات التفضيلية املعت

  .الشعبية

ميكن للوحدات واألفراد الذين ال يتمتعون مبلكية عقارية أو امتياز استعمال األراضي والذين  :26املادة 

، أن يربموا مسبقا اتفاقية مع املالك أو صاحب حق االمتياز بغية 4بعوض يرغبون يف �هيل األراضي املتصحرة

  .القانون احلصول على هذا احلق وفقا ملا ينص عليه

�لتأهيل إىل املصاحل  مقبل أن تبدأ أنشطة التأهيل، جيب على الوحدات أو األفراد التقدم بطلب للقيا

اإلدارية املكلفة �لغا�ت لدى احلكومات الشعبية احمللية على مستوى احملافظة أو على مستوى اهليئة األعلى أو 

م اهليئات الشعبية احمللية على مستوى احملافظة أو على مستوى إىل املصاحل اإلدارية األخرى املسؤولة الذين تعينه

  :اهليئة األعلى، وجيب تقدمي الو�ئق التالية مع الطلب

 و�ئق تثبت امللكية القانونية لألرض أو حق استعمال اتفاق �هيل األرض؛ - 1

 اقرتاحات إعادة التأهيل متوافقة مع خمطط الوقاية من التصحر ومكافحته؛ - 2

 .ادة تبني األموال الالزمة للتأهيلشه - 3

من هذا  26جيب أن تتضمن اقرتاحات إعادة التأهيل املتضمنة يف الفقرة الثانية من املادة  :27املادة 

  :القانون ما يلي

 نطاق وحدود إعادة التأهيل؛ - 1

 األهداف املرحلية والوقت احملدد إلعادة التأهيل؛ - 2

 التأهيل؛التدابري الرئيسية إلعادة  - 3

 مصادر وحصة إمدادات املياه مصادق عليها من مصاحل املياه احمللية؛ - 4

 غرض استعمال األرض والتدابري اخلاصة حبماية النبات ومراقبته بعد إعادة التأهيل؛ - 5

 .التصريح بشكل واضح مبؤشرات هامة أخرى - 6

                                                           
 .هي أسلوب للتسيري االشرتاكي يف ا�ال الزراعي يتم عن طريق االستغالل املشرتك من قبل جمموعة من الفالحني: جمموعة الفالحني -3
 .بعوض؛ يعين مبقابل، وال يقصد منه عمل تطوعي -4
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أهيل بعوض أن يتصرفوا مبا يتوافق مع ينبغي على الوحدات واألفراد املستفيدين من إعادة الت :28املادة 

  .مقرتحات إعادة التأهيل

بدون ترخيص . حتمي الدولة احلقوق واملصاحل املشروعة للوحدات واألفراد املنخرطني يف إعادة التأهيل

وموافقة منهم ال ميكن لوحدات أو أفراد آخرين أن يباشروا إعادة التأهيل أو االستغالل على األراضي اليت 

  .حق استغالهلا قانو� ميتلكون

بعد االنتهاء من عملية التأهيل تقوم الوحدات واألفراد املعنية بتقدمي طلبات املراقبة والقبول إىل  :29املادة 

أما الذين . تقدم هذه املصاحل اإلدارية شهادة كفاءة التأهيل للذين جنحوا يف التفتيش. اجلهات اإلدارية املختصة

  .دة التأهيل لألراضي املتصحرةفشلوا فيواصلون عملية إعا

يتم اعتماد نظام قائم على املسؤولية إلعادة التأهيل على طول جانيب السكة احلديدية، والطرق  :30املادة 

السريعة، واأل�ار، وقنوات املياه، ويف حميط املدن والقرى، واملصانع، واملناجم، واخلزا�ت يف املناطق اليت 

تتوىل . ت الشعبية احمللية إصدار أوامر للجهات املعنية للقيام بعملية إعادة التأهيلتتوىل اهليئا. تعرضت للتصحر

  .اجلهات القيام بعمليات حشد كل اجلهود لغرس األشجار واحلشائش واختاذ تدابري أخرى إلعادة التأهيل

وبشكل طوعي  ميكن للهيئات الشعبية وعلى مستو��ا املختلفة يف املناطق املتصحرة أن حتصل :31املادة 

ميكن . وإرادي على مسامهة املنظمات الريفية وأعضائها يف الرتكيز على أنشطة إلعادة �هيل املناطق املتصحرة

حتويل األموال وقيمة العمل اليت بذلتها املنظمات الريفية وأعضائها يف شكل أسهم أو رؤوس أموال ملشاريع 

  .إعادة التأهيل، كما ميكن أن تعوض بطرق أخرى

  إجراءات الدعم: فصل اخلامسال

بناء على خمططات الوقاية من التصحر ومكافحته يقوم جملس الدولة واهليئات الشعبية على   :32املادة 

كافة املستو�ت الواقعة يف املناطق املتصحرة بتخصيص اعتماد مايل من ميزانيا�م، للمشاريع املمولة واليت قاموا 

فيف من حدة الفقر، والزراعة، واحملافظة على املياه، وتشييد الطرقات، عند اعتماد برامج التخ. �ختيارها

واملناجم، واملصادر الطاقوية، واالستغالل الزراعي يقوم جملس الدولة واهليئات الشعبية ويف ظل شروط خاصة 

  .�لتخطيط ملشاريع فرعية للوقاية من التصحر ومكافحته

يقوم جملس الدولة واهليئات الشعبية لألقاليم، والبلد�ت حتت وصاية احلكومة بصياغة  :33املادة 

  .سياسات تفضيلية لدعم وتشجيع الوحدات واألفراد يف جمهودا�م للوقاية من التصحر ومراقبته

ة، تقوم �لتوافق مع التنظيمات ذات الصلة وعلى أساس املنطقة الواقعة حتت الوقاية والرقابة ودرجة الصعوب

اهليئات الشعبية احمللية بتطبيق السياسات التفضيلية مثل اإلعا�ت املالية، أو األر�ح اليت يتم دفعها من امليزانية، 

  .أو الضرائب، أو ختفيض الرسوم أو اإلعفاء منها

فرتة  تعفى الوحدات واألفراد الذين يستثمرون يف الوقاية من التصحر ومراقبته من كل أشكال الرسوم أثناء

  .ميكن ختفيض بعض الرسوم أو اإلعفاء منها عندما تبدأ الوحدات واألفراد بتحقيق بعض األر�ح. االستثمار
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تتمتع الوحدات واألفراد الذين يقدمون طلبات إعادة �هيل األراضي املتصحرة التابعة ألمالك  :34املادة 

حيدد . عاما) 70(تعمال األراضي ملدة سبعني الدولة وحيضون بقبول اهليئات الشعبية وفقا للقانون، حبق اس

  .عدد السنوات اخلاص وإجراءات التهيئة من قبل جملس الدولة

أن يقوم �برام عقد مع مالكي هذه  5لكل من يرغب يف إعادة �يئة األمالك العقارية التابعة للمجموعات

تتوىل اهليئة املختصة . يتم حتديد عدد سنوات االستغالل والتزامات األطراف يف االتفاق ووفقا للقانون. األرض

وفقا للقانون  إصدار شهادة حق استعمال األرض من أجل محاية حقوق األفراد الذين يستعملون األراضي 

  .املتصحرة التابعة للمجموعات

لضرورات إيكولوجية خاصة ميكن لإلدارة املختصة أثناء املصادقة على األراضي اليت متت إعادة  :35ملادة ا

�هيلها، أن تصنفها ضمن احملميات الطبيعية أو األراضي املتصحرة املغلقة أو املمنوعة، ويف هذا اإلطار متنح 

  .قاموا �عادة �هيل األرض اإلدارة املختصة تعويضا ماليا معقوال للوحدات واألفراد الذين

تقوم الدولة يف ظل ضرورات الوقاية من التصحر ومراقبته �ختاذ التدابري �طالق برامج رائدة  :36املادة 

للبحث العلمي، ومشاريع للتوضيح والتوعية �لوقاية من التصحر ومراقبته، كما تعتمد سياسات تفضيلية مثل 

أو اإلعفاء منه، من أجل البحث العلمي وتعميم التكنولوجيا اخلاصة الدعم املايل، أو التخفيض الضرييب، 

�لوقاية من التصحر ومراقبته يف املناطق املتصحرة، ومصادر الطاقة يف املناطق املتصحرة، والزراعة الصحراوية 

املسقية يف للمحاصيل املرحبة أو االقتصادية، واالقتصاد يف الري، والوقاية من تدهور املراعي، والزراعة غري 

  .األراضي الرملية

  .ال ميكن للوحدات أو األفراد اقتطاع أو اختالس األموال املرصودة للوقاية من التصحر ومراقبته :37املادة 

تتوىل مصاحل التدقيق للهيئات الشعبية على اختالف مستو��ا ويف إطار ما ينص عليه القانون �لتدقيق 

  .لوقاية من التصحر ومراقبتهومراقبة استعمال األموال املخصصة ل

  املسؤولية القانونية: الفصل السادس

من هذا القانون، �مر مصاحل الغا�ت أو الزراعة أو إدارة اهليئات  22عمال �حكام املادة  :38املادة 

الشعبية على اختالف مستو��ا ويف حدود اختصاصا�ا، كل شخص يقوم �نشطة ضارة �لنبا�ت داخل 

ملغلقة أو املمنوعة يف املناطق املتصحرة، �لكف عن األنشطة واملكاسب غري القانونية، وهلا أن �مر احملميات ا

إذا كان ذلك مناسبا مبصادر�ا، وإذا شكلت األفعال جرائم فإن املسؤولية اإلدارية تثار وفقا ملا ينص عليه 

  .القانون

عمال األراضي التابعة ألمالك الدولة، أو إذا مل يتوصل األشخاص الذين يتمتعون حبق است :39املادة 

املتعاقدون الذين يتمتعون حبق تسيري األراضي اململوكة �موعات الفالحني وفقا ألحكام الفقرة األوىل من املادة 

                                                           
كية املوجودة يف النظام االشرتاكي، وهو ال يعرب عن ملكية خاصة، وإمنا يشكل نوعا من حق االستغالل ميثل نظام ا�موعات إحدى صور املل -5

 .�موعة من الفالحني أو املربني
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من هذا القانون، إىل اختاذ التدابري الكفيلة مبنع التصحر والوقاية منه، مما أدى إىل حدوث تصحر خطري  25

ىل إدارة الغا�ت، والزراعة، واهليئات اإلدارية األخرى ويف حدود اختصاصا�ا، فرض إعادة �هيل لألراضي، تتو 

وإذا كانت األمالك العقارية العامة يف وضع جد متدهور جراء التصحر تسرتجع . األرض وضمن آجال حمددة

  .اهليئات الشعبية ملكيتها للدولة وحقها يف التصرف يف األمالك العامة

كل شخص، وخمالفة ألحكام هذا القانون، اخنرط يف أنشطة الوقاية من التصحر ورقابته   :40املادة 

لتحقيق أر�ح، وأدى إىل تفاقم التصحر، فإن إدارة اهليئات الشعبية على مجيع مستو��ا املسؤولة عن قبول 

ن ممارسة األنشطة غري طلبات القيام �نشطة الوقاية من التلوث ومراقبته مبقابل، أن تطلب منهم التوقف ع

على أن ال تتجاوز ) عملة صينية(يوان  5000القانونية، كما ميكن أن تفرض عليهم غرامة ال تقل عن 

  .يوان عن كل هكتار 50000

من هذا القانون، مل  28كل وحدة أو شخص، وجد يف خمالفة ألحكام الفقرة األوىل من املادة   :41املادة 

املتصحرة طبقا لتدابري إعادة التأهيل، أو مت تصنيفه على أنه غري مؤهل من قبل  يستطع أن يعيد �هيل األراضي

من هذا القانون، ويستمر يف إعادة التهيئة مبا خيالف  29جلنة التفتيش، ويوجد يف حالة خرق ألحكام املادة 

إعادة التأهيل مبقابل متطلبات إعادة التأهيل، تفرض عليه اإلدارة احمللية للهيئات العامة املسؤولة عن طلبات 

للوقاية من التصحر ومكافحته، أن يتخلى عن التصرفات غري القانونية، ويقوم بتصحيحها ضمن آجال حمددة، 

وميكن أن تفرض عليه غرامة، وتكون على األقل مساوية لتكاليف إعادة التأهيل، على أن ال تتجاوز ثالث 

  ).مبلغ إعادة التأهيل(مرات املبلغ السابق 

من هذا القانون  28كل وحدة أو شخص، وجد يف خمالفة ألحكام الفقرة الثانية من املادة   :42ة املاد

وبدون ترخيص من الوحدة أو الشخص املعين ويقوم �عادة التأهيل أو استغالل يف املنطقة، تفرض عليه اإلدارة 

التصحر ومكافحته، أن يتخلى عن  احمللية للهيئات العامة املسؤولة عن طلبات إعادة التأهيل بعوض للوقاية من

  .التصرفات غري القانونية، ويف حالة وقوع أضرار للوحدة أو الفرد يلزم املخالف بتعويض هذه األضرار

عندما يتم ارتكاب أحد التصرفات التالية ومبخالفة ألحكام هذا القانون، فإن األشخاص  :43املادة 

ومبا يتوافق مع القانون، أن يقرروا العقو�ت اإلدارية من خالل  املسؤولني واألشخاص اآلخرين املسؤولني مباشرة

  :اهليئة اليت يتبعون هلا، أو اهليئة املشرفة لإلدارة على أعلى مستوى

من هذا القانون، أو عدم اإلبالغ فورا عند اكتشاف  15عند خمالفة أحكام الفقرة األوىل من املادة  - 1

التصحر، أو بعد استقبال التقرير، أو عدم تبليغ القرارات اإلدارية اليت أن األرض تتعرض للتصحر أو عند تفاقم 

 تتضمن اختاذ تدابري؛

من هذا القانون، إعطاء املوافقة بقطع األشجار  16عند خمالفة أحكام الفقرة الثانية والثالثة من املادة  - 2

 يف أنظمة غا�ت مصدات الر�ح ومثبتا�ا، أو يف األحزمة اخلضراء؛

من هذا القانون، املصادقة على استصالح األراضي يف حميط األراضي  20د خمالفة أحكام املادة عن - 3

 الصحراوية، أو الغا�ت أو املراعي؛



228 
 

من هذا القانون، نقل النازحني إىل احملميات املغلقة أو  22عند خمالفة أحكام الفقرة الثانية من املادة  - 4

 املمنوعة يف األراضي الصحراوية؛

من هذا القانون وبدون مصادقة، إنشاء السكك  22عند خمالفة أحكام الفقرة الثالثة من املادة  - 5

 .احلديدية، والطرق السريعة، وغري ذلك، ضمن احملميات املغلقة واملمنوعة يف املناطق الصحراوية

فاء أو اختالس من هذا القانون، ومسك أو إخ 37عند خمالفة أحكام الفقرة األوىل من املادة  :44املادة 

األموال املرصودة ملكافحة التصحر ومراقبته، فإن األشخاص املسؤولني واألشخاص اآلخرين املسؤولني مباشرة 

وإذا كانت األفعال تشكل . ووفقا للقانون، تفرض عليهم عقو�ت إدارية من قبل السلطة اإلدارية العليا املشرفة

  .جرائم تثار املسؤولية اجلنائية للمعين

إذا تعسف الشخص املخول له اإلشراف على الوقاية من التصحر ومراقبته، أو أمهل واجباته،  :45دة املا

أو اختذ قرارات معيبة لتحقيق مكاسب شخصية، وشكلت هذه التصرفات جناية، فإنه تثار مسؤوليته اجلنائية 

  .وفقا للقانون

  التدابري التكميلية: الفصل السابع

تشري عبارة القوانني املشار إليها يف الفقرة الثانية من املادة اخلامسة من هذا القانون، إىل قانون  :46املادة 

الغا�ت، وقانون الرعي، وقانون احملافظة على الرتبة واملياه، وقانون إدارة اإلقليم، وقانون محاية البيئة، وقانون 

  .األرصاد اجلوية جلمهورية الصني الشعبية

  .2002دخل هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ الفاتح جانفي ي :47املادة 
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 ملخص

�اعت�اره موضوعا لل�حث موضوعا متداوال في تخصصات علم�ة عدیدة منها الجغراف�ا والبیولوج�ا التصحر �ش�ل 

  .والمناخ وغیرها، إال أن المقار�ة القانون�ة للتصحر تظل دراسة في مراحلها الجنین�ة

خ�مة لهذا الخطر الطب�عي و اآلثار الغ�اب نص قانوني خاص ینظم ظل في ي لهذه الظاهرة  تقترح الدراسة تحلیل قانون

�حثنا تحدید وتجم�ع وٕابراز العناصر المش�لة لإلطار القانوني المشتت على المستو� الدولي  �حاولوال�شر�،و 

الرئ�سي للدراسة هو ال�حث عن ��ف�ة وضع حیز التنفیذ طر�قة تستند إلى إطار قانوني  ولذلك فإن الهدف،والداخلي

  .خاص �سمح �م�افحة التلوث وتدهور األراضي

 .التنم�ة المستدامة –تدهور األراضي  -التصحر - حما�ة البیئة  –قانون : الكلماتالمفتاح�ة

  

Résumé 

 

 La désertification en tant que thème de recherche est très familière dans plusieurs 

disciplines dont la géographie, le climat, la biologie et bien d’autres disciplines. Cependant 

l’approche juridique de ce thème reste dans son stade embryonnaire. 

Notre étude propose une analyse juridique de ce phénomène. En l’absence d’un code 

spécifique qui traite les conséquences dévastatrices de ce risque naturel et anthropiques, 

notre recherche tente d’identifier, de rassembler et de dégager les éléments quiconstituent 

le cadre juridique éparpillé à la fois sur l’échelle internationale et nationale. En effet 

l’objectif principal de notre thèse demeure la mise en œuvre d’une démarche qui repose sur 

un cadre juridique approprié qui servira à la lutte contre la dégradation des terres et la 

désertification. 

Mots clés : droit – environnement – désertification – dégradation des terres –

développement durable. 

 

 

Summary 

 

Desertification as a research theme is very familiar in several disciplines including 

geography, climate, biology and other disciplines. However, the legal approach of this 

topic remains in its embryonic stage. Our study proposes a legal analysis of this 

phenomenon. In the absence of a specific code that addresses the devastating consequences 

of this natural and anthropogenic risk, our research attempts to identify, assemble and 

disentangle the legal framework scattered both internationally and nationally. Indeed, the 

main objective of our thesis remains the implementation of an approach based on an 

appropriate legal framework that will be used to combat land degradation and 

desertification. 

Key words: law – environment – desertification – land degradation – sustainable 

development.  




