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مع توجه الدولة لتبني مقترح العالم الفاضل فاروق الباز لممرر التنمةرة والتعمةرر نجرد لت التعامرل 
نسربة تعتبر مرت المفاراراا الملحو رة لت و. مع الصحراء البد لت ةأخذ مدخال مختلفا عت المعتاد

عدد سكات الصحراء المصرةة إلى مجموع عدد سكات مصر تكاد تكوت نفس نسبة مساحة وادي 
وارد عبرر . النةل إلى مساحة مصر، مما حدا إلى التفكةر الدائم نحرو زرزو الصرحراء لو اختراا را

 :عت ززو الصحراء بأت اال" دراسة عبقرةة المكات"جمال حمدات في كتاب شخصةة مصر 

ذلك ززو الصحراء، ألنه لةس نزهرة جررافةرة لو حضرارةة، وإنمرا هرو  لةس س ال، مع"
والعملةرة مخراطرر رةادةرة ارد . صراع كفاحي ضد الطبةعة ومعركة حقةقةة ضد العنصر

ومت األسف لت المحاوالا الرالال  . تحتمل الفشل والنكساا ادر ما تحمل مت النجاحاا
كات ةعنري ) لو الالالالة األخةرر األولى الستصالح لرض الصحراء وتعمةرها في العقدةت

، سواء على تخروم الروادي نفسره لو فري (خمسةنةاا وسةتةناا وسبعةناا القرت الماضي
واحاا الب ا، وهى مشروع مدةرةة التحرةر ووادي النطرروت والروادي الجدةرد، تعالررا 
بدرجاا متفاوتة وانت ما كالةرا مت الخسائر ولم تحقق تقردةر األزلبةرة النجراح المرجرو 

 ".iلو المرموق

شرةرا لكلمرة زرزو الصرحراء حةر  وجردا فري كالةررا مرت المراجرع العلمةرة واألوسراط للت وارةد 
الالقافةة، وة منا في هذا الصدد اإلشارر إلى لنه البد مت ترةةر المفاهةم الخاصة بإنمراء الصرحراء 

ةر مت منطوق الكلمرة لت نرولذلك وجدنا انه لزاما علةنا . وكذلك بالمتطلباا الالزمة ل ذا اإلنماء
 . إذا كات ال دف ترةةر متطلباا مدلول ا

لت مررا سررةتم فة ررا هررو ( 2واالسررم الرررزار  -غ ز ا )حةرر  تعنررى كلمررة زررزو الصررحراء واألصررل 
اسررتةطات زةررر شرررعي بررالجبر والقررور واإلرزررام، ولت ال رردف مررت زررزو المكررات هررو اسررتنزاف 

الررواا تعدةنةرة لو زراعةرة علرى مصردر  الموارد والالررواا الكامنرة فري الصرحراء سرواء كانرا
وفرى الماضري لطلقرا كلمرة . مائي محدود لو زةرها وترك ا بمجررد انت راء المخرزوت والمصردر

الفتوحاا اإلسالمةة بدال مت ززواا ألت ال دف كات األعمار في األرض واستدامة هذا األعمار 
وعلةره فرأت . نشرر الردعور ولذلك داما واستمرا هذه الفتوحاا والتي كرات هردف ا األساسري هري

المقصود والمدلول الفعلي لالتجاه نحو الصرحراء هرو إنماءهرا لو فرتص الصرحراء، والكلمرة تعرزز 
مت مف وم التنمةة المستدامة واالستةطات المسرت دف مرت التوجره للصرحراء ولسرلوب التعامرل مرع 

وامكانةرة  سرتدامة،البةئة الصحراوةة مت من ور التعاةش ولةس الرزو هو الرذي سةضرمت هرذه اال
 .لعمار مصر المستقبل

وعلةه حتي ةكوت مف وم فتص الصحراء منطقةرا مرع التفكةرر فري التخطرةط االالةمري فإنره البرد مرت 
طرح اضاةا البةئة بمستوةات ا المتدرجة والتري تعتبرر المردخل المنطقري للتنمةرة المسرتدامة وعلةره 

. ا تقةرةم االالرر البةئري للمشرروعاا المقترحرةالبد مت دراسة تقوةم االسرتراتةجةة البةئةرة ودراسرا

على انه عملةة للتقةةم والـتقوةم البةئي األولى   (SEA)" تقوةم االستراتةجةة البةئةة"ةمكت تعرةف و
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لألهداف العامة للتنـمةة الخاصة بالمشروعاا الكبرى في مراحل وضع السةاساا والمخططراا 
ب ررذه المشررروعاا وذلررك  Policies, Plans and Programs (PPPs)والبررراما الخاصررة 

نجررد انرره حترري ةررتم نرروع مررت و. iiلضررمات الجرردوى البةئةررة ل ررذه السةاسرراا والمخططرراا والبررراما
الصحراء مت  لفتصالتنموي على المستوى القومي واإلالةمي والمحلى التنمةة المستدامة والتكامل 

 Strategic Environmental ةئةرةالسرتراتةجةة البلتقروةم "مرحلة البد ات تتم المن ور البةئي 
Assessment   "إنمراء فرتص وتكوت لولى خطواا ترةةر المف وم مت ززو الصحراء للمردلول بل

والتنمةة المستدامة الصحراء أعمار لقةام بلوضع األسس والمبادئ األساسةة ومت الم .   الصحراء
البةئرررري للمشررررروعاا  وتعتبرررر مرحلررررة مبدئةرررة التخرررراذ القررررار، تكتمررررل بعملةررراا تقةررررةم األالرررر

(Environmental Impact Assessment EIA)   والترري تررأتى فرري مراحررل الحقررة وذلررك

 . لضمات تكامل المشروعاا على مختلف مستوةات ا واستدامة وتواصل التنمةة المست دفة

الصرحراء وهرى  فرتصوةجب لت نشةر إلى العناصر األربعة المعنةة باإلشكالةة البةئةة المطروحة ل
ومررا سررةرتبط ب ررذا العنصررر مررت اضرراةا مكانةررة ومةرراه وطااررة وزررذاء وزةرهررا مررت  السـككا : لوال

ــة : والانةررا. المتطلبرراا سةتضررمنه مررت لسررلوب إنتررا  الرررذاء والررتخلت مررت المخلفرراا  ومرراالتقني
وهرى االسـتهك  : والالالرا. والصناعة والطااة وزةرها مت لسالةب التعاةش مع البةئة والتأالةر فة ا

ألطراف في المشاركة في المنفعة مت المصرادر البةئةرة المتاحرة ومرا ةتضرمت ذلرك مرت ادرر كل ا
االسـتدامة : ورابعرا ولخةررا. موارد مائةة ولراضى زراعةة والرواا تعدةنةة وحتى ال رواء نفسره

وهى القدرر على بناء لن مة مت استعماالا  األراضي واسترالل الالرواا بمرا ةسرمص  والتواصل
وعلةه فإت ال دف مرت تقةرةم االسرتراتةجةة البةئةرة هرو محاولرة  .iiiودوت استنزاف ا بالتوازت البةئي

 .لضمات استدامة التنمةة المست دفة وتواصل ا وشمولةة الدراساا لكافة جوانب إنماء الصحراء

وممررا الشررك فةرره لت ترروافر المعلومرراا والدراسرراا المختلفررة واسررتخدام صررور األامررار الصررناعةة 
وحجرر الزاوةرة لنجراح للتنمةرة المسرتدامة هرو المحرور الرئةسري  GISالجررافةة ون م المعلوماا 

، وذلررك لمسرراندر صررانعي القرررار فرري اتررـخاذ "تقرروةم االسررتراتةجةة البةئةررة"ال رردف المفترررض مررت 
القررراراا الصررائبة، واررد ةتطلررب ذلررك لعرراده ترتةررب وتن ررةم شررامل لكافررة الم سسرراا وال ةئرراا 

كررذلك اسررتحدا  وتوفةررق كافررة القرروانةت والتشرررةعاا المن مررة  ل ررذه المعنةررة ب ررذه الدراسرراا، و
 . المجاالا
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