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 -4خطة عمل

الربنامج الرئيسي يف جمال األراضي واستعماالت املياه
لعامي  7102و 7102
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 0-4البرنامج الفرعي لمراقبة التصحر ومكافحته في الدول العربية
تعتبر ظاهرة التصحر من المشاكل البيئية الرئيسية التي تواجه التطور الزراعي واالستتررار
البيئتتي تتي التتعول العربيتتةأ وتعتتوع إستتبات رلتتا نلتتا استتتمرار ال شتتاطاة البشتترية يتتر المرشتتعة م تتل
الرعي الجائر وقطع الغاباة واتباع إساليت زراعية خاطئةأ وضتع
يضا

نعارة المتوارع المائيتة المتاحتةأ

نلا رلا العوامل البيئية والم اخية التي تسارع عملياة التصحر وتعهور األراضي م ل التغير

الم اخي وتكرار عوراة الجفا

ي الم طرتة العربيتةأ لرتع إستتمة هترل العوامتل تي ا تشتار ظتاهرة

التصحر حتا قعرة المساحاة المتصحرة ي التوطن العربتي بت  699مليتون هكتتار إ  % 96متن
المستتاحة امجماليتتة وقتتعرة المستتاحاة المعرضتتة للتصتتحر بتت  769مليتتون هكتتتار إ  % 72متتن
المساحة امجمالية.
اهتتتا المركتتز العربتتي لعراستتاة الم تتاطا الجا تتة واألراضتتي الراحلتتة "إكستتاع"أ برضتتايا التصتتحر تتي
الم طرة العربية من خالل نجراء البحوث والعراساة وت فيتر المشتاريع التطبيريتةأ بامضتا ة نلتا عرتع
العوراة التعريبية وورشتاة العمتل أ وإحتعث لتترا الغترا بر امجتا ً يتتولا عراستة حتاالة التصتحر
وترييمتا ي التعول العربيتة أ وي فتر مشتروعاة رائتعة حتول مراقبتة وتريتيا التصتحر والتتعريت و رتل
التك ولوجيا ومتابعة األ شتطة العوليتة تي هترا المجتال .وبالتعتاون متع الم ظمتاة االقليميتة والعوليتةأ
وباعتبار إن التعامل مع قضايا التصحر والحع متن عمليتاة التتعهور يحتتال نلتا وقتة زم تي طويتلأ
ر ع استتمر إكستاع بت فيتر إ شتطة هترا البر تامم ضتمن خطتط عملته الس ت ويةأ ويتتابع خ ت الل عتامي
 7206 – 7209ت فير هرا البر اممأ ولكن بعخول اك ر ي تفاصيل عملياة مكا حة التصحر ونعتاعة
تأهيل األراضي المتعهورة بالتوجه حو األ شطة ال وعية الم اسبة لكل شكل من إشتكال التصتحر متع
االستمرار ي تعزيز التعاون مع األلياة العربية والعولية المع ية برضتايا التصتحرأ ورلتا متن ختالل
ت فير المشاريع التالية:
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 1-0-4مشروع مكافحة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية

أ -الخلفية والمبررات:
تغطي الرمال والك بان الرملية مساحاة شاسعة من إراضي الوطن العربيأ وتشكل مع
ال باتاة التي تتعايش معتا ظاما ً بيئيا ً هشا ً بسبت الخصائص األرضية والم اخية والحيويةأ ما يجعل
من الضرور إخرها ي الحسبان ع ع وضع خطط الت مية وصيا ة الموارع الطبيعيةأ خاصة نرا
ماتعرضة هرل البيئاة نلا التعهور ومن ا التصحر بما يجعل م تا خطراً علا األرا الزراعية
والم شآة العمرا ية والب ا التحتية والواحاة واألراضي الرعويةأ و البا ً ما تبعإ بغزو الم اطا
المجاورةأ وتكون نما بشكل رمال زاحفة ت ترل بفعل اال جرا الريحي للتربة مشكلة إكماة رملية
مختلفة الحجا واالرتفاعاةأ إو تشكل تجمعاة رملية ضخمة مكو ة ك با ا ً رملية تتأ ر بحركة الرياح
وشعتتا واتجاهتاأ لرلا تعتبر شكالً من إشكال التصحر إو تعهور األراضي ي الوطن العربي.
ويعمل المركز العربي لعراساة الم اطا الجا ة واألراضي الراحلة "إكساع" علا مكا حة هرا ال وع
من تعهور األراضي وتصحرها عن طريا تطبيا إ ضل السبل واستعمال إ جع الوسائل الم اسبة
لمكا حة زح الرمال وت بية الك بان الرملية ي الم طرة العربيةأ ويأتي هرا المشروع استكماالً
للمسيرة التي بعإها اكساع ي التعامل مع قضايا التصحر ونعاعة تأهيل األراضي المتعهورةأ معتمعاً
علا ت فير نجراءاة الت بية الميكا يكي والحيو للرمال ونعاعة است مار البيئاة الرملية المتعهورة
لتصبح مصعراً لتوليع العخل وتحسين الظرو المعيشية لسكان تلا الم اطا.
ب -أهداف المشروع :الحع من زح الرمال وحركتة الك بتان الرمليتة والمحا ظتة علتا الت ظا البيئيتة
وامعارة المستعامة لتاأ والتخفي من األ ار السلبية علا ام سان والموارع الطبيعية وتعريت الكواعر
العربية علا كيفية مكا حة زح الرمال وصيا ة البيئاة الرملية وتحسين نعارتتا أ ورلتا متن ختالل
ت فير مشاريع رائعة ي العول العربية التي تعا ي من مشاكل زح الرمال وحركة الك بان الرملية.
ج -مكونات المشروع:
 دراسة خواص الرمال وتحديد مصادرها.
 دراسة وتقييم العوامل المؤثرة على حركة الرمال.
 اختيار أفضل السبل والوسائل لتثبيت الرمال.
 تدريب الكوادر الوطنية على مكافحة زحف الرمال وصيانة البيئات الرملية.
 رفع التوعية تجاه األثار السلبية لغزو الرمال.
 تحسين إدارة البيئات الرملية وطرق استثمارها.
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د -أنشطة المشروع:
األنشطة

المواقع

 الت ستتتيا متتتع المؤسستتتاة الوط يتتتة تتتي اختيتتتار المواقتتتعالم اسبة لت فير المشروع.
 جمع المعلوماة والبيا اة وترييا الحالة العامة لتعهوراألراضي بسبت زح الرمال.
 ت فير العراساة الغرضية للموارع الطبيعية ( التربة –الميال – ال باة).
 ت فير العراسة االقتصاعية االجتماعية للمجتمعاة المحليةي م اطا العمل.
 ت ظيا ورشة عمل مشتركة ونقرار الخطة الت فيريةللمشروع.
 التطبيا الميعا ي مجراءاة ت بية الرمال والك بانالرملية.
 ت ظيا عورة تعريبية للكواعر الوط ية علا م تجياةمكا حة زح الرمال.

السعوعيةأ العرااأ
الكوية أ مصر

العام
7102

7102

√
√
√

√

√

√

√
√

√
√

هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 تعزيز التعاون بين إكساع والعول العربية ي مجال مكا حة زح الرمال.
 تمكين العول العربية من وق تعهور األراضي ال اتم عن زح الرمال وحماية األراضي
الزراعية والب ا التحتية والطرقاة والم شآة العامة.
 نعاعة تأهيل البيئاة الرملية المتعهورة واست مارها بالشكل الم است.
 تحسين الرعراة الراتية ي العول العربية لمكا حة زح الرمال وت بية الك بان الرملية بشكل
علمي واقتصاع ومساععتتا علا وضع الخطط الوط ية لمكا حة زح الرمال.
 تأهيل الكواعر الف ية للرياا بأعمال الت بية الميكا يكي والحيو للرمال.
و -الجهات المشاركة :المؤسس اة الوط ية المع ية برضايا التصحر ي العول العربيتة التتي ي فتر يتتا
المشروع.
ز -مدة المشروع.7206-7209 :
ح -موازنةةة المشةةـروع :ترتتعر مواز تتة المشتتروع بمبل ت  92222عوالراً إمريكي تا ً لكتتل متتن العتتامين
 7209و .7206
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 2-0-4مشروع مراقبة التصحر في المنطقة العربية
أ -الخلفية والمبررات:
بغية توجيه التعامل مع قضايا التصحر وتعهور األراضي ال بع من امحاطة بكا ة إبعاع هرل
الرضايا واختيار الم تجياة الم اسبة للحع م تا والمحا ظة علا الموارع الطبيعية وخاصة موارع
التربة والغطاء ال باتيأ ولترا السبت عمل المركز العربي لعراساة الم اطا الجا ة واألراضي
الراحلة "إكساع" من خالل خبرته الطويلة ي التعامل مع قضايا التصحر علا اتباع م تجية متكاملة
للحع من هرل الظاهرة البيئية أ ترتكز هرل الم تجية علا محاور الث هي:
 مراقبة التصحر وتعهور األراضي.
 الترييا الميعا ي لعملياة التصحر.
 مكا حة التصحر ونعاعة تأهيل األراضي المتعهورة.
في مراقبة التصحر اعتمع المركز العربي "إكساع" م تجية تست ع نلا ما تتيحه بيا اة
األقمار الص اعية من تغطية مستمرة لألراضي المتعهورة ومن التعععية الطيفية والزم ية لترل
البيا اةأ ووضع لترا الغرا مورجا ً رياضيا ً يععا مراقبة التصحر علا المستوياة الرومية
والوط ية والمحليةأ إما يما يتعلا بالترييا الميعا ي لعملياة التصحر يعتمع إكساع ال ظا العولية
الموضوعة لترا الغرا بعع تععيلتا بما يت است مع البيئاة العربيةأ وبما يسمح بتحعيع إشكال
التصحر وشعته وإسبابه ومعى ا تشارل ومن ا وضع الخرائط ال تائية لتعهور األراضي ي الم اطا
الساخ ة .وعلا ضوء المراقبة والترييا يتا وضع خطط مكا حة التصحر ونعاعة تأهيل األراضي
المتعهورةأ وبغية التطبيا المتكامل لترل الم تجية وضع إكساع هرا المشروع ضمن خطة عمل
بر امم مراقبة التصحر ومكا حته لعامي .7206 – 7209
ب -أهداف المشروع :يتع هرا المشروع نلا تطبيا م تجية متكاملة لمراقبة التصحر وترييا
عملياته وم ع إو تخفي عملياة التصحر ونعاعة تأهيل األراضي المتعهورة ي مواقع مختارة من
العول العربيةأ وتعريت الكواعر الف ية ي العول العربية علا تطبيا هرل الم تجية علا المستويين
الوط ي والمحلي.
ج -مكونات المشروع:
 مراقبة التصحر وتعهور األراضي علا المستوياة الرومية والوط ية والمحلية باستخعاا
ترا اة االستشعار عن بعع خاصة بيا اة األقمار الص اعية متعععة الطيفية والتواريخ الزم ية
وقعراة التمييز المكا ية.
 نجراء الترييا الميعا ي للتصحر وتعهور األراضي للم اطا التي تتا مراقبتتا ورلا باستخعاا
استماراة حرلية مصممة لترا الغرا و را ً ل ظا ترييا عالمية إو مععلة بما يت است مع طبيعة
عملياة تعهور األراضي ي الوطن العربي.
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 تطبيا نجراءاة مكا حة التصحر ونعاعة تأهيل الم اطا المتعهورة ي مواقع محععة ي
العول العربيةأ ورلا بالتعاون مع المؤسساة الوط ية المع ية برضايا التصحر ي العولة وبما
يت است مع الخطط الوط ية لمكا حة التصحر ( .)NAPs
د -أنشطة المشروع:
األنشطة

المواقع

 الت سيا مع المؤسساة الوط ية المع ية ي العول العربيةالختيار مواقع ت فير المشروع.

األرعنأ الجزائرأ
السعوعيةأ السوعانأ
سوريةأ الكويةأ ليبيا

-

-

-

تأمين إرشي من الصور الفضائية متعععة التواريخ
والطيفية وتتميز برعراة تمييز مكا ية م خفضة إو
متوس طة ( )Modis 250m + Modis 1 kmوعالية
قعرة التمييز المكا ي ()LAND SAT 30 M
معالجة البيا اة الفضائية وتحليلتا و ا م تجية إكساع
(.)TIME STAT
نععاع الخرائط األولية لتعهور األراضي اعتماعاً علا
التغير ي الغطاء ال باتي.
تحعيع الم اطا الساخ ة ي العول العربية ونجراء الترييا
الميعا ي لتعهور األراضي ي هرل الم اطا باستخعاا
استماراة حرلية مصممة لترا الغرا و را ً لل ظاا العالمي
لترييا تعهور التربة ( )GLASODووضع خرائط
تعهور األراضي.
اختيار مواقع محععة ضمن الم اطا الساخ ة باالتفاا مع
العولة المع ية للعمل علا نعاعة تأهيلتا ووق عملياة
التصحر يتا.
تطبيا امجراءاة المتكاملة لوق التصحر ي المواقع
المختارة ونعاعة تأهيل األراضي يتا بحيث تشمل هرل
امجراءاة مايلي:
 نجراء عراساة التربة والميال والغطاء ال باتي.
 تطبيا نجراءاة حماية التربة والغطاء ال باتي ي
الم اطا المختارة.
 تطبيا نجراءاة صيا ة التربة والمحا ظة عليتا.
 نعاعة تأهيل الغطاء ال باتي.
 تطبيا نجراءاة حصاع الميال ونعاعة شرل.
 نجراء العراسة االقتصاعية واالجتماعية للمجتمعاة
المحلية.
 تفعيل مشاركة السكان المحليين ي ت فير إ شطة
المشروع.
 تعريت الكواعر الوط ية علا تطبيا مختل نجراءاة
مكا حة التصحر.
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هـ -النتائج المتوقعة:
 تو ير إرشي من الصور الفضائية متعععة الميزاة وقعراة التمييز.
 ن شاء قاععة بيا اة عن التصحر ي الم طرة العربية.
 الحصول علا خرائط عامة بمراييس مختلفة عن حالة التصحر وتعهور األراضي.
 تطوير م تجية متكاملة للتعامل مع قضايا التصحر واعتماعها من قبل العول العربية.
 نعاعة تأهيل م اطا مختلفة من األراضي المتعهورة ي العول العربية.
 تفعيل ال تم التشاركي ي مكا حة التصحر وتوليع العخل لتا.
 خلا كواعر وط ية مؤهلة لمراقبة وترييا عملياة التصحر ونعاعة تأهيل األراضي
المتعهورة.
 المساهمة ي تطبيا األهعا االستراتيجية التفاقية األما المتحعة لمكا حة التصحر والتي من
إهمتا تحسين الحالة المعيشية للسكان والمحا ظة علا ال ظا البيئية ي الم اطا المتأ رة
بالتصحر وتعهور األراضي.
و -الجهات المشاركة في المشروع :المؤسساة الوط ية ي العول العربية المع ية.
ز -مدة المشروع.7206 -7209 :
ح -موازنةة المشةروع :تبلت مواز ت ة المشت روع بت  62222عوالر إمريكتي لعتتاا  7209و 97222
لعاا .7206

 3-0-4مشروع إعادة تأهيل األراضي الجبلية المتدهورة

أ -الخلفية والمبررات:
تشكل األراضي الجبلية بيئاة طبيعية هشة تسوع معظا الم اطا التي تلي الستول الساحلية
ي الوطن العربيأ وتعوع هشاشة هرل الم اطا نلا تكوي تا الطبو را ي وشعة الجريان السطحي
بحيث تتحكا تضاريس األراضي بتوزع ميال األمطارأ و البا ً ما تشغل هرل األراضي الغاباة
والمراعي والمحاصيل ال رعيةأ تتعرا األراضي الجبلية نلا عملياة التعهور التي من إهمتا
ا جرا التربة بواسطة الميال والتعرا للفيضا اة والسيول الجار ة وتعهور الغاباة بسبت الحرائا
والتحطيت وقطع األشجارأ كما يتعرا الغطاء ال باتي الرعو نلا التعهور بسبت الرعي الجائرأ
وإعى الضغط السكا ي والحاجة نلا الب اء نلا التوسع العشوائي ي الررى الجبلية ما ساعع علا
تسارع تعهوره اأ وهرا يستععي مراقبة كا ة إشكال التعهور ي تلا الم اطا والعمل علا وقفه
ونعاعة تأهيل األراضي الجبلية المتعهورةأ وضمن هرا امطار عمل إكساع علا مراقبة التصحر
ونعاعة تأهيل األراضي الجبلية المتعهورة ي العول العربيةأ ومن إها المشاريع التي فرها ي هرا
المجال مراقبة وترييا تعهور األراضي ي م طرة واع الليث بجبال عسير ي المملكة العربية
السعوعية ونعاعة تأهيل األراضي الجبلية ي م طرة الرماء بمحا ظة لحم ي اليمن ومكا حة
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اال جرا المائي عن طريا ن شاء البحيراة الجبليةأ وعرء خطر الفيضا اة ي م طرة الراع بلب ان.
و ي الجبال الساحلية بسوريةأ يأتي نعرال ه را المشروع ضمن خط ة عم ل إكس اع لعام ي
 7206-7209استمراراً لجتوع إكساع ي نعاعة تأهيل األراضي الجبلية المتعهورة.
ب -أهداف المشروع :المحا ظة علا بيئاة الم اطا الجبلية والحع من تعهورها واتباع تم متكامل
ي مراقبة تعهور األراضي الجبلية ونعاعة تأهيلتا وتشجيع برامم العمل المشترا ي است ماره ا
وتعزيز مشاركة السكان المحليين ي الت مية المستعامة لترل الم اطا.
ج -مكونات المشروع:
 االستفاعة من ترا اة االستشعار عن بعع ي المراقبة العامة لتعهور األراضي ي الم اطا
الجبلية.
 ترييا الحالة الراه ة لتعهور األراضي ي الم اطا الجبلية بما يت است مع ال ظا العالمية ي
هرا المجال.
 مكا حة تعهور األراضي والمحا ظة علا ال ظا البيئية ي الم اطا الجبلية.
 تعريت الكواعر الوط ية وتفعيل ال تم التشاركي ي التعامل مع قضايا تعهور األراضي ي
الم اطا الجبلية.
د -أنشطة المشروع:
المواقع

األنشطة
 الت سيا مع المؤسساة الوط ية ي اختيار مواقع رائعة لت فيرالمشروع.
 ن شاء لج ة لتسيير العمل و را عمل وط ية ية. التواصل مع المجتمعاة المحلية لتفعيل ال تم التشاركي يالمشروع.
 ت ظيا ورشة عمل مطالا المشروع. اختيار وتطبيا اجراءاة صيا ة التربة ونعاعة تأهيل األراضيالمتعهورة والتي تشمل:
 حماية التربة من اال جرا المائي
 ت فير نجراءاة حصاع الميال الم اسبة
 نعاعة تأهيل الغطاء ال باتي
 نعخال الزراعاة الم اسبة لزياعة العخل
 تعريت الكواعر الف ية الوط ية علا إعمال نعاعة تأهيلاألراضي الجبلية وصيا تتا.
 ت ظيا ورشة عمل ختامية لعرا تائم عمل المشروعأوالتخطيط ل رل الترا اة المطبرة نلا م اطا جبلية إخرى.
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هـ -النتائج المتوقعة:
 الحع من عملياة التصحر وتعهور األراضي ي الم اطا الجبلية.
 تحعيع م تجياة ونجراءاة مجربة معاعة تأهيل األراضي الجبلية المتعهورة.
 تعزيز نجراءاة صيا ة التربة والمحا ظة علا الغطاء ال باتي.
 االستفاعة األ ضل من الموارع المائية من خالل تطبيا نجراءاة حصاع الميال.
 تحسين السياساة الوط ية المتعلرة بالتخطيط الست مار الم اطا الجبلية.
 ر ع التوعية وتفعيل المشاركة السكا ية ي نعارة األراضي الجبلية.
 تأسيس كواعر وط ية مؤهلة معارة الموارع الطبيعية ي الم اطا الجبلية والمحا ظة عليتا.
و -الجهات المشاركة في المشروع :المؤسساة الوط ية والجمعياة األهلية المع ية ي العول
المشاركة.
ز -مدة المشروع :المشروع مستمر ويمعع العمل به لمعة الث س واة اعتباراً من عاا .7209
ح -موازنة المشةروع :ترتعر مواز تة هترا المشتروع ب حتو  17222عوالراً إمريكيتا ً لكتل متن العتامين
 7209و .7206

 4-0-4مشروع التعاون مع األليات العربية والدولية المعنية بمكافحة التصحر
أ -الخلفية والمبررات:
لرع إصبح من المسلا به علا المستوياة الوط ية وامقليمية والعالمية إن التصحر مسألة بيئية
واقتصاعية واجتماعية ترتا مضتاجع الك يتر متن عول العتالاأ لترلا يجتت التعامتل معتتا متن م ظتور
شامل من حيث المراقبة والترييا والمكا حة ونعاعة تأهيل األراضي المتعهورةأ ور ع التوعية وتفعيل
ال تم التشاركي تجتال هترل المشتكلةأ لترلا تب تة مجموعتة متن األليتاة العالميتة والعربيتة تطبيتا هترا
الم ظور الشامل وت سيا الجتتوع الوط يتة وامقليميتة والوط يتة تي التعامتل متع الرضتايا ال اجمتة عتن
التصتتحر وتتتعهور األراضتتيأ والرتتوى العا عتتة للتغيتتراة البيئيتتة األختترى التتتي تشتتكل تحتتعيا ً هامتتا ً
للمجتمعاة العولية وامقليمية ومن إها هرل األلياة مايلي:
 .1األليات العالمية:
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر).(UNCCD برنامج األمم المتحدة للبيئة ).(UNEP مرفق البيئة العالمي ).(GEF .2األليات العربية :
 مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي -الفريق العربي المعني بمتابعة االتفاقيات البيئية الدولية ( مكافحة التصحر والتنوع الحيوي).
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وباعتبار إن المركز العربي لعراساة الم اطا الجا ة واألراضي الراحلة "إكساع"أ مكل من
قبل األما ة العامة لجامعتة التعول العربيتة تي متابعتة تطبيتا اتفاقيتة األمتا المتحتعة لمكا حتة التصتحر
وي سا ي هترا المجتال متع الفريتا العربتي المع تي بمتابعتة االتفاقيتاة البيئيتة العوليتةأ وبغيتة تعزيتز
التعاون مع هرل األلياةأ رع إعرل إكساع هرا المشروع ضمن خطة عمله لعامي .7206 – 7209
ب -أهةةداف المشةةروع :الت ستتيا متتع األليتتاة العربيتتة والعالميتتة المع يتتة برضتتايا التصتتحر وتتتعهور
األراضي وتفعيل التعاون معتا بغية ععا ت فير البرامم الخاصة بمراقبتة التصتحر ومكا حتته ومواكبتة
التوجتاة العولية ي هرا المجال.
ج -مكونات المشروع:
 المتابعة امقليمية والعولية لبرامم و عالياة مراقبة التصحر ومكا حته.
 الت سيا مع األلياة العربية المع ية ي ت فير إ شطة مكا حة التصحر.
 المساهمة ي نععاع وت فير برامم العمل امقليمية وتحة امقليمية لمكا حة التصحر.
 المشاركة ي المؤتمراة وورشاة العمل التي ت ظمتا األلياة العربية والعولية.
 متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصد رعن هذه األليات في المنطقة العربية.
د -أنشطة المشروع:
األنشطة

المواقع

 الت سيا مع المرجعياة الوط ية لمكا حة التصحر لعى العولالعربية ي ت فير األ شطة الخاصة بمكا حة التصحر ومراقبة
تعهور األراضي.
 الت سيا مع االما ة الف ية لمجلس الوزراء العرت المسؤولين عنشؤون البيئة والفريا العربي المع ي بمتابعة االتفاقياة البيئية
العولية ي ت فير توصياة وقراراة األلياة العالمية المع ية
بمكا حة التصحر.
 العمل علا ععا العول العربية ي مجال مواءمة الخطط الوط يةلمكا حة التصحر مع الخطة االستراتيجية العشرية التفاقية األما
المتحعة لمكا حة التصحر وت فير إهعا تا االستراتيجية والتشغيلية.
 الت سيا مع بر امم االما المتحعة للبيئة ومر ا البيئة العالمي يت فير البرامم تحة امقليمية لمكا حة التصحر.
 ت سيا مواق العول العربية تجال قراراة األلياة العالمية المع يةبمكا حة التصحر.
 ت فير ما يخص إكساع من قراراة مجلس الوزراء العرتالمسؤولين عن شؤون البيئة واالستراتيجية العربية للحع من
مخاطر الكوارث.

إكساع  +العول
العربية
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هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:








تفعيل التعاون بين المرجعياة الوط ية والم ظماة امقليمية والعربية يما يخص مراقبة
التصحر ومكا حته ونعاعة تأهيل األراضي المتعهورة.
تطوير وسائل وإساليت تطبيا بر امم العمل الوط ية وتحة امقليمية لمكا حة التصحر.
مواكبة الجتوع العالمية الرامية نلا الحع من مخاطر التصحر وتعهور األراضي ي الم طرة
العربية.
تشجيع الجتاة الما حة وص اعيا التمويل العالمية علا ععا وت فير برامم وخطط عمل
مكا حة التصحر ي العول العربية.
ت ف ير مشاريع المحا ظة علا الموارع الطبيعية والحع من تعهوره ا ي العول العربية
المتشاطئة.
خلا الفرص الم اسبة لتطبيا األهعا االستراتيجية والتشغيلية الستراتيجية اتفاقية األما
المتحعة لمكا حة التصحر.
المساهمة الفعالة ي تطبيا توصياة وقراراة األلياة العربية المع ية برضايا البيئةأ خاصة
االستراتيجية العربية للحع من مخاطر الكوارث.

و -الجهات المشاركة في المشروع :المرجعياة الوط ية لمكا حتة التصتحر والمؤسستاة المع يتة تي
العول العربية.
ز -مدة المشروع 7209 :و .7206
ح -موازنة المشروع :ترعر مواز ة هترا المشتروع ب حتو  12222عوالراً إمريكيتا ً لكتل متن العتامين
 7209و .7206
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 7-4البرنامج الفرعي لدراسات التربة واألراضي وإعداد الخرائط
ترع إ لت إراضي الوطن العربي ي ظرو م اخية جا ة إو شبه جا ة راة خصائص هشةأ
وتربة األراضي وبحكتا عوامتل تكوي تتا المختلفتة تحمتل الك يتر متن عوامتل االستتععاع للتتعهورأ وقتع
إولا المركز العربي لعراس اة الم اطا الجا ة واألراضي الراحلتة "إكستاع" اهتمامتا ً خاصتا ً لعراستاة
التربة واألراضي ونععاع خرائطتا المختلفةأ من إجل ال توا بعملية است مار هرل الموارع وتوجيتتا
بالشكل األم ل من خالل استخعاا الترا اة الحعي ة وتكاملتا مع المعار الترليعيةأ وتا نعرال ععع من
المشاريع راة العالقتة تحتة مظلتة هترا البر تامم والتتي ستيتابع ت فيترها ختالل عتامي  7207و7208
بتع امحاطة بكامل الرضايا المتعلرة بموارع االراضيأ وتوحيع المفتاهيا والمصتطلحاة والمرتاييس
المتعلرتتة بحصتتر وعراستتة األراضتتي واستتتكمال تص ت ي التتترت الزراعيتتة باالعتمتتاع علتتا الترا تتاة
الحعي ةأ وخاصة االستشعار عن بعع و ظتا المعلومتاة الجغرا يتة ونعتعاع خرائطتتا المختلفتة وتحعيتع
قعرتتا اال تاجية وتحعيع مارل االست مار األم ل لألراضيأ بالتعاون متع المؤسستاة الوط يتة المع يتة
ي العول العربية ععما ً لتأهيل الكواعر البشرية الم اسبة يتتا وتحستين األحتوال المعاشتية للمجتمعتاة
السكا ية من خالل ت فير المشاريع التالية:

 0-7-4مشروع مراقبة تدهور األراضي وتقديره على المستوى الوطني
باستخدام تقانات االستشعار عن بعد
أ -الخلفية والمبررات:
نن تتتعهور األراضتتي واستتت زا المتتوارع الطبيعيتتة يشتتكال عتتامالً متتؤ راً هام تا ً علتتا ال شتتاط
الزراعي وام تاجية ويحع من مععالة ال مو االقتصاع ويرلل من الرعرة علتا تحريتا األمتن الغترائي
والسياساة الرامية نلا ترليل الفررأ مما يشكل عائرا ً كبيراً لجتوع الت مية نضا ة نلا إن معظا األقطار
العربية ي الم اطا الجا ة وشبه الجا ة تتلرا كمياة من األمطتار بمتوس ت ط س ت و اليتجتاوز 122
ملليمتر ي إك ر من  %69من مس احته الكلية خالل مواس ا ال مو ال باتي التي التتجاوز 072 - 92
يوما مما يؤ ر ويزيع من تعهور األراضي.
ور تتا الجتتتوع التتتي بتترلة متتن قبتتل التتعول العربيتتة للحتتع متتن تتتعهور األراضتتي بالتعتتاون متتع
الم ظمتتاة العربيتتة وامقليميتتة والعوليتتةأ تتشن هتترل المشتتكلة مازالتتة تم تتل تتعيتتعاً كبيتتراً ولتتتا تتتعاعياة
خطيرة من ال واحي البيئية واالقتصاعية االجتماعيةأ وهي راة إبعاع محلية ونقليمية.
ويتعامتتل المركتتز العربتتي لعراس ت اة الم تتاطا الجا تتة واألراضتتي الراحلتتة متتع قضتتايا تتتعهور
األراضي بشكل متكامل من حيث المراقبة والترييا ونعاعة التأهيلأ حيث تتا المراقبة باستخعاا ترا اة
االستشتتعار عتتن بعتتع و ظتتا المعلومتتاة الجغرا يتتةأ ويتتتا التريتتيا بالتكامتتل متتع األعمتتال الحرليتتة و تتا
الم تجياة العالميةأ ومن ا توضع خطط نعاعة التأهيل بالتعاون مع الجتاة المع ية.
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وقع بي ة عمليتاة المراقبتة العامتة إن ه تاا الععيتع متن األراضتي المعرضتة للتتعهورأ حيتث
لتتوحظ إن معتتعالة تتتعهور األراضتتي تتي التتوطن العربتتي تتزايتتع بمستتتوياة كبيتترة أ رتتع زاعة ستتبة
االراضتتي المتتتعهورة  % 01بتتين عتتامي  7229و 7200أ وقتتع عمتتل إكستتاع علتتا ت فيتتر عتتعع متتن
المشتتاريع والعراستتاة م تتل عراستتة تتتعهور األراضتتي تتي واع الليتتث بالمملكتتة العربيتتة الستتعوعية
ومراقبة التغيتر تي الغطتاء ال بتاتي تي ستلط ة عمتان وعراست ة المتوارع الطبيعيتة وتتعهور األراضتي
والغطاء الرعو ي محا ظة األ بار بالعرااأ وتوجع مؤشراة تعل علا تزايع احتماالة الجفا من
حيث الشعة والتكرارية والتربرتأ ممتا يتؤع نلتا تزايتع معتعالة تتعهور األراضتي ختالل هترا العرتعأ
لرلا ال بتع متن االستتمرار تي المراقبتة والترتعيرأ وتحتعيث المعلومتاة والبيا تاة والخترائط الخاصتة
بتعهور االراضي من خالل هرا المشروع.
ب -أهداف المشروع :مراقبة تعهور األراضي وترعيرل ي الم طرة العربية والربط بي ه وبين
العوامل البيئية األخرى للحع من مخاطرل علا ال ظا البيئية وام تال الزراعي واألمن الغرائي.
ج -مكونات المشروع:
 تحعيث إرشي الصور الفضائية برعرة تمييز  772متر.
 تحليل وتفسير البيا اة الفضائية ونععاع م تجياة التغير ي الغطاء ال باتي.
 نععاع صور ضائية للررائن ال باتية المختلفة.
 تحعيع االراضي المتعهورة والم اطا التي تحس ة بفعل عملياة نعاعة ال تأهيل.
 نععاع خرائط رضية للتعهور ي الوطن العربي وبعا الم اطا المختارة.
 ترييا حالة تعهور االراضي ي الوطن العربي ونصعار الترارير الف ية لرلا.
د -أنشطة المشروع:
المواقع

األنشطة
 الحصول على البيانات الفضائية من مصادرهـا المختلفة. تحديث أرشيف الصور الفضائية ومعالجة البيانات. تحليل وتفسير البيانات والصور الفضائية وإعداد منحنى التغير فيالغطاء النباتي باستخدام برمجية .Time stat
 إعداد الخرائط والجداول والمذكرات الفنية حول حالة تدهوراالراضي.
 إعداد خرائط رقمية للمناطق المتدهورة المختارة في الدول العربية إصدار نشرة عن حالة تدهور االراضي في المنطقة العربيةباللغتين العربية واالنكليزية.
 تدريب كوادر فنية من الدول العربية على مراقبة تدهوراألراضي.
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المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "أكساد"
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هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 نععاع عراساة معر ية وجمع البيا اة عن حالة تعهور األراضي ي الوطن العربي.
 نععاع خرائط تفصيلية للم اطا الساخ ة المتعهورة والم اطا المشرقة المستصلحة.
 ععا العول العربية ي تطوير قعراتتا علا االستفاعة من ترا اة االستشعار عن بعع ي
مراقبة تعهور األراضي.
 تأهيل كواعر بشرية م اسبة لعى العول العربية ي مجال مراقبة تعهور األراضي وترعيرل
بالتكامل بين الترا اة الحعي ة والمعار الترليعية.
 ععا العول العربية ي مجال وضع خطط واستراتيجياة مكا حة التصحر وتعهور األراضي
وت فير برامم عملتا الوط ية لمكا حة التصحر ( .) NAPs
 نصعار ترارير ية تفصيلية عن حالة الغطاء ال باتي ي الم طرة العربية.
 نصعار شرة عورية عن حالة التصحر ي الوطن العربي.
و -الجهةةات المشةةاركة :المؤسس ت اة الوط ي تة المع يتتة والمرجعيتتاة الوط يتتة التفاقيتتة األمتتا المتحتتعة
لمكا حة التصحر ي العول العربيةأ نضا ة نلا الم ظماة العولية وامقليمية المعي ة.
ز -مدة المشروع 7209 :و .7206
ح -موازنةة المشةروع :تبلت مواز ت ة المشت روع بت  92222عوالر إمريكتي لعتتاا  7209و 97722
لعاا .7206

 7-7-4مشروع األحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي "المرحلة الثانية"
أ -الخلفية والمبررات:
ال تقتصر أنشطة مشاريع مكافحة التصحر وإعادة تأهيل األراضي المتدهور على صيانة
األراضي والحد من تدهور التربة ،وإنما تتعدى ذلك لتشمل إعادة تأهيل الغطاء النباتي الحراجي
والرعوي وزيادة الرقعة الخضراء والتخفيف ما أمكن من نسبة األراضي الجرداء ،لذلك تعتبر
مشاريع األحزمة الخضراء من المشاريع التي تساهم في مكافحة التصحر ،وقد سعت الدول العربية
منفردة أو على المستوى اإلقليمي لمكافحة التصحر عن طريق إنشاء األحزمة الخضراء ،ويأتي تنفيذ
المرحلة الثانية من مشروع األحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي ضمن إطار عمل المركز
العربي لدراسـات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "اكساد" لدعم جهود الدول العربية في تنفيذ
المشاريع الهادفة إلى مكافحة التصحر ،وتنفيذاً للقرار رقم (ق.ف  035د.ع ()2505/53/22 - )22
الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ( ،)22وعمالً بقرار
المجلس االقتصادي االجتماعي رقم (ق  - 28د.ع  )2502/2/03 - 33حول تنفيذ المرحلة األولى
من مشروع األحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي.
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المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "أكساد"
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب -أهداف المشروع :دعم الدول العربية في تنفيذ المشاريع الوطنية أو اإلقليمية إلنشاء األحزمة
الخضراء ،إلعادة تأهيل األراضي المتدهورة وزيادة الرقعة الخضراء في الوطن العربي.
ج -مكونات المشروع:
 اختيار مواقع المشاريع الرائعة باستخعاا ترا اة االستشعار عن بعع و ظا المعلوماة
الجغرا ية والتكامل مع األعمال الميعا ية.
 وضع مخططاة خاصة بالمواقع ونععاع خرائط رضية الستعماالة األراضي الم لا.
 مراقبة تعهور األراضي وترييمه باالستفاعة من صور األقمار الص اعية متعععة قعراة
التمييز الطيفي والزم ي والمكا ي.
 وضع الخبراة الالزمة لت فير العراس اة االجتماعية االقتصاعية للمجتمعاة البشرية الراط ة
ي الم اطا التي تغطيتا مشاريع األحزمة الخضراء.
 وضع الخبراة الالزمة للتعريت ور ع التوعية وتفعيل ال تم التشاركي.
د -أنشطة المشروع:
المواقع

األنشطة
 تأمين أرشيف متكامل من الصور الفضائية. معالجة وتحليل الصور الفضائية وتحديد المناطق المتدهورة. اعداد خرائط غرضية الستعماالت االراضي المثلى لمواقعالمشاريع الرائدة.
 تقديم الخبرة الفنية في التوصيف الحقلي عن طريق دراسـةالتربة والغطاء النباتي والموارد المائية.
 تقديم الخبرة الفنية إلجراء الدراسـات االجتماعية االقتصادية. تقديم الخبرة لتنفيذ أنشطة التدريب ورفع التوعية. تنفيذ األنشطة الحقلية الخاصة بمناطق المشاريع الرائدةووضع الخطط التنفيذية التفصيلية للمراحل الالحقة.

أكساد

أكساد
والدول العربية الراغبة
أكساد
أكساد
والدول العربية الراغبة

العام
7102 7102
√
√
√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 الت سيا والتكامل بين العول العربية المتجاورة ي ت فير مشاريع األحزمة الخضراء.
 تتيئة الظرو الم اسبة لتباعل الخبراة والمعلوماة وتفعيل التعاون بين العول العربية
والم ظماة امقليمية للحفاظ علا البيئة.
 ععا العول العربية ي ت فير الخطط الوط ية لمكا حة التصحر ( .) NAPs
 وضع خرائط رضية للموارع الطبيعية ي م اطا المشاريع الرائعة.
 زياعة الوعي وتتيئة الظرو الم اسبة لت فير مشاريع زياعة الرقعة الخضراء ي الوطن
العربي.
 نععاع خطط عمل ية ووضع الترعيراة المالية لت فير المراحل الالحرة.
و -الجهات المشاركة :المؤسسات الوطنية المعنية من وزارات الزراعة والبيئة في الدول العربية.
ز -مدة المشروع 7209 :و .7206
ح -موازنةةة المشةةروع :ترتتعر مواز ت ة المشت روع بت  97222عوالر إمريكتتي لعتتاا  7209و 92222
لعاا .7206
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 3-7-4مشروع االدارة المستدامة للموارد األرضية وإعداد خرائطها
باستخدام تقانة االستشعار عن بعد
أ -الخلفية والمبررات:
ً
تعتبر عراساة مسح الموارع األرضية وخصوصا عراساة األراضي ونععاع الخرائط
الغرضية الرقمية من إها الع اصر التي تساعع علا تا مكو اة الموارع األرضية ي الوطن العربي
من إجل وضع قاععة بيا اة للموارع الطبيعية ي الم طرة تساعع ص اع الررار ي عملية التخطيط
المرشع ون جاز عملية االستخعاا المستعاا للموارع المحعوعة والمتاحة وتك ي ام تال الزراعي
وبالتالي زياعة المرعوع والعخل الزراعي عبر استعمال إك ر اعلية ومالئمة لألراضي والموارع.
وتعتبر تطبيراة االستشعار عن بعع ي نععاع الخرائط الغرضية من إها تطبيراة هرل التر ية
الحعي ة ظراً للميزاة التي تتمتع بتا بالمرار ة مع الطرا الترليعية لم ل هرل العراساة كالعقة
والشمولية والتعععية الطيفية والتكرارية الزم ية وخفا التكلفة والجتعأ وبما إن التخطيط البيئي
المتكامل الستعماالة األراضي يتأل من:
 االستعماالة الراه ة لألراضي. التخطيط البيئي المتكامل لالستعماالة المستربلية لألراضي حست المعايير البيئية.شن عملية الحصول علا معلوماة وبيا اة عن استعماالة األراضي والغطاء األرضيأ
ونععاع الخرائط الغرضية وقواعع البيا اة الرقميةأ نضا ة نلا عراسة العملياة الزراعية والعمرا ية
والمشاكل البيئية ضرورية للمخططين ومتخر الررار لوضع سياساة استعمال إ ضلأ وخطط
است مارية تخعا االقتصاع والت ميةأ كما إن تحعيث هرل الخرائط يساعع علا عرا ومراقبة وتحعيع
إها التغيراة والتبعالة التي تطرإ علا استعماالة األراضي والغطاء األرضيأ واختيار الحلول
الم لا لمشاكل األراضي بما يتوا ا مع مفتوا الت مية المستعامة.
ب -أهداف المشروع :يتع المشروع نلا التحرا ميعا ياَأ من خارطة استخعاماة األراضي الم لتا
لكامتتتل التتتعول العربيتتتة بمريتتتاس 00772222أ واالستتتتخعاماة عاختتتل األحتتتواا المائيتتتة المتشتتتاطئة
(إحتتواا األ تتتار)أ متتع نعتتعاع ختترائط لم تتاطا مختتتارة وواعتتعة بمريتتاس إكبتتر باستتتخعاا ترا تتاة
االستشعار عن بعع و ظا المعلوماة الجغرا ية وبالتكامل مع إعمال التحرا الحرلي.
ج -مكونات المشروع:







الحصول علا البيا اة من الترارير والخرائط أ وتحليلتا نضا ة نلا المعطياة الفضائية راة
قعراة تمييز مختلفة.
تحليل الصور المتحصل عليتا من خالل تفسير هرل الصور ونععاع خارطة الوحعاة
الفيزو را ية طبرا ً لل ظا العولية.
اجراء التحرا الحرلي واخر الرياساة الحرلية وربطتا بالخارطة الم تجة (الوحعاة
الفيزو را ية).
ن شاء قاععة معلوماة معارة البيا اة والمعلوماة الرقمية لصالح ععا الررار.
التعر علا الوضع الراهن الستخعاماة األراضي ونععاع عراساة مرجعية حول
المعلوماة السابرة.
عراسة تحليلية للموارع الطبيعية والمخاطر البيئية ونععاع خرائط األساس لألخطار والمخاطر
والم اطا األك ر قابلية للتضرر للعراساة الحرلية.
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 نعارة المعلوماة الختيار الم اطا التي تتوا ر يتا موارع طبيعية م اسبة لالستخعاماة
الزراعية.
 اقتراح التععيالة ي االستخعاا وتحعيع االحتياجاة والمحععاة مع ربطتا بالتشريعاة
الرائمة.
د  -أنشطة المشروع:
األنشطة

المواقع

 الحصول على البيانات من تقارير وخرائط وتحليلها وعلىالمعطيات الفضائية ذات قدرات تمييز مختلفة.
 تحليل الصور المتحصل عليها من خالل تفسير هذه الصور وإعدادخارطة الوحدات الفيزوغرافية طبقا ً للنظم الدولية.
 إعداد قواعد بيانات حول المعلومات الرقمية لخرائط الغطاءاألرضي اإلقليمية مقياس ( )77222200والبيانات المناخية
التفصيلية لفترات زمنية طويلة بقدرات تمييز متعددة ،وبيانات
الجفاف وتدهور األراضي في الوطن العربي.
 التحقق حقليا ً في بعض الدول العربية وفي مناطق البؤر الساخنةمن نتائج تحليل قواعد البيانات والمعلومات المستخلصة منها.
 تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه كل منطقة من مناطقاالستخدامات المختلفة ببعض الدول العربية والمناطق الساخنة.
 تحديد العالقة بين المناخ والجفاف الزراعي وتدهور األراضيواإلنتاج النباتي وطبيعة الغطاء األرضي في كل منطقة ،وخاصة في
أحواض األنهار وفي أحواض المياه الجوفية.
 -إعداد خرائط رقمية وتقرير كل دراسة على حدة.

العول العربية
الرا بة

العام
7102 7102
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 توحيع ظا اععاع خرائط الغطاء االرضي باعتماع ظاا تص ي الغطاء االرضي حست
م تجية الفاو للعول العربية ون تاجتا.
 وضع خرائط االستخعاماة الراه ة لألراضي ونععاع خرائط رضية لمالئمة األراضي
للزراعاة واالستخعاماة الم لا لترل األراضي.
 تحعيع الجوا ت المعر ية حول المخاطر التي تواجه الغطاء األرضي ي الوطن العربي.
باريةأ تعهور )...وربطتا بالغطاء
 ايجاع الم اطا المعرضة للمخاطر (جفا أ عواص
األرضيأ وتحعيع الم اطا األك ر تأ راً والروى العا عة وتأ يراتتا االقتصاعية واالجتماعية.
 تحعيع إ ضل ال ظا معارة المخاطر كل علا حعى – من كل وع من إ واع استخعاماة
األراضي – وخاصة ي الم اطا الساخ ة و ي إحواا األ تار والميال الجو ية المشتركة.
 تعريت الكواعر الف ية علا كيفية اععاع الخرائط الرقمية.
و -الجهات المشاركة :بعا العول العربية راة األحواا المائية واألحواا الجو ية المشتركة.
ز -مدة المشروع 7209 :و .7206
ح -موازنة المشروع :ترعر مواز ة المشروع بمبل  92222عوالر إمريكي لعاا  7209ومبل
 97222عوالر إمريكي لعاا .7206
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 4-7-4مشروع مراقبة الجفاف على المستوى الوطني باستخدام تقانات
االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
أ -الخلفية والمبررات:
تغير الم اخ هو إحع الع اصر المحععة للت مية ي عصر ا .تو يشكل نعاقة كبيرة لجتوع الحع
من الفرر والبطالة وتحريا ال مو االقتصاع أ وربما يؤعى لتراجع الععيع من المكاست ام مائية التي
تحررة ي العروع األخيرةأ سواء اآلن إو علا المعى الطويلأ ما يتطلت م ا جتعاً وعمالً مستمراً
وإ كاراً وم اهم تفكير جعيعة.
م ر م تص الررن العشرين ومن خالل السي اريوهاة المتعععة لمتابعة والت بؤ بالتغيراة
للررن الحالي (الررن )70أ لوحظ إن تغير الم اخ وما يتصل به من األحعاث الم اخية المتطر ة ي
البلعان العربية تشكل مورجا ً للمخاطر لا يسبا له م يل من قبل ي الشعة والتكرارية وسرعة مولأ
سو تصل عرجة الحرارة نلا مستوياة قياسية لا تشتعها من قبل ي إماكن ك يرةأ وسيكون ه اا
هطوالة مطرية إقل أ ون خفاا هطول األمطار ج با ً نلا ج ت مع ارتفاع عرجاة الحرارةأ ي
م طرة تعا ي من تزايع ععع السكان وهشاشة البيئة وتعاظا مخاطر التصحرأ بل واألخطر من رلا
محعوعية الموارع خاصة ما هو حاعث من عرة الميال التي تستتلا إ لبتا ي الزراعة ()%66أ
وعجز بين المتاح والطلت تجاوز  %09ويصل ي تاية الربع االول من الررن لحوالي %16أ بما
يع ي اما السرعة بتطوير ظا حيات ا ي نعارة المورع لتعظيا ام تال إو ت ظيا االستتالا وترشيعل إو
كالهما ونال لن يكون لعي ا ما يكفي من الميال لر المحاصيل وععا الص اعة والت مية بشكل عاا إو
س لجأ لتو ير ميال الشرت للشعوت علا حسات الت مية ومستوياة المعيشة ي ظل مجتمعاة يشكل
يتا العخل الزراعي شامالً الرعي إساسا ً لحياة  %92من سكان الوطن العربيأ و سبة مشاركة
عالية ي اجمالي ال اتم الرومي.
تشير الحرائا المعرو ة نلا إن الم طرة العربية هي األقل مساهمة ي إسبات تغير الم اخأ
ولكن ر ا رلا رع إ ر تغير الم اخ بالفعل إو سو يؤ ر علا معظا سكان الم طرة العربيةأ وستزيع
تربرباة وترلباة الم اخ  climate variabilityوكرلا الرابلية للتضرر  vulnerabilityوخصوصا ً
بين الطبراة التامشية ي مستوى معيشتتا كتؤالء الرين يعتمعون اعتماعاً كبيراً علا الموارع
الطبيعية م ل المزارعين والرعاة وكرلا الفرراء وسيؤ ر إيضا علا عي اميكية ال وع gender
 dynamicsخاصة المرإة واألطفالأ وصحة ال اس .ما يرارت سبة  %12من شعوت الم طرة
العربية (وتععاعها ي اهز  172مليون سمة عاا )7207أ إ ما يرترت من حو  072مليون شخص
من الفرراءأ الرين يمكن وصفتا بأ تا األقل قعرة ومرو ة علا التعامل مع هرل التغييراةأ وها
األك ر عرضة آل ارها السلبية .الفرراء والمتمشين يجعون صعوبة إكبر ي التكي مع هرل التغييراة
بما ي رلا قعرتتا علا استخعاا التك ولوجيا المبتكرةأ ضالً عن الخطط المحعوعة المع ية بالحماية
االجتماعية والمعيشيةأ والحع من هرل اآل ار السلبية علا الحياة ومستوى المعيشة.
ب -أهداف المشروع :تحعيتع الم تاطا المعرضتة للجفتا
مخاطر الجفا علا الم طرة العربية.
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ج -مكونات المشروع:
 الحصول علا البيا تاة والمعطيتاة الفضتائية راة قتعراة تمييتز  250mولست واة طويلتة
حتا تاية األعواا المحععة للخطة.
 اعتتعاع وتجميتتع البيا تتاة لتكتتوين إرشتتي متتن الصتتور الفضتتائية إستتبوعية وشتتترية ولفتتتراة
زم ية طويلة.
 تحليل الصور المتحصل عليتا من خالل اتبتاع عالئتل عالميتة لريتاس الجفتا الزراعتي طبرتا ً
لل ظا العولية وحسات شعة الجفا الزراعي أ وتكرارية الجفا الزراعتيأ وطتول الفتتراة
المتصلة للجفتا الزراعتيأ وحستات تربترت الجفتا الزراعتي للوصتول نلتا خترائط خطتر
الجفا الزراعي.
 تحليل الجفا الم اخي من خالل عالئل  SPEIعليل التطوالة المطرية الرياسية والبخر تح
لس واة طويلة ومن بيا اة م اخية راة قعراة تمييز مختلفة لمعايرة ال تائم المتحصل عليتا
للجفا الزراعي.
 مراطعتتة البيا تتاة المتحصتتل عليتتتا ونيجتتاع العالقتتة بتتين المؤشتتراة الستتابرة واستتتخعاماة
األراضتتي (الغطتتاء األرضتتي) متتن التتعول العربيتتة وتحعيتتع الم تاطا المتتتأ رة متتن المراعتتي
والزراعاة المطرية والغاباة ي العول العربيةأ و ي إحواا األ تار المشتركة.
 نععاع تررير حول تأ ير الجفا علا االستتررار تي التعول العربيتة وعالقتته بتاألمن الغترائي
والتجرة واألبعاع االقتصاعية االجتماعية.
 تحعيع استراتيجياة معارة مخاطر الجفا ي الم اطا المختلفة.
د  -أنشطة المشروع:
األنشطة

المواقع

 الحصول علا البيا اة والمعطياة الفضائية والم اخية المتاحةوالمرتبطة بعراساة الجفا .
 عراسة وتحليل هرل البيا اة وترييمتا ضمن ال ظا المستخعمة وع اصرالتما ل واالختال .
 ت فير عورة تعريبية حول مراقبة الجفا باستخعاا االستشعار عن بعع. نععاع تررير حول الم اطا المعرضة لخطر الجفا ووضع عليلالم تجية الخاصة ب ظا نعارة الجفا (المراقبة واالستععاع).
 التركيز علا الم اطا الساخ ة ونععاع ترارير حول حالة الجفا يالوطن العربي مع نععاع تررير تفصيلي لترل الم اطا.
 ت فير ورشة عمل عربية حول استخعاا وتحليل واستخالص البيا اةوالمعلوماة راة العالقة من ظا المراقبة الخاصة وعرا ال تائم.

العول العربية
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 توحيع ظا قيتاس الج فتا وايجتاع الت تا ا تي ظتا نعارة الجفتا تي المستتوى التوط ي بتين
العول العربية مع المستوى امقليمي العربي و تباعل الخبراة العربية.
 ترييا مخاطر الجفا علا المحاور المختلفة (الزراعة و ظا اممعاع بالميال).
 ترييا معى الرابلية للتضرر.
 تطوير ظا لمراقبة المحاصيل ي مراحل موها المختلفة.
 تفصيل مؤشراة الجفا بما يت است مع خصائص الم اطا المختلفة.
 وضع ال تائم المتحصل عليتا ي الشبكة الع كبوتية لعرا تائم المشروع.
 ترعيا تائم المتحصل عليتا بين ايع اصحات الررار من اجل تروية ظا ععا الررار.
 ن شتتتاء وحتتتعاة مراقبتتتة الجفتتتا باستتتتخعاا تر يتتتاة االستشتتتعار عتتتن بعتتتع و ظتتتا المعلومتتتاة
الجغرا ية.
 تتيئة كواعر وط ية قاعرة علا رصع هرل الظاهرة و اعارتتا بشكل جيع.
و -الجهات المشاركة في المشروع :المؤسساة الوط ية المع ية ي العول العربية.
زـ مدة المشروع 7209 :و .7206
ح -موازنة المشروع :ترعر مواز ة هرا المشروع ب حو  72222عوالراً إمريكيا ً لكل من العامين
 7209و .7206
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 3-4البرنامج الفرعي لإلدارة المستدامة لرأراضي واستعماالت المياه
تيجة للتغيراة الم اخية التي تشتعها الم طرتة العربيتة والمتم لتة با خفتاا معتعالة التطتول
المطر وارتفاع ملحوظ ي عرجاة الحرارةأ وللتزايع المتسارع ي ال متو الستكا ي وازعيتاع التوعي
البيئتتي والصتتحي لتتعى المتتواطن العربتتيأ نضتتا ة نلتتا ازعيتتاع الطلتتت علتتا الميتتال أل تتراا متعتتععة
كالزراعتتة والص ت اعة والستتياحة والشتترتأ وإستتبات ععيتتعة إختترى إعة تتي مجملتتتا نلتتا شتتح الميتتال
الترليعية ي الم طرةأ رع باتة مشكلة الميتال والصتراع علتا امتالكتتا متن إهتا مشتاكل الم تاطا التتي
تعا ي من عرة وشح موارعها المائية المتاحة.
من إجل رلا رع ت به المركز العربي "إكساع" ولفة نلا ضرورة االستفاعة من مصاعر الميال
يتر الترليعيتتة كالميتال المالحتتة والعسترة والمعالجتتة والرماعيتتة ونعتاعة استتتعمالتا تي التتر الزراعتتيأ
خاصة وإن معظا العول العربية تعا ي من عجز ي موارعها المائية الترليعيةأ حيث ت تشر الميال ير
الترليعية بكمياة ال يستتان بتا ي مختل إرجاء الوطن العربيأ ترتعر بتأك ر متن  06مليتار ا1أ وإن
كمياة كبيرة م تا ال يستفاع م تاأ لرا شن استعمال هرل ال وعية من الميال لأل راا الزراعية يستاعع
علا التوسع ي الزراعة المروية من جتةأ وتو ير الميال العربة لأل راا المع يتة متن جتتة إخترىأ
نالّ إن االستعمال ير المر ن و ير المرشتع لتترا ال توع متن الميتال يتؤع نلتا تتعهور التربتة وتملحتتا
وتلو تا و رع قعرتتا ام تاجية.
وبتع تطبيا نعارة م لا الستعماالة الميال المالحتة والمعالجتة تي إمتاكن تواجتعهاأ ونيجتاع
الترا تتاة واألستتاليت التتتي ت تو ر ن تاج تا ً اقتصتتاعيا ً جيتتعاً متتع المحا ظتتة علتتا الرتتعرة ام تاجي تة للتربتتة
واستعامتتا وم ع تعهورهاأ عمل المركز العربي "إكساع" خالل الس واة الماضتية متع التعول العربيتة
وضتتمن خطتتط عملتته نلتتا تحعيتتع العتب تاة الملحيتتة للععيتتع متتن المحاصتتيل بتتتع اختيتتار المحصتتول
الم استتت لملوحتتة الميتتال المتتتو رة تتي الم طرتتةأ وتتتا شتتر زراعتتة محاصتتيل حرليتتة وعلفيتتة وصت اعية
جعيتتعة متحملتتة للملوحتتة وراة متترعوع اقتصتتاع جيتتع لتتعى المتتزارع العربتتيأ كمتتا إوجتتعة الترا تتاة
الالزمة والطرائا اآلم ة الستعمال الميال المعالجتة ومخلفاتتتا الصتلبة (الحمتأة) متن ختالل الععيتع متن
األبحاث والعراساة الحرلية لمتابعة ورصع الملو تاة الستمية والجر وميتةأ نضتا ة نلتا االستتفاعة متن
مختل إ واع المخلفاة العضوية ال باتية والحيوا ية البشترية تي ن تتال الغتاز الحيتو كمصتعر جعيتع
للطاقة.
سيستتتتمر "إكستتتاع" ختتتالل عتتتامي  7209و 7206تتتي نجتتتراء العراستتتاة العلميتتتة والبحتتتوث
التطبيرية ي مجال االستعمال الفعّال واآلمن للميال ير الترليعية سواء المالحة إو المعالجة إو الرماعية
و رلتا تائجتا وتطبيرتا لتعى المتزارع العربتيأ والعمتل علتا شتر الطاقتة البعيلتة تي الريت العربتي
و شتتر زراعتتة المحاصتتيل المالئمتتة والمتحملتتة لظتترو التتعول العربيتتة باالعتمتتاع علتتا الخبتترة التتتي
اكتسبتا إكساع عبر مسيرته الطويلةأ ومتابعة إ شطته من خالل ت فير المشاريع التالية:

الخطة-األراضي 7102-7102

009

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "أكساد"
"The Arab Center for The Studies of Arid Zones and Dry Lands" ACSAD
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0-3-4مشروع اإلدارة المثلى الستعمال المياه المالحة والعسرة في الري
لدى المزارع العربي
أ -الخلفية والمبررات:
ت تشتتر الميتتال المالحتتة ومتوستتطة الملوحتتة " "Salinity Waterنضتتا ة نلتتا الميتتال العستترة
" "Brackish Waterبمختل مصاعرها سواء كا ة ميا ًل جو ً
يتة إو ميتال صتر زراعتيأ بكميتاة
اليستتان بتا ي الم طرة العربيةأ وهي تشكل مصعراً مائيا ً هامتا ً متن المصتاعر الرعيفتة للميتال العربتة
بحكا حجمتا المتزايعأ يمكتن نعخالتتا كرعيت متجتعع ضتمن المواز تة المائيتة الوط يتة لزيتاعة ام تتال
الزراعي وتلبية احتياجاة السكان المتزايعة من الغراء والكساء.
لرتتع توصتتل إكستتاع نلتتا تتتائم هامتتة تتي مجتتال تحستتين نعارة األراضتتي ون تاجيتتتتا وترشتتيع
استتت مارها وصتتوالً نلتتا الت ميتتة المستتتعامة لمتتوارع األراضتتي وتحعيتتع العالقتتة بتتين التربتتة والميتتالأ
بامضا ة نلا اختيار وسائل وإساليت اجحة الستتعماالة الميتال يتر الترليعيتة وترشتيعها تي الرطتاع
الزراعيأ حيث إوضح إكساع إن تطبيا ترا اة الر الحعيث وجعولة الر ونضا ة بعتا محست اة
التربة كاألسمعة العضوية بأشكالتا ومصتاعرها المختلفتة ع تع استتعمال الميتال المالحتة يلعتت عوراً تي
المحا ظة علا خصوبة التربة وععا تعهورها بفعل التملح إو التغعاأ وزياعة قعرتتا ام تاجيتةأ حيتث
إعة نلتتا تحريتتا زيتتاعة تتي ن تاجيتتة المحاصتتيل الحرليتة تراوحتتة بتتين %77-07أ و حتتو %12 -12
للمحاصيل العلفية مع المحا ظة علا التربة.
وبما إن المزارع العربي هو التع األساس لالستفاعة من تائم التجارت واألبحاث تشن هترا
المشروع يت اول تطبيا امعارة الم لا الستعماالة الميال المالحة والعسرة لتعى المتزارع العربتي متن
خالل شر األساليت والترا اة المتحصل عليتا ي بعا العول العربية التي تستعمل بصفة اقتصاعية
هرل ال وعية من الميال ي زراعاتتا المختلفة.
ب -أهداف المشروع :تطبيا امعارة الم لا الستعماالة الميال المالحة والعسرة ي إماكن تو رها
لعى المزارع العربيأ و شر زراعة المحاصيل المتحملة للملوحة ي الري العربيأ بتع زياعة
ام تال الزراعيأ وتحسين عخل المزارعأ مع المحا ظة علا خصوبة التربة وقعرتتا ام تاجيةأ
والمساهمة ي تحريا الت مية الزراعية العربية المستعامة.
ج -مكونات المشروع:
 تطبيا تائم البحوث والعراساة المتعلرة باستعمال الميال المالحة ي الزراعة لعى المُزارع
ي العول العربية.
 مراقبة الخصائص المختلفة للتربة تيجة استعمال الميال المالحة والعسرة ي الر للمحا ظة
علا خصوبة التربة وععا تعهورها.
 شر زراعة محاصيل جعيعة "علفيةأ حرليةأ حراجيةأ طبية وعطرية"أ وعراسة تأ ير الميال
المالحة ومتوسطة الملوحة ي ن تاجيتتا كما ً و وعا ً.
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د -أنشطة المشروع:
المواقع

األنشطة

مراقبتة كميتتة و وعيتة ميتتال التر وحركتتة األمتالح ع تتع استتعمال الميتتال
المالحة ي الر الزراعي.
تحعيتتع االحتياجتتاة المائيتتة الالزمتتة وضتتبط كميتتة و وعيتتة ميتتال التتر
لتحسين ن تاجية المحاصيل لعى المزارع العربي.
التتر بالت تتاوت إو المتتزل بتتين الميتتال المالحتتة والعربتتة لتتر المحاصتتيل
المختلفة لعى المزارع العربي.
تطبيتتتا معتتتامالة ستتتيل مختلفتتتة ع تتتع ر محاصتتتيل الرمتتتح – التتتررة
الصفراء – البيرية العلفية – العخن بالميال المالحة.
نضا ة الزيولية الطبيعتي للتربتة ع تع زراعتة محاصتيل عورة زراعيتة
"قمح -ررة صفراء -بيرية-العخن" مروية بالميال المالحة.
نضتتتا ة المتتتاعة العضتتتوية بأشتتتكالتا وإ واعتتتتا المختلفتتتة لزيتتتاعة مراومتتتة
تو سأ الجزائرأ
المحاصيل للملوحة.
السعوعيةأ سوريةأ
تطبيا حرا اة بأعماا مختلفة ع ع ر بعا المحاصيل بميال مالحة.
العرااأ الكويةأ ليبياأ
استعمال التسميع الحيو والمتاعة العضتوية ع تع ر بعتا المحاصتيل
مصرأ المغرتأ
الحرلية والعلفية بالميال المختلفة الملوحة.
ومحطات بحوث
تطبيتتتا ترا تتتة الترستتتية الملحيتتتة ور بعتتتا المحاصتتتيل بميتتتال متفاوتتتتة
المركز العربي "أكساد"
الملوحة.
نعخال طرائا التر الحتعيث " ت رتيطأ ررارأ تحتة ستطحي بتالروارير"
لر المحاصيل بالميال المالحة والعسرة.
تطبيتتا إ ظمتتة التتر والصتتر الزراعتتي الحعي تتة ع تتع استتتعمال الميتتال
المالحة ي الر الزراعي
شر زراعة ال باتاة الطبية "حبة البركةأ الكمونأ اليا ستونأ الكزبترةأ
الرشاع"أ و راس الزيتون والخروت مروية بالميال المالحة.
امعارة المتكاملتتة الستتت مار التتترت المتملحتتة والمتتتأ رة بالملوحتتة و ظتتا
ام تال الزراعي المستعاا.
ت مية الرعراة البشرية والوعي البيئي لعى المتزارع العربتي تي مجتال
استعماالة الميال المالحة والعسرة ي الر الزراعي.
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هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 نعارة جيعة الستعماالة الميال المالحة والعسترة وبكفتاءة عاليتةأ وزيتاعة ام تتال الزراعتي متع
المحا ظة علا ن تاجية التربة وم ع تعهورها.
 زياعة عخل المزارع العربي وتحسين مستوى معيشته.
 تخفي العتء عن استعمال الميال الترليعية ي الر الزراعتي وتو يرهتا لأل تراا األخترى
كالشرت واالستعماالة األها.
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و -الجهات المشاركة :المؤسساة المع ية والمراكز البح ية ي تو س والجزائر والسعوعيةأ سورية
والعراا والكوية وليبيا ومصروالمغرت.
ز -مدة المشروع 7209 :و .7206
ط -موازنة المشروع :تر عر مواز ة المش روع ب  002222عوالر إمريكي لعاا  7209ومبل
 027222عوالر إمريكي لعاا .7206

 7-3-4مشروع استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة ومخلفاتها الصلبة (الحمأة)
في الزراعة العربية
أ -الخلفية والمبررات:
تبرل العول العربية جتوعاً مك فة لزياعة ام تال الزراعي لتلبية احتياجاة السكان المتزايعة
من الغراء والكساءأ نال إ ه مع تزايع ععع السكان وا خفاا مععالة التطول المطر وازعياع الحاجة
للمتطلباة المائية أل راا الر والص اعة والشرتأ رع ظترة مشكلة رص الميال وتفاقمة .لرا
رع بعإة األ ظار تتجه حو وع من إ واع الميال ير الترليعية تتم ل بالميال العاعمة المعالجة
 Treated wastewaterوالتي تشكل مصعراً هاما ً من مصاعر الر الزراعي لتلبية االحتياجاة
المشار نليتا آ فا ً .وهي آخرة بالتزايع عاما ً بعع عااأ حيث وصلة كمية الميال المعالجة ي الوطن
العربي نلا إك ر من  9مليار ا /1س ةأ يستعمل م تا ي الر الزراعي حو  %99والباقي يصر
نلا البحار والمسطحاة المائيةأ ير إن استعمال م ل هرل الميال ال يخلو من اآل ار البيئية الضارة
علا كل من التربة والمحاصيل الزراعية والميال السطحية والجو ية والصحة العامة والبيئة بشكل
عاا .األمر الر يتطلت توخي الحرر الشعيع ع ع استعمالتا وضرورة المتابعة العقيرة والرصع
المستمر للتربة والمحاصيل المروية بم ل هرل الميال.
كما إن المخلفاة العضوية الصلبة "الحمأة " "Sewage Sludgeال اتجة عن معالجة ميال
الصر الصحي تتراكا ي محطاة المعالجة مسببة مشكلة بيئية هامةأ حيث ترعر كمية الحمأة
الجا ة ي الوطن العربي بأك ر من  9مليون طن/س ةأ مما يععو نلا ضرورة التخلص م تا بشكل
آمن بيئياًأ تي تشكل مصعراً جيعاً و يا ً بالع اصر الغرائية الالزمة ل مو ال باةأ بامضا ة الرتفاع
سبة الماعة العضوية يتا التي تعمل علا تحسين خصائص التربة الفيزيائية والكيميائيةأ نالّ إن
استعمالتا بشكل عشوائي يسبت آ اراً خطيرة علا مو ال باة و راء الحيوان وعلا الصحة العامة
لل سان.
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فر المركز العربي "إكساع" الععيع من العراساة واألبحاث ي بعا العول العربية حول
استعماالة هرل الميال ومخلفاتتا الصلبة وتأ يراتتا ي خصائص التربة و ي ن تاجية المحاصيل
الزراعية كما ً و وعاًأ نضا ة نلا تحعيع الخصائص الكيميائية والسمية والجر ومية للميال المعالجة.
وتضم ة الطرائا السليمة الستعمال الميال المعالجة وطرائا الر التي ت است هرل ال وعية من
الميالأ كما قاا إكساع بعراسة ورصع الععيع من حاالة التلوث البيئي ي إماكن ا تشار الميال العاعمة
ير المعالجة واستعمالتا بشكل عشوائي ي الر الزراعيأ وعمل علا كيفية حسات تلوث
األراضي الزراعية بالملو اة المختلفة ع ع ريتا بم ل هرل الميال وتسميعها بالمخلفاة الصلبة.
بي ة تائم تلا العراساة واألبحاث إن ن تاجية المحاصيل الحرلية والعلفية والم مرة المروية
بالميال المعالجة إو المسمعة بالحمأة ازعاع بشكل ملحوظ ومع و ب ست تراوحة بين %72-72
مرار ة بالر بالميال الجو ية إو ير المسمعة بالحمأةأ مع براء تراكيز إها الع اصر ال ريلة السمية ي
ال سيم ال باتي لتلا المحاصيل وإععاع الجرا يا الضارة علا سطحتا ضمن حعوع المحتوى الطبيعي
وبعيعة جعاً عن عتبة السمية الضارة بصحة ام سان والحيوان.
و تيجة الهتماا الععيع من العول العربية وخاصة تلا التي تعا ي من شح و عرة موارعها
المائية الترليعية بشعاعة استعمال مياهتا المعالجة ي الر الزراعي بشكل آمن ومرشع ومر نأ و تيجة
لما توصل نليه إكساع من تائم هامة ي ترشيع استعمال الميال المعالجة ومخلفاتتا الصلبة (الحمأة)
االستعمال اآلمن بيئيا ً وزراعياًأ سيستمر إكساع ي ت فير إ شطة هرا المشروع ي عول عربية جعيعة
و شر وتعميا تائجه علا المزارعين العرت.
ب -أهداف المشروع :شر ترا اة استعماالة الميال المعالجة ومخلفاتتا الصلبة لعى المزارع
العربيأ واالستفاعة من هرل ال وعية من الميال ير الترليعية ي ر المحاصيل العلفية والص اعية
والحراجية وترليل العتء عن استعمال الميال الترليعيةأ مع مراقبة خصائص التربة وخصوبتتا لععا
تعهورها بفعل التلوث إو التغعا.
ج -مكونات المشروع:







تحعيع خصائص وصفاة الميال العاعمة المعالجة والحمأة قبل استعمالتا ي الر الزراعي.
تحعيع الخصائص المختلفة للتربة قبل زراعتتا.
ترعير ن تاجية المحاصيل المروية بالميال المعالجة والمضا نليتا الحمأة ومرار تتا بم طرة
شاهع.
رصع ومتابعة التغيراة الحاصلة ي التربة وبخاصة تراكا الع اصر المعع ية ال ريلة يتا
ورشحتا نلا الميال الجو ية.
ترعير الع اصر ال ريلة السامة ي ال سيم ال باتي للمحاصيل المروية بم ل هرل الميال.
رصع التلوث الجر ومي ي ال باتاة المروية بالميال المعالجة ومراقبة هجرتتا للميال الجو ية.
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د -أنشطة المشروع:
األنشطة

المواقع

 مراقبة وعية الميال المعالجة المستعملة تي التر وتحليلتتابشكل عور لمعر ة محتواها الجر ومي والكيميائي.
 استتتعمال الميتتال المعالجتتة لتتر بعتتا المحاصتتيل الحرليتتةوالعلفية والص اعية والحراجية.....نلخ.
 تطبيا ترا اة ر مختلفة " ررار – سطحي – ت ريط " ع عر المحاصيل بميال الصر الصحي المعالجة.
 متابعتة تتراكا بعتا الع اصتر ال ريلتة Pb, Ni, Cr, Cd, Asتتتتي التربتتتتة وا ترالتتتتتا لل ستتتتم ال باتيتتتتة للمحاصتتتتيل
المزروعة.
 الرصع الجر ومي والسمي لل باتاة المروية بالميتال العاعمتةوالمعالجة.
 استتعمال الميتال المعالجتة تي ر بعتا األ تواع الحراجيتةي ظرو الم اطا الجا ة وشبه الجا ة.
 عراستتتتة استتتتتعمال حمتتتتأة الصتتتتر الصتتتتحي تتتتي تستتتتميعالمحاصيل الحرلية والص اعية.
 عراسة تأ ير نضا ة الحمتأة تي خصتائص التربتة الفيزيائيتةوالخصوبية.
 عراستتة تتتأ ير نضتتا ة حمتتأة الصتتر الصتتحي تتي تتتراكاالع اصر ال ريلة ي التربة وا ترالتا نلا إ سجة ال باة.
 ر تتع التتوعي البيئتتي لتتعى الفالحتتين ع تتع استتتعمال م تتل هتترلالميال والحمأة.
 عراسة االستفاعة متن الع اصتر الخصتوبية كأستمعة كيميائيتةمتو رة بالميال المعالجة.
 مراجعتتة المعتتايير الوط يتتة والسياستتاة العربيتتة لالستتتعمالاآلمن للميال المعالجة ي الر الزراعي.
 تطبيتتتا امعارة الحرليتتتة الم لتتتا للتربتتتة والمحاصتتتيل ع تتتعاستعمال الميال المعالجة ي الر .
 عراستتة التتتأ يراة البيئيتتة علتتا مستتتوى المزرعتتة والميتتالالجو ية ع ع استعمال الميال المعالجة ومخلفاتتا الصلبة ي
الزراعة.
 عراستتتة التريتتتيا االقتصتتتاع واالجتمتتتاعي والعائتتتع المتتتاعمعاعة استعمال الميال المعالجة ي الر الزراعي بالتعول
العربية.

األرعنأ تو سأ
الجزائرأ السعوعيةأ
سوريةأ عُمانأ
العرااأ الكويةأ
ليبياأ مصرأ
المغرتأ اليمنأ
ومحطات بحوث
المركز العربي
"أكساد"
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هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:







نعخال الميال المعالجة ي المواز ة المائية عاعمة للميال العربة المخصصة للر الزراعي.
شر الوعي حول االستعمال األم ل للميال العاعمة المعالجة ومخلفاتتا الصلبة ي الزراعة.
تطبيا الترا اة والطرائا المالئمة الستعمال الميال المعالجة ي الزراعتة متع المحا ظتة علتا
ععا تلوث التربة والميال الجو ية وال باة.
الترليتتل متتن استتتعمال األستتمعة الكيميائيتتة تيجتتة تتتو ر كميتتاة البتتأس بتتتا تتي الميتتال المعالجتتة
ومخلفاتتا الصلبة " الحمأة ".
زياعة مساحة األراضي الزراعية المروية.
تحسين خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية وزياعة خصوبتتا ون تاجيتتا.

و -الجهات المشاركة في المشروع :المؤسساة والجتاة الوط ية المع ية ي كل من األرعنأ
تو سأ الجزائرأ السعوعيةأ سوريةأ سلط ة عُمانأ العرااأ الكويةأ لب انأ ليبياأ مصرأ المغرت
واليمن.
ز -مدة المشروع 7209 :و .7206
ح -الجهات المستفيدة :المؤسساة ومراكز البحوث العلمية والوحعاة امرشاعيةأ نضا ة نلا
المزارعين المستعملين لم ل هرل الميال ي الزراعةأ ورلا ي العول المشاركة ي المشروع.
ط -موازنة المشروع :ترعر مواز ة المش روع ب  92222عوالر إمريكي لعاا  7209ومبل 97222
عوالر إمريكي لعاا .7206

 3-3-4مشروع نقل تقانة إنتاج الغاز الحيوي إلى الريف العربي
أ -الخلفية والمبررات:
تع ّع تر ية ن تال الغاز الحيو أ وسيلة لتحريا ت مية اقتصاعية واجتماعيةأ وهي نحعى تر ياة
الطاقة ال ظيفة للمحا ظة علا البيئةأ من إها التر ياة المالئمة لظرو الري العربي الر يحو
علا إك ر من  072مليون وحعة حيوا يةأ تحو من الطاقة الكام ة مايعاعل  099مليون متر مكعت
من الغاز الحيو تعاعل بطاقتتا  7.6مليون اسطوا ة از م زلية وز تا  07ك من البوتان إو029
مليون لتر ب زين يوميا ً وتعطي من السماع مايعاعل  1مليون طن من السماع العضو يوميا ًأ حيث يتا
من خاللتا تحويل المخلفاة الحيوا ية والبشرية نلا از حيو يعطي سماعاً عضويا ً عالي الجوعة
وخاليا ً من البرور الضارة .كما يمكن للغاز الحيو ال اتم إن يغطي حاجة األسرة الريفية من الطاقة
الحراريةأ ويحوّ ل البيئة نلا بيئة ظيفةأ كما يحسّن من صحة األسرة الريفية.
يتم ل العائع االقتصاع المباشر ال اتم عن هرل الترا ة ي استخعاا الغاز الحيو كمصعر
ظي للطاقة الم زلية والسماع العضو  .وهي عائعاة اقتصاعية مجزية مرار ة بأسعار الطاقة
الترليعية واألسمعة األخرى المتاحةأ ععا عن العائعاة البيئية والصحية التي يصعت ترعيرها .واعتماعا
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علا التكالي والعائعاة الس وية المتحررةأ شن استرعاع رإس المال المست مر ي ن شاء وتشغيل وحعة
ن تال الغاز الحيو سيكون خالل خمس س واة .علما بأن عمر الوحعة الف ي  12عاما ً.
فر المركز العربي عشراة الوحعاة اال تاجية وبحجوا مختلفة تراوحة بين  01و 012متر
مكعت ي ععع من العول العربية (السوعانأ سوريةأ لب انأ المغرتأ اليمن)أ واعخالتا العملية
اال تاجيةأ بامضا ة ألهعا بح ية وتعريت كواعر محلية لتصميا ون شاء وحعاة ن تال الغاز الحيو .
ب -أهداف المشروع :استخعاا ترا اة الغاز الحيو لتحويل المخلفاة الحيوا ية والم زلية نلا
م تجاة مفيعةأ تساعع علا زياعة ام تاجية الزراعيةأ وتو ير الطاقةأ وتحسين البيئةأ ور ع مستوى
معيشة األسرة الريفيةأ وتعريت كواعر محلية علا تصميا وت فير وتشغيل وصيا ة وحعاة ن تال الغاز
الحيو .
ج -مكونات المشروع:
 اختيار األماكن الم اسبة م شاء وحعاة الغاز الحيو أ و ا معايير علمية وعقيرة:
إ .تو ر الر بة لعى المجتمع المحلي (األسر الريفية) لت فير وحعاة الغاز الحيو ي
إراضيتا بالررت من حظيرة الحيوا اة لعيتا.
ت .وجوع إراضي زراعية بحاجة للسماع العضو ال اتمأ مما يشكل مصعراً للعخل سواء
ي حال تسميع إرا األسرة الريفية إو ي حال بيعه كفائا عن حاجتتا.
ل .تو ر طرا المواصالة للوصول نلا الررى التي سيتا اختيارهاأ لغرا امشرا
والمتابعة.
 تعريت وتأهيل الكواعر الوط ية علا تصميا ون شاء وحعاة ن تال الغاز الحيو .
د -أنشطة المشروع:
المواقع

األنشطة
-

دراسة مواقع مختلفة في الريف العربي .

-

إنشاء مجموعة مخمرات من الحجم العائلي (ملكية
األسرة من  7 – 1أبقار أو مايعادلها )
إنشاء مجموعة مخمرات من الحجم المتوسط ( لمزارع
ملكيتها ما بين  022 – 72رأس من األبقار أو
مايعادلها من باقي الحيوانات) .
إقامة دورات تدريبية لكوادر محلية على تصميم
وإنشاء وتشغيل وصيانة وحدات إنتاج الغاز الحيوي .
إقامة أيام حقلية ألهالي وكوادر القرى المنفذ فيها
المشروع .

-

-
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الدول العربية
الراغبة

العام
7102

7102

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 شر وتوطين ترا ة الغاز الحيو ي قرى وم اطا المشروع مما يستا ي ظا ة البيئة والحع من
التلوث عن طريا تحويل المخلفاة الزراعية والبشرية نلا از حيو كمصعر للطاقة م خفا
الكلفة وتحة الطلت وسماع عضو لزياعة ام تاجية الزراعيةأ مما يستا كل رلا ي ر ع
المستوى االجتماعي والصحي واالقتصاع لسكان الم طرة.
 تعريت كاعر محلي قاعر علا تصميا ون شاء وتشغيل وصيا ة وحعاة ام تال الحيو

ي عولتا.

د -الجهات المشاركة :المؤسساة والتيئاة المع ية والمراكز البح ية ي العول العربيةأ والمزارعين
ي الري العربي.
هـ -مدة المشروع :عامي  7209و  7206واستمرار العمل ي الخطط الالحرة.
ح -موازنة المشروع :ترعر مواز ة المشروع ب  77222عوالر إمريكي لعاا  7209و19222
عوالر امريكي لعاا .7206
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خطة عمل البرنامج الرئيسي لرأراضي واستعماالت المياه
للعامين  7102و7102
دوالر أمريكي

الموازنة

البرامج والمشروعات

7102

7102

 0-4البرنامج الفرعي لمراقبة التصحر ومكافحته في الدول العربية.
 0-0-4مشروع مكافحة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية.
 7-0-4مشروع مراقبة التصحر في المنطقة العربية.
 3-0-4مشروع إعادة تأهيل األراضي الجبلية المتدهورة.
 4-0-4مشروع التعاون مع األليات العربية والدولية المعنية بمكافحة
التصحر.
إجمالي البرنامج
 7-4البرنامج الفرعي لدراسات التربة واألراضي وإعداد الخرائط.
 0-7-4مشروع مراقبة تدهور األراضي وتقديره على المستوى الوطني
باستخدام تقانات االستشعار عن بعد.
 7-7-4مشروع األحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي "المرحلة
الثانية".
 3-7-4مشروع اإلدارة المستدامة للموارد األرضية وإعداد خرائطها
باستخدام تقانة االستشعار عن بعد.
 4-7-4مشروع مراقبة الجفاف على المستوى الوطني باستخدام
تقانات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.
إجمالي البرنامج
 3-4البرنامج الفرعي لإلدارة المستدامة لرأراضي واستعماالت المياه.
 0-3-4مشروع اإلدارة المثلى الستعمال المياه المالحة والعسرة في
الري لدى المزارع العربي.
 7-3-4مشروع استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة ومخلفاتها
الصلبة (الحمأة) في الزراعة العربية.
 3-3-4مشروع نقل تقانة إنتاج الغاز الحيوي إلى الريف العربي.
إجمالي البرنامج

21111
21111
37111
31111

21111
27111
37111
31111

707111

701111

61111

27711

67111

61111

21111

67111

71111

71111

747111

742711

001111

017111

61111

67111

77111
777111

42111
702111

اإلجمالي العام

627111

624711
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