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أثر التغيرات المناخية  على موارد األراضي

اف وتغير ساعدت بعض األنشطة البشرية على تسارع التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجة الحرارة والجف❑

.نمط الرياح 

.من المتوقع أن يزداد معدل هذا التسارع إذا ما استمر انبعاث غازات الدفيئة على ما هو عليه ❑

وق فبزيادة التسخين الشمسي تجلت مظاهر التغيرات المناخية  في المناطق الجافة وشبه الجافة ❑

لي ، وهذا ما انعكس على موارد األراضي بما يوتزايد موجات الحرارة وتناقص الهطول المطرياليابسة، 

. وتناقص الغلةتدني إنتاجية األراضي ❖

وتناقص مساحاتها الصالحة للزراعةتدهور األراضي ❖

تحت تأثير عوامل التعريةتسارع انجراف التربة ❖

انخفاض مردود األراضي الرعوية ❖

تباطؤ عمليات تشكل ونشوء التربة❖

دهور وال بد من اإلشارة إلى خطورة تضافر التغيرات المناخية مع القوى الدافعة التي تؤدي إلى تسارع ت

اعية األراضي وتصحرها مثل الضغط السكاني والتكثيف الزراعي والرعي الجائر واالحتطاب واإلدارة الزر

:  غير الرشيدة وهذا ما ينتج عنه أشكال مختلفة لتدهور األراضي مثل

يب المواد ترس–تخريب سطح األرض –ضياع التربة السطحية ) للتربة الريحيالتدهور بعفل االنجراف ❖

( زيادة هبوب العواصف الغبارية والرملية –تشكل الكثبان الرملية –زحف الرمال –المنقولة 

(  الغدق–التجفيف –تشكل القشرة وانسداد المسامات –االنضغاط ) التدهور الفيزيائي للتربة ❖

ئية التلوث باألسمدة والمبيدات الكيميا–ضياع المخصبات –التملح ) التدهور الكيميائي للتربة ❖



التغيرات المناخية التخفيف من أثر 
لى موارد تتلخص الفرص المتاحة في الوطن العربي للتخفيف من اآلثار السلبية للتغيرات المناخية ع

:  األراضي بما يلي

.  وإعادة تأهيل األراضي المتدهورةمكافحة التصحر ❑

.  لزيادة مخزون التربة من الكربونالمحاصيل والمراعي تحسين إدارة أراضي ❑

للتخفيف من انبعاث غاز أوكسيد األزوت اآلزوتيةتحسين استخدام األسمدة ❑

. كبدائل للوقود األحفوريتشجيع استخدام الغاز الحيوي والطاقة الشمسية والرياح ❑

جير وتخفيف قطع األشجار ومنع الحرائق، وتشجيع عمليات التشالغابويةتحسين إدارة األراضي ❑

.  وإنشاء األحزمة الخضراء لزيادة حجم المظلة النباتية

.  اضياتباع منهجيات علمية في مراقبة وتقييم تدهور األراضي وتطوير اإلدارة المستدامة لموارد األر❑

نباتي وإعداد عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تحليل الغطاء التطوير استخدام تقنيات االستشعار ❑

. خرائط األراضي والتخطيط الستعمالها

. (الغابات –المراعي –المروي –المطري ) تحسين العمليات الزراعية في مختلف نظم الزراعة ❑



التكيف مع التغيرات المناخية 

:  تتلخص اإلجراءات المتعلقة بموارد األراضي للتكيف مع التغيرات المناخية بما يلي

تعديل مواعيد فالحة األراضي وإعدادها للزراعة ❑

بما يتناسب مع طبيعة التغير المناخيتعديل أساليب ووسائل صيانة األراضي ❑

تتناسب مع التغير المناخي تبني نظم زراعية حديثة ❑

عاد بما يخدم مختلف أبتطوير وسائل وأساليب حيازة التكنولوجيا ومعالجة المعلومات❑

التخطيط والتنمية المستدامة لموارد األراضي 

اسات ، وتحديث السيالتطوير المؤسسي وبناء القدرات ومراجعة عملية التخطيط الوطني❑

.  والتشريعات الخاصة بموارد األراضي

تطوير البيئة الداعمة لتنمية موارد األراضي وتخطي معوقاتها ❑

. وإدارتها لصالح التنمية الوطنية والتكامل اإلقليميترشيد سياسات الهجرة ❑



دور أكساد في التكيف مع التغيرات المناخية

لتربة وزحف في البيئات الرئيسية بالدول العربية والحد من انجراف انقل تقنيات مراقبة التصحر ومكافحته ❑
. الرمال

واتخاذ اإلجراءات الخاصة بوقف انتشار هذه مساعدة الدول العربية في إعادة تأهيل األراضي المتدهورة ❑
.  الظاهرة وعودة األراضي إلى سابق انتاجيتها

ا في ووضع البرامج المالئمة وإدماجهرفع كفاءة قدرات المؤسسات الوطنية في مجال إدارة الموارد الطبيعية❑
. خطط التنمية الوطنية 

وجيه نحو اعتماداً على خرائط التربة والغطاء النباتي والتاإلدارة المستدامة لموارد األراضي تطبيق منهجيات ❑

. االستعمال األمثل لألراضي

اصة مياه ، خباستعماالت المياه غير التقليدية في الري الزراعيتنفيذ األبحاث وتعميق الدراسات المتعلقة ❑
الصرف الزراعي والمياه المالحة ومتوسطة الملوحة

سة وتطوير نظام اإلنذار المبكر لمراقبتها ودراتطوير وتوسيع قاعدة المعرفة حول ظاهرة تدهور األراضي ❑
.  تأثيرها من النواحي البيئية واالقتصادية واالجتماعية

يل النهج حول مخاطر تدهور األراضي الناتجة عن التغيرات المناخية، وتفعنشر الوعي لدى السكان المحليين ❑
.  التشاركي في إعادة تأهيل هذه األراضي وحمايتها وتحسين إدارتها والحد من الضغوط الواقعة عليها

، اد خرائطهاالعاملة في مجال استثمار موارد األراضي وإعدتدريب وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية ❑

. ومراقبة الجفاف الزراعي والتخفيف من أثاره السلبية على البيئة واألنسان



في التعامل مع تغير المناخ أكسادنماذج من أنشطة 

لجنة معريكاربالتعاون)مشروع دراسة التغيرات الُمناخية في المنطقة العربية، وآثارها على الموارد المائية ❑

االسكوا، ومنظماٍت دوليةٍ أخرى/األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

ناطق من أجريت حديثاً بالتعاون مع منظمتي الفاو، واالسكوا، في بعض الم-أكساد-في دراسةٍ للمركز العربي❑

يل الزراعية الدول العربية، حول تأثير التغيرات الُمناخية على إنتاج عدٍد من المحاصيل، ُوجد أن إنتاجية المحاص

خالل العقود القادمة % 30و10من المتوقع أن تنخفض بنسبة بين 

دول على تطوير نظام الزراعة الحافظة، وأسهم إلى حٍد بعيد في تعميم استخدامه في العديد من الأكسادعمل ❑

يف مع آثار العربية، منها العراق، لبنان، السودان، موريتانيا، وسورية، باعتباره نظاماً زراعياً يساعد في التك
تغير الُمناخ

اعية، على موضوع التكيف مع ظروف البيئات الجافة، وندرة الموارد المائية، وتدهور األراضي الزرأكساديعمل ❑

ر، ونشر زراعة سالالٍت مختلفٍة من القمح وا. واتساع مساحات التصحر لشعير بلغ وبناًء عليه استنبط  وطوَّ

صنفاً، وهي أصناٌف متحملةٍ لظروف الجفاف، ومقاومة لألمراض، 83عددها 

ة عشرات مشاريع حصاد مياه األمطار في الدول العربية، منها اليمن والسعودية والعراق وسوريأكسادنفذ ❑

ومصر، 



المنطقةفيالريكفاءةرفعحولمشروعبتنفيذعربيةدولة13منخبراءمعبالتعاونأكسادقام❑

ددحالعربية،الدولفيالريكفاءةحولشاملةدراسةٍ إعدادالمشروع،هذانتائجمنكانوقدالعربية،

هدرمنلحدللرفعها،العمليةالفنيةواألساليبالكفاءة،هذهالنخفاضالمختلفةالحقيقيةاألسبابفيها

الفاوةمنظممعبالتعاونالتدريبيةالدوراتمنسلسلةنظمكماالُمناخ،تغيرآثارمعوالتكيفالمياه،

.الحقليالتدريبعلىالتركيزمعالمجالهذافيالقدراتلبناء

رمليةالالكثبانوتثبيتالزاحفةالرمالوحركةالرمليةالعواصفمراقبةمجالفيأنشطتهأكسادتابع❑

المشاريعمنالعديدالمجالهذافيونفذالمتدهورة،األراضيتأهيلوإعادة



مراقبة التصحر ومكافحته في الدول العربية

تأهيل مناطق متدهورة بالسودان

ةمكافحة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية في البادية السوري

ديةتأهيل المناطق الرعوية بالسعو
اإعادة تأهيل المناطق المتدهورة بسوري

العراقيالحمادتنمية حوض 

إعادة تأهيل المدرجات باليمن



(  أكستتتتاد)المركتتتتز العربتتتتي اهتتتتتم

متتتتن تتتتتدهور األراضتتتتي بقضتتتتايا 

ختالل إجتراء البحتوث والدراستتات 

، ةوتنفيتتتتتذ المشتتتتتاريع التطبيقيتتتتت

يبية  إضافةً إلى عقد الدورات التدر

.وورش العمل المختلفة 

ات وتقييمها، وتنفيذ مشروعتدهور األراضيدراسة حاالت 

لدولية رائدة والتدريب ونقل التكنولوجيا ، ومتابعة األنشطة ا

.            في هذا المجال 
(ألكسادمن النظام الداخلي ) 

-

تدهور األراضيمراقبة

اضيالميداني لعمليات تدهور األرالتقييم

تأهيل األراضي المتدهورةإعادة

سادأك–التصحر وتدهور األراضي في استراتيجية 



مراقبة تدهور األراضي بالمنطقة العربية



درجات التدهورمعايير التقييم

شديدمتوسطبسيط

في األراضي غير الزراعية

%األراضي المغطاة بالكثبان الرملية 

% 70أكثر من % 70-30% 30أقل من 

%10أقل من %30-5010-30% بالنباتاتاألراضي المغطاة 

األراضي الزراعية 

إزالـة التربة علتى نطتاق واستع فتي -
المنطقـة 

% 10أكثر من % 10-5% 5أقل من 

%50اكثر من %50-25%25أقل منفقدان االنتاج للمحصول 

درجات التدهورمعايير التقييم

شديدمتوسطبسيط

في األراضي غير الزراعية

%األراضي المغطاة بالكثبان الرملية 

% 70أكثر من % 70-30% 30أقل من 

%10أقل من %30-5010-30% بالنباتاتاألراضي المغطاة 

األراضي الزراعية 

إزالـة التربة علتى نطتاق واستع فتي -
المنطقـة 

% 10أكثر من % 10-5% 5أقل من 

%50اكثر من %50-25%25أقل منفقدان االنتاج للمحصول 

معايير التقييم

درجات تدهور التربة

شديدمتوسطبسيط

ص تملتح التربتتة بنستبة المتتادة الصتلبة فتتي مستتتخل
التربة 

0.60أكثر من 0.2-0.40.40-0.60

30-1010-66-3لتر / ملوحة الماء األرضي جرام 

1.5أكثر من 1.0-1.00.5-0.5لتر / ملوحة ماء الري جرام 

45-4540-3030-16هكتار/تراكم األمالح الفصلي بوحدة طن

40أكثر من 40-1515أقل من %فقد في اإلنتاجية الزراعية للمحصول 

معيار التقييم
درجات التدهور

حاد و حاد جدا  متوسطبسيط

المجتمع النباتي

ة النباتات ذات األهمي

الزالت في حالتها 
الطبيعية أو حدث 

تغير خفيف

ات تغير نسبة النباتات ذ

األهمية و بدء ظهور 
نباتات ثانوية

ظهور نباتات ليست

ذات قيمة اقتصادية

- 7525 <[%]نسبة النباتات ذات القيمة االقتصادية  75< 25

- 2575 >[%]انخفاض في الغطاء النباتي بصفة عامة  25> 75

- 2575 >[% ]فقدان المراعي للنباتات الرعوية و قدرتها اإلنتاجية   25> 75

- 2575 >[ % ]فقدان في الدخل االقتصادي للغابات  25> 75

مالحظات 

الريحيتدهور التربة بفعل االنجراف تدهور التربة بواسطة االنجراف المائي

تدهور التربة بفعل الملوحة حالة الغطاء النباتي

التقييم الحقلي لعمليات تدهور األراضي



تنمية حوضراضي لاألتقييم تدهور 

العراقيالحماد



: مراقبة تدهور األراضي وتقديره في دولة الكويت 

 

 

 

 



األعشاب 9 

التربة%%87

الشجيرات 

%31

الشجيرات 

%03

التربة%03

األعشاب 

% 04

ةسوري-إعادة تأهيل األراضي المتدهورة في منطقة البشري 



قبل إعادة التأهيل 

بعد إعادة التأهيل

(رة منطقتي صبحا والص) مراقبة التصحر ومكافحته في البادية األردنية 



إعادة تأهيل المناطق الرعوية بالسهوب بالجزائر



بعد اعادة  التأهيل قبل اعادة  التأهيل 

السودان-والية شمال كردفان -( أم القرى) تأهيل منطقة متصحرة أم جمط 



ة فتي محافظتتوكباجتبالهريبشتة: الموقتع 
.دير الزور

ورية مكافحة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية في البادية الس



سيوةواحة 

شمال سيناء

في مصرمكافحة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية

2017قبل التثبيت 

2021بعد التثبيت 



قلةمحافظة قليل–التوسع الزراعي على حساب األراضي الطبيعية 

بلس محافظة نا–التوسع الصناعي للكسارات ومصانع الباطون 

ة مواقع الدراسة الحقلي

إعداد خرائط التصحر والجفاف في فلسطين



إعادة تاهيل الموارد الطبيعية في محافظة مطروح بجمهورية مصر العربية  



سورية-الغابات في الجبال الساحلية دراسة تدهور 



ةمراقبة حرائق الغابات في سوري



24

أراضي الغابات المتدهورة بسبب الحرائق



.الشجريالنباتيالغطاءوحالةالضرردرجةوتحديدالواقعمعاينة❖

:(الماكي)السنديانغابات

طاءوإعوالجهدللوقتتوفيراالحرائقبعدالمباشرالتدخلبعدمينصح❖

.بالخلفاتطبيعياالسنديانلتجددفرصة

:الصنوبرغابات

عطاءوإالحريققبلموقعكلفيالسائدةالمحليةاألنواعبغراسالتجديد❖

.البروتيللصنوبراألولوية

دالتجديمناالنتهاءبعدماالىالمحروقةاألشجارقطعفيفيالتريث❖

معشاملغيرالقطعيكونللقطعالقصويالضرورةحالوفىاالصطناعى

منوالحدالتربةعلىللمحافظةالشجرةساقمنالقاعديالجزءإبقاء

.االنجراف

يذوتنفكبيرةبدرجةالتربةإثارةوعدمالترابيبالجيبالغراسزراعة❖

وتكوينطبيعيةفىسلباالتأثيردونالتشجيروإعادةالمياهحصادإجراءات

.التربة

إعادة تأهيل الغابات بعد الحرائق 



المستدامة لألراضي واستعماالت المياهاإلدارة 

حة المياه العسرة والمالاستعمال 

في دول شمال إفريقيا
استعمال المياه المعالجة في األردن

استعمال الحمأة في سوريا

 IPNIالتعاون مع 

االستعمال اآلمن للمياه المعالجة في سوريا

استعمال المياه المعالجة في تونس



المحافظة على خصوبة التربة 

وتحسين إنتاجيتها

ألشجار السماديةتطوير المعادلة •

.الحمضيات 

ين استجابة القمح للفعل المتبادل ب•

الكبرى والمادةالسماديةالعناصر 

.العضوية 

تأثير سماد الغاز الحيوي في •

في للتربة والخصوبيةالخصائص 
.مردود الذرة الصفراء 

إجراء البحوث العلمية على موارد األراضي



إضافة األسمدة العضوية والحيوية

الحراثةأعماق تحديد 

الطبيعيالزيواليتإضافة 

تطبيق الدورات الزراعية الري بالتبادل والمزج

جدولة الري الحديثالري تطبيق طرائق ةملوحة التربتطور ومراقبة ملوحة مياه الري 

التسميديالري

تطبيق معامل الغسيل المناسب التقسية الملحية

تطبيق العمليات الزراعية المناسبة



المياه غير التقليدية في الزراعةاستعماالتتطوير 



اليمن

سوريا

لبنان

السودان

نقل تقانة الغاز الحيوي إلى الريف العربي

نتجات استخدام تقانات الغاز الحيوي لتحويل المخلفات الحيوانية والمنزلية إلى م

ئة ورفع مفيدة، تساعد على زيادة اإلنتاجية الزراعية وتوفير الطاقة وتحسين البي

.مستوى معيشة األسرة الريفية



التدريب وبناء القدرات



رفع التوعية وتبادل الخبرات والمعارف



حيةتفعيل النهج التشاركي وتأمين بدائل الطاقة والخدمات الص



ابعةلطيب االستماع والمتشكراً 
ar.loulou@yahoo.com


