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 برنامج مراقبة التصحر ومكافحته في الدول العربية

 

ٌتولى برنامج مراقبة التصحر ومكافحته فً الدول العربٌة تنفٌذ الدراسات والمشارٌع الخاصة بقضاٌا 

التصحر وتدهور األراضً والعمل على إعادة تأهٌل األراضً المتدهورة ومتابعة األنشطة الدولٌة الخاصة 

تناسب مع خطة عمل اكساد ومتطلبات متابعة بما ٌبالتصحر وتدهور األراضً، تابع البرنامج تنفٌذ أنشطته 

 تطبٌق فعالٌات اتفاقٌة االمم المتحدة لمكافحة التصحر، وفً هذا اإلطار نفذت األنشطة التالٌة: 

: ٌهدف هذا مشروع دراسة العواصف الغبارية وحركة الكثبان الرملية ومكافحة زحف الرمال .1

رمال وتثبٌت الكثبان الرملٌة والتخفٌف من المشروع إلى المحافظة على البٌئة والحد من زحف ال

 هبوب العواصف الغبارٌة وأضرارهـا على اإلنسان والبٌئة. 

 األراضي (:  حوض الحماد العراقي ) مكون دراسات : مشروع تنمية1.1

ٌنفذ المشروع بالتعاون بٌن أكساد ووزارة الزراعة فً جمهورٌة العراق بهدف التنمٌة الزراعٌة  

احفة، واستكملت قة حوض الحماد العراقً، ومنها مكافحة التصحر وتثبٌت الرمال الزالشاملة لمنط

 كماٌلً:  5112عام أعمال المشروع فً 

 استكمال تحلٌل استمارات وصف مقاطع التربة  -

 استكمال تحلٌل استمارات تدهور األراضً  -

 مراجعة وتقٌٌم التحالٌل الكٌمٌائٌة لعٌنات التربة  -

 تصنٌف التربة حسب نظام تصنٌف التربة األمرٌكً على مستوى المجموعة الكبرى  -

 إعداد جداول أشكال تدهور األراضً وشدته  -

 نتاجٌة لألراضً دراسة المقدرة اإل -

 إعداد وتوصٌف الخارطة الفٌزٌوغرافٌة للتربة  -

 إعداد الخارطة النقطٌة لتدهور األراضً  -

 واقع مختلفة من منطقة المشروع. نتاجٌة لمإعداد خارطة المقدرة اإل -

 إعداد نتائج الدراسة واإلرشادات التنفٌذٌة لمكافحة زحف الرمال.  -

 إعداد التقرٌر النهائً لدراسات األراض وتسلٌمه للجانب العراقً  -

على ضوء النتائج والتوصٌات تم إعداد ثالث وثائق أولٌة لمشارٌع مقترحة بغٌة متابعة  -

العراق، سلمت للجانب العراقً هذه المشارٌع التعاون مع وزارة الزراعة فً جمهورٌة 

 هً: 

 مشروع نموذجً لتثبٌت الرمال الزاحفة   -

 مشروع إلنشاء وحدة استشعار عن بعد ونظم معلومات جغرافٌة  -

 وع إنشاء وحدتً غاز حٌوي مشر -

 
-  
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: مشروع تثبيت الكثبان الرملية باستخدام مياه الصرف الزراعي بواحة سيوة جمهورية مصر 1.1

 العربية: 

ٌنفذ المشروع بالتعاون بٌن اكساد ومركز بحوث الصحراء، وٌهدف إلى تحسٌن الظروف البٌئٌة وحماٌة 

الحدٌثة فً واحة سٌوة، وبغٌة تنفٌذ مشروع  أخطار زحف الرمال فً مناطق االستصالحمناطق التنمٌة من 

التنمٌة ٌحتذي به نموذجً لمكافحة التصحر وتثبٌت الرمال الزاحفة، وإقامة مجتمع تنموي فً مناطق 

 المستثمرون، وبناًء علٌه ٌنفذ هذا المشروع وفقاً ألربعة محاور رئٌسٌة هً: 

 تحدٌد منشأ الرمال فً المنطقة  . أ

 تحدٌد نوع وكٌفٌة تشكل الرمال  . ب

 وضع برنامج للحماٌة من زحف الرمال عن طرٌق التثبٌت المٌكانٌكً والحٌوي.  . ت

إجراء تقٌٌم كامل لبرنامج المكافحة من حٌث كفاءتها فً مقاومة زحف الرمال ودراسة العائد البٌئً  . ث

 واالقتصادي واالجتماعً. 

 وضمن إطار العمل بالمشروع نفذت األنشطة التالٌة : 

 –الخصائص البٌولوجٌة  –دراسة الخصائص الطبٌعٌة لواحة سٌوة ) الموقع الجغرافً  -

خصائص الكثبان  –المٌزان المائً  –الخصائص المناخٌة  –ولوجٌة ومورفٌجالخصائص ال

 الرملٌة(. 

التً تعتبر من اكثر المناطق داخل  ع المشروع فً منطقة الشحاٌمتحدٌد وتوصٌف موق -

 الواحة عرضة لزحف الرمال. 
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 تم الرفع المساحً لتحدٌد االرتفاعات واالنخفاضات بموقع الدراسة  -

 

 

 

 

 

 

 دراسة حركة واتجاه الكثبان الرملٌة وتقدٌر درجة نشاط وحركة الرمال حسابٌاً.  -

النباتٌة ودراسة السلوك التأقلمً للنباتات نباتً والتغٌر فً حالة التركٌبة دراسة الغطاء ال -

 الطبٌعٌة فً الواحة ودورها فً خفض مخاطر زحف الرمال. 

ا القدرة على الـتأقلم للزراعة فً بٌئة الكثبان نتاج الشتالت التً لهإنشاء مشتل فً الواحة إل -

 الرملٌة. 

م بٌن الطرٌق الرئٌسً والموقع،  11تأمٌن البنى التحتٌة الالزمة مثل شق طرٌق بعرض  -

وإقامة جسر على مصرف مٌاه الري، وإعداد لوحة تعرٌفٌة بالمشروع، وإجراء عملٌات 

 التسوٌة. 

 كً والحٌوي للرمال الزاحفة البدء بتطبٌق إجراءات التثبٌت المٌكانٌ -

ثبٌت الرمال من مستثمرٌن تنفٌذ تدرٌب عملً للمهندسٌن الزراعٌٌن والمهتمٌن بموضوع ت -

 1ن ومنظمات المجتمع المدنً.ومزارعٌ

 : مششوع إػادة حأهيم األساضي انمخذهىسة في انذول انؼشبيت :2

 حنفز ححج مظهت هزا انمششوع مجمىػت من األنشطت هي : 

 مششوع إػادة حأهيم األساضي انشػىيت في منطقت انسهىب انجزائشيت ::  2-1

٠ٕفن اٌّشوٚع ثبٌزؼبْٚ ث١ٓ أوَبك ٚٚىاهح اٌفالؽخ ٚاٌز١ّٕخ اٌو٠ف١خ فٟ اٌغيائو ِّضٍخ ثبٌّؾبفظخ اٌَب١ِخ 

خ ٌزط٠ٛو اٌَٙٛة ٠ٚٙلف ئٌٝ ر١ّٕخ إٌّبؽك اٌوػ٠ٛخ ٚى٠بكح كفً اٌّوث١ٓ ٚاٌَّبّ٘خ فٟ اٌز١ّٕخ االلزظبك٠

 ٚاٌٛؽ١ٕخ .

 ِب ٠ٍٟ : 2015ٚرؼّٕذ أٔشطخ اٌّشوٚع ٌؼبَ 

 . ٠ٛخ فٟ ِٛلغ ثٓ ؽبِل ثجٍل٠خ رؼظ١ّذاالٍزّواه فٟ رٕف١ن اٌيهاػبد اٌوػ -

ِزبثؼخ رضج١ذ اٌىضجبْ اٌو١ٍِخ ثبٌطوق ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌؾ٠ٛ١خ ٚىهاػخ إٌجبربد اٌّالئّخ فٟ ًٍٙ اٌورُ  -

 ثجٍل٠خ اٌيػفواْ .
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اءاد ئػبكح رأ١ً٘ اٌغطبء إٌجبرٟ ٚئعواءاد ؽظبك ا١ٌّبٖ ٚىهاػخ االٍزّواه فٟ رطج١ك ئعو -

 ِٛلغ اٌشجىخ ثجٍل٠خ ث٠ٛوح األؽلاة . اٌشغ١واد فٟ

رٕظ١ُ اعزّبع ِشزون ث١ٓ أوَبك ٚاٌّؾبفظخ اٌَب١ِخ ٌزط٠ٛو اٌَٙٛة فٟ اٌؼبطّخ اٌغيائو ٌّواعؼخ  -

 رملَ اٌؼًّ ٚاالٍزّواه فٟ رطج١ك اٌقطٛاد اٌزٕف١ن٠خ ٌٍّشوٚع .

 لاك رمو٠و فٕٟ ِوؽٍٟ ػٓ أػّبي اٌّشوٚع رؼّٓ ِب ٠ٍٟ :ئػ -

 . ٔظوح ػبِخ ػٍٝ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌغيائو 

 . رل٘ٛه األهاػٟ فٟ ِٕطمخ اٌَٙٛة 

 . األٔشطخ إٌّفنح فٟ فطخ ػًّ اٌّشوٚع 

 . إٌزبئظ األ١ٌٚخ ٌٍّشوٚع ٚفبطخ ِب ٠زؼٍك ثاػبكح رأ١ً٘ األهاػٟ اٌّزل٘ٛهح 

 ٕزبئظ ػًّ اٌّشوٚع ؽ١ش ٌٛؽع ِب ٠ٍٟ :اٌّزبثؼخ ا١ٌّلا١ٔخ ٌ -

 . ظٙٛه ٔجبربد ػب١ٌخ االٍزَبغخ ٚثلائ١خ اٌزغلك اٌطج١ؼٟ ٌٍٕجبربد اٌّؼّوح 

 . ى٠بكح اٌىضبفخ إٌجبر١خ فٟ اٌّٛالغ اٌّؼبك رأ١ٍ٘ٙب 

 . اٌزقف١ف ِٓ ؽووخ اٌوِبي اٌياؽفخ ٚرشىً اٌىضجبْ اٌو١ٍِخ 

 . ًّاٌزقف١ف ِٓ االٔغواف اٌّبئٟ فٟ ِٛالغ اٌؼ 

 . ٍُٙرطج١ك ثؼغ ئعواءاد ؽظبك ا١ٌّبٖ ِٓ لجً ثؼغ اٌّياهػ١ٓ ثّجبكهح مار١خ ِٓ لج 
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 : في جمهىسيت مصش انؼشبيت حانطبيؼيت انمخذهىسة بمحافظت مطشو: مششوع إػادة حأهيم انمىاسد  2-2

ِٚووي ثؾٛس اٌظؾواء ثٙلف رٕف١ن ّٔٛمط ٌٍز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ١ٌظجؼ  ث١ٓ أوَبك ٠ٕفن اٌّشوٚع ثبٌزؼبْٚ  

ِضبالً ئهشبك٠بً هائلاً ٠ّىٓ اػزّبكٖ فٟ ر١ّٕخ األٚك٠خ فٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ ٚرؼزّل ِٕٙغ١خ ٚاٍزوار١غ١خ اٌؼًّ ػٍٝ 

 صالس ِؾبٚه هئ١َ١خ ٟ٘ :

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌّإشواد اٌوئ١َ١خ ٌم١بً ؽَب١ٍخ إٌّطمخ ٌٍزظؾو . -

 ١ًٌ ٔٛػ١خ ئكاهح اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ٚئػبكح رأ١ٍ٘ٙب .كهاٍخ ك -

 هفغ َِزٜٛ اإلؽبه اٌفٕٟ َِٚزٜٛ رٛػ١خ ِٚشبهوخ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ٚرؾ١َٓ أؽٛاٌٗ اٌّؼ١ش١خ . -

 ٚػّٓ ٘نا اإلؽبه رُ رٕف١ن األٔشطخ اٌزب١ٌخ :

 أشطبْ ٚٚاكٞ إٌَت . افز١به ِٛلغ اٌّشوٚع فٟ ٚاكٞ أَ -

ظبكٞ ِٓ ؽ١ش اٌَىبْ ٚاٌؼّبٌخ ٚاٌؼّواْ ٚإٌشبؽ اٌيهاػٟ ٚاٌضوٚح كهاٍخ اٌٛالغ االعزّبػٟ االلز -

 اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚاٌوػٟ .

 كهاٍخ اٌظٛا٘و إٌّبف١خ ِٓ ؽ١ش اٌؾواهح ٚاٌوؽٛثخ ٚاألِطبه ٚاٌو٠بػ . -

 كهاٍخ اٌّالِؼ اٌغ١ٌٛٛع١خ ٚاٌغ١ِٛٛهفٌٛٛع١خ ٚا١ٌٙلهٚع١ٌٛٛع١خ . -

 كهاٍخ اٌغطبء إٌجبرٟ ثٛاكٞ أَ أشطبْ ٚٚاكٞ إٌَت . -

ٔشبء شجىخ هٞ ثبٌزٕم١ؾ ثؼغ أٔشطخ اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ ِضً ئؽفو ثئو ٌزأ١ِٓ ِٛهك صبثذ ١ٌٍّبٖ ٚرٕف١ن  -

 ٚرغ١ٙي اٌشزٛي ٚاٌجنٚه اٌالىِخ ٌٍيهاػخ .

 . اٌّزبثؼخ ا١ٌّلا١ٔخ ألػّبي اٌّشوٚع ِٓ لجً فو٠ك ِشزون ِٓ فجواء أوَبك ِٚووي ثؾٛس اٌظؾواء -

 بػ اٌّياهػ١ٓ ألػّبي اٌّشوٚع .ٚلل ٌٛؽع ِٓ فالي ٘نٖ اٌّزبثؼخ اهر١

 

 

 

 

 

 

 : مششوع االحزمت انخضشاء في أقانيم انىطن انؼشبي : 2-3

٠زبثغ أوَبك رٕف١ن اٌّوؽٍخ األٌٚٝ ٌٍّشوٚع ثّب ٠زٕبٍت ِغ لواهاد ٚرٛط١بد اٌّغٌٍ االلزظبكٞ 

 ٚاالعزّبػٟ ٚلل ٔفند األٔشطخ اٌزب١ٌخ : 

األهكْ  –ِزبثؼخ االرظبي ٚاٌز١َٕك ِغ اٌلٚي اٌزٟ ٚافمذ ػٍٝ اٌّشبهوخ ثبٌّشوٚع ٟٚ٘ ) اٌغيائو  -

 اٌؼواق ( ٚر١َّخ َِٕم١ٓ ٚؽ١١ٕٓ ٌٍّشوٚع ٌلٜ ٘نٖ اٌلٚي . –ِظو  –ٍٛه٠خ  –اٌَٛكاْ  –
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 2015فجوا٠و  فٟ شٙو شجبؽ / –ٌجٕبْ  –رٕظ١ُ االعزّبع األٚي ٌٍَّٕم١ٓ اٌٛؽ١١ٕٓ فٟ ث١وٚد  -

 ٚاالرفبق ػٍٝ فطخ اٌؼًّ .

 االٍزّواه فٟ ئػلاك أهش١ف ِٓ اٌظٛه اٌفؼبئ١خ اٌّغط١خ ٌٍلٚي اٌّشبهوخ . -

اٌز١َٕك ِغ إٌَّم١ٓ اٌٛؽ١١ٕٓ فٟ رؾل٠ل َِبهاد األؽيِخ فٟ وً كٌٚخ ِٓ اٌلٚي ٚرٛل١ؼٙب ػٍٝ  -

 اٌقوائؾ ٚاٌظٛه اٌفؼبئ١خ .

 ػٍٝ اٌلٚي اٌّشبهوخ .رظ١ُّ اٍزّبهاد عّغ اٌّؼٍِٛبد ٚرٛى٠ؼٙب  -

 ط١ف اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ فٟ ِٕبؽك ػًّ اٌّشوٚع . ٛاٌجلء ثغّغ اٌّؼٍِٛبد ٚر -

 ئػلاك رمبه٠و ف١ٕخ ػبِخ ػٓ ٚػغ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌلٚي اٌّشبهوخ . -

 ٚػغ اٌجؤبِظ اٌيِٕٟ ٌزٕف١ن أٔشطخ اٌّوؽٍخ األٌٚٝ ِٓ اٌّشوٚع . -

ج١خ ٌٍّٕٙل١ٍٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّشوٚع فٟ ٍٛه٠خ ؽٛي عّغ اٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ رٕظ١ُ ٚهشخ ػًّ رله٠ -

 ٌٍّشوٚع .

 2015ٌجٕبْ فٟ شٙو وبْٔٛ االٚي / ك٠َّجو  –رٕظ١ُ االعزّبع اٌضبٟٔ ٌٍَّٕم١ٓ اٌٛؽ١١ٕٓ فٟ ث١وٚد  -

ً رؾل٠ل َِبهاد األؽيِخ  ٚاالرفبق ػٍٝ ئطلاه اٌزمو٠و اٌفٕٟ ٌٍّوؽٍخ األٌٚٝ ِٓ اٌّشوٚع ِزؼّٕب

ٌقؼواء ٚرٛط١فٙب فٟ اٌلٚي اٌّشبهوخ ئػبفخ ئٌٝ اٌقطؾ اٌزٕف١ن٠خ اٌؼبِخ ٚا٠ٌَٕٛخ ٌٍّوؽٍخ اٌضب١ٔخ ا

 ِٓ اٌّشوٚع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مششوع وضغ مؤششاث انخصحش وحذهىس األساضي في انجمهىسيت انؼشبيت انسىسيت : 2-4

ٚٚىاهح اٌلٌٚخ ٌشإْٚ اٌج١ئخ فٟ اٌغّٙٛه٠خ اٌؼوث١خ اٌَٛه٠خ ثٕبء ػٍٝ  ٠ٕفن اٌّشوٚع ثبٌزؼبْٚ ث١ٓ أوَبك

اعٙخ ِشبوً ٚاٌزٟ رشًّ فٟ ِؼّٛٔٙب اٌزؼبْٚ فٟ ِٛ 30/5/2012ْ اٌّٛلؼخ ث١ّٕٙب ثزبه٠ـ ارفبل١خ اٌزؼبٚ

 ٚرٕجغ أ١ّ٘خ ٘نا اٌّٛػٛع ِٓ أ١ّ٘خ اٌّإشواد وٛٔٙب اٌّمب١٠ٌ األًٍٙ ، ١و إٌّبفٟاٌزظؾو ٚاٌغفبف ٚاٌزغ

ٟٚ٘ ثبٌَٕجخ ٌٍزظؾو ِؼب١٠و ٌزٛط١ف اٌؼ١ٍّبد اٌَّإٌٚخ ػٓ ؽلٚس اٌزظؾو  ، ٌٍزؼج١و ػٓ اٌزغ١و اٌؾبطً
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ٚاٍزىٍّذ أٔشطزٗ  2014ٚرل٘ٛه األهاػٟ ٚرؾل٠ل كهعبد ٘نا اٌزل٘ٛه .ثلأ اٌؼًّ فٟ ٘نا اٌّشوٚع ػبَ 

 ؽَجّب ٠ٍٟ :  2015ػبَ 

ب١ٌّخ ٌزم١١ُ ػ١ٍّبد اٌزظؾو ٚرل٘ٛه ٚػغ ِإشواد ٚؽ١ٕخ ِزىبٍِخ ِٚزٛاءِخ ِغ اٌّؼب١٠و اٌؼ -

 األهاػٟ شٍّذ أٔٛاع اٌّإشواد اٌزب١ٌخ :

  ٍِٛؽخ  –كهعخ رفبػً اٌزوثخ  –لٛاَ اٌزوثخ  –ِإشواد ِٛاهك األهاػٟ ٟٚ٘ )ػّك اٌزوثخ

َٔجخ اٌّبكح اٌؼؼ٠ٛخ ( وّب شٍّذ ِإشواد رل٘ٛه  –َٔجخ اٌظٛك٠َٛ اٌّزجبكي  –اٌزوثخ 

 األهاػٟ ثَجت االٔغواف اٌّبئٟ  ٚاٌو٠ؾٟ ٌٍزوثخ .

  اٌؼغي اٌّبئٟ  –ٍِٛؽخ ا١ٌّبٖ  –ِإشواد اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٟٚ٘ ) رغ١و ػّك ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ– 

 َٔجخ رل٠ٚو ١ِبٖ اٌظوف ( . –رلافً ١ِبٖ اٌجؾو اٌّبٌؾخ ِغ ا١ٌّبٖ اٌؼنثخ 

 اٌزغط١خ إٌجبر١خ  –ك١ًٌ اٌٛفوح  – غطبء إٌجبرٟ اٌوػٛٞ ٟٚ٘ )اٌؾبٌخ اٌؼبِخ ٌٍّوػٌِٝإشواد ا– 

 اإلٔزبط اٌؼٍفٟ ٚاألٚط إٌجبرٟ ( .

  اٌوؽٛثخ  –اٌو٠بػ  –اٌٙطٛي  –اٌغفبف  –اٌمؾٌٛخ  –ِإشواد إٌّبؿ ٟٚ٘ )كهعخ ؽواهح اٌٙٛاء

 ٍطٛع اٌشٌّ ( . –إٌَج١خ 

 ِؼلالد  –ػ١خ ٟٚ٘ )اٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ فٟ إٌّبؽك اٌو٠ف١خ ِإشواد اٌؾبٌخ االلزظبك٠خ االعزّب

َٔجخ اٌّياهػ١ٓ غ١و  –َٔجخ األهاػٟ اٌظبٌؾخ ٌٍيهاػخ  –ٌّؼ١شخ األٍوح  ٟاالٍزٙالو االٔفبق 

َٔجخ األٍو اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ اٌلفً  –ٔٛع ؽ١بىح األهاػٟ  –اٌّبٌى١ٓ ٌألهاػٟ اٌيهاػ١خ 

اٌجطبٌخ  –١ّخ اإلٔزبط ٌىً ٘ىزبه ِٓ األهاػٟ اٌيهاػ١خ ل –اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌيهاػ١خ  –اٌيهاػٟ 

اإلٔفبق  –ِؼلي اإلٌّبَ ثبٌمواءح ٚاٌىزبثخ  –َٔجخ األٍو اٌَّزف١لح ِٓ اٌقلِبد اٌؼبِخ  –اٌٙغوح  –

 اٌؾىِٟٛ ػٍٝ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ فٟ إٌّبؽك اٌو٠ف١خ .

 خ إٌجبر١خ اٌمو٠ٕ ٌّغبي ِإشو اٌزغ١و فٟ ل١ّخِإشواد االٍزشؼبه ػٓ ثؼل ٚاػزّل فٟ ٘نا ا

(NDVIٚػالل ). ٟخ اٌزغ١و اٌٍَجٟ فٟ ل١ّزٙب ِغ رل٘ٛه األهاػ 

رٕظ١ُ ؽٍمبد ػًّ ٔٛػ١خ ٌؼوع وً ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌّإشواد رشبهن ثٙب اٌّإٍَبد اٌٛؽ١ٕخ  -

ٚلل ٔظّذ  ، اٌّؼ١ٕخ ٚرؼوع ف١ٙب اٌّإشواد ٌّٕبلشزٙب ٚرؼل٠ٍٙب ثّب ٠زٕبٍت ِغ رٛط١بد اٌّشبهو١ٓ

 ذف١ٙب ِإشواد ِٛاهك األهاػٟ ٚاٌضب١ٔخ ػوػ ذٚٔٛلش ذؽٍمز١ٓ األٌٚٝ ػوػ 2015فالي ػبَ 

ٚاٌؼًّ َِزّو ٌؼوع ثم١خ أٔٛاع اٌّإشواد ػٍٝ  ، ف١ٙب ِإشواد اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ذٚٔٛلش

 اٌّإٍَبد اٌٛؽ١ٕخ ماد اٌؼاللخ .

 انؼشبيت راث انؼالقت :( واآلنياث UNCCDمششوع مخابؼت فؼانياث االحفاقيت انذونيت نمكافحت انخصحش ) - 3

  اٌؼوث١خ      لجً األِبٔخ اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌلٚي ثبػزجبهٖ اٌغٙخ اٌّىٍفخ ه١ٍّبً ٠ِٕٓفن اٌّشوٚع ِٓ لجً  أوَبك 

 ٔفند األٔشطخ اٌزب١ٌخ :2015ٚفالي ػبَ ،  فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ  ؼخ فؼب١ٌبد االرفبل١خ ثّزبث

شبهن أوَبك اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ ٘نا وؼبكرٗ فٟ وً ػبَ ٠فؾخ اٌزظؾو : االؽزفبء ثب١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌّىب -

١ٔٛ٠ٛ ثغ١خ هفغ اٌزٛػ١خ اٌؼبِخ رغبٖ ِشبوً لغ فٟ اٌَبثغ ػشو ِٓ شٙو ؽي٠واْ / إٌشبؽ اٌٛا

أطله أوَبك ِط٠ٛخ ٚثٍٛزو ؽٛي ، ٚثٙنٖ إٌّبٍجخ   اٌزظؾو اٌج١ئ١خ ٚااللزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ

ٚ٘ٛ )وً شٟء ثضّٓ .. ٌَٕزضّو فٟ اٌزوثخ  2015ؼبَ اٌشؼبه اٌنٞ ؽوؽزٗ ٍىوربه٠خ االرفبل١خ ٌ
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ا١ٌٍَّخ ( ٚأهٍٍذ اٌّط٠ٛخ ٚاٌجٍٛزو ئٌٝ األِبٔخ اٌف١ٕخ ٌّغٌٍ اٌٛىهاء اٌؼوة اٌَّإ١ٌٚٓ ػٓ شإْٚ 

 ١ئخ ٌزٛى٠ؼٙب ػٍٝ اٌلٚي اٌؼوث١خ. اٌج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌلٚي اٌؼوث١خ ثغ١خ اٌزؾؼ١و اٌّشبهوخ فٟ االعزّبع اٌز١َٕمٟ ٌٕمبؽ االرظبي اٌٛؽ١ٕخ ٌالرفبل١خ فٟ  -

ثبٌمب٘وح  ٌّإرّو األؽواف اٌضبٟٔ ػشو ، ػمل االعزّبع فٟ ِمو األِبٔخ اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ

ٚللَ أوَبك ف١ٙب هؤ٠زٗ ػٓ ِشوٚع االؽيِخ اٌقؼواء فٟ ألب١ٌُ  ،  أوزٛثورشو٠ٓ األٚي /  ٠4-5ِٟٛ 

إٌّطمخ اٌؼوث١خ ِٕٚبلشخ رمو٠و ٚرٛط١بد اٌٛؽٓ اٌؼوثٟ وقطٛح ٔؾٛ رؾ١١ل رل٘ٛه األهاػٟ فٟ 

ٚهشخ ػًّ ِٛاءِخ اٌقطؾ اٌٛؽ١ٕخ ٌّىبفؾخ اٌزظؾو ِغ االٍزوار١غ١خ اٌؼشو٠خ ٌالرفبل١خ اٌزٟ ػملد 

 اإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح . –فٟ كثٟ  ١ٔٛ٠2014ٛ  \فٟ كثٟ فٟ شٙو ؽي٠واْ 

 - روو١ب –ٌنٞ ػمل فٟ أٔموح ا (  COP ) شبهن أوَبك فٟ ِإرّو األؽواف اٌضبٟٔ ػشو ٌالرفبل١خ -

 :ٚوبٔذ ِشبهوزٗ وّب ٠ٍٟ  2015/  10/  22-11فالي اٌفزوح 

  .ؽؼٛه وبفخ اٌغٍَبد اٌؼبِخ ٚاٌزقظظ١خ اٌزٟ ػملد أصٕبء اٌّإرّو 

  ِْظو  –اٌَؼٛك٠خ  –اٌؼواق  –األهكْ  –اٌز١َٕك ث١ٓ اٌلٚي اٌؼوث١خ اٌّشبهوخ ٟٚ٘ ) ٌجٕب

 ِٛه٠زب١ٔب(.  –اٌّغوة  –اٌغيائو  –رٌٛٔ  –لطو  –اٌى٠ٛذ  –

  اٌّشبهوخ فٟ االعزّبػبد ا١ِٛ١ٌخ اٌزٟ وبٔذ رؼمل ٌّّضٍٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ، ؽ١ش رّذ ِٕبلشخ

ِشبوً اٌزظؾو ٚرل٘ٛه األهاػٟ ٚظب٘وح اٌؼٛاطف اٌغجبه٠خ ِٚٛاعٙخ ِشبوً اٌزظؾو 

ٚرل٘ٛه األهاػٟ ٚظب٘وح اٌؼٛاطف اٌغجبه٠خ ِٚٛاعٙخ فزواد اٌغفبف ٚثؾش و١ف١خ 

 ْٚ ث١ٓ اٌلٚي اٌؼوث١خ ٚإٌّظّبد اٌؼوث١خ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ فٟ ٘نٖ اٌّغبالد. اٌزؼب
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اٌزجبؽش فٟ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّظطٍؼ اٌغل٠ل اٌنٞ ؽوؽزٗ ٍىوربه٠خ ارفبل١خ األُِ اٌّزؾلح 

    Land Degrdation neutrality ٌّىبفؾخ اٌزظؾو ٚ٘ٛ رؾ١١ل رل٘ٛه األهاػٟ : 

 أوَبك فٟ ِىبفؾخ اٌزظؾو، ٚمٌه فالي عٍَخ ٔظّزٙب ٚأشوفذ  رمل٠ُ ِؾبػوح ؽٛي رغوثخ

 ػٍٝ ٘بِش فؼب١ٌبد اٌّإرّو.  FAOػ١ٍٙب ِٕظّخ األُِ اٌّزؾلح ٌألغن٠خ ٚاٌيهاػخ 

 

( ٌٍغٕخ اٌّشزووخ ٌٍج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ فٟ اٌٛؽٓ اٌؼوثٟ، ٚاعزّبع 12شبهن أوَبك فٟ اعزّبػبد اٌلٚهح ) -

إ١ٌٚٓ ػٓ شإْٚ اٌج١ئخ، ٚاٌزٟ ػملد فٟ ِمو االِبٔخ ( ٌّغٌٍ اٌٛىهاء اٌؼوة ا22ٌَّاٌلٚهح )

، ٚرّضٍذ ِشبهوخ أوَبك 2015/  11/  11 – 14اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ ثبٌمب٘وح فالي اٌفزوح 

ثزمل٠ُ اٌزمبه٠و اٌف١ٕخ ٚاٌّنوواد اٌزٛػ١ؾ١خ اٌقبطخ ثجٕٛك علٚي األػّبي اٌزٟ رقض أوَبك ٚاٌزٟ 

 رزٍقض ثبٌغلٚي اٌزبٌٟ: 

 مداخالت أكساد موضوع البند البندرقم 

عرض أنشطة وفعالٌات المنظمات  البند الخامس 
العربٌة المتخصصة والمنظمات 

 اإلقلٌمٌة والدولٌة 

فً مراقبة ( حول منهجٌة أكساد p.pتقدٌم محاضرة ضوئٌة )  -

 التصحر ومكافحته وإعادة تأهٌل االراضً المتدهورة. 
فً مجال التصحر والتنوع  تقدٌم تقرٌر حول أنشطة أكساد -

 . 4102 – 4102الحٌوي خالل عامً 

متابعة االتفاقٌات واالجتماعات  البند السادس
 الدولٌة المعنٌة بالبٌئة 

تقدٌم تقرٌر عن متابعة تنفٌذ فعالٌات اتفاقٌتً األمم المتحدة  -
 لمكافحة التصحر والتنوع الحٌوي. 

االستراتٌجٌة العربٌة للحد من  البند الثامن 
 مخاطر الكوارث 

 تقدٌم مذكرة حول مشاركة أكساد فً تنفٌذ االستراتٌجٌة.  -
 تقدٌم مذكرة حول إعداد خرائط التصحر والجفاف لدولة فلسطٌن.  -

 كتاب أكساد حول تنظٌم فعالٌات ٌوم البٌئة العربً  - 4102شعار ٌوم البٌئة العربً لعام  البند السادس عشر 

الوضع البٌئً فً فلسطٌن  البند الثامن عشر 
والجوالن السوري والسودان 
والصومال وجزر القمر وجٌبوتً 

 ولٌبٌا 

 مذكرة أكساد المتضمنة نشاطاته مع فلسطٌن والسودان ولٌبٌا  -

مشروع األحزمة الخضراء فً  البند الواحد والعشرين 
 أقالٌم الوطن العربً 

ً المشروع لغاٌة شهر تشرٌن تقدٌم مذكرة حول تقدم العمل ف -

 4102األول 

 

 

 . انخطت االسخشاحيجيت انؼششيت نالحفاقيت ذافأه حنفيز -

٠زبثغ أوَبك ِٓ فالي ِشبه٠ؼٗ ٚأٔشطزٗ رٕف١ن األ٘لاف االٍزوار١غ١خ ٚاٌزشغ١ٍ١خ ٌٍقطخ االٍزوار١غ١خ 

 اٌؼشو٠خ ٌالرفبل١خ ٚاٌزٟ أّ٘ٙب : 

  اٌّزأصوح .رؾ١َٓ اٌظوٚف اٌّؼ١ش١خ ٌَىبْ إٌّبؽك 

 . رؾ١َٓ ؽبٌخ إٌظُ اٌج١ئ١خ 

 . ُهفغ اٌزٛػ١خ ٚاٌزؼ١ٍ 

 . ٟٕثٕبء اٌملهاد ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌٛؽ 

ػٍٝ رٕف١ن األٔشطخ اٌقبطخ ثبٌٙلف اٌزشغ١ٍٟ األٚي ٚ٘ٛ هفغ  2015ٚروويد أٔشطخ أوَبك فالي ػبَ 

ٛي ِٛػٛع اٌزظؾو ٚرل٘ٛه اٌزٛػ١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌّؼجو ػٕٗ ثبهرفبع ػلك ٚؽغُ األٔشطخ اإلػال١ِخ إٌّظّخ ؽ
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األهاػٟ ٚاٌغفبف ٚى٠بكح ػلك اٌغّٙٛه اٌنٞ رقبؽجٗ ٍٚبئً اإلػالَ اٌزٟ رزٕبٚي لؼب٠ب اٌزظؾو ٚرل٘ٛه 

 األهاػٟ ٚػّٓ ٘نا اٌّفَٙٛ لبَ أوَبك ثبألٔشطخ اٌزب١ٌخ :

  التوعٌة اإلعالمٌة الخاصة بالعواصف الغبارٌة: فً إطار التوعٌة اإلعالمٌة الخاصة بالعواصف

الغبارٌة شارك أكساد بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البٌئة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة فً 

برنامج توعوي حول العواصف الغبارٌة أذٌع من الفضائٌة السورٌة وتزامن مع هبوب عاصفة 

 تضمن البرنامج الفقرات التالٌة : رٌة على دول شرق البحر المتوسط، غبا

 أسباب العواصف الغبارٌة وتزاٌد هبوبها  -

 المساعدة على حدوث العواصف الغبارٌة  واملالع -

 األضرار الناتجة عن العواصف الغبارٌة وكٌفٌة الحماٌة منها  -

 دور اكساد فً مراقبة العواصف الغبارٌة ومكافحة التصحر  -

 سالٌب الحد من هبوب العواصف الغبارٌة وسائل وأ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فظض  ئخ ٚاٌؾ١بحثّٕبٍجخ ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌّىبفؾخ اٌزظؾو شبهن أوَبك فٟ ثؤبِظ ئماػٟ ؽٛي اٌج١ ،

 ٌٍؾل٠ش ػٓ اٌزظؾو ٚرل٘ٛه األهاػٟ ؽ١ش رُ رغط١خ اٌّٛاك اٌزب١ٌخ :

 ٚالغ اٌزظؾو فٟ اٌؼبٌُ ثشىً ػبَ ٚاٌٛؽٓ اٌؼوثٟ ثشىً فبص . -

 ِغ لؼب٠ب اٌزظؾو فٟ إٌّطمخ اٌؼوث١خ . و١ف١خ رؼبًِ أوَبك -

 ٔظوح ػبِخ ػٍٝ ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌّىبفؾخ اٌزظؾو . -
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 اإلعواءاد اٌزٟ رإكٞ ئٌٝ اإلكاهح اٌَّزلاِخ ٌّٛاهك األهاػٟ . -

 : شبهن أوَبك فٟ ثؤبِظ ئماػٟ ؽٛي اٌزغ١و إٌّبفٟ رُ فالٌٗ ر١ٍَؾ اٌؼٛء ػٍٝ اٌّٛاػ١غ اٌزب١ٌخ 

 إٌّطمخ اٌؼوث١خ . رأص١و اٌزغ١و إٌّبفٟ ػٍٝ -

 و١ف١خ ِٛاعٙخ اٌزغ١و إٌّبفٟ ٚاٌزقف١ف ِٓ آصبهٖ اٌٍَج١خ . -

 أُ٘ ئعواءاد اٌزى١ف ِغ اٌزغ١و إٌّبفٟ . -

 كٚه أوَبك فٟ ِٛاعٙخ اٌزغ١و إٌّبفٟ . -

 : شبهن أوَبك فٟ ثؤبِظ ئماػٟ ؽٛي أٔشطخ ِىبفؾخ اٌزظؾو غطٝ اٌّٛاػ١غ اٌزب١ٌخ 

 اإلَٔبْ ٚاٌج١ئخ .األػواه اٌزٟ ٠َججٙب اٌزظؾو ػٍٝ  -

 اٍزقلاَ رمبٔبد االٍزشؼبه ػٓ ثؼل فٟ ِوالجخ اٌزظؾو . -

 كٚه أوَبك فٟ ِوالجخ اٌزظؾو ِٚىبفؾزٗ ٚئػبكح رأ١ً٘ األهاػٟ اٌّزل٘ٛهح . -

 كٚه اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ فٟ إٌّبؽك اٌّزأصوح فٟ اٌؾل ِٓ ػ١ٍّبد اٌزظؾو  -

 


