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 مقدمة

 :لعربية السوريةفي الجمهورية المحة عن  :أولا 

، 2/كم185180/الجمهورية العربية السورية تبلغ مساحة  :سوريةالجمهورية العربية الفي  المساحة والموقع والتضاريس

تقع على الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط وتؤلف الجناح الغربي للهالل الخصيب، أي في المنطقة المدارية، على و

نسي وجنوب إسبانيا. وتنحدر أراضيها من الغرب نحو الشرق ومن الشمال نحو الجنوب، مع درجات عرض تماثل الشمال التو

 ميل عام باتجاه الخليج العربي. ومن الممكن تقسيم سورية إلى أربعة أقسام رئيسية، وهي:

، لا وهو سهل ضيق، عرضه عدة كيلومترات في الجنوب، ويبدأ يضيق أكثر كلما اتجهنا شما منطقة السهل الساحلي: .أ

ا عندما تتقدم الجبال حتى الساحل، كما في بانياس وبالقرب من الحدود التركية.  إلى أن ينعدم تماما

وتشمل الجبال الساحلية والسلسلة الموازية لها إلى الشرق. أهم الجبال في المنطقة جبل األكراد  منطقة الجبال الغربية: .ب

 وجبل لبنان الشرقي وجبل الشيخ.

صود بها المناطق الواقعة شرقي منطقة الجبال الغربية، وأهمها سهل حوران في الجنوب، والسهول المق منطقة السهول: .ت

ا.  الممتدة من حمص حتى الحدود التركية ونهر الفرات، وسهل الجزيرة العليا، الذي يحده نهر الخابور غربا

فرات األوسط، والخابور األدنى، وهما ة، وفيها يقع وادي الوتبلغ مساحتها أكثر من نصف مساحة سوري  منطقة البادية: .ث

يشكالن واحتين على شكل يماثل وادي النيل، جنوبي القاهرة. وتنهض في البادية، بعض السالسل الجبلية، أهمها السلسلة 

 التدمرية، وجبال القلمون، وجبل البشري، وجبل عبد العزيز.

متر عن سطح البحر. أما أعلى نقطة فهي قمة جبل  222 وتعتبر أدنى الرتفاعات بالقرب من بحيرة طبرية، وينخفض حوالي

  متراا، فوق سطح البحر. 2182الشيخ )الحرمون(، وترتفع 

بالمناخ المعتدل والدافئ، والذي يدخل في نطاق الجمهورية العربية السورية تتميز  :سوريةالجمهورية العربية الالمناخ في 

مكن تقسيم ي، وطاره المعتدلة في فصل الشتاء، ومناخه الجاف في فصل الصيفمناخ البحر األبيض المتوسط، الذي يتميّز بأم

 :أراضي البالد إلى خمس مناطق استقرار على الشكل التالي 

 ملم/سنة وتقسم إلى قسمين: 052الهطول فيها أكثر من  منطقة استقرارأولى: .8

 فيها مضمونة.ملم/سنة وتكون الزراعات البعلية  022أكثر من  منطقة استقرار أولى آ:  .8.8

ملم/سنة ويمكن ضمان موسمين زراعيين من كل ثالث  022وأقل من  052أكثر من  منطقة استقرار أولى ب:  .8.2

 من مساحة القطر. %82.0أي ما يعادل  2كم 20222مواسم زراعية. يزرع بها القمح والبقوليات وتبلغ مساحتها 

لسنوات المرصودة ويمكن ضمان موسمي شعير كل ثالث ملم/سنة في ثلثي ا 052إلى  252من  منطقة استقرار ثانية: .2

 من مساحة القطر. %80.0أي ما يعادل   2كم 22052سنوات. تبلغ مساحتها 

موسم شعير  2-8ملم/سنة في نصف السنوات المرصودة. يمكن ضمان  252الهطول فيها يزيد عن  منطقة استقرار ثالثة: .0

 من مساحة القطر. %0.8عادل أي ما ي  2كم 80202سنوات. تبلغ مساحتها  0كل 

ملم/سنة في نصف  222ملم/سنة ول يقل عن  252و 222يتراوح الهطول بين  منطقة استقرار رابعة )هامشية(: .2

من  %9.9أي ما يعادل   2كم 81022السنوات المرصودة. ول تصلح إل لزراعة الشعير والمراعي. تبلغ مساحتها 

 مساحة القطر.

ملم في  222من أراضي القطر وتقل فيها الهطولت عن  وهي ما تبقى بادية والسهوب(:منطقة استقرار خامسة )ال .5

 %55.8أي ما يعادل   2كم 822222معظم السنوات المرصودة، وهي ل تصلح للزراعات البعلية. تبلغ مساحتها حوالي 

  من مساحة القطر.

حسب احصائيات وزارة الزراعة ت األراضي تتوزع استعمال :سوريةالجمهورية العربية الفي  استعمالت األراضي

 على الشكل التالي: 2285والصالح الزراعي لعام 
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 هــ 586110غابات وحراج  .8

 هــ 8185674مروج ومراعي  .2

 هــ 8185674أراضي صخرية ورملية  .0

 هــ 155144أنهار وبحيرات  .2

 هــ 703583أبنية ومرافق  .5

هــ. األراضي  350128هــ ومنها غير مستثمر  5730683هــ منها مستثمر  6080811أراضي قابلة للزراعة  .0

 هــ 1823900هــ ومراح  3906783هــ، منها مزروع فعالا  2794404هــ وبعل  1112379المستثمرة منها سقي 

تشكل الغابات حسب احصائيات وزارة الزراعة والصالح الزراعي عام  الغابات والحراج في الجمهورية العربية السورية:

هــ/ أي ما نسبته  232840 / % من أراضي الجمهورية العربية السورية. تبلغ مساحة الغابات الطبيعية /2.1ما نسبته /  2285

تلعب الغابات في  / %.55.5نسبته /هــ/ أي ما 290083/ % من الغابات السورية، أما الغابات الصنعية فهي تمثل /22.5/

ا سورية  ا بتثبيت الكربون العضوي فدوراا هاما ا، وليس لها أي هدف اقتصادي سوى ما تحققه من  ي التربة ودوراا بيئيا وسياحيا

 فوائد في تربية النحل والحصول على النباتات الطبية والعطرية منها. 

من األراضي السورية /% 08/ حوالي ما نسبتهتشكل األراضي الزراعية  :سوريةالجمهورية العربية الاألراضي الزراعية في 

  :وهي على الشكل التالي. 2285راعة والصالح الزراعي لعام يات وزارة الزحسب احصائ

 /1112379 /ا 278287 منها / ،أراضي مروية هــ ا حديثا  ./ هــ تروى ريا

 / 2794404/ أراضي بعلية. هــ 

بعل + ــ ه 858184/واألشجار المثمرة  /هــ سقي 903418هــ بعل +  1936220 / تزرع األراضي الزراعية بالمحاصيلو

/ بيت 148884حيث يوجد ما مجموعه / ،في الزراعات المحمية األراضي الزراعيةويستخدم جزءا سقي/ هـــ   208961

 .بالستيكي 

أن مساحة  2282بينت احصائيات وزارة الزراعة لعام  :وإنتاجها التي تزرع الشتوية والصيفية والخضار أهم المحاصيل

أهم إنتاج  / هكتار. كما بينت أن2182252/ هكتار والبعلية هي /1368640ضار المروية هي /المحاصيل الصيفية والشتوية والخ

ألف  /1027.9الشوندر السكري /طن،  ألف/ 3609.1القمح /كان على الشكل التالي:  الصيفية والشتوية والخضار المحاصيل

/ ألف طن، القطن 257.7ذرة صفراء /، نطألف / 698.1بطاطا / ،/ ألف طن783.9بندورة /طن، ألف / 728الشعير / طن،

طن، وغيرها الكثير من المحاصيل والخضار ألف / 55.9طن، الحمص /ألف / 130.2العدس // ألف طن، 207.4الشعر /

 .بنسب أقل الصيفية والشتوية

ر المثمرة المروية مساحة األشجا أن 2282بينت احصائيات وزارة الزراعة لعام  وإنتاجيتها: المثمرة التي تزرع رأهم األشجا

األشجار المثمرة كان على الشكل التالي: أهم إنتاج  / هكتار. كما بينت أن 858007/ هكتار والبعلية /190593التي تزرع هي /

/ 82.3/ ألف طن، كرز /349.2تفاح /، ألف طن /362.5العنب / ،/ ألف طن927.5حمضيات /طن،  ألف/ 1049.8الزيتون /

/ 42.9/ ألف طن، خوخ /57.2/ ألف طن، فستق حلبي /59.1/ ألف طن، دراق /69.2طن، رمان // ألف 72ألف طن، مشمش /

 .بنسب أقل المثمرة األشجاروغيرها من  / ألف طن26/ ألف طن، أجاص /41.2تين /ألف طن، 

ة جدًا وذلك بحكم تنوعبحياة نباتية غنية ومالجمهورية العربية السورية تتميز  التنوع الحيوي في الجمهورية العربية السورية:
م شكال بيئة ثرية بالموائل الطبيعية المالئمة حياة الكثير من النباتات، ولعل أه موقعها الجغرافي الفريد ومناخها المتنوع اللذين

وتشير الدراسات إلى  (Mouterde, 1966,1983, 1986) سورية هي فلورة لبنان وسورية التنوع النباتي فيالتي تمت على دراسات 
التورانية، والمنطقة المتوسطية، والمنطقة  أن سورية تضم مساحات من المناطق الجغرافية النباتية هي: المنطقة اإليرانية
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وتدل  .رى ارفية نباتية أخر السيبيري وعناصر أخرى من مناطق جغ الصحراوية العربية، باإلضافة إلى وجود العنصر األوروبي
ا النباتية والفهارس العالمية )وهذ نوعًا نباتيًا استنادًا إلى العديد من الموسوعات2300  مندراسة حصر االنتماء الجغرافي ألكثر 

ا رني. حيث ني تو االطبيعي السوري متوسطي أو إير  أن القسم األكبر من النبات .من أنواع النبت الطبيعي السوري( 75%يشكل 
واذا أخذنا األنواع ثنائية المنطقة  عي،أنواع النبات الطبي من50%من  يشكل هذ القسم )إذا ما أخذ كل منهما بمفرده( أكثر

من مجمل األنواع السورية، كما ال يحتوي النبت السوري سوى  80%هذه النسبة ترتفع إلى  )المتوسطية واإليرانية التورانية( فإن
لسوري ا وبذلك فالقسم األعظم من النبت أنواع الشمال )األوروبية السيبيرية( وأنواع الجنوب )المدارية واألفريقية( نذر يسير من
ا يزيد عن تقدر أنواع النباتات الموجودة في سورية بمران و يإق و رالمتوسطية، أو قارية آسيوية مصدرها تركيا والعا ينتمي للفلورة

 )9002والبيئة،  فصيلة. )وزارة االدارة المحلية 130نوعًا، تنتمي إلى  3300

 نوع. 0852أما األنواع الحيوانية فهي 

 :نوع خفاشيات 80/ نوع ثديات /825/ نوع حيواني و/0852/ نوع نباتي و/0022يوجد / األنواع الموجودة حتى اآلن /

 / نوع برمائيات. 80/ نوع طيور و/092و/

  نوعًا من  33لزواحف، واأنواع من  8نوعًا من الطيور، و  92من الثدييات، و نوع  71  المهددة بالنقراض:األنواع
 .من النباتات نوع 71ماك، واألس

  منقرضنوع نباتي وحيواني  80 يوجد المنقرضة:األنواع. 

محمية،  19 9072يبلغ عدد المحميات الطبيعية المعلنة حتى العام  المحميات الطبيعية في الجمهورية العربية السورية:
 المخطط التالي.كما هو موضح في 
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 السوريةمواقع المحميات في الجمهورية العربية  مخطط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما م إلى ضغوط بيئية كبيرة على األراضي والموائل الطبيعية والتنوع الحيوي 2288أدت الحرب الكونية على سورية بعد عام 

 جعل عملية إدارة هذه الموارد أكثر صعوبة ويتطلب جهود وطنية ودولية مضاعفة.

 2282حسب تقديرات المكتب المركزي لالحصاء في سورية عام  يبلغ عدد السكان :سوريةالجمهورية العربية الفي  السكان

 /. %12.2/قدره معدل نمو ب ،/ مليون نسمة 20 ب /

تختلف الكثافة السكانية حسب المناطق والمدن والبلدات فهي تزيد عن ألف نسمة بالكيلومتر المربع الواحد في دمشق بشكل عام 

المتوسط بالكثافة واحد في بعض المناطق البادية في حمص ودير الزور، وتقدر نسمة بالكيلومتر المربع ال 22وحلب، وتقل عن 

  .فرد بالكيلومتر المربع 882 ــب 2282عام 

في واطق الريفية في المن أكثر من النصف بقليلبيما يعيش  ،في المناطق الحضرية في سورية بقليل أقل من نصف السكان يعيش

 .بشكل رئيسي لرعي وتربية المواشيويمتهنون الزراعة االبادية السورية 

 العوامل التي تساعد على تدهور األراضي في الجمهورية العربية السورية:

، فإن أهم العوامل التي تساعد على التصحر وتدهور UNCCDبالعودة إلى تعريف تدهور األراضي والتصحر حسب تعريف 

 األراضي في سورية هي:

ياح الفصول والمواسم المطرية والظواهر المتطرفة من موجات الحرارة التغيرات المناخية سيما عملية انز .8

 والهطولت المطرية الشديدة أو احتباس الهطولت لفترات طويلة.

زيادة تواتر ظاهرة الجفاف التي تقلل من رطوبة التربة وتؤثر على الغطاء النباتي وبالتالي تقلل إنتاجية األراضي  .2

 فة.وضرر باألنظمة البيئية المختل

 انجراف التربة المائي والريحي. .0
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 اإلدارة غير السليمة للموارد الطبيعية كالتربة والمياه، مثل: .2

 .الستخدام غير المستدام للمياه السطحية والجوفية واستنزافها وتعرض بعضها للتلوث 

 .تخريب األنظمة البيئية مما يؤدي إلى تراجع التنوع الحيوي وتدهور األراضي 

 عية غير المناسبة كالزراعة والفالحة مع خطوط الميل والستخدام المفرط لآللت الزراعية العمليات الزرا

 في بعض المناطق والتسميد والمكافحة الزائدة وغيرها من الممارسات الخاطئة.

 .تراجع خصوبة التربة في بعض األراضي الزراعية 

 بة الزراعية في بعض المناطق.التنافس على استخدام الموارد الطبيعية سيما المياه وحتى التر 

 ويمكن تلخيص عمليات التدهور التي تحصل في األراضي السورية على الشكل التالي:

 ما يسبب العواصف الغبارية والرملية وحركة الكثبان الرملية. النجراف الريحي في البادية السورية بشكل رئيسي 

 النجراف المائي في المناطق الساحلية والجبلية. 

 وحتى اآلن(. 2288الغطاء الغابي في سورية نتيجة القطع والحرق إبان األزمة السورية ) تدهور 

 نتيجة الرعي الجائر واحتطاب الشجيرات المعمرة في البادية تدهور الغطاء الرعوي وخاصة في البادية السورية.  

 .التملح والتغدق والقلوية في مشاريع الري في الرقة والغاب 

 زيائية والكيميائية والخصوبية في بعض األراضي الزراعيةتراجع الخواص الفي. 

 ( 2288تلوث األراضي الزراعية والمراعي نتيجة التكرير غير النظامي للنفط في فترة األزمة السورية )وحتى اآلن 

 .تلوث األراضي بالنفايات السائلة والصلبة 

 .استنزاف الموارد المائية السطحية والجوفية وتلوث جزء منها 

 ول األراضي الزراعية وبعض األراضي الحراجية إلى مناطق عمرانية.تح 

 برنامج تحييد آثار تدهور األراضي في الجمهورية العربية السورية:

على أنه تقليل أوفقدان القدرات  UNCCDحسب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر يعرف تدهور األراضي  مقدمة:

توى على المس ية لألراضي. وهي عبارة عن ظاهرة عالمية، وغالباا ما تكون لها تأثيرات ضارةاإلنتاجية البيولوجية والقتصاد

ا المحلي. وغالب ما ينجم تدهور األراضي عن األنشطة البشرية، كما أنه يتفاقم بسبب العمليات الطبيعية مثل تغير المناخ. وحوالي  ا

مليون هكتار إلى إجمالي  82تتم إضافة حوالي  ورة؛ وكل عامللزراعة تعتبر متده من اجمالي سطح األراضي الصالحة 25%

 مساحة األراضي المتدهورة.

ا وإدراك  ا  (DLDD) التصحر وتدهور األراضي والجفاف بأن ا ، تم انشاء اتفاقية األمم تعد مشكالت بيئية وتنموية ضخمة عالميا

دولة من الدول األعضاء في األمم المتحدة  895. وقد صدّقت عليها 8992في عام  (UNCCD) المتحدة لمكافحة التصحر

باإلضافة إلى منظمة تكامل اقتصادي إقليمية واحدة )وهي التحاد األوروبي(. والمهمة الرئيسية لالتفاقية، كما تشير الخطة 

شرية(، تتمثل في )الستراتيجية الع 2281إلى  2221الستراتيجية العشرية وإطار عمل تحسين تنفيذ التفاقية للفترة الممتدة من 

"توفير إطار عمل عالمي لدعم تطوير وتنفيذ السياسات والبرامج واإلجراءات الوطنية واإلقليمية لمنع التصحر / تدهور 

امة العلمي والتقني وزيادة التوعية الع من خالل التقدماألراضي والتحكم فيه وعكس مساره والتخفيف من حدة تأثيرات الجفاف 

 ."عم وحشد الموارد، بما يساهم في الحد من الفقرووضع المعايير والد
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ا وبعد مرور عشرين عام ، واتفاقية األمم UNCCD  ، واتفاقية (CBD) اتفاقية التنوع البيولوجيالثالثة:  على اتفاقيات ريوا

مية لعمليات تم تبني الوثيقة الختا ،8992أثناء عقد قمة األرض في عام  (UNFCCC) المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

، بما يؤكد على اللتزام العالمي بما 2282(، في شهر حزيران/يونيو  2282، "المستقبل الذي نريده" )األمم المتحدة، 22ريو+

( اتخاذ اإلجراءات على الصعيد الوطني واإلقليمي 2بذل الجهود للوصول إلى عالم خاِل من ظاهرة تدهور األراضي؛ و (8: يلي

( رصد تدهور األراضي وترميم األراضي المتدهورة في المناطق القاحلة وشبه 0؛ وUNCCD  فاقيةوالدولي في سياق ات

 .القاحلة والجافة شبه الرطبة على الصعيد العالمي

واإلعالن عن عقد األمم المتحدة للصحارى ومكافحة التصحر  (MDG) بعد تبني األهداف اإلنمائية لأللفية: السياق العالمي

 80"، بما في ذلك 2202، اتفق المجتمع العالمي على "خطة التنمية المستدامة لعام 2285في أيلول/سبتمبر  (،2222 - 2282)

الدول على حماية  85الهدف رقم حث (. 2285غاية )األمم المتحدة،  809و (SDGs) هدفاا من أهداف التنمية المستدامة

تها وتعزيزها وإدارة التوقعات بشكل يتسم بالستدامة باإلضافة إلى الستخدام المستدام لألنظمة اإليكولوجية األرضية واستعاد

 85الهدف  من 0الغاية  رميتمكافحة التصحر وإيقاف وإصالح تدهور األراضي فضالا عن وضع حد لخسائر التنوع الحيوي. 

انات، ر والجفاف والفيضإلى "مكافحة التصحر وترميم األراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك األراضي المتأثرة بالتصح

مؤشر لقياس اعتمد على . 2202وبذل كل الجهود الالزمة للوصول إلى عالم يمكنه القضاء على تدهور األراضي" بحلول عام 

هو "نسبة األراضي المتدهورة إلى إجمالي مساحة األراضي". ويعتمد رصد و (85.0هذه الغاية من هذا الهدف )مدى إنجاز 

تخدام المجمع للمؤشرات الفرعية الثالثة، وهي الغطاء األرضي وإنتاجية األراضي ومخزونات الكربون ذلك المؤشر على الس

فوق األرض وتحتها، والتي يتم تحسينها وإكمالها من خالل مؤشرات وطنية أخرى ذات صلة وإضافة السياق إليها من خالل 

 .المعلومات على الصعيد الوطني ودون الوطني

  لـ  (COP.12) صدّقت الدورة الثانية عشرة لمؤتمر األطراف: UNCCD  رة لمؤتمر أطراف اتفاقيةالدورة الثانية عش

UNCCD واشتملت على مفهوم85  هدفمن ال 0الغاية  على 2285التي عقدت في أنقرة بتركيا في تشرين األول/أكتوبر ، 

LDN ورةكوسيلة قوية لتعزيز تنفيذ التفاقية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الد COP.12 : 

وتضمينه في برامج العمل  "LDN قامت بدعوة كل البلدان األطراف إلى "صياغة األهداف الوطنية الطوعية لتنفيذ •

 ؛UNCCD  الخاصة بـ (NAP) الوطنية

( تسهيل 2الوطنية"؛ و LDN ( "توجيهات لصياغة أهداف ومبادرات8بـ:  UNCCD وطالبت الكيانات التابعة لـ •

 كوسيلة مساهمة في رصد وتقييم ونشر مدى التقدم الذي تم تحقيقه نحو تنفيذ أهداف UNCCD فاقية"استخدام مؤشر ات

LDN الوطنية"؛ 

في الوقت المناسب حيثما أمكن على البيانات المبدئية والمنهجية  تقاريروقررت "أن تقدم البلدان األطراف المتأثرة  •

ستخدام مؤشرات الرصد والتقييم، وأن تستكمل عملية با LDN المقترحة لصياغة أهداف طوعية وطنية في مجال

 عقدفي اجتماعها بين الدورات الذي  (CRIC) اإلبالغ وتحديد األهداف كي تستعرضها لجنة استعراض تنفيذ التفاقية

عن  غ"... "على أن يكون للبلدان ما يكفي من البيانات/المعلومات الرسمية الوطنية لإلبال2281كانون الثاني/يناير   في

التقديرات الوطنية المستمدة من مصادر البيانات العالمية أو لتأكيد صحتها؛ ويقرر أن يستند اإلبالغ في المقام األول إلى 

 البيانات الوطنية الرسمية"؛

في التقارير الوطنية الخاصة بها، حسب  LDN وقامت بدعوة البلدان األطراف لتضمين األهداف الوطنية والطوعية لـ •

 ؛الضرورة

ا إلى فهم وضع تدهور األراضي وإمكانية استصالحها، أن يكون اإلبالغ إلزامياا بالنسبة إلى مؤشرات  • وقررت، "سعيا

في الغطاء  التجاهات: "85.0الفرعية للهدف  SDGs ، والتي تتفق مع مؤشرات"UNCCD التقدم الثالثة التالية لـ

اهات في إنتاجية األراضي أو أدائها" )المقياس: ديناميكيات األرضي" )المقياس: الغطاء األرضي النباتي(، "والتج

 إنتاجية األراضي(؛ و"اتجاهات مخزونات الكربون فوق األرض وتحتها" )المقياس: مخزون الكربون العضوي للتربة

(SOC). 
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ا  COP.12 كما صدّقت الدورة • يها كمية على أنه " حالة تكون ف LDNعلى تعريف تحييد أثر تدهور األراضي  الـ ايضا

ونوعية موارد األراضي، الالزمة لدعم وظائف النظام اإليكولوجي وخدماته وتعزيز األمن الغذائي، مستقرتين أو 

 تتزايدان في نطاقات زمنية ومكانية محددة". وبالتالي، من المطلوب أن تقترح هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات

(SPI) لـ UNCCD ذإطار عمل مفاهيمي لدعم تنفي LDN بشكل علمي. 

إلى الحفاظ على رأس المال الطبيعي المعتمد على األراضي ووظائف وخدمات  LDN يهدف لماذا تحييد أثر تدهور األراضي؟

 :النظام اإليكولوجي ذات الصلة بها مثل

  ر الغذاء وجودة المياه والمواد الخام والخدمات الطبية(؛يخدمات التوفير )على سبيل المثال، توف •

ات التنظيم )على سبيل المثال، تنظيم المناخ والتخفيف من حدة التغيرات المناخية والتقليل من مخاطر الكوارث وخدم •

 المياه(استخدام وتنظيم الموائل لآلفات واألمراض وتنظيم 

 وخدمات الدعم )على سبيل المثال، تدوير المياه، وخصوبة التربة( •

 .ث الثقافي، والترفيه والسياحة(والخدمات الثقافية )على سبيل المثال، اإلر •

( زيادة ممارسات 2( تجنب تدهور األراضي؛ و8من خالل  LDN : يتم تحقيق الفوائد المتعددة لتحييد أثر تدهور األراضي

( تبني إجراءات الستعادة وإعادة التأهيل التي تكون مناسبة من الناحية البيئية والتي تتحلى بالمسؤولية 0؛ وSLM/ILM  إدارة

لجتماعية ويمكن تنفيذها من الناحية القتصادية من أجل تأمين توفير األراضي الصحية والمنتجة الالزمة لتحقيق التنمية العادلة ا

  .والمستدامة

العديد من الفوائد البيئية والجتماعية، والتي تساعد على التعامل مع مشكالت مثل األمن الغذائي والمساواة في  LDN يوفر

 8.2على زيادة اإلنتاجية من المحاصيل وإنشاء ما يصل إلى  SLM قر وإتاحة الموارد. يمكن أن يساعد تطبيقالدخل والف

 . (ELD, 2015a) تريليون دولر أمريكي كامتيازات اقتصادية

 وقف امتيازات ضخمة من أجل التخفيف من حدة التغيرات المناخية وتعديلها. ويمكن أن يؤدي LDN باإلضافة إلى ذلك، يوفر

لنبعاثات غازات الحتباس الحراري إلى مركز تجميع  اا لى تحويل األراضي من كونها مصدرتدهور األراضي وعكس مساره إ

مليون طن من ثاني أكسيد  0إلى  8من خالل زيادة مخزونات الكربون في التربة والنباتات. ويمكن أن تحتجز التربة فقط حوالي 

مليون طن من ثاني أكسيد  88إلى  0أن قطاع األراضي كله لديه القدرة على تخفيف حوالي في العام في حين  (CO2) الكربون

 (UNCCD, 2015)  الكربون في العام، بما يساوي حوالي ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اإلجمالية من الوقود األحفوري

ا رئيسياا في تقوية تأقلم المجتمعات الر LDN وبنفس الطريقة، يلعب يفية ضد الصدمات المناخية من خالل تأمين وتحسين دورا

  .الحيوية ةاإليكولوجي األنظمةتوفير خدمات 

في   التنمية المستدامة وأهداف LDN متعلق بشدة بالعديد من أهداف التنمية المستدامة. وهناك ارتباط مباشر بين LDN كما أن

ستدام للموارد الطبيعية، وبالتالي، فإنه يساعد على خلق مساهمة مباشرة مجال الفقر واألمن الغذائي وحماية البيئة والستخدام الم

 . (UNCCD, 2016)  تلك وغيرها من األهداف  SDGs التنمية المستدامة في تحقيق أهداف

 COP.12  استجابةا لمقرر: نهج من عدة خطوات -وضع أهداف تحييد أثر تدهور األراضي الوطنية واإلجراءات المرتبطة بها 

وغير ذلك من الشركاء، بإعداد  تفاقيةال، بالتعاون مع أمانة UNCCD  لتفاقية GM ، قامت اآللية العالميةLDN متعلقة بـال

ويهدف البرنامج إلى تمكين البلدان األطراف المهتمة بتعريف خطوط األساس الوطنية وتحديد   LDN برنامج لوضع أهداف

خطوات تشغيلية حول من خالل عشر . 2202بحلول عام  LDN ها من أجل تحقيقاألهداف الطوعية واإلجراءات ذات الصلة ب

 .كيفية تعريف خطوط األساس الوطنية وتحديد األهداف الطوعية واإلجراءات ذات الصلة بها

ل وانطلق تنفيذ البرنامج بتشكي .2280عام  نهاية انضمت الجمهورية العربية السورية إلى برنامج تحييد تدهور األراضي في

لجنتين لهذا البرنامج تضم جميع المؤسسات الوطنية ذات العالقة باألراضي باإلضافة إلى المنظمات الشعبية والجمعيات األهلية 

وبعض المنظمات الدولية الفاعلة في سورية ذات العالقة. ضمت اللجنة األولى منفذي القرار من هذه المؤسسات والمنظمات 
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الثانية متخذي قرار من نفس المؤسسات والمنظمات والجمعيات. كما تم تشكيل فرق عمل والجمعيات، في حين ضمت اللجنة 

تقنية لحساب خط األساس والمؤشرات الخاصة بالبرنامج وكافة النقاط األخرى المتعلقة بوضع األهداف الطوعية وخطة النفاذ 

 وقد انطلق البرنامج من خالل ورشة العمل التعريفيةوالفعالية والمشاريع النتقالية نحو تحقيق تحييد آثار تدهور األراضي. 

 في فندق األرميتاج في دمشق. 2280شباط  82بالبرنامج في 

 

 في الجمهورية العربية السورية مؤشر تحييد آثار تدهور األراضي

  3والغاية التابعة له  11من هدف التنمية المستدامة رقم  1المؤشر رقم 

 (115351المؤشر )

 يعبر هذا المؤشر عن نسبة األراضي المتدهورة في البلد من أصل كامل مساحة البلد.(: 115351المؤشر )

ثالثة مؤشرات فرعية أساسية لحسابه وتركت  UNCCDولحساب هذا المؤشر فقد حددت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

 ر وكل بلد حسب خصوصيته.المجال أمام البلدان المختلفة لقتراح مؤشرات إضافية لحساب هذا المؤش

 هي: UNCCDالمؤشرات الفرعية األساسية حسب 

 : والذي يعبر عن تغير األنظمة البيئية األساسية في البلد. التغيرات في الغطاء األرضي / استعمالت األراضي -8

 Landوالتغيرات التي تحصل بها خالل فترة الدراسة  Net Primary Productivity: إنتاجية األرض -2

Productivity Dynamic  والذي يعبر عن إنتاجية النظام البيئي والخدمات التي يؤديها هذا النطام )زراعي ،– 

 رعوي(. –غابوي 

: أن الكربون العضوي فوق وتحت سطح التربة Organic Carbon Stockالكربون العضوي المخزن في التربة  -0

ات التي يمكن أن يحتجزها الغطاء األرضي من الكربون هو أحد المؤشرات التي تشير إلى خصوبة التربة وعلى الكمي

ا ما يقاس الكربون العضوي من خالل قياسه في التربة )ضمن  مما يقلل من انبعاثها ووصولها إلى الغالف الجوي، وغالبا

حيث أن زيادة نسبة الكربون العضوي في التربة   Soil organic Carbon  Stock (SOC)سم من التربة(  2-02

ا  يعطي فكرة عن تدهور أو  تشير ا أو ايجابا إلى زيادة في خصوبة التربة، إن حساب تغيرات الكربون العضوي سلبا

 تحسن  خصوبة التربة وبالتالي عن تدهور أو تحسن في التربة وإنتاجيتها. 

 

 :Land Cover / Land use Changeولا: التغيرات في الغطاء األرضي / استعمالت األراضي أ

لكامل أراضي الجمهورية العربية  2285و 2222للعامين  LandSatلحساب هذا المؤشر غطائين من صور استخدم 

. حيث أجري التفسير البصري لكال الغطائين من الصور الفضائية وتم إنتاج خرائط الغطاء م 02السورية قدرة تمييز 

 األرضي واستعمالت األراضي للعامين المذكورين.

 2222( للجمهورية العربية السورية للعامين Land Coverمساحات ونسب الغطاء األرضي ) (8يبين الجدول رقم )

 .2285و 2222( مصفوفة تغيرات الغطاء األرضي بين العامين 2، في حين يبين الجدول رقم )2285و
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 .2285و 2222( الغطاء األرضي للجمهورية العربية السورية للعامين B-1( ورقم )A-1تبين الخريطتين رقم )

، 2285و  2222( الغطاء األرضي للجمهورية العربية السورية التي لم تتغير بين العامين C-1تبين الخريطة رقم )

 .2222مقارنة بالعام  2285( األغطية األرضية التي تغيرت من صف إلى آخر في العام D-1والخريطة رقم )

، 2285و 2222بي إلى صفوف أخرى بين العامين ( الصفوف التي تغيرت من الغطاء الغاE-1تبين الخريطة رقم )

 .2285و 2222( الصفوف التي تغيرت من الغطاء الزراعي إلى صفوف أخرى بين العامين F-1والخريطة رقم )

 .2285و 2222( مساحات ونسب صفوف الغطاء األرضي في العامين 2يبين الشكل رقم )

 2222( للجمهورية العربية السورية للعامين Land use) ( مساحات ونسب استعمالت األراضي0يبين الجدول رقم )

 2285و

. 2285و 2222( خريطتي استعمالت األراضي للجمهورية العربية السورية عامي B-3( و )A-3يبين الشكلين رقم )

 ( مساحة استعمالت األراضي وقيم التغيرات في مساحة صفوف استعمالت األراضي في العامين2ويبين الشكل رقم )

 .2285و 2222

 النسبة( –الفرق  –)المساحات  0211رو0222في الجمهورية العربية السورية عامي الغطاء األرضي (: 1جدول رقم )

 

 الغطاء األرضي  مسلسل

 المساحة

 0222عام 

 0كم

 المساحة

 0211عام 

 0كم

فرق المساحة 

 بين العامين

 النسبة

المئوية 

 للتغير

 8.04- 711.144- 8139.2 8850.343 غابات 1

 14.25- 596.823- 3592.307 4189.129 أعشاب، نباتات مبعثرةشجيرات،  2

 0.08- 54.4391- 67154.4 67208.84 أراضي زراعية 3

 3.86- 2313.71- 57654.92 59968.63 مراعي 4

 0.75 17.69364 2361.627 2343.933 مياه  5

 50.10 2020.556 6053.448 4032.892 عمران 6

 4.06 1637.876 42000.87 40363 أخرى 7

 0.00 0.008623 186956.8 186956.8 المجموع  
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 2222خريطة الغطاء األرضي للجمهورية العربية السورية لعام  (:A-1الشكل رقم )

 
 

 2285للجمهورية العربية السورية لعام  خريطة الغطاء األرضي (:B-1الشكل رقم )
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 2285و 2222ء األرضي  للجمهورية العربية السورية للصفوف التي بقيت على حالها بين العامين خريطة الغطا (:C-1الشكل رقم )

 
 

 2285و 2222خريطة الغطاء األرضي للجمهورية العربية السورية لألراضي التي تغيرت من صف إلى آخر بين العامين  (:D-1الشكل رقم )
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 2285و 2222لجمهورية العربية السورية بين العامين ي االغطاء الغابي فخريطة تغيرات  (:E-1الشكل رقم )

 
 

 2285و 2222خريطة تغيرات الغطاء الزراعي في الجمهورية العربية السورية بين العامين  (:F-1الشكل رقم )
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 2285و 2222التغيرات في مساحة الغطاء األرضي للجمهورية العربية السورية لألراضي  بين العامين  (:2الشكل رقم )

 

 
 

 

    و      امي بي  المستو  األو  األرضي     ال طا  الت ير في مساحات 

10/6/2018 ومؤشرات  الفرعية       مؤشر تحييد تدهور األراضي 10

-711.143731
-596.822708

-54.439138

-2313.710884

17.693639

2020.555779

1637.875666
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 خر  مرا ميا  مرا ي راضي  را ية  شا   نباتات مبعثرة ابات

    و     فر  مساحات ال طا  األرضي بي   امي 

 

 ابات
  شا   
ةنباتات مبعثر

 راضي 
 را ية

 خر  مرا ميا مرا ي

2000 8850.343274189.1293167208.837959968.63062343.933224032.8921740362.9961

2015 8139.199543592.306667154.398857654.91972361.626866053.4479542000.8717
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 2285و 2222مصفوفة تغيرات الغطاء األرضي في الجمهورية العربية السورية بين العامين  (:0الجدول رقم )

 

2015 

Forest 

Shrubs, 

Grass and 

Spersed 

Vegetation 

Arable 

Land 

Pasture 

(Badeyah) 

Water 

Bodies and 

Wet Lands 

Artificial 

Areas 

Bare Land 

& Other 

land 

 

2000  

Forest 7839.84 57.42 595.04 59.02 4.45 253.76 11.33 8820.86 

Shrubs, 

Grass and 

Spersed 

Vegetation 

52.33 3369.10 61.27 680.89 1.67 17.62 0.14 4183.03 

Arable 

Land 
137.57 83.80 62803.96 2082.84 51.37 1865.41 77.06 67102.02 

Pasture 

(Badeyah) 
17.56 73.61 3040.67 54732.64 10.72 250.39 1869.71 59995.31 

Water 

Bodies and 

Wet Lands 

4.85 0.87 36.47 8.13 2310.06 3.26 0.27 2363.92 

Artificial 

Areas 
52.92 1.20 314.31 25.67 2.37 3721.73 1.90 4120.09 

Bare Land 

& Other 

land 

3.30 0.02 179.71 101.70 0.61 35.77 40061.60 40382.71 

 8108.37 3586.02 67031.43 57690.90 2381.25 6147.94 42022.03  
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 0211و  0222للجمهورية العربية السورية بين العامين استعمالت األ اضي (: مساحة ونسب 3الجدول رقم )

 

 استخدامات األرض  الغطاء األرضي الرمز

لمساحةا  

2000 

0كم  

 المساحة

0211 

0كم  

 المساحة

2000 

0كم  

 المساحة

0211 

0كم  

 الفرق

المساحة 

 بين العامين

نسبة 

 التغير

 غابات كثيفة غابات 11

8850.34 8139.20 

3203.06 3101.47 -101.592 -3.17 

 24.51- 641.335- 1974.90 2616.24 غابات متوسطة غابات 12

 16.19- 69.1539- 358.06 427.22 غابات خفيفة غابات 13

 3.88 100.9366 2704.77 2603.83 غابات + أشجار غابات 14

21 
شجيرات، أعشاب، نباتات 

 مبعثرة

شجيرات، أعشاب، نباتات 

 مبعثرة
4189.13 3592.31 4189.13 3592.31 -596.823 -14.25 

 أشجار أراضي زراعية 31

67208.84 67154.40 

2731.97 2170.47 -561.498 -20.55 

 1.91- 963.238- 49349.63 50312.86 محاصيل أراضي زراعية 32

 4.91- 563.686- 10916.61 11480.30 أشجار + محاصيل أراضي زراعية 33

 75.79 2033.984 4717.69 2683.71 أراضي زراعية متدهورة أراضي زراعية 34

 مراعي جيدة مراعي 41
59968.63 57654.92 

20806.07 18388.05 -2418.02 -11.62 

 0.27 104.3076 39266.87 39162.56 مراعي سيئة مراعي 42

 أنهار مياه 51

2343.93 2361.63 

264.05 268.67 4.616882 1.75 

 0.53- 4.79556- 894.54 899.34 بحيرات مياه 52

 7.53 16.71402 238.82 222.11 سدود  مياه 53

 0.12 1.158294 959.59 958.43 سبخات مياه 54

 50.10 2020.556 6053.45 4032.89 6053.45 4032.89 عمران عمران 61

 تكشفات صخرية أخرى 71
40363.00 42000.87 

28655.35 28612.34 -43.0123 -0.15 

 14.36 1680.888 13388.53 11707.65 رمال أخرى 72

 0.00 0.008623 186956.77 186956.76 186956.77 186956.76   المجموع  
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  2222 للجمهورية العربية السورية عاماستعمالت األراضي خريطة (: A-3الشكل رقم )
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 2015 للجمهورية العربية السورية عاماستعمالت األراضي خريطة (: B-3الشكل رقم )
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 2285و  2222تغيرات مساحة استعمالت األراضي بين العامين (: 4الشكل رقم )

 

 ابات 
كثيفة

 ابات 
متوسطة

 ابات 
خفيفة

+   ابات 
 شجار

شجيرات
  

  شا   
نباتات 
مبعثرة

محاصي  شجار
 شجار 
  +

محاصي 

 راضي 
 را ية 
متدهورة

مرا ي 
جيدة

مرا ي 
سيئة

 مرا سبخاتسدود بحيرات نهار
تكشفات 
صخرية

رما 

L2 2000 3203.02616.2427.222603.84189.12731.950312.11480.2683.720806.39162.264.05899.34222.11958.434032.828655.11707.

L2 2015 3101.41974.9358.062704.73592.32170.449349.10916.4717.618388.39266.268.67894.54238.82959.596053.428612.13388.
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2015و2000ت يرات مساحات ال طا  األرضي     المستو  الثاني بي   امي 
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غابات 
كثيفة

غابات 
متوسطة

غابات 
خفيفة

غابات 
  +
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شجيرات
 ،
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  +
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زراعية 
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مراعي 
جيدة

مراعي 
سيئة

عمرانسبخاتسدودبحيراتأنهار
تكشفات 
صخرية

رمال

الفرق -102-641-69.2100.9-597-561-963-5642034-2418104.34.617-4.816.711.1582021-431681
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ا: ث  Landالتغيرات في إنتاجية األرض و Net Primary Productivity إنتاجية األرض المؤشر الفرعي: انيا

Productivity Dynamic: 

تعتبر إنتاجية األرض من العوامل الهامة في اقتصاديات البالد. فبقدر ما تكون إنتاجية األرض عالية بقدر ما تكون األرض ذات 

ن أن تتأثر إنتاجية األرض بعوامل عديدة منها طبيعية كالعوامل المناخية من حرارة ورطوبة مردود إقتصادي عال.  ويمك

ا في زيادة إنتاجية األرض إن كانت الظروف المناخية وإدارة  وأمطار ومنها بشرية  كإدرة األرض. تعتبر هذه العوامل سببا

ا في تناقص إنتاجية األرض إن كانت تلك الظروف   والعوامل غير مواتية وإدارة األرض غير سليمة.األرض جيدة، وسببا

تستخدم طرق مختلفة في تقدير إنتاجية فمنها طرق تقليدية تحسب من جمع بيانات حقلية لعينة من األراضي وتجرى عليها 

ا طويالا وقد ل تتميز بال قة العالية دعمليات حسابية وإحصائية وبالتالي تقدر إنتاجية األرض، وهي طريقة مكلفة وتستغرق وقتا

ا هي استخدام البيانات الستشعارية المشتقة من الصور  والحيادية في الحساب. من الطرق األخرى التي بات استخدامها ضروريا

 الفضائية. 

                      مؤشر القرينة النباتية التي تدعىاستخدم في حساب هذا المؤشر الفرعي لبرنامج تحييد آثار تدهور األراضي 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)  وقد تم حسابه من خالل الصور الفضائية من نوعMODIS 

 يوم.  80كل متر  250قدرة تمييز 

 ة:التاليتحسب هذه القرينة من خالل المعادلة 

                      NDVI=   NIR – R / NIR + R                   (Rouse et al., 1974) 

 حمر القريب.األالمجال الطيفي تحت  NIRالمجال الطيفي المرئي األحمر و  Rيث ح

ة بكمية النباتيقيمة هذه القرينة وتكون القيم الموجبة للنباتات. وبشكل عام ترتبط  1و + 1-بين  القرينة هحيث تتراوح قيمة هذ

 Biomassوالكتلة الحية للنبات  Leaf area index (LAI)خضرية النباتات إن صح التعبير مثل دليل المساحة الورقية 

 وبالتالي اإلنتاجية. التي يمكن أن تستخدم كمؤشر على النمو الخضري  % Cover ونسبة التغطية األرضية 

(Tucker, 1979; Choudhury, 1987; Clevers, 1989; Malingreau et al., 1989; Baret and 

Guyot, 1991; Gutman, 1991; Cihlar et al., 1991; Wiegand et al., 1991; Abd El-Gawad et 

al., 2000)   

خريطة في العام  20يوم. أي ما يعادل  80بمعدل صورة )خريطة( كل  2285 – 2222تم حساب هذا المؤشر في الفترة 

 عام المدروسة. 80خريطة خالل الـــ  001الواحد أي ما يعادل 

مستوى أراضي الجمهورية وعلى مستوى المحافظات وعلى مستوى مناطق تم دراسة إنتاجية األرض بكل تاريخ على 

 الستقرار المختلفة.
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 2222سنة ) 80تم أخذ متوسط الخرائط المنتجة للتاريخ الواحد في الــ  لدراسة التغيرات إنتاجية األرض الفصلية-

 (15)انظر الملحق رقم  (.2285

 تم دراسة تواريخ محددة أو متوسط تاريخين أو ثالثة  السنة لدراسة إنتاجية األراضي في المواسم المختلفة من

 22/2تواريخ متتالية للفترة الزمنية المدروسة. سيتم في هذا التقرير عرض تاريخ واحد هو أوج الغطاء النباتي بتاريخ 

 (15)انظر الملحق رقم من كل عام )أوج الغطاء النباتي في سورية عادة(. 

 راضي من عام آلخر تمت الدراسة بطريقتين:لدراسة تغيرات إنتاجية األ 

o :دراسة تواريخ محددة أو متوسط تاريخين أو ثالثة تواريخ متتالية للفترة الزمنية المدروسة  الطريقة األولى

عام لنفس التاريخ أومتوسط التاريخين أو الثالثة تواريخ المأخوذة. سيتم عرض  80ومقارنتها مع متوسط الـــ 

 80من كل عام )أوج الغطاء النباتي في سورية عادة( وقارنته مع متوسط الـــ  22/2يخ تاريخ واحد هو تار

عام لنفس التاريخ. وعليه يمكن تحديد فيما إذا كانت اإلنتاجية في تزايد أو في تناقص مقارنة مع متوسط الـــ 

 (15)انظر الملحق رقم سنة.  80

o :2222ة األرض من خالل جميع الصور الفضائية للفترة دراسة ديناميكية تغيرات إنتاجي الطريقة الثانية- 

صورة(. تمت هذه الدراسة من خالل برمجية تم  001عام =  80صورة في العام الواحد *  20) 2285

إعدادها من قبل جامعة ترير األلمانية بالتعاون مع المركز العربي للمناطق الجافة واألراضي القاحلة أكساد 

تم . 2282 – 2222يكية الغطاء النباتي في الفترة في المنطقة العربية ومنها سورية واستخدمت لتقدير دينام

 – 2222في إنتاج خريطة ديناميكية إنتاجية األرض لسورية في هذا التقرير في الفترة استخدام هذه المنهجية 

 . وتم تقسيم إنتاجية األرض في الفترة المدروسة إلى الصفوف التالية:2285

Land Productivity حالة النتاجية 

Declining Productivity 

(High Declining)  

  تناقص في النتاجية

  )تناقص شديد(

Early sign Declining Productivity 

(Moderate Declining)  

  بداية تناقص في النتاجية

  )تناقص متوسط(

Stable, But Stressed 

(Low Declining)  

  مستقرة عرضة لالجهاد

  )تناقص خفيف(

Stable, Not Stressed  

(No Change)  

  مستقرة غير عرضة لالجهاد

  )ل تغير(

Increasing Productivity 

(improving productivity)  

  تزايد في النتاجية

  )تحسن(
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. 2285 – 2222في الفترة  ( ديناميكية إنتاجية األراضي في الجمهورية العربية السورية5( والشكل رقم )2يبين الجدول رقم )

 2222( مساحات ونسب صفوف ديناميكية إنتاجية األراضي في الجمهورية العربية السورية في الفترة 0كما يبين الشكل رقم )

– 2285. 

 بعد ذلك تم دمج نتائج المؤشر الفرعي األول مع المؤشر الفرعي الثاني على الشكل التالي:

ا للغطاء األرضي على صفوف ديناميكية إنتاجية األرض )الجدول رقم  تم تقسيم األراضي التي لم  تتغير -8 والشكل  5وفقا

 (.0رقم 

بنفس الطريقة تم تقسيم األراضي التي تغير فيها لغطاء األرضي من صف إلى صف آخر على صفوف ديناميكية إنتاجية  -2

 (.1والشكل رقم  0األرض )الجدول رقم 

 .2285 – 2222راضي في الجمهورية العربية السورية في الفترة ديناميكية إنتاجية األ (:4الجدول رقم )

Code Land Productivity حالة النتاجية 
المساحة 

 بالكيلومتر مربع
 النسبة

1 

Declining Productivity 

(High Declining)  

  تناقص في النتاجية

 6.84 12781.9288  )تناقص شديد(

2 

Early sign Declining Productivity 

(Moderate Declining)  

  بداية تناقص في النتاجية

 16.99 31763.7739  )تناقص متوسط(

3 

Stable, But Stressed 

(Low Declining)  

  مستقرة عرضة لالجهاد

 25.10 46924.74273  )تناقص خفيف(

4 

Stable, Not Stressed  

(No Change)  

  مستقرة غير عرضة لالجهاد

  )ل تغير(
80309.72119 42.95 

5 

Increasing Productivity 

(improving productivity)  

  تزايد في النتاجية

  )تحسن(
15186.64269 8.12 

 Sum 100 186967.0843 المجموع 
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 2285 – 2222ديناميكية إنتاجية األرض في الجمهورية العربية السورية في الفترة (: 1الشكل رقم )
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 0211 - 0222ة ونسب ديناميكية إنتاجية األرض في الجمهورية العربية السورية (: مساح6الشكل رقم )

 

Declining
Productivity

Early sign
Declining

Productivity

Stable, But
Stressed

Stable, Not
Stressed

Increasing
Productivity

Area km2 12781.928831763.773946924.7427380309.7211915186.64269
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 إلى صفوف أخرى ية إنتاجية األرض على صفوف استخدامات األراضي التي لم تتغيركدينام(: 1الجدول رقم )

Land cover class 

Net land productivity dynamics 2000-2015 (km 2) 

Declining 

Productivity 

Early Sign 

Declining 

Productivity 

Stable, But 

Stressed 

Stable, Not 

Stressed 

Increasing 

Productivity 
Sum 

Forest 491.73 642.51 932.14 751.72 5021.71 7839.80 

Shrubs, Grass 

and Spersed 

Vegetation 

186.06 804.82 1313.87 427.46 636.91 3369.13 

Arable Land 8217.63 11097.92 14035.41 6065.52 23388.78 62805.26 

Pasture 

(Badeyah) 
2234.61 13818.24 15582.14 10091.86 12924.31 54651.15 

Water Bodies 

and Wet Lands 
439.68 356.16 397.33 251.27 865.61 2310.05 

Artificial Areas 443.09 678.47 796.91 335.72 1467.20 3721.39 

Bare Land & 

Other land 
38.02 1330.00 10797.10 11482.54 16413.89 40061.56 

 12050.81 28728.11 43854.92 29406.09 60718.42 174758.35 
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 تغير إلى صفوف أخرىلم تية إنتاجية األرض على صفوف استخدامات األراضي التي كدينام(: 7الشكل رقم )

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Forest

Shrubs, Grass and Spersed Vegetation

Arable Land

Pasture (Badeyah)

Water Bodies and Wet Lands

Artificial Areas

Bare Land & Other land

Land Productivity Daynamic for Land cover / Land use Types remain the Same 
Land cover / Land use 

Declining Productivity Early Sign Declinig Productivity Stable but Stressed Stable not Stressed Increasing PRoductivity
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 إنتاجية األرض على صفوف استخدامات األراضي التي تغيرت إلى صفوف أخرى يةكدينام(: 6الجدول رقم )

Land conversion 

Net area 

change 

(km2) 

Net land productivity dynamics 2000-2015 (km 2) 

From To  

Declining 

Productivity 

Early Sign 

Declining 

Productivity 

Stable, But 

Stressed 

Stable, Not 

Stressed 

Increasing 

Productivity 
Sum 

    

F L Sh&G L 57.4185 10.9943 31.0197 2.2140 13.0095 0.1810 57.4185 

F L A L 594.9619 26.0821 70.1551 132.1909 251.2407 115.2931 594.9619 

F L WB 4.4420 0.2772 0.4889 0.3125 1.8231 1.5403 4.4420 

F L AA L 253.6739 4.5008 26.2734 49.5072 87.5478 85.8447 253.6739 

Sh&G L P L 680.8859 7.0680 16.5291 90.1919 561.9166 5.1803 680.8859 

Sh&G L AA L 17.6104 0.0001 1.4766 2.6800 11.1952 2.2585 17.6104 

A L Sh&G L 83.7943 1.1198 1.9558 14.3813 62.5128 3.8246 83.7943 

A L P L 2082.7694 286.9070 1337.4641 319.8324 115.9864 22.5796 2082.7694 

A L AA L 1864.6621 210.2148 321.4686 459.6340 602.5910 270.7537 1864.6621 

P L A L 3040.5878 71.9708 708.8143 1191.8942 939.6312 128.2774 3040.5878 

P L AA L 250.3547 8.3376 73.3145 78.1057 79.5021 11.0948 250.3547 

B L & O 

L AA L 
35.7699 

0.1417 2.6957 12.7621 15.6968 4.4736 
35.7699 

  8966.9309 627.6141 2591.6558 2353.7061 2742.6532 651.3017 8966.9309 

 ية إنتاجية األرض على صفوف استخدامات األراضي التي تغيرت إلى صفوف أخرىكدينام(: 8الشكل رقم )
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sh&G L

A L

WB

AA L

P L

AA L

Sh&G L

P L

AA L

A L

AA L

AA L

F 
L

F 
L

F 
L

F 
L

Sh
&

G
 L

Sh
&

G
 L

A
 L

A
 L

A
 L

P
 L

P
 L

B
 L

 &
O

 L
Land Productivity Daynamic for Land cover / Land use Types Change to 

another Land cover / Land use 

Declining Productivity Early Sign Declining Productivity Stable, Stressed Stable, Not Stressed Increasing Productivity
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ا:   :Organic Carbon Stockالتغيرات في الكربون العضوي المخزن في التربة المؤشر الفرعي الثالث: ثالثا

في مناطق محدودة ومحسوبة في فترات محدودة لتتوفر بيانات وطنية علة مستوى أراضي الجمهورية العربية السورية إل 

 لذلك تم إعتماد طريقتين لحساب هذا المؤشر5 هما على الشكل التالي:

وبناء على البيانات التي وفرتها اتفاقية األمم المتحدة  0211و 0222بناء على خريطتي الغطاء األرضي لعامي  -1

سم(، تم  32-2ون العضوي المخزن في الترية على سماكة )لمكافحة التصحر للبلدان المختلفة والتي تبين كمية الكرب

 (575 كما هو مبين في الجدول رقم )0211و 0222حساب الكميات المفقودة من الكربون العضوي بين العامين 

تم استخدام الخرائط التي وفرتها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر للبلدان المختلفة والتي تبين كمية الكربون  -0

 (95سم(5كما هو مبين في الشكل رقم ) 32-2لعضوي المخزن في الترية على سماكة )ا

 (:8( والشكل رقم )7و  6يبين الجدول التالي شرح للرموز المستخدمة في الجدولين رقم )

 الشرح الرمز 

FL Forest  

 غابات

Sh&G L Shrubs & Grass Land  

 شجيرات وأراضي أعشاب

AL Arable Land 

  زراعيةأراضي  

PL Pasture  

 مراعي البادية

B L & O L Bad Land & Other Land  

 أراض خالية وصفوف أخرى

WB Water Bodies 

 أجسام مائية

AAL Artificial Area Land 

 التجمعات العمرانية
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 2285 - 2222في الكربون العضوي في الجمهوية العربية السورية في الفترة  التغيرات(: 7الجدول رقم )

Land conversion 
Net area 

change 

(km2) 

Soil organic carbon (SOC) stock change (2000-2015) 

From To  
Initial SOC 

stock (t/ha) 

Final SOC 

stock (t/ha) 

Initial SOC stock 

total (t) 

Final SOC stock 

total (t) 

SOC stock 

change (t) 

F L Sh&G L 57.4185 63 30.2 3617.367802 1734.039803 -188333 

F L A L 594.9618 63 48.7 37482.59629 28974.6419 -850795 

F L WB 4.4420 63 0 279.8479516 0 -27985 

F L AA L 253.6739 63 38 15981.45424 9639.607317 -634185 

Sh&G L P L 680.8859 30.2 11.5 20562.75408 7830.187812 -1273257 

Sh&G L AA L 17.6104 30.2 38 531.8347844 669.1960864 13736 

A L Sh&G L 83.7943 48.7 30.2 4080.782468 2530.587896 -155019 

A L P L 2082.7694 48.7 11.5 101430.8715 23951.84851 -7747902 

A L AA L 1864.6618 48.7 38 90809.02728 70857.14654 -1995188 

P L A L 3040.5878 11.5 48.7 34966.76007 148076.6274 11310987 

P L AA L 250.3547 11.5 38 2879.078523 9513.476858 663440 

B L & O 

L AA L 
35.7699 

10 38 357.6994173 1359.257786 100156 

  8966.9305     312980.0744 305136.6179 -784346 
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     2285سم( في الجمهورية العربية السورية عام  02-2ن العضوي في التربة )خريطة الكربو(:  A -9الشكل رقم )
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  2285و 2222سم( في الجمهورية العربية السورية بين عامي  02-2خريطة تغيرات الكربون العضوي في التربة )(:  B -9الشكل رقم )

 



33 
 

ا: مؤشر الجفاف   Vegetation Health Index VHIي صحة ال طا  النباتمؤشر  :Drought Indicatorرابعا

ي تنتيجة لبعض العوامل والوتراجع في إنتاجيتها مساحة األراضي الزراعية  تقلص فيمن  االخيرة اآلونةعانت سوريا في 

الجفاف حيث تعرضت سوريا خالل الفترة االخيرة لموجة جفاف أدت الى تضرر المحاصيل الزراعية والسيما  يأتي في مقدمتها

مر الذي أدى إلى خروج هذه االراضي مع تتالي سنوات الجفاف وقلة الرابعة األالتي تقع في مناطق االستقرار الثالثة والبعلية و

األمر الذي تطلب دراسة هذه الظاهرة وتتبع التغير في  .عة وتحولها إلى أراضي غير مزروعةالهاطل المطري من الزرا

خاص وتأتي أهمية استخدام تقنيات االستشعار عن بعد بميزاتها  لشكمساحة األراضي الزراعية بشكل عام والمحاصيل ب

إمكانية لحساب  MODIS منتجات األقمار الصناعية كالقمرالمختلفة في تنفيد هذه الدراسة حيث تؤمن الصور الفضائية من 

 ..VHIو  TCIو   VCIمؤشرات الجفاف كـــ 

تي الظاهرة الطبيعية الهي : "الجفاف" للجفاف التصحر التعريف التاليمن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  1ورد في المادة 

تحدث عندما يكون المطر أدنى بدرجة محسوسة من مستويات  المسجلة، وهي تتسبب بذلك في وقوع اختالالت هيدرولوجية 

 .على نظم إنتاج الموارد األرضية ضارا   تؤثر تأثيرا  

ة يات الفضائية ممثلة باألدلة الطيفية النباتية لمراقبة الجفاف وتغيرات الكتلة الحياستخدمت تقنيات االستشعار عن بعد والمعط

 وتقدير مساحات وغلة المحاصيل.. من هذه المؤشرات المستخدمة نذكر المؤشرات التالية:

 ( مؤشر التغيرات المعيارية الخضريةNDVI )Normalized Difference Vegetation Index 

 مؤشر التغيرات المعي( ارية المائيةNDWI )Normalized Difference Water Index 

 ( مؤشر حالة النباتVCI )Vegetation Condition Index  

 ( مؤشر حالة الحرارةTVI )Temperature Condition Index. 

 ( مؤشر صحة النباتVHI )Vegetation Health Index. 

 ( مؤشر الهطول القياسيSPI )Standard Precipitation Index. 

 ( مؤشر القحولةA I )Aridity Index 

 ( مؤشر رطوبة التربةSMI )Soil Moisture Index  

 من هذه الدراسات والبحوث في العالم وسورية نذكر ما يلي: 

  درسKogan 2228  بلدا، باستخدام مجموعة من األدلة  22حالة الجفاف فيVCI وTCI وVHI، وتم قبولها كأداة 

  .لتشخيص إنتاج الحبوب

  قامEvans وGreeken 2222  وقد في سورية بمقارنة العوامل المناخية والعوامل البشرية على تدهور األراضي

كم  1المشتق من الصور الفضائية  NDVIنات استخدامات األراضي ومؤشر الـــ ااستخدما لذلك البيانات المناخية وبي

AVHRR  8990 – 8918في الفترة. 

  درسHammouri  وEl-Naqa 2220 الزرقاء، شمال األردن باستخدام  المؤشر -الجفاف في حوض عمانSPI 

  .المشتقة من الصور الفضائية  NDVI والمؤشر
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  قامWardle  صور باستخدام  2220وزمالئهMODIS  الفضائية والدليلينNDVI  وEVI  لتميز المحاصيل المختلفة

 في ولية كنساس في أمريكا ووضع خرائطها.

  أشارChengLin  وJianJun  تضرب شمال الصين ما إلى أن الجفاف من الكوارث الطبيعية التي عادة  2221عام

 .TCI و  VCIو  NDVIلرصد الجفاف  تومن الدلئل النباتية التي استخدم

  قامTsiros  في مقاطعة تسالي في وسط اليونان من خالل  إلنتاج المستداملبتحديد المناطق المالئمة  2288وزمالئه عام

 . VHIو  AIستخدم مؤشر ا

  استخدمYagci AL بيانات  2288 عام وزمالئهMODIS  لمراقبة تأثير الجفاف واألضرار  2288-2222لألعوام

 . TCIو  VCIو  NDVI من خالل المؤشرات التي يحدثها على محصول القطن في ولية تكساس

  قامOwrangi  وفعالة وموثوق بها يمكن استخدامها إلنتاج بمحاولة ليجاد طريقة سريعة في إيران  2288وزمالئه

و  VCIو  NDVIواستخدام المؤشرات  AVHRRخرائط الجفاف التي يتم فيها معالجة الصور الفضائية من نوع 

TCI  وVHI  ومقارنتها مع مؤشرSPI . 

  استخدم العريان وزمالؤه مؤشرVHI  المشتقة من بيانات التابعMODIS  2222الفترة لدراسة الجفاف في سورية في 

هو الموسم األكثر  2221/  2220المؤشر في دراسة الجفاف وكان الموسم  د أظهرت النتائج فعالية هذاوق 2282و

 جفافا.

  استخدمKhalill  مؤشر  2280وزمالئهVHI .كمؤشر للجفاف لرصد الجفاف في مصر 

  أشارMoghadam  يمؤشرأن  2282وزمالئه VCI وSPI  فاف الزراعي في شرقي لتقدير ظروف الجمناسبين

 .أزربيجان 

  قامShofiyati  بتحليل مؤشر  2282وزمالئهSPI  في لعشر سنواتمن البيانات اليومية والشهرية للهطول المطري .

 .VHIو VTIو VCIمؤشرات المن خالل مراقبة لنفس الفترة حين تم دراسة مؤشر الجفاف الزراعي 

  قامYAN   انات تلفة مثل بيلمراقبة الجفاف في الصين. اعتمد على مكونات مخبتطوير نظام تشغيلي  1211وزمالئ

 .EVIو VHIو VTIو VCI وحساب المؤشرات الجفافية ومعالجتها الصور الفضائية

 (  القرينة النباتية 1211استخدام الخالد وزمالئ )NDVI  من الصور الفضائيةMODIS  لشهر نيسان )أبريل( خالل

لسورية بهدف تتبع التغيرات المكانية والزمنية للكتلة الحية ومساحة األراضي  1211إلى  1222السلسلة الزمنية 

المزروعة خالل هذه السلسلة، وربطهما ببيانات الهطوالت المطرية، ودور الجفاف في تغير مساحة هذه األراضي 

 المختلفة مات األراضياستخداصفا  معبرة عن  11المزروعة في سورية. حيث صنفوا قيم هذه القرينة النباتية  إلى 

 1224المسجلة خالل هذه السلسلة عام كانت تلك  NDVIأن أقل قيمة للـ   النتائج. أظهرت وإنتاجية األراضي الزراعية

ت في حين ُسجلوأقلها إنتاجية في الفترة المدروسة ، حيث عبرت عن أكثر السنين جفافا   2.140بمتوسط عام قدره 
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لة خالل السلسواألعلى إنتاجية ، وبالتالي عبرت عن أقل السنين جفافا  2.121عام قدره بمتوسط  1221أعلى القيم عام 

 المسجلة.  NDVI( بين كمية االمطار السنوية مع قيم الـ 2.722نفسها. كما ُوجدت عالقة ارتباط قوية ومعنوية )

 ومراقبة الجفاف في وإنتاجيت   ( التغيرات الزمنية والمكانية لمساحة الغطاء النباتي1211الخالد وكاسوحة ) درس

من   NDVI مناطق االستقرار الزراعي في سوريا وربطها مع معطيات الهطول المطري باستخدام القرينة النباتية

 NDVI. أظهرت نتائجهما أن أقل قيمة مسجلة للـ 1211-1221الفضائية خالل السلسلة الزمنية   MODISصور

 2.211بمتوسط عام قدره  1224مسة خالل السلسلة المدروسة كانت عام لمناطق االستقرار من األولى حتى الخا

لة خالل هذه السلسواألقل إنتاجية  بالترتيب حيث عبرت عن أكثر السنين جفافا   2.129و 2.111و 2.171و 2.109و

تيب بالتر 2.141و 2.142و 2.17و 2.29و 2.021بمتوسط عام قدره  1221أعلى القيم عام  كانتفي حين  ،الزمنية

خالل نفس السلسلة. كما وجد عالقة ارتباط قوية ومعنوية واألكثر إنتاجية  وبالتالي عبرت عن أقل السنين جفافا  

 ، NDVI( بين المتوسط العام لكمية الهطول المطري للسلسلة الزمنية المدروسة والمتوسط العام لقيم الـ 2.491)

  استخدمAmalo  أدلة  1217وزمالئ  عامVCI وTCI وVHI  المشتقة من بيانات الصور الفضائيةMODIS  رصد

 . 1210الجفاف في شرق جاوة في اندونيسيا لسنة 

  قامSafari Shad   1217وزمالئ ( باستخدام مؤشرات الغطاء النباتي المستخرجة من بيانات المستشعرMODIS )

 10ية عن هطول األمطار من استخدمت بيانات شهر كما . في مقاطعة أصفهان بإيران،1224-1222خالل الفترة 

( VCI, TCI, NDVI( للتحقق من صحة نتائج ثالثة مؤشرات الجفاف.)SPIمحطة الستخراج مؤشر الهطول القياسي )

 VCIالرتباط األعلى مع مؤشر الجفاف المستخدمة حيث كان اومؤشرات  SPIارتباط بين مؤشر  وجودوأظهرت نتائج 

 .TCIشر في حين أن االرتباط األدنى كان مع مؤ

 (  القرينة النباتية 1217استخدم الخالد وزمالئ )NDVI  من الصور الفضائيةMODIS  لشهري نيسان وآب خالل

للمحافظات السورية مع بيانات الهطوالت المطرية لدراسة التغيرات المكانية والزمنية  1211-1222السلسلة الزمنية 

 1224سجلت في عام  NDVIم أن أقل قيمة للقرينة النباتية الـللكتلة الحية وعالقتها بالجفاف. حيث أظهرت نتائجه

معبرة عن أقل السنين جفافا خالل هذه السلسلة  1221معبرة عن أكثر السنين جفافا وأن أعلى القيم سجلت في عام 

الزمنية لمحافظات ريف دمشق والسويداء وحمص وحماة وادلب وحلب والالذقية والرقة في حين أن محافظة طرطوس 

وأكثرها جفافا  NDVIمسجال ألقل قيم الـ  1224والقنيطرة والحسكة ودير الزور سلكت سلوكا  مخالفا  إذ لم يكن عام 

أن . أظهرت النتائج أيضا  جفافا أي أقل السنوات   NDVIأعلى قيم للـ قد سجل  1221عام .  كما أطهرت النتائج أن 

ب فقد يضر جميع المحافظات واألراضي السورية. لشدة فيبنفس الطريقة واتحدث في سوريا ال ظاهرة الجفاف 

كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط قوية الجفاف جزءا  من سوريا في عام معين وال يضرب جزءا  آخر من البلد.  
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المسجلة لكل محافظة. وكانت اقوى   NDVIومعنوية بين كمية الهطول المطري في المحافظات السورية مع قيم  الـ

 (. 2.971ذه العالقات في محافظة الحسكة )**ه

 ( فعالية دليل 1217اختبر ضعون )VCI  المشتق من صورMODIS13A3_NDVI  في تتبع التغيرات البيئية في

من مساحتها لموجات الجفاف  %12، حيث وجد تعرض أكثر من 1212و 1222سورية خالل الفترة مابين عامي 

 بحالة تدهور بيئي مستمرة. في أغلب السنوات المذكورة مما ينذر

 ( ظاهرة الجفاف في سورية في الفترة 1214درس الخالد وزمالؤه )وذلك باستخدام األدلة النباتية  1212 – 1222

المشتقة من الصور الفضائية المختلفة ذات قدرات التمييز المكانية  NDVI – VCI – LST – TCI – VHI - SPIالتالية 

النتائج فعالية ونجاعة هذه األدلة في دراسة ومراقبة الجفاف في سورية. كما بينت النتائج أن . بينت والزمانية المختلفة

. وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط قوية بين مؤشر 1221وأقلها جفافا  كان عام  1224أكثر األعوام جفافا  كان عام 

 NDVI – VCI –VHIوالمؤشرات الجفافية األخرى   SPIالهطول القياسي 

 طريقة العم :

والمحمول أيضا   1111الذي اطلق عام  TERRAالمحمول على التابع الصنعي تيرا  MODISالمستشعر استخدمت بيانات 

يومية اشتق منها العديد من أهم المستشعرات التي تعطي صورا  فضائية وهو  2002الذي أطلق عام  AQUAعلى التابع أكوا 

لقرينة تمثل قيم امنتج، ومنها صور فضائية  44المعالجة المختلفة والتي تصل إلى من المنتجات بعد سلسلة من مستويات 

م )قناة 250قناة طيفية( إضافة إلى قدرة تمييز مكانية  63حيث يتمتع هذا المستشعر بقدرة تمييز طيفية عالية ) NDVI النباتية

-6م )قناة 500( وNDVIمان في حساب القرينة النباتية حمراء  اللتان تستخدالوالممثلتين للقناة الطيفية الحمراء وتحت  2 -1

 (.2)انظر الم حق م.  1000بقدرة تمييز مكاني  LSTإضافة لمنتج درجة حرارة سطح األرض (، 63-8م )1000( و7

نيسا  ) بري ( م  ك   22. سيتم  رض خرائط تاريخ  2015 – 2000يوم في الفترة  11تم إنتاج قيم هذا المؤشر ك  

 (. 2)انظر الم حق رقم ي تمث   وج ال طا  النباتي.  ام الت

 .يبي  المخطط التالي طريقة حسا  مؤشر صحة ال طا  النباتي
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 النباتيصحة الغطاء  مؤشر

Vegetation Health Index (VHI) 
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 نيسان )أبريل(  22للتاريخ  2285 – 2222للفترة  VHIخريطة متوسط قيم  (:12الشكل رقم )
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 نيسان )أبريل(  22للتاريخ  2285 – 2222للفترة  VHIخريطة أغلبية قيم  (:11الشكل رقم )
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 2285 – 2228نيسان )أبريل( للسلسلة الزمنية  22بتاريخ  VHIمساحة الصفوف المعبرة عن دليل  (:10الشكل رقم )
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 2285 – 2228نيسان للسلسلة الزمنية  22بتاريخ  VHIمساحة الصفوف المعبرة عن دليل (: 8الجدول رقم )
 

 0211-0221نيسان  للسلسلة الزمنية  00بتاريخ  VHIلصفوف المعبرة عن دليل مساحة ا

 

 السنوات

ف
و
صف

ال
 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

ف
فا

ج
د 

ج
و
لي

 

116593  127642  184341  164514  95148  177188  180766  20293  104775  98117  167185  39288  53362  44270  128759  

ف
في

خ
ف 

فا
ج

 

25984  34107  5708  18639  43053  12647  8689  28736  50147  49171  18122  27505  35533  27882  37133  

ل
تد

مع
ف 

فا
ج

 

27642  23040  1350  6865  33475  1695  1935  52761  29878  33955  4762  38028  43230  38957  20237  

يد
شد

ف 
فا

ج
 

17551  6297  260  1494  15879  138  288  52862  6402  9805  1324  51317  41755  39593  4983  

ا  دا
ج

د 
دي

ش
ف 

فا
ج

 
 

4167  851  280  427  4383  270  260  37286  737  891  545  35800  18059  41237  826  
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 الجمهورية العربية السوريةخطة إدارة األراضي في 

 :في سورية يد آثار تدهور األراضياألهداف الطو ية المحتم ة لتحي

  :لتحييد آثار تدهور األراضي في سورية العام الهدف الوطني والً: 

 .تحقيق تحييد أثار تدهور األراضي على كامل أراضي الجمهوريةإلى  الجمهورية العربية السوريةتسعى ، 1212بحلول عام 

 :اضي في سوريةلتحييد آثار تدهور األر ثانياً: األهداف الطو ية الخاصة

لتحييد آثار تدهور األراضي في سورية الغطاءات األرضيية المختلفة التي تشكل أراضي الجمهورية  تتناول األهداف الخاصة

 العربية السورية وهي كما يلي:

 :  هداف تحييد  ثار تدهور األراضي  في األراضي ال را ية -1

a.  التدهور  م  خال  االجرا ات التالية: م  ضي ال را يةاألراكام  تق ي (  -  حماية )تجن  2225مع ح و   ام 

   اتباع االدارة المتكاملة لكامل األراضي الزراعية التي بدأت تظهر عليها عالمات التدهور األولية أو أنها

 مستقرة وعرضة للتدهور.

  .إعداد برامج تأهيل للفنيين العاملين في إدارة األراضي الزراعية 

  كن من تحول األراضي الزراعية إلى األراضي العمرانية من خالل الحزم في تطبيق تجنب والتقليل ما أم

 القوانين.

   لألراضي التي بدأت تظهر عليها عالمات التملح: تحسين نظام الري والصرف واختيار المحاصيل

 المناسبة.

  زراعية مليات اللألراضي التي بدأت تظهر عليها عالمات التغدق: تحسين نظام الري والصرف وتنفيذ الع

 في التواقيت المناسبة.

   لألراضي التي بدأت تظهر عليها عالمات انخفاض االنتاجية: تحسين نظام الري والصرف وتنفيذ عمليات

 التسميد والمكافحة المناسبة وتحسين الخواص الفيزيائية والكيمائية للتربة.

  ية: تنفيذ عمليات التسميد سيما العضوية لألراضي التي بدأت تظهر عليها عالمات انخفاض المادة العضو

وتحسين الخواص الفيزيائية والكيمائية للتربة وزراعة المحاصيل التي تغني التربة بالمادة العضوية وتنفيذ 

 دورات زراعية مناسبة.

   لألراضي التي بدأت تظهر عليها عالمات االنجراف المائي: الفالحة الكونتورية وبناء المصاطب

 حجرية والزراعات الشرائطية وغيرها من العمليات الزراعية.والجدران ال

   لألراضي التي بدأت تظهر عليها عالمات التلوث: إدارة عمليات الصرف الصحي والصناعي واستخراج

 وتكرير البترول بشكل سليم بحيث ال تصل مخلفاتها إلى األراضي الزراعية.

  وإدخال تقنيات ري جديدة ي جديدةزيادة رقعة المساحات المروية من خالل مشاريع ر. 

  .التخفيف والتكيف من آثار الجفاف 

b.  م  األراضي ال را ية  %22استصالح(  -إ ادة تأهي   –   كس مسار التدهور )صيانة 2232مع ح و   ام

 المتدهورة  م  خال  االجرا ات التالية:

  ح(.استصال –إعادة تأهيل  –)صيانة  :إعداد برامج تأهيل للفنيين العاملين في إدارة األراضي الزراعية 

   لألراضي التي ظهرت عليها عالمات التملح أو تملحت: صيانة أنظمة الري والصرف واختيار أنواع

 المحاصيل المناسبة وتنفيذ العمليات الزراعية في التواقيت المناسبة وتنفيذ برامج االستصالح المناسبة.
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  ق أو تغدقت: صيانة أنظمة الري والصرف وتنفيذ العمليات لألراضي التي ظهرت عليها عالمات التغد

 الزراعية في التواقيت المناسبة واجراء فالحات عميقة لكسر الطبقات المتصلبة العميقة.

   لألراضي التي ظهرت عليها عالمات انخفاض االنتاجية أوانحفضت إنتاجيتها بشكل واضح: استخدام

لزراعي وتنفيذ عمليات التسميد والمكافحة المناسبة وتحسين أنظمة الري الحديثة والعناية بالصرف ا

 الخواص الفيزيائية والكيمائية للتربة واستخدام الزراعات الحافظة.

   لألراضي التي ظهرت عليها عالمات االنجراف المائي: الفالحة الكونتورية وبناء المصاطب والجدران

 .التي تحمي التربة من االنجراف المائي زراعيةوتنفيذ الزراعات الشرائطية وغيرها من العمليات ال

  تثبيتوتنفيذ مشاريع لألراضي التي ظهرت عليها عالمات االنجراف الريحي إنشاء مصدات رياح و 

 .وخاصة في المنطقة الجنوبية الشرقية منها ومنع زحف الرمال للمناطق المحيطة بها، للكثبان الرملية

  لتلوث أو تلوثت: إعادة تأهيل هذه األراضي وضمان إدارة عمليات لألراضي التي ظهرت عليها عالمات ا

الصرف الصحي والصناعي واستخراج وتكرير البترول بشكل سليم بحيث ال تصل مخلفاتها إلى األراضي 

 الزراعية.

   في وحدة المساحة لألراضي المروية. %12رفع كفاءة استثمار المتر المكعب من الماء بنسبة 

   ــ سنويا من األراضي الزراعية المحجرة واستثمارها في الزراعة.ه 1222استصالح 

   هـــ سنويا  من األراضي المتملحة وإعادة استثمارها في الزراعة. 02إعادة تأهيل 

 

 :ا   راضي المرا ي )البادية( هداف تحييد  ثار تدهور األراضي  في مج  -1

a.  انجراف ريحي  –ة م  التدهور )انجراف مائي م يو  هـ م   راضي البادي 1.3  حماية 2232مع ح و   ام– 

 و ما قب  ذلك  م  خال  االجرا ات  2215ت وث(  ورفع إنتاجيتها لما كانت   يه  ام  -فالحة   –ر ي جائر 

 التالية:

  .اتباع االدارة المتكاملة في حماية البادية 

 .إعداد برامج تأهيل للفنيين العاملين في إدارة المراعي 

  المحليين وتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر بهدف إبقائهم في البادية وعدم دعم السكان

 ترك مهنة الرعي.

  ضمان تطبيق قوانين البادية بشكل صارم وعدم مخالفتها وعدم تنفيذ الممارسات التي تسيء إلى أراضي

 تطاب.االح –الرعي المبكر  –الرعي الجائر  –البادية ال سيما: فالحة البادية 

 .زيادة عدد مشاريع حصاد المياه في البادية 

 .إعادة تأهيل ودعم المشاتل الرعوية القائمة ورفع طاقتها االنتاجية 

 زيادة مساحة مراكز أنتاج واكثار البذور الرعوية 

 .خفض زحف وحركة الرمال على األراضي الزراعية والطرقات وتنفيذ المشاريع والتقنيات المناسبة لذلك 

 لواحات التي ظهرت عليها عالمات أولية من التدهور في البادية.حماية ا 

 .تحسين الغطاء النباتي في البادية 

  النهج التشاركي.تطبيق التوعية وزيادة 

b.  م يو  هـ م   راضي البادية التي ظهرت   يها  المات مخت فة م   2.7  إ ادة تأهي  2235مع ح و   ام

 ت وث(  م  خال  االجرا ات التالية: -فالحة   –ر ي جائر  – انجراف ريحي –التدهور )انجراف مائي 

  زيادة الناتج العلفي في الهكتار من  %422رفع إنتاجية أراضي البادية المحسنة والمعاد تأهيلها بنسبة(

 وحدة علفية بالسنة(. 222وحدة علفية إلى  02
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  محميات سنويا   1البادية بمعدل ألف هـ من أراضي  202زيادة عدد ومساحة المحميات الرعوية بمقدار

 (.1212محمية حتى عام  11)

 المختلفة الخاصة بذلك وتنفيذ  التقنية خفض زحف وحركة الرمال على األراضي من خالل االجراءات

 المشاريع المناسبة.

 .دعم وإعادة تأهيل الواحات التي ظهرت عليها عالمات مختلفة من التدهور في البادية 

  حصاد المياه في البادية بشكل متوازن . زيادة عدد مشاريع 

 .دعم المشاتل الرعوية القائمة وإعادة تأهيلها ورفع طاقتها االنتاجية 

 .زيادة عدد ومساحة مواقع إنتاج وإكثار البّذور الرعوية 

  التوسع في إنشاء مشاريع المحميات الطبيعية والبيئية وتثبيت الكثبان الرملية وزراعة النباتات الطبية

 عطرية.وال

 : هداف تحييد  ثار تدهور األراضي  في مجا  ال ابات )الحراج( -1

a.  راضي ال ابات م  التدهور  وذلك م  خال  االجرا ات التالية:كام    حماية 2225مع ح و   ام  

 .اتباع االدارة المتكاملة في حماية األراضي الحراجية 

 .إعداد برامج تأهيل للفنيين العاملين في إدارة الغابات 

 .تطبيق النهج التشاركي في إدارة المواقع الحراجية 

  دعم السكان المحليين وتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر بهدف إشراكهم في إدارة الغابات

 )النهج التشاركي(.

  ضمان تطبيق قوانين الحراج بشكل صارم وعدم مخالفتها وعدم تنفيذ الممارسات التي تسيء إلى أراضي

 ت ال سيما: القطع والحرق.الغابا

 وضمان تكاملية قانون الحراح مع القوانين البيئية األخرى التي تضمن إدارة الموارد  تحديث قانون الحراج

 .الحراجية

 .وضع خطة وطنية للتوعية واالرشاد الحراجي 

 .زيادة عدد عناصر الضابطة الحراجية والحراس وفنيي الحراج في المواقع الحراجية 

 غابات البطم األطلسي المتدهورة )المهددة  نظمة البيئية الحراجية المهددة، على سبيل المثالحماية األ

 بالزوال( في جبل البلعاس وجبل عبد العزيز وجبل أبو رجمين وجبال حسيا.

b.  م   راضي ال ابات التي ظهرت   يها  المات مخت فة م  التدهور  %52  إ ادة تأهي  2232مع ح و   ام

 ق(  م  خال  االجرا ات التالية:حرائ -)قطع 

  من الغابات التي تعرضت ألنواع التدهور المختلفة جراء الحرب. اتمساحالإعادة تأهيل 

  إعادة تأهيل غابات البطم األطلسي المتدهورة )المهددة بالزوال( في جبل البلعاس وجبل عبد العزيز وجبل

 أبو رجمين وجبال حسيا.

 .زيادة عدد المشاتل الحراجية 

 .زيادة عدد ومساحاة المحميات الحراجية 

  محميات طبيعيةك الطبيعية المواقع الغابية معظمإعالن 

 تحسين البنى التحتية والمعدات الالزمة لحماية الغابات. 

 :جا  الميا  واألراضي الرطبة هداف تحييد  ثار تدهور األراضي  في م -2

a.  ألراضي الرطبة م  التدهور وإ ادة تأهي  البن  م  المسطحات المائية وا %100  حماية 2025مع ح و   ام

 التحتية المتضررة م  الحر      سورية  وذلك م  خال  االجرا ات التالية:

 .اإلدارة المتكاملة للموارد المائية واألراضي الرطبة 
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 .تأهيل الفنيين العاملين في إدارة الموارد المائية واألراضي الرطبة 

 رطبة األراضي اللقوانين والتشريعات بما يضمن حماية الموارد المائية  واالستمرار في تطبيق وتطوير ا

 .التلوثتها من وحماي

 .إعالن األراضي الرطبة في القطر كمحميات 

 .حماية الموارد المائية واألراضي الرطبة من التلوث بمياه الصرف الصحي والصناعي 

b.  واألراضي الرطبة التي ظهرت   يها  المات م  المسطحات المائية  %52  إ ادة تأهي  2232مع ح و   ام

 مخت فة م  التدهور و يادة كفا ة استخدام الموارد المائية  م  خال  االجرا ات التالية:

 .إعادة تأهيل المسطحات المائية واألراضي الرطبة التي تعرضت للتلوث 

 .إعادة تأهيل شبكات الري المتضررة من الحرب على سورية 

 ال محطات ضخ المياه المتضررة من الحرب على سورية.إعادة تأهيل واستبد 

 .إعادة تأهيل السدود المتضررة من الحرب على سورية 

  منطقة االستقرار الرابعة( لتشجيع استقرار  –تأمين الموارد المائية الكافية في المناطق الهشة )البادية

 السكان المتأثرين وعدم هجرتهم.

 سب لشبكات ومحطات الصرف الصحي في سورية لحماية الموارد إنشاء العدد الكافي والتوزع المنا

 الطبيعية السورية من التلوث ولالستفادة من المياه غير التقليدية في الري.

  من األراضي الزراعية البعلية.مساحات جديدة من استجرار مياه األنهار والسدود وإرواء 

 :وي هداف تحييد  ثار تدهور األراضي  في مجا  التنوع الحي -0

a.  النظم البيئية والموائ  الطبيعية ل كائنات الحية  م  خال  االجرا ات  تق ي ( –حماية )تجن    2225مع ح و   ام

 التالية:

 .اإلدارة البيئية المتكاملة للنظم البيئية المختلفة 

 . وضع القائمة الحمراء لألنواع الطبيعية المهددة باالنقراض من التدهور 

  من النظم البيئية والموائل الطبيعية لألنواع المهددة باالنقراض من التدهور. %122حماية وإعادة تأهيل  

 .استزراع النباتات الطبية والعطرية المحلية ذات الخصوصية 

b.  النظم البيئية والموائ  الطبيعية ل كائنات الحية  م  خال  االجرا ات  م  %52إ ادة تأهي    2232مع ح و   ام

 التالية:

 لألنواع المهددة باالنقراض من التدهورمن النظم البيئية والموائل الطبيعية  %02 إعادة تأهيل 

  التي ظهرت عليها عالمات مختلفة من التدهور.من النظم البيئية والموائل الطبيعية  %12إعادة تأهيل 

 .إنشاء ممرات طبيعية بين المحميات بحيث تضمن االنتقال السهل للكائنات الحية بين المحميات 
 : هداف تحييد  ثار تدهور األراضي  العمرانية -1

a.  إدارة األراضي العمرانية بما يتوافق مع مبادئ تحييد آثار تدهور األراضي  م  خال  2225مع ح و   ام  

 االجرا ات التالية:

  تحديد األماكن المثلى للتوسعات العمرانية بحيث تكون بعيدة عن األراضي الزراعية 1212مع حلول عام ،

 ضي الغطاء الطبيعي األخرى ذات األهمية.وأرا

  تقدير حجم األضرار العمرانية والبنى التحتية جراء الحرب على سورية.1212مع حلول عام ، 

  ضمان تطبيق قانون العمارة الخضراء في إعادة إعمارسورية والعمران .1210مع حلول عام ، 

 حسين األداء البيئي وزيادة الكفاءة البيئية عن طريقاإلدارة المتكاملة للمناطق العمرانية والبنى التحتية )ت 

 الحوافز االقتصادية والنهج التشاركي(.
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b.  جرا  الحر    إ ادة إ مار كام  األماك  المتضررة م  المناطق العمرانية والبن  التحتية 2235مع ح و   ام

 سورية.    
 :التشريعية هداف تحييد  ثار تدهور األراضي  في مجا  األمور التنظيمية و -7

a.  تحسي  األمور التنظيمية والتشريعية في سورية بما يضم  إنفاذ وتحقيق  هداف تحييد 2232مع ح و   ام  

 آثار تدهور األراضي  م  خال  االجرا ات التالية:

  الجديدة    ، مواءمة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر مع اإلستراتيجية 1212مع حلول عام

 فحة التصحر لالتفاقية الدولية لمكا

  بناء قدرات الكوادر الوطنية على حساب مؤشرات تدهور األراضي وتطبيق 1212مع حلول عام ،

 االجراءات الكفيلة بحماية األراضي من التدهور بهدف تحقيق تحييد آثار تدهور األراضي. 

  إرساء مبدأ اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية.1212مع حلول عام ، 

   إرساء مبدأ التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.1212مع حلول عام ، 

  تطوير نظام الضابطة العمرانية والية توسيع المخططات التنظيمية 1212مع حلول عام ، 

  تعزيز التطبيق الفعال للقوانين والتشريعات الخاصة بالمحافظة على الموارد 1212مع حلول عام ،

البيئة  قانون -الضابطة الرعوية  –الضابطة الحراجية  –مرانية الطبيعية وتوجي  استثمارها )الضابطة الع

 ....(. -العمارة الخضراء  –

  زيادة الوعي وإرساء مفهوم النهج التشاركي لدى السكان بشكل عام وسكان المناطق 1210مع حلول عام ،

 المتأثرة بشكل خاص.

  أثرة بالتصحر والجفاف.، تحسين األحوال المعيشية لسكان المناطق المت1210مع حلول عام 

  تعزيز دور المجتمع المحلي في المشاركة في البرامج التنموية وإدارة الموارد 1210مع حلول عام ،

 الطبيعية. 

  منطقة االستقرار الرابعة(. –، خلق فرص عمل جديدة لسكان المناطق الهشة )البادية 1210مع حلول عام 

  توفير العدد الكافي من الفنيين والمختصيين العاملين في إدارة وصيانة وتنمية 1212مع حلول عام ،

 الموارد الطبيعية والنظم البيئية والموائل الطبيعية للكائنات الحية.

  النهوض بالمستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي ورفع مستوى الوعي البيئي 1212مع حلول عام ،

 منطقة االستقرار الرابعة(. –ية في المناطق الهشة )الباد

 ال م  الال م لتحقيق األهدافإ  درجة الطموح المذكورة في هذ  األهداف م  حيث 
تتوقف     مد   م  انتها   المستهدفة في الحماية وإ ادة التأهي   و المساحات

 .وتوفر التموي  الكافي لذلك األ مة وسهولة الوصو  إل  كام   راضي الب دالحر  و
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 :خطة اإلدارة

 إجراءات التصحيح المساحة درجة التغير السلبي الغطاء النباتي

هدف تحييد آثار تدهور 

 األراضي

التمويل 

 الالزم 

مليون 

 دولر

المساحة 

 بالكيلومتر

الزمن 

 بالسنة

 الغابات والحراج

المناسبة لإلدارة  تحديد سبب تناقص اإلنتاجية واختيار اإلجراءات -8 491.73 تناقص اإلنتاجية 

 والتصحيح وإعادة التأهيل
2066 2020 0.2 

 642.51 عالمات مبكرة لتناقص اإلنتاجية

 932.14 مستقرة تحت الضغط
 41 2030 2066 اإلدارة والتصحيح وإعادة التأهيل -2

 2066.38 المجموع

الشجيرات والغطاء 

 النباتي المبعثر

تحديد سبب تناقص اإلنتاجية واختيار اإلجراءات المناسبة لإلدارة  -8 186.06 تناقص اإلنتاجية 

 والتصحيح وإعادة التأهيل
2022 2222 0.2 

 804.82 عالمات مبكرة لتناقص اإلنتاجية

 1313.87 مستقرة تحت الضغط
 02 2202 2022 اإلدارة والتصحيح وإعادة التأهيل -2

 2304.75 المجموع

 األراضي الزراعية

تحديد سبب تناقص اإلنتاجية واختيار اإلجراءات المناسبة لإلدارة  -8 8217.63 تناقص اإلنتاجية 

 والتصحيح وإعادة التأهيل
33000 2222 251 

 11097.92 عالمات مبكرة لتناقص اإلنتاجية

 14035.41 مستقرة تحت الضغط
 180 2202 15000 اإلدارة والتصحيح وإعادة التأهيل -2

 33350.96 مجموعال

 المراعي )البادية(

تحديد سبب تناقص اإلنتاجية واختيار اإلجراءات المناسبة لإلدارة  -8 2234.60 تناقص اإلنتاجية 

 والتصحيح وإعادة التأهيل
31000 2020 257 

 13818.00 عالمات مبكرة لتناقص اإلنتاجية

 15582.00 مستقرة تحت الضغط
 110 2035 10000 يح وإعادة التأهيلاإلدارة والتصح -2

 31635.00 المجموع

 360.6  المجموع
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 :SWOTتحليل 

 نقاط الضعف:
  خطة العمل الوطنية وبرنامج لعدم إعطاء األولوية

متخذي من قبل العمل الوطني لمكافحة تدهور األراضي 

 القرار على المستويات العليا.

 الجهات  بعضالمستوى العلمي والمعرفي لدى  ضعف

 والمؤسسات المعنية بحماية األراضي.

  عدم التنسيق الكافي بين الوزارات المعنية باألراضي

وحمايتها والوزارات األخرى التي تهتم باستثمار 

 الموارد األرضية .

  التصحر وتدهور اتالسياسيعند وضع نقص الوعي :

األراضي غير معترف به بشكل كاف كمشكلة بيئية 

 ة في العالج.رئيسية لها أولوي

 عدم وجود إطار تنظيمي مؤسسي مالئم وبالتالي ،

 ونقص في الموارد المالية لهذا الموضوع.

 ليمي والدولي فيما قعلى المستوى اإلتشبيك ضعف ال

 يخص تدهور األراضي.

 تنسيق بين الجهات الفاعلة السياسية واإلدارية ال ضعف

 والتنفيذية.

 ضي وبالتالي لمتقييم لتكاليف تدهور األرا عدم اجراء 

 تعرف فوائد التدابير التي نفذت لمكافحة التصحر.

 لتصحر بادقيق للمناطق المتأثرة تحديد  عدم وجود

 وتدهور األراضي 

  تدهور األراضي والتصحر في موضوع عدم تناول

برنامج أبحاث المؤسسات البحثية والجامعات بشكل 

 كبير وواضح.

 نقاط القوة:
 ة األراضي من التدهور منها قانون هناك قوانين موضوعة لحماي

الحراج وقانون البيئة والضابطة الحراجية والضابطة العمرانية 

 وغيرها من القوانين.

  هناك مستوى عال من التعليم والمعرفة والوعي البيئي لدى عدد

 من الباحثين في بعض الجامعات والمراكز البحثية المختصة. 

  إلى حد ما تم تطويرها هناك مستوى مرٍض ومتنوع من المعرفة

 من قبل المجتمع العلمي.

  سيؤدي تطوير مؤشراتLDN  إلى تحسين الوعي بتدهور

 األراضي بين أصحاب المصلحة وصانعي السياسات.

  يمكن للمؤسسات المسؤولة عن إدارة األراضي على المستويين

 .LDNالمحلي والوطني دعم أنشطة 

 الح الزراعي السياسات المنفذة في وزارة الزراعة والص

ووزارة اإلدارة المحلية والبيئة تحتوي على إطار جيد لحماية 

 األراضي من التدهور.

  أن مكافحة التدهور من بين التدابير الرئيسية المدرجة ضمن

تدابير التكيف مع تغير المناخ )الستراتيجية الوطنية للتكيف مع 

 تغير المناخ(

 التهديدات
  الطبيعية والحيوية من تسارع عمليات تدهور األراضي

المناطق المتأثرة حيث أصبحت الموارد المتاحة غير 

 كافية للتكيف والتخفيف من اآلثار.

  استمرار وشراسة الحرب على سورية مما يخلق ضرراا

كبيراا على الموارد األرضية والذي أوصل بعض 

األراضي إلى حالت غير عكوسة ل يمكن معها إعادة 

 تأهيلها.

 بشكل ل في األموال المخصصة للبحوثانخفاض محتم 

في القطاعين البيئي والزراعي سيما بسبب عام وللبحوث 

 األزمة.

  من المنظمات الدولية )المالي والفني( عدم الدعم الكافي

المختصة بتدهور األراضي وايقاف التمويل للمشاريع 

التي تساعد على حماية األراضي من التدهور بسبب 

 الحصار على سورية.

 :الفرص

 تدهور من بين التدابير الرئيسية المدرجة ضمن أن مكافحة ال

تدابير التكيف مع تغير المناخ )الستراتيجية الوطنية للتكيف 

 خمع تغير المنا

  مازالت الفرص متاحة لوقف تدهور أراض جديدة، والتخفيف

من فرص ازدياد تدهور األراضي التي بدأت تظهر عليها 

ادة تأهيل عالمات التدهور أو بدأت تتدهور فعالا، وإع

 األراضي التي تدهورت.

  هناك فرص لتطوير أدوات جديدة لدعم السياسة في مجال

 مكافحة تدهور األراضي.

  يمكن أن تشكلLDN  أهدافاا واضحة لتسهيل عملية إدارة تنفيذ

السياسة الزراعية والبيئية سواء على المستوى الوطني أو 

 المحلي.

  التكامل في تطوير وقياس مؤشراتLDN ل من السهل يجع

 قياس التقدم المحرز نحو تحقيق تحييد تدهور األراضي.

  يساعد تطبيق مبادىءLDN السياسات الزراعية  على تطبيق

 والبيئية والمناخية والتنوع الحيوي بآن معا.
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 م وجود التنسيق العالي بين الوزارات التي لها عالقة عد

مباشرة وغير مباشرة باألراضي مما يزيد التهديدات 

 المحتملة على األراضي.

 لمتعلقة بتغير ت السياساا عند وضعالتنسيق العالي  نقص

يتم  حيث يجب أن ، لمتعلقة بالتصحرت السياساخ والمناا

 ين.الظاهرتبط بين والرالنظر بعناية في ا

  قد يؤدي الفتقار إلى الوعي بأهمية التصحر وتدهور

األراضي لدى بعض متخذي القرار إلى اعتباره مشكلة 

إلى زيادة التهديدات على  صغيرة ليست ذات أهمية

 .األراضي.

  التنافس مع األخطار البيئية األخرى على التمويل، سواء

 في البحث أو في مكافحة الظاهرة.

  يخلق نشر وتعميم مبادئLDN   اهتماما خاصا من قبل

أصحاب المصلحة ووسائل اإلعالم حول فقدان الموراد 

 وتدهورها والتي ل يمكن تجديدها. األرضية

  يخلق نشر وتعميم مبادئLDN  ا لتقوية التمويل الوطني فرصا

ية بالموراد األرض ولجذب التمويل الدولي للمشاريع التي تعنى

وحمايتها من التدهور وكذلك لتشجيع التمويل من قبل القطاع 

 الخاص الوطني.

  إن مبادئLDN  تقارير تبسيط عملية إعداد اليساعد على

وتبادل البيانات في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

UNCCD  والتفاقية اإلطارية بشأن التغيرات المناخية

UNFCCC مما يزيد من فرص حماية األراضي من ،

 التدهور.

  يمكن استخدام البيانات والمؤشرات الناتجة عن أنشطةLDN 

يذ وتنف خطيط بفعالية في سياسات التكيف وتدابير الت

 ، على المستوى الوطني والمحلي.المشاريع

 

 خطة النفاذ والفعالية في الجمهورية العربية السورية

 :لنفاذ وتفعيل برنامج تحييد آثار تدهور األراضيأولا: ما يتوجب وضعه 

هداف واألولويات واأل على مستوى البرامج التنمويةتحييد آثار تدهور األراضي برنامج ما يتوجب وضعه إلنفاذ  -8

 :الوطنية

 تشكيل لجنة وطنية لتحييد آثار تدهور األراضي. 

 ضع مفهوم وLDN  بعين العتبار كأولوية وكهدف عند وضع السياسات والخطط المرتبطة باألرض والبيئة

 والمناخ والتنوع الحيوي.

  تعميم مفهومLDN في كل القطاعات )الزراعةفي كل الخطط والبرامج التنموية في القطر على كل المستويات و 

 السياحة ....إلخ(.  –الصناعة  –

  .الحصول ورصد التمويل الالزم من الموازانات العامة )ميزانيات الوزارات ذات العالقة( لتنفيذ خطة الدماج

على تمويالت إضافية من المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال والمؤسسات المانحة األخرى من خالل هيئة 

 تخطيط والتعاون الدولي.ال

  تطوير آليات تمويل خالقة لفعاليات الـــLDN  

  وضع نظام مراقبة لمدى تحقيق أهدافLDN  ضمن خطط العمل الوطنية وخطة عملUNCCD. 

  تشكيل فرق عمل وطنية تعنى بجمع البيانات والمؤشرات الخاصة بLDN  وتتبع تحقيق  2202حتى عام

ا أهداف تحييد آثار تدهور األر  اضي التي تم وضعها وطنيا

  تشجيع األبحاث في المواضيع ذات العالقة بـــLDN ويمكن الستفادة من طالب الدراسات العليا في الكليات .

 ذات العالقة بذلك.

  تشجيع برامج العمل المشتركة لتحييد آثار  تدهور األراضي 

 ييد تدهور األراضي.اعتماد النهج التكاملي في اإلدارة المستدامة لموارد األرض وتح 

 طويلة األمد على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي فيما يتعلق  –متوسطة  –وضع برامج توعية قصيرة

. وعدم القتصار على تغطية فعاليات برنامج تحديد أهداف تحييد آثار تدهور األراضي في سورية LDNبـــ 

 فقط.
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 تنوع الحيوي ال –ياسات الوطنية المختلفة )مكافحة التصحر التنسيق بين واضعي الستراتيجيات والخطط والس

يد البالغ الوطني للتغيرات المناخية( وتضمين مفهوم تحي –استراتيجية إدارة الجفاف  –الستراتيجية البيئية  –

 آثار تدهور األراضي.

  تضمين مفهوم الLDN . في قوانين العمران السكاني والصناعي 

  الـ  برنامج مختلفة المستويات في مجالبناء قدرات إعداد برامجLDN  ،وحمايتها من التدهور ، واألراضي، 

 والمنظمات غير الحكومية. ،منظمات الشعبيةللو ،لمستويات مختلفة من منفذي القرار في القطر

  التشجيع على إنشاء جمعيات وروابط غير حكوميةNGOs  ،وتستطيع التصال  ،تهدف إلى مساعدة القالحين

ات والستفادة من الخطو ،جهات الشبيهة بها في البلدان المتطورة للتعاون والدعم المادي والمعنوي والعلميمع ال

وذلك بهدف المساعدة في تحقيق تحييد تدهور األراضي وأهداف التنمية  ،المنفذة من قبل بعض هذه المنظمات

 في المناطق المتأثرة . SDGsالمستدامة 

 تطبيق مبدأ اإلدارة المتكاملة والمستدامة  المهتمون بشي في المناطق المتأثرة دعم الفالحين ومربي الموا

اإلدارة المتكاملة والمستدامة للغابات المهتمون بتطبيق لألراضي ودعم السكان المحليين في مناطق الغابات 

 وتطبيق النهج التشاركي 

 :تجاه التفاقيات الدولية وى التزامات الحكومةعلى مستتحييد آثار تدهور األراضي برنامج ما يتوجب وضعه إلنفاذ  -2

  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر الحرص على اللتزام بمتطلبات اتفاقيات ريو الثالثة(UNCCD 

( وما ينجم UNFCCCوالتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة للتغيرات المناخية  CBDواتفاقية التنوع الحيوي 

 عنها.

 وكافة التفاقيات المتعلقة د تمثيل لسورية في كافة اجتماعات اتفاقيات ريو الثالثةالمحافظة على وجو ،

 باألراضي والبيئة والتنوع الحيوي5

 تعميم مقررات اجتماعات الدول األطراف في اتفاقيات ريو الثالثة وما ينتج عنها. 

  دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامةSDGs 85اية تحقيقها وخاصة الهدف ورسم الستراتيجيات الوطنية لغ 

"حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو 

ة الغاي مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي"

المتدهورة، بما في ذلك األراضي المتضررة من التصحر "مكافحة التصحر، وترميم األراضي والتربة  0

 "0232والجفاف والفيضانات، والسعي إلى تحقيق عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور األراضي، بحلول عام 

 ع الحيويإستراتيجية التنو -تطوير الخطط والستراتيجيات الوطنية )اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر- 

الستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية( بما يحقق أهداف التنمية المستدامة من  –للبيئة  اإلستراتيجية الوطنية

 جهة وبرامج تحييد آثار تدهور األراضي من جهة أخرى.

  زيادة التشاور والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة بقضايا

 5اقتراح المشاريع ذات العالقة بتحييد تدهور األراضي وتمويلها5و تحييد تدهور األراضي

ا:   المعنيون بتحقيق إنفاذ برنامج تحييد آثار تدهور األراضي في الجمهورية العربية السوريةهم من ثانيا

 :المؤسسات الحكومية السورية -1

 وزارة اإلدارة المحلية والبيئة 

 تها ذات العالقةبكامل مؤسسا وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

 وزارة الموارد المائية 

 وزارة النفط والثروة المعدنية 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 .وزارة التعليم العالي /الجامعات/ الكليات ذات العالقة 
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 الهيئة العامة لالستشعار عن بعد 

 المديرية العامة لألرصاد الجوية 

 هيئة التخطيط والتعاون الدولي 

 قليميهيئة التخطيط اإل 

 وزارة المالية 

 وزارة السياحة 

 وزارة اإلعالم 

 وزارة الصحة 

 وزارة العدل 

 .المراكز البحثية ذات العالقة 

 :ر الحكوميةيالمنظمات السورية غ -0

 التحاد العام للفالحين 

 التحاد العام النسائي 

 اتحاد شبيبة الثورة 

 التحاد الوطني لطلبة سورية 

  نقابة المهندسين 

 الزراعيين نقابة المهندسين 

 المزارعون 

 العمالة الزراعية 

 غرفة الزراعة 

 القطاع الخاص 

 الجمعيات األهلية غير الحكومية 

 ممثلين عن الرعاة ومربي المواشي 

 :آليات التنسيق الوطنية  -3

 .رئاسة مجلس الوزراء 

 هيئة التخطيط والتعاون الدولي 

 لجنة إعداد أهداف التنمية المستدامة 

  التصحراللجنة الوطنية لمكافحة 

 لجنتي إعداد أهداف تحييد آثار تدهور األراضي في سورية على مستوى متخذي ومنفذي القرار 

 :المنظمات اإلقليمية والدولية -4

  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرUNCCD 

  اآللية العالمية لالتفاقية الدولية لمكافحة التصحرGM 

  مرفق البيئة العالميGEF 

 ات المناطق الجافة واألراضي القاحلة المركز العربي لدراسACSAD 

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP 

  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةFAO 

  برنامج الغذاء العالميWFP 
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  األمم المتحدة للبيئةUNE 

 ( التحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعيةIUCN) 

 ة والعلوم منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافUNESCO 

  منظمة الصحة العالميةWHO 
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 المشاريع االنتقالية نحو تحقيق  هداف تحييد آثار تدهور األراضي في الجمهورية العربية السورية:

 المشاريع النتقالية لحماية قطاع الزراعة:

 تدهوركام  األراضي ال را ية م   ال حماية  2025مع ح و   ام : 1الهدف 
 

 SDGs المقترحون الممولون المشاريع النتقالية  اإلجراءات المشكلة / القطاع
 الميزانية

 مليون دولر

 إدارة األراضي
اتباع االدارة المتكاملة لكامل األراضي 

 الزراعية 

مشروع حصر وتحديد األراضي الزراعية 
المتدهورة والقابلة للتدهور وإدارتها في 

الرقة  –دير الزور -حمص-حماه ات محافظ
 ريف دمشق –حلب  –الحسكة  –

FAO - UNCCD 15– 2 - 1 
 

1.05 

المرخصة مشروع تشغيل اآلبار الزراعية 
بالطاقة الشمسية في المحافظات السورية 

 وربطها مع شبكات الري بالتنقيط
FAO - UNDP 15– 2 - 1 10 

مشروع نشر تقانات الغاز الحيوي والطاقات 
 المحافظات السوريةالمتجددة في 

FAO - UNDP 15  10 

 تحو  األنظمة األرضية
تجنب والتقليل ما أمكن من تحول ال

األراضي الزراعية إلى األراضي 
 العمرانية 

مشروع تخطيط استعماالت األراضي في 
المنطقة الساحلية باستخدام تقنيات االستشعار 

 عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

LDN – UNCCD- FAO- 
GTZ- ACSAD-GCF 

15 1 

 التم ح
تحسين نظام الري والصرف واختيار 

 المحاصيل المناسبة.
تحديد األراضي المتملحة في  حصر و
 سورية

 FAO 15– 2 - 1 0.5 

 الت د 
تحسين نظام الري والصرف وتنفيذ 

 العمليات الزراعية في التواقيت المناسبة.
 FAO 15– 2 - 1 0.5  تحديد األراضي المتغدقة في سورية حصر و

 انخفاض االنتاجية

  تحسين نظام الري والصرف 

  تنفيذ عمليات التسميد سيما العضوية 

  تحسين الخواص الفيزيائية والكيمائية
للتربة وزراعة المحاصيل التي تغني 

 التربة بالمادة العضوية 

دراسة مخزون الكربون العضوي في الترب 
السورية وقياس معدل فقدان الكربون 

 العضوي في الترب المتدهورة.
 

الجهات الدولية الداعمة الممكنة            
FAO وUNCCD وLDN 

15 4 
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  ،تنفيذ دورات زراعية مناسبة 

 لمكافحة المناسبة ا 

 مائية لكيتحسين الخواص الفيزيائية وا
 ،للتربة

  رفع كفاءة استثمار المتر المكعب من

 في الريالماء 

 طق مختارةتطبيق الزراعة الحافظة في منا
الجهات الدولية الداعمة الممكنة            

FAO وUNCCD وLDN 
15 1 

 التخفيف والتكيف مع آثار الجفاف الجفاف

 تحديث استراتيجية الجفاف في سورية
الجهات الدولية الداعمة الممكنة            

FAO وUNCCD 
15 - 3 - 6 - 2 0.15 

دعم وتطوير نظام اإلنذار المبكر عن 
 -لكوارث الطبيعية في سورية )الجفافا

 ..(-الفيضانات -العواصف الغبارية والرملية

الجهات الدولية الداعمة الممكنة            
FAO وUNCCD 

15 - 3 - 6 - 2 1 

مشروع التخفيف من آثار الجفاف والكوارث 
 الطبيعية على االنتاج الزراعي

 الجهات الدولية الداعمة الممكنة           
FAO وUNCCD 

15 - 2 5 

حصر وتوثيق ونشر األنواع النباتية البرية 
 المتكيفة مع التغيرات المناخية

الجهات الدولية الداعمة الممكنة            
FAO وUNCCD 

15 - 3 1 

 االنجراف الريحي

  إقامة مصدات رياح 

  تثبيت الكثبان الرملية 

  تحسين الغطاء النباتي في مناطق
 الغبارية.بؤر العواصف 

مشروع رصد ومراقبة العواصف الغبارية 
 والرملية باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد.

الجهات الدولية الداعمة الممكنة            
FAO وUNCCD 

15 - 16 0.2 

مشروع التوسع في استخدام الزراعة الحافظة 
في أراضي مناطق االستقرار الثالثة للحد من 

 يانجراف التربة الريح

LDN – UNCCD- FAO- 
GTZ- ACSAD-GCF 

15 - 6 - 2 1 

 االنجراف المائي

  الفالحة الكونتورية 

  بناء المصاطب والجدران الحجرية 

  الزراعات الشرائطية 

 غيرها من العمليات الزراعية 

مشروع إدارة األراضي المنحدرة في 
 المناطق الجبلية لتخفيف االنجراف المائي 

LDN – UNCCD- FAO- 
GTZ- ACSAD-GCF 

15 - 6 - 2 0.5 

 الت وث

  إدارة عمليات الصرف الصحي
 الصناعي و

  استخراج وتكرير البترول وقف
 غير نظاميبشكل 

 مشروع إدارة الملوثات الصناعية والطبية
الجهات الممولة ذات العالقة  
(UNDP - WHO) 

15- 12– 1 - 6 2 

 38.9 طنيتمويل و %50تمويل خارجي   %50الميزانية المطلوبة: 
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 المشاريع النتقالية لعكس مسار تدهور قطاع الزراعة:

 من األراضي الزراعية المتدهورة %02 استصالح( -إعادة تأهيل  –)صيانة  0232: مع حلول عام 0الهدف 

 

 SDGs المقترحون الممولون المشاريع النتقالية  اإلجراءات المشكلة / القطاع
 الميزانية

 مليون دولر

 النتاجية انخفاض

  استخدام أنظمة الري الحديثة 

  العناية بالصرف الزراعي 

  المناسبةتنفيذ عمليات التسميد 

  المكافحة المناسبة تطبيق برامج 

  تحسين الخواص الفيزيائية والكيمائية للتربة 

 استخدام الزراعات الحافظة ، 

  زيادة رقعة المساحات المروية 

 استصالح أراضي محجرة 

 82 8 - 2 - 85 الجهات الدولية ذات العالقة األراضي المحجرة مشروع استصالح

 التغدق

  صيانة أنظمة الري والصرف 

  تنفيذ العمليات الزراعية في التواقيت المناسبة 

  اجراء فالحات عميقة لكسر الطبقات المتصلبة

 العميقة.

مشروع تحسين تقانة المحافظة على خصوبة 

 )حوضية التربة والمياه في األراضي الزراع

 مسكنة مثالا(.

المركز العربي أكساد والجهات 

 الممولة الخرى
85 - 0 - 2 5 

 التملح

  صيانة أنظمة الري والصرف 

  اختيار أنواع المحاصيل المناسبة 

  تنفيذ العمليات الزراعية في التواقيت المناسبة 

 .تنفيذ برامج الستصالح المناسبة 

مشروع إعادة تأهيل مناطق مختارة من 

 األراضي المتملحة 
 82 2 - 8 – 85 الجهات الدولية ذات العالقة

 النجراف الريحي
  إنشاء مصدات رياح 

 تثبيت للكثبان الرملية 

مشروع إعادة تأهيل مناطق بؤر العواصف 

 الغبارية

المركز العربي أكساد والجهات 

 الممولة الخرى
85 - 0 - 2 5 

 مشروع تثبيت الكثبان الرملية في البؤر

الظاهرة في البادية السورية في المنطقة 

 الجنوبية الشرقية 

المركز العربي أكساد والجهات 

 الممولة الخرى
85 - 0 - 2 82 

 النجراف المائي

  الفالحة الكونتورية 

  بناء المصاطب والجدران 

  وتنفيذ الزراعات الشرائطية 

 .غيرها من العمليات الزراعية 

ن االنجراف تطبيق وسائل الحماية ممشروع 
 المائي على مستوى المزرعة

LDN – UNCCD- FAO- 
GTZ- ACSAD-GCF 

15 - 6 - 2 5 
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 التلوث

 الملوثة إعادة تأهيل األراضي 

  ضمان إدارة عمليات الصرف الصحي

 والصناعي 

  استخراج وتكرير البترول بشكل سليم بحيث

 ل تصل مخلفاتها إلى األراضي الزراعية.

 25 2 - 0 - 0 – 85 الجهات الدولية المانحة الممكنة فطي للتربرصد ومعالجة التلوث الن

 70 تمويل وطني %50تمويل خارجي   %50الميزانية المطلوبة: 
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 المشاريع النتقالية لحماية أراضي المراعي:

 مليون هـ من أراضي البادية من التدهور 154، حماية 0232مع حلول عام : 3الهدف 

 

 SDGs المقترحو  الممولو  المشاريع االنتقالية  اإلجرا ات / القطاع المشك ة
 الميزانية

 مليون دولر

 إدارة أراضي البادية

  اتباع الدارة المتكاملة في حماية

 البادية.

  إعداد برامج تأهيل للفنيين العاملين

 في إدارة المراعي

  إعداد برامج توعية وتطبيق النهج

 نالتشاركي للسكان المحليي

 تحسين الغطاء النباتي في البادية 

 حماية الواحات في البادية 

  إعادة تأهيل ودعم المشاتل الرعوية

 القائمة ورفع طاقتها اإلنتاجية

 تطبيق قوانين البادية 

 زيادة عدد مشاريع حصاد المياه 

  زيادة مساحة مراكز إكثار البذار

 الرعوية

مشروع تقييم الوضع الحالي للمحميات 

تخدام تقنيات الستشعار عن بعد الرعوية باس

 ووضع الستراتيجيات المناسبة إلعادة تأهيلها

 -المنظمات العربية والدولية 

 والصناديق العربية والدولية
85 2.8 

إعداد دليل المحميات الرعوية في سورية 

 )توثيق الفلورا والفاونا(.

 -المنظمات العربية والدولية 

 والصناديق العربية والدولية
85 2.5 

مشروع استخدام بدائل الطاقة في تنمية البادية 

 السورية )منطقة دليلية(

 -المنظمات العربية والدولية 

 والصناديق العربية والدولية
85 - 82 - 0 82 

إعالن المحميات الرعوية الحكومية 

والتشاركية وإنشاء المحميات الطبيعية والبيئية 

ا( 0)  محميات سنويا

 -عربية والدولية المنظمات ال

 والصناديق العربية والدولية
85 - 5 - 8 82 

اختيار مواقع مثلى لحصاد المياه البادية 

 باستخدام تقنيات الستشعار عن بعد 

 -المنظمات العربية والدولية 

 والصناديق العربية والدولية
85 8.2  

 2 85 أكساد -الفاو  – تأسيس بنك وراثي للنباتات الرعوية في القطر

 22.7 تمويل وطني %50تمويل خارجي   %50الميزانية المطلوبة: 
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 :المشاريع النتقالية لعكس مسار تدهور أراضي المراعي

 التي تدهورت أو بدأت بالتدهور5مليون هـ من أراضي البادية  259إعادة تأهيل ، 0232مع حلول عام : 3الهدف 

 

 SDGs المقترحون الممولون ع النتقالية المشاري اإلجراءات المشكلة / القطاع
 الميزانية

 مليون دولر

 انخفاض اإلنتاجية

  ة زياد)رفع إنتاجية أراضي البادية

 ، الناتج العلفي(

  زيادة عدد ومساحة المحميات

 الرعوية في البادية 

  إعادة تأهيل الواحات والمحميات

 في الباديةالمتضررة 

  زيادة مشاريع حصاد المياه في

 ديةالبا

  للمشاتل  النتاجية ةطاقالرفع

 .الرعوية

  زيادة مساحة مراكز إكثار البذار

 الرعوية

 

مشروع إعادة تأهيل أراضي المراعي 

المتدهورة في باديتي الرقة وحمص على 

 ألف هكتار 05مساحة 

 -المنظمات العربية والدولية 

 والصناديق العربية والدولية
85 - 5 - 8 22 

اعي المتدهورة واستثمار مشروع تنمية المر

النباتات الطبية والعطرية في باديتي حلب 

 ألف هكتار 25وحماة على مساحة 

 -المنظمات العربية والدولية 

 والصناديق العربية والدولية
85 - 5 - 8 82 

مشروع تحسين الغطاء النباتي في المواقع 

الرعوية وتعزيز النشاطات المدرة للدخل في 

 )الناصرية(.البادية الوسطى 

 -المنظمات العربية والدولية 

 والصناديق العربية والدولية
85 - 5 - 2 82 

مشروع التنمية المتكاملة لبادية ريف دمشق 

 الف هكتار 55على مساحة 

 -المنظمات العربية والدولية 

 والصناديق العربية والدولية
85 - 5 - 8 82 

 مشروع إعادة تأهيل المحميات الرعوية في

 باديتي حماة وحلب

 -المنظمات العربية والدولية 

 والصناديق العربية والدولية
85 - 2 - 8 82 

 )مناطقتنفيذ مشاريع حصاد المياه البادية  

 مختارة(

 -المنظمات العربية والدولية 

 والصناديق العربية والدولية
85 - 2 - 8 22 

 النجراف الريحي

  زراعة أراضي بؤر العواصف

 ةالغباري

 تثبيت الكثبان الرملية 

إعادة تأهيل مشاريع تثبيت الكثبان الرملية في 

 بادية دير الزور

 -المنظمات العربية والدولية 

 والصناديق العربية والدولية
 82 0 -و  85

 90 تمويل وطني %50تمويل خارجي   %50الميزانية المطلوبة: 
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 :المشاريع النتقالية لحماية أراضي الغابات

 كامل أراضي الغابات من التدهور،  حماية، 0201مع حلول عام : 1ف الهد

 

 SDGs المقترحو  الممولو  المشاريع االنتقالية  اإلجرا ات / القطاعالمشك ة
 الميزانية

 مليون دولر

 إدارة الغابات

  اتباع الدارة المتكاملة للمواقع

 الحراجية.

  إعداد برامج تأهيل للفنيين

 الغابات. العاملين في إدارة

  تطبيق النهج التشاركي في إدارة

 المواقع الحراجية

  دعم السكان المحليين وتمويل

المشاريع الصغيرة والمتناهية في 

الصغر بهدف مشاركة السكان 

 المحليين في حماية الغابة 

  ضمان تكاملية قانون الحراج مع

القوانين الخرى التي تضمن 

 حماية الموارد الحراجية

 ة للتوعية وضع خطة وطني

 واإلرشاد الحراجي

  زيادة عدد عناصر الضابطة

 الحراجية والحراس

 .تحديث قانون الحراج 

  حماية النظمة البيئية الحراجية

 المهددة

 مشروع اإلنذار المبكر لحرائق الغابات

 -المنظمات الدولية الفاعلة 

الصناديق الدولية العربية والدولية 

 الداعمة

  

85 -  80 

  
2.5 

وع تطبيق النهج التشاركي في إدارة مشر 

 المواقع الحراجية

 -المنظمات الدولية الفاعلة  

الصناديق الدولية العربية والدولية 

 الداعمة

85 -  80 

  
2.5 

مشروع تعزيز النشاطات المدرة للدخل في 

 القرى التي يسود فيها الغطاء الحراجي

 -المنظمات العربية والدولية 

 والدولية والصناديق العربية
85 - 5 - 2 5 

حماية نظام البطم األطلسي في جبال البادية   

 السورية

 -المنظمات الدولية الفاعلة   

الصناديق الدولية العربية والدولية 

 الداعمة

 

 85 -  80 

 
5 

 11 تمويل وطني %50تمويل خارجي   %50الميزانية المطلوبة: 
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 أراضي الغابات:المشاريع النتقالية لعكس مسار تدهور 

 حرائق(، -من أراضي الغابات التي ظهرت عليها عالمات مختلفة من التدهور )قطع  % 12 إعادة تأهيل، 0232مع حلول عام : 6الهدف 

 

 SDGs الممولو  المشاريع االنتقالية  اإلجرا ات / القطاعالمشك ة
 الميزانية

 مليون دولر

 تدهور الغابات

  إعادة تأهيل المساحات من

الغابات التي تعرضت ألنواع 

التدهور المختلفة جراء 

 الحرب. 

  إعادة تأهيل غابات البطم

األطلسي المتدهورة )المهددة 

بالزوال( في جبل البلعاس 

وجبل عبد العزيز وجبل أبو 

رجمين وجبال حسيا والبيئات 

 الشبيهة.

ا من المواقع الحراجية  822تأهيل هكتار سنويا

ة من أراضي مناطق مختلفالمحروقة في 

 الغابات

 -المنظمات الدولية الفاعلة 

الصناديق الدولية العربية والدولية 

 الداعمة

85 -  80 82 

مشروع تأهيل غابات البطم األطلسي في 

 مناطق انتشاره الطبيعية

 -المنظمات الدولية الفاعلة 

الصناديق الدولية العربية والدولية 

 الداعمة

85 -  80 82 

المواقع الحراجية المتدهورة  مشروع تنمية

 (الغابات الساحلية)

 -المنظمات العربية والدولية 

 والصناديق العربية والدولية

 الداعمة

85 - 80 - 2 82 

 إدارة المشاتل الحراجية

 .زيادة عدد المشاتل الحراجية 

  زيادة عدد ومساحاة المحميات

 الحراجية.

  إعالن معظم المواقع الغابية

 طبيعية  الطبيعية محميات

  تنفيذ خطط تربية وتنمية

 للمواقع الحراجية المتدهورة 

  تحسين البنى التحتية

والمعدات الالزمة لحماية 

الغابات من التدهور بنسبة 

 . 2285مقارنة بعام  52%

أولوية  مشروع اقتراح مواقع غابية ذات

 يةعلتكون محميات حراجية طبي

 -منظمات الدولية الفاعلة ال

ية العربية والدولية الصناديق الدول

 الداعمة

 85 -  80 8 

مشروع التوسع في مساحة المحميات )محمية 

ا(  الفرنلق أنموذجا

 -المنظمات العربية والدولية 

 والصناديق العربية والدولية

 الداعمة

85 - 80 8 

مشروع تحسين إدارة المواقع الحراجية ذات 

 الحساسية الخاصة للحرائق 

 -والدولية المنظمات العربية 

 والصناديق العربية والدولية

 الداعمة

85 - 80 2 

 34 تمويل وطني %50تمويل خارجي   %50الميزانية المطلوبة: 

 

 

 



 

65 
 

 :واألراضي الرطبة المشاريع النتقالية لحماية الموارد المائية

 دهورمن المسطحات المائية واألراضي الرطبة من الت %122 حماية، 0201مع حلول عام : 7الهدف 

 

 SDGs المقترحو  الممولو  المشاريع االنتقالية  اإلجرا ات / القطاعالمشك ة
 الميزانية

 مليون دولر

إدارة الموارد المائية 

 واألراضي الرطبة

  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

 واألراضي الرطبة.

  وضع خطط إدارية لمناطق

األراضي الرطبة ذات األهمية 

 البيئية 

 راضي الرطبة كمحميات إعالن األ 

 تأهيل الفنيين العاملين في إدارة ل

 الموارد المائية واألراضي الرطبة.

  حماية الموارد المائية واألراضي

الرطبة من التلوث بمياه الصرف 

 الصحي والصناعي.

  إنشاء العدد الكافي والتوزع المناسب

لشبكات ومحطات الصرف الصحي 

في سورية لحماية الموارد 

ةالسورية من التلوث الطبيعي

ولالستفادة من المياه غير التقليدية 

 في الري.

  الستمرار في تطبيق وتطوير

القوانين والتشريعات بما يضمن 

حماية الموارد المائية واألراضي 

 الرطبة

دراسات بيئية متكاملة لألراضي الرطبة في 

سورية كسبخة الجبول والموح وبحيرة 

 الخاتونية والبحيرات األخرى

UNDP 80 2 

اإلدارة البيئية المتكاملة لحوض العاصي و/أو 

 حوض السن
UNDP 85 1.5 

مشروع تطوير اجراءات تطبيق قوانين حماية 

 الموارد المائية واألراضي الرطبة
UNDP 85 2.0 

 358 تمويل وطني %50تمويل خارجي   %50الميزانية المطلوبة: 
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 :واألراضي الرطبة ور الموارد المائيةالمشاريع النتقالية لعكس مسار تده

م  المسطحات المائية واألراضي الرطبة التي ظهرت   يها  المات مخت فة م  التدهور و يادة كفا ة  %50  إ ادة تأهي  2000مع ح و   ام : 8الهدف 

 استخدام الموارد المائية 

 

 SDGs قترحو الم الممولو  المشاريع االنتقالية  اإلجرا ات / القطاع المشك ة
 الميزانية

 مليون دولر

 التلوث

إعادة تأهيل المسطحات المائية رصد و

واألراضي الرطبة التي تعرضت 

 للتلوث.

تلوث المياه والتربة في منطقة مشروع إدارة 

 الغوطة الشرقية
FAO – WFP - UNDP 85 - 0 2 

مشروع إدارة التلوث عن األراضي الرطبة  

 )حالة دراسية(
FAO – WFP - UNDP 85 - 0 2 

تضرر منشآت الموارد 

 المائية

 

 بعض السدود ومنشأت  تأهيل

  .حصاد المياه في البادية السورية

 

مشروع ترميم وتأهيل بعض السدود ومنشأت 

حصاد المياه في البادية السورية )حوض 

 البادية(

FAO – WFP - UNDP 85 - 0 - 2 - 8 22 

نقص الموارد المائية في 

 ق بعض المناط

  تأمين الموارد المائية الكافية في

منطقة  –المناطق الهشة )البادية 

الستقرار الرابعة( لتشجيع استقرار 

 السكان المتأثرين وعدم هجرتهم. 

  استجرار مياه األنهار والسدود

 مساحات جديدة منرواء إل

 األراضي الزراعية البعلية. 

تنفيذ مشاريع حصاد مياه في البادية مشروع 

 يةالسور
FAO – WFP - UNDP  85 - 0 - 2 - 8 10 

التوسع في مشاريع الري في حمص مشروع 

 وطرطوس
FAO – WFP - UNDP 85 - 0 - 2 - 8 20 

 14 تمويل وطني %50تمويل خارجي   %50الميزانية المطلوبة: 
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 المشاريع النتقالية لحماية التنوع الحيوي:

 من التدهور لموائل الطبيعية للكائنات الحيةنظم البيئية واالحماية ، 0201مع حلول عام : 9الهدف 

 

 SDGs المقترحون الممولون المشاريع النتقالية  اإلجراءات المشكلة/ القطاع
 الميزانية

 مليون دولر

 إدارة التنوع الحيوي

  اإلدارة المتكاملة للنظم البيئية

 المختلفة

  تأهيل الفنيين 

  وضع القائمة الحمراء لألنواع

الطبيعية المهددة بالنقراض من 

 التدهور

  من النظم البيئية  %822حماية

والموائل الطبيعية لألنواع المهددة 

 بالنقراض من التدهور

  استزراع النباتات الطبية

والعطرية المحلية ذات 

 الخصوصية

مشروع اإلدارة المتكاملة للنباتات الغريبة 

 والغازية

 ةالمنظمات الدولية والجهات الدولي

 الممولة ذات العالقة
85 5 

مشروع إعداد الخطط اإلدارية إلدارة المحميات 

 الطبيعية والرعوية ) نظم بيئية مختلفة(.

المنظمات الدولية والجهات الدولية 

 الممولة ذات العالقة
85 2.2 

مشروع ترسيم المحميات القائمة وإعداد خرائط 

 األساس والبنى التحتية لها

لية والجهات الدولية المنظمات الدو

 الممولة ذات العالقة
85 2.5 

إعالن محميات جديدة لمناطق مختارة وفق 

 الشتراطات المعتمدة

المنظمات الدولية والجهات الدولية 

 الممولة ذات العالقة
85 2.8 

مشروع نشر زراعة النباتات الطبية والعطرية 

 بطريقة الزراعة العضوية.

هات الدولية المنظمات الدولية والج

 الممولة ذات العالقة
 85- 5 - 0- 2 - 8 2.5 

 0.0 تمويل وطني %50تمويل خارجي   %50الميزانية المطلوبة: 
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 المشاريع النتقالية لعكس مسار تدهور التنوع الحيوي:

 ات الحيةالنظم البيئية والموائل الطبيعية للكائن من  %12إعادة تأهيل ، 0232مع حلول عام : 12الهدف 

 

 SDGs المقترحون الممولون المشاريع النتقالية  اإلجراءات المشكلة
 الميزانية

 مليون دولر

تدهور الموائل الطبيعية 

 وتراجع التنوع الحيوي

  من النظم البيئية  %52إعادة تأهيل

والموائل الطبيعية لألنواع المهددة 

 بالنقراض من التدهور 

  لبيئية من النظم ا %82إعادة تأهيل

 والموائل الطبيعية التي ظهرت

 عليها عالمات مختلفة من التدهور

  إنشاء ممرات طبيعية بين

المحميات القريبة من بعضها 

 البعض 

 مشروع إعادة تأهيل محمية أبو قبيس
المنظمات الدولية والجهات الدولية 

 الممولة ذات العالقة
85 5 

 المناطقتحسين التنوع الحيوي في مشروع 

ابوية )جبال المنطقة الساحلية مرحلة الغ

 أولى(.

المنظمات الدولية والجهات الدولية 

 الممولة ذات العالقة
 85- 5 - 0- 2 - 8 5 

 10 تمويل وطني %50تمويل خارجي   %50الميزانية المطلوبة: 
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 المشاريع النتقالية الخاصة باألمور التنظيمية وإدارة األراضي:

 األمور التنظيمية والتشريعية في سورية بما يضمن إنفاذ وتحقيق أهداف تحييد آثار تدهور األراضي،  تحسين، 0232ول عام مع حل: 10الهدف 

 

 SDGs المقترحون  الممولون المشاريع النتقالية  اإلجراءات المشكلة 
 الميزانية

 مليون دولر

نقص البرامج التأهلية في مجال 

تدهور األراضي وإدارة 

 ضي األرا

  التدريب 2222مع حلول عام ،

على وحساب مؤشرات تحييد آثار 

تدهور األراضي والمؤشرات ذات 

العالقة بهدف تحقيق تحييد آثار 

 تدهور األراضي. 

  تعزيز 2222مع حلول عام ،

التطبيق الفعال للقوانين 

والتشريعات الخاصة بالمحافظة 

على الموارد الطبيعية وتوجيه 

 –لعمرانية استثمارها )الضابطة ا

الضابطة  –الضابطة الحراجية 

العمارة  –قانون البيئة  -الرعوية 

 ....(. -الخضراء 

  بناء قدرات 2225مع حلول عام ،

الكوادر الوطنية  على تطبيق 

الجراءات الكفيلة بحماية 

األراضي من التدهور بهدف 

تحقيق تحييد آثار تدهور 

 األراضي. 

 مؤشر الغطاء األرضي وتغيراته
UNCCD - FAO - 

UNCCC 
85 2.85 

 مؤشر إنتاجية األراضي وديناميكيتها
UNCCD - FAO - 

UNCCC 
85 2.25 

مؤشر الكربون العضوي فوق وتحت سطح 

 األرض

UNCCD - FAO - 

UNCCC 
85 8 

 مؤشر الجفاف
UNCCD - FAO - 

UNCCC 
85 2.25 

 مؤشر العواصف الغبارية
UNCCD - FAO - 

UNCCC 
85 2.25 

برنامج إرساء مفهوم تحييد آثار تدهور 

 األراضي
UNCCD - FAO - UNDP 85 2.20 

برنامج إرساء مبدأ اإلدارة المتكاملة للموارد 

 الطبيعية
UNCCD - FAO - UNDP 85 2.20 

برنامج إرساء مبدأ التنمية المستدامة للموارد 

 الطبيعية.
UNCCD - FAO - UNDP 85 2.20 

 UNCCD - FAO - UNDP 85 2.20 صيانة وتنمية الموارد الطبيعية برنامج إدارة و

برنامج إدارة  النظم البيئية والموائل الطبيعية 

 للكائنات الحية
UNCCD - FAO - UNDP 85 2.20 

 نقص في الخطط اإلدارية

  مواءمة 2222 عاممع حلول ،

الخطة الوطنية لمكافحة التصحر 

ية قمع اإلستراتيجية الجديدة لالتفا

 الدولية لمكافحة التصحر 

  تطوير 2222مع حلول عام ،

نظام الضابطة العمرانية والية 

 توسيع المخططات التنظيمية 

مشروع مواءمة الخطة الوطنية لمكافحة 

حر مع اإلستراتيجية الجديدة لالتفاقية التص

 (2202 – 2281الدولية لمكافحة التصحر )

UNCCD 
85 - 8 - 2 - 0 - 0 

- 82 - 80 
2.85 

مشروع تطوير الضابطة العمرانية وآلية توسيع 

 المخططات العمرانية
UNDP 85 2.20 
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  زيادة 2225مع حلول عام ،

الوعي وإرساء مفهوم النهج 

التشاركي لدى السكان بشكل عام 

وسكان المناطق المتأثرة بشكل 

 خاص

مشروع التشبيك بين القوانين والتشريعات 

ة على الموارد الخاصة المتعلقة بالمحافظ

 الطبيعية

UNCCD –UNDP - 

UNCCC 
85 2.20 

نقص الدعم المالي للسكان 

 المتأثرون

  تعزيز دور 2225مع حلول عام ،

المجتمع المحلي في المشاركة في 

البرامج التنموية وإدارة الموارد 

 الطبيعية.  

  تحسين 2225مع حلول عام ،

األحوال المعيشية لسكان المناطق 

 صحر والجفاف. المتأثرة بالت

  خلق فرص 2225مع حلول عام ،

عمل جديدة لسكان المناطق الهشة 

منطقة الستقرار  –)البادية 

 الرابعة(. 

  النهوض 2202مع حلول عام ،

بالمستوى القتصادي والجتماعي 

والثقافي ورفع مستوى الوعي 

البيئي في المناطق الهشة )البادية 

 منطقة الستقرار الرابعة(.  –

تطبيق النهج التشاركي مع السكان  مشروع

المحليين في إدارة الموارد الطبيعية في المناطق 

 حالة دراسية مختارة -المتأثرة 

UNCCD - FAO - UNDP 
85 - 8 - 2 - 0 - 0 

- 82 - 80 
2.8 

مشروع دعم السكان المحليين في المناطق 

 بالمنح والقروض. المتأثرة
FAO - UNDP 

85 - 8 - 2 - 0 - 0 

- 82 - 80 
10 

*مشروع دعم السكان المحليين في المناطق 

المتأثرة بالمشاريع الصغيرة والمتناهية في 

 الصغر

FAO - UNDP 
85 - 8 - 2 - 0 - 0 

- 82 - 80 
10 

مشروع تعزيز دور المجتمع المحلي في 

 البرامج التنموية وإدارة الموارد الطبيعية
UNCCD - FAO - UNDP 85 2.25 

 UNCCD - FAO - UNDP التثقيف البيئي في المناطق المتأثرة مشروع
85 - 8 - 2 - 0 - 0 

- 82 - 80 
2.25 

 21.671 تمويل وطني %50تمويل خارجي   %50الميزانية المطلوبة: 
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 لالزم لتحييد آثار تدهور األراضي في الجمهورية العربية السورية:املخص التمويل 

 القطاع مسلسل
 زمالتمويل الال

 الموارد حماية وإدارةل
 مليون دولر

 التمويل الالزم
 عكس مسار التدهورل

 مليون دولر

 المجموع
 مليون دولر

 108.9 70 38.9 قطاع الزراعة  1

 112.7 90.0 22.0 قطاع المراعي 2

 45.0 34.0 11.0 قطاع الغابات 3

 57.8 54 3.8 قطاع المياه 4

 16.3 10.0 6.3 قطاع التنوع الحيوي 5

 21.7   21.7 قطاع التنظيم واإلدارة 6

   المجموع
 

123.3 258 
 

362.4 

 

 ملخص التمويل الدولي والوطني الالزمين لتحييد آثار تدهور األراضي في الجمهورية العربية السورية:

 وطني( –)دولي  التمويل حسب المصدر
 التمويل حسب المصدر

 )مليون دولر(

 التمويل الكلي

 ر()مليون دول

 181.2 التمويل الدولي الالزم 

362.4 

 181.2 التمويل الوطني الالزم 
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 المراجع

 ( 0216الخالد، إياد أحمد وكاسوحة، رادا).  مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي في مناطق الستقرار الزراعي لسورية

. المجلة السورية للبحوث الزراعية. 2282-222لسلسة زمنية  MODISمن معطيات  NDVIباستخدام القرينة النباتية 

 .225 – 811(: 2(. العدد )0المجلد )

 ( 02175الخالد، إياد أحمد وإدريس، يونس واألحمد، رزان ورسوق، أروى) النباتية القرينة استخدام NDVI من 

 الزمنية لسلةالس خالل ةالسوري المحافظات في الحية للكتلة والمكانية الزمانية التغيرات لتتبع MODIS الفضائية الصور

 .00 – 22(: 21. مجلة الستشعار عن بعد. العدد )2222-2282

 ( 02165الخالد، إياد أحمد والحاج، عبد هللا وأحمد، غصون)  التغيرات المكانية والزمانية للكتلة الحية في سورية

قبول  . مجلة البيئات الجافة.  MODISمن صور  NDVIباستخدام القرينة النباتية  2282إلى  2222للسلسلة الزمنية 

 .22/82/2285تاريخ  020/5للنشر بالموافقة رقم 

 ( 02185الخالد، إياد أحمد)  حالة الجفاف الجفاف في الجمهورية العربية السورية. تقرير صادر عن الهيئة العامة

 لالستشعار عن بعد ووزارة الزراعة والصالح الزراعي.

 ( 02175ضعون، غياث)رينة النباتية استخدام القMODIS13A3_NDVI  في حساب المؤشرVCI  بهدف تتبع

 .28 – 22(: 21العدد ). مجلة الستشعار عن بعد. 2282إلى  2222الجفاف في سورية خالل الفترة من عام 

 Abd El-Gawad, A.A.; H.K. Zaki.; A.M. Abo-Shetaia and E.A. Al-Khaled (2000). A try to 

apply spectral reflectance of wheat plants for predicting yield. Egypt J. Appl. Sci. 15(8): 375-

397. 

 AL Yagci, L. Di, M. Deng, W. Han, C. Peng. (2011). Agricultural Drought Monitoring From 

Space Using Freely Available MODIS Data and Impacts on Cotton Commodity. Pecora 18 – 

Forty Years of Earth Observation... Understanding a Changing World. November 14 – 17, 

2011 Herndon, Virginia 
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 (1الم حق رقم )

 ي الجمهورية العربية السوريةاضمؤشر إنتاجية األر
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اجية األرض تنوديناميكية إ  Net Primary Productivityالمؤشر الفرعي الثاني: إنتاجية األرض 

Land Productivity Dynamic : 

إنتاجية األرض من العوامل الهامة في اقتصاديات البالد. فبقدر ما تكون إنتاجية األرض عالية بقدر ما تكون األرض ذات تعتبر 

مردود إقتصادي عال.  ويمكن أن تتأثر إنتاجية األرض بعوامل عديدة منها طبيعية كالعوامل المناخية من حرارة ورطوبة 

ا في زيادة إنتاجية األرض إن كانت الظروف المناخية وإدارة  وأمطار ومنها بشرية  كإدرة األرض. تعتبر هذه العوامل سببا

ا في تناقص إنتاجية األرض إن كانت تلك الظروف والعوامل غير مواتية وإدارة األرض غير سليمة.  األرض جيدة، وسببا

ليها لعينة من األراضي وتجرى عتستخدم طرق مختلفة في تقدير إنتاجية فمنها طرق تقليدية تحسب من جمع بيانات حقلية 

ا طويالا وقد ل تتميز بالدقة العالية  عمليات حسابية وإحصائية وبالتالي تقدر إنتاجية األرض، وهي طريقة مكلفة وتستغرق وقتا

ا هي استخدام البيانات الستشعارية المشتقة من الص ر ووالحيادية في الحساب. من الطرق األخرى التي بات استخدامها ضروريا

 الفضائية. 

                      مؤشر القرينة النباتية التي تدعىاستخدم في هذا المؤشر الفرعي لبرنامج تحييد آثار تدهور األراضي 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)  وقد تم حسابه من خالل الصور الفضائية من نوعMODIS 

 يوم.  80كل متر  250قدرة تمييز 

 ة:التاليسب هذه القرينة من خالل المعادلة تح

                      NDVI=   NIR – R / NIR + R                   (Rouse et al., 1974) 

 حمر القريب.األالمجال الطيفي تحت  NIRالمجال الطيفي المرئي األحمر و  Rحيث 

ة بكمية النباتيقيمة هذه القرينة وجبة للنباتات. وبشكل عام ترتبط وتكون القيم الم 1و + 1-بين  القرينة هحيث تتراوح قيمة هذ

 Biomassوالكتلة الحية للنبات  Leaf area index (LAI)خضرية النباتات إن صح التعبير مثل دليل المساحة الورقية 

 اجية. وبالتالي اإلنتالتي يمكن أن تستخدم كمؤشر على النمو الخضري  % Cover ونسبة التغطية األرضية 

(Tucker, 1979; Choudhury, 1987; Clevers, 1989; Malingreau et al., 1989; Baret and 

Guyot, 1991; Gutman, 1991; Cihlar et al., 1991; Wiegand et al., 1991; Abd El-Gawad et 

al., 2000)   
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 تم حساب هذه القرينة وإنتاج خرائطها من خالل المراحل التالية:

 تحميل الصور الفضائية التي تغطي الجمهورية العربية السورية: أولا:

 

ا: جمع الصورتين واقتطاع أراضي الجمهورية العربية السورية  ثانيا
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ا: تحويل القيم الرقمية في الصورة إلى صفوف تعبر عن إنتاجية األرض5  ثالثا

 

ا: إنتاج الخرائط وفق مفتاح الخريطة الذي يعبر عن إنتاجية  األرض5 رابعا

 

خريطة في العام  20يوم. أي ما يعادل  80بمعدل صورة )خريطة( كل  2285 – 2222تم حساب هذا المؤشر في الفترة 

 عام المدروسة. 80خريطة خالل الـــ  001الواحد أي ما يعادل 
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 0211 - 0222لفترة لكل تاربخ  تصوير خالل ا NDVI(: خرائط متوسطات مؤشر 1الشكل رقم )
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 2285إلى  2222ومتوسط األعوام  2285و 2222عبر أشهر السنة للعامين  NDVIمتوسط قيم  (:0الشكل رقم )

 

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Average NDVI durring the monthes of the year 
in 2000, 2015 and average 15 years (2000 - 2015) 

2000 2015 average 15 years



 

89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 2285 - 2222خالل الفترة  22/2تاريخ  NDVIخرائط مؤشر (: 3الشكل رقم )
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 2285 - 2222خالل الفترة  22/2لتاريخ  NDVIمتوسط صفوف مؤشر (: 4الشكل رقم )
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 2285 - 2222خالل الفترة  22/2تايخ  NDVIخريطة أغلبية صفوف مؤشر (: 1الشكل رقم )
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 يوم 80كل  2285 – 2222للسلسلة الزمنية  NDVIمتوسط قيم (: 6الشكل رقم )
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 (2285إلى  2222)من  85ومتوسط األعوام ال  2285إلى  2222بسورية للسنوات من  NDVIمتوسط قيم الـــ (: 7) الشكل رقم

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015

NDVI 0.190.2660.250.2930.2450.2360.2430.2360.1810.2210.2110.2180.2310.2380.1170.14

Aveage 0.2060.2060.2060.2060.2060.2060.2060.2060.2060.2060.2060.2060.2060.2060.2060.206
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 لنفس التاريخ NDVIمع متوسط الـــ لألعوام المختلفة  22/2بتاريخ  NDVIمقارنة الـــ (: 7الشكل رقم )
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 0216 – 0222خالل الفترة  00/4بتاريخ  NDVI(: خريطة أغلبية صفوف الـــ 8قم )الشكل ر
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 (2الم حق رقم )

 مؤشر الجفاف في الجمهورية العربية السورية
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  Vegetation Health Index VHI يالنباتال طا  صحة مؤشر  :مؤشر الجفاف

 الجفاف و سبابه:تعريف 

مكانة بارزة من األخبار التي تصور  منذ منتصف القرن الماضيمناسبات عديدة  أخذ الجفاف يحتل في

المجاعات وفشل المحاصيل الزراعية والكوارث وغير ذلك من التجارب المثبطة للعزيمة. وهو ليس في الواقع 

 من حين يتهدد الحياة أو رفاهية اإلنسان، بل هو ظاهرة قديمة تصيب في كثير من األحيان أو جديدا   خطرا  

ية لم الثالثمائة سنة الماض ففيإلى آخر مناطق من األرض فتسبب الضرر لفترات وبدرجات متفاوتة الشدة. 

ى مختلفة من العالم على فترات مختلفة وتحدث فيها الفوضوتفتأ نوبات الجفاف المدمرة تصيب مناطق كثيرة 

التي وقعت في الواليات المتحدة في سنة والضنك. ومن الممكن ذكر بعض األمثلة، كنوبات الجفاف الكبرى 

واستمر لعشر سنوات،  1160واستمرت لثالث وعشرين سنة، والجفاف الذي حدث فيما بعد في سنة  1723

 .ومعظم الثمانينيات 1176و 1138ونوبات الجفاف المدمرة التي نزلت ببلدان الساحل في أفريقيا فيما بين 

إال أن العنصر البشري يمكن أن  ة.أن تلك الحوادث مخاطر طبيعيطويل وتبين وقائع الجفاف في سجلها ال

في زيادة حدوث الجفاف ومضاعفة آثاره، وأن يكون في نفس الوقت هو  المساهمةيكون من بين العوامل 

 .المساهم األكبر في تلطيف هذه اآلثار

لسقوط تخلف المطر عن ابسطها ومن ألطبيعة االحتياجات من الماء أو الرطوبة.  اختلفت تعريفات الجفاف وفقا  

هي الجفاف الموسمي والجفاف وعبارات وتعريفات عديدة وضعت للجفاف  مترافقا  معفي موسم  المعتاد 

اقترحت عبارات ي. جفاف الزراعي والجفاف الهيدرولوجالعارض والجفاف المتصل باألحوال الجوية وال

  ."الرعوي" و"الجفاف اإليكولوجيالجفاف "الستخدام األرض مثل  أخرى لوصف الجفاف وفقا  

 :واقترحت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية تعريفين للجفاف

  .( تخلف المطر عن السقوط أو سوء توزيع  لفترة طويلةأ (

( فترة يسودها طقس جاف بدرجة غير عادية وتطول بما يكفي لكي يتسبب نقص األمطار في اختالل ب (

 .خطير هيدرولوجي

 :للجفاف من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر التعريف التالي 1، فقد ورد في المادة إضافة لذلك 

الظاهرة الطبيعية التي تحدث عندما يكون المطر أدنى بدرجة محسوسة من مستويات  المسجلة، هي "الجفاف" 

 .ةالموارد األرضيعلى نظم إنتاج  ضارا   وهي تتسبب بذلك في وقوع اختالالت هيدرولوجية تؤثر تأثيرا  
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 طريقة العم :

 1111الذي اطلق عام  TERRAالمحمول على التابع الصنعي تيرا  MODISالمستشعر استخدمت بيانات 

من أهم المستشعرات التي تعطي وهو  2002الذي أطلق عام  AQUAوالمحمول أيضا  على التابع أكوا 

 لسلة من مستويات المعالجة المختلفة والتي تصليومية اشتق منها العديد من المنتجات بعد سصورا  فضائية 

حيث يتمتع هذا المستشعر بقدرة تمييز  NDVI لقرينة النباتيةتمثل قيم امنتج، ومنها صور فضائية  44إلى 

والممثلتين للقناة الطيفية الحمراء  2 -1م )قناة 250قناة طيفية( إضافة إلى قدرة تمييز مكانية  63طيفية عالية )

-8م )1000( و7-6م )قناة 500( وNDVIاء  اللتان تستخدمان في حساب القرينة النباتية حمرالوتحت 

 م. 1000بقدرة تمييز مكاني  LSTإضافة لمنتج درجة حرارة سطح األرض (، 63

 

 : Normalized Difference Vegetation Index NDVIالقرينة النباتية  -1

ألهداف بعينها وفصلها عن األهداف األخرى في من خالل البحث والدراسة والحاجة إلى تمييز بعض ا

الصور الفضائية أو القياسات الراديومترية لجأ الباحثين إلى وضع العديد من المعادالت الرياضية التي تعتمد 

على مجاالت طيفية مختلفة لصياغة هذه المعادالت كون أن هذه المجاالت لوحدها قد ال تلبي الغرض أو ال 

 مييز.تمكن من الفصل والت

وعند الدراسة في المجال الزراعي وضع العلماء عدد من هذه المعادالت التي تدعى القرائن أو األدلة النباتية 

(Indices) وطورت هذه الدالئل إلمكانية تمييز النباتات  ،لتمييز النباتات بشكل عام عن األهداف األخرى

 الموضوعة كانت تستخدم المجالين الطيفيين المرئيعن بعضها أو األنواع عن بعضها. ومعظم القرائن النباتية 

 والتحت أحمر القريب. ولكن أشهرها وأكثرها استخداما على اإلطالق هو 

Normalized Difference Vegetation Index   NDVI=   NIR – R / NIR + R  
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  NDVIيل صنفت قيم البيكسالت إلى عدد الصفوف بعد تصنيف الصور الفضائية المعبرة عن دل

 NDVIقيمة الـ   الصف NDVIقيمة الـ   الصف

1 < -0.2 8 0.4 _ 0.5 

2 -0.2 _-0.1 9 0.5 _ 0.6 

3 -0.1_0 10 0.6 _ 0.7 

4 0 _ 0.1 11 0.7 _ 0.8 

5 0.1 _0.2 12 0.8 _0.9 

6 0.2 _ 0.3 13 0.9 _1 

7 0.3 _ 0.4   

 

وفق قيم  1210-1222لسورية خالل السلسلة الزمنية  NDVIالخرائط النهائية للقرينة النباتية  تانتجثم 
 (.1في الشكل )التصنيف المذكورة سابقًا وفق النموذج 

 

 .VCIصفوف الممثلة لدليل   9الصور الفضائية المصنفة إلى  (:1الشكل رقم  )
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 Vegetation Condition Index VCI ةالخضري الحالةدليل  -2

 للستتالستتل الزمنية ويعبر عنل بالمعادلة NDVIالجفاف باالعتماد على قيم هو دليل يستتتخدم عادة لتحديد حالة 
(Kogan. 1995): 

𝑉𝐶𝐼𝑖 =
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑖 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛

𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛
∗ 100 

د تم الحصول خالل السلسلة الزمنية، وق NDVIأعلى وأدنى قيمة للت  NDVIminو NDVImaxالقيمة عند التاريخ المطلوب و NDVIiحيث 
 على قيم هذا الدليل وفق الخطوات التالية:

ببرنامج معالجة الصور الفضائية  موديل ُصمموفق  NDVIالصور التي تمثل أعلى وأدنى قيمة للتتتتتتتتتتتتتت الحصول على  -1
ERDAS imagen. 

مموفق  VCIالصتتتور التي تمثل قيم دليل الحصتتول على  -1  ERDASببرنامج معالجة الصتتتور الفضتتتائية  موديل صتتتُ

imagen. 
وف )الجدول صف 9 إلى السورية العربية للجمهورية VCIلدليل  الممثلة الفضائية الصورة تصنيف   -1

 :ERDAS imagen الفضائية الصور معالجة ببرنامج ممُص  موديل وفق التالي(

  VCIعدد الصفوف وقيمها وتوصيفها الناتجة عن تصنيف الصور الفضائية المعبرة عن دليل 

 التوصيف VCIقيمة  الصف توصيفال VCIقيمة  الصف

1 0 - < 6 

 ظروف

 إجهاد

 ظروف 48 > - 36 5

 60 > - 48 6 12 > - 6 2 طبيعية

3 12 - < 24 7 60 - < 72 
 ظروف
 جيدة

4 24 - < 36 8 72 - < 84 

   9 84 - < 100 

 

 11/2لتاريخ  1210-1221لسورية خالل السلسلة الزمنية  VCI دليل الحالة الخضريةانتاج خرائط  -2
 (.1وذج في الشكل )موفق قيم التصنيف المذكورة سابقًا وفق الن
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 .VCIصفوف الممثلة لدليل   9الصور الفضائية المصنفة إلى  (:2الشكل رقم  )

 

 Land Surface Temperature LSTدرجة حرارة سطح األرض  -3

يل عن درجة حرارة سطح األرض وتعبر قيمة البيكسل ف MODISهو عبارة عن منتج من منتجات المستشعر 
كم وتواتر يومي  1بقدرة تمييز مكاني  MOD11A1ويتضمن عدة منتجات منها  MOD11ويرمز لل بالرمز 

 4كم وتواتر كل  1بقدرة تمييز مكاني  MOD11A2كم وتواتر يومي و 1بقدرة تمييز مكاني  MOD11B1و
 أيام. وفق المراحل التالية:

معالجة  بمستوى MODISمن المستشعر   LSTية الممثلة للـتم الحصول على الصور الفضائ -1

Level3  يوم والتي يرمز لها بالرمز  13بفاصل زمني كلMOD11A2  بشكل يتوافق مع تواريخ

 . NDVIمنتج 

يمة وفق معامل التحويل )ق حولت القيم الرقمية لكل بيكستتتتتتتل في الصتتتتتتتتورة إلى قيمة درجة حرارة مئوية -1
 (.171- 2.21البيكسل*

صف  14الصورة الفضائية الممثلة لدرجة حرارة سطح األرض للجمهورية العربية السورية إلى  صنفت -1
 :ERDAS imagen)كما في الجدول التالي( وفق موديل صمم ببرنامج معالجة الصور الفضائية 
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 LSTعدد الصفوف وقيمها الناتجة عن تصنيف الصور الفضائية المعبرة عن 

 LSTقيمة  الصف LSTقيمة  الصف

1 < -10 10 21 _ 25 

2 -10 _-6 11 25 _ 29 

3 -6 _ -2 12 29 _33 

4 -2 _ 1 13 33 _37 

5 1 _5 14 37 _ 41 

6 5 _ 9 15 41 _ 45 

7 9 _ 13 16 45 _ 49 

8 13 _ 17 17 49 _ 53 

9 17 _ 21 18 < 53 

 

-1222سلسلة الزمنية لسورية خالل ال LSTثم تم انتاج الخرائط النهائية لدرجة حرارة سطح األرض  -2
 (.1وفق قيم التصنيف المذكورة سابقًا وفق النموذج الوارد في الشكل ) 1210

 

 .LSTصف الممثلة لدرجة حرارة سطح األرض  14الصور الفضائية المصنفة إلى  (:3الشكل رقم )
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 Temperature Condition Index TCIدليل حالة الحرارة  -5

للستتتتتالستتتتتل الزمنية ويعبر عنل بالمعادلة  LSTلة الجفاف باالعتماد على قيم هو دليل يستتتتتتخدم عادة لتحديد حا
(Kogan. 1995): 

𝑇𝐶𝐼𝑖 =
𝐿𝑆𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝐿𝑆𝑇𝑖

𝐿𝑆𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝐿𝑆𝑇𝑚𝑖𝑛
∗ 100 

خالل السلسلة  LSTأعلى وأدنى قيمة للـ  LSTminو LSTmaxالقيمة عند التاريخ المطلوب و LSTiحيث 

 ل على قيم هذا الدليل وفق الخطوات التالية:الزمنية، وقد تم الحصو

مم ببرنامج معالجة وفق  LSTالحصوووول على الصوووور التي تمثل أعلى وأدنى قيمة للـووووووووو  -8 موديل صووو 

 .ERDAS imagenالصور الفضائية 

مم ببرنامج معالجة الصوور الفضائية وفق  TCIالحصوول على الصوور التي تمثل قيم دليل  -2 موديل صو 

ERDAS imagen. 

وف مماثلة لما صف 9للجمهورية العربية السورية إلى  TCIالصورة الفضائية الممثلة لدليل  تصنيف -0

 ERDASوفق موديل ص مم ببرنامج معالجة الصور الفضائية  (0)الجدول  VCIورد لقيم 

imagen: 

 22/2لتاريخ  2285-2222لسورية خالل السلسلة الزمنية  TCIانتاج خرائط دليل الحالة الخضرية  -2

ا وفق النموذج الوارد في الشكل )وفق   (.2قيم التصنيف المذكورة سابقا

 .TCIصفوف الممثلة لدليل  9الصور الفضائية المصنفة إلى  (:3الشكل رقم )
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 Vegetation Health Index (VHI)دليل صحة الغطاء الخضري: -6

للستتتتالستتتتل الزمنية ويعبر  TCIو  VCIكاًل من   هو دليل يستتتتتخدم لتحديد حالة الجفاف باالعتماد على قيم
 ويعد من أشهر األدلة وأكثرها شيوعًا في تحديد حالة الجفاف: (Kogan. 1995)عنل بالمعادلة 

𝑉𝐻𝐼 = (𝑉𝐶𝐼 ∗ 𝑎) + (𝑇𝐶𝐼 ∗ 𝑏) 
𝑉𝐻𝐼 = (𝑉𝐶𝐼 ∗ 0.5) + (𝑇𝐶𝐼 ∗ 0.5) 

ى مسوووواهمة ثابتان يتم تحديدهما بناء عل bو aدليل حالة الحرارة و TCIدليل الحالة الخضوووورية و VCIحيث: 

. وقد تم الحصول على قيم 2.5كل دليل في المعادلة وتكون قيمتهما في منطقة الشرق األوسط بأغلب المراجع 

 هذا الدليل وفق الخطوات التالية:

ا  VCIو TCIالحصول على الصور التي تمثل قيم دليل  -8  .فس التاريخوفق نالمنتجة كما ذ كر سابقا

وف )الجدول صف 5  للجمهورية العربية السورية إلى VHIلدليل تصنيف الصورة الفضائية الممثلة    -2

 :ERDAS imagenوفق موديل ص مم ببرنامج معالجة الصور الفضائية  التالي(

  VHIعدد الصفوف وقيمها وتوصيفها الناتجة عن تصنيف الصور الفضائية المعبرة عن دليل 

 التوصيف VHIقيمة  الصف

 ل يوجد جفاف 40< 1

 جفاف خفيف 30=<_40> 2

 جفاف معتدل 20=<_30> 3
 جفاف شديد 10=<_20> 4
 جفاف شديد جدا   0=<_10> 5

 

بمعدل  1210-1221لسورية خالل السلسلة الزمنية  VHI دليل صحة الغطاء الخضري انتاج خرائط  -1
 (.0وذج الوارد في الشكل )موفق قيم التصنيف المذكورة سابقًا وفق النيوم،  11صورة كل 
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 المعبرة عن حالة الجفافVHI صفوف الممثلة لدليل  0الصور الفضائية المصنفة إلى  (:5رقم ) الشكل

 

 

 .1210 – 1222نيسان )أبريل( في الفترة  11لتاريخ  VHI( خرائط الدليل 1يبين الشكل رقم )
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 1210 – 1222نيسان )أبريل( في الفترة  11لتاريخ VHI خرائط الدليل  (:6الشكل رقم )
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 (3الم حق رقم )

 ال جا  الوطنية لبرنامج تحييد تدهور األراضي 

 في الجمهورية العربية السورية
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 (3الم حق رقم )

 ال جا  التقنية لحسا  مؤشرات تدهور األراضي

 ر األراضي في الجمهورية العربية السوريةلبرنامج تحييد تدهو 
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 :لتحييد آثار تدهور األراضي في الجمهورية العربية السورية اللجان الفنية

 

 لجنة مؤشر الغطاء األرضي وتغيرات الغطاء األرضي:أولا: 

 د شعار عن بعد. حسين ضبيط / الهيئة العامة لالست د. أحمد ياغي / الهيئة العامة لالستشعار عن بعد 

 م. عائشة يزبك / الهيئة العامة لالستشعار عن بعد  د. غياث ضعون / الهيئة العامة لالستشعار عن بعد 

 م. إيناس محمد / الهيئة العامة لالستشعار عن بعد  م. أروى رسوق / الهيئة العامة لالستشعار عن بعد 

 م حسن / الهيئة العامة لالستشعار عن بعد م. تمي م. ريم الريس / الهيئة العامة لالستشعار عن بعد 

 م. صفاء السلطي / الهيئة العامة لالستشعار عن بعد  م. ربا صالح / الهيئة العامة لالستشعار عن بعد 

 

 

ا:   لجنة مؤشر إنتاجية األرض ويناميكية إنتاج األرض:ثانيا

 د. أحمد ياغي / الهيئة العامة لالستشعار عن بعد  الهيئة العامة لالستشعار عن بعد  د. إياد الخالد : /

م. عبد الرحيم لولو / المركز العربي للمناطق الجافة 

 واألراضي القاحلة )أكساد(

م. باسم قتالن / المركز العربي للمناطق الجافة 

 واألراضي القاحلة )أكساد(

 ستشعار عن بعد م. رزان أحمد / الهيئة العامة لال م. غصون محمد / الهيئة العامة لالستشعار عن بعد 

 

 

ا:   :لجنة مؤشر الجفافثالثا

 د. إياد الخالد / الهيئة العامة لالستشعار عن بعد

 م. رزان أحمد / الهيئة العامة لالستشعار عن بعد  م. غصون محمد / الهيئة العامة لالستشعار عن بعد 

 


