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in Arab Countries
مقدمة:
يؤدى التصحر ( )Desertificationالى تدهور القدرة
البيولوجية لألراضي والذي ينعكس على خلق أوضاع شبه
صحراوية فى المناطق الجافة وشبه الجافة ،وذلك نتيجة لتدهور
األراضي والمياه والمصادر الطبيعية األخرى تحت عوامل ضغوط
بشرية وبيئية.
وتقع معظم أراضي الوطن العربى بالمناطق الجافة وشبه
الجافة حيث تشكل تلك المناطق  %09من مساحته البالغة 3.41
مليون كم ،2حيث تصل المساحات المتصحرة حوالي  04.9مليون
كيلو متر مربع (حوالي  %9.4.من مساحة الوطن العربي)
تتركز معظمها في إقليم شبه الجزيرة العربية إذ تمثل حوالي
 %.049من إجمالي المساحة بينما تقل نوعا لتصل إلى %..4.
في المغرب العربي وإلى  %..44في حوض النيل والقرن
األفريقي وتبلغ أدناها في المشرق العربي حيث تمثل  %1449من
مساحة اإلقليم .أما المساحات المهددة بالتصحر فتمثل حوالي
 24..مليون كليو متر مربع (حوالي  %29من المساحة الكلية
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للوطن العربي) ويتركز معظمها في إقليم المشرق العربي
( %..49يليه حوض النيل والقرن اإلفريقي  )%2.49ثم
المغرب العربي ( )%3944وتبلغ أدناها في شبه الجزيرة العربية
حيث ال تتجاوز المساحة المهددة بالتصحر  %0من إجمالي
مساحة اإلقليم.
ويعزى التصحر الى مسببات عدة ،وهى :النقص في كمية
ومعدل األمطار (الجفاف) مع ارتفاع الحرارة وزيادة معدل البخر -
انحسار الغطاء النباتي وتدهوره من جراء الرعي الجائر  -نقص
الموارد المائية والجوفية وزيادة سحب المياه الجوفية مع زيادة
ملوحة المياه  -تملح التربة نتيجة لإلسراف في الري وسوء
الصرف  -غدق التربة حول المجاري المائية واآلبار مع سوء
الصرف وتملح األرض  -زحف الرمال والكثبان الرملية  -التعرية
المائية  -الخدمة واإلدارة الزراعية غير المرشدة  -تغيير
استخدامات األراضي مثل تحويل أراضي الغابات ألراضي زراعية
هامشية واستخدام األراضي في المباني (الزحف العمراني)  -تلوث
األراضي من األنشطة الصناعية واستخدام واستخدام الكيماويات.
(المنظمة العربية للتنمية الزراعية –)2991
وقد أدت مشكلة التصحر الى تداعيات بيئية واقتصادية
واجتماعية خطيرة فى المنطقة العربية شاملة تدهور المراعى
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الطبيعية والغابات وانحسار الغطاء النباتى وتدهور انتاجية
األراضى الزراعية وصفاتها وانخفاض حجم الموارد الزراعية ومع
مصادقة خمسين دولة في  3009على اتفاقية األمم المتحددة
لمكافحة التصحر وضعت البلدان خطط وطنية استنادا للمبادئ
التوجيهية التي حددتها األطراف المشاركة في االتفاقية وأدرجت
معايير وبرامج العمل المعنية بمكافحة التصحر ضمن الخطط
الوطنية للتنمية ،وتتعدد المعوقات والتى منها :البيئية  ،البشرية ،
المالية واالقتصادية  ،التشريعية والقانونية  ،الفنية والمؤسسية –
التى تعترض بلورة وتنفيذ برانج وخطط مكافحة التصحر.
ويتضح من االستعراض السابق لظاهرة التصحر
والتحديات المختلفة التي مازالت قائمة إلحراز التقدم في مكافحة
ظاهرة التصحر ومعالجة أسبابه ونتائجه يستلزم مزيدا من العمل
والتوجيه ،ووجود مركز للتميز ()Center of Excellency
خاص بدراسات ومكافحة التصحر على مستوى الجامعات العربية
يعتبر من األوليات ليساعد في االتجاه السليم للمشاركة في حفظ
الموارد على أساس التنمية المستدامة .واستضافة المجلس العربي
للدراسات العليا والبحث العلمي كأحد المؤسسات العلمية التحاد
الجامعات العربية والذي يمثل أكثر من  299جامعة عربية على
مستوى الدول العربية يمكن أن يقوم بالدور "كمركز للتميز"
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الخاص بهذه الدراسات حيث الخبرات المتراكمة ألعضاء هيئة
التدريس والباحثين على هذا المستوى تؤدي لتبادل هذه الخبرات
الالزمة لتنمية مستدامة على مستوى الدول العربية.
األهداف Objectives
 -3رصد وتتبع الواقع الحالي للتصحر ومؤشراته في الوطن
العربي في ضوء الخطط القومية وإعداد قواعد البيانات
الالزمة من خالل منظومة االستشعار عن بعد ونظم
المعلومات الجغرافية (.)GIS
 -2اجراء الدراسات والبحوث العلمية لمكافحة التصحر من خالل
مشروعات بحثية مشتركة يتم دراستها بالتعاون بين
الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الدول العربية وذلك
باستخدام التقنيات الحديثة للحد من التصحر.
 -1تنمية مهارات هيئات التدريس والهيئات المعاونة والباحثين
(ورش عمل متخصصة وندوات علمية) حيث تشكل حجر
الزاوية في المعرفة إلدارة التربة والمياه والحفاظ عليها من
عناصر التصحر كافة سواء الطبيعية أو الناتجة عن سوء
االستغالل.
 -.االساليب التحليلية والنماذج الكمية لتقييم السيناريوهات
والسياسات البديلة فى مجال التصحر بالوطن العربى.
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 -4التوعية االعالمية والثقافية لمصادر التصحر وأساليب
وأدوات عالجها
المدى الزمنى للمشروع:
خمس سنوات على النحو التالى:
 المرحلةةةة األولةةةى :عةةةامين لتحقيةةةق االهةةةداف األول
والثالث والخامس
 المرحلة الثانية :ثالثة أعوام لتحقيق االهداف الثانى
والرابع والخامس
المؤسسات العربية والجامعات والمراكز البحثية المقترح
مشاركتها:
 .3جامعات :القاهرة  ،عين شمس  ،االسكندرية  ،الوادى
الجديد  ،قناة السويس
 .2جامعة القديس يوسف
 .1الهيئات القومية لالستشعار عن بعد
 ..مراكز بحوث الصحراء
 .4كليات الزراعة والعلوم بالجامعات العربية
 .9الجامعات العربية التى ترغب فى المشاركة
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قائمة أولية بالمراجع العلمية:
المراجع العربية
 القصاص ،محمد عبد الفتاح ( )3000التصحر :تدهوراألراضي في المناطق الجافة – عالم المعرفة .2.2
 المنظمة العربية للتنمية الزراعية (الخرطوم) 2991دراسة حول مؤشرات رصد التصحر في الوطن العربي
 بلبع ،عبد المنعم ونسيم ،جورجي ( )3000تصحراألراضي :مشكلة عربية وعالمية .منشأة المعارف
االسكندرية – مصر
 دراز ،محمد يحيى  3001الخبرات المكتسبة في تثبيتالكثبان الرملية لجمهورية مصر العربية – ندوة التصحر
في منطقة دول مجلس التعاون – البحرين
 شوقي ،محمد عصام واألمير ،صالح الدين بكر ()299.صيانة األراضي جامعة القاهرة – برنامج تكنولوجيا
استصالح واستزراع األراضي الصحراوية (تحت الطبع).
 شوقي ،محمد عصام ،الحسنين ،عادل سعد ،عبد المحسن،ماهر  2991أراضي صحراوية عربية وأفريقية – جامعة
القاهرة – مصر
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