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م�رشوع تخريط املوارد الطبيعية لال�ستخدام الزراعي والتخطيط يف ليبيا

امل�رشوع

الزراعي  لال�ستخدام  الطبيعية  املوارد  (FAO LIB/00/004 (تخريط  م�رشوع  بداأ 

والتخطيط ( يف عام 2000 بني الهيئة العامة للزراعة والرثوة احليوانية والبحرية 

الأمم املتحدة لالأغذية  )UNDP(، ومنظمة  الإمنائي  الأمم املتحدة  �سابقا وبرنامج 

اأُخرى.  فنية  ومراكز  موؤ�س�سات  ومب�ساركة  منفذة،  كجهة   )FAO )الفاو،  والزراعة 

والهدف الرئي�سي للم�رشوع هو تقوية قدرة الهيئة العامة للزراعة والرثوة احليوانية 

الوطني  امل�ستوى  على  الطبيعية  امل�سادِر  اإدارة  على   )GAAAMW( والبحرية 

وم�ستوى الأقاليم من خالل تطوير نظام لدعم القرار يعمل على �سكل مكاين. وانتهى 

امل�رشوع يف عام 2010.

املوؤ�س�سات الوطنية املتعاونة:

البريوين  مركز  الزراعة،  قطاعات   ،)ARC( الزراعية  البحوث  مركز 

ال�سناعية  البحوث  مركز  الزراعة،  كليات   ،)BCRS( بعد  عن  لال�ست�سعار 

 ،)LCRSSS( الف�ساء  وعلوم  بعد  عن  لال�ست�سعار  الليبي  املركز   ،)IRC(

العامة  الهيئة   ،)SD( امل�ساحة  م�سلحة   ،)MD( اجلوية  الأر�ساد  م�سلحة 

.)WA( للمياه

اخللفية

 ت�سكل الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة يف ليبيا حوايل 2% من امل�ساحة الكلية فقط، بينما 

تبلغ ن�سبة الأرا�سي املالئمة للرعي حوايل 4%. واأن اأغلب الأرا�سي الزراعية واقعة 

و�سهل  بنغازي،  و�سهل  الأخ�رش،  اجلبل  منطقة  يف  وحتديدا  ال�سمالية  املناطق  يف 

اجلفارة، وهي املناطق الأعلى كثافًة بال�سكان يف ليبيا. 

التخطيط  يف  م�ساكل  يخلق  والقت�سادية  احل�رشية  للن�ساطات  الرتكيز  هذا  واأن 

القت�سادية  ال�سيطرة  لتقليل  لبدل جهود كبرية  كان هناك حاجة  وعليه  والإدارة، 

للمناطق احل�رشية الرئي�سية عرب �سيا�سة الالمركزية وتنمية الأقاليم.

ا�ستخدامات املياه

�سناعيمنزيلزراعة

املوارد  توفر  مدى  �سك  بال  هو  الليبية  الأقاليم  لتنمية  اأهمية  الأكرث  املعّوق  اإنَّ 

املائية. ففي ال�رشيط ال�ساحلي حيث يعي�ش 93% من ال�سكان ويرتكز فيه اأهم مناطق 

ُينذر  مبعدل  والتملح  لال�ستنزاف  فيه  املائية  املوارد  تتعر�ش  الرئي�سية،  الزراعة 

باخلطر ب�سبب تداخل مياه البحر. واإن ا�ستمرار ال�ستخدام غري امل�ستدام لهذه املوارد 

ي�سكل تهديداً جديًا طويل الأمد من الناحية البيئية والقت�سادية والجتماعية لهذه 

الأرا�سي الزراعية.

اأهميُة توفر  للزراعة والرثوة احليوانية والبحرية �سابقا  العامة  الهيئة  اأدركت  وقد 

بيانات �ساملة وموثوقة ل�ستخدامها يف  التطوير الكايف للقطاع الزراعي، ولإقامة 

القدرة على �سياغة وتنفيذ  الأرا�سي، واأكرث من ذلك زيادة  اإعادة تاأهيل  م�ساريع 

الأقاليم  لتحديد  حاجة  هناك  املختلفة.  الزراعية  ال�سيا�سات  اإجراءات  ومراقبة 

واملناطق التي َلها اأمكانية ق�سوى للتكثيف والتنوع الزراعي. بالإ�سافة اإىل، فاأنَّ 

تعترب  املاء(  )مثل  اله�سة  الطبيعية  وامل�سادر  البيئية  لالأنظمة  املالئمة  املراقبة 

�رشورية ل�سمان الإنتاج الزراعي امل�ستدام.
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م�رشوع تخريط املوارد الطبيعية لال�ستخدام الزراعي والتخطيط يف ليبيا

منظر من القمر ال�سناعي لواحة الكفرة، جنوب �رشق ليبيا، امل�سدر: نا�سا

اأهداف امل�رشوع

َْتقّوية قدرات قطاع الزراعة لإدارة املوارد الطبيعية، تنفيذ التخطيط الزراعي، . 1

تقّوية اأ�ساليب الإدارة امل�ستدامة، وحت�سني جهود حماية املوارد.

حت�سني مراقبة املوارد الطبيعية الوطنية.. 2

زيادة قدرات املوظفني والفنيني الوطنيني يف جمال التخريط الزراعي واإدارة . 3

اأنظمة املعلومات.

امل�ستوى . 4 على  القرار  �سنع  عمليات  مع  الطبيعية  املوارد  معلومات  تكامل 

الوطني وم�ستوى الأقاليم لتحديد املناطق ذات الأمكانية للتنمية الزراعية.

ن�ساطات امل�رشوع

ذات . 1 الو�سفية  والبيانات  الأ�سا�سية  البيانات  قاعدة  وتنفيذ  وبناء  ت�سميم 

وذلك   ، البيانات  �سيانة  واأدوات  وعمليات  البيانات،  ومعايري  العالقة، 

با�ستخدام اأحدث التقنيات؛

و�سع ال�سيا�سات املالئمة واأُطر العمل القانونية؛. 2

تطوير الإ�سرتاتيجيات والآليات الالزمة لت�سهيل عمليات اإدارة املعلومات؛. 3

تقوية التن�سيق والتعاون التقني والعلمي مع دول املنطقة.. 4

الطاقم الوطني اأثناء العمل، امل�سدر الفاو

املخرجات الرئي�سية

مثل:  املكانية،  للبيانات  متكامل  الأ�سا�سية: جتميع  البيانات  قاعدة 

املحطات  مواقع  الآبار،  مواقع  الهيدرولوجية،  املعلومات  الطبوغرافية،  املعامل 

اإ�سافة  اإلخ.    ... واملراعي،  الأر�سي،  الغطاء  اجليولوجيا،  الرتب،  اأنواع  املناخية، 

املناخية،  القيا�سات  الرتبة،  الالمكانية مثل معلومات عن قطاعات  البيانات  اإىل 

بيانات املوارد املائية، وا�ستخدامات الأرا�سي،... اإلخ.

بيئة  هو   :LRIMS الطبيعية  املوارد  معلومات  اإدارة  نظام 

املعاجلة املتكاملة للمعلومات حيث ميكن حتليل البيانات الطبيعية والجتماعية 

الإدارة  واأ�ساليب  و�سائل  حتديد  يف  القرار  و�سانعي  الفنيني  لدعم  والقت�سادية 

لتخطيط  ومتفاعل  متكامل  اأ�سلوب  بتنفيذ  ي�سمح  كما  لالأرا�سي.  امل�ستدامة 

وي�ستجيب  الأرا�سي  مالئمة  ومنذجة  تقييم  من  ن  ومُيكِّ الأرا�سي،  ا�ستخدامات 

لالإنتاج الزراعي املحتمل.

القدرات: مت تدريب عدد من املوظفني والفنيني من املوؤ�س�سات الوطنية  بناء 

اجلغرافية  املعلومات  اأنظمة  احلا�سوب،  علم  املعلومات،  اإدارة  مثل  جمالت  يف 

كما  البيانات.  قواعد  واإدارِة  البيانات،  معايري   ،)RS( بعد  عن  ال�ست�سعار   ،)GIS(

الغطاء الأر�سي،  التدريب يف املوقع حول تخريط  قام م�ست�سارين دوليني بتقدمي 

 ،)LCCS( وتف�سري ال�سور الف�سائية. وا�ستخدام نظام الفاو لت�سنيف الغطاء الأر�سي

اإ�سافًة اإىل التدريب على تعبية البيانات وحتديث وا�ستخدام نظام اإدارة معلومات 

املوارد الطبيعية )LRIMS( لتخطيط الأرا�سي.

LIB/00/004

قاعدة بيانات متعددة الأهداف

تنمية املوارد الب�رشية

املعايري واملنهجيات

نظام اإدارة معلومات املوارد الطبيعية
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اإن الهدف النهائي للم�رشوع هو تقييم ومنذجة مالئمة واأ�ستجابة الأرا�سي لعمليات 

الزراعة املحتملة. ويجري حتقيق ذلك من خالل تطوير نظام اإدارة معلومات املوارد 

الطبيعية )LRIMS(، وهو اأداة اإدارة وحتليل البيانات الذي يدمج خمتلف الوظائف 

.)ESRI©ArcGIS and Spatial Analyst(  واملنهجيات يف بيئة معاجلة واحدة

املعايري  توحيد  من    )LRIMS( الطبيعية  املوارد  معلومات  اإدارة  نظام  ن  وميكِّ

يعرف  بيانات  منوذج  با�ستخدام  واملعقدة  املن�سقة  البيانات  قواعد   واإن�ساء 

.GeoDatabase بـ

اعتماداً   )LRIMS( الطبيعية  املوارد  معلومات  اإدارة  نظام  وتطوير  ت�سميم  وقد مت 

على طرق ومنهجيات الفاو لالإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية. حيث يقوم بتنفيذ 

اأ�سلوب متكامل ومتفاعل لتخطيط ا�ستخدامات الأرا�سي، ويعتمد اأ�سلوب امل�ساركة 

ن من تقييم ومنذجة مالئمة الأرا�سي وي�ستجيب لالإنتاج الزراعي  يف التقنيات ومُيكِّ

املحتمل.

اخلطوط العري�سة لنظام اإدارة معلومات 

)LRIMS( املوارد الطبيعية

حمتوى البيانات:

البيانات  جمموعات    )LRIMS( الطبيعية  املوارد  معلومات  اإدارة  نظام  يحتوي 

الزراعي. تنتظم  العالقة بالتخطيط  الأ�سا�سية والبيانات املجدولة ذات  اجلغرافية 

الرتبة،  املياه،  املناخ،  مثل:  الغر�سية  الطبقات  من  جمموعات  يف  البيانات  هذه 

والبيانات  الأر�سي/النباتي،  الغطاء  الأرا�سي،  ا�ستثمار  اأنواع  الت�ساري�ش، 

الجتماعية والقت�سادية. وقد مت و�سع خطة عمل لتجميع القيا�سات الناق�سة من 

اأجل ملء الفجوات يف هذه البيانات.

التطبيقات:

الو�سول مبا�رشة وب�سهولة   )LRIMS( الطبيعية  اإدارة معلومات املوارد  يوفر نظام 

ال�ستعالم  بع�ش  على  ويحتوي  والو�سفية،  الأ�سا�سية  البيانات  ملجموعات 

والتحليل وبناء القدرات التخريطية، وي�سمح بالتحليل القيا�سي للبيانات وبعمليات 

املراقبة والتنبوؤ. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ي�سمح هذا النظام بتقييم الظروف الطبيعية 

والجتماعية والقت�سادية لالأرا�سي لتوؤخذ بعني العتبار، وبتقييم الفوائد والقيود 

ملختلف اخليارات من خالل حماكاة ال�سيناريوهات املختلفة.

 نظام اإدارة معلومات 

LRIMS املوارد الطبيعية

اإمكانيات ال�سيانة والتو�سع:

البيانات  جمموعات  و�سيانة  وحتديث  ا�ستعمال  للم�ستخدمني  النظام  هذا  ي�سمح 

و�سفية  وبيانات  قيا�سية  مدعوم مبنهجيات  لأنه  وذلك  وي�رش.  ب�سهولة  الأ�سا�سية 

التي ت�سمن حت�سني نوعية البيانات وزيادة القدرة على دمج جمموعات البيانات، 

وهذا يقلل من التكاليف املرتبطة باإعادة جمع وتنظيف البيانات.

مراحل التنفيذ:

املوارد  معلومات  اإدارة  نظام  وتطوير  ا�ستخدام  اأجل  من  تدريجي  نهج  اإتباع  مت 

الطبيعية )LRIMS(. وخالل املرحلة الأوىل مت اختبار املتطلبات الرئي�سية للنظام، مبا 

فيها ما يلزم من البيانات والتطبيقات وتكنولوجيا النظام، وذلك من خالل م�رشوع 

رائد يف �سهل اجلفارة. و�سيتم ا�ستخدام نتائج الدرا�سة الرائدة يف و�سع نظام وطني.

:Modules وحدات النظام

الوحدات  بطريقة   )LRIMS( الطبيعية  املوارد  معلومات  اإدارة  نظام  تطوير  مت 

الرئي�سية  العوامل  من  عدد  مع  تداخل  باأكرب  لي�سمح  وذلك   ،)Modules( املنفردة 

وطبقات املعلومات. ويحتوي هذا النظام على ع�رش وحدات، هي: اأنواع ا�ستخدامات 

الأرا�سي، املناخ، املياه، الرتبة، الطبوغرافية، الغطاء الأر�سي/النباتي، املح�سول، 

ووحدة  الأرا�سي  مالئمة  تقييم  والقت�سادية،  الجتماعية  الوحدة  اإيل  بالإ�سافة 

التقارير. حيث ت�سمح الوحدتني الأخريتني للم�ستخدمني باإنتاج �سيناريوهات 

بديلة وتقدمي تقارير.

وحدة اأنواع ا�ستثمار الأرا�سي

وحدة املح�سولوحدة املناخ

الوحدة الجتماعية والقت�سادية

وحدة الطبوغرافية

وحدة املياه

وحدة تقييم مالئمة الأرا�سي وحدة الرتبة

وحدة الغطاء النباتي/الأر�سي

وحدة �سجل الأرا�سي

الأغذية  منظمة  وتنفيذ  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتن�سيق  الليبية.  الدولة  قبل  من  ليبيا  في  والتخطيط  الزراعي  لال�ستخدام  الطبيعية   الموارد  تخريط  م�سروع  تمويل  تم 
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