
  
   

  

2019



	ددليیل االمستخدمم لصندووقق أأددووااتت تخطيیط ااستعماالتت االمواارردد ااألررضيیة  
 	  Land	  Resources	  Planning	  (LRP)	  Toolbox 

	 هھھھو مصدرر متاحح عبر  ااإلنترنت يیمكن االوصولل إإليیهھ بحريیة لنطاقق   LRP	  Toolbox صندووقق أأددووااتت تخططيیطط ااستعماالتت االموواارردد ااألررضيیة	إإنن  
ووااسع من االمستفيیديین ووأأصحابب االمصلحة٬، وواالمشارركيین بشكل مباشر أأوو غيیر مباشر في تخطيیط ااستخدااماتت ااألررااضي من (االمخططيین ٬، 
صناعع االسيیاساتت ٬، االحكوماتت ٬، االمؤسساتت ٬، االمجتمعاتت االمحليیة ٬، ااألخصائيیيین االفنيیيین ٬، مستعملي ااألررااضي ٬، إإلخ). وو  	يیحتويي صندووقق 
ااألددووااتت على ملخصاتت وورروواابط لعددد شامل من أأددووااتت ووأأساليیب تخطيیط ااستعماالتت االموواارردد ااألررضيیة االتي ططوررتهھا منظمة ااألغذيیة 
وواالزررااعة االدووليیة FAO وواالمؤسساتت ااألخرىى.  	وويیتمثل االهھدفف ااإلجمالي لهھذاا االصندووقق في توعيیة االمستخدميین االمحتمليین بوجودد هھھھذهه ااألددووااتت 
٬، ووتسهھيیل االوصولل إإلى االمعلوماتت االخاصة بهھا ٬، وواالمساعدةة في ااختيیارر تلك ااألددووااتت االتي تلبي متطلباتت أأصحابب االمصلحة االمختلفيین٬، على 

مستويیاتت ووأأقاليیم ووقطاعاتت مختلفة. 

	تخطيیط االمواارردد االتشارركيیة"   /	الستكمالل ووتحسيین هھھھذاا االمسعى ٬، تم تنفيیذ ددررااسة ااستقصائيیة حولل "ااستعرااضض ووتقيیيیم أأددووااتت ااستخداامم  
	 على مستوىى االعالم من قبل قسم    “Review	  and	  evalua7on	  of	   par7cipatory	   land	  use/	   resource	  planning	   tools” 
ااألررااضي وواالميیاهه مع حواالي 750 من أأصحابب االمصلحة االمختلفيین االذيین شارركواا بخبرااتهھم. وو  	من خاللل هھھھذهه االعمليیة تم تحديید االفرصص 
االمتاحة وواالفجوااتت في ااستخداامم ااألددووااتت لرسم معالم االطريیق لألمامم لمزيید من االتطويیر في تخطيیط ااستعماالتت االموواارردد ااألررضيیة. وو  	تم ااقترااحح 
مجموعة من ااألددووااتت االجديیدةة من قبل االمشارركيین في ااإلستبيیانن لتثريي قائمة ااألددووااتت االطويیلة االموجوددةة بالفعل. كما تم ااإلبالغغ عن نتائج 
االمسح ووصندووقق أأددووااتت تخطيیط مواارردد ااألررااضي في ووررقة االعمل ررقم (14) االخاصة بقطاعع ااألررااضي وواالميیاهه "تخطيیط االمواارردد / ااألررااضي 

 " (hDp://www.fao.org/3/a-‐i5937e.pdf) 	من أأجل ااإلددااررةة االمستداامة لألررااضي.  

هھھھذاا االدليیل سيیرشدكك إإلى االطريیقة االتي يیعمل بهھا  	صندووقق ااألددووااتت  	ووسيیعرضض االميیزااتت ااألساسيیة لدعم ااختيیارر ااألددووااتت االتي تلبي ااحتيیاجاتك 
على أأفضل ووجهھ. يیمكن االوصولل االى صنددووقق ااألددووااتت منن خاللل هھھھذاا االراابط: 

hDp://www.fao.org/land-‐water/land/land-‐governance/land-‐resources-‐planning-‐toolbox/en/  

أليیة أأسئلة ٬، يیرجى ااالتصالل بنا على:   

LRP-Secretariat@fao.org; feras.ziadat@fao.org; theodora.fetsi@fao.org  

  LRP	  Toolbox صنددووقق أأددووااتت تخططيیطط ااستعماالتت االموواارردد ااألررضيیة	ما هھھھو االداافع لتطويیر  
هھھھناكك إإددررااكك متنامٍم بأنهھ يیجب إإيیالء ااالعتبارر للتفاعالتت االمعقدةة بيین االمكوناتت االبشريیة وواالبيیئة االطبيیعيیة من أأجل مساعدةة صانعي االقراارر على 
	لم تعد    االمستويیاتت االوططنيیة ووددوونن االوططنيیة وواالمحليیة٬، في ااعتمادد تخطيیط ووإإددااررةة االمواارردد/ ااألررااضي االمستداامة على االمدىى االطويیل. حيیث 
االمقاررباتت االكالسيیكيیة لتقيیيیم ااألررااضي ووتخطيیط ااستخدااماتهھا تعتبر كافيیة لمعالجة االطلباتت االمتزاايیدةة على تخطيیط االمواارردد/ ااألررااضي االمستداامم 
ألصحابب االمصلحة.   	ووااستجابة لهھذهه االفجوةة ٬، تم تطويیر أأددووااتت وونهھج جديیدةة على مدىى االعقودد االقليیلة االماضيیة٬، وويیهھدفف صندووقق ااألددووااتت إإلى 
تقديیم االمساعدةة لمختلف أأصحابب االمصلحة في االوصولل االى هھھھذهه ااألددووااتت ووأأختيیارر ااألددووااتت ااألكثر مالءمة لتلبيیة ااألحتيیاجاتت االمختلفة 

للتخطيیط ووحسب االحاجهھ. 

	  LRP	  Toolbox االميیزااتت وواالمحتويیاتت االرئيیسيیة في صنددووقق أأددووااتت تخططيیطط ااستعماالتت االموواارردد ااألررضيیة

	LRP إإلى تقديیم إإجاباتت على ااألسئلة االتاليیة : ما هھھھي ااألددووااتت االمتاحة ٬، ووما   Toolbox يیهھدفف صنددووقق تخططيیطط ااستعماالتت االموواارردد ااألررضيیة
هھھھي قدررااتهھا وومحدددااتهھا٬، ووأليي من أأصحابب االمصلحة وواالمناططق وونطاقاتت االتخطيیط تعتبر هھھھذهه ااألددووااتت مناسبة؟ 

يیتضمن صندووقق أأددووااتت تخطيیط ااستعماالتت االموواارردد ااألررضيیة ووصفًا لكل أأددااةة من أأددووااتت االتخطيیط. ااألددووااتت االموضحة في االشكل االتالي تم 
تجميیعهھا في خمس فئاتت ررئيیسيیة وواالتي تشمل موااضيیع وومجاالتت مختلفة في عمليیة تخطيیط ااستخدااماتت ااألررااضي. االهھيیكل االعامم لصندووقق 

أأددووااتت تخطيیط ااستعماالتت االموواارردد ااألررضيیة موضح في ( االشكل 1). 
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االشكل 1 
االهھيیكلل االعامم وومحتووىى أأددووااتت تخططيیطط ااستعماالتت االموواارردد ااألررضيیة 

 �
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 :(2		Main: االفئاتت االرئيیسيیة في صندووقق ااألددووااتت هھھھي (االشكل     categories االفئاتت االرئيیسيیة

االمناهھھھج  / ااألددووااتت االبيیوفيیزيیائيیة •

االمناهھھھج  / ااألددووااتت ااالجتماعيیة-ااالقتصادديیة وواالتفاووضيیة •

االمناهھھھج  / ااألددووااتت االبيیوفيیزيیائيیة ووااالجتماعيیة-ااالقتصادديیة وواالتفاووضيیة االمتكاملة •

قوااعد االبيیاناتت / نظم االمعلوماتت •

أأددووااتت ددااعمة لعمليیة االتخطيیط  •
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 2	االشكل   
 FAO االصفحة االررئيیسيیة وواالفئاتت االررئيیسيیة لصنددووقق أأددووااتت تخططيیطط ااستعماالتت االموواارردد ااألررضيیة بووااسططة منظظمة ااألغذذيیة وواالززررااعة االددووليیة

 �

	Biophysical تعتمد هھھھذهه االفئة من ااألددووااتت على االخصائص االبيیوفيیزيیائيیة (االمناخخ   approaches/tools االمناهھھھج  / ااألددووااتت االبيیوفيیزيیائيیة
	ووتوجهھ نتائج هھھھذهه ااألددووااتت االمستخدميین في    .(3	وواالتربة وواالتضارريیس وواالميیاهه ووما إإلى ذذلك) ووتفاعالتهھا في عمليیاتت تقيیيیم ااألررااضي ( الــــــشكل   
معظم االحاالتت إإلى خيیاررااتت مناسبة لبداائل ااستخدااماتت ااألررااضي ٬، وواالتي تستند أأساًسا إإلى االصفاتت االبيیوفيیزيیائيیة. ووتعتبر مالءمة ااألررااضي 
	ووقد أأددررجت االوثائق االتي    	Land أأمثلة نموذذجيیة للنهھج ووااألددووااتت االبيیوفيیزيیائيیة.  suitability	  and	  similarity	  analysis ووتحليیل االتشابهھ
تصف االمباددئئ وواالمناهھھھج  االتوجيیهھيیة لتقيیيیم ااألررااضي ٬، ووكذلك ااألددووااتت االمختلفة لتصنيیف االتربة على أأساسس مدىى مالءمتهھا لإلستخداامم 
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االمحددد ٬، وواالقدررااتت االفعليیة وواالمحتملة ٬، ووحدوودد ااددااررةة خصوبة ااألررااضي ووعالقتهھا باإلنتاجيیة وواالخصائص االفيیزيیائيیة وواالكيیميیائيیة٬، ووتقع أأيیضا 
ضمن هھھھذهه االفئة االنمذجة االمتطوررةة أأوو االمبسطة لنمو االمحاصيیل ووتنبؤااتت ااإلنتاجيیة. 

  3	االشكل   
	االمناهھھھج  / ااألددووااتت االبيیووفيیززيیائيیة  

 �
	Socio-‐economic ووتغطي هھھھذذهه   and	  nego7a7on	  approaches/tools االمناهھھھج  / ااألددووااتت ااالجتماعيیة-ااالقتصادديیة وواالتفاووضيیة
ااألددووااتت  جواانب االبيیئة االبشريیة االمتعلقة بالظرووفف ااالجتماعيیة-ااالقتصادديیة ووتشجيیع االعمليیة االتفاووضيیة بيینن ااصحابب االمصلحة للوصولل االى 
	4).ووتولي    قرااررااتت مناسبة لألددااررةة االمستداامهھ للمواارردد ااألررضيیة (نظم االزررااعة ٬، االحيیاززةة٬، جواانب االتخطيیط االتشارركي ٬، إإلخ) ( الــــــــــــــــــشــكــل 
ااألددووااتت في هھھھذهه االفئة أأهھھھميیة خاصة لتوصيیف ااألووضاعع ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة االالززمة لتخطيیط ااستخدااماتت ااألررااضي ووتتضمن نهُھُج 
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ووأأساليیب لصنع االقراارر االمبني على االمشارركة. وويیمكن باستخداامم هھھھذهه ااألددووااتت ااألخذ في ااإلعتبارر االظرووفف االبيیوفيیزيیائيیة٬، وولكن ليیس بقدرر كبيیر 
من االعمق.  

  4	االشكل   
	االمناهھھھج  / ااألددووااتت ااالجتماعيیة-ااالقتصادديیة وواالتفاووضيیة  

 �

	  Integrated	   biophysical,	   socio-‐economic االمناهھھھج  / ااألددووااتت االبيیووفيیززيیائيیة ووااالجتماعيیة-ااالقتصادديیة وواالتفاووضيیة االمتكاملة
	and تمكن من ااالستخداامم االمشتركك للبيیاناتت ووااألساليیب االمطبقة في االمجاالتت االبيیوفيیزيیائيیة    nego7a7on	   approaches/tools
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ووااالجتماعيیة ااالقتصادديیة على حد سوااء عن ططريیق ااتباعع نهھج تشارركي ووتفاووضي ( الــــــــــــــــــشكل   	5). ووتستخدمم ااألددووااتت في هھھھذهه االفئة كمدخالتت 
معلوماتت عن كل من االخصائص االبيیوفيیزيیائيیة وواالظرووفف ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة ٬، ووتتضمن بصفة عامة مباددئئ ووأأساليیب ووططرقق تخطيیط 

االمواارردد/ ااألررااضي االتشارركيیة ٬،وويیتمثل االهھدفف االعامم في االتوصل إإلى نتائج مفيیدةة لجميیع ااألططراافف وولكل أأصحابب االمصلحة. 
    5	االشكل   

	االمناهھھھج  / ااألددووااتت االبيیووفيیززيیائيیة ووااالجتماعيیة-ااالقتصادديیة وواالتفاووضيیة االمتكاملة  

 �
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	/Databases ووتشمل هھھھذهه االفئة قوااعد االبيیاناتت االتي يیمكن أأنن تسهھل ووتدعم   Informa7on	  systems	   قوااعد االبيیاناتت / نظم االمعلوماتت 
	ووتوفر     .(6	   عمليیة تقيیيیم ااألررااضي ووتخطيیط ااستخدااماتهھا من خاللل توفيیر االمعلوماتت االتي قد تكونن بمثابة مدخالتت لتلك االعمليیاتت ( االشكل 
هھھھذهه االقوااعد خراائط ووبيیاناتت عن خصائص االتربة وواالتضارريیس ٬، ووتدهھھھورر ااألررااضي ٬، ووغطاء ااألررااضي ٬، ووااستخداامم ااألررااضي ٬، وواالبيیاناتت 
االمناخيیة بما في ذذلك االتوقعاتت االمستقبليیة ٬، وواالمحاصيیل وواالغاللل ٬، وواالغذااء ٬، وواالزررااعة ٬، وواالمواارردد االمائيیة ٬، وواالتكيیف / االمالءمة لألنوااعع 

االنباتيیة االمحدددةة في بيیئة معيینة ٬، وواالبيیاناتت ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة ووااإلحصاءااتت االمتعلقة بالفقر وواالسكانن وواالحيیاززةة وواالفوااررقق االجنسيیة. 

  6	الشكل   
	قواعد البيانات / نظم املعلومات  

 �
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	support عن نتائج لهھا ااستخداامم مباشر لتقيیيیم ااألررااضي ووتخطيیط ااستخداامم ااألررااضي ٬،   tools ال تسفر ااألددووااتت االددااعمة لعمليیة االتخططيیطط
وولكنهھا تقومم بدوورر ددااعم من خاللل توفيیر أأنوااعع مختلفة من االمعلوماتت االتي يیمكن ااستخداامهھا في ددررااساتت تقيیيیم ااألررااضي ووكمجموعاتت بيیاناتت 

 .(7	تعمل كمدخالتت في عمليیاتت تخطيیط ااستخدااماتت ااألررااضي (االشكل   

 7	االشكل   
	 ااألددووااتت االددااعمة لعمليیة االتخططيیطط  

 �
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	. من    االفئاتت االفرعيیة Sub-‐categories: تنقسم كل فئة ررئيیسيیة إإلى فئاتت فرعيیة ٬، ووفقا للتشابهھ في محتوىى االمعلوماتت (االشكل 1)
االخصائص االمميیزةة للفئاتت االفرعيیة أأنهھا تنتمي حصريیًا إإلى فئة ررئيیسيیة ووااحدةة ٬، ووليیس إإلى فئة أأخرىى. فعلى سبيیل االمثالل ٬، تشتمل االفئة 
االرئيیسيیة "االمناهھھھج  / ااألددووااتت االبيیوفيیزيیائيیة" على فئاتت فرعيیة هھھھي: (1) تقيیيیم ااألررااضي ؛ (2) االتقسيیم االزررااعي االبيیئي ووااألددووااتت االمشتقة ؛ 
(3) مؤشرااتت إإنتاجيیة االتربة ؛ (4) االبرمجيیاتت / االتطبيیقاتت لتخطيیط مواارردد ااألررااضي ٬، االتي ال تتواافق مع االفئاتت االرئيیسيیة ااألخرىى. وويینطبق 

	نفس االقيید على ااختيیارر االفئاتت االفرعيیة على االفئاتت االرئيیسيیة ااألخرىى.  

	  ThemaBc	  area,	  types	  of	  tool,	  scale	  and االمجالل/االموضوعع ٬، أأنوااعع ااألددووااتت ٬، االلنطاقق/االمقيیاسس/االمستوىى ٬، فئاتت االمستخدميین
	user: تقسم ااألددووااتت أأيیظأ حسب االمزيید من االتفاصيیل من حيیث مجالل االموضوعاتت وونوعع ااألددااةة وواالنطاقق ااووقابليیة االتطبيیق على   category
	thema7c ااألددووااتت ووفقًا لتركيیزهھھھا االرئيیسي   areas "مستويیاتت مختلفهھ ووحسب فئة االمستخدميین ( االشكل 1) . ووتصنف "مجاالتت االموااضيیع
تحت االفئاتت االعامة. وومع ذذلك ٬، فإنن معظم ااألددووااتت غالبًا ما تغطي أأكثر من موضوعع ووااحد ووهھھھي متعدددةة االتخصصاتت بطبيیعتهھا ؛ يیمكن 
	ااألددووااتت ووفقًا لطبيیعة   Type	  of	  tool	للمستخدميین تحديید أأكثر من مجالل موضوعي للبحث عن أأددااةة (أأددووااتت) مناسبة. وويیصنف "نوعع ااألددااةة"   
	Differentوويیمكن   formats	االماددةة االمنشوررةة االتي يیمكن للمستخدميین االوصولل إإليیهھا ووااستخداامهھا. وويیتم نشر بعض ااألددووااتت بأشكالل مختلفة   
للمستخدميین أأنن يیهھتمواا بشكل معيین من ااألددووااتت االمتاحة. يیوضح تصنيیف "االنطاقق / قابليیة االتطبيیق" االمقايیيیس االمكانيیة االمختلفة االتي يیتوقع 
من خاللهھا أأنن تكونن ااألددااةة مفيیدةة وومناسبة. وويیعتمد هھھھذاا على ططبيیعة ااألددااةة ٬، ووفي بعض االحاالتت ٬، على االنطاقق ااألصلي االذيي تم فيیهھ تطويیر 

	ااألددااةة.  تحددد "فئة االمستخدمم" االمجموعة االمستهھدفة االتي تكونن كل أأددااةة مناسبة لهھا.  

كيیفيیة ااستخداامم  	 صندووقق ااألددووااتت ؟ 

 
يیوفر صندووقق أأددووااتت تخطيیط ااستعماالتت االمواارردد ااألررضيیة قائمة محدثة من ااألددووااتت وواالمناهھھھج  ووقوااعد االبيیاناتت ووأأددووااتت االدعم االمتاحة 
	وواالهھدفف من ذذلك هھھھو مساعدةة صانعي    لمختلف أأصحابب االمصلحة من االعامليین في االمجاالتت االمتعلقة بالتخطيیط إلستخدااماتت ااألررااضي. 
االقراارر ووعلى مستويیاتت مختلفة من ألختيیارر ااألددااةة (ااألددووااتت) االتي تناسب ااحتيیاجاتهھم وواالقدررةة على ددعم ااحتيیاجاتت االتخطيیط للحاالتت االخاصة 

بعيین ااإلعتبارر.  

يیوفر صندووقق أأددووااتت تخطيیط ااستعماالتت االموواارردد ااألررضيیة خيیارريین للبحث لمساعدةة االمستخدميین في االعثورر على ااألددووااتت ااألكثر مالءمة 
	Guided يیستخدمم محركك االبحث   search وواالبحث االموجهھ 	   Free	  Search   (ااوو االبحثث االحرر) الحتيیاجاتهھم ٬، ووهھھھما االبحث االمفتوحح
االمفتوحح  االكلماتت ااألساسيیة االداالة keywords (على سبيیل االمثالل ٬، ااختصارر ااسم ااألددااةة) إلظظهھارر االنتائج االمتعلقة من جميیع محتويیاتت 

 .(8	صندووقق ااألددووااتت ووهھھھو متاحح على االصفحة االرئيیسيیة لـصندووقق ااألددووااتت ( الشكل   
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	  keywords بحثث مجاني باستخدداامم االكلماتت االدداالة 

 �

تسمح ووظظيیفة االبحث االموجهھ ( الـــــــشكل   	9) للمستخدمم بالوصولل إإلى ااألددووااتت االمختاررةة من خاللل االفالتر االتاليیة ٬، وواالتي يیمكن ااختيیاررهھھھا بشكل 
فردديي أأوو باستخداامم أأكثر من ااختيیارر من االمجموعاتت االخمس: االفئة االرئيیسيیة وواالفئة االفرعيیة وونوعع ااألددااةة وواالنطاقق وومجاالتت االموااضيیع. وو  	تتيیح 
فالتر "االفئة االرئيیسيیة" وو "االفئة االفرعيیة" تحديید خيیارر ووااحد فقط٬، بيینما تتيیح فالتر "االنطاقق" ٬، وو "االنوعع" ٬، وو "مجاالتت االموااضيیع" ٬، وو"فئة 
االمستخدمم" ااالختيیارر االمتزاامن للعديید من االخيیاررااتت. وو  	كتوصيیة عامة الستخداامم  	صندووقق ااألددووااتت  	٬، يیمكن للمستخدمم االبدء بمجموعة ووااسعة من 
ً للعثورر على ااألددااةة (ااألددووااتت) ااألكثر مالءمة. االمحتوىى  خيیاررااتت االبحث الستكشافف ااألددووااتت االمتاحة ووتضيیيیق نطاقق ااإلختيیارر تدرريیجيیا

االتفصيیلي للفئاتت ٬، وواالفئاتت االفرعيیة ٬، وواالمجاالتت االموااضيیعيیة ٬، ووقيیاسس مدىى االتطبيیق ٬، وونوعع ااألددووااتت موضح في (االشكل 1) 
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	ووظظائف االبحث االموجهھ  

 �
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ووصف ااألددووااتت: بعد مرااجعة االنتائج االظاهھھھرةة ٬، يیتم توفيیر االوصف االكامل لألددااةة االمحدددةة ووذذلك بالنقر على عنواانن ااألددااةة ( االشكل   	10). وويیتم 
توفيیر رراابط ووااحد على ااألقل للوصولل االمباشر إإلى ااألددااةة االمحدددةة أأوو ووثائقهھا. كما تتوفر إإررشاددااتت إإضافيیة من خاللل رروواابط أأخرىى في االنص 
االرئيیسي تسمح بالوصولل إإلى معلوماتت أأكثر تفصيیالً حولل االموااضيیع االمحدددةة.  ووتساعد االمعلوماتت االمقدمة لكل أأددااةة االمستخدمم على 
ااستكشافف االميیزااتت االرئيیسيیة لألددااةة ٬، ووفي أأيي االحاالتت يیمكن ااستخداامهھا٬، باإلضافة إإلى مزيید من االمعلوماتت وواالروواابط لتنزيیل أأوو ااستخداامم 
ااألددااةة وورروواابط لتوفيیر مزيید من االمعلوماتت أأوو االتطبيیقاتت أأوو ددررااساتت االحالة حولهھا. وويیمكن للمستخدمم ااستخداامم ااألددااةة وواالمعلوماتت االمقدمة أأوو 

االعوددةة للبحث مرةة أأخرىى عن أأددووااتت إإضافيیة. 

  10	االشكل   
	مثالل على االمحتووىى على مستووىى االسجلل  
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