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 ةيسؤسملا ماتولالمع
 

 :نظماتملا /ةمنظملا
 

 (واالف) حدةتلما ملمأل ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم
 

 فيلتعاراو فاهيمملا

 

 :التعريف
 

 تابالغا يأ- ةيلجبلا اطقنمال يف األخضر يتابنال غطاءلا يف تاريغتال اسيق لىإ رضلخأا غطاءلا مؤشر فديه
 واألجمات والمراعي وأراضي المحاصيل وما إلى واألشجار ذلك وذلك- يف دمقتال دصر لأج نم احراز

 .البجبال صةاالخ ةياغال
 

 ّ  احيضوت مدقيس وبالتالي، ،يتلنباا اءطلغا لىع أرتط تيلا تارييغتال نع تماوعلملا مدّ   قي نأ المؤشر اذه نأش نم

 .ةيلبالج تيئابال ظفح ةحال نع
 

 :المنطقي األساس
 

 ،ةيحصال هاتلحاو ةيلجبلا قطناملل ءاخضرلا ةيطغتال نيب شرةابم ةقالع كانه نأ يمعللا يلبالج عمتالمج كدري
 ءلغطاا ىلع ةئالطار تاريغتال دصر رفو     ي ذإ .ييئبال مظانال يف اارهودأ قيتحق لىع هاتردق ،كلذل ةجيتنو

 رؤشم" دصر ةيملعل نمكي امك .لابللج ةيوجلوكيلإا مظنال حفظ لحالة ّ  ايفاك ّ  اسايقم تقوال وررمب البللج باتينال
 لشكب يتابنلاو يبخشلا ءلغطااو تابلغاا نع تماوعلملا رّ  فوت نأ تقولا رورم عم "لابللج رضخألا غطاءلا

 تبرم ااضهفخنا نوكيوس .معا حتلاو يضراألا ريهطتو رئاجلا يعرلاب ماع لكشب اط تابالغا للاغتواس رض
 واستخراج .قئارلحاو دوقوال بحط عجمو بلخشاأا لمتالمح يتابنال ءلغطاا ومنل ةجيتن ةدايزال نوكتوس

 .جيتحرلا وأ جيرتحال ةداعإ وأ ياضرألا يممتر جامربب ةبطترمو
 

 :المفاهيم

 على تابلغاا رةداإو ام،دتسم وحن لىع امهادتخسا يززعتو ارميمهتو ةيربال ةيوجلوكيلإا مظنال ةيامح :١٥ فداله
 يجوبيوللا عونتال اندفق فقوو ه،رسام سكعو اضيرألا رودهت فقوو ،رتصحال ومكافحة ام،دتسم وحن

 على اهتردق زيتعز لأج نم ،يوجلويبال اهعونت كلذ يف امب ة،يلجبلا ةيوجلوكيلإا مظنال ظحف ةكفال :٤-١٥ ةياغال
 ٢٠٢٠ ماع وللبح مة،ادتمسلا ةيمنتال قيقتحل هانع ىنغ ال يتال عفانمال توفير

 مؤشر الغطاء األخضر الجبلي :٠-٤-١٥ المؤشر



 ةئيبلل ةدتحلما ممألا جامنربل عباتال ةعيبطال حفظ دصرل لعالميا كزرلما  فينصتل اّ  قفو لابجلا فيرعت متي

CCMW-EPUN لبق نم حضوم وه امك يلحملا عافترالا قاطنو ردحنملاو عافترلال اّ  قفو اهددحي يذلا 

 0222: ماع نيخرآو سوبكا
 

 رتم 0022 <عافترالا 1: ةئالف
 رتم -0022 0022 عافترالا 0: ةئالف
 رتم -0022 0022 عافترالا 0: ةئالف

 0 <رادحنالاو رتم 1022-0022 عافترالا 0: ةئالف
 يمحللا عافتاالر ىدم) حليمال عافترالا دىم وأ 0 <رادنحالاو رتم 1022 ىإل 1222 نم عافتاالر 0: ةئالف

 رتم 022 < (مكل 7 رقط نصف
 رتم 022 < (ملك 7 رطق نصف) حليمال عافتاالر ىدمو رتم 022-1222 عافترالا 6: ةئالف

 

 :والقيود التعليقات
 

 ىننحم ةسلاسو مدّ   ختسملل اهتاعرامف .ةاحتمال تاينقتال دثأح يهو ،Earth Collect لىع رالمؤش اذه دمتيع
 نكميو ناجالمب حاتم ردصم يهو .ةفلتكلا ثيح نم وفعالة قةيقدو يعةرس تماييتق ءاإلجر ةيثالم اةدأ هانلاجعي اتعليمه

 ةعونتم صور لىع دمتعت هي .ةددالمح تبيانالا معج تايجهنمو تجاايتحال صهايصتخ ةيعال ةجردب
ومجموعا الندسات وثماني مجموعات 7

 ت
Bing وخرائط Google Earth االزمنة من الدقة وعالية 

 مالعال وىتمس ىلع ةمتاح يهو روصلاو تانايبال نيزخت متي .thrEa Google يثحبلا كرّ   حملا نم تانايب
 .تقوال رومر عم صلاالح ييرغتال ةبقارم حيتي مام ،0222 ماع ذنم ماع يأل

 

 ةدرج نوكت ،لصغيرةا لدولل ةببالنس ينطوال ىوتمسلا لىع امنإ ،٪99 لىإ لصت ةيالمع دقة شرؤلما كلتمي
 وتس تيلا اندلبلا ددع دييز امدنع تقوال وررمب هنيتحس متيس يذال األمر .لقأ قةدال تانبيالا عمج ةيلمع عس

 .أراضيها داخل
 

 ةعارزلاو ةيذغألا نظمةم بعةاتال البللج ةيعالملا يطةرالخ للاخ نم ليبالج طاءغلاب قةلعتلما تانيابال رفوتت
 عام 0210.

 

 ةهجينملا

 

 :سابتحالا ةقيرط
 

 وافال ةنظمم يف Earth Collect اةدأ نم ةالمستخرج يضاألر ءلغطاا تانايب روجات نع رشؤلما اذه جتني
 يلجبلا فينصتال ىلإ ّ  ادانتسا 0021 ماع يف ةعارزلاو ةيذغألا ةمنظم اهتجتنأ تيلا لابجلل ةيعالملا ةيطخرلوا
 UNEP-WMCM. ةئيبلل ةدتحلما ممألا جمانربل عباتال ةعيبالط ظحف درصل لعالميا كزرملل

 

 http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html ( Collect Earth ( هي مصدر متاح
 :كلذ يف امب ،ةعونتم  ارغأل Earth Google ربع تانايبال عمج حيتت ناج

 ؛حلامرلا دةدعتم ةينوطلا اتبغالا اتنوزمخ معد
 ملاب

- 

http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html


 ؛)LULUCF( راجةحلاو اضيرألا مداتخاس رييغتو لراضيأا مداتخاس مييتق           -
 ؛ةيرلحضا قاطنلماو ةيعارزلا ياضرألا ةبقارم           -
 ؛ةدووجمال ئطاخرلا نم حققتال           -
 ؛ةينامكلا ةيناحلا نم حةيرلصا ةيدصاتقالا ةيعامتلجاا اتنايبال معج           -
 .صحرتلاو يرجالتش ةداعإو تابلغاا ةلاإز ةيمك اسيق           -

 

 :التفصيل
 

 .بلجال عافترا ةئف ببحس ؤشرمال يلصتف متي
 

 :ةلقليميإا يعماالمج
 

 مدع قيقحت جلأ نم تانيلعا ميصمت ويرطت مت دقو .يالمتاالح تانيلعا ذأخ جهن لالخ نم قديرتال ديولت متيس
 + ةبسنب يتابنلا  غطاءلاو تابالغا ريياعم  نأبش  نيقيال -0٪ +0 و يمالعال ىوتمسلا  ىعل ىوتمسلا  ىلع

 للساس إلنشاء 0222 ماع نم يجهنم لشكب هاعمج مت تيلا دعب نع عارشتاالس تانايب مادتخاس متيس .مييلقإلا
 Earth .Collect ةادأ امدختباس ةيتلاالس تانايبال يللتح متيسو 0210. ماع لىإ 0222 ماع نم ةيونس

 

 Collect Earth أداة تمكن من جمع هي ئيرم يرستف للاخ نم تانالبيا مادتخساب قةدال ةيعال ورصلل
،Engine Google Earthو Bing Mapsو Google Earth مع باالشتراك .Google Earth 

 .باتينال غطاءلا يف ةييخراتال تاهاجتالاو ةدوجال ةيلاعو قةدال ةيعال ةيعانلصا رقماألا صور ليتحل نيمدتخمسلل نيمك
 نم ديدلعا امهدتخسا دقو ،يملعالاو يميلقإلاو يمحللا وىتسمال ىلع تانايبلا جمعل امهادتخاس نكميو
 (.اهريغو ياوغوورأو سنوتو ةديدالج اينيغ اوباب) حانجب نييالقطر كاءرالش

 

 :ينلوطا ىوتلمسا لىع اناتيبلا عيمجت جلأ نم نادللبل ةحاتملا هاتيلتوجاو لئاسوال
 

 يتلا) وافال ةنظمم يف Earth Collect اةدأ نم ةالمستخرج يضاألر ءلغطاا تانايب روجات نع رشؤلما اذه جتني
 انتجهت تيلا البجلل ةيلمالعا ةيطرلخاو (ةيعالملا تباالغا حسمل يمالعال مييقتال ةطيرخ لبناء تمدتخسا

 .MMCW-PEUN ل يلبالج يفنصتال ىلإ ّ  ادانتسا 0021 ماع PSMAO/F ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم
 

 ةئيبلل ةدتحلما ممألا جامنربل عباتال ةعيبطال حفظ دصرل لعالميا كزرلما  فينصتل اّ  قفو لابجلا فيرعت متي

CCMW-EPUN لبق نم حضوم وه ماك يمحللا عافترالا قاطنو ردحنملاو عافترلال اّ  قفو اهددحي يذلا 

 0222: ماع نوخرآو سوبكا
 

 رتم 0022 <عافترالا 1: ةئالف
 رتم -0022 0022 عافترالا 0: ةئالف
 رتم -0022 0022 عافترالا 0: ةئالف

 0 <رادحنالاو رتم 1022-0022 عافترالا 0: ةئالف
 يمحللا عافتاالر ىدم) حليمال عافترالا دىم وأ 0 <رادنحالاو رتم 1022 ىإل 1222 نم عافتاالر 0: ةئالف

 رتم 022 < (مكل 7 رقط نصف
 رتم 022 < (ملك 7 رطق نصف) حليمال عافتاالر ىدمو رتم 022-1222 عافترالا 6: ةئالف



 

http://www.fao.org/mountain-partnership/our- 
work/focusareas/foodsecurity/en/g 

 

 ّ  اردصم thrEa ollectC ( lm.htheart-tcel/colsltoo/org.s.openforiwww//:tpth ) اةدأ دّ   عت
 يضااألر مادتخاس مييقت هانم ،ةعونتم  ارغأل arthE Google عبر تيانابال عمبج حمستو ناجملاب ّ  احاتم

 )GFS( لعالميا تابلغاا حسمل لعالميا مييتقلا دمتعا دقو )LULUCF(. حراجةلاو ياضاألر امدتخسا يريغوت
Google Earth ثلم ،للجمهور ةمتاح تعادوتسم يف ةيعانصال مارقألا روصل يصربال يرسفتلا على 

Engine طئاروخ Bing، رألا ءطاوغ /  األر امدختاس تانبيال طةيخر ريفوتل . 
 

 ددتح يتال ،)IPCC( خانملا يرغبت ةينعلما ةيدوللا ةيموكالح ةئيلها ةلخط اوفق ضيرألا غطاءلا تانايب فنتص
 ؛تغابالا    ياضرأ    :يه    ةرئيس    تائف    ست الزراعية؛   المراعي؛  األراضي األراضي

 .دئاالس يألرضا ءغطالل افقو ةقطع كل يفنصت متي .يراضالا نم هاريغو ت؛طناوتلمسا الرطبة؛
-http://www.ipcc 

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation. 
pdf 

 

 يف رةدلصاا ةيعالملا GFS مييتق ةطيخر ىإل لابللج رضخألا ءلغطاا رؤشمل سااألس طخ تايئصاحإ دنتتس
 /ثانيلا   نونكا يناير /   عيامرلاو   تابالغا   يضارأ   األخضر   ءلغطاا   ملشي   0217. االجمات

 ثالالث تائفال هذه نم لك اهيطغت يتال ةعبمرلا تارتموليالكب ياضرألا تايمك عيمجت متي .ةيعارزلا ياضرألوا
 .ولةد لك هايطغت يتال ةيإلجمالا ةيبلجال المساحة محج بساح جلأ نم ياضرألا امدختسا / لرضيأا غطاءلا نم
 مؤشر ةميق رفوي امم ،ةيوئم ةبسن لىإ ايلهوحتو ةيلبالج احةسلما ماليجإ نم ةبكنس مقرلا اذه نع يربعتال متي مث
 فادهأ تانايب ةدعاق يف ةضوعرمال ةميالق يه ةيوئلما ةبالنس هذه .دلب لك يف البللج رلخضأا غطاءلا

 .ةيعالملا ةامدتمسلا ةيمنتال
 

 :الجودة ضمان
 

 مييتق ءاإجر مت GFS .مامتهالا جالم لماك ىلع ةقبمطلا ةيسايالق تالوكوتوربال مادتخباس العالمي يمكن
 :ىلع حسلماو مظانال تأدوا قئثاو لىإ لوصوال

 
http://openforis.org/fileadmin/user_upload/Collect_Earth_Tutorials/Collect_ 
Earth_User_Manual_20150618_highres_full.pdf 

 

http://www.fao.org/in-action/global-forest-survey/en/ 
 

 اندلبلا  يعملج  تانايبلا  اجتنإ  مت  دقو /  ةعارزلاو  ةيذغألا  ةمنظم  لبق  نم الشراكة الخاصة بالجبال لجنة
FAO/MPS اهتصح نم قحقتلل تامولحكا ىلع ايعهزوت ددصب نآلا يهو. 

http://www.fao.org/mountain-partnership/our-work/focusareas/foodsecurity/en/g
http://www.fao.org/mountain-partnership/our-work/focusareas/foodsecurity/en/g
http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf
http://openforis.org/fileadmin/user_upload/Collect_Earth_Tutorials/Collect_
http://www.fao.org/in-action/global-forest-survey/en/


 
 
 
 

 

 تايانبلا ادرصم

 

 :الوصف
 

 (واالف) ةعارزلاو ةيذغلأا ةظمنمل ةعباتلاEarth Collect  اةدأ يه تانايبال ردمص
 

 :الجمع عملية
 

 عمج تسو .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اكيرش 20 واليح به مويق يذال يميلقإلا مييقتال لالخ نم قديرتال ديولت متيس

 وىتسم سنف ىلع لوصحال جلأ نم ةنيعال يفثكت ةيجهنملا حيتتو .اهقاسّ  تا نماضل ةيجهنلما سبنف تيانابال
 فيرعت ططخل ّ  اقفو تانايبلا عمج قيسنت متيس امك .يميلقإلا نودو يميلقإلا نييوتمسلا ىلع نيقيال دمع
 مييقت

 .ةيحرجلا ردالموا

 
 تايانبلا رتواف

 

 كلها

 
 ينمالز لوجدلا

 

 :اناتيبلا عمج
 

 0216 عام نهاية مع
 

 :اناتيبلا دارصإ
 

 يأل ةيبلجال طةيخرلا تحتاج ال نيح يف ؛راتمرساب Earth Collect FAO واف تانياب ةدعاق ثيدتح متي
 .ثيدتح

 
 تانايبلاب ةدوّ   زملا تاهجلا

 

 ةصح نم ققتحال متيسو AOF / PSM لبق نم ليلحتلا ةيلمع ىرج تس ،لالفعب ةمتاح تانلبياا عيمج نأ ابم
 .نادلبلا لبق نم تيانابال



 تانايبلل ةعمّ   جملا تاهجلا

 

 (وافلا) ةدتحمال ممألا يف ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم
 

 جعارملا

 

 :دةحوملا دراوملا ليلد
 

www.fao.org ؛ www.mountainpartnership.org 
 

 :جعارملا
 

 http://www.mountainpartnership.org/ 
 

 http://www.mountainpartnership.org/our- 
work/focusareas/foodsecurity/en / 

 

 http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html 
 

 http://www.fao.org/3/a-i5175e.pdf 
 

 http://www.fao.org/ 
 

 ةلصلا تاذ تاؤشرمال
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