
(LIB/00/004)

 م�رشوع تخريط املوارد الطبيعية 

لال�ستخدام الزراعي والتخطيط يف ليبيا 

نظام اإدارة معلومات املوارد الطبيعية 

)LRIMS( يف ليبيا

LRIMS_Flyer4 Ar new.indd   1 23/07/2010   16:50



LAND UTILIZATION TYPES

CLIMATE

WATER

SOIL

TOPOGRAPHY

LRIMS MODULES

1/2

CROP

SOCIO-ECONOMIC

VEGETATION

LAND EVALUATION SUITABILITY

REPORTS AND STATISTICS

LAND UTILIZATION TYPES

CLIMATE

WATER

SOIL

TOPOGRAPHY

LRIMS MODULES

1/2

CROP

SOCIO-ECONOMIC

VEGETATION

LAND EVALUATION SUITABILITY

REPORTS AND STATISTICS

LAND UTILIZATION TYPES

CLIMATE

WATER

SOIL

TOPOGRAPHY

LRIMS MODULES

1/2

CROP

SOCIO-ECONOMIC

VEGETATION

LAND EVALUATION SUITABILITY

REPORTS AND STATISTICS

الزراعي  لال�ستخدام  الطبيعية  املوارد  )تخريط   FAO LIB/00/004 م�رشوع  بد�أ 

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

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

والزراعة )الفاو ، FAO( كجهة منفذة، من اأجل تقوية قدرة الهيئة العامة للزراعة 

والرثوة احليوانية والبحرية )GAAAMW( على اإدارة امل�سادِر الطبيعية على 

امل�ستوى الوطني وم�ستوى الأقاليم من خلل تطوير نظام لدعم القرار يعمل على 

.))LRIMS( سكل مكاين )نظام اإدارة معلومات املوارد الطبيعية�

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

على طرق ومنهجيات الفاو للإدارة 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 ملئمة الأرا�سي وي�ستجيب للإنتاج الزراعي  كِّ يف التقنيات ويمُ

املحتمل.

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

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

.GeoDatabase

الوظائف  خمتلف   )LRIMS( الطبيعية  املوارد  معلومات  اإدارة  نظام  يدمج  كما 

واملنهجيات يف بيئة معاجلة واحدة. ويحتوي هذا النظام على ع�رش وحدات التي 

ت�سمح بدمج طبقات املعلومات املختلفة، ووحدة تكوين التقارير.

وحدة الرتبة ■

الزراعية  اخل�سائ�ص  الوحدة ملئمة  عالجمُ هذه  تمُ

والإيدافولوجية لأنواع الرتب املختلفة وعلقتها 

“احتياجات  وحتدد  املح�سولية،  بالحتياجات 

اأرا�سي البور لكل من املح�سول ونوع تربة.

وحدة الغطاء الأر�سي/

النباتي ■

لقد متَّ بناء هذه الوحدة لتمكني امل�ستخدمني من 

دمج بيانات الغطاء الأر�سي/ النباتي يف عملية 

.)LES( حتليل وتقييم ملئمة الأرا�سي

■  وحدة املناخ

بيانات  حتليل  من  امل�ستخدم  الوحدة  هذه  ن  كِّ تمُ

الأر�ساد اجلوية واحتياجات املحا�سيل لتحديد 

واإنتاجية  املناخية  الظروف  بني  العلقة 

املحا�سيل.
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الوحدة الجتماعية والقت�سادية ■

والقت�سادية  الجتماعية  امللئمة  الوحدة  هذه  عالج  تمُ

ملناطق خمتلفة لتنمية املوارد الطبيعية. وجتمع بني اأربعة 

عوامل خمتلفة )موؤ�رشات اجتماعية واقت�سادية(، والتي هي: 

ن�سبة الأمية، والكثافة ال�سكانية، واإمكانية التحقيق، والفقر.

وحدة املح�سول ■

تقوم هذه الوحدة بتقدير انخفا�ص الإنتاجية ملح�سول معني ب�سبب تعر�سه 

برنامج  دمج  على  الوحدة  هذه  تعمل  كما  الإجهاد.  من  خمتلفة  لأنواع 

اأنواع  كل   LRIMS نظام  يولِّد  حيث   ،LRIMS نظام  مع   CropWat

.CropWat امللفات التي تخدم كمدخلت لربنامج

وحدة تقييم مالئمة الأرا�سي ■

ملح�سول  النهائية  الإنتاجية  بتحديد  الوحدة  هذه  تقوم 

اإجمايل  انخفا�ص   – املحتملة  الق�سوى  )الإنتاجية  معني 

يتم حتديد معدلت امللئمة لأ�سناف  ثم  الإنتاجية(. ومن 

الإنتاجية النهائية؛ وهكذا يكن و�سع خرائط تقييم ملئمة 

الأرا�سي للمحا�سيل املختلفة.

وحدة املياه ■

املناطق  لتحديد  وظائف  الوحدة  هذه  ت�سمل 

وكذلك  للمياه،  وامل�ستدام  الآمن  لل�سحب  املحتملة 

لتقدير نوعية املياه اجلوفية.
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وحدة التقارير ■

بالإمكانيات  امل�ستخدم  تزّود  حيث  تقارير  لكتابة  اأداء  تطوير  مت 

املطلوبة لو�سع التقارير اخلا�سة وال�ساملة.

وحدة اأنواع ا�ستخدامات 

الأرا�سي ■

ال�ستعمالت  ملئمة  تقييم  على   )LUS( الوحدة  هذه  تعمل 

املختلفة للأرا�سي لتنمية املوارد الطبيعية. كما يتم حتديد اأنواع 

فيه  مبا  الإدارة،  ونظام  نَتج،  املمُ ناحية  من  الأرا�سي  ا�ستخدامات 

العمليات واملدخلت امل�ستخدمة لإنتاج هذه املنتجات.

وحدة الطبوغرافية ■

للزراعة.  الأرا�سي  ملئمة  على  الطبوغرافية  تاأثري  الوحدة  هذه  تدر�ص 

البعلية، ودرا�سة  الزراعة  الأر�ص على  تاأثري طبوغرافية  اإىل درا�سة  ق�َسم  وتمُ

تاأثري طبوغرافية الأر�ص على الزراعة املروية.

)LRIMS( طبيعية يف ليبيا

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

زوروا: المعلومات  من  للمزيد   .2010 في  الثانية  المرحلة  تبداأ  اأن  المخطط  ومن   2000 عام  في  الأولى  المرحلة  بداأت  حيث  الوطنية.  الموؤ�س�سات  مع  وبالتعاون  )الفاو(   والزراعة 

)mbk_affan@yahoo.cpm(؛ )2007-2010( ، المن�سق الوطني للم�سروع �سابقا: د. خالد رم�سان بن محمود  عّفان  مبروك  م.  للم�سروع:  الوطني  المن�سق   .www.glcn.org/lwias"
 )khaled_benm@yahoo.com(؛   )2000-2007( ، م�سوؤول الم�سروع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحالي: الدكتور عبد المنعم محمد )abdelmenam.Mohamed@undp.org(؛

 aalrashdy@hotmail.com الرا�سدي  الهادي  للم�سروع  م.  الوطني  )john.Latham@fao.org(، والمدير  ال�سيد جون لثام  الفاو:  للم�سروع من  الفنية  الوحدة   )2008-2010(، مدير 

)2000-2010(، علما باأن الم�سوؤول ال�سابق للم�سروع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المرحوم ال�سيد اأبوبكر الخويلدي )2008-2000(.
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