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 أهداف المشروع
 

ٍاٌهذف االعتشاتُد 

تُفٍذ اإلستزاتٍجٍة وخطة انعًم انىطٍُة نًكبفحة انتصحز وضًبٌ تُفٍذ دعى 

 .التفبقٍة يكبفحة انتصحز 2018األهذاف انعشزٌة حتى انعبو 

 



 Descriptive Erosion Mapsخشائظ أدشاف اٌتشثخ اٌىصفُخ إعذاد •

 Identification of Hot تحذَذ إٌّبطك اٌغبخٕخ راد األوٌىَخ ثتطجُك إخشاءاد ِىبفحخ أدشاف اٌتشثخ•

Spots 

 Prioritization of Hot Spotsوضع خشَطخ أوٌىَبد تطجُك إخشاءاد ِىبفحخ تذهىس األساضٍ•

 Assessment and Inventory ِغح وتمُُُ اإلخشاءاد اٌعالخُخ ثّىبفحخ تذهىس األساضٍ اٌّطجمخ حبٌُب•

of Currently Applied Remedial Measures 

 وضع وتمُُُ اإلخشاءاد اٌىلبئُخ ثّىبفحخ تذهىس األساضٍ اٌّّىٓ تطجُمهب ِغتمجالً فٍ إٌّطمخ اٌغبحٍُخ•

Assessment and Inventory of Possible Preventive And Curative 

Measures 

  Outline of Management Plans وضع خطظ ِىبفحخ تذهىس األساضٍ ٌٍّٕطمخ اٌغبحٍُخ•

 Public Participatory Programme (PPP)تطجُك ثشٔبِح اٌّشبسوخ اٌغىبُٔخ فٍ إداسح األساضٍ•

 .RS/GISو  (PPP)وثشاِح  PAP/RACثٕبء اٌمذساد فٍ ِدبالد تذهىس األساضٍ وِٕهدُخ •

 ......إعذاد لبعذح ثُبٔبد ِتعٍمخ ثتذهىس األساضٍ فٍ إٌّطمخ اٌغبحٍُخ، واعتخذاِهب فٍ اٌىثُش ِٓ اٌذساعبد •

 (األهذاف اٌّجبششح)أهداف المشروع 
 



 Regionalَتُ وضع خشائظ االٔدشاف فٍ إٌّطمخ ثٕبء عًٍ ِٕهدُخ ِشوض إٌشبط اإللٍٍُّ ٌألعّبي راد األوٌىَخ عىف 

Activity Centre for Priority Action Programme (PAP/RAC)  اٌزٌ َعًّ ضّٓ خطخ عًّ اٌجحش

 Unitedاٌتبثع ٌجشٔبِح األُِ اٌّتحذح ٌٍجُئخ  Mediterranean Action Plan (MAP)األثُض اٌّتىعظ 

Nations Environment Programme (UNEP)  ٍِجبدئ اٌحذ ِٓ أدشاف اٌتشثخ واٌتصحش فٍ "واٌىاسدح ف

 ".2000ِٕبطك اٌجحش األثُض اٌّتىعظ، 

، وثُبٔبد حمٍُخ وِٕبخُخ، وأخشي 50000/1واٌصىس اٌفضبئُخ وخشائظ أخشي ثّمُبط  GISوتعتّذ إٌّهدُخ عًٍ اٌتىبًِ ثُٓ 

،ألْ هزٖ اٌجشاِح لبدسح عًٍ إعذاد اٌعذَذ ِٓ اٌخشائظ اٌغشضُخ ERDASو  ArcGISالتصبدَخ اختّبعُخ  ثبعتعّبي ثشاِح  

وزٌه اٌشثظ ِع لىاعذ اٌجُبٔبد ِٓ أخً وضع خشائظ أدشاف اٌتشثخ اٌتٍ   Overlayثشىً سلٍّ واٌمُبَ ثبٌعذَذ ِٓ عٍُّبد دِح

ٍ ووضع خشائظ األوٌىَبد فٍ  تجُٓ أعجبة ؤىع وشذح اٌتذهىس اٌغبئذ فٍ وً ِٕطمخ، وتمُُُ إخشاءاد ِىبفحخ تذهىس األساض

 .تطجُك ثشاِح اٌحذ ِٓ تذهىس األساضٍ

إضبفخ إًٌ وضع خشائظ اٌتذهىس، عُتُ تطجُك ثشٔبِح اٌّشبسوخ اٌغىبُٔخ ِٓ خالي اٌٍمبءاد اٌُّذأُخ ِع اٌّدتّعبد اٌّحٍُخ 

 :ثهذف

 .تىثُك اٌعاللخ ثُٓ اٌدهبد اٌحىىُِخ راد اٌعاللخ واٌّدتّعبد اٌّحٍُخ

 .ثٕىعُخ وفعبٌُخ واعتذاِخ اٌّششوعاٌّشبسوخ 

 اٌتىصُبدسفع ِغتىي اٌىعٍ ٌٍغىبْ اٌّحٍُُٓ حىي فىائذ اٌّششوع وضّبْ إششاوهُ فٍ اإلداسح واعتّشاسَخ تٕفُز 

 ِٕهدُخ اٌذساعخ
 



 مراحل العمل: )فترة تنفيذ المشروع 3 سنوات(

 اٌّشحٍخ اٌثبٌثخ إٌهبئُخ 

(أشهش 8ِذتهب )  

 وتصحٍح خزائظ تذهىر تذقٍق

 انتزة األونٍة 

 وضع خزائظ انتذهىر وأونىٌبت

 يكبفحة تذهىر األراضً انُهبئٍة

 ًتقٍٍى اإلجزاءات انًطجقة ف

يكبفحة االَجزاف وتذهىر 

 األراضً

 وضع وتقٍٍى اإلجزاءات انىقبئٍة

ثًكبفحة تذهىر األراضً انًًكٍ 

 تطجٍقهب يستقجلا 

 وضع خطظ يكبفحة تذهىر

 األراضً

 تقٍٍى ووضع تقزٌز ثزَبيج

 انًشبركة انسكبٍَة

 انُهبئٍةإعذاد انتقبرٌز 

 اٌّشحٍخ األوًٌ اٌتحضُشَخ 

 (أشهش 8ِذتهب )
 

 ٍتأيٍٍ انصىر انفضبئٍة انلسية ي
أرشٍف انهٍئة انعبية نلستشعبر عٍ 

 ثعذ
 إرجبع انصىر انفضبئٍة وإجزاء

 انتصحٍح انًُبست عهٍهب
 انتفسٍز انجصزي وانًعبنجة انزقًٍة

 األونى نهصىر انفضبئٍة
تجًٍع انجٍبَبت انًُبخٍة واالقتصبدٌة-

االجتًبعٍة واإلحصبءات وانذراسبت 
 وانخزائظ انًتعهقة ثبنًُطقة انسبحهٍة

 إجزاء دورات تذرٌجٍة نكبدر
 انًشزوع

 إعذاد يسبرات وخطة انًسىحبت
 انحقهٍة

 إعذاد االستجٍبَبت انخبصة ثبألعًبل
 انحقهٍة وثزَبيج انًشبركة انسكبٍَة

 اٌّشحٍخ اٌثبُٔخ اٌحمٍُخ 

 (شهشاً  20ِذتهب )
 إجزاء دورات تذرٌجٍة نكبدر انًشزوع •
انتىصٍف انحقهً نهىحذات انخزائطٍة •

 انًتعهقة ثتذهىر األراضً
إجزاء انشٌبرات انًتعهقة ثجزَبيج •

 انًشبركة انسكبٍَة 
يسح اإلجزاءات انًطجقة فً يكبفحة •

 االَجزاف وتذهىر األراضً 
 إعذاد خزائظ انتذهىر األونٍة•



 خطة العمل والبرنامج الزمني لمشروع الدراسة



 مستلزمات الدراسة

اٌجشِدُبد اٌشئُغُخ 

 

 ثشٔبِح ِعبٌدخ اٌصىس اٌفضبئُخ 

ERDAS  

  ثشٔبِح إعذاد وِعبٌدخ وإٔتبج اٌخشائظ

 ArcGISاٌغشضُخ 

  ثشٔبِح إعذاد وِعبٌدخ وإٔتبج اٌخشائظ

 ArcViewاٌغشضُخ 

اٌجُبٔبد 

 

 صىس فضبئُخ ٌّٕطمخ اٌذساعخ ِتىفشح

 ٌذي اٌهُئخ اٌعبِخ ٌالعتشعبس عٓ ثعذ

 اٌجُبٔبد واٌذساعبد واٌخشائظ

 اٌغشضُخ اٌالصِخ

 



 الكادر الفني

MLAE 

 عّبد اٌّشعٍ. 1َ.

 ٌُّبء حغبِى. 2َ.

 ِبهش إٌدبس. 3َ.

 صَٕت صمىس. 4َ.

 هجخ ِحّذ. 5َ.

 ثذَعخ صفُخ. 6َ.

 سٔب خجًُ. 7َ.

 ِحّىد صبٌح. 8َ.

 عٕبْ دَت. 9َ.

 وىثش عُغً. 01َ.

 سَّىْ فبسط.11َ.

 ثّش عٍّبْ. د21.

 سؤي عجذو. 31َ.

 سوصا حشفىػ. 41َ.

 

GORS 

 

 ِحّذ اٌعجذ. د1.
 روسا قزيىقة. و2.

 رادا كبسىحة. و3.

 هبًَ اثزاهٍى. و4.

 غشواٌ َبصز. و5.

 رثى صبنح6.

 صفبء انذوٌزي. و7.

 جعفزآالء . و8.

 ثُبء يىسى. و9.

 اٌبد االسطى. و.و01.

 عل يزهج. و11.

 ٌىال عجىد. ج21.

GCSAR 

 

 لُظ عٍطبْ. د 1.
 يحًذ يُهم انشعجً . د 2.
 حٍذر عهً . د 3.
 ثزهبٌ ججىر . د 4.
 فبٌش انًقذاد . د 5.
 فزاص غًبس . و 6.
 هًسة انخبٌز . و 7.
 رثى ٌىسف . و 8.
 رهف شكى  . و 9.

 يحًىد داوود. و 01.

 رثى يعزوف . ج 11.



وسائل النقلو التجهيزات   



 التزامات الجهات الموقعة على مشروع الدراسة:

MLAE 

 ُِٓخّع اٌذساعبد واإلحصبئُبد وتأ

 االختّبعُخ-اٌجُبٔبد االلتصبدَخ

 اٌّشبسوخ فٍ تٕفُز األعّبي اٌحمٍُخ

 .وتأُِٓ اٌّغتٍضِبد اٌّتعٍمخ ثزٌه

 اٌّشبسوخ فٍ تٕفُز ثشٔبِح اٌّشبسوخ

 اٌغىبُٔخ

 اٌّشبسوخ فٍ ِشاحً اٌعًّ اٌّختٍفخ

 .وإعذاد اٌتمبسَش اٌّشحٍُخ وإٌهبئُخ
 

GORS 
 

 ُِٓأِبوٓ إلبِخ فشق اٌعًّ اٌحمٍٍ فٍ إٌّطمخ تأ

 .اٌغبحٍُخ

 تأُِٓ اٌصىس اٌفضبئُخ ٌّٕطمخ اٌذساعخ 

تصحُح وإسخبع اٌصىس اٌفضبئُخ 

اٌّعبٌدخ اٌشلُّخ ٌٍجُبٔبد االعتشعبسَخ 

تأُِٓ اٌخشائظ اٌغشضُخ 

 تأُِٓ اٌخشائظ اٌطجىغشافُخ 

تأُِٓ وبفخ اٌجشاِح اٌشئُغُخ اٌالصِخ ٌتٕفُز اٌّششوع 

اٌّشبسوخ ثبألعّبي اٌحمٍُخ 

 إلبِخ دوساد تذسَجُخ حىي تذهىس األساضٍ وِٕهدُخ

اٌتذهىس اٌّعتّذح وثشاِح اٌّشبسوخ اٌغىبُٔخ، ودوساد 

 GISعًٍ ِعبٌدخ اٌصىس اٌفضبئُخ و

 إعذاد اٌتمبسَش اٌّشحٍُخ ووتبثخ اٌتمبسَش إٌهبئُخ

 (تمشَش اٌتذهىس، وتمشَش اٌّشبسوخ اٌغىبُٔخ)
 

GCSAR 

 
تأُِٓ أِبوٓ إلبِخ فشق اٌعًّ اٌحمٍٍ فٍ إٌّطمخ  •

 .اٌغبحٍُخ

خّع اٌذساعبد واٌجُبٔبد وتأُِٓ اٌجُبٔبد إٌّبخُخ  •

 وتحبًٌُ اٌتشثخ

اٌّشبسوخ فٍ تٕفُز األعّبي اٌحمٍُخ وتأُِٓ  •

 اٌّغتٍضِبد اٌّتعٍمخ ثزٌه

 إلششاف عًٍ تٕفُز ثشٔبِح اٌّشبسوخ اٌغىبُٔخ ا•

اٌّشبسوخ فٍ ِشاحً اٌعًّ اٌّختٍفخ وإعذاد  •

 اٌتمبسَش اٌّشحٍُخ وإٌهبئُخ
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 ِشتشنٔشحت ثأٌ تعبوْ 

 شىشا إلصغبئىُ


