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 اإلستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر
  والتخفيف من آثار الجفاف

 

  -:ةمقدم ال :أوًال 
 

 ما تحتويه من موارد وآائنات حية في تناسق وتوازن بديع حيث قال سبحانه وتعالى في لقد خلق اهللا األرض وآل
وفي " وخلق آل شيء فقدره تقديرا "2وفي سورة الفرقان اآلية " إَنا آل شيء خلقنه بقدر "49سورة القمر اآلية 

                                           
 أعدت من قبل وزارة الزراعة واللجنة الوطنية وبمساعدة فنية من برنامج األمم المتحدة للبيئة المكتب اإلقليمي لغرب آسيا
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وورد في " يء موزونواألرض مددنها وألقينا فيها روسي وأنبتنا فيها من آل ش "19سورة الحجر اآلية رقم 
القرآن الكريم العديد من اآليات األخرى التي تدل على التنظيم والتوازن والتناسق التي أسس عليها الخالق 
سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بما يحويه من موارد وآائنات حية وجعلها قادرة على الحفاظ على توازنها 

آما إن التنوع في أشكال وأنواع الحياة .  في حدود قدراتهاوإصالح نفسها آلما حدث لها اضطرابات أو تغيرات
على هذه األرض أشار إليها سبحانه وتعالى في آتابه العزيز في العديد من اآليات التي تشير إلى المحيط البيئي 

إن " من سورة البقره 164بما يشمله من شمس وسماء وأرض ومحيطات وآائنات حية ومنها اآلية الكريمة رقم 
خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل اهللا من في 

السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث فيها من آل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
التمعن في مكونات هذا الكون وفي العالقة ودعى سبحانه اإلنسان إلى التأمل و" واألرض آليات لقوم يعقلون

سبحان الذي خلق األزواج آلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال "القائمة بينها، وقال سبحانه وتعالى 
واهللا خلق آل دابة من ماء فمنهم من  "45 آما قال تعالى في سورة النور اآلية 36اآلية : سورة يسن"يعلمون 

ن يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق اهللا ما يشاء إن اهللا على آل يمشي على بطنه ومنهم م
 .فهذه اآليات تشير إلى التنوع اإلحيائي الذي على اإلنسان أن يتأمل فيه " شيء قدير

 
لقد استخلف اهللا اإلنسان في األرض ليقوم بالمحافظة عليها وصيانتها وأعمارها وذلك لما ميزه اهللا به من عقل 

ذآاء وفطنة تجعله قادر على القيام بهذه المهمة بما يضمن لكل األجيال حق االنتفاع بخيرات األرض حيث قال و
وقد وهب " ثم جعلناآم خالئف في األرض من بعدهم لننظر آيف تعملون "14عز وجل في سورة يونس اآلية 

 من 15.14.13لك في عدة آيات منها اهللا لعباده آل ما هم في حاجة إليه من أنعام وموارد وخيرات حيث ورد ذ
وما ذرأ لكم في األرض مختلفا ألوانه إن في ذلك آليات لقوم يَذآرون وهو "سورة النحل حيث قال عز وجل 

 منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من االذي سخر البحر لتأآلو
آما قال تعالى في " رض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبال لعلكم تهتدونفضله ولعلكم تشكرون وألقى في األ

الذي جعل لكم األرض مهدا وسلك لكم فيها سبال وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به  "54 و53سورة طه اآليات 
يات السابقة لقد نبه اهللا اإلنسان في اآل" أزواجا من نبات شتى آلوا وارعوا أنعمكم إن في ذلك آليت ألولي النهى

وغيرها إلى أنه يجب عليه أن يتفكر ويتذآر ويقدر وأن يشكر اهللا على النعم التي حباه إياها وأن يدرك اإلنسان 
ولكن اإلنسان . أن عليه صيانة وحماية البيئة ومواردها التي هي من فضل اهللا وقد مكنه من أن يأآل وينتفع منها

رض بأسلوب غير رشيد من خالل اإلنتاج واالستهالك الالمحدود إلى االستفادة من موارد األالمعاصر سعى 
بهدف تحقيق رغبته في العيش في رفاهية من خالل بناء االقتصاد والمستوطنات البشرية والمنشئات لجميع 
القطاعات دون أن يؤدي مهامه آمستخلف في هذه األرض بأن يحافظ على مواردها ويعمرها بما يخدم جميع 

ان في هذا العصر مطالب بحماية وتنمية الموارد األرضية أآثر من أي وقت مضى ألن حمايته  واإلنساألجيال
 له من منافع حيث يقول تعالى في سورة همن سوء االستغالل واإلسراف واجب حيث أن حياته مرتبطة بما توفر

 85رة األعراف اآلية  في سوآما قال سبحانه وتعالى" وال تسرفوا إنه ال يحب المسرفين" 141األنعام اآلية 
ويدعوا اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان في هذه اآليات بتجنب اإلفساد " وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها"

واإلسراف ألنهما عامالن من عوامل تدمير األرض ومواردها ، وما يحدث من تدهور للموارد األرضية 
 . ال نتيجة لالستغالل غير الرشيد للموارد وانقراض لألحياء البرية وزيادة في المناطق المتصحرة إ

 
وتعتبر مشكلة التصحر من أهم المشاآل البيئية التي تهدد مستقبل البشرية لتأثيراتها المباشرة على مصادر غذاء 

تدهور األراضي في المناطق القاحلة وشبه (لتصحر بأنه اويعرف اإلنسان وبالتالي على صحة وأسلوب معيشته 
ويبدأ التصحر ).  وشبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة بينها االختالفات المناخية واألنشطة البشريةالقاحلة والجافة

عادة بتدهور الغطاء النباتي ثم تعرية سطح التربة وتعرضها لعوامل التعرية الهوائية والمائية إلى أن تفقد الطبقة 
 .السطحية للتربة وتصبح األرض جرداء ال تمسك ماء وال تنتج نبتًا

 
نويًا حوالي                و د س الم يفق ة        ) 24 (تشير التقارير العالمية التي صدرت عن األمم المتحدة أن الع ار طن من الترب ملي

 من إجمالي مساحة األراضي الجافة المستخدمة في الزراعة في العالم قد تضررت             )%70(السطحية وأن حوالي    
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غ   د الدول التيدبدرجات متفاوتة من جراء عمليات التصحر وأن ع      تتعرض أراضيها الجافة ألخطار التصحر تبل
ى           من الناحية االقتصادية فقد قدر       و . دولة )110( سببها التصحر عل برنامج األمم المتحدة للبيئة أن الخسارة التي ي

سمة أي        قيمكن ال  وعمومًا. مليار دوالر سنوياً  ) 42(المستوى العالمي تبلغ حوالي    ار ن %) 20 (ول أن أآثر من ملي
 .  للخطر نتيجة لتأثير التصحر غذائهملعالم تتعرض مصادر إنتاج سكان امن
 

سبة لل    سعودية     أما بالن ة ال ة العربي اً   مملك ساحتها تقريب غ م ا الجغرافي       2  فتبل ز بموقعه ع وتتمي ومتر مرب ون آيل  ملي
ى وجود ال        أخرى تكويناتها الجيولوجية من منطقة إلى      مناخها و وتنوع مظاهر سطحها واختالف      ا أدى إل د   مم عدي

ام   المائية والحياة الفطرية تقوم بدور     واألحياء وقد آانت المراعي والغابات والزراعة       ،من البيئات الطبيعية    في    ه
رن          الزيادة الكبيرة في   إليتوفير االحتياجات الضرورية للسكان، ونظرًا        عدد السكان خالل النصف الثاني من الق

ا         ا المحدودة تفي باالحتي    يةاإلنتاجلم تعد هذه الموارد بقدراتها      الماضي ف  سكان مم دة لل ي  أدىجات المتزاي ادة   إل  زي
ا  ك  الضغط عليه ى ذل ر   اإلدارة  وساعد عل ر  ارسات م والمةسليمالغي ائر   الغي ة في الرعي الج ة والمتمثل مالئم

وار             الزراع التوسعوقطع األشجار والشجيرات و    ستدامة للم ة الم ار التنمي م يأخذ في االعتب ذي ل د ي والحضري ال
اطق   الردم والتجريف في   األغراض والممارسات غير المنظمة مثل      مرشد للمياه  لمختلف      ال واالستغالل غير  المن

دين وش     ة دون             ق الطر  قالساحلية والتع صناعية والزراعي ات الحضرية وال تخلص من النفاي زه وال صيد والتن  وال
ادة    باإلضافةوقد أدى ذلك ة،  والموارد الطبيعية المتجدد البيئة السلبية على  مراعاة للتأثيرات  ة األمطار وزي  إلى قل

ة من                           فتراتتكرار   اطق مختلف شار التصحر في من ة المتجددة وانت وارد الطبيعي دهور الم ى ت ة إل اف الطويل  الجف
 .المملكة

 
ريعته        ادئ ش المي ومب دين اإلس اليم ال ن تع ق م ي ينطل وي والبيئ ال التنم ي المج ا ف ة ومنهجه ة المملك إن سياس

ان                       السمحا م آ ا ومن ث ه اهللا باستخالفه فيه ء والتي جعلت من عمارة األرض الوظيفة الرئيسية لإلنسان الذي آرم
ة دون                 ا الحالي ة واستخدامها بغرض تحقيق احتياجاته ة للمملك ة والبيئي وارد الطبيعي التأآيد على االستفادة من الم

اء     ي الوف ا ف ة وحقوقه ال القادم درة األجي درة ومق ى ق أثير عل وارد الت ذه الم ن ه ا م ام  . بمتطلباته اء النظ د ج ولق
م               ه رق ى    ) 32(األساسي للحكم بالمملكة ليتوج هذا النهج وهذه السياسة في مادت ة   "والتي تنص عل أن تعمل الدول

 ".على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها
 

ستينات الم ة ال ذ بداي صحر من ة بمكافحة الت اليف اهتمت المملك أن تك ا ب ك لقناعته رن الماضي وذل ة من الق يالدي
ة                              صادية واجتماعي ة واقت ا أضرار بيئي تج عنه اره والتي ين رًا عن معالجة آث ل آثي الوقاية من حدوث التصحر تق
د  ذلك فق دهورة ل اطق المت ادة استصالح المن ا يصعب إع د وربم ال والجه ر من الم ية تكلف الكثي ة وسياس وثقافي

تراتيجياتها                شكلت مكافحة ال   تصحر واالستجابة لألوضاع المناخية القاسية وخاصة الجفاف جزًء ال يتجزأ من إس
اه و                ل المي وخططها الخمسية والمتعلقة بالتنمية المستدامة لمختلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية مث

سا          ة         الزراعة و الصناعة واستغالل األراضي والغابات والمراعي والمناطق ال ا اعتمدت المملك ة، آم حلية والطاق
د والعشرين    رن الواح ال الق ذ جدول أعم ة لتنفي تراتيجيات وطني شرين سنة الماضية  اس ذلت خالل الع ودًا  وب  جه

ا قامت    ,إليهاآبيرة للحد من عوامل التدهور المشار        ة   آم ة  بتطبيق بعض الوسائل         المملك ة     المالئم صيانة وتنمي  ل
شيء من التفصيل              ف يتم   الموارد ومكافحة التصحر وسو    ًا و ب ك الحق ي ذل وارد         التطرق إل ذة عن الم ضمنًا نب  مت

ة التي               ة والحيوي ا والعوامل البيئي ي  أدتالطبيعية المتجددة وحالته ود التي             إل ع والجه دهورها في بعض المواق  ت
 .بذلتها المملكة خالل الفترة الماضية للمحافظة عليها وتنميتها وحمايتها

 
 
 
 
 

 -:إلستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف للمملكة العربية السعوديةا : ثانياًً
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 األهداف العامة
 

 :الهدف األول 
 

ددة   ة المتج وارد الطبيعي ى الم ة عل ة   (المحافظ سة وبري ة مستأن روة حيواني اتي، ث اء نب اه، غط ة، مي اذ ) ترب باتخ
 :ها إدارة مستدامة وذلك من خالل تنفيذ السياسات التاليةالتدابير الوقائية والعالجية المناسبة و إدارت

 

   . في جميع مناطق المملكةةحصر وتقييم الموارد الطبيعية المتجدد .1
ة الخاصة ب              .2 وائح القائم ة والل يم وتحديث األنظم ة و      مراجعة وتقي ى البيئ ة     المحافظة عل وارد الطبيعي إدارة الم

 .) في جميع الجهات ذات العالقة ( المتجددة 

 .إعادة تأهيل الموارد الطبيعية المتدهورة ورفع إنتاجيتها  .3
 . مشارآة المجتمعات المحلية في تنمية و إدارة الموارد الطبيعية المتجددة والمحافظة عليهاضرورة .4
ة              .5 ر التقليدي اه غي ادة استخدام المي اه الصرف الزراعي         ( التوسع في إع اه الصرف الصحي المعالجة ومي مي

 ).مياه سطحية ومياه جوفية ( في األغراض المناسبة لتعضيد المصادر التقليدية  ) والمياه المالحة
 .ترشيد وتنظيم استغالل الموارد الطبيعية المتجددة لضمان استدامتها .6
ددة   .7 ة المتج وارد الطبيعي ة الم ك لحماي ة وذل سية والفرعي ة الرئي نظم البيئي ل ال ة لك ة ممثل اطق محمي ة من إقام

  . موائلهاوالتنوع اإلحيائي و
  .إنشاء قاعدة معلومات لمكافحة التصحر والجفاف ورصد مؤشرات التصحر وقياسها .8
 

 :الهدف الثاني
 

 :االستعداد لمواجهة حاالت الجفاف والتخفيف من آثاره من خالل تنفيذ السياسات التالية
 

 .رهمراجعة وتقييم االحتياطات المتخذة حاليا لمواجهة حاالت الجفاف والتخفيف من آثا .1
 .عمل خطط طوارئ لمواجهة فترات الجفاف بالتوسع في إقامة خزانات مياه الطوارئ ومستودعات الغذاء .2
 .العمل على تعزيز نظم اإلنذار المبكر للتنبؤ بحاالت الجفاف .3
 . تحديث أساليب وتقنية رصد  المعلومات المناخية والهيدرولوجيه  وتعميمها لتغطي آافة مناطق المملكة .4
د .5 اذ الت وارد    اتخ ة و إدارة الم ي تنمي ع ف ق التوس ن طري اف ع االت الجف ة ح ة لمواجه ة والعالجي ابير الوقائي

 .الطبيعية المتجددة واستخدامها بشكل مستدام
 .تعزيز استخدام أساليب وتقنيات حصاد مياه األمطار .6
 

 :الهدف الثالث
 

 :ذ السياسات التالية التعرية ووقف زحف الرمال المتحرآة من خالل تنفيلالحد من تأثير عوام
 
ة   .1 ة وتثبيت  تكثيف الدراسات المتعلق ة والمائي ة الهوائي د من التعري دد التجمعات  بالح ي ته ال الت ة الرم حرآ

 .السكانية والمنشآت االقتصادية
ة   .2 ات الحديث بة والتقني راءات المناس اذ اإلج ن أاتخ د م ال  للح ت الرم ة وتثبي ة والمائي ة الهوائي ف التعري و وق

 . التجمعات السكانية والمنشآت االقتصاديةلتي تهددالمتحرآة ا
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 . وتشجيع التوسع في استخدام ذات الكفاءة العالية منهاتقييم الطرق المستخدمة حاليا لوقف زحف الرمال .3
 

 :الهدف الرابع
 

ة      ا الفني ة ومهاراته ا العلمي ادة آفاءته ة وزي شرية الوطني وى الب ة الق الل تنف   تنمي ن خ ي م وعي البيئ ع ال ذ  ورف ي
 :السياسات التالية

 
تعزيز وتنمية القدرات الوطنية في مجاالت الموارد الطبيعية المتجددة والمحافظة على الحياة الفطرية   .1

 .ومكافحة التصحر والحد من حاالت الجفاف
ة          .2 وارد الطبيعي ى الم ة عل ق بالمحافظ ا يتعل ة فيم ع وخاص ات المجتم ة فئ ي لكاف وعي البيئ ستوى ال ع م رف

 .كافحة التصحر والحد من أثار الجفافالمتجددة وم
اف        .3 صحر والجف ة بالت ع التخصصات ذات العالق ي جمي امعي ف وق الج ا ف امعي و م ل الج ام بالتأهي  االهتم

 .والمحافظة على التنوع للموارد الطبيعية والتنوع اإلحيائي
رامج     .4 ي و    تكثيف ب يم الفن ة ب        التعل اد للمواضيع ذات العالق دريب و اإلرش ار    صحر والت مكافحة  الت الحد من آث

 .الجفاف
ى                     .5 تشجيع الجامعات ومراآز األبحاث على إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال المحافظة عل

 .  وتنميتها و إدارتها إدارة مستدامة والحياة الفطريةالموارد الطبيعية المتجددة
 .ينها االهتمام بنقل التقنية ذات الصلة بمكافحة التصحر ومواجهة الجفاف وتوط .6
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 :خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف : ثالثًا
 

ى آل                  تتضمن ة ويجب عل شطة الفرعي شاريع واألن ا عدد من الم هذه الخطة عدد من البرامج و يتضمن آل منه
ضمينها برام        صيلي وت شكل تف شاريع ب داد الم م أع ن ث ا وم ضع أولوياته ة أن ت ذه الخط رار ه د إق ة بع ا جه جه

 .ومشاريعها لهذه الخطة أو الخطط التنموية القادمة
 

سه     (  المحافظة على الموارد  الطبيعية المتجددة   :  األول البرنامج   ة مستأن روة حيواني اتي ، ث تربه ، مياه غطاء نب
  )وبريه 

 
اطق        ةحصر وتقييم الموارد الطبيعية المتجدد      1-1 ع من ة    في جمي شاريع      المملك ك م شمل ذل ى أن ي ستقلة  عل  م

 :لكل من 
ات       1-1-1 داد دراس ة وإع سياسات المائي ل لل راء تحلي ة وإج وارد المائي ع الم يم جمي صر وتقي ح

 .هدروجيولوجية تفصيلية 
 )سواء المستغلة أو غير المستغلة( تقييم دوري لحالة األراضي الصالحة للزراعة  1-1-2
 )بشقيه الرعوي والحراجي( حصر وتقييم دوري للغطاء النباتي الطبيعي  1-1-3
 .ر دوري للحيوانات المستأنسةحص 1-1-4
 .حصر وتقييم دوري للحيوانات الفطرية 1-1-5
 .إنشاء قاعدة معلومات خاصة بالتصحر والجفاف 1-1-6
تحديد مؤشرات ومعايير التصحر البيولوجية والفيزيائية والكيميائية       إجراء الدراسات الخاصة ب    1-1-7

 .واالجتماعية واالقتصادية
 .رصد ومراقبة التحرآات الموسمية للجراد 1-1-8
 

ة وا 1-2 يم وتحديث األنظم ة وتقي وائحمراجع ة لل ا عالق ي له ددة الت ة المتج الموارد الطبيعي ة الخاصة ب  القائم
 :بالتالي

 
 . نظام المراعي والغابات  وتحديثمراجعة وتقييم 1-2-1
ا               1-2-2 ستدامة له ة الم ى التنمي ة إل رامج المؤدي ذ الب ى تنفي إدخال المحافظة على األراضي والحث عل

 .  وإعادة تسميته وتحديثهيهور منها ضمن نظام استثمار األراضوإعادة تأهيل المتد
ى                   1-2-3 ى نظام المحافظة عل ة عل إدخال المحافظة واإلدارة والترشيد والتنمية  لجميع الموارد المائي

 .مصادر المياه
ة              والتحديث التقييم   1-2-4 اة الفطري ة الحي وائح الخاصة بتنمي ة والل دوري لألنظم ا      ال   والمحافظة عليه

 .ناطق المحميةوإدارة الم
دار 1-2-5 ديثإص اطق        أو تح ام والمن شكل ع ة ب ى البيئ ة عل ة بالمحافظ وائح الخاص ة والل  األنظم

 .الساحلية بشكل خاص 
ة                وتحديث تقييم 1-2-6 ة والداخلي اه اإلقليمي  نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المي

 .دهور منها ضمن مواد النظاموإدخال المحافظة على الموارد الساحلية وإعادة تأهيل المت
 .إصدار نظام خاص بالمنتزهات الوطنية 1-2-7
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ات              1-2-8 تحديث  الضوابط واألنظمة واللوائح الخاصة باستيراد واستخدام والتخلص من مبيدات اآلف
 .واألسمدة وجعلها أآثر صرامة للحد من تلويثها للمياه و التربة واإلنتاج الزراعي 

ل لل         1-2-9 ادة التأهي راخيص               إدخال فقرة خاصة بإع ستغلة ضمن أي نظم أو ضوابط أو ت اطق الم من
 .تعطى للقطاع  الخاص الحق في استغالل أي منطقة أو إقامة منشئة عليها أو حولها

 
 .إعادة تأهيل الموارد الطبيعية المتدهورة ورفع إنتاجيتها من خالل تنفيذ بعض البرامج العالجية المناسبة 1-3
 

 .معالجة أسباب التدهور 1-3-1
 تحديد بعض مواقع البيئات النباتية الهامة والحساسة بيئيًا وإعالنها مناطق محمية من أي 1-3-1-1

 .نشاط بشري
ة       1-3-1-2 ي المنطق رى ف دن والق ول الم ل وح ة داخ شجرية العالي ة ال ع ذات الكثاف د المواق تحدي

ياحيًا ووضع               ًا أو س را ني ا عم الجنوبية الغربية من المملكة التي يمكن أن يتم التوسع فيه
 .ية للمحافظة على الغطاء النباتي بما ال يتعارض مع متطلبات التنميةآل

ة آل                       1-3-1-3 دها حسب حال رات وتحدي ا من الرعي لفت ة وحمايته ع الرعوي تحديد بعض المواق
 .موقع

ائي              1-3-1-4 وع اإلحي زيادة عدد المحميات الطبيعية البرية والبحرية الخاصة بالمحافظة على التن
 .نواع مهددة باالنقراض أو أن مواردها متدهورةوخاصة في المواقع التي يوجد بها أ

ا                1-3-1-5 تحديد القدرة االستيعابية التي يمكن أن يتحملها أي منتزه وطني وعدم السماح بتجاوزه
 .، وإجراء الصيانة الدورية ألجزاء من المنتزه وإعطاء فرصة للنباتات الستعادة نموها

ك للحد    استكمال الجهود الخاصة بفصل أراضي المراعي عن األراض      1-3-1-6 ة وذل ي الزراعي
 .من التوسع الزراعي على حساب األراضي الرعوية

 . الخاصة باستخدامات األراضي لمختلف األغراضتعمل دراسة متكاملة للسياسا 1-3-1-7
 .تشجيع ودعم المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية  1-3-1-8
 . ألي مشروعاالقتصادية  دراسة الجدوى  فيتضمين دراسة تقويم األثر البيئي 1-3-1-9

 
 :دة التأهيل ورفع اإلنتاجية إعا 1-3-2

 

ن خالل   1-3-2-1 دهورة م ل أراضي المراعي المت ادة تأهي ا إع ستدامة له ة ، (اإلدارة الم الحماي
ادة الزراعة ، تنظيم           ةحصاد ونشر وتوزيع المياه ، المعاملة الفيزيائي       ة ، إع  لسطح الترب

سيارات داخل                    ع تحرك ال ع االحتطاب و من المراعي  الرعي، تنظيم التنزه ،تنظيم أو من
 .)التي تم استصالحها

دهورة من خالل             1-3-2-2 ب،       ( إعادة تأهيل أراضي الغابات  المت ع التحطي شجير، من الحماية،الت
 .)تنظيم عملية التنزه، الحد من التوسع العمراني

 .إعادة تأهيل المواقع المتدهورة داخل المنتزهات الوطنية 1-3-2-3
 .لفطريةإعادة تأهيل المواقع المتدهورة داخل محميات الحياة ا 1-3-2-4
 .إعادة تأهيل المواقع المتأثرة نتيجة للنشاطات المصاحبة إلنشاء الطرق  1-3-2-5
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 التعدين أو استخراج مواد البناء منها بتسويتها         المتدهورة من أنشطة   إعادة تأهيل المواقع   1-3-2-6
 وتشجيرها

 .استصالح األراضي الزراعية المتدهورة  1-3-2-7
منطقة الجنوبية الغربية من تشجيع زراعة و ترميم واصالح المدرجات والمساطب في ال      1-3-2-8

 .المملكة
ا من                  1-4 ة المتجددة والمحافظة عليه وارد الطبيعي ة و إدارة الم ة في تنمي شارآة المجتمعات المحلي تشجيع م

 :خالل التالي
 

شاآل التي تواجه                        1-4-1 ر من حيث طرح الم اطق صالحيات أآب إعطاء الجهات الحكومية في المن
ة المتجددة        وارد الطبيعي شتها مع المسؤولين             إدارة وتنمية الم رامج ومناق ول والب راح الحل  واقت

 .والمواطنين في المنطقة قبل رفعها إلى الجهة ذات العالقة
اطق  1-4-2 الس المن ى مج ة عل شطة المقترح شة األن اعرض ومناق ة منه ان المتفرع  والغرف  واللج

  .  منطقةالتجارية الصناعية في المناطق وآذلك من خالل الندوات والفعاليات التي تعقد في آل
ة       1-4-3 رامج تنمي ذ ب إشراك القطاع الخاص والجمعيات األهلية وجميع فئات المجتمع المدني في تنفي

 . وإدارة الموارد الطبيعية المتجددة
 
 
ة  1-5 ر التقليدي ة غي وارد المائي تفادة من الم ادة االس ة ( زي اه الصرف الصحي المعالجة–التحلي ة )  ومي لتلبي

 : راض المنزلية والبلدية والزراعية والصناعية من خالل التالي جانب من الطلب على المياه لألغ
 

ى إعطاء أولوية قصوى لالستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة           1-5-1  توسيع نطاق   والعمل عل
ة               سكانية المطردة ومحدودي ادة ال ك في ظل الزي ات وذل استخدامها أو حقنها في بعض التكوين

 .مصادر المياه
لخاص لإلسهام في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات المعالجة وشبكات     تشجيع وتحفيز القطاع ا    1-5-2

 .التوزيع
ة                1-5-3 صادية ومالئم تشجيع الدراسات والبحوث في مجال تقنية تحلية المياه المالحة إليجاد تقنية اقت

 .لظروف المملكة الطبيعية
ساهم                1-5-4 ز القطاع الخاص للم ة في   إنشاء مزيد من محطات التحلية والمرافق المرتبطة بها وتحفي

 .ذلك
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 :ل التالي وذلك من خالترشيد وتنظيم استغالل الموارد الطبيعية المتجددة لضمان استدامتها 1-6
 

 .إصدار الخطة الوطنية للمياه 1-6-1
ي   1-6-2 درع العرب ة ال ي منطق ددة ف سطحية المتج ة وال اه الجوفي تفادة القصوى من المي شجيع االس ت

امة السدود والتوسع في مشاريع حصاد  وذلك من خالل اإلستفادة من مياه األمطار والسيول بإق 
األجزاء المكشوفة من      ) حقن(المياه وتخزينها ، ودراسة إمكانية اإلستفادة منها في زيادة تغذية         

 .الطبقات الحاملة للمياه بنوعيها الرئيسي والثانوي
 .زيادة آفاءة تنفيذ وتشغيل مرافق المياه وصيانتها لتقليل الفاقد 1-6-3
 .ذات آفاءة عالية في الري استخدام أساليب وتقنيات  1-6-4
تقنين آميات المياه للمزارعين وذلك حسب احتياجات آل محصول وتوجيه المزارعين بأن يتم              1-6-5

 .الري في األوقات المناسبة للتقليل من البخر
 .وضع قيود على استخدامات المياه ودراسة إمكانية تسعيرها في المجال الزراعي  1-6-6
ة المحاصيل ذات االح  1-6-7 ي زراع ع ف ة   التوس اف والملوح ة للجف ة والمقاوم ة القليل ات المائي تياج

 .وخاصة المحاصيل العلفية
 .إيقاف توزيع األراضي  فيما عدا المناطق ذات الموارد المائية المتجددة 1-6-8
رميم                 1-6-9 ادة ت تشجيع الزراعة البعلية في جبال السروات وسهل تهامة ومساعدة المزارعين في اع

ري      في جبال السروا  ) المدرجات(المساطب   اه ال ع مي ت والعقوم الترابية التي تستخدم في توزي
 .في سهل تهامة

 ).الخ.. تربية األسماك –الري (  االستخدام المتعدد األغراض  للمياه في  1-6-10
 . االستفادة من الميزة النسبية الطبيعية للمناطق المختلفة في إعادة توزيع المنتجات الزراعية 1-6-11
اج     1-6-12 ة إلنت وث الموجه م البح شجيع ودع ك       ت ي ذل ا ف ة بم اف والملوح ة للجف ات المتحمل النبات

 .استخدام الهندسة الوراثية
 . تشجيع ودعم البحوث الموجهة لترشيد استخدام المياه  1-6-13
ة    1-6-14 اة الحمول ع مراع ا م يم الرعي به ة ، وتنظ ل منطق ي آ ة للمراعي ف ة الرعوي د الحمول تحدي

ات    الرعوية ونوع حيوان الرعي والعمل على إيجاد آلية أو وسيل          تخلص من الحيوان ة مناسبة لل
 . الزائدة وتشجيع ودعم البحوث الخاصة بتنمية المراعي الطبيعية

اج الماشيه              1-6-15 دم ألعالف إنت دعم المق ل       (إعادة تقييم ال اعز واب ام وم ار وأغن سياسة    ) أبق وربطه ب
 .رعوية محددة وبمواسم الجفاف 

ك من             1-6-16 اتي وذل واني والنب زارع التي      تشجيع التكامل بين اإلنتاج الحي ادة استغالل الم خالل إع
ة       ات العلفي ا بالنبات تغاللها بزراعته ادة اس شجيع إع دعم وت ك ب اه وذل ح المي سبب ش رت ب هج

 .المقاومة للجفاف والملوحة
 . وضع ضوابط وآليات للحد من عملية االحتطاب وتشجيع استيراد الحطب 1-6-17
ي ت  1-6-18 اطق الت ى المن سدود عل شاء ال ة إلن ار الجانبي ة اآلث ث  دراس ن حي سد م ام أو خلف ال ع أم ق

داخل           اإلخالل بنظام الصرف الطبيعي لألودية وتغدق بعض المناطق وجفاف البعض منها أو ت
 .الخ..مياه البحر مع المياه العذبة 
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 مواجهة حاالت الجفاف والتخفيف من آثاره: البرنامج الثاني

 
ة حاالت الج          2-1 دابير             مراجعة وتقييم االحتياطات المتخذة حاليا لمواجه اذ الت اره و اتخ اف والتخفيف من آث ف

 :الوقائية والعالجية لمواجهة حاالت الجفاف من خالل تنفيذ التالي
 

 مستودعات األعالف – صوامع الغالل –خزانات المياه ( البنية األساسية الحالية  وتحديث  تقييم   2-1-1
ا      وآذلك المواد الغذائية والمياه واأل    ) الخ... مستودعات المواد الغذائية     – عالف من حيث آميته

 .وجودتها وتوزيعها واتخاذ اإلجراءات لتعزيزها
 . والهيدروجيولوجية  شبكات الرصد والمراقبة المناخية والهيدرولوجيه وتطويرتقييم 2-1-2
يم  2-1-3 م تقي ديث ودع تعداد  وتح ال االس ي مج ة ف شرية العامل درات الب صلة والق المؤسسات ذات ال

 .لحالة الجفاف
 .عية تتخذ في حالة حدوث جفاف وضع سياسات مائية وزرا 2-1-4
ي      2-1-5 تقرار ف ى االس اة عل زارعين والرع ساعدة الم ة لم اطق الريفي ي المن ل ف رص العم وفير ف ت

 .مناطقهم في حالة حدوث جفاف 
 .طوارئ لمواجهة حاالت الجفافالتفعيل ودعم خطط  2-1-6
ذور       2-1-7 اطي للب زن احتي ون مخ ة لتك اطق المملك ف من ي مختل ارة ف ع المخت ة بعض المواق حماي

 . واألصول الوراثية النباتية
 
ة رصد  المعلومات               2-2 اليب وتقني اف و تحديث أس العمل على تعزيز نظم اإلنذار المبكر للتنبؤ بحاالت الجف

 . من خالل تنفيذ التاليالمناخية والهيدرولوجيه  وتعميمها لتغطي آافة مناطق المملكة
 

د و      2-2-1 ة برص ات المتعلق ع المعلوم شر وتوزي ل ون ع وتحلي ستويات    جم ى الم اخ عل ة المن مراقب
 .الوطنية واإلقليمية والدولية

 .والهيدروجيولوجية توسيع وتطوير شبكات الرصد والمراقبة المناخية والهيدرولوجيه  2-2-2
ذار    2-2-3 م اإلن ز نظ ات لتعزي ة المعلوم د وتقني شعار عن بع ة االست تخدام أنظم ي اس م التوسع ف دع

 .المبكر للتنبؤ بحاالت الجفاف 
 . ت للمؤسسات واألفراد العاملين في مجال اإلنذار المبكربناء القدرا 2-2-4

 
 : الحد من التعرية و تثبيت الرمال المتحرآة من خالل تنفيذ السياسات التالية :البرنامج الثالث

 
اطق                  تعزيز وتطوير وسائل     3-1 اح وسرعتها واألعاصير ومواسمها في مختلف من رصد وتحديد اتجاه الري

 .المملكة
 .رصد وتحديد المواقع المتأثرة بالتعرية المائية في مختلف مناطق المملكةائل تعزيز وتطوير وس 3-2
ة في مختلف                         3-3 ة والهوائي ة المائي ة للحد من التعري ة والتقني تشجيع التوسع في اتخاذ جميع اإلجراءات الفني

 . مناطق المملكة 
 .إجراء دراسة لرصد وحصر مواقع وحرآة الرمال في مختلف مناطق المملكة 3-4
 . تأثير الرمال المتحرآة على المنشئات االقتصادية ، التجمعات السكانية ، والموارد الطبيعيةدراسة 3-5
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ة             3-6 ة الهوائي ة في الحد من التعري ردة أو مجتمع ستخدمة منف ة الم تقييم الطرق الفيزيائية والكيمائية والحيوي
ا و        والمائية و تثبيت الكثبان الرملية     ة           والتوسع في استخدام ذات الكفاءة منه اد طرق حديث ى إيج العمل عل

 .ذات آفاءة عالية في وقف أو الحد من زحف الرمال دون اإلضرار بالبيئة
ة وأنسب                     3-7 ار واألترب ة والحد من تطاير الغب ال المتحرآ ة بالرم تشجيع ودعم البحوث والدراسات المتعلق

 .الوسائل لتثبيتها أو الحد من آثارها
تفادة من             إنشاء أحزمة خضراء حول المدن والمنشئات      3-8 ة مع االس  االقتصادية وعلى جانبي الطرق الطويل

 .مياه الصرف الصحي المعالجة في الري
صادية                        3-9 شئات االقت سكانية والمن ة حول التجمعات ال ارة الترب اتي الطبيعي وإث الحد من تدهور الغطاء النب

 .وذلك بحماية المواقع المحيطة بها
 . مناطق المملكةوضع برامج لتثبيت الكثبان الرملية في مختلف 3-10

 -:تنمية القوى البشرية الوطنية: البرنامج الرابع
 
ة  مكافحة التوسع في إبراز أهمية     4-1 ة     التصحر وتنمية الموارد الطبيعي اء البري ى األحي ضمن  والمحافظة عل

 .مناهج التعليم العام
ة المتجددة    4-2 ة  إدخال مادة خاصة بالتصحر وتدهور الموارد الطبيعي اء البري ررة   ضمن     واألحي واد المق الم

 .لكليات الزراعة والعلوم والبيئة
ي    ةتوعيالتكثيف برامج    4-3 ات المجتمع في الموضوعات             ال  واإلعالم البيئ ة فئ ى آاف ة إل ة  موجه ذات العالق

 .التصحر والجفافب
ة المتجددة    واإلبتعاث في مجاالت     التأهيل وضع برنامج للتدريب   4-4 مكافحة التصحر وتنمية الموارد الطبيعي

 .ار المبكر للجفافواإلنذ
ة              العاملة في   التطبيقية والبحثية  المؤسساتودعم   تعزيز   4-5 وارد الطبيعي ة الم  مجال مكافحة التصحر وتنمي

 .المتجددة والتنوع األحيائي والحد من آثار حاالت الجفاف
ة أ                4-6 شعار أو أي تقني ات االست ة وتقني ل نظم المعلومات الجغرافي ة مث خرى  تشجيع ودعم نقل التقنية الحديث

 .ذات صلة بمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف والعمل على توطينها
 . المعارف التقليدية ذات الصلة بمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف ونشرجمع وتوثيق وتطوير 4-7
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   ة السعودية العربية للمملكةالمعالم الطبيعي  :رابعًا
 

 شرقًا أي أنها 56ًْ - و 34ْ  وخطي طول 32ْ 15ً , 16ًْ -ي عرض  بين خط  ة السعودية العربيةتقع المملك
 على ة المملكأراضىمل تتش ،   درجه من درجات خطوط العرض والطول على الترتيب22 , 16تمتد على 

 لى ماإ  التكوين الهضابي هو السائد بها  إّال أنه يمكن تقسيم سطحها تضاريسيًاأن التضاريس ومع أنواعأغلب 
 -:يلي 

 
 

 .) في الغرب وسهول الخليج العربي في الشرقاألحمرسهول البحر (  :الساحليةالسهول  

 .)ة االرتفاع ، سالسل المرتفعات العاليومتوسطة قليلة الساحليةسالسل المرتفعات (  :ةالمرتفعات الغربي 

ضبة هضبة الحسمي، هضبة الحجاز، الحرات، سهل رآبه الصخري، هضبة عسير، ه( : الغربيةالهضاب 
 .)نجران

  . )بما تضمه من جبال وهضاب ونفود( :هضبة نجد 

 .الحجرة حوض وادي السرحان، هضبة الحرة، هضبة الحماد، هضبة :الشماليةالهضاب  

 .)ى، الصمان، نفود الجافورا، منطقة العقير سلوالدبدبة (:الشرقيةالهضاب  

 .) وغيرها...دهناء الربع الخالي، النفود الكبير، ال (: الكبرىالرمليةالتكوينات  
 
 

تميز يمناخها  فإن  تقع ضمن الحزام الصحراوي الجاف لغرب القارات لذلكالمملكةأما من ناحية المناخ فان 
 . خاصة في فصل الصيفة وبارتفاع درجة الحرارةبالجفاف على مدار السن

 
 األجزاء صيفا على طاراألم آما تسقط المملكة في الشتاء والربيع على معظم مناطق أساسا األمطارتسقط 
 -: من حيث الهطول المطري آالتاليالمملكة، ويمكن تقسيم مناطق الجنوبية

 

 في وخاصة ملليمتر 50 اقل من معدله السنوي تتلقى هطوال مطريا سنويا غير منتظم يبلغ شاسعةمناطق  -أ 
 .منطقتي النفود الكبير والربع الخالي

- 50 من يتراوح معدله السنويتلقى هطوال مطريا سنويا  شمال وغرب حوض النفود تالواقعـةق ـالمناط -ب 
 . ملليمتر100

 100 ما بين معدله السنوين شمال الرياض حتى حائل  تتلقى هطوال مطريا سنويا يبلغ ـ مالممتدة المنطقة -ج 
 .ةسن / ملليمتر 150 -

 .ةسن / ملليمتر 100 - 75 بين الشرقية الهطول المطري في معظم المناطق  معدليبلغ -د 
على  المطري  الهطول معدلآميات اآبر من الهطول المطري حيث يبلغ الغربية  الجنوبية  المنطقةتتلقى -ـه

 .ةسن / ملليمتر 400 حوالي ةالمرتفعات العالي
 .ةسن/ ملليمتر200-100الهطول المطري في المناطق التي تقع في ظل الجبال بين   يتراوح معدل - و
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فصل أما  درجة مئوية 37-27صل الصيف حيث يصل متوسطها بين  خالل فالحرارةدرجات وترتفع 
 وتتراوح متوسطات درجات الساحلية ودافئ في المناطق الداخليةبارد في المرتفعات والمناطق فهو الشتاء 
 طول العام إٌال في المناطق ة تعتبر منخفضبية النسة والرطوبدرجة مئوية 26لى  إ4.5 بين ةالحرار
 آميات الهطول المطري فوق آثيرًاي عالي جدًا خالل فصل الصيف وغالبا و البخر فهمعدل أما ةالساحلي

 . منهاة الغربية ما عدا المناطق الجنوبيةفي معظم مناطق المملك
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 : الموارد الطبيعية بالمملكة العربية السعودية:  خامساًًً
 

ية الماضية وخاصة الخمس األخيرة منها، لقد عملت حكومة المملكة العربية السعودية خالل خطط التنمية الخمس
مياه، تربة، غطاء نباتي طبيعي، (على االهتمام بإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالموارد الطبيعية المتجددة 

وذلك بهدف توفير المعلومات عن تلك الموارد ) حياة فطرية، ثروة حيوانية، مناطق ساحلية، ثروات مائية حية
ضع برامج التنمية المختلفة وآذلك للتخطيط السليم لتنميتها والمحافظة عليها وإدارتها إدارة لالستفادة منها في و

مستدامة وقد تم حصر معظم تلك الموارد وتحديد حالتها وصدرت عدد من الدراسات واألطالس والموسوعات 
 :ولكن أهم المعلومات التي تضمنتها يمكن تلخيصها في التالي

 
 
 :تي الرعوي والحراجيالغطــاء النبا  5-1
 

وع مظاهر                سبق القول أن المــوقع الجــغرافي للمملكة وآبر مساحتها واختالف تكويناتها الجيولوجية وتن
الي           إلى أخرى أدى    إلىسطحها، واختالف مناخها من منطقة       ة وبالت ات الطبيعي ى  وجود العديد من البيئ  إل

ة    ـشير الدراسات الحديثة إل تنوع آبير في ترآيب الغطاء النباتي الطبيعي حيث ت        واع النباتي ى أن عدد األن
والي  غ ح ة يبل ي المملك ة  2300ف ة المختلف ات المملك ى بيئ ة عل وع موزع ة  ، و ن ي الطبيعي شغل المراع ت

ساحة  ساحة 171م ات م شغل الغاب ار وت ون هكت ى   2.7  ملي ساحة المراعي عل وزع م ار وتت ون هكت ملي
اطق التي تتلقى    جميع مناطق المملكة بنسب مختلفة ولكن        دل  معظمها يقع في المن ل   ولهط مع  مطري أق

ذي               / ملم 200من   ة ال ي من المملك وبي الغرب السنة في حين توجد معظم مساحات الغابات في الجزء الجن
 من  ةإضافيآميات  إلى الوديان والروضات والفياض التي تتلقى      باإلضافةيتلقى آميات أآبر من األمطار      

م              يمكن ت والمياه السطحية    ) 1(وزيع مساحة أراضي المراعي حسب الهطول المطري آما في الجدول رق
 -:التالي

 : السنويالهطول المطريمعدل  توزيع مساحة أراضي المراعي حسب :)1(جدول رقم 
 

 المساحة سنة  / ملم الهطول المطريمعدل
  مليون هكتار

 النسبة المئوية من مساحة 
 ( % )المراعي الكلية 

 68.4 117  ملم100من أقل  -1

 28.1 48  ملم200-100بين  -2

 3.5 6  ملم200أآثر من  -3

 %100   171  المجموع
 :التالي ) 2( آما في الجدول رقم األرض حسب طبيعة الرعوية األراضيآما يمكن توزيع مساحات 

 
 األرض حسب طبيعة الرعوية األراضي توزيع مساحات :)2(جدول رقم 

 
 احة المراعي مس  األرضطبيعة 

 )مليون هكتار ( 
 المئوية النسبة

% 
سهول رمليه أو سلتيه رمليه مختلفة العمق  (ة مختلفةمناطق رملي -1

 ).ومتحرآة ثابتة وآثبان رمليه شبه ومتموجة مستوية
41 24 

 21 36 .ومتفرقة متقطعة مختلفةمرتفعات  -2
 20.6 35 .ومتموجة مستوية حصويةسهول  -3
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 15.2 26 .ة ومصاطب متدرجة عاليةات جبليمرتفع -4
 13.0 22   .)متفرقة (مختلفة صخرية أراضي -5
 4.0 7 .)رسوبيةدالتي ومراوح ( القوام مختلفة رسوبيةمسطحات  -6
 1.1 2 .ةوديان وروضات وفياض ومصاطب جبليه منخفض -7
 1.1 2  ومناطق المد والجزر  ة وساحلية داخليةسبخات ملحي -8

 % 100 171 جموع الم
 

 أن الجزء األآبر من مساحة مراعي المملكة يقع في المنطقة الشمالية والشرقية )2( الجدول رقم وواضح من
وأن مساحات واسعة منها توجد في المناطق الرملية المختلفة والسهول الحصوية ،  والجنوبيةىوالوسط

 مطري يقل عن ل هطو معدلتي تتلقىوالهضاب الصخرية وان اآثر من ثلثي هذه المساحة يقع في المناطق ال
ولذلك فان معظم مراعي المملكة عبارة عن أعشاب وشجيرات صحراوية متفرقة قليلة الكثافة . سنة/ملم100

ونسبة تغطيتها لسطح األرض قليلة وتتسم بانخفاض طاقتها اإلنتاجية الرعوية وتذبذب اإلنتاج من سنة إلى أخرى 
ية األمطار ودرجة انتظام توزيعها حيث يكون معظم اإلنتاج الرعوي ومن منطقة إلى أخرى حسب تذبذب آم

 .خالل مواسم األمطار
 
 

فتوجد معظمها في المنطقة الجنوبية الغربية والباقي ينتشر في ) الغابات(أما الغطاء النباتي الشجري والشجيري 
) 3(سطحي والجدول التالـي رقـم الوديان والروضات والفياض التي تتلقى إمدادًا إضافيًا من مياه الجريان ال

 .يوضح مساحات الغابات في مناطق المملكة المختلفة
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 -:مساحات الغابات وتوزيعها في مناطق المملكة : ) 3(جدول رقم 
 
 

 إجمالي مساحات الغابات بالهكتار  المنطقة
 290.000 الرياض  
 14.000 القصيم

 158.000 مكة المكرمة 
 1.009.000 عسـيـر
 239.000 تبـوك

 123.000 المدينة المنورة
 6.100 الحدود الشمالية

 300 نـجـران
 30.000 جـيـزان
 830.000 البـاحـة
 841 الشـرقية
 2.727.241 اإلجمـالـي

 
 
 :التربة  5-2
 

تعتبر معظم الترب بالمملكة العربية السعودية حديثة التكوين حيث تفتقر قطاعات التربة ألي نوع من خواص 
آما أن األمالح  التطور، ويعزي ذلك لقلة الرطوبة وللتجدد المستمر للسطح بواسطة عوامل التعرية والترسيب

والجبس وآربونات الكالسيوم التي تنتقل بواسطة الرياح تضاف إلى التربة بمعدالت أسرع من معدل فقدها داخل 
وتمثل الصحاري  . جميع أنحاء المملكةالقطاع، بيد أن هناك مساحات صغيرة من الترب المتطورة موزعة في

الرملية نحو ثلث مساحة المملكة وتتكون من الكثبان الرملية العالية المتحرآة باستمرار نتيجة لحرآة الرياح 
القوية التي تتسبب في عدم استقرارها، وبرغم أن هذه الترب تتواجد بمساحات صغيرة في آل األقاليم إال أنها 

ي صحاري الربع الخالي والنفود والدهناء آما توجد هذه الترب الرملية في شريط ضيق توجد بمساحات آبيرة ف
بفعل  دومًا رطبةمن الشواطئ الرملية على الساحل الشرقي والساحل الغربي للمملكة وتظل الترب الساحلية 

 . حرآة المد والجزرارتفاع منسوب الماء الجوفي و

 
 ضحلة إلى ضحلة ما بين) الحمم البرآانية(لسفوح ومناطق الحرات  معظم الترب في مناطق التالل واتتفاوت

 وتتصف شديدة الملوحة  تربإلىترب عديمة الملوحة وتتراوح درجات الملوحة فيها من  .جدًا على صخر المهد
التي تتواجد هذه الترب على المنحدرات .  رملية حصوية إلى طميية حصوية في هذه المواقع بأنها تربتربال

 .المتأثرة بعوامل التعرية النشطةو، االنحدارالخفيفة إلى الشديدة ح درجة انحدارها من تتراو
 
 

ية، ورقائقية في أغلب قطاعاتها، وحصوية، ويزداد يتتكون المراوح الرسوبية من ترب عميقة، في معظمها طم
ة حصوية ترسبت تحتوي المنحدرات السفلى على ترب عميقة، طميي وه مع أعماق القطاعيتحجم الحصى وآم

وام ترسبت ـتشتمل الوديان وسهولها الفيضية على ترب رقائقية تتكون من طبقات مختلفة الق و.بعامل الجاذبية
 في فترات متعاقبة، وما تزال هذه الترب تستقبل ترسيبات جديدة في فترات منتظمة، وهي ترب اتبمياه الفيضان

 موقعها في مجرى حسب باستمرار وتتعرض للغمر عميقة، معظمها طميية رملية وبعضها رملية حصوية
 .الوادي
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م ترب المملكة جيرية وذلك لعدم وفرة األمطار بالقدر الكافي لغسل آربونات الكالسيوم، غير أنه في ظمع تعتبر

بعض الترب المتطورة، قديمة التكوين، ذات السطح المستقر، أدت المناخات الرطبة في العصور السابقة إلى 
توجد هذه الترب . زئي لكربونات الكالسيوم في طبقات التربة وقد نتج عن ذلك ترآيزها في أعماق معينةتوزيع ج

وأغلب هذه الترب طميية أو رملية عميقة إلى . في السهول السفحية والسهول الرسوبية القديمة والجالسي
ا من آربونات الكالسيوم عامة وهي جيدة الصرف وخفيفة إلى شديدة الملوحة، ويتراوح محتواه .متوسطة العمق

في الترب الرملية وترتفع إلى أعلى من هذا المستوى في الترب الطميية وتشتمل الهضبة % 15 إلى 8من 
الشرقية على مساحات شاسعة من األراضي ذات الترب التي تحتوي على نسبة عالية من الجبس المتبلور في 

طيع توبعضها تحده من أسفل طبقة جبسية صلبة ال تسبعض أو جميع طبقاتها وهي ترب ضحلة إلى عميقة 
 .جذور النبات اختراقها

 
 
 

في األجزاء الشرقية من المملكة عامة وفي بعض المواقع في ) السبخات(حواض المغلقة أليوجد العديد من ا
 لعدم وتبقى بها المياه دون صرف، تستقبل هذه األحواض مياه الصرف من المناطق المجاورة، السهول الوسطى

ولذا فالترب داخل هذه األحواض مالحة للغاية، آما أنها تتميز بمستوى مرتفع للماء  ، وجود مخارج بها
 تمثل بعض هذه األحواض في الحقيقة مواقع لمستنقعات قديمة ،األرضي، وتعلو سطحها قشرة من األمالح

الجزر، ويتذبذب مستوى الماء انفصلت عن البحر وبعدت عن مدى حرآة األمواج التي تحدثها حرآة المد و
 .األرضي فيها ارتفاعًا وانخفاضًا متأثرًا بمستوى المد والجزر

 
 في بعض مناطق سهل تهامة على تجمع أآاسيد األلمنيوم والحديد وتكون في -تحتوى الترب الطميية العميقة 

رب في بعض الترسبات معظمها تربًا طميية، وحصوية في بعض األحيان، وتوجد مساحات محدودة من هذه الت
 .المحلية في الحرات في الجزء الغربي من الدرع العربي غير أن الترب هنا محمرة وحصوية

 
تميز مرتفعات عسير بصيف معتدل ولذا فإن نظام رطوبة التربة يعتبر مماثال لنظام رطوبة التربة تحت مناخ 

 .) xericزيريك (البحر األبيض المتوسط 
 

 لترب الرئيسية بالمملكة ومساحاتها وصالحيتها للزراعة المرويةأنواع ا) 4(جدول رقم 
 

 الصالحية للزراعة المروية المساحة النــوع م

 صالحة للزراعة على نطاق واسع 17.820.300 آالسي أورثيدس 1

 - آالسي أورثيدس -توري أورثنتس  2
 أراضي صخرية

 صالحة للزراعة على نطاق واسع  42.837.200

 اعة على نطاق واسعصالحة للزر 2.402.000 آامب أورثيدس 3

 محدودة الصالحية للزراعة 16.227.700  آالسي أورثيدس-جبسي أورثيدس 4

 صالحة للزراعة على نطاق واسع 1.306.000  توري سامنتس-توري فلوفنتس  5

 ضيق في  غير صالحة للزراعة إال على نطاق 6.611.800  آامب أورثيدس-حجارة برآانية  6
  مواقع منخفضة متفرقة بين

 ية األراضي الصخر
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 - أراضي صخرية -توري أورثنتس  7
 زير أورثنتس

غير صالحة للزراعة إال على المنحدرات  525.300
 الوديان  على سفوحمساطبالالمدرجة و

 الضيقة
 غير صالحة للزراعة 53.672.800 توري أورثنتس أراضي صخرية 8

ى نطاق ضيق في غير صالحة للزراعة إال عل 80.059.700 توري أورثنتس-توري سامنتس 9
 مواقع معينة بين الكثبان الرملية

 غير صالحة للزراعة 2.895.600 توري سامنتس -سامنتس يودي10

 صالحة للزراعة على نطاق واسع 28.300 يوتروآريبتس -اآوبيتس ل هاب11

 غير صالحة للزراعة 613.300 ت مستنقعا-سال أورثيدس 12
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 :الموارد المائية  5-3
 

 انهار أو جداول دائمة الجريان بهاال توجد القالئل  التي  العالم من دولتعتبر المملكة العربية السعودية 
 أساسه القطاعات الذي تطورت على األساسي تشكل العامل  مصادر مياه سطحية وجوفيةولكن لديها 
د الماضية ويمكن تقسيم الموارد المائية في المملكة على  خالل العقو الحضرية والصناعيةو الزراعية

 :النحو التالي
 

  :المياه السطحية 5-3-1
 

 وحدوث السيول ولعل األمطار وتتجمع نتيجة هطول األرضهي المياه التي توجد على سطح 
ويبلغ عدد محطات قياس ) محطة مالآي(م 1953أقدم تسجيل للسيول سجل في وادي جازان عام 

 المختلفة في مواقع مختارة منها األودية على مجاري إقامتها محطة ويتم 60 حوالي السيول
وهناك طرق متعددة ألخذ القراءات منها ويتم االستفادة من بيانات السيول والفيضانات عند 

 . وغيرهاواألنفاقتصميم وبناء السدود وإقامة الجسور 
 

 تغطي Drainage Basins األمطارلتجميع  ةمائيالض احواأل عدد آبير منيوجد بالمملكة آما 
 مليون متر 2045 بحوالي Runoffقدرت مياه السيول .  مليون آيلومتر مربع1.3أآثر من

في منطقة % 10منها في المنطقة الجنوبية الغربية وحوالي % 60مكعب بالسنة حيث تحدث 
. د التخزين للمياهقامة سدوإتين المنطقتين خصائص اجبال طويق بمنطقة الرياض وتتوفر في ه

 . السيولإجماليمن % 60  تقدر بحواليمستفاد منها بشكل فعالال نسبة السيول غير أن
 

 :Alluvial Aquifers)  (الطبقات المائية الوديانية 5-3-2
 

 حبيباتها بين الناعم والخشن جدًا أحجامتتكون الرواسب الوديانية من صخور فتاتيه تختلف في 
التأثيرات المناخية  وتتحكم بخصائصها عوامل طبيعية تشمل األوديةي وتتجمع عادة في مجار

وتزيد مياه السيول والفيضانات حجم هذه ، والتعرية وعوامل النقل سواء آانت ريحية أم مائية
تتميز الرواسب  آما ضافية مع آل حادثة سيل أو فيضانإليها آميات إالرسوبيات حيث تنقل 

تختلف والمسامية و على خزن المياه الجوفية مثل ارتفاع النفاذية الوديانية بخصائص جيدة تساعد
متر 100لى أآثر من إمتار أ 10حواض المائية في سماآة رواسبها فهي تتراوح بين أقل من ألا

 .  األفقي لكنها محدودة االمتداد
 
 
القرى تعتمد مناطق الدرع العربي على هذه النوعية من الطبقات المائية حيث تترآز المدن وو

 التي تمر بالقرب منها ويالحظ في السنوات القليلة األوديةوالمزارع بالقرب من مسارات 
 استنزاف مياهها وبالتالي إلى الذي أدى األمرالماضية ازدياد معدالت الضخ من هذه الطبقات 

تلبث أن تتغذى هذه الطبقات مباشرة بعد  نضوب مياه بعض المناطق في سنوات الجفاف لكن ال
 .  وحدوث السيولاألمطارول هط

 
 : الطبقات غير المحصورة من الطبقات المائية الرئيسية والثانوية 5-3-3

 
 تعرف بالجزء غير األرضيتألف آل متكون جيولوجي من منطقتين إحداهما ظاهرة على سطح 

عرف ت وا بصخور متكون احدث منهاة مغطواآلخرى Unconfined Partالمحصور 



 20

 فإذا آان المتكون الجيولوجي يختزن الماء وفيه خاصية القدرة Confined Partبالمحصور 
 غير المحصورة من فاألجزاء Aquifer بكمية اقتصادية فيعرف بالطبقة المائية هنتاجإعلى 

 تمتاز بقدرتها على االستجابة للتغذية من جراء Unconfined Aquifersالطبقات المائية 
 باطن باتجاهسيول التي تمر عبرها حيث تتسرب هذه المياه  عليها أو من جراء الاألمطارهطول 

 ،  مباشرةاألمطار مستوى سطح الماء ويالحظ ذلك جليًا بعد هطول إلىالطبقة حتى تصل 
الساقطة على منطقة البئر األمطار بار مع آمية آلوتجري عادة مقارنة ارتفاع مناسيب المياه في ا

 . مطار وطالت مدتهاألآلما ازدادت آثافة هطول ا يةحيث يالحظ ارتفاع مناسيب المياه الجوف
غير جزاء أجزاء محصورة وألها ) رئيسية وثانوية( طبقة مائية 18ويوجد بالمملكة أآثر من 

 . محصورة
 

 : الجوفيةالمياه 5-3-4
 

ومن هذا المنطلق ينابيع بار أو آرض على شكل عيون أو األتظهر المياه المختزنة في باطن 
  -:قسم إلى قسمين آبيرين  تنالمياه الجوفيةفإن يولوجية المملكة وتمشيا مع ج

 
 .منطقة صخور القاعدة المرآبةالمياه في ) 1

 .منطقة الصخور الرسوبيةالمياه في ) 2
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 :حالة المياه الجوفية في منطقة صخور القاعدة المرآبة 5-3-4-1
 

 ، المدينة المنورة ، مكة المكرمةتتواجد صخور القاعدة في عدد من المناطق أهمها 
 وهكذا تعتمد الخ ،... الدوادمي وعفيف وبيشةمحافظات نجران و، الباحة، حائل، عسير

مطار وآثافتها ومدى تكرارها وعلى األساسا على هطول أطق االمياه في هذه المنآمية 
تحتها من صخور  ومااألودية تختزن المياه في رواسب حيث  منها ، ةالسيول الناتج

 مطار أو تباعدت فترة هطولها، تأثر المخزون الجوفي آمًاألذا قلت اإمشققة فمفككة و
د المخزون دامطار آما يزأل بزيادة اهاد المخزون الجوفي وتتحسن نوعيتد ويزونوعًا

وعلى نفاذية ومسامية هذه الرواسب ودية في باطنها ألالجوفي بزيادة سماآة رواسب ا
. 

 
 :الصخور الرسوبيةحالة المياه في منطقة   5-3-4-2

 
 مليون متر مربع ويبلغ سمك 1.5تقدر مساحة المنطقة المغطاة بهذه الصخور نحو 

إال طبقات حاملة للمياه بكميات آبيرة في بعضها ، على  متر، وتحتوي 500 هذه الصخور
خرى وقد أخر، ومن طبقة إلى آلنوعية المياه وآمياتها وعمق وجودها تختلف من مكان أن 

لف سنة وان استعاضة مياهها أ 30 ر مياه بعض الطبقات قد اختزنت من قبلن عمأوجد 
قيست بالمخزون الجوفي أو سحب المياه منها  ذا ماإ.   قليله مطار آمياتألعن طريق ا

تعتمد على آثافة  ن الطبقات الحاملة للمياه في منطقة الصخور الرسوبية الأوهذا يدل على 
 أو منكشفات الصخور الرسوبيه، طقة صخور القاعدةهو حاصل في من مطار بعكس ماألا
والمتكون عبارة عن طبقة من الصخور   متكون28تحتوي الصخور الرسوبية على و

ة معينة تختص بنوع من الصخور مثل الحجر الرملي أو الجيري يتكونت تحت ظروف بيئ
اوح عمر سفلها من طبقات بصفات خاصة بها ويترأويمكن تمييزها عما يعلوها أو يكون 

دلت الدراسات الهيدروجيولوجية قد المتكونات من العصر الكمبرى إلى الرباعي والحديث و
 من عشرين تختزن مياه جوفية صالحة )متكون(ة أحواض مياه جوفية ن تسعأعلى 

 محلية بأسماءلالستعمال وتغطي مساحات شاسعة في المملكة وسميت هذه المكونات 
 ، آما أن نوعية المياه وآمياتها قد تختلف العلمية باألسماءر  من ناحية العمأساساومرتبطة 
 نوعية المياه تتحسن آلما قربنا من منكشف  فإنخر لنفس الطبقة وعلى العمومآلمن موقع 

  .الطبقة الحاملة للمياه
 
 
 

 عض المعلومات عن المتكونات الهامة الحاملة للمياه في المملكةبيوضح ) 5(جدول رقم 
 

عمق المتكون   من المتكوناالستفادةمناطق  المتكون
 )متر(

 متوسط عمره 
 ) سنة مليون(

 28.000 800-400  شمال تبوك- حائل-القصيم الساق
 30.000 900-400  الربع الخالي - نجران-وادي الدواسر الوجيد
 15.000 1070 -390  القريات -القصيم - الجوف -تبوك تبوك
 25.000 400-300 الرياض جورالمن

 16.000 1000-900  وادي العتش شماًال والبحرين شرقًاإلىمن وادي الدواسر جنوبًا  الوسيع
 وادي الدواسر جنوبًا إلى شماًال واألردنمن حدود المملكة مع العراق م الرضمةأ

  المنطقتين الشرقية  والشمالية الشرقيةأجزاءويشمل بعض 
210-700 22.000 

  120 -80 أجزاء الشمال الشرقي والربع الخالي وتشمل بعض مظويمتد على مع الدمام
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 من المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية والربع الخالي
 الخليج إلى وشرقًا األردن حدود إلىمتد من وادي الفيران شماًال ي ينالنيوج

 من المنطقتين الشرقية والشمالية الشرقية والربع أجزاءالعربي وتشمل 
 الخالي

100-180  

 
 
 
 :المناطق الساحلية 5-4
 

 آم محاذية 1473 آم محاذية للبحر األحمر و2527 آم منها 4000تبلغ أطوال شواطئ المملكة حوالي 
 جزيرة 1265للخليج العربي والسهول الساحلية الغربية تعرف بسهـل تهامـة وتكـون الشواطئ قليلة التعرج وبها 

في الخليج العربي ومعظم الجزر غير مأهولة ويتكون السهل  جزيرة 100 جزيرة بالبحر األحمر و1165منها 
الساحلي الغربي من تكوينات بحرية تغطيها رسوبيات رملية هوائية آما تنتشر في بعض أجزائه المسكوبات 
البرآانية والسباخ وتجري به عدة أودية تتجه من الشرق إلى الغرب أما الساحل الشرقي فهو منخفض عن 

ى بطبقة رقيقة من الرمال وتكونت به عدد من السباخ والمستنقعات الداخلية ويتميز هذا السطح ومستٍو ومغط
 .الشاطئ بوجود العديد من الرؤوس والخلجان

 
 
 
 
  

 :اة الفطريةيالح  5 -5
 

نواع أوضحت الدراسات تواجد بعض أتتنوع الحياة الفطرية الحيوانية في المملكة بتنوع بيئاتها وقد 
 :  في البيئات التاليةالحيوانات البرية

 
رانب البرية والجرابيع الصغيرة والثعالب والقنافذ والنيص األاآثر الحيوانات انتشارًا  :بيئة الحرات الشمالية •

 وهناك ةعداد قليلة من الضباع المخططأجد اوالضب والورل ومن اهم الثدييات غزال الريم واالدمي آما تتو
نها موجودة وعلى وشك أئات ومن المحتمل يتعيش في هذه الب نهاأراسات نواع من الثدييات تشير الدأربعة  أ

عيش في هذه تسيوي والذئب والغزال العفري والمها العربي واألت وهي الفهد ضنها انقرأو أاالنقراض 
همها العقاب الذهبي وصقر الباشق وحجل الرمال والسمان واهم طائر يعيش في هذه أالبيئات عدد من الطيور 

 .ة هو طائر الحبارىالبيئ
 

رانب البرية والجرابيع الصغيرة والثعالب والقنافذ األالحيوانات انتشارًا  أآثر :بيئة هضاب المنطقة الشمالية •
عداد أهم الثدييات غزال الريم وفي المواقع الجبلية الوعرة يتواجد الوعل بأوالنيص والضب والورل ومن 

نواع الصقور وطائر الحبارى الذي يتواجد أهمها بعض أور وقليلة  ويعيش في هذه الهضاب عدد من الطي
 .عداد قليلة في فصلي الشتاء والربيعأب

 

يعيش في هذه المواقع الغزال العفري والجبلي واالدمي والضبع  :الهضاب الواقعة شرق جبال السرواتبيئة  •
ي والقطا المتوج والبلشون المخطط والذئب العربي والثعلب الرملي والوبر ومن الطيور يوجد الحجل الرمل

 .بيض والحبارىألا
 

 يتواجد في هذه البيئة عدد آبير من الحيوانات البرية بسبب تنوع بيئتها ووعورتها :بيئة جبال السروات •
 الحيوانات المشار لها في الفقرة السابقة تتميز إلى فباإلضافةووجود البيئة المناسبة من حيث الملجأ والغذاء 

 - وآذلك طير الشكرة واألسمر من الطيور مثل النسر الجريفوني عديدة أنواعة منها بوجود المناطق المرتفع
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 الحمام - الحجل المغربي احمر الساقين - الشاهين المغربي -العوسق -عقاب السهوب -الصقر الحوام 
 -مامة الصغيرة  الس- سمامة الجبال - البومة االفريقية - الوقواق - قمرية النخيل -الصخري حمام الزيتون 

  . وغيرها- نقار الخشب العربي -معول الرمادي  بوأ –الوروار الهدهد 
 
لى عدد من إضافة إبيض الذنب والخفاش أل ارفي بعضها الغزالن والنس يعيش  : األحمربيئة جزر البحر •

المنقار  ذو االستوائي الطائر أهمها والبرمائيات وسالحف البحر والدالفين وطيور بحرية من فالزواح
 اهمها الحدأة يةلبيضاء وبعض الطيورالبرا واألطيش البني والبجع والنورس القاتم والنورس ذو العين األحمر

 قمرية النخل ومن الطيور الشاطئية مالك - المطوقة األفريقية القمرية - الخرشنة -الرخمة المصرية -السوداء 
 . وغيرها... قور بلشون البقر والص-زاق السرطان  زق- ملعقة أبو وطائر - األرجواني و األخضرالحزين 
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 : تدهور الموارد الطبيعية المتجددة في العوامل المتسببة أهم : سادسًا
 
 :العوامل الطبيعية والتغيرات المناخية  6-1
 

تقع معظم مناطق المملكة ضمن المناطق الجافة عدا الربع الخالي فيصنف ضمن المناطق شديدة الجفاف 
 ألف آيلو متر مربع 717سروات ضمن المناطق شبه الجافة ، وتشغل الصحاري الرملية حوالي وجبال ال

 ترب وتشغل المساحة المتبقية هضاب وحرات وسهول حصوية وجبال ،  وتغلب على جزء آبير من
 ونتيجة لهذه جيرية وذلك لعدم وفرة األمطار بالقدر الكافي لغسل آربونات الكالسيومالترب الالمملكة 

الظروف فإن بيئة المملكة من البيئات الهشة والتي تكون حساسة ألي تغير سواء ناتج عن نشاط بشري أو 
ظروف طبيعية ومن أهم العوامل الطبيعية المؤثرة على الموارد هي حالة الجفاف والتي نشأت بسبب 

قد عدد من العلماء أن ظروف مناخية ال يمكن التحكم فيها ، وقد استمر جفاف المنطقة منذ زمن بعيد، ويعت
معظم المنطقة آانت جافة على مر السنين إال أن بعض الباحثين يؤآدون بأن وجود مياه في الطبقات 
الصخرية الجوفية ال بد أن يكون نتيجة لفترة أو فترات مطيرة تعرضت لها منطقة الشرق األوسط وشمال 

آما أن صور رسومات األبقار التي تم العثور أفريقيا قبل عشرين ألف سنة أثناء العصر الجليدي األخير، 
عليها على الصخور بالقرب من مدينة الطائف وفي الصحراء الكبرى تشير إلى برودة الطقس في فترة 

ويسود االعتقاد حاليًا بأن شمال أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط آانت مناطق تنتشر فيها مروج من . سابقة
 سنة وهذا ما تؤآده وجود جذوع األشجار المتحجرة في 6000-4000األعشاب الخضراء حتى قبل حوالي 

وهناك من يشير إلى أن الجفاف في ازدياد مستمر  في الوقت الراهن إال أن عدم .  أجزاء متفرقة من المملكة
انتظام الهطول المطري في المناطق الجافة ال يسمح بإثبات صحة هذه الزيادة بشكل قاطع ولكن هناك شبه 

أن الجفاف سمة من سمات دورات المناخ القصيرة في هذه المنطقة وأنه سيتكرر وما يدعم ذلك هو إجماع ب
التغيرات الكبيرة في آميات الهطول في المملكة العربية السعودية فقد تراوحت آميات الهطول في حائل من 

 1977د في عام  وفي الجوف من مليمتر واح1976مليمتر في عام  325 إلى 1970 مليمتر في عام 26.5
 وهذه الحالة تكررت في التسعينات من القرن الماضي وقد أدت فترات 1983 مليمتر في عام 93إلى 

الجفاف في الخمسينات الميالدية من القرن الماضي إلى نفوق معظم حيوانات الرعي في المنطقتين الشمالية 
إلعانة للمربين لمواجهة سنوات الجفاف والشرقية من المملكة وتم بعد ذلك تبني سياسة توفير األعالف وا

ولكن هذا أدى بدوره إلى زيادة الضغوط على الغطاء النباتي الطبيعي وآذلك الحياة الفطرية وسيتم إيضاح 
وفي ضوء ما تقدم فإن الجهات ذات العالقة في المملكة تضع برامج يتم بموجبها أخذ . ذلك الحقًا

تي تسود معظم مناطق المملكة من فترة إلى أخرى آما أن هناك االحتياطات للتكيف مع فترات الجفاف ال
 .توجه إلى وضع سياسات وإجراءات وآليات للتحكم في أعداد حيوانات الرعي وتحرآاتها 

 
 :النشاطات البشرية  6-2
 

 :االقتصادية واالجتماعيةالتنمية  6-2-1
 

الزراعة ملكة أن تكون مهن منذ القدم وحتى عهد قريب فرضت الظروف البيئية السائدة في الم
حيث  هي المهن الرئيسية لمعظم سكانها  وصيد األسماك وتربية الحيوانات على المراعي الطبيعية 

 الوسيلة المالئمة لالستفادة من الموارد الطبيعية القليلة المتاحة وخاصة المراعي والمياه ، وقد تآان
من السكان حتى قبل % 70شاط ما يقرب من استوعبت مهنة الرعي واإلنتاج الحيواني التقليدي ن

 خطط  بعم  س1970داًء من عام ـبت انفذت المملكة.  القرن الماضياآتشاف البترول في الثالثينات من 
م مستمرة ، ومن الطبيعي أن يصاحب 2004-2000  السابعة التنميةتنموية ناجحة ومازالت خطة

ضر بعض اآلثار الجانبية فيما يتعلق بالبيئة والموارد التوسع االقتصادي السريع ومعدالت التنمية والتح
 .الطبيعية المتجددة في المملكة
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رتفعت نسبة سكان الحضر خالل قد امليون نسمة و 23.5حوالي  حاليًا يبلغ عدد سكان المملكة
إلى % 58أن االرتفاع قد تراوح ما بينبعض التقديرات حيث تشير  م2000 إلى 1974الفترة من 

دى أوالذي في زيادة التوسع الحضري المعدل المرتفع لنمو السكان في المملكة هذا وساهم  %80حوالي 
يمكن اعتبار ارتفاع متوسط  آما .لى بعض الضغوط على البيئة وزيادة الطلب على مواردهاإبدوره 
ث  في زيادة هذه الضغوط حيساهمتالفرد السنوي في المملكة من العوامل المهمة األخرى التي دخل 

ريال  27.250 إلى 1969في عام )  دوالر أمريكي849أي ما يعادل (ريال سعودي  3.185ارتفع من 
  .م2000في عام ) دوالر أمريكي 7.000أي ما يعادل (سعودي 

 
  :التنمية الزراعية 6-2-2

 
 وتحسن الوضع االقتصادي  الماضيبعد اآتشاف البترول وارتفاع أسعاره في النصف الثاني من القرن

تمليك األراضي الزراعية للراغبين بالدخول في هذا (حظي قطاع الزراعة بأهمية خاصة ، للمملكة
االستثمار بدون مقابل ودعم وسائل اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني مثل شراء القمح بأسعار 

ى تربية تشجيعية، بناء السدود، دعم شراء أعالف الحيوانات وخاصة الذرة والشعير إلعانة البدو عل
 وأن هذا الدعم الذي )، آما تم حفر العديد من اآلبار حيوانات الرعي ورعايتها والتغلب على آثار الجفاف

قدم للقطاع الزراعي يعكس قناعة أصحاب القرار في المملكة بالدور الفعال لهذا القطاع في زيادة وتنويع 
ائية الرئيسية وقد القى هذا االهتمام والدعم مصادر الدخل الوطني وتحقيق االآتفاء الذاتي من السلع الغذ

من قبل الدولة استجابة آبيرة من المستثمرين للدخول في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني 
 مليون 12.000مما أدى إلي إنشاء حوالي ستة آالف مشروع زراعي متخصص بلغت تكلفتها حوالي 

 الشرآات الزراعية المساهمة ، وبلغ أعلى معدل للنمو السنوي دوالر وقد واآب ذلك إنشاء العديد من
 1.7وزادت المساحة المزروعة حيث بلغت %. 8.6م حيث وصل إلى 1995للقطاع الزراعي سنة 

ونتيجة . م، وآما واآب ذلك أيضًا زيادة ملحوظة في اإلنتاج الزراعي بوجه عام1995مليون هكتار عام 
مرين ولعدم وجود ضوابط وأنظمة تأخذ باالعتبار الجانب البيئي أثناء لضعف الوعي البيئي لدى المستث

تنفيذ البرامج التنموية بصفة عامة فقد صاحب تلك التنمية الزراعية عدد من اآلثار السلبية مما نتج عنها 
حدوث تدهور للموارد الطبيعية المتجددة في بعض المواقع وذلك بفعل التوسع الزراعي الكبير على 

راضي المراعي والغابات واألراضي الهامشية واالستغالل المكثف للموارد المائية الجوفية حساب أ
  .الخ...والتوسع في استخدام المبيدات واألسمدة

 
 : توفر فرص العمل والخدمات وتقديم اإلعانات 6-2-3

 
أدى ذلك  نهضة حقيقية في جميع مرافق الحياة المختلفة وقد األربعة عقود الماضيةشهدت المملكة خالل 

إلى تغيرات آثيرة في المجتمع الرعوي والزراعي حيث توفرت الوظائف المختلفة وإمكانيات مزاولة 
ستغالل واهم هذه  إلى حدوث تغيرات حادة في تلك المجتمعات وفي أنماط االىاألنشطة األخرى مما أد

  -:هيالتغيرات 
 

 للنباتات حديثة  واستغاللهاالمناطق الرعوية في مواسم النمونقل الحيوانات إلى سهولة  6-2-3-1
ووفرة عدد ) الصهاريج(آما مكنتهم سيارات نقل المياه   دور البادرةها قبل تجاوزالنمو

أطول ى أقصى مناطق الرعي الوعرة والبقاء فيها ـاآلبار إلي الوصول بحيواناتهم إل
لبقاء ، آما مكنهم توفر األعالف المعانة إلى افترة ممكنة بغض النظر عن حالة المرعى

في المرعى حتى بعد أن تنتهي موارده الرعوية واستطاعوا االحتفاظ بحيواناتهم رغم 
 .تدهور المراعي وساعدهم على ذلك سهولة الحصول على الخدمات البيطرية مجانا
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 القادرين على ةوالبادي  إلى هجرة أبناء المزارعين األخرىأدى توفر الوظائف والمهن  6-2-3-2
 البعلية في معظم مناطق الدرع  هجرت الزراعةبالتاليوالعمل إلى المدن والقرى 

 . إلى آبار السن من الرجال والنساء والزراعة بالقطعانالعناية  وأسندت مهمة العربي
  ، والذين غالبًا الأخرى عمال مستقدمين من بالد إلى والرعي الزراعةة نأسندت مه 6-2-3-3

 مما تسبب في ة الحيواناتتتوفر لديهم أي خبره في مهنتي الزراعة والرعي أو تربي
 .حدوث أثار سلبية عديدة ليس المجال لحصرها هنا

ة و تأد 6-2-3-4 ات الزراعي الف اإلعان عر األع ص س ةرخ ن المدعوم ة م ي الدول ا ف  وتوفره
يالدي الماضي         األسواق ى سهولة دخول قطاع         في السبعينات والثمانينات من القرن الم  إل

ع ارج المجتم ن خ واطنين م ن الم ة و الزراعيآخر م ة مهن ة أو الرعوي لمزاول   الزراع
واني   اج الحي ي واإلنت تفادةالرع ه  لالس ذي تقدم دعم ال ن ال ة ،   م ام الدول ذلك نظ ر ب  وتغي

اط      ويالرع و اإلنتاج الزراعي  ى أنم اه         إل وارد وخاصة المي ى الم  زادت من الضغوط عل
د سعت                       ادة التصحر ولق ى زي ا ساعد عل اتي الطبيعي مم ى    والتربة والغطاء النب ة إل الدول

 .معالجة هذا التغير من خالل عدد من اإلجراءات سيتم التطرق لها الحقًا
 إلى زيادة عدد الحيوانات التي الرعاةتجه احدث تغير في حجم القطعان نفسها حيث  6-2-3-5

 وبدأت القطعان اإلنتاج تكاليف ارتفاعيربونها وبالتالي آبر حجم القطيع للتغلب على 
 االنتشارلبدو في التناقص آما بدأت مزارع تربية الحيوانات في  لالمملوآة الحجم الصغيرة

 .داخل أراضي المراعي نفسها
% 3 إلى حـوالي الماضين القرن ـ في التسعينات مأنخفضد البدو الرحل قد درغم أن ع 6-2-3-6

 ة على المراعي الطبيعيالمرباة فإن أعداد الحيوانات ةفقط من عدد السكان الكلي للمملك
من % 60 مهنة الراعي األجير، وتدل بعض التقارير أن انتشار وزاد ةرزادت بنسبه آبي

أصحاب قطعان الرعي حاليًا هم من المستقرين أو شبه المستقرين في المدن والقرى، 
 أصبح يميل إلى البقاء بحيواناته أطول فتره  حيثوالعدد القليل الذي يعتبر مترحًال جزئيًا

  . في موقع رعوي واحدممكنة
 

 بفضل اختيارياقد حدث ) وخاصة توطن الرعاة( التغير في المجتمع الرعوي ونمط الرعي نفسه إن هذا
 في جميع مناطقها إن آل هذه التغيرات التي حدثت في القطاع الرعوي قد المملكةالخدمات التي وفرتها حكومة 

 بين نالتوازنت تحافظ على التي آا) ندرة المياه والمراعي (ةمكنت الرعاة من التغلب على المحددات الطبيعي
 مساحة بأآبر عدد من حيواناتهم داخل االحتفاظ للمرعى، مما مكنهم من اإلنتاجية ةعدد الحيوانات والقدر

 ونتج عن ذلك تدهور في واستمراره مما أدى إلى حدوث الرعي الجائر ممكنة من المرعى وألطول فتره محدودة
 في معظم مساحات المراعي متفاوتةووضوح مظاهره بدرجات الغطاء النباتي وإلى تسريع عملية التصحر 

 الرعويةالموارد ب دون مراعاة للتدهور الذي لحق  تهيئة الظروف المناسبة للمربين وأدى ذلك إلى بالمملكة
 .المحلية

 
 

 التوسع الحضري 6-2-4
 

سات لقد زاد عدد سكان المملكة بشكل آبير خالل نصف القرن الماضي حيث تشير بعض الدرا
 مليون 23.5 مليون نسمة ويبلغ حاليًا حوالي  3.25م 1950أن سكان المملكة آان في عام 

نسمة آما ارتفعت نسبة الهجرة من المدن الصغيرة والقرى والبادية إلى المدن الرئيسية وقد 
من إجمالي السكان % 16م آانت 1950أشارت بعض الدراسات أن نسبة سكان الحضر عام 

منهم في مدن الرياض وجدة وحاضرة الدمام ، % 60ويسكن % 80بلغت م 2000وفي عام 
ومن الواضح أن المملكة شهدت خالل العقدين الماضيين نهضة عمرانية آبيرة خاصة في 
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المدن الرئيسية وقد تطلب ذلك توسع أفقي آبير شمل جميع المدن واألرياف وقد ساعد في ذلك 
 وتقديم القروض وازدهار تجارة العقار آذلك تم ارتفاع مستوى الدخل للفرد وتوفر الخدمات

إنشاء شبكة من الطرق المعبدة تربط جميع مدن المملكة وقراها و بالدول المجاورة حيث 
م 2000 آم عام 47351م إلى نحو 1969 آم عام 8000ازدادت أطوال الطرق المعبدة من 

وقد صاحب هذا . آم15463وتم التخطيط لتنفيذ شبكة من الطرق المستقبلية مجموع أطوالها 
التوسع تأثيرات بيئية عديدة منها التوسع الحضري على حساب األراضي الزراعية وأراضي 
الغابات والمراعي آما حدث تدمير آبير للغطاء النباتي والتربة وإعاقة جريان المياه في 

وث للتربة المناطق المحيطة بتلك التجمعات وخاصًة مواقع استخراج مواد البناء آما حدث تل
 .والمياه والبيئة الزراعية من المخلفات الحضرية والصناعية

 
 
 

 : السياحة والتنزه 6-2-5
 

% 24لوحظ بأن توجه األسر السعودية لقضاء العطالت بالداخل منخفض حيث ال يزيـد عـن 
مما يشكل عبًأ إقتصاديًا غير مباشر على % 76بينما تصل نسبة من يتجهون للخارج الى 

 مليار 4.25اد السعودي حيث يبلغ حجم ما تنفقه تلك األسر سنويًا على السياحة الداخلية االقتص
 مليار ريال لذلك فقد بدأت المملكة تهتم بتنمية القطاع 31ريال وما ينفق على السياحة الخارجية 

السياحي حيث أنشأت هيئة عليا للسياحة وبذلت جهود آبيرة لدعم السياحة الداخلية وتجهيز 
بنية األساسية والخدمات لها وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في هذا المجال وأبرز الجهود ال

تمت في المدن التي تقع بها المشاعر المقدسة والمدن الرئيسية وذات المناخ والطبيعة المتميزة 
ة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة وأبها والطائف والباح(وآذلك المدن الساحلية 

ونظرًا إلى أن البعد البيئي وحمولة تلك المنشئات لم يؤخذ في االعتبار عندما بدأ في ) والدمام
الغطاء (إنشاء البنية األساسية فنتج عن ذلك تدهور ملحوظ للموارد البيئية في المناطق الجبلية 

وداخل وتجريف وردم معظم بيئات المناطق الساحلية حول ) النباتي والتربة والحياة البرية
حدود المدن الساحلية وتلوث ملحوظ في معظم المواقع ومن المتوقع أن يستمر النمو في القطاع 
السياحي وبشكل آبير خالل السنوات القادمة ، لذا فقد بدأت الهيئة العليا للسياحة بعد إنشائها 

م بوضع سياسات واضحة للسياحة واالستثمار في المجال السياحي آخذة في 2000عام 
 .عتبار البعد البيئياال
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  مظاهر  التصحر :سابعًا

 
 
  المراعي 7-1
 

رغم آبر مساحة المراعي بالمملكة والتنوع الواضح في غطائها النباتي الطبيعي ووجود عدد 
آبير من األنواع النباتية الرعوية الجيدة إال أن حالة المراعي الطبيعية بها تعتبر فقيرة بوجه عام حيث 

الجبال والهضاب والتالل في المناطق الشمالية (ة منها تعتبر شبة خالية من النباتات أن مساحات آبير
ومساحات أخرى غطاؤها النباتي قليل الكثافة آما أن هناك مساحات واسعة قد ) والشرقية والوسطى

 والتوسع الزراعي والعمراني على حساب أفضل تدهور غطاؤها النباتي نتيجة لالستغالل المكثف
 نوع 200 وقد أشير في بعض الدراسات أن  وتكرار حدوث دورات الجفاف الطويلةق الرعويةالمناط

من مساحة % 28.1 في المملكة بحوالي  ةتقدر مساحات المراعي الفقيرنباتي مهدد باالنقراض آما 
أما المراعي الممتازة % 31والمراعي الجيدة بحوالي ، %32.5المراعي الكلية ، والمتوسطة بحوالي  

يتواجدان حاليًا في المناطق التي ) الجيدة والممتازة(رينيفقط والقسمين األخ% 8.4فتقدر نسبتها بحوالي  
تزان مائي افضل آبعض إحالت الظروف البيئية دون استغاللها استغالًال مكثفًا والتي يتمتع بعضها ب

 إنتاجياتها الرعوي حالة المراعي الطبيعية) 6( ويوضح الجدول رقم الوديان والروضات والفياض
 .  بالمملكة 

 
 حالة المراعي الطبيعية وإنتاجها الرعوي) 6(جدول رقم 

 
 

 
 حالة المراعي

 

 من المئوية النسبة
 مساحة المراعي 

  %الكلية

 الكلية المساحة
 بالهكتار

 

 اإلنتاجية متوسط 
 سنه /هـ /آجم

  جافهمادة

 اإلنتاج الكلي
 مادة/سنه /طن

 جافه 

 2.500.000 180 14.000.000 8.4 مراعي ممتازة
 6.400.000 120 53.000.000 31.0 مراعي جيدة

 4.900.000 88 56.000.000 32.5 مراعي متوسطة
 1.700.000 35 48.000.000 28.1 مراعي فقيرة

 15.500.000 -- 171.000.000 %100 لمجموع ا
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 والدراسات األخرى لبعض الخبراء  نتائج الدراسات التي قامت بها الشرآات االستشاريةوقد أوضحت
أو بمراآز األبحاث  الزراعة وزارةبالمحليين والدوليين الذين عملوا في مجال حصر وتقييم المراعي الطبيعية 

،إن متوسط اإلنتاج العلفي الكلي من المراعي الطبيعية  التابع لها أو بعض المنظمات العربية واإلقليمية والدولية
وعلى اعتبار إن معامل االستغالل الرعوي المناسب ، طن مادة جافة رعوية في السنةمليون  15.4بالمملكة يبلغ 

من اإلنتاج الرعوي السنوي فان اإلنتاج الرعوي % 50 الجافة يبلغ حوالي هلمراعي المناطق الجافة وشب
مليون وحدة  1.7ذية وهذه الكمية تكفي لتغ. مليون طن سنويا 7.7المأآول والمتاح لحيوانات الرعي يبلغ حوالي 

 الجافة إلى هحيوانية بقرية سنويا على أساس أن الوحدة الحيوانية البقرية تحتاج تحت ظروف المناطق الجافة وشب
 .طن علف اخضر جاف في السنة لكي تحافظ على حياتها وتنتج إنتاجا جيدا  4.5

  ] راس واحدة من البقر =من اإلبلراس واحدة = خمسة ماعز = خمسة أغنام = الوحدة الحيوانية البقرية [ 
 

 زيادة واضحة في أعداد الثروة الحيوانية آما أوضحت العديد من الدراسات واإلحصاءات حدوث
القطاع ( أعداد الثروة الحيوانية التي تستغل المراعي الطبيعية حيث بلغ العشرين سنة الماضيةبالمملكة خالل 

  ان،ـمن الض% 45(مليون وحدة حيوانية بقرية  2.6 يبلغ حوالي  المراعي الطبيعيةىالتقليدي الذي يربي عل
أي أن أعداد الثروة الحيوانية التي تسـتغل المراعي ) من األبقار% 6 من الجمال،% 16 من الماعز،% 32

  .الطبيعية حاليا تبلغ حوالي ضعف حمولتها الممكنة
 

تلفة وعدم وجود قيود على عدد ونظرا لطبيعة تذبذب الهطول المطري على مناطق المملكة المخ
الحيوانات التي ترعى في منطقة معينة أو مدة بقائها في المرعي وسهولة نقلها من منطقة إلى أخرى فان الحمولة 
الحيوانية في بعض المناطق خالل فترات معينة قد تصل إلى أربعة أضعاف الحمولة الحيوانية المناسبة لها مما 

إذا لم تتخذ اإلجراءات المالئمة لضبط الحموالت الرعوية لتتالئم مع  آما ونوعًا ىيهدد بمزيد من تدهور المراع
 .الطاقة اإلنتاجية للمراعي

 
 :الغابات  7-2
 

آم مربع وهي  مليون 2 من مساحة المملكة تقريبا التي تبلغ %1.2إن مساحة الغابات الحالية تمثل فقط 
لبيئة ومكافحة التصحر وحماية للموارد الطبيعية من على احفاظ بالطبع ال تفي بحاجات المواطنين المتزايدة من 

تربة ومياه وحياة فطرية وغيرها علما بان المملكة محاطة بالرمال من آل االتجاهات وهناك العديد من المدن 
عليها آبير  وبالرغم من ضآلة تلك المساحة فان الضغط. اوالقرى والمزارع مهددة بزحف الرمال عليه

 .التي تهددها آثيرةوالمخاطر 
 
 ائيةلموارد الما 7-3
 

اه                من   ة هو شح المي ا الدول تم به سية    و أهم القضايا األساسية التي ته ات والتحديات الرئي التي  العقب
اه     محدود توجهها والمتمثلة في   ة        ية مصادر المي اف   ( نتيجة ألسباب طبيعي اه     ظروف الجف وفر مي  وعدم ت

ا             وقد أصبحت الفجوة بين   ) جريان سطحي مستديم   زداد تفاقم ستقبلي ت اه والطلب الم  إمدادات مصادر المي
دد    و يالسكان النمو   بصورة مستمرة نظرا الرتفاع    ا تع اه     إ ط  أنم وارد  ال مع    التي ال تتناسب    ستهالك المي م

دودة ة المح اطق  المائي ي بعض المن ة ف اه الجوفي وعي للمي ي ون دهور آم ى ت ا أدى إل دل. مم ا أن مع   آم
سنوي ف المطريهطول ال اوز ال ة ال يتج م100ي المملك اطق   مل ي بعض المن تح ف دل البخر ن غ مع ويبل

م3000 سنة/مل إن   . ال ك ف ى ذل افة إل ان      إض ة الجري طحية دائم اه س ا مي د به ة ال يوج ار أو ( المملك أنه
ة   ات المائية السياسب  ذات العالقة  ال تزال توجد العديد من العقبات     و). بحيرات  والمؤسسية التي تعيق التنمي
ستد ك  الم ي ذل ا ف اه بم صادر المي ودامة لم دم وج تراتيجيةع اه   أو اس وارد المي املة لم ة ش ا أن  سياس آم

ة الخاصة    وارد المالي وفير الم ة ت ي محدودي سهم ف ان ي ي بعض األحي ة ف ة للدول وارد المالي اض الم انخف
أنظمة أو لتحديث    يةأو إلجراء التقييم للموارد المائية الحال       موارد مائية جديدة   آتشافبإجراء الدراسات إل  
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ة أخرى حيث أن معظم              . المراقبة أو الشبكات غير الفعالة لجمع المعلومات       انوني عقب شكل اإلطار الق وي
اه   قديمةأصبحت  السائدة  النظم واللوائح    .  وغير مالئمة للتحكم وحماية واستدامة جميع مجاالت قطاع المي

 .واللوائح والعقوبات الواردة فيها هذه النظم  ضعف تطبيقويزداد الوضع اآثر تعقيدا بسبب 
 

ا    يعتبر التحكم في تلوث موارد المياه العذبة تحديا آبيرا بسبب تنوع           ات      و  مصا دره ضا عقب اك أي هن
اه المجاري        )الصحي والزراعي والصناعي  (مياه الصرف   تتعلق بإعادة استخدام        بسبب نوعية وحجم مي

ات    ن محط د م تيعابية للعدي ة اإلس وق الطاق ي تف ةالت اف لل  المعالج تخدام الك دم االس ة  وع ات الحديث  تقني
شبكات        التكلفةارتفاع  و شاء ال صادفها           و .  إلنشاء محطات المعالجة وان ة ت ات التحلي ان تقني ضا ب يالحظ أي

صيانة           العديد من العقبات مثل التكلفة المرتفعة      شغيل وال دة أو الت شآت الجدي  واستخدام مصادر      سواء للمن
  .الطاقة غير المتجددة

 
 :الزراعة  7-4
 

لقد آان التوسع الحضري والنشاط السياحي على حساب األراضي الزراعية والرعوية والغابات مما 
تسبب في انحسار للرقعة الزراعية والغطاء النباتي الطبيعي خاصة حول المدن والقرى وعلى المرتفعات 

ي الذي حدث في الفترة الممتدة من نهاية الجنوبية الغربية والمناطق الساحلية آما نتج عن التوسع الزراع
من % 40 أن نحو السبعينات إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي عدد من اآلثار من أهمها

 بعوامل التعرية مهدد  الزراعيةنحو ثلثي المساحة، و بالملوحةتبالمملكة تأثرالزراعية األراضي 
 بًا بانجراف التربة بالماء وذلك باستثناء مناطق زراعةوالترسيب بالرياح آما تتأثر معظم المنحدرات تقري

 الطبيعي النباتي الغطاء وتدهور  وازدادت حرآة الرمالالمدرجات الصغيرة على مرتفعات جبال عسير 
 .البرية الحيوانات انقراض أو وانحسار

 
 :واالجتماعية االقتصادية التنمية عن الناتجة اآلثار  7-5
 

 لمستوى ةلمصاحباالفرد السنوي دخل في متوسط المرتفع والزيادة الكبيرة  ينمو السكانأدى معدل ال
وذلك بسبب  الطلب المتزايد عليها لتلبية , البيئية الضغوط على الموارد  االقتصادي للدولة إلى زيادةالنمو

، لنقلة والطاقة واية والصناعي الزراع الحضرية وجميع القطاعات بما فيهااحتياجات التنمية  من قبل 
 واالستهالك المتزايد للمياه والطاقة واألراضيالمرافق والخدمات ومن األمثلة على ذلك متطلبات 

 الطلب على استخدام واستغالل عناصر الطبيعة من خالل وزيادة ، ونمو وسائل النقل األخرىوالموارد 
يادة العامة في االستهالك  الزإلى باإلضافة واإلجازاتالسياحة والترويح وتطوير المنازل لقضاء العطل 

تربة، ( وآل هذه العوامل أدت إلى تدهور آمي ونوعي للموارد الطبيعية المتجددة وارتفاع حجم النفايات
 السريع االقتصادي النموقد صاحب و). الخ... مياه، غطاء نباتي طبيعي، إنتاج زراعي، أحياء برية 

 فيما يتعلق بالبيئة والموارد الطبيعية المتجددة بية الجاناآلثار خالل العقدين األخيرين بعض الذي حدث
آتمال برنامج الصرف الصحي ومعالجة النفايات االمخاطر الصحية الناجمة عن عدم : في المملكة مثل

الزراعية والصناعية والحضرية وزيادة معدل تلوث الهواء في المدن الكبيرة والمناطق الصناعية وتلوث 
 المناطق المجاورة للموانئ والمجمعات الصناعية ومحطات التحلية ، المياه الساحلية وخاصة في

، وتراآم المياه بالقرب من الكبيرة رتفاع مستوى المياه األرضية تحت المدن اوالمخاطر الناجمة عن 
رتفاع ملوحة التربة ،وتأثر البيئة البحرية المحلية بتلوث البحار المفتوحة، وتهديد الحياة اسطح األرض و

 . رية وتدهور الغطاء النباتي الطبيعي والتربة والمياهالفط
 
 :المناطق الساحلية 7-6
 

  الساحل الغربي7-6-1
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تعد المنطقة الساحلية لمحافظة جدة ومدينة ينبع الصناعية من أآثر مناطق الساحل الغربي تعرضًا 
احل ومن أهمها التصريف للتلوث نظرًا لوجود العديد من األنشطة االقتصادية والترفيهية في هذه السو

الصادر من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وسوق السمك ومحطات التحلية ومعمل تكرير النفط 
وللتعرف على تأثير هذه المصادر على نوعية المياه الساحلية قامت . والمنطقة الساحلية لمحافظة جدة

لوضع البيئي للمنطقة الساحلية، على طول الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة بتنفيذ دراسة لتقييم ا
ولقد دلت نتائج هذه التحاليل على . الشريط الساحلي وتحليل هذه العينات فيزيائيا وآيميائيا وبيولوجيا

وجود تلوث شديد على امتداد الشاطئ الجنوبي لمحافظة جدة بمياه الصرف الصحي، حيث لوحظ ارتفاع 
. األمونيا في عدد من العينات ونمو الطحالب على امتداد الشاطئآبير في ترآيز الكوليفورم البراري و

آما لوحظ تكرار حدوث ظاهرة النفوق الجماعي لبعض األسماك في أماآن متفرقة على المنطقة 
الساحلية للمحافظة ، وقد يكون السبب الرئيسي لذلك حدوث ظاهرة المد األحمر الذي يفرز معه مواد 

وتحدث ظاهرة المد األحمر عادًة في المناطق الغنية بالمواد العضوية . ئةسامة وضارة باإلنسان والبي
آما لوحظ تكون المد األخضر في بيئة الكورنيش الجنوبي . والمغذيات نتيجة تدفق مياه الصرف الصحي

ونمو الطحالب الناتج أيضا من تصريف مياه الصرف ) اإلثراء الغذائي(بسبب زيادة المادة العضوية
تحتويه هذه المياه من فوسفور ومواد عضوية أخرى نتيجة التصريف القادم من محطة الصحي وما 

معالجة الخمرة وهي ذات قدرة ضعيفة جدا، نظرا لتحميلها فوق طاقتها االستيعابية والتصميميه بسبب 
تصريف بعض المخلفات الصناعية إلى المحطة والتي تعيق آفاءة المعالجة البيولوجية بها، آما تأثرت 
بيئة المانجروف بوصول الملوثات إلى نظامها البيئي وآان ذلك واضحا من مظهرها العام وانخفاض 
إنتاجيتها على مدى األعوام السابقة وارتفاع نسبة الجذور الميتة بها وموت العديد من نبات الشورى 

ر الجزء الشمالي آما دلت نتائج الدراسة على تأث. من هذه النباتات% 50وتشير بعض الدراسات إلى فقد 
من ساحل محافظة جدة بأعمال الردم والدفن التي شهدتها تلك المناطق إلقامة المشاريع التجارية 
والترفيهية، حيث آان ترآيز المواد العالقة ودرجة العكارة مرتفعا في العينات التي أخذت من تلك 

 .المناطق
 
 

 : الساحل الشرقي7-6-2
 

آم، 1473ى الخليـج العربـي، من الخفجي شماال إلى سلوى جنوبا بطول يمتد الساحل الشرقي للمملكة عل
وتترآز العديد من األنشطة الحضرية والصناعية على طول الشريط الساحلي وتشمل التنقيب عن النفط 

وتشمل المدينة الصناعية في الجبيل . ونقله وتكريره وتخزينه وشحنه إلى مختلف المصانع البتروآيميائية
آما .  الصناعات ومنها الصناعات البتروآيميائية وصناعة الحديد الصلب وصناعة األسمدةالعديد من

توجد على ساحل الخليج العربي عدد من المدن الرئيسية مثل الدمام والظهران والخبر والتي يقدر عدد 
 العربي  مليون نسمة آما يوجد على الساحل أآبر محطة للتحلية على الخليج5.2سكان هذه المدن بحوالي

 .باإلضافة الى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية على امتداد الساحل
 
 

وللتعرف على مدى تأثير هذه األنشطة وما ينتج عنها من تصريفات على البيئة البحرية ونوعية المياه 
ة الساحلية هـ بدراسة الوضع البيئي للمنطق1405الساحلية قامت الرئاسة العامة لألرصاد والبيئة في عام 

 .وشمل ذلك أخذ عينات على طول الساحل وإجراء التحاليل المخبرية عليها
 
 

هـ أجريت دراسة مماثلة للتعرف على مدي الضرر الذي أحدثته حرب الخليج الثانية على 1411وفي عام 
هـ، وبعد مرور خمس سنوات على حرب الخليج تم تنفيذ دراسة ثالثة 1416البيئة البحرية وفي عام 

ولقد اآتسبت الدراسة التي عقبت . للوقوف على التغيير الذي طرأ بعد مضي فترة على حرب الخليج
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هـ أهمية خاصة نظرًا للضرر الكبير الذي أحدثته الحرب على 1411حرب الخليج والتي أجريت في عام 
د من المناطق، في العدي) الزيت(حيث وجدت ترآيزات عالية من المواد الهيدروآربونية . البيئة البحرية

آما وجد أن آثيرا من الرواسب البحرية آانت ملوثة بالزيت حيث وصلت الترآيزات إلى مستويات عالية 
في الرسوبيات العليا أما ترآيز المواد الهيدروآربونية في المياه فكانت أيضا مرتفعة جدًا آما % 15بلغت 

المملكة قد تأثر بشكل آبير بسبب الحرب دلت النتائج على أن الجزء الشمالي من الساحل الشرقي من 
على عكس الجزء الجنوبي من الساحل فلم يتأثر بنفس المستوى ولقد وجد أن المناطق الساحلية األآثر 
تلوثا بالمقارنة بالمناطق الداخلية للخليج وجميع هذه التأثيرات آان لها أثر سلبي على التنوع األحيائي 

 .والبيئة الساحلية
 
 

هـ يتضح أن نسبة الملوحة في 1416هـ و 1411هـ و 1405ائج أعمال الرصد في األعوام وبدراسة نت
هـ بشكل ملحوظ في جميع المواقع التي تمت 1416هـ إلى 1405مياه الخليج قد ارتفعت خالل الفترة من 

ا شهدت فلقد بلغت مستويات عالية عقب حرب الخليج إال أنه) الزيت(أما المواد الكربوهيدراتية . دراستها
أما ترآيز . انخفاضًا بعد مرور ست سنوات ولكن تظل أعلى بكثير من مستوياتها قبل حرب الخليج

الفلزات الثقيلة وتشمل الكادميوم و النحاس والنيكل والرصاص والزنك فكانت ترآيزها في جميع العينات 
 .هـ ضمن الحدود المسموح بها1416التي أخذت في عام 
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 :كة  في  مكافحة  التصحرجهود  الممل: ثامنًا
 
 :تنمية الموارد البشرية  8-1
 

أولت خطط التنمية في المملكة أهمية آبرى لتنمية الموارد البشرية في جميع قطاعات الدولة وفي آافة 
التخصصات سواء من خالل التأهيل والتدريب الداخلي في جامعات المملكة وآلياتها ومعاهدها ومراآز 

اإلبتعاث والتدريب الخارجي للتخصصات النادرة آما تم فتح آليات أو استحداث التدريب أو من خالل 
تخصصات جديدة تتفق مع اإلحتياجات الوطنية والمتغيرات العالمية إليمان الدولة بأن الثروة الحقيقية 

رة في تتمثل في الموارد البشرية والمهارات اإلنتاجية للقوى العاملة وقد نتج عن هذه السياسة زيادة آبي
عدد المؤهلين السعوديين في مختلف التخصصات وارتفاع منتظم في مستوى المهارات وتولت تلك القوى 
البشرية الوطنية عمليات التخطيط والمتابعة والتنفيذ لبرامج التنمية في مختلف قطاعات الدولة ومنها 

 .ها ومكافحة التصحرالمؤسسات ذات العالقة بتنمية الموارد الطبيعية المتجددة والمحافظة علي
 
 :البناء المؤسسي  8-2
 

اهتمت المملكة ببناء وتطوير المؤسسات العاملة في مجال المحافظة على البيئة وتنمية الموارد الطبيعية 
ومكافحة التصحر وذلك في معظم األجهزة والمؤسسات الحكومية فعلى سبيل المثال ال الحصر تم إنشاء 

 :األجهزة التالية
 

 )اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للبيئة( تنسيق حماية البيئةتشكيل لجنة 
اللجنة الوزارية للبيئة برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية  

 .عدد من المسؤولون عن الموارد الطبيعية والبيئة والحياة الفطرية والتنمية المستدامة
 . الحياة الفطرية وإنمائهاإنشاء الهيئة الوطنية لحماية 
 .إنشاء الهيئة العليا للسياحة 
 .إنشاء وزارة للمياه 
 :وضمن جهاز وزارة الزراعة تم إنشاء األجهزة التالية  
 .إدارة بيئة األحياء المائية 
 .إدارة مسح وتصنيف األراضي 
 .اإلدارة العامة للمنتزهات الوطنية 
 .ة بالجوف مرآز أبحاث وتنمية المراعي والثروة الحيواني 
 . إدارة المراعي والغابات 

 
مما تقدم يظهر جليًا اهتمام المملكة العربية السعودية بتحقيق التوازن المطلوب بين التنمية والمحافظة على 
الموارد بما يخدم مصلحة األجيال الحالية والقادمة وذلك من خالل إنشاء المؤسسات المعززة بالكفاءات 

 .ات الحديثة للمحافظة على مكتسبات التنمية واإلدارة المستدامة للمواردالبشرية والموارد والتقني
 
 

 :التنمية االقتصادية وتنويع قاعدتها 8-3
 
 

اهتمت المملكة بتنويع القاعدة االقتصادية وتقليل االعتماد على النفط وقد حققت  في هذا المجال تقدمًا 
 –م 1969نفطي خمس مرات خالل الفترة من ملموسًا حيث تضاعف اإلنتاج المحلي اإلجمالي غير ال

عام % 68م آما وصلت نسبة إسهامات القطاعات غير النفطية في اإلنتاج المحلي اإلجمالي حوالي 1999
عام % 34.3م وبلغت نسبة إسهام اإليرادات غيـر النفطية فـي إجمالي اإليرادات الحكومية حوالي 1999
م آما ازداد حجم اإلنتاج الزراعي ستة 1999 بليون ريال عام 35.8م وبلغت قيمة اإلنتاج الزراعي 1999
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أضعاف من حيث القيمة المضافة خالل الفترة من بداية خطة التنمية األولى وحتى نهاية خطة التنمية 
ويتضح من % 75السادسة على الرغم من انخفاض اإلعانات الزراعية خالل السنوات األخيرة بأآثر من 

تحقيق أهداف النمو االقتصادي وتنويع قاعدة مستوى مالئم من اإلنتاج المحلي ذلك حرص المملكة على 
 .للغذاء مع العمل على المحافظة على الموارد وحسن استغاللها وترشيد النفقات الحكومية

 
 
 :خطط التنمية  8-4
 

تمام المخططين لقيت األمور المتعلقة بتوقعات النمو وتأثيره على الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة اه
وصانعي القرار وانعكس ذلك على أهداف وسياسات وتوجهات خطط التنمية الخمسية من هذا المنطلق 
اهتمت الدولة باتخاذ اإلجراءات التي تحد أو تقلل من اآلثار الجانبية للتنمية االقتصادية على البيئة، مستندة 

ات األجيال الحالية ، دون أن يكون ذلك على التنمية المستدامة يجب أن تواجه احتياج"في ذلك إلى أن 
، وقد انعكس ذلك إيجابيًا على األهداف " حساب مقدرات األجيال القادمة وتأمين احتياجاتهم المعيشية

والسياسات والبرامج التي تبنتها خطط التنمية الخمسية لذا فقد أدرك المخططون بأن البيئة ال توجد بمعزل 
لبشرية ومن ثم فإنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل التعامل مع البيئة عن األنشطة واالحتياجات ا

بعيدًا عن االهتمامات البشرية المختلفة وال نستطيع أن نفترض بأن البيئة واالقتصاد أمران مختلفان 
لذا آرست خطط التنمية مبدأ أن عمليتي . فالحقيقة أن البيئة السليمة مطلب أساسي للتنمية االقتصادية

إلنتاج واالستهالك في المجتمع يجب أن تهتم أيضًا بالمحافظة على الموارد وإعادة استخدامها بعيدًا عن ا
وعليه فإنه من خالل برامج التنمية يتم الترآيز على وضع السياسات والبرامج . اإلسراف والتبذير والهدر

يها على المدى البعيد، خاصة إذا التي ستؤدي إلى تغيير بعض أساليب الحياة والمعيشة أو إعادة النظر ف
 .أخذنا في االعتبار أن هذا التغير ينسجم مع تعاليم الشريعة اإلسالمية

 
 

 :توجيه وضبط التوسع الحضري 8-5
 

مما الشك فيه أن التوسع الحضري وزيادة رقعة المدن الرئيسية بشكل آبير نتيجة لعوامل عدة لعل من 
ظيفية فيها بحيث أصبحت هذه المدن مراآز جذب للسكان أهمها ترآز الخدمات والمرافق والفرص الو

 .وأدت إلى هجرة سكنية من المدن المتوسطة والصغيرة والقرى إلى هذه المدن الكبيرة 
 

ولمعالجة هذا األمر قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد إستراتيجية عمرانية وطنية تمثل إطارًا 
رانية في المملكة من خالل العديد من السياسات والضوابط العمرانية عامًا لضبط وتوجيه التنمية العم

أهمها دعم المدن المتوسطة والصغيرة لتوفير البنية التحتية المناسبة لها وتحديد أدوارا وظيفية يجعلها 
قادرة على المحافظة على سكانها في المرحلة األولى ومن تم جذب سكان من المدن الكبرى في مراحل 

هـ 28/5/1421 وتــاريخ 127 ولقد اعتمدت هذه اإلستراتيجية بقرار مجلس الوزراء رقم الحقة ،
ويجري العمل اآلن على تنفيذ موجهاتها ومعطياتها ، علمًا إن ذلك سوف يحتاج إلى فترات زمنية طويلة 

نية الوطنية سيتم وإستكماًال لهذا التوجه وآآلية لتنفيذ هذه اإلستراتيجية العمرا. نسبيًا حتى تظهر نتائجه 
العمل على تفعيل اإلمكانات الذاتية للتنمية في آل منطقة واستثمار مواردها اإلقتصادية بشكل جيد مما 
سوف يؤدي إلى تنمية إقليمية تحد من الترآز السكاني في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة 

وتكمل هذه .. في المدن الرئيسية الشرقية وبالتالي يحد من ترآز السكان وإيقاف التوسع الحضري 
التوجهات اإلستراتيجية ممارسة تخطيطية تتمثل في المخططات الهيكلية لمدن المملكة والتي تم اإلنتهاء 

 :منها والتي تقوم على ثالث أهداف رئيسية هي 
 
 .تحديد االستعماالت الرئيسية لألراضي  .1
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 .تحديد إتجاهات النمو للمدن .2
 .يسية في آل مخطط هيكليتحديد شبكات الطرق الرئ .3

 
هذه المخططات الهيكلية تتضمن معطيات ستساعد على المحافظة على الغابات والمناطق الخضراء 

 :والمناطق البيئية المميزة واألودية والجبال وتكافح التصحر من خالل 
 
 .حجز هذه المواقع وحمايتها من اإلستعمال المدني .1
ق الخضراء والغابات حفاظًا عليها خاصة أن التوسع العمراني توجيه التنمية العمرانية بعكس المناط .2

 .يؤدي إلى إضمحالل هذه المناطق 
 .إسقاط جميع المحميات على المخططات الهيكلية .3
التأآيد على اإلستعمال الزراعي آأحد مكونات المخططات الهيكلية وهذا اإلستعمال يشمل المناطق  .4

 .عة أو الغاباتيشمل المناطق الزراعية أو الصالحة للزرا
تحديد مناطق ومدن صناعية ضمن المخططات الهيكلية بعيدة عن المواقع المميزة حماية لها وبهدف  .5

 .الحد من التلوث البيئي 
 

 :التنمية الزراعية المستدامة 8-6
 

خالل العشرين سنة الماضية تم إنشاء حوالي ستة آالف مشروع زراعي متخصص بلغت تكلفتها حوالي 
وبلغ أعلى معدل للنمو . والر وواآب ذلك إنشاء العديد من الشرآات الزراعية المساهمة ألف مليون د12

مما أدى الى زيادت المساحة المزروعة % 8.6م حيث وصل إلى 1995السنوي للقطاع الزراعي سنة 
م وواآب ذلك زيادة ملحوظة في اإلنتاج الزراعي بوجه عام 1995 مليون هكتار عام 1.7حيث بلغت 

 ألف 26وصول إلى االآتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية حيث ازداد إنتاج القمح من نحو بهدف ال
 ألف طن 240م أما التمور فقد أرتفع اإلنتاج من 1992 مليون طن عام 4.1م إلى نحو 1970طن في عام 

خضار م آما حدث ارتفاع مماثل لمعظم محاصيل الفواآه وال1999 ألف طن عام 650م إلى 1970عام 
 ألف طن عام 526م إلى 1970 آالف طن عام 7أما إنتاج المملكة من الدجاج الالحم فقد أرتفع من 

 ألف طن في العام خالل نفس 139 آالف طن إلى 5م وإنتاج البيض أرتفع في نفس الفترة من 1999
 .الفترة

 
 

 إلى م1995 عام من ابتداَء ) مياهال وزارة إنشاء قبل سابقًا ( والمياه الزراعة بوزارة ممثلة المملكة وسعت
 النباتية( الهامة األساسية الزراعية المحاصيل بعض في الذاتي االآتفاء إلى تسعى جديدة زراعية سياسة تبني

 التنمية خطة خالل تم حيث المياه من آبيرة آميات تستهلك التي المحاصيل زراعة من والحد )والحيوانية
 زراعة في والتوسع التوالي على %75.1 و %30.7 بنسبة والشعير قمحال إنتاج تخفيض السادسة الخمسية
 وري زراعية طرق إنتاجها في ويستخدم المياه من قليلة آميات تستهلك التي والخضار الفواآه محاصيل
 االحتياجات ذات المحاصيل على الترآيز مع الزراعية المحاصيل إنتاج قاعدة تنويع في واالستمرار حديثة
 وتعميمها المياه استخدام في االقتصاد على تعتمد التي الحديثة الري طرق اتباع في والتوسع المياه نم القليلة
 العالية الكفاءة ذات الري وأجهزة المبطنة والقنوات بالتنقيط الري آطرق الزراعية الحيازات جميع في

 هام حيوي آعنصر المياه ةألهمي نظرًا المحدودة المائية مصادرنا مع يتناسب وبما الزراعية لألغراض
 عليها المحافظة والوطني الديني الواجب يحتم وطنية ثروة وباعتبارها والنبات والحيوان اإلنسان لحياة

 .فيها واالدخار
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م القاضى 2001هـ1422وقد توجت هذه السياسة الزراعية الجديدة بقرار حكيم من الدولة صدر عام 

ظة على موارد المياه وتنميتها آما أوقف تصدير القمح السعودي إلى بإنشاء وزارة للمياه تهتم بالمحاف
م وتم التدرج فـي تخفيض آميـات القمح والشعير المنتجة من 1995الخارج اعتبارا من شهر مايو لعام 

 م وباإلضافة إلى ذلك 2000  مليون طن في عام 1.8م إلى ما يقرب من 1992 طن قي عام 4.1حوالي 
أربعة آالف مشروع لزراعة األعالف إلى محاصيل زراعية ) 4.000(ويل اآثر من فقد تم إيقاف وتح

أخرى ال تستهلك آميات آبيرة من المياه وتم إيقاف تصدير األعالف الخضراء المنتجة محليا إلى الخارج 
م وتخفيض اإلعانات الزراعية وخاصة المرتبطة بإنتاج الحبوب وتوضح هذه 2000ابتداًء من عام 

ت التغير الهيكلي الكبير الذي طرأ على القطاع الزراعي مما مكن المملكة من تحقيق أهدافها التطورا
 .التنموية والمحافظة على مواردها وأهمها المياه والحد أيضًا من ظاهرة التصحر

 
 

 :تطوير قطاع المياه  8-7
 

بالكميات الكافية والنوعية تم االهتمام خالل العشرين سنة الماضية بتطوير قطاع المياه لتوفير المياه 
وتسعى . الجيدة وذلك لتلبية احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية ولمواآبة الطلب المتزايد عليها

المملكة حاليًا إلى تحقيق التوازن بين موارد المياه المتاحة والطلب عليها وذلك بإتباع سياسات 
الحرج من بين الموارد الطبيعية األخرى ولتحقيق ذلك واستراتيجيات تتعامل مع المياه بوصفها المورد 

 :فقد قامت المملكة بما يلي
 
 

 : إنشاء السدود التخزينية8-7-1
 

 مليون 904 سدًا تخزينيًا في مختلف مناطق المملكة سعتها التخزينية 200قامت المملكة بإنشاء 
بدء في تنفيذها قريبًا وتستخدم  سدًا سيتم ال15 سدًا جديدًا وهناك 16متر مكعب والبدء في تنفيذ 

مياهها في تلبية احتياجات األنشطة الزراعية وتغذية الطبقات الجوفية وتوفير بعض مياه 
الشرب بعد تنقيتها ومن أآبر السدود المنفذة بالمملكة هو سد الملك فهد في محافظة بيشة إذ 

 موقع 100آثر من وتجري دراسات أل,  مليون متر مكعب 325تصل طاقته التخزينية إلى 
 .إلنشاء سدود لتخزين مياه األمطار فيها في مختلف مناطق المملكة

 
 

 
 : تحلية المياه المالحة8-7-2

 
تم اللجوء إلى عمليات تحلية مياه البحر لسد حاجة المواطنين من مياه الشرب العذبة وتوفير 

وقد تم إنشاء . ي المزارعالكميات التي آانت تستخدم من المياه الجوفية أو السطحية للشرب لر
 مليون متر 2.2 محطة لتحلية مياه البحر على ساحل البحر األحمر والخليج العربي تنتج 29

 ألف متر 826 محطات تحلية جديدة طاقتها 3مكعب يوميًا من المياه المحالة وجاري تنفيذ 
نتاجها من المياه  إلى جانب إ- ميجاوات من الكهرباء 4079مكعب يوميًا ، وتنتج هذه المحطات 

 .المحالة تستخدم ألغراض اإلنارة وتشغيل المصانع
 

 : تنقية مياه الصرف الصحي 8-7-3
 

ويتم ) ثنائية وثالثية( مليون متر مكعب يوميًا 1.5تبلغ آميات مياه الصرف الصحـي المعالجة 
ن للري في المزارع القريبة من المد%) 23( ألف متر مكعب أي ما يعادل 340استخدام 
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الرئيسية وفي ري المسطحات الخضراء والتشجير داخل المدن ومن المتوقع أن ترتفع االستفادة 
من هذه المياه نظرًا لشح المياه الجوفية وزيادة الطلب على المياه لمختلف األغراض آما أن 

% 60استراتيجية المملكة في هذا المجال تشير إلى أن هناك خطط سيتم تنفيذها تستهدف تغطية 
ن التجمعات السكانية بخدمات الصرف الصحي المعالج على المدى المتوسط وستصل هذه م

 .م2020في عام % 90النسبة إلى
 

 :إعادة استعمال مياه الصرف الزراعي  8-7-4
 

تم استصالح بعض األراضي الزراعية المتدهورة أما بتأثير التملح أو الغمر وذلك بإنشاء 
عض محافظات المملكة آاألحساء والقطيف ودومة الجندل مشاريع رائدة للري والصرف في ب

وذلك بهدف اإلستفادة القصوى من المياه المتاحة في عملية التوسع الزراعي والتغلب على 
مشكلتي التغدق والتملح في تلك المواقع فعلى سبيل المثال ساهم مشروع الري والصرف في 

 مليون متر مكعب سنويًا باإلضافة إلى حفر 32االحسـاء في تعزيز مصادر ميـاه الـري بحـوالي 
 .عشر آبار ساعدت في تخفيف الضغط على المياه التقليدية
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 -:الموارد الطبيعية المتجددة عن ة المعلومات األساسيقاعدةوفير ت  8-8
 

  األساسيةعلى توفير قاعدة المعلومات ) المياه وزارة إنشاء قبل سابقًا ( والمياه ةحرصت وزارة الزراع
من مكن تت وحالة المراعي وتقييمها نوعًا وآمًا حتى ة الحيوانيةالغطاء النباتي والثروالتربة والمياه وعن 

 ة ، وقد تم حصر شامل لمواردها الطبيعيةسليمة وضع خطط حمايتها وتنميتها وإدارتها على أسس علمي
 بالوزارة العالقة ذات  واإلداراتوالدولية العربية والمنظمات العالميةعن طريق بعض الشرآات 

 وجرت عمليات الحصر والتقييم والدراسات على عدة مراحل نوضحها المتخصصة األبحاثومراآز 
 :فيما يلي

 
 إلى ثمان مناطق ةتقسيم المملكم 1971 –م 1966الموافق هـ 1391 - 1386 من الفترةتم خالل  

 – تربة –مياه  (الطبيعيةوارد  حصر المالفترةستكملت خالل هذه او  على أساس هيدرولوجيةرئيسي
 .) والغابات في ستة مناطق منها–المراعي 

 في الطبيعيةتم خاللها حصر الموارد م 1983 –م 1971الموافق هـ 1403 - 1391 من الفترة 
 األولىدراسة المنطقة حدثت  آما ة الرضمأم ومنطقة تهامةمنطقة الدرع العربي وجنوب وشمال 

 للكويت والعراق ةالمجاورالحدودية مناطق ال ودرست آذلك السابقة حلةالمرالتي سبق دراستها في 
 للغابات في الجزء الجنوبي مبدئي آما تم حصر األخرىوبعض المواقع ) حوض الحماد (واألردن

 .المملكةالغربي من 
وحتى اآلن تم الترآيز على دراسة المواقع المخطط إقامة م 1983الموافق هـ 1403من ابتداًء  

 للنباتات الغذائية ةالقيموآذلك تقدير  ةحراجيأو  ةرعويبها سواء مائية أو زراعية أو ت مشروعا
 ، المملكة لمختلف مناطق والرعوية النباتية واإلنتاجية والسلوك الرعوي للحيوانات الهامة الرعوية

 .الموارد لحالة واقعية هذه الدراسات صوره أعطتوقد 
زراعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لحصر الغطاء تم مؤخرًا توقيع عقد بين وزارة ال 

 . النباتي الحراجي في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة والمراعي في جميع مناطق المملكة
 .أيضًا سيتم قريبًا وضمن خطة التنمية السابعة تحديث بعض الدراسات الخاصة بموارد المياه 

 
 :وتنظيم استغاللهاالموارد  بحماية ةالخاصإصدار النظم واللوائح   8-9
 

 على الغطاء النباتي المحافظة إلى التي تهدف المختلفة النظم واللوائح بإصدار الزراعةاهتمت وزارة 
الطبيعي وتنظيم استغالله بما يضمن حمايته من التعديات واالستغالل الجائر وفي نفس الوقت عملت 

 لتغذية الالزمة األعالفنتاج إ والبيئةمقاومة التصحر وصيانة على تنميته وتطويره ليؤدي دوره في 
 -:يليما  للمواطنين وفي هذا الصدد تم الضرورية وتوفير الخدمات الحيوانية الثروة

وج بالمرسوم ـهـ  المت18/4/1398 في 392در نظام الغابات والمراعي بقرار مجلس الوزراء رقم ـص -
 المملكةق ـع مناطـى جميـ علت الالئحة التنفيذيةمـهـ  وعم3/5/1398 في 22/الملكي الكريم رقم م

 .هـ 23/5/1398 في 11/3081م ـ برقالمختلفة
 الئحة ضبط المخالفات للنظام وعممت على مديريات ة  ووزارة الداخليةدرت وزارة الزراعـأص -

 خليةالدارة ا بخطاب وزاإلماراتهـ  وعلى 2/10/1399 في 34931 رقم ة بخطاب الوزارةالزراع
 ,  التي تكمل تطبيق النظامالسامية األوامرصدرت بعد ذلك بعض . هـ10/10/1399 في 36221م ـرق

 .ويتم حاليًا مراجعة النظام وتحديثه
 وتـاريخ 296وافق مجلـس الوزراء على محضر اللجنة المشكلة فـي هيئة الخـبراء رقـم  -

 مجالس المناطق وصدر قرار هـ الخاص بإنشاء لجان تختص بشؤون المراعي ضمن17/9/1420
 بهذا هـ7/8/1422 وتاريخ 62984رقم  ) المياه وزارة إنشاء قبل (معالي وزير الزراعة والمياه 

هـ وتشكيل هذه اللجان 15/8/1422 وتاريخ 65792الخصوص وعمم على مديريات الزراعة برقم 
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الحيواني وأعيان المنطقة رعاة ومربي اإلنتاج (تعتبر خطوة رائدة في إشراك المجتمعات المحلية 
 .في تنمية الموارد الرعوية والمحافظة عليها)  فيهانوالمسؤولي

 :وصدرت عدة أنظمة تهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة منها ما يلي -
 

o نظام صيد واستثمار الكائنات الحية في المياه اإلقليمية. 
o نظام المناطق المحمية. 
o النظام العام للبيئة. 
o  نظام االتجار باألسمدة والمخصبات الزراعية. 

 
 :إعادة تأهيل المناطق الرعوية المتدهورة  8-10
 

 : اإلستزراع 8-10-1
 

حيث طبقت هذه م 1965الموافق هـ 1385 من عام ة بالمملكبدأت عملية استزراع المراعي
طائف، مشروع العويصي بعرعر، حمى سيسد بال (ة ومحميةالعمليات في مساحات محدود

وحتى تاريخه بدأت وزارة م 1980الموافق هـ 1400من عام وابتداًء ، )مشروع حرض
 في العديد من المواقع ة في تطبيق برنامج موسع الستزراع أراضي المراعي المتدهورةالزراع

المملكة فقد لمناطق ة المالئمة نواع الرعويأل ونتيجة لعدم توفر بذور اة المختلفةبمناطق المملك
 وسوريا واستراليــا ةريكيــماأل المتحدة لها من آل من الواليات ة من بيئات مكافئتيرادهاتم اس

 نوعًا 52 بذورها حوالي استوردتومصر وتونس وباآستان وشيلي وبلغ عدد األنواع التي 
تم إنتاج م 1990الموافق هـ 1410من عام وابتداًء شجار وشجيرات، أرعويًا ألعشاب معمره و

إعادة استزراع أراضي المراعي وذلك لالستفادة منها في  محليًا الالزمة الرعوية عاألنوابذور 
 .ةالمتدهور

 
 ة العلفيةنتاجيإلحت او حيث ترااألعالف في إنتاج ة آبيرزيادةلى إبوجه عام أدى االستزراع 

 في حين المستزرعة في المناطق ةسن/ هـ  / ة جافمادة/  آجم 239 إلى 72في الهكتار بين 
 وتؤثر ةسن/ هـ  / ة جافمادة/آجم  6.5لى إ بين صفر ةاوحت إنتاجية المناطق الغير مستزرعتر

رات يعطي ا بالبذالزراعةن إ الرعوي وعمومًا فاإلنتاج في الزيادة على معدل الزراعةطريقة 
 يعطي ة على الخطوط الكنتورية بالبذارالزراعة نثرًا باليد آما أن الزراعةنتاجًا اآبر من إ
 االنحدار ة منتظمة سهليالمستزرعة آانت المواقع إذا في جور ة بالبذارالزراعةاجًا اآبر من نتإ

 . غير منتظمة االستواء أو االنحدارةوالعكس صحيح إذا آانت المواقع المستزرع
 

 ): المسيجات( إنشاء المحميات الرعوية والبيئية 8-10-2
 

تبع ا وتنميتها وقد ة على المراعي الطبيعيةافظ في المحة من أهم الوسائل الفعالالحمايةتعتبر 
في عتمد ا حيث آان نظام الحمى القديم الذي المملكةسلوب قديمًا في بعض مناطق ألهذا ا

تحديد مساحة الحمى وطريقة استغالله والمستفيدون منه، وفي القبلية ل األعرافعلى تطبيقه 
 واصبح ة واقتصاديةلضرورات اجتماعي ةلغيت األحميأبداية النصف الثاني من القرن الحالي 

، وتحت هذا النظام تعرضت المراعي في ةراضي المراعي بالمملكأالرعي حقًا للجميع في آل 
 المثلى ة الرعويةعداد الحيوانات عن الطاقأ لزيادة ةستغالل مكثف نتيجالى إبعض المناطق 

اية بعض المناطق  حمإلى الوزارة، وقد لجأت الطويلةللمرعى وتكرار دورات الجفاف 
 أو الرعوية على بعض المواقع والمحافظة إلجراء البحوث والدراسات بها المختلفة الرعوية
ح للرعي في ـ يفتي، وليكون بعضها بمثابة احتياطي علفخاصة التي لها قيمه النباتية األنواع
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 )37(ي راضي المراعي حوالأسنوات الجفاف ، وقد بلغ عدد المواقع التي تمت حمايتها من 
 التي تمت حمايتها األخرى، هذا بخالف المواقع ة على مختلف مناطق المملكةموقعًا موزع

 أو مناطق تثبيت ة محميات للحيوانات البريأو الوطنية المنتزهات أو على الغابات ةللمحافظ
 داخل وخارج المناطق مختلفة على فترات النباتية وقد تم أخذ بعض القياسات المتحرآةالرمال 
 . وتقييم حالة التصحرةنتاجيإل والتكرار واوالكثافة النباتية ة خاصة للتغطيالمحمية

 
 

 وفي آثافة النباتات في وحدة النباتية التغطية في نسبة واضحة زيادة إلى الحمايةأدت وقد 
 للرعي وتوقفت مدى الزيادة المفتوحة المشاعة بالمناطق بالمقارنة األنواع وفي تكرار المساحة

 على نوعية الموقع وطبيعة ونوع الغطاء النباتي السائد فيه ودرجة تدهوره ةلصفات السابقفي ا
 ، في بعض المواقعوواضحة ة آبيرللحماية اتتا حيث آانت استجابة النبالحمايةعند بدء تطبيق 

 اإليجابي التأثير أنعكس آما  واقل من المتوقع في عدد من المواقع أخرى في مواقع ومتوسطة
على ) العضوية وزيادة البقايا المساحةباتات في وحدة ن وآثافة الالنباتية التغطيةزيادة  (يةللحما

 في تقليل معدل عملية  الحماية ة مما يشير إلى فعاليوالمائية الهوائية التعريةتقليل عملية 
 . للرعيالمشاعة المفتوحة بالمناطق بالمقارنةالتصحر أو إيقافها 

 
 

 : المراعيأراضى والسيول على األمطار ياهمنشر وتوزيع  8-10-3
 

 أودية سدًا ترابيًا آبيرًا على 32تنفيذ تم  )م1985-م1980(هـ1405 -1400 من الفترةخالل 
 هذه اتفي تسع مناطق وتراوحت ارتفاعة  في درجة انحدارها وعمقها موزعمختلفةوشعاب 

ا ـ جهودهة رآزت الوزار وحتى تاريخه)م1985 (هـ1405 عام منذ م و4 - 2.5السدود بين 
 سم حيث تم تنفيذ 120-70 التي يتراوح ارتفاعها بين ة الكنتوريةى إنشاء العقوم الترابيـعل

 وبلغ مجموع أطوال هذه المملكة موقعًا في مناطق 75 على ة عقمًا ترابيًا موزع526عدد 
قوم حوالي ستفادت من هذه العاجمالي المساحات التي إ متر طولي و257000العقوم حوالي 

 . دونم181ر000
 

 مياه من متفاوتة تجميع ونشر آميات إلى الترابية ةأدى إنشاء السدود والعقوم الكنتوريوقد 
 إيجابيًا على نمو أنعكس والسيول في المناطق التي أنشئت فيها أو حولها مما األمطار

 واضحة زيادة باتيةالن والكثافة التغطية بالموقع فزادت نسبة الموجودةالمعمرات والحوليات 
 والرعوية النباتية ةنتاجيإل في اوواضحة ة مما أدى إلى زيادة آبيراألخرى بالمناطق بالمقارنة

نعكس أثره امطار مما األنتهاء موسم ا أطول بعد ة خضراء مداألنواعوشجع ذلك على بقاء 
 .أخرى جهة  منالرعوية للنباتات الغذائية ةفي إطالة موسم الرعي من جهة وفي رفع القيم
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 :األعالفإنشاء مخازن  8-10-4

 
 عن المسئولة الجهة هي الزراعة آانت وزارة والثالثة عندما الثانية الخمسية خطة التنميةخالل 
 لصوامع الغالل ومطاحن العامة ة للمؤسسالمهمة وتوزيعها قبل إسناد هذه األعالفشراء 

 ة مخزنًا موزع14م بإنشاء عدد 1987-1980 الفترة خالل  الوزارةالدقيق ولذلك فقد قامت
 األعالف طن وذلك لتخزين 12000 سعة المخزن الواحد حوالي المختلفة المملكةعلى مناطق 

 العلفي الالزم لمواجهة االحتياطي إليها آجزء من خطتها لتكوين الحاجةبها وتوزيعها وقت 
 .سنوات الجفاف

 
 تكفي ة وهذه الكمياألعالفألف طن من 168 لهذه المخازن التخزينية الكلية ةوتبلغ السع
 أشهر خالل سنوات الجفاف 3 لمدة األغنام مليون رأس من 7.3 على حياة حوالي ةللمحافظ

 األعالف نصف آيلو جرام يوميًا من إلى من الضأن تحتاج الواحدة الرأس أن افتراضعلى (
 المستودعات ، وبإنشاء هذه) على حياتهاة للمحافظالخشنة األعالف وبعض المرآزة

 وحمت ثروتها ي قد أمنت معظم احتياطها العلفالوزارة تكون الكبيرة الرعويةوالمسيجات 
 . من مخاطر الجفافالحيوانية

 
 :المحلية الرعويةإنشاء محطات إآثار بذور النباتات  8-10-5

 
 يأراض في استزراع استخدمت التي المستوردة األنواعآدت نتائج التقويم التي تمت على أ

 في مشروعات المحلية النباتية األنواع على المملكة اعتماد أهمية المتدهورةالمراعي 
 وفي مشروعات التشجير االصطناعي وغيرها، الفقيرةراضي المراعي ألاالستزراع الموسع 

نتاجها بكميات تكفي إ والمحلية األنواع بذور إلآثار محطات إنشاء إلى الوزارةولذلك عمدت 
 في األولى، ة الرعوياألنواع ثالث محطات إلنتاج بذور إنشاء، وقد تم فةالمختلبرامجها 
  في الثانية المحطة نوعًا نباتيا، 22حيث يزرع بها ) منطقة الجوف (المملكة بشمال البسيطة

والمحطة الثالثة تحت اإلنشاء .ةسن/  طن 2-1محافظة شقراء بمنطقة الرياض وتنتج في حدود 
 .بمنطقة حائل
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 :مية الغاباتتن 8-11
 

 : حماية الغابات وحراستها8-11-1
 

 حارس للغابات موزعين 160يتم مراقبة وحماية أراضي الغابات في المملكة بما يزيد عن 
 25على مواقع الغابات التابعة لفروع وزارة الزراعة في مختلف مناطق المملكة البالغة 

ل الحراس وتزويدهم باألجهزة  فرعًا وتم إعداد برنامج متكامل لتطوير عم115مديرية و
والسيارات الالزمة لتسهيل مهمتهم وتدريبهم في هذا المجال آما أنه تم التنسيق مع وزارة 
الداخلية من قبل اإلدارة العامة للمجاهدين لضبط المخالفات التي تقع على مناطق الغابات 

ناطق الغابات عالوة على ما يقوم به رجال األمن من ضبط المخالفات التي تقع على م
والمراعي أثناء تأديتهم واجباتهم الرسمية، ولحماية أراضي الغابات الطبيعية والمستزرعة 
فقد تم تسييج بعض المواقع بقصد الحماية وإجراء الدراسات والتجارب على نباتاتها 

 .الطبيعية
 

 : التشجير8-11-2
 

بإعادة تشجير مناطق الغابات  ) اهالمي وزارة إنشاء قبل سابقًا (بدأت وزارة الزراعة والمياه 
الطبيعية التي فقد غطائها الشجري باألنواع المحلية أو أنواع مستوردة من بيئات مماثلة لبيئات 
المملكة وذلك بهدف زيادة رقعة الغابات لتحسين المناخ والبيئة وتوفير أماآن ترفيهية ووقاية 

البرية والطيور وقد بدأ هذا البرنامج منذ التربة من االنجراف وإيجاد بيئة مالئمة للحيوانات 
 موقعًا من أراضي الغابات المتدهورة في 56 حيث تمت زراعة) م1979(هـ1396عام 

وتم االستفادة . مختلف مناطق المملكة هذا باإلضافة إلى مواقع التشجير لتثبيت الكثبان الرملية
اطق الغابات بهدف زيادة من بعض  في التوسع في زراعة ةمن مياه الصرف الصحي المعالج

الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر حيث تم ذلك في آل من الرياض والطائف، آما أنه يستفاد 
 .من مياه السدود في عمليات التوسع في زراعة مناطق الغابات

وزارة بالتعاون سواء آان ضمن مشاريع مستقلة أو من خالل تنفيذ أسبـوع الآما اهتمت 
 في 1840ـوي استنـادًا إلـى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم زراعة الشجـرة السن

هـ والذي ساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الشجرة وآذلك أدى إلى 10/11/1396
زيادة المساحات المزروعة مما آان له األثر الفعال في تحسين البيئة واإلسهام في مكافحة 

المواطنين بأهمية الشجرة وتشجيعهم على وزارة موضوع توعية اللقد أولت و ،التصحر
المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء اهتماما آبيرَا حيث قامت خالل العشرين سنة الماضية 

 مليون شتلة على المواطنين 13  أآثر من بأسابيع زراعة الشجرة بتوزيعتوضمن االحتفاال
 مليون شتلة في الست 16وما قامت به وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوزيع أآثر من 

السنوات األخيرة بهذا األسبوع إضافة إلى ساهمت به في السنوات السابقة منذ انطالق فعالياته 
 .منذ ما يقارب خمسة وعشرون  عامًا 

 
  التشجير داخل المدن 8-11-3

 
اعة أنشأت وزارة الشئون البلدية والقروية العديد من المشاتل التابعة لألمانات والبلديات لزر

 نفذت حيث بلغ إجمالي مساحة ما: المدن والقرى وآذلك توزيع الشتالت على المواطنين مجانًا
وزارة الشؤون البلدية والقروية من تشجير ومسطحات خضراء وحدائق ومنتزهات في المدن 
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 حديقة عامة وبلغ عدد األشجار التي تم زراعتها 3350 مليون متر مربع تشمل 70حوالي 
 . تقريبًامليون شجرة 26وصيانتها 

 
 : من أعمال تحسين الغابات األخرى8-11-4

 
 لتطوير  ) المياه وزارة إنشاء قبل سابقًا ( من األعمال التي تقوم بها وزارة الزراعة والمياه

 : ما يليمناطق الغابات
 

ية لتلك  مشتًال للغابات في مختلف مناطق المملكة حيث تبلغ الطاقة اإلنتاج27وزارة بإنشاء القامت  -
 .المشاتل أآثر من مليون شتلة في العام

يتم تقليم أشجار وشجيرات بعض مناطق الغابات الكثيفة بهدف تشجيع النمو الخضري وتهيئة بعض  -
 .مواقع التنزه

مناطق الغابات لتسهيل وصول المواطنين لالستفادة من تلك المواقع بعض تم فتح الطرق في ي -
يل وصول فرق الدفاع المدني لتلك المناطق عند نشوب الحرائق لى تسهباإلضافة إألغراض التنزه 

 .طفائهاإل
نسان والحيوان وتوضح العقوبات التي اإلشجار لحياة أل تبين فائدة اةتأمين وتثبيت لوحات إرشاديتم  -

شجار والمضار التي تترتب على ذلك ولقد تم تأمين ألقتالع تلك ااتطبق بحق من يقوم بقطع أو 
 لهذا الغرض حتى نهاية عام ة في مختلف مناطق المملكة لوحه إرشادي1500ن وترآيب أآثر م

 ).م1997(هـ 1417
 . من حرآة السياراتة لحماية الروضات والفياض والتجمعات الشجريخرسانيةحواجز تم وضع  -
في  البيئيةتغير العالقات  الناتجة عن  والحشراتباألمراضمقاومة إصابة أشجار الغابات   يتم دوريًا -

 خاصة لما تعرضت له هذه المناطق من فترات جفاف في السنوات وقد الطبيعيةمناطق الغابات 
 بشكل األشجار آإزالة الطبيعية بالطرق اإلصابات لمقاومة ومكافحة هذه الالزمة االحتياطات اتخذت

 . وحرقهاالمصابة األجزاءآامل أو إزالة 
 

 
 
 :لنباتيةا الوراثية واألصولإنشاء بنك البذور  8-12
 

 التابعة األبحاث ومراآز اإلدارات والمياه بالرياض بالتعاون مع الزراعة ألبحاثيقوم المرآز الوطني 
 بإنشاء بالمملكة األخرى العلمية ومع المؤسسات  ) المياه وزارة إنشاء قبل سابقًا (لوزارة الزراعة والمياه 

 واألصناف األنواع منها في تطوير لالستفادة لمملكةبا النباتية الوراثيةبنك لجمع وحفظ البذور والمصادر 
 . وفي تنمية الغطاء النباتي الطبيعي بشقيه الرعوي والغابيالمزروعة

 
 
 :تثبيت الكثبان الرملية المتحرآة 8-13
 

 وتهديدها للمنشئات والمزارع والطرق يعتبر أحد أهم مظاهر التصحر وأآثرها الرمليةإن تحرك الكثبان 
بذلك خاصة  ) المياه وزارة إنشاء قبل سابقًا ( والمياه الزراعة وزارة اهتمت والعالج ولذلك يةللوقامدعاة 

إلى  متر سنويًا وأدى 13 - 12 آم يبلغ 25في واحة االحساء حيث آان تقدم جبهة الرمال البالغ طولها 
شمال شرق واحة  آل عام الزراعية األراضي هكتار من 30 و 25 زحف الرمال بمسافات تتراوح ما بين

 )م1962 (هـ1382 مشروع حجز الرمال باالحساء عام إنشاء إلى الوزارةاالحساء الزراعية، واتجهت 
 متر 1000 - 220بين  آم وبعرض يتراوح ما25 بطول األولحيث بدأت بزراعة المصد الرئيسي 
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 وبعدة طرق ةي عالبكثافة ة وشتلةمليون عقل 10 هكتار زرعت بها 1560 المزروعة المساحةوبلغت 
 . بئرًا للري40 بئر أستخدم منها 85 حيث تم حفر المروية والزراعة الجافة الزراعة منها للزراعة

 حقل الحتواء بدأ تنفيذ أربعة مصدات للرمال )م1979(هـ1399 وحتى عام )1975(هـ1395وفي عام 
 ومتعامدة مع بعضها زيةمتوا، وقد نفذت المصدات الزراعيةالرمال المتحرك شمال شرق واحة االحساء 

 – 5.1 حوالي اآلخر متر لكل مصد ويبعد آل منها عن 400آيلومتر وعرض 5 وبطول األولمع المصد 
 آما أتبعت طريقة الجافة الزراعة آيلومتر وتمت زراعة مليون شتله في هذه المصدات بطريقه 5.2

 مصد أنشئ من زحف الرمال حيث قيةالشر بالمنطقة في إنشاء مصد لحماية مدينة العيون الجافة الزراعة
 في تشجير وتثبيت الرمال على أيضًا متر واتبعت هذه الطريقة 600 آيلومترات وعرض 5بطول 

وزارة للحد من زحف الرمال على واحة االحساء ال ومن منطلق تجربة المنطقةجوانب بعض الطرق في 
تي تتعرض لها محافظة وادي الدواسر ي هذا النهج للحد من زحف الرمال الــفقد أقترح االستمرار ف

 المحيطة السكانيةدد مدينة الخماسين والتجمعات ـ يهالشمالية ةـالناحين ـ مالرمليةان ـدم الكثبـث أن تقـحي
 600 آيلو متر وعرض 30بطول ) هكتار1800(ع ـر مربـ آيلو مت18در مساحة المشروع بـ ـا وتقـبه
 متأثرة أخرى مناطق إلى باإلضافة هذا ).م2000(هـ1421  وقد بدأ في تنفيذ هذا المشروع عاممتر

 دراستها للبدء في عمليات استكمال ،حيث يجري حاليًا المكرمة مكةبزحف الرمال آما في منطقة 
 . لذلكالالزمة توفر المبالغ عندالتشجير 

 
 : إنشاء وتطوير المتنزهات الوطنيةبرنامج 8-14
 

 إنشاء قبل سابقًا ( والمياهمثلة في جهات حكومية منها وزارة الزراعة  إطار االهتمام المتنامي للدولة مفي
 الوطنية آأحد المتنزهاتبالمحافظة على التوازن البيئي وتنمية الموارد الطبيعية جاء إنشاء  ) المياه وزارة

الموارد  وتعمل على المحافظة على اهتمامهاالروافد الطبيعية التي تولي الجانب البيئي قدرًا آبيرًا من 
 والتوازن البيئي وإيجاد المواقع المالئمة حسب الميزات النسبية المملكةالطبيعية في مختلف مناطق 

 في السياحة إنشاء منتزهات وطنية وفق معايير وأساليب علمية حديثة لتكون نواة لصناعة ليتمللمناطق 
 .المملكة في إطار خطط قصيرة وطويلة المدى في هذا المجال

 
 وأآبر محمية طبيعية آأولت منظومة المنتزهات الوطنية في المملكة بإنشاء منتزه عسير الوطني  بدأولقد

 شاهدًا على الدور الريادي للمملكة في جميعًافي المملكة ثم تاله إنشاء عدد من المنتزهات الوطنية لتقف 
 .راعية اإلدارة المستدامة للبيئات الزإطارمجال الوعي البيئي والمنهج الحضاري في 

 : إقامتهاجراء يلي تعريف موجز بالمنتزهات الوطنية ، أهدافها والنتائج المتحققة من وفيما
 

 : الوطنيعسير منتزه 8-14-1
 

 ففيها، البيئية منطقة عسير في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة وتتميز بخصائصها تقع
 وبفعللمعروفة بالدرع العربي،  الصخور البرآانية والمتحولة وامنالجبال الشامخة المكونة 

م فوق 3000 إلى أعلى ليصل ارتفاعها إلى الكتلةالحرآات الجيولوجية تزحزح غطاء هذه 
 أشجار العرعر المعمر، أنواعه هذه الكتلة غطاء نباتي آثيف يغلب على ويغطيسطح البحر، 

ار فيها  األمطهطول ومعدل ،درجة مئوية °20 - °15 الحرارة فيها بين درجة وتتراوح
 مناخها تبعًا لمستوى االرتفاع فوق سطح البحر ما أدى ويتباين ملم، 600-300يتراوح بين 

 . والحياة االجتماعية بهذه المنطقة التي تزخر بكثافة سكانية عاليةالمعيشةإلى تنوع أنماط 
 

زه وطني  منتأول لما تتمتع به هذه المنطقة من مميزات فقد وقع االختيار عليها إلنشاء ونظرًا
 والثقافات لتتمتع بها التراثللمملكة سعيًا وراء حفظ غطائها الطبيعي وإبرازها آنموذج لتباين 

 .األجيال في الحاضر والمستقبل
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 هذا وفتح) 1979( هـ 1396 ُشرع في الدراسات والتصاميم لمنتزه عسير الوطني منذ عام لقد
 بنحو تقدروقد خصص له مساحة ) 1981( هـ 1401المنتزه أبوابه الستقبال الزوار في عام 

 .مليون ريال) 60( هكتارًا وبلغت تكلفته اإلنشائية ما يفوق 450.000
 
 وتجهيزها المتباينة اختيار وتطوير بعض المواقع داخل المنتزه والغنية بعناصر البيئة تم

 والعلمية وهذه  واالجتماعيةوالثقافيةبالخدمات الترفيهية لالستفادة منها في األغراض السياحية 
 ومنتزه الهضبة ومرآز الزوار القرعاءالمواقع هي منتزه السودة ومنتزه دلغان ومنتزه 

 .ومنتزه طور المسقى ومنتزه األمير سلطان
 بمنطقة الوطنية أعطت التجربة الجديدة التي خاضتها المملكة في مجال إقامة المنتزهات وقد

 تبين األحصائيات المتوفرة حيثهداف المنشودة ، عسير داللة ومؤشرًا على إمكانية تحقيق األ
 نجاح التجربة مما يعنـي المقدرة على تحقيق المزيد من النجاحات الوطنيعن منتزه عسير 

 حقق منتزه عسير الوطني وقد والتعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال، الخبرةمع زيادة 
لتوجه الذي يؤآد االهتمام الكبير بالبيئة  اهذانجاحًا آبيرًا مما يشجع على االستمرار في 

 تبعًا ألرقى وأحدث األنظمة المتبعة في هذا المجال من وتنميتهوالمحافظة على التنوع الحيوي 
 والتوسع في إقامتها وتطوير خدماتها لتغطي معظم المناطق الوطنيةخالل إنشاء المنتزهات 

 .لميزاتها النسبية االقتصادية والبيئية وفقًا األهميةوالمواقع ذات 
 

 : الوطنياالحساء منتزه 8-14-2
 

 أجل النجاح الكبير الذي حققه مشروع حجز الرمال باالحساء آما سلف ذآره ومن بعد
 منتزه وطني إلىتحويل المشروع هـ 1405 تم في عام ةـوارد المتاحـل للمـالل األمثـاالستغ

 . إنشائهوأهدافنيته األساسية وتطوير بعض من أجزائه ألغراض التنزه دون اإلخالل بب
 
 عام فيدة األمريكية ـ طلبت الوزارة من خدمات المنتزهات الوطنية بالواليات المتحوقد

 األحساءإعداد دراسة إلمكانية استغالل المعطيات الموجودة في محافظة ) م1981(هـ 1401
 أعدت الدراسة وقد. إلنشاء منتزه وطني يمتد من مشروع حجز الرمال سابقًا إلى ميناء العقير

 أن تتمكن من تنفيذه مرحليًا ليضاف إلى جهودها في هذا الوزارةاألولية لهذا المنتزه وتأمل 
 تم وقد من مدينة الهفوف، تقريبًا آلم 20 المنتزه شمال شرق الواحة على بعد يقع. المجال

 ).L(رف ـ شكل حعلىتصميمه 
 

 : الوطنيسعد منتزه 8-14-3
 

 من مدينة الشرق آلم إلى 110الغربية لتالل رمال صحراء الدهناء على بعد  على الناحية يقع
هـ على مساحة إجمالية تبلغ 1404 أنشأته الوزارة في عام وقد. الرياض على طريق الدمام

 ألف من األشجار الحرجية المتنوعة وتتوفر فيه آثير من 40 بنحو مزروعة هكتار 175نحو 
األشجار الظليلة توجد المظالت المجهزة للزوار ومالعب  بجانب والترويحمرافق التنزه 
 حقق المنتزه األهداف المرسومة من حيث المحافظة وقد . الخدمات األخرىمناألطفال وآثير 

 . أعدادًا آبيرة من الزوار خصوصًا في موسم الصيفيستقبلعلى البيئة آما أصبح 
 

 : في طور اإلنشاءمواقع 8-14-4
 : لوطني بحائلمنتزه مشار ا8-14-4-1

، 2 آم15هو عبارة عن سهل صغير محصور بين التالل الصخرية بمساحة تقدر بـ 
وتنحدر إليه عدة أودية صغيرة تغمره المياه خالل موسم األمطار مما يساعد على نمو 

إضافة ) الطلح، السلم، التين البري، العلقد، العوسج(مجموعة من األشجار والشجيرات 
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صيرة أهمها الحسك والقفعة  ومازالت األعمال التطويرية إلى أعشاب وحشائش ق
 .مستمرة حسب طبيعة الموقع 

 

 : الثمامة الوطنيمنتزه 8-14-4-2
 المساحة تبلغ.  آلم80 حوالـي إلى الشمال الشرقـي مـن مدينة الرياض علـى بعـد يقع

تصاميم  تم االنتهاء من أعمال الدراسات والوقد. آلم مربع 130 للموقعاإلجمالية 
 منتزه الثمامة ويحتوي.   المنتزه بحيث يتم التنفيذ على ثالث مراحللتنفيذالالزمة 

 حديقة مرآز للزوار، وهيالوطني على عدة عناصر لتحقيق الغرض من التنزه 
 الوزارة إلى أن يتيسر وتتطلع ، خدمية أخرىومناطق، مشتل حيوان، حديقةنباتية، 

 .تح آفاقًا لسكان العاصمة في مجال التنزه والترويح المشروع الذي سيفهذالها تنفيذ 
 :منتزه حريمالء الوطني 8-14-4-3

 آلم ويمتاز هذا 80 بعد هذا المنتزه إلى الشمال الغربي من مدينة الرياض على يقع
 وهو العظمى منه، النسبةالموقع بكثافة الغطاء النباتي وتشكل أشجار السنط العربي 

 الغطاء النباتي وآثافته نسبة وتختلف عدة أودية مختلفة،  منهتتفرععبارة عن وادي 
 لوجود هذه الظواهر الطبيعية ونظرًا. تبعًا الختالف الميول في ذلك الوادي

 والمنحدرات الجبلية رأت الوزارة تحويله إلى منتزه وطني لخدمة سكان واإلنكسارات
 . الرياض وما حولهامدينة

 :منتزه الباحة الوطني 8-14-4-4
 بعض الغابات بالمنطقة وتطويرها لكي اختيار) م1989( هـ1409 في عام تم

 مزود بالخدمات الضرورية لكي يسهم آغيره من المنتزهات في منتزهًاتصبح 
 سوف توضع الخطط المنتزه إآتمال هذا وحال.  في المنطقةالسياحيةتنشيط الحرآة 

 .العلمية لتشغيله وصيانته على أفضل المستويات إن شاء اهللا
 ):سيسد(منتزه الطائف الوطني   8-14-4-5
 

 المسمى سيسد الموقع هذا المنتزه في الشمال الشرقي من مدينة الطائف في يقع
 السكانية آما المجمعات بقربه من يمتازو) 2 آلم51(حيث يحتل مساحة تقدر بنحو 

 هذا ازيمت. لحمايتهيمتاز هذا الموقع بإحاطته بالجبال والتي تمثل حواجز طبيعية 
 أنواعها مثل األآاسيا وأشجار السدر والكازوربنا وتعددالمنتزه بوفرة أشجاره 
 . يمتاز بتنوع الغطاء النباتي وآثافتهآماواألثل والتين الشوآي، 

 
 أثري قديم يعتبر أحد المعالم السياحية في الموقع  يوجد في الموقع سد حجريآما

 يمتاز آما أمتارًا تقريبًا، 7 – 5بين  ارتفاعه مترًا ويتراوح 15 طوله حيث يبلغ
 األشجارالموقع بتجمع مياه األمطار وبقائها بعد الموسم مدة آافية لتستفيد منها 

 تشاهد بالموقع األرانب البرية والحجل البري آماوالشجيرات الموجودة بالموقع، 
 . الحياة البرية داخل المنتزهتنوعوطيور مختلفة مما يدل على 

 
بتنفيذ العديد من المشروعات داخل هذا الموقع تمهيدًا لتحويله لوزاره ا قامت وقد

 المعالجة ألغراض بالمياه تلك المشروعات تزويد المنتزه ومن، وطنيإلى منتزه 
 آلم 25 تنفيذ تسييج آامل محيط المنتزه بطول وآذلكالري من محطة تنقية المياه، 

 يجري حاليًا تنفيذ مباني آماافظة،  لحدود المنتزه بهدف المحالحمايةطولي لتوفير 
 يتم بناء ورشة معدات وآليات آما الخدمات المساندة، وآذااإلدارة وسكن العمال، 

 لذلك تم إدخال آهرباء مؤقتة لتسهيل العمل داخل المنتزه وهي باإلضافةالمنتزه 
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 الطريق الرئيسي سفلتة تـم آما مدخل المنتزه إلى المرآز، منتغطي المسافة 
تقريبا، )  آلم15(نتزه وآذلك الطريق المؤدي إلى السد األثري بطول إجمالي للم
 عن طريق زراعته شتالت من األنواع المناسبة ألجواء الطريق تجميل جانبي وتم

 بين مواقع الحرآة تم عمل طرق ترابية داخل المنتزه لتسهيل آذلكالمنطقة، 
 مشتل يكون دعامة إنشاء تم فقده،  القائمة في المنتزالتشجير أعمال ولدعمالمنتزه، 

 من الجلسات العائلية بالعديدلهذه األعمال، إضافة إلى ذلك تم تجهيز مرآز المنتزه 
 توفير الراحة إلىوألعاب األطفال وغير ذلك من عمليات التطوير التي تهدف 

 .والمتعة لمرتادي المنتزه
 
 

 : تحت الدراسةمنتزهات 8-14-5
 

د  وزارة خطة     لق ة وضعت ال دة          متكامل ة فري ز بخصائص بيئي ع التي تتمي ة المواق لتطوير آاف
ى    ا إل زه تجعل من تحويله يح           منت و وتت اء والنم ة في البق ا البيئي ة لتكويناته وطني فرصة مواتي

ة المهتمين بدراسة علوم  وآذلكبها،  االستمتاعللزوار فرصة  ة،   البيئ ذه  في المملك ع   وه المواق
زه القصيم الوطني،  منتزهالوطني،  نجران منتزهورة الوطني، منتزه المدينة المن فيتتمثل   منت

وطني،   منتزهحائل الوطني،  وزارة        إضافة تبوك ال رى ال ع التي ت ى بعض المواق ا إل  تطويره
 .والمحافظة عليها في بقية المناطق

 
 مكافحة الجراد  15 -8
 

بقها              ) ياهالم وزارة إنشاء قبل سابقًا (تواصلت جهود وزارة الزراعة والمياه       د س ان ق ا آ شائها مع م منذ إن
ا      ا وغيره من أعمال وجهود في سبيل مقاومة زحف الجراد الذي يفد إلى المملكة من شمال وشرق إفريقي
ال أبحاث ومكافحة                   بإعتباره من أهم اآلفات وفي هذا الصدد قامت الوزارة بإنشاء مديرية خاصة في أعم

ادت أن تتخذ من                  الجراد مقرها مدينة جدة بحكم قربها من         نقاط تجمع وإنطالق أسراب الجراد التي إعت
راب     ن األس د م ستقبل العدي ا ت ا أنه بالد آم اء ال ف أنح ى مختل اثر واإلنطالق إل زًا للتك ة مرآ هل تهام س
ة التي            ذه اآلف ة تحرآات ه د إهتمت بمتابع ذا فق الجديدة القادمة إليها من أفريقيا واليمن والهند وغيرها ، ل

شكل خطورة داف ت بيل تحقيق أه ي س ان، وف ي آل مك اج الزراعي ف ى المزروعات واإلنت ستمرة عل  م
د من المراآز الخاصة                  ذلك العدي شأت ل د أن دانها ، فق د في مي دور الرائ ة بال سهم المملك المكافحة والتي ت
وفير                            م ت ة التي يمكن أن تتعرض لغزو الجراد وت اطق المملك ستمرة في مختلف من بأعمال المقاومة الم
د        سخي فق دعم ال ذا ال ة له بالد، ونتيج اء ال ي أنح شرة ف ا المنت ع أجهزته ة لجمي ال المكافح ات أعم متطلب
شطت    ث ن ة، حي ة المتكامل اليب المكافح ال أس م إدخ اطق وت ي المن ات ف ة المزروع ال وقاي تطورت أعم

شط مع بعض اله                اون ن ة    البحوث والتطبيقات المتعلقة بالمكافحة البيولوجية، وأصبح هناك تع ات الدولي يئ
 .لتنفيذ مشروعات بحوث في هذا المجال

 
 :حماية الحياة الفطرية وإنمائها 16 -8
 

يتم حاليا تنفيذ البرامج المتعلقة بحماية الحياة الفطرية النادرة والمعرضة لخطر االنقراض في البر 
ث في مجال علوم والبحر والجو ويتضمن ذلك إقامة وإدارة المناطق المحمية وإجراء الدراسات والبحو

الحياة آما تم تنظيم الندوات واللقاءات التي تسهم في الحفاظ على توازن النظم البيئية الطبيعية وحماية 
أنواع الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية بالمملكة ووضع برنامج لتوعية المواطنين بأهمية المحافظة 

تصال الجماهيري المختلفة لتأآيد المردودات على الموارد الفطرية والبيئية باستخدام وسائل اال
 .االقتصادية واالجتماعية المتحققة من جهود المحافظة
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 :وتتمثل أهم اإلنجازات في مجال الحياة الفطرية وإنمائها ما يلي
 

منطقة وتشغيلها تحت نظام المناطق المحمية للمحافظة على الحيوانات والنباتات الفطرية، ) 15(إقامة  •
 .من إجمالي مساحة المملكة%) 3.9(ألف آيلومتر مربع أي ما يعادل ) 82(الي مساحتها يبلغ إجم

 .إعداد االستراتيجية الوطنية للمحافظة على األنواع الفطرية النباتية والحيوانية والنباتات الفطرية بالمملكة •
 .تم إقامة مرآز الزوار للتوعية البيئية •
تم إعداده بالتعاون والذي فطرية في دول مجلس التعاون الخليجي إصدار النظام الموحد لحماية الحياة ال •

 .مع األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
متخصصة في الدراسات العلمية والتطبيقية للحياة الفطرية في معترف بها دوليًا إنشاء ثالثة مراآز أبحاث  •

 .لشرق األوسط والعالم العربي وتشغيله ، آما إنشاء مختبر للوراثة في ا وتشغيلهاالمملكة
تم وألول مرة على مستوى العالم إآثار طيور الحبارى تحت األسر وإعادة توطينها في محمية محازة  •

آز أبحاث االصيد آما تم إنتاج أآبر قطيع من المها العربي موجودة في العالم حاليا وهو موزع بين مر
 .ارضالطائف ومحمية الصيد ومحمية عروق بني مع

 
 

 : عناية المناهج الدراسية بالبيئة والموارد الطبيعية  17 -8
 

ضامينها        ة م ددة لمعالج ًا متع ًا وأنماط ك أوجه ذ ذل ة، وإتخ ة بالبيئ ة خاص ية عناي اهج الدراس ت المن أول
 :ومفاهيمها على النحو التالي

 
ة                 .1 ة ومتنامي ة ومتتابع ة ومنظم ة بصورة علمي ًا   العرض المباشر للموضوعات البيئي ا في    ( مفاهيمي آم

 ) .مناهج العلوم والجغرافيا 
آما في بعض النصوص       ( العرض غير المباشر في موضوعات لها عالقة بالمفاهيم والقضايا البيئية            .2

 ).المنتقاة والموجهة في مناهج القراءة والمطالعة واللغة اإلنجليزية واألناشيد والنحو 
 ) .آما في مناهج التربية الوطنية ( ئة المحلية العرض التوعوي المرتبط بدعم االنتماء للبي .3

 
ا                               ة ومكوناته ليمة للتعامل مع البيئ ة عادات وسلوآيات س ة ، وتنمي ة نحو البيئ آما أن غرس األتجاهات اإليجابي
ا ـ      د تطويره ومن أهم العادات التي تحرص المناهج الدراسية الحالية ـ أو المناهج التي يرغب الحصول عليها عن

 :يتها ما يليعلى تنم
 

 -: المحافظة على البيئة ويتمثل في ممارسات عديدة مثل8-17-1
 

 .المحافظة على األشجار من القطع واالحتطاب الجائرين  •
 .المحافظة على الحيوانات من خالل العناية بها وتربيتها وعدم إيذائها •
 .الناتجة عن االرتيادالمحافظة على الحدائق العامة والمنتزهات من الملوثات الصلبة والسائلة  •
 .المحافظة على الهواء من الملوثات بانتهاج أسباب الوقاية  •
 المحافظة على نظافة البيئة  البرية  الشاطئية والمنتجعات العامة  •
 .المحافظة على المياه من التلوث •
 

 :  االقتصاد في استخدام الموارد ويتمثل في ممارسات عديدة مثل 8-17-2
 

 . ام المياه في جميع النشاطات البشريةاالقتصاد في استخد •
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ة  • تنزاف في بيئ ة لألشجار من االس ة حماي ة لغرض التدفئ ات الجاف تخدام النبات صاد في اس االقت
 شحيحة باألشجار 

 .االقتصاد في استخدام الطاقة الكهربائية  •
 .االقتصاد في استخدام الغاز في الطبخ •
 .ي التنقالت القريبة ف) السيارات ( االقتصاد في استخدام المرآبات  •
ستغرق                    • واد االستهالآية التي التي ت ا من الم االقتصاد في استخدام المنتجات البالستيكية وغيره

 .وقتًا طويًال حتى يتم تحللها 
 

ذ                      الى في نفوس التالمي ة اهللا تع دير عظم هذا باإلضافة إلى حرص المناهج الدراسية على غرس تق
د هللا                   بتسخير مكونات البيئة لتسهيل حياة     ه التي ال تحصى ، والتعب ى نعمائ  اإلنسان ، وشكر اهللا عل

 .تعالى بالمحافظة على النعم وصرفها فيما يرضية سبحانه 
 

 :  المشروع الشامل لتطوير المناهج 8-17-3
 

ع  ي جمي ية ف اهج الدراس املة للمن ات تطوير ش ة بعملي رة الراهن ارف في الفت وم وزارة المع تق
ام،  يم الع ل التعل شائكة      مراح ضايا ال ة الق وير معالج ات التط ي عملي ا ف ن أولوياته ت م  وجعل

ه        . والملحة ذات االرتباط بحياة التالميذ ومن تلك القضايا        ة وتوجي ة والعالمي قضايا البيئة المحلي
ا                 ا والمحافظة عليه ة بمكوناته ا والعناي ام به ى دعم االهتم ستدامه      , النظر إل ة الم وم التنمي ومفه

ا                  المبني على أن مح    سم منه ه ق ا ل ل الحاضر وإنم تويات البيئة الحالية ليست ثروة خاصة بالجي
اء                اة والنم ه مقومات الحي الم في ويدخر القسم األآبر لألجيال القادمة التي من حقها أن تستمع بع

ال                  وا وأشربوا    (آما آان الحق لمن سبقهم، ولعل اهللا عز وجل أوصى بنحو من ذلك حين ق وآل
 .31سورة األعراف آيه رقم ) يحب المسرفينوال تسرفوا إنه ال 

 
  النفايات وطرق التخلص منها 18 -8
 

طرح وترسية ب قامت وزارة الشؤون البلديه والقرويهفي إطار تطوير إدارة النفايات الصلبة  8-18-1
مشروعين جديدين األول لدراسة وتقييم إدارة وتشغيل مواقع الدفن الصحي للنفايات البلدية 

اطق المملكة ويهدف إلى تحديد العوائق التي تحول دون تشغيلها على الوجه في بعض من
األمثل والحلول المناسبة لمعالجة القائم منها واقتراح المواقع البديلة للمواقع الغير مناسبة ، 
والثاني لدراسة عمليتي جمع ونقل النفايات في مدن المملكة وتحديد اإلحتياجات الفنية والبيئية 

 .الفاعلة ألعمال الجمع والنقللإلدارة 
 

 . اإلستمرار في دراسة وتحديث الشروط والمواصفات الموحدة لعقود مشاريع نطاق المدن  8-18-2
 تم إعداد تعميم الدليل الفني إلرشادات وضوابط إدارة وتشغيل مواقع الدفن الصحي للنفايات 8-18-3

 . البلدية
 . مواصفات اإلشراف على مشاريع النظافةتم اإلنتهاء من مسودة عقد وشروط و 8-18-4
 
 
 في إطار المحافظة على البيئة فقد تم تكليف األمانات والبلديات بعد إستقبال نفايات الرعاية 8-18-5

 . الصحية اإل بعد التأآد من معالجتها بصورة سليمة 
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 البلديات والمجمعات ياإلستمرار في إستكمال خطة اإلسناد التدريجي ألعمال النظافة الذاتية ف 8-18-6
 . القروية على شرآات ومؤسسات القطاع الخاص 

مشروع إعداد الشروط والمواصفات الموحدة الالزمة إلدارة وتشغيل مواقع الدفن الصحي من  8-18-7
 . قبل القطاع الخاص وفصلها عن عقود النظافة 

اتهم إلى مواقع الدفن الصحي أصحاب األنشطة التجارية لنقل نفاي جاري إعداد الئحة لتكليف 8-18-8
 . التابعة لألمانات والبلديات 

في إطار برنامج الوزارة لتدوير النفايات البلدية فإنه يجري بصفة مستمرة تحديث ضوابط  8-18-9
 مكونات النفايات بهدف زيادة التسهيالت التي تشجع القطاع الخاص للمشارآة في استثمار

 . هذا المجال 
 . عداد مشاريع الدراسات التكميلية المرتبطة بأعمال إدراة النفايات الصلبة البدء في إ8-18-10
 .  التخزين المؤقت للنفايات الطبية ومنشآت الفنية الخاصة بمواقع االشتراطاتتم إعداد 8-18-11
 7محطة ، منها ) 21(هـ  1416محطات معالجة الصرف الصحي حتى عام تبلغ عدد 8-18-12

 .  ثالثية ومحطتينمحطة ثانوية و ) 12(محطات أولية و 
 
 

  الموارد الطبيعية المتجددةت في مجاالالدراسات والبحوث والتدريب والتأهيل الجامعي 8-19
 

 :في مجال الموارد الطبيعية المتجددة والتدريب الدراسات والبحوث  8-19-1
 
 والموارد المائية دراسة الموارد الطبيعية المتجددة وخاصة ما يتعلق بالغطاء النباتي 8-19-1-1 

 تنمية الغطاء النباتي مكافحته وذلك من خاللالسطحية ودراسة ظاهرة التصحر و
 .والحد من الرعي الجائر وقطع األشجار والشجيرات وقلعها أو إزالتها

 . دراسة الترب وتحسينها والمحافظة عليها   8-19-1-2
 الحلول إلستخدام مياه الصرف أفضلوالصرف الزراعي مياه  دراسة إعادة إستخدام 8-19-1-3

 .المعاملة في الزراعة والتشجير ومقاومة التصحر 
تثبيت وتشجير وإستغالل الكثبان الرملية وإقامة مصدات الرياح بدراسات تتعلق   8-19-1-4

 واألحزمة الخضراء
حة دراسات النباتات الصحراوية والنباتات أليفة الجفاف والنباتات التي تتحمل ملو  8-19-1-5

 .التربة والمياه
دراسة الغطاء النباتي في منطقة عسير وإيجاد الحلول للرعي الجائر والقطع وإعادة   8-19-1-6

 . التشجير 
 .دراسة غابات الشورى وزارعة الهوهوبا   8-19-1-7
 .دراسة الوضع البيئي في منطقة عسير والمنطقة الجنوبية الغربية   8-19-1-8
الغطاء النباتي في الروضات والخفسات وشبكات الجريان ومساقط المياه دراسة تنمية   8-19-1-9

 . وحصد وجمع مياه السيول وتحسين آفاءة السدود 
 .دراسة المياه الجوفية ومياه البحيرات بمناطق السدود بمنطقة عسير واإلستفادة منها  8-19-1-10
ة المواد العضوية والبكتيريا دراسة المرشحات الرملية واألغشية المرشحة في إزال 8-19-1-11

 . من مياه الصرف وإستخدام الطرق الكهروآيميائية في معالجة المياه أيضا
 . في الري الزراعيواستخدامهادراسة تطبيقية إلدارة مساقط المياه وإدارة المياه  8-19-1-12
 : لتأهيل والتدريب في مجال الموارد الطبيعية المتجددة   ا8-19-1-13
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 عن االستشعار  مجاالتفي  دورات تدريبية بتنظيمز األمير سلطان ألبحاث البيئة والمياه والصحراءمرآيقوم 
 الجامعات دورات دراسية قصيرة عن تنظمآذلك , بعد والمعلومات الجغرافية للعاملين في جامعة الملك سعود 

متها وفتح الباب أمام التخصص في داخ التقنيات الحديثة في المحافظة عليها وتنميتها وإستاستعراضالبيئة مع 
  حلقات علمية ودراسية تنظيمباإلضافة إلى .  والمراعي والغاباتمجال البيئة وحماية الحياة الفطرية وإنمائها

 .ياهالنباتات والترب والمو البيئة  اترات تدريبية في موضوعومحاضرات ثقافية ودو وندوات
 

 :المحافظة على الموارد الطبيعية ب العالقة  ذات التأهيل الجامعي في المجاالت 8-19-2
 : بالتالي عالقة مباشرةذاتمواد دراسية تدرس في الكليات والجامعات مقررات و

 
 
 

 .البيئة وتنميتها 8-19-2-1
 تلوث المياه وتنميتها وادارتها إدارة مستدامة وعن  المحافظة على الموارد المائية8-19-2-2

  واعادة استخدامها يًا وآيميائيًاومعالجتها بيولوجيًا وفيزيائ
 . والخطرة البلديةإدارة المخلفات  8-19-2-3
 .دراسة الترب والمحافظة عليها وزيادة خصوبتها وحفظ الماء فيها  8-19-2-4
 .تنمية الغابات والمراعي والغطاء النباتي األرضي   8-19-2-5
الرملية وإقامة مصدات الرياح التصحر وزراعة المناطق الجافة وتشجير الكثبان  8-19-2-6

 واألحزمة الخضراء 
 . البيئة والغابات وحفظ توازنها وعدم تلويثها 8-19-2-7
 .  األراضي الزراعية وإستغاللهاواستصالح الري وأنظمة الصرف الزراعي 8-19-2-8
 . ية  الرمال وجغرافية المناخ واألقاليم البيئوانتقالالجيولوجيا والجيومورفولوجيا  8-19-2-9

  حماية البيئة 8-20
 

 عددًا من البرامج واألنشطة البيئية في مجال بتنفيذ إنشائهاألرصاد وحماية البيئة منذ ل الرئاسة العامةقامت 
 :الموارد الطبيعية المتجددة وحماية البيئة البحرية من أهمها مايلي 

 
عية ذات السمات البيئية مسح تمهيدي للبيئة البرية أدى إلى تحديد عدد من المناطق الطبي 8-20-1

 . أساسًا للمحميات واألحياء الفطرية اعتبرتالمميزة 
مسح منهجي لبيئة المناطق الساحلية والبحرية على طول سواحل المملكة في البحر األحمر  8-20-2

والخليج العربي لمعرفة الخصائص البيئية واإلحيائية لهذه المناطق وتحديد المناطق ذات 
ة لحمايتها فكونت قاعدة من المعلومات أساسًا لتصنيف وتحديد إستخدامات الحساسية البيئي

 .األراضي في هذه المناطق 
رصاد وحماية البيئة الرئاسه العامه لألبالتعاون مع متحف بازل للتاريخ الطبيعي قامت  8-20-3

من تم " المجموعة الحيوانية في المملكة العربية السعودية " بإخراج عمل موسوعي سنوي 
خالله عملية تصنيف منهجي لبعض حيوانات المملكة وتغطي أيضُا التوزيع الحيواني في 
المناطق والتوزيع الجغرافي للحيوانات والعالقة بين األحياء والبيئة وحمايتها والحياة 

 . الحيوانية البحرية 
 لعربية السعودية  في المملكة اباالنقراضتم إصدار المرجع الوطني عن الحيوانات المهددة  8-20-4
الخطط الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة " تم إعداد وتنفيذ خطط الطوارئى  8-20-5

الهدف منه وضع نظام لإلستجابة الفورية وتنسيقها لحماية " األخرى في الحاالت الطارئة 
ا لهذه المواطن البيئة البحرية وسواحل المملكة العربية السعودية من تأثيرات الملوثات لم

 .الطبيعية من أهمية لمختلف الموارد الطبيعية المتجددة 
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ة برصد وتقييم أحوال البيئة من خالل إعداد تقرير الوضع الراهن للبيئة في رئاسقامت ال 8-20-6
المملكة وتأهيل وتدريب العديد من الكوادر وتم تأسيس مجموعة من المختبرات المتنقلة 

ة الهواء والماء باإلضافة إلى تطوير مرآز الحاسب اآللي ووحدة ومحطات ثابتة لرصد جود
إستقبال صور األقمار الصناعية لتدعيم قدراتها على رصد األحوال البيئية وتجميع وتحليل 

 . المعلومات 
ة بتنفيذ مشروع الدعم البيئي للبادية وهو مشروع رائد لرصد المناطق الجافة رئاسقامت ال 8-20-7

معلومات مكثفة عن األحوال المناخية السائدة والتربة وآثافة ونوع الغطاء حيث تم تجميع 
 لبدو المنطقة وتعتبر أساسًا واالقتصادية االجتماعيةالنباتي وحيوانات الرعي واألحوال 

للمزيد من الدراسات المستقبلية ومنطلقًا إلستراتيجية طويلة المدى لترشيد وتطوير الحياة 
 لمشروع الدعم البيئي استكماًالة دراسة تعد رئاسر ويوجد لدى الالرعوية ومكافحة التصح

للبادية خاصة بتدهور المراعي والتربة والغطاء النباتي في مناطق محدودة من المملكة لم 
 .يتم تنفيذها إلى حينه بسبب عدم توفر المبالغ الالزمة لذلك 

 
 اإلعالم والوعي البيئي  8-21
 

ة وظاهرة        تتطلع وزارة األعالم إلى إع     ة بصفة عام ة البيئي داد إستراتيجية حول دور اإلعالم في التوعي
ة والمطبوعة         ائل اإلعالم المسموعة والمرئي التصحر بصفة خاصة من خالل البرامج التي تقدم في وس

 0وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية 
 
 يئةاالحتياطات المتخذة للحد من تأثير األنشطة التعدينية على الب   22 -8
 

 . إنشاء مجمعات للكسارات خارج النطاق العمراني 8-22-1
 حجز المناطق المتمعدنة ألغراض األنشطة التعدينية ومنع إستحداث أي تنمية عمرانية على 8-22-2

 .هذه المناطق
 وزارة إنشاء قبل سابقًا ( إصدار تراخيص نهل البطحاء بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمياه 8-22-3

 .بغرض حماية المشاريع المائية واألراضي الزراعية  ) المياه
 إنشاء جهاز لمراقبة االستثمارات التعدينية من أجل مراقبة األنشطة التعدينية والحفاظ على 8-22-4

 .البيئة 
 . للحد من التلوث لكل نشاط تعديني ة الالزمت وضع الضوابط واالشتراطا8-22-5
 .امج الفني الموضح في صك االستغالل  متابعة تنفيذ الشرآات للبرن8-22-6
 مراقبة أعمال الشرآات للتأآد من استخدامها للطرق الحديثة في مجال التعدين بحيث تستغل 8-22-7

 .الثروات المعدنية دون إهمال أو تبذير 
 متابعة تنفيذ أنظمة السالمة الخاصة بسالمة العاملين بالشرآات العاملة بصناعة التعدين 8-22-8

 .ام الشرآات بمقاييس حماية البيئة والتز
 المشارآة مع مندوبي الرئاسه العامه لألرصاد وحماية البيئة ومندوبي إمارات المناطق 8-22-9

والبلديات والزراعة من أجل وضع الحلول المناسبة للحفاظ على البيئة من التلوث ومن أجل 
 . تصحيح وضع بعض المخالفين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : النقل والمواصالت في دعم التنمية والمحافظة على البيئةدور قطاع   8-23
 

تتولى وزارة المواصالت تخطيط وتصميم وإنشاء شبكة الطرق لربط جميع مناطق ومدن وقرى وهجر          
اد أفضل المواصفات               ك الطرق من خالل إعتم ى تل ة عل سالمة المروري ع ال ى رف المملكة ، والعمل عل

ذ  ي التنفي ة ف ايير العالمي ا  والمع صيانتها آم ة ل رامج دقيق اد ب ة واعتم سالمة الالزم ائل ال دها بوس وتزوي
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ه                    ائله المختلف ين وس سيق ب ل والتن ل      (تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم آل ما يتعلق بشؤون النق دا النق ا ع م
ل والمواصالت في دعم                  ). الجوي وإدراآا من قيادتنا الرشيدة بالدور الحيوي الهام الذي يلعبه قطاع النق

د أولت                   ق ة المرور، فق سهيل حرآ طاعات التنمية المختلفة، وربط آافة مناطق المملكة بعضها ببعض وت
ا                     شهدها بالدن شاملة التي ت برامج النقل وإنشاء الطرق ما يستحقة من الدعم واإلهتمام لمواآبة النهضة ال

 .الغالية 
 

 : الطرق المنجزة والمستقبلية1–8-23
 

غ              لقد شيدت المملكة العربية ا     ة من الطرق بل لسعودية ممثلة في وزارة المواصالت شبكة حديث
ة      سنه المالي ة ال ى نهاي ا حت وع أطواله ـ 1420/1421مجم ن    ) 47350.92( ه ر م و مت آيل

ة      ة والفرعي سية والثانوي ا الرئي ة أنواعه دة بكاف رق المعب ن    ) 107882.1( الط ر م و مت آيل
ة المواصالت ا   سهيل حرآ ك لت ة وذل رق الترابي ة،   الط ات التنمي ًا لمتطلب ة وفق ة والدولي لمحلي

واطنين،               ة للم ة والخدمات التعليمي ة الصحية واالجتماعي والمساهمة في إيصال خدمات الرعاي
صاد               والعمل على تخفيض تكلفة نقل البضائع واألفراد مما ينعكس بشكل إيجابي على أداء االقت

ا     الوطني بصفة عامة آما أنه تم التخطيط لتنفيذ شبكة من          ستقبلية مجموع أطواله (  الطرق الم
ت     ) 15463.8 ي الوق وزارة ف وم ال ة، وتق ة والفرعي سية والثانوي ن الطرق الرئي ر م و مت آيل

ًا                    دًا عظيم ذل جه الراهن بتطوير وتحسين مشاريع الطرق وفق دراسات وخطط مرسومة وتب
ذ شبكة    للحفاظ على سالمة وحسن أداء شبكة الطرق في المملكة العربية السعودية،        م تنفي  وقد ت

ي       ة ف ذ المتمثل اء التنفي ادفتها أثن ي ص ات الت صاعب والعقب م الم ي رغ ن قياس ي زم رق ف الط
ل       ية، والعوام ة القاس وال المناخي ضاريس واألح تالف الت ورة واخ ن وع ة م ل الطبيعي العوام
ي         ل ف رق والنق بكة الط بحت ش صاعب وأص ذه الم ى ه ب عل د اهللا التغل ن بحم شرية، أمك الب

زت       المم د رآ صيانة وق ذ وال صميم والتنفي ث الت ن حي ة م رق العالمي ضل الط ضاهي أف ة ت لك
ا مع األخذ                    الوزارة على برامج الصيانة من أجل المحافظة على سالمة شبكة الطرق وآفاءته
غ      ة  ويبل اطق المملك ف من ة لمختل ة والطبوغرافي ة والمناخي روف الطبيعي ار الظ ين االعتب بع

م   19616 آم ثانوية و   7920 آم رئيسية و   13053ي تمت صيانتها    إجمالي أطوال الطرق الت     آ
 .فرعية

 
 :  المساهمة في أعمال التشجير8-23-2

 
ال           رك الرم ة وتح راف الترب ن انج د م رق للح ى الط ة عل جار للمحافظ ة األش رًا ألهمي نظ
سريعة          ى الطرق ال سافرين عل سية للم  المتحرآة وزيادة  إضفاء مزيد من الجمال والراحة النف
صيم داخل      فقد شرعت وزارة المواصالت في تشجير بعض الطرق في منطقتي الرياض والق

ق   رم الطري اق ح ات   (نط اطق التقاطع ة ومن زر الخارجي طية والج زر الوس ي  ) الج ا يل وفيم
 :إيضاح لما تم عمله 

درها       :   منطقة الرياض     8-23-2-1 واع من       ) 2م4115895(تم زراعة مساحة  ق واستخدمت عدة أن
شؤون            األشج ار والشجيرات والنباتات الزاحفة واألعشاب وقد تم تسليمها إلى وزارة ال

 .البلدية والقروية للقيام بصيانتها من قبلهم 
صيم8-23-2-2 ة الق بكة    :  منطق ن ش ل م ي آ شجير ف ال الت ذ أعم د قامت وزارة المواصالت بتنفي لق

ويجري ) 2م1745800(طرق القصيم وطريق بريدة الدائري وبمساحة إجمالية قدرها         
اليب            .. حاليًا صيانتها من قبل الوزارة       ة مناسبة وأس ة زراعي أمين ترب وتهتم الوزارة بت

ى   اظ عل بة والحف ة المناس ة الترب ضمن نوعي ددة ت ة حسب مواصفات مح ة متقن زراعي
دم     ة صحيحة وع ة علمي سميدها بطريق شجير وت وع الت ا لن دى مالئمته صها وم خصائ

ة     استخدام المواد الكيماو   صيانة الدوري سليمة وعمل ال ية الضارة وإتباع أساليب الري ال
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ع            ن مواق دًا ع ضارة بعي واد ال ات والم ع النفاي ة جمي شجير وإزال ري والت ال ال ألعم
 .التشجير

إجراء  8-23-2-3  ة ذات االختصاص ب ات الحكومي ن الجه دد م ع ع اون م ًا بالتع وزارة حالي وم ال  تق
ع ـ          دراسة للمكونات األساسية لمشروع   ورة ـ ينب ة المن شجير طريق القصيم ـ المدين ت

ى   اد عل راح  باإلعتم ي مضمار اإلقت ة ف ة مهم ذه الدراس ر ه ث تعتب سريع حي غ ال راب
تعماالتها     ة واس ا البيئي ان متطلباته طناعي وبي شجير اإلص ي الت ة ف واع المحلي األن

 .واقتصاديةالوظيفية ومواقع زراعتها آما أنه جاري حاليًا استخدام طرق ري حديثة 
 :  دور وزارة الموصالت في المحافظة على البيئة والتقليل من ظاهرة التصحر8-23-2

 
ي مجال الطرق  ا ف وم به ي تق ال الت ام واألعم تحرص وزارة المواصالت ومن خالل المه
ع              ك جمي أنها في ذل ا ش ا أو إلحاق األضرار به ة والحد من تلوثه والنقل للمحافظة على البيئ

زة الحك ساحات      األجه ن الم رغم م ى ال ة ، وعل دم اإلضرار بالبيئ ى ع سعى إل ي ت ة الت ومي
ة التي تحد من سهولة                      شمال من المملك الصحراوية الواسعة الممتدة في آل من الجنوب وال
ذ عدد من الطرق                       د من تصميم وتنفي اإلنتقال وتعمل على عزل المراآز الحضرية آان ال ب

ا          عبر الصحاري وأماآن الكثبان الرملية       شغيلية آم شائية وت والتي تمثل تحديدات هندسية وإن
د من الطرق                      ذ العدي ا تنفي تم في المناطق الجبلية العالية والوعرة التي يصعب الوصول إليه

شائه ذة للمحافظة اوإن ال المتخ ام واألعم ي بعض المه ا يل ة وفيم اظر الجمالي ر من المن  يعتب
 .القرى والهجر على البيئة المحيطة بالطرق التي تربط المدن و

 
 

اك   8-23-3-1 ة وهن سين البيئ ي تح ساهم ف ي ت ة الت ن العناصر الجمالي ا م د ذاته ر الطرق بح  تعتب
ا                  ة مم ا لمسات جمالي مجهودات ضخمة لتجميل الطرق ووضع المخططات التي به

 .يحقق التناسق بين الطرق والبيئة المحيطة 
الطرق الجديدة بين المدن والقرى والهجر      قامت وزارة المواصالت بتبني سياسة إنشاء        8-23-3-2

ساهم في                      ر األراضي المناسبة التي ت سكان وعب بحيث تخدم أآبر عدد ممكن من ال
 .نفس الوقت تشجيع تنمية األراضي المتاخمة لها 

ستمرة         8-23-3-3 صورة م رق ب انية للط ة والخرس فلتية والترابي طح اإلس يانة األس ة وص  معالج
 . عدم تلوث الهواء وطريقة صحيحة حفاظًا على

 . تطبيق المواصفات الفنية الصحيحة عند إنشاء وصيانة الطرق 8-23-3-4
شآت         8-23-3-5 ار من سبان إلختب ي الح ة ف ارات الهيدرولوجي ذ االعتب رق تؤخ صميم الط د ت  عن

ة                  وفير وسائل الحماي ة مع ت تصريف مناسبة تتماشى مع انحدارات األرض الطبيعي
 .ل دون إحداث أي أضرار بالمناطق المحيطةلضمان إنسياب مياه السيو

دة  8-23-3-6 ل ع ات بعم ع بعض الجه تراك م ا أو باالش واًء بمفرده  قامت وزارة المواصالت س
ائل                دة وس أبحاث وتجارب من أجل السيطرة على الرمال المتحرآة ، واستخدمت ع

ة والزراعة والرصف والتك                    دال والخندق ا وهي اإلب سية بهدف التثبيت أو الحد منه
باأللواح والتسييج ورش الزيت آما عمدت إلى استخدام مقاطع عرضية للطرق في              
المناطق الصحراوية ذات ميول وانحدارات مناسبة ومنبسطة لجوانب الطرق سواًء           
ال   ة الرم اح وحرآ ة الري سيابية حرآ ى ان ردم للمحافظة عل اطق القطع أو ال ي من ف

ردم              ال ال ال في أعم ا            إضافة إلى استخدام الرم دًال من نقله لتنظيف حرم الطريق ب
 .بعيدًا والتقليل من تراآم الرمال على جوانبه 
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 وتعتبر أعمال تثبيت القطعيات الجبلية الجانبية وحمايتها من األولويات وذلك للتقليل من        8-23-3-7
ارات                 ات نتيجة اإلنهي ة الخصبة أو الغاب األضرار التي قد تلحق باألراضي الزراعي

ول          والتساقطات ا  د المي م تزوي ه ت ا أن ة  لناتجة عن القطعيات الغير متوازنة آم الجانبي
 .لردميات الطرق وخصوصًا قرب منشآت الطريق بوسائل حماية شاملة

واد                      8-23-3-8 ر من أجل جلب م   تشترط المواصفات الخاصة إلنشاء الطرق عدم إحداث أي حف
ة ال   كل البيئ ي ش ر ف دث أي تغيي ى ال يح ق حت شاء للطري ا  اإلن ر به ي يم ة الت طبيعي

الطريق قدر اإلمكان وإنما يتم أخذ المواد من األماآن المرتفعة بشكل ال يغير شكلها           
 .وانسيابيتها وال يحدث أي ضرر أو تأثير على البيئة المجاورة 

ى                    8-23-3-9 ا إل ال الطرق ونقله ذ أعم   التأآيد على قيام المقاولين بإزالة المخلفات الناتجة عن تنفي
ا       األما ة المحيطة به ى البيئ آن المخصصة لذلك وتسويتها باإلساليب التي ال تؤثر عل

 .وخصوصًا األماآن الزراعية وأماآن الرعي والمصارف الطبيعية
وزارة       8-23-3-10 ة لل  التأآيد على أصحاب محطات الوقود والخدمات التي تقام على الطرق التابع

ا   بالمحافظة على البيئة وذلك بعدم رمي أي مخلف   ات من تلك المحطات التي يكون له
 .تأثير على المناطق المحيطة وأن يتم إزالتها أوًال بأول إلى أماآن مخصصة لذلك 

 األخذ في االعتبار عند تصميم الطرق تجنب مناطق الغابات والمراعي والمحميات 8-23-3-11
 .قدر اإلمكان

ضمان           التأآيد على عدم اإلضرار بمجاري السيول واألم       8-23-3-12 ردم ل الحفر أو ال طار سواًء ب
 .إنسيابيتها بشكل طبيعي

رات                 8-23-4-13 شاء أو خالل فت  المحافظة على نظافة الطريق والبيئة المحيطة به سواًء وقت اإلن
 .الصيانة

 تقوم الوزارة بتشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام وسائل النقل العام للتقليل من              8-23-4-14
رحالت ال دد ال وادم  ع أثير ع ن ت دف التخفيف م سيارات الخاصة به ا ال وم به ي تق ت

 .السيارات على تلوث الهواء
ار        23-4-15- 8 ي إط ون ف ل أن يك رق والنق شبكة الط يط ل د التخط تم وزارة المواصالت عن  ته

 .التوازن األمثل بين متطلبات التنمية وصحة البيئة 
شاحنات والحافال        8-23-4-16 د            عدم الترخيص ألي من ال ل التأآ أجير قب ت وسيارات األجرة والت

 .من آفاءة محرآاتها الفنية وتوفر جميع متطلبات السالمة 
واد                    8-23-4-17 ة للم شاحنات الناقل ة مسار ال ة والمختصة بتنظيم حرآ  التنسيق مع الجهات المعني

الخطرة من آيماويات ومواد بترولية وغيرها تفاديًا لوقوع أي حوادث قد تسبب في              
 .البيئة القدر اهللاتلوث 

راب  8-23-4-18 د من اقت اطق للح ي بعض المن ق ف انبي الطري ى ج دني عل ياج مع تم ترآيب س  ي
ابر         ل مع تم عم سريعة وي رق ال صوصًا الط رق وخ ة الط سائبه ناحي ات ال الحيوان

 من جانب إلى اآلخر      انتقالهامناسبة لتلك الحيوانات في مواقع مختلفة لتسهيل حرآة         
. 

ك                تول 8-23-4-19 ى الوزارة اهتمامًا آبيرًا في متابعة وتطوير ما يستجد في أمور النقل والبيئة وذل
من خالل إقامة أو حضور أو االشتراك في الندوات والمؤتمرات والدورات المتعلقة        

 .بالنقل والبيئة 
 . تعمل الوزارة على المساهمة في إجراء الدراسات واألبحاث الخاصة بالنقل والبيئة 8-23-4-20
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 آلية التنفيذ:  تاسعًا

 
تراتيجية و      -1 رار اإلس ل              بعد إق اف من قب ار الجف ة لمكافحة التصحر والتخفيف من آث خطة العمل الوطني

 .اللجنة الوطنية يتم رفعها من قبل معالي وزير الزراعة إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها

دعو وزارة  -2 وزراء ت ل مجلس ال ن قب ا م ة عليه د الموافق ةبع ة  الزراع ةأعضاء اللجن اع  الوطني  لالجتم
تم    سؤولياتها لي صاصها وم ل حسب اخت ات آ ى الجه ا عل ة وتوزيعه رامج المقترح ات الب د أولوي لتحدي

وحسب اإلمكانيات الماليه المتاحه    برمجتها ضمن الميزانيات السنوية للجهات والخطط الخمسية القادمه         
 .ومتابعة ذلك دوريًا
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 ت المستخدمة في مجاالت مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف المصطلحا: عاشرًا
 
ة ،               ) التصحر   ( يعني مصطلح    ] أ  [  ة شبه الرطب ة ، والجاف به الجاف ة ، وش اطق الجاف دهور األراضي في المن ت

 0نتيجة عوامل مختلفة من بينها اإلختالفات المناخية واألنشطة البشرية   
ضمن مصطلح ] ب[ ة ال[[ يت صحر مكافح ي   ]] ت ة لألراضي ف ة المتكامل ن التنمي زءًا م شكل ج ي ت شطة الت األن

 : المناطق الجافة وشبه الجافة والجافة شبه الرطبة من أجل التنمية المستدامة ، والتي ترمي إلى 
 0أو خفض تدهور األراضي /  ـ منع و 1
 0 ـ وإعادة تأهيل األراضي التي تدهورت جزئيًا 2
 0 التي تصحرت  ـ وإستصالح األراضي3

ي مصطلح ] ج  [  اف ( يعن دل الهطول المطري ) الجف نخفض مع دما ي د عن ًا وتوج ي تحدث طبيعي الظاهرة الت
ؤثر                 رًا ي انخفاضًا ملحوظًا فيصبح دون المستويات الطبيعية المسجلة ، مما يسبب إختالًال هيدرولوجيًا خطي

 0تأثيرًا معاآسًا على نظم اإلنتاج لموارد األراضي 
اف       ( يعني مصطلح    ] د[  ار الجف ل ضعف                  ) تخفيف آث ى تقلي اف والتي ترمي إل التنبؤ بالجف صلة ب شطة المت األن

 0المجتمع والنظم الطبيعية إزاء الجفاف من حيث صلته بمكافحة التصحر 
اتي، والكائ     ) األراضي(يعني مصطلح ] هـ[ ة، والغطاء النب شمل الترب ات  هو النظام اإلنتاجي ـ اإلحيائي والذي ي ن

 0الحية األخرى ، والعمليات األيكولوجية  والهيدرولوجية التي تعمل داخل النظام 
دهور األراضي     ( يعني مصطلح   ] و  [  ة من               ) ت ة شبه الرطب ة والجاف به الجاف ة وش اطق الجاف ا يحدث في المن م

ة ،       يل البعلي ي المحاص صادي ألراض ائي أو االقت وع اإلحي ة والتن دان لإلنتاجي اض أو فق ي إنخف  وأراض
ات واألحراج ، نتيجة إلستخدامات األراضي أو              المحاصيل المروية ، أو مراتع الماشية والمراعي والغاب
سكني،                       اط ال شرية وأنم شطة الب لعملية ما أو مجموعة من العمليات ، بما في ذلك العمليات الناجمة عن األن

 -:مثل
 0أو المياه /  ـ تعرية التربة بفعل الرياح 1
 0الخواص الفيزيائية والكيميائية واإلحيائية أو األقتصادية للتربة  ـ تدهور 2
 0 ـ  الفقدان الطويل األجل للغطاء النباتي الطبيعي 3

صطلح ] ز [  ي م ة   ( يعن بة الرطب ة ش ة والجاف بة الجاف ة وش اطق الجاف سبة  ) المن ا ن ع فيه ي تق اطق الت ي المن ه
ة    0.065 إلى 0.05اق من الهطول المطري السنوي إلى البخر ـ نتح في النط  اطق القطبي تثناء المن  ، مع إس

 وشبه القطبية 
أثرة ( يعني مصطلح  ] ح [  اطق المت ة و) المن اطق الجاف أثرة أو / المن ة المت به الرطب ة ش ة أو الجاف به الجاف أو ش

 0المهددة بالتصحر 

 :المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
 

رة الزراعة والمياه بالمملكة العربية السعودية في تنمية وإعمار م دور وزا1989ق .الشريف، ع 1
وقائع حلقة الدراسات الصحراوية في المملكة العربية . الصحاري في المملكـة العربية السعودية م

 . مرآز دراسات الصحراء-مجاالتها والمهتمون بها ،  جامعة الملك سعود /  السعودية 
.  الرعوية في المملكة العربية السعودية ودورها في الحد من التصحرق تنمية الموارد .الشريف ،  ع 2

ورشـة العمل الدولية حول االستغالل المستدام ألراضي المراعي ومقاومة التحضر جامعة الملك 
 . جدة–عبدالعزيز 

م مسيرة المحافظة على المراعي والغابات وتنميتها بالمملكة العربية السعودية 1999ق .الشريف ،  ع 3
جامعة الملك ) المحور الزراعي( الندوة الجامعية الكبرى –خالل مائة عـام والتوقعات المستقبلية لها 

 . الرياض–سعود 
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م إدارة المراعي الطبيعية بالمملكة العربية السعودية ،  ندوة 1994. ق.،  الشريف ع. الشوربجي، م 4
 . ،  الرياض1994 أآتوبر 4– 2لتطبيق الدراسات الصحراوية في المملكة العربية السعودية الواقع وا

م مصادر المياه المتجددة في المملكة العربية السعودية تنميتها والمحافظة عليها، 1997. س.الطخيس، ع 5
 . الرياض–ندوة الموارد الطبيعية المتجددة وأهمية المحافظة عليها 

 ندوة الموارد الطبيعية المتجددة المراعي والغابات وأهمية المحافظة عليها وتنميتها ، . ع.الصقهان، م 6
 . الرياض–وأهمية المحافظة عليها وتنميتها 

الضاوي، م ، دراسة األراضي في المملكة العربية السعودية، ندوة الموارد الطبيعية المتجددة وأهمية  7
 . الرياض–المحافظة عليها وتنميتها 

 وزارة الزراعة والمياه . م1999ية السعودية تحد وإنجاز عبر مائة عام للزراعة والمياه في المملكة العرب 8
 .م2000وزارة التخطيط ) . 2005-2000 (خطة التنمية السابعة 9

 .م2000وزارة التخطيط ) . م2000-1970( اإلصدار الثامن عشر -منجزات خطط التنمية 10
  م2000مصلحة األرصاد وحماية البيئة . الوضع الراهن للبيئة في المملكة العربية السعودية 11
 . ومعلومات من أعضاء اللجنة–تقارير مختلفة من المؤسسات الحكومية  12

 
 
 
 هـ3/3/1423-ش


