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 ملخـــــــــص
 

ظاه@رة التص@حر إح@دى أخطر المشاآل التي تهدد أراضي الجمهورية اليمنية ومواردها الطبيعية             
األخ@@رى ، وتس@@ارع إنتش@@ار ه@@ذه الظاه@@رة ن@@تيجة الض@@غط الم@@تزايد ع@@لى ه@@ذه الم@@وارد الط@@بيعية      

 وتش@@ير الرئيس@@ية ، مم@@ا أدى الى ت@@راجع إنتاجي@@تها ، وي@@أخذ التص@@حر ف@@ي اليم@@ن أش@@كاًال م@@تعددة    
م@ن أراض@ي ال@بالد تع@اني م@ن التصحر بدرجات متفاوته ، لذلك               % 97ال@تقديرات الى أن حوال@ي       

س@ارعت الحكوم@ة اليم@نية الى ال@توقيع والتص@ديق ع@لى إتفاقي@ة األم@م الم@تحدة لمكافحة التصحر           
قي لمشارآة المجتمع الدولي في جهوده الرامية الى مكافحة هذه الظاهرة السلبية الخطيرة ، ويل    

 : هذا التقرير الضوء على التدابير التي إتخذتها الجمهورية اليمنية لتنفيذ هذه االتفاقية 
 
  :االس@تراتيجيات واألولوي@ات الموض@وعة ف@ي إط@ار خطط وسياسات التنمية المستدامة              -1

وض@عت اليم@ن ض@من إس@تراتيجياتها وأولوياته@ا إقام@ة المش@اريع الت@نموية المتكام@لة ضمن                   
لمس@@تدامة ، بع@@ض ه@@ذه المش@@اريع ذات االه@@تمام بقض@@ايا التص@@حر ت@@نفذ وفق@@ًا   إط@@ار الت@@نمية ا

) 2000– 1996( ل@@لخطط الوط@@نية م@@ثل الخط@@ة الخمس@@ية للت@@نمية االقتص@@ادية واالج@@تماعية 
ال@تي تتض@من مش@اريع الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها وترشيد إستخدامها إضافة الى              

تنفيذ معظم نشاطات هذه الخطة ومازال العمل مستمرًا بها     القض@ايا البيئية األخرى ، وقد تم        
أم@ا الخطة الوطنية لإلجراءات البيئية فقد حددت األولويات للمشاآل البيئية في     .. ح@تى األن    

اليم@ن وال@تي تمث@لت بمعالج@ة مش@اآل تده@ور االراض@ي والموارد الطبيعية وإستنزاف المياه                 
وطنية لمكافحة التصحر واعتبرت هذه الخطة      الجوفي@ة وت@لوثها ، آم@ا خصصت اليمن خطة           

م@رجعًا أساس@يًا ف@ي مج@ال مكافح@ة التص@حر لك@ل الم@نظمات الدولية واإلقليمية والوطنية في                     
ال@تعرف على حقيقة الوضع القائم واإلجراءات المطلوب إتخاذها ، وقد سبق أن نفذت اليمن    

 م@@ناطق مخت@@لفة م@@ن ال@@بالد ع@@ددًا م@@ن المش@@اريع ذات العالق@@ة المباش@@رة بقض@@ايا التص@@حر ف@@ي
هدف@@ت الى مقاوم@@ة إنج@@راف ال@@تربة وتث@@بيت الكث@@بان الرم@@لية وحص@@ر وتص@@نيف االراض@@ي        
الص@@@الحة ل@@@لزراعة والحف@@@اظ ع@@@ليها ومش@@@اريع أخ@@@رى ته@@@دف الى ت@@@نمية الغاب@@@ات وزي@@@ادة   
المساحات الخضراء ، آما أن هناك مشاريع مماثلة تنفذ حاليًا ، ومشاريع مستقبلية موزعة 

األق@اليم البي@ئية ف@ي البالد وتهدف بمجملها الى مكافحة أشكال التصحر المختلفة ،ومن            ع@لى   
أه@م ال@برامج ذات العالق@ة بقضايا التصحر التي تنفذها اليمن برنامج التخفيف من حدة الفقر     
ال@ذي يه@دف الى ت@نمية الم@ناطق مع@تمدًا ع@لى إس@تراتيجية تقوي@ة المجتمعات المحلية بحيث                  

العاج@لة ع@لى عم@لية الت@نمية ف@ي أي@دي المجتمعات المستهدفة ، آما أعدت              توض@ع الس@يطرة     
م وال@تي ته@دف الى معالج@ة االخ@تالل المزمن في معادلة      1998إس@تراتيجية المي@اه م@نذ ع@ام         

 . السكان وموارد المياه 
 

 : التدابير المتخذة لتطبيق االتفاقية  -2
 ) NCB(ي@@ئة للتنس@@يق الوط@@ني  ت@@م تحدي@@د اإلدارة العام@@ة ل@@لغابات ومكافح@@ة التص@@حر آه   

بإعت@بارها الهي@ئة الوط@نية المع@نية بتنفيذ النشاطات ذات العالقة بإدارة الموارد الغابوية          
وال@رعوية ومكافح@ة التص@حر ، ويتم تنفيذ االتفاقية ضمن اإلدارة وفق أداتين أساسيتين        

 : هما 
I-  نقط@@@ة االتص@@@ال )FP(  فق@@@د عي@@@ن مدي@@@ر ع@@@ام إدارة الغاب@@@ات ومكافح@@@ة 

التص@حر آ@نقطة إتص@ال وط@نية لم@تابعة تطورات االتفاقية وتنفيذها على المستويات           
 . الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية 

II-        التي تضم في عضويتها ممثلين من  الش@بكة الوط@نية لمكافح@ة التص@حر 
آاف@@ة محافظ@@ات الجمهوري@@ة وتق@@وم ب@@تجميع وتحدي@@ث المع@@لومات الخاص@@ة بمكافح@@ة   
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سليط الضوء على المناطق المتأثرة ذات األولوية في مكافحة التصحر ،      التص@حر وت  
والمش@@ارآة ف@@ي األمس@@يات اإلرش@@ادية والتواص@@ل والتنس@@يق م@@ع المس@@تهدفين ف@@ي        
المناطق المتضررة ، ويتم العمل حاليًا على توسيع قاعدة المشارآة في هذه الشبكة          

العالق@@@ة بمكافح@@@ة لتش@@@مل مجموع@@@ة المؤسس@@@ات الحكومي@@@ة وغي@@@ر الحكومي@@@ة ذات  
التص@@@حر ، ي@@@تم االتص@@@ال والتنس@@@يق بي@@@ن أعض@@@اء الهي@@@ئة وأص@@@حاب العالق@@@ة وفق@@@ًا   
للنش@@اطات الجاري@@ة بواس@@طة االتص@@ال المباش@@ر أو بوس@@ائل االتص@@ال الس@@ريع م@@ثل        
الف@اآس واله@اتف ، آم@ا يتم التواصل مع الجهات دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية             

م@ول والبريد اإللكتروني وشبكة اإلنترنت ، وتتولى        بواس@طة الف@اآس واله@اتف المح      
الهي@@ئة ت@@نفيذ فعالي@@ات ب@@رنامج العم@@ل الوط@@ني وم@@ا يماث@@لها م@@ن نش@@اطات مكافح@@ة         
التص@حر ف@ي مج@ال ب@ناء القدرات وإدارة الغابات والمراعي الطبيعية ومساقط المياه          

ات وإع@@داد الخ@@رائط ، آم@@ا تدع@@م مش@@ارآة الم@@نظمات غي@@ر الحكومي@@ة خاص@@ة جمعي@@     
 . المرأة واالتحاد التعاوني الزراعي في نشاطات مكافحة التصحر 

 
 
 
 

 : عمليات المشارآة لدعم إعداد وتنفيذ برنامج العمل الوطني  -3
ال يمك@@ن إح@@داث ت@@نمية مس@@تدامة دون إدم@@اج المش@@ارآة ض@@من إس@@تراتيجيات الت@@نمية ،     

متع@@@لقة بحال@@@ة وين@@@بغي االع@@@تراف أن ه@@@ناك قص@@@ور ف@@@ي ال@@@بيانات الوص@@@فية والكمي@@@ة ال
وأوض@@اع الم@@وارد الط@@بيعية ف@@ي ال@@بالد وب@@ناء ع@@ليه ه@@ناك قص@@ور ف@@ي ج@@انب المش@@ارآة     
وال@@توعية ح@@ول ال@@تدهور البي@@ئي واآلث@@ار المترت@@بة ع@@ليه وبال@@تالي قص@@ور ف@@ي المش@@ارآة  
ب@إعداد وت@نفيذ برنامج العمل الوطني ، وعلى آل حال فإن التوعية والمشارآة قد تنامت           

ة بفض@@ل الجه@@ود الم@@بذولة م@@ن ج@@انب اإلرش@@اد ال@@ذي تق@@وم ب@@ه اإلدارة  ف@@ي اآلون@@ة األخي@@ر
العام@@ة ل@@لغابات ومكافح@@ة التص@@حر وال@@تي أس@@تهدفت جماهي@@ر واس@@عة ، وق@@د توس@@عت          
عمليات رفع درجة الوعي حاليًا لزيادة إدارك الجماهير لمخاطر التصحر وذلك من خالل     

د والش@@باب والرياض@@ة ومج@@لس  قطاع@@ات اإلع@@الم وال@@تربية والتع@@ليم واألوق@@اف واإلرش@@ا  
حماي@ة البي@ئة ، وم@ن الجدي@ر بالذآ@ر أن اليمن بدعم من المملكة الهولندية تنفذ مشروعًا        

 حول سياسية النوع 
في الزراعة واألمن الغذائي إيمانًا منها بدور المرأة ومساهمتها  ) Gender( االجتماعي 

  .في حماية وإدارة الموارد الطبيعية ومكافحة تدهورها 
 

العم@@ليات االستش@@ارية الخاص@@ة بدع@@م وت@@نفيذ ب@@رنامج العم@@ل الوط@@ني بال@@تعاون م@@ع دول   -4
 : األطراف المتقدمة وغيرها من الهيئات المعنية 

 ف@@تحت الجمهوري@@@ة اليم@@نية المج@@@ال لكاف@@ة الش@@@رآاء اإلق@@ليميين والدوليي@@@ن م@@ن خ@@@الل      
ائي أو الم@@@تعدد األط@@@راف خ@@@برائهم العام@@@لين ف@@@ي االراض@@@ي اليم@@@نية ف@@@ي مش@@@اريع ال@@@تعاون الث@@@ن

للمش@@ارآة ف@@ي ت@@نفيذ خط@@ة العم@@ل الوط@@نية لمكافح@@ة التص@@حر أو خط@@ة العم@@ل البح@@ثي ومش@@اريع     
الخط@@ة الخمس@@ية ذات العالق@@ة بمكافح@@ة التص@@حر ، وآ@@ذا وجه@@ت الدع@@وة الى ه@@ؤالء الش@@رآاء          

 لطبيعية للمش@ارآة ف@ي ورشات العمل الوطنية الخاصة بمكافحة التصحر وإعادة تأهيل الموارد ا       
الم@@تدهورة وتفعي@@ل دور الم@@رأة والمش@@ارآة الش@@عبية وم@@ن أه@@م النش@@اطات القائم@@ة م@@ع ه@@ؤالء        

 : الشرآاء 
i.                 ب@رنامج اإلدارة البي@ئية المس@تدامة الذي يتكون من سبعة برامج فرعية ، ويهدف

الى ب@@ناء ق@@درات ع@@دد م@@ن المؤسس@@ات الحكومي@@ة والم@@نظمات غي@@ر الحكومي@@ة ف@@ي اإلدارة 
 . جاالت تدهور االراضي واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية البيئية وم
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ii.         مش@روع الحف@اظ ع@لى االراض@ي والمياه الذي يهدف الى صيانة المدرجات وإدارة
مس@اقط المي@اه وتث@بيت الكث@بان الرم@لية وتحس@ين اس@تعمال المياه في ميدان الري ووضع             

 . أسس لمراقبة المياه 
iii.        الذي يهدف الى دعم برامج الحكومة في تحسين    مش@روع حماية البيئة في تهامة

 . الوضع المعيشي في المناطق الريفية 
iv.               مش@روع اإلدارة المس@تدامة ل@إلدارة البيئية الذي يهدف الى بناء القدرات اإلدارية

 . والفنية للهيئة العامة للموارد المائية 
v.   مكافح@@ة مش@@روع تطوي@@ر الغاب@@ات ال@@ذي يه@@دف الى دع@@م اإلدارة العام@@ة ل@@لغابات و

التص@@@حر ف@@@ي تطوي@@@ر الخط@@@ط المتع@@@لقة بقط@@@اع الغاب@@@ات ووض@@@ع نظ@@@ام لإلع@@@الم وجم@@@ع     
 .المعلومات عن الموارد الطبيعية وإدارتها

وبغي@ة ت@@نفيذ خط@@ة العم@@ل الوط@@نية لمكافح@ة التص@@حر ، دع@@ت اليم@@ن الش@@رآاء اإلق@@ليميين   
افحة التصحر والدوليي@ن للمش@ارآة في عدد من ورشات العمل أهمها الندوة الوطنية لمك    

والورش@@ة الوط@@نية لم@@راجعة الخط@@ة الوط@@نية لمكافح@@ة التص@@حر وورش@@تي العم@@ل الف@@نية   
 . االولى والثانية إلعداد سياسة وطنية إلدارة مساقط المياه 

 
 : التدابير المتخذة أو المخطط لها في إطار برنامج العمل الوطني  -5

ر بالتعاون مع برنامج األمم وض@عت الجمهوري@ة اليم@نية الخطة الوطنية لمكافحة التصح       
 ) ESCWA( واللج@نة االقتص@ادية واالج@تماعية لغ@رب أس@يا       )  UNEP( الم@تحدة للبي@ئة   

وأعت@برت ه@ذه الخطة أساسًا لبرنامج العمل الوطني الخاص بمكافحة التصحر ،و ضمت        
ه@ذه الخط@ة ثماني@ة ب@رامج وإح@دى وأربعي@ن مشروعًا تمحورت حول التقييم والمشارآة          

ة واإلج@@@راءات التص@@@حيحية لمكافح@@@ة التص@@@حر إض@@@افة الى الجوان@@@ب االقتص@@@ادية  العام@@@
واالج@@@تماعية وال@@@تأمين ض@@@د مخاط@@@ر الجف@@@اف ،وق@@@د ب@@@دأ ت@@@نفيذ اإلج@@@راءات المق@@@ترحة    
والمخط@@@ط له@@@ا ف@@@ي ب@@@رنامج الخط@@@ة ح@@@ول تقيي@@@م التص@@@حر وتحس@@@ين إدارة الم@@@راعي        

 أو معالج@@@ة الجوان@@@ب والمش@@@ارآة العام@@@ة واإلج@@@راءات التص@@@حيحية لمكافح@@@ة التص@@@حر 
االج@@@تماعية واالقتص@@@ادية وال@@@تأمين ض@@@د مخاط@@@ر الجف@@@اف وعواق@@@به ، وتدعي@@@م الع@@@لم     
والتك@نولوجيا وال@تعاون الدول@ي ف@ي مج@ال مكافح@ة التص@حر ، وتتضمن الخطة عددًا من                
اإلج@@راءات الهادف@@ة الى تحس@@ين الب@@نية المؤسس@@ية وتعزي@@ز حال@@ة المع@@رفة ، نف@@ذت م@@نها  

لعام@ة ل@لغابات ومكافح@ة التص@حر وإص@دار ق@انون حماي@ة البي@ئة وإنش@@اء         تطوي@ر اإلدارة ا 
ص@ندوق دع@م االن@تاج الزراعي والسمكي والهيئة العامة للموارد المائية وإحياء وتفعيل      
اللج@@نة الع@@ليا للتش@@جير ، وم@@ن ال@@تدابير المخط@@ط له@@ا إنش@@اء اللج@@نة الوط@@نية لمكافح@@ة        

والمؤسس@@@ات والم@@@نظمات الرس@@@مية  التص@@@حر ال@@@تي س@@@وف تم@@@ثل فيه@@@ا آ@@@ل ال@@@وزارات   
والش@@عبية والطوعي@@ة ذات العالق@@ة ، وم@@ن الجدي@@ر بالذآ@@ر أن@@ه يش@@ارك ف@@ي إتخ@@اذ آاف@@ة         
ال@تدابير الخ@براء الوط@نيين الذي@ن ش@ارآوا بش@كل فعال في شبكات العمل اإلقليمية ودون                  

 . اإلقليمية 
 

 :  م عمليات التنفيذالمخصصات المالية من الميزانيات الوطنية والمساعدات المالية لدع -6
إتخذت الجمهورية اليمنية التدابير الالزمة لضمان تمويل مشاريع مكافحة التصحر وفق 
خط@ة مالي@ة سنوية تتناسب مع المشاريع والبرامج الواردة في الخطة الخمسية والخطة       
الوط@نية لمكافح@ة التص@حر ،وتعم@ل ع@لى جع@ل ه@ذه ال@تدابير مستدامة عن طريق إحداث               

ن ال@تمويل ، وم@ن أه@م ه@ذه التدابير إنشاء صندوق تشجيع االنتاج الزراعي               آلي@ات ض@ما   
والس@مكي ، ومن أهم موارد هذا الصندوق تحصيل ريال واحد عن آل لتر ديزل يستخدم           
ف@ي الجمهوري@ة لصالح تطوير القطاع الزراعي ودعم صغار المزارعين ، إضافة الى ما               

والمعونات والهبات ، أما المخصصات     تخصص@ه الدول@ة م@ن موازن@تها العامة للصندوق           



 4

المالي@@ة م@@ن المي@@زانيات الوط@@نية فتتج@@لى ب@@توفير الط@@اقم البش@@ري ال@@الزم إلع@@داد وت@@نفيذ    
الخط@ة الوط@نية لمكافحة التصحر ،وتوفير المبنى واألثاث الالزم لهيئة التنسيق الوطني             

 إدارة مساقط ، إض@افة الى المش@ارآة ف@ي تمويل المشاريع الممولة خارجيًا مثل مشروع     
المي@اه وإع@ادة إس@تخدام المي@اه العادمة الممولة من الحكومة الهولندية وتشارك بتمويله       
الدول@ة، ونظ@رًا لوج@ود الجمهوري@ة اليمنية ضمن األقطار األقل نموًا ، فإنها تحصل على      

 – FAO- ألمانيا –الدع@م الم@الي والف@ني م@ن ع@دد م@ن ال@دول والم@نظمات أهمها هولندا         
UNDP – IFAD – IDA   الب@نك اإلس@المي ، ورغ@م الم@وارد المالي@ة      - الص@ندوق الع@ربي 

ال@@تي خصص@@ت م@@ن المي@@زانيات المح@@لية والمس@@اعدات المالي@@ة الخارجي@@ة ، ف@@إن ت@@نفيذ         
ال@برنامج الوط@ني لمكافح@ة التص@حر يح@تاج الى الم@زيد م@ن الدع@م الم@الي والفني ، فمن                

 : ئ التالية لزيادة الدعم المالي وهى حيث المساعدات المالية يمكن إعتماد المباد
 

i.  توفير مخصصات مالية إضافية من الميزانيات الوطنية لمكافحة التصحر . 
ii.  إيجاد المكون المالي الخاص بمكافحة التصحر في المشاريع التنموية . 
iii.  تشجيع إقامة المشاريع الحدودية بتمويل مشترك . 
iv.  زيادة التنسيق مع الصناديق المحلية . 
v. ع مصادر الدعم المالي اإلقليمي والدولي تشجي . 

أم@@ا ف@@ي مج@@ال ال@@تعاون الف@@ني فإن@@ه يق@@ترح تطوي@@ر ه@@ذا ال@@تعاون م@@ع دول األط@@راف الم@@تقدمة     
 : والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية وذلك آما يلي 

i.  رفع مستوى التبادل العلمي في مجاالت مكافحة التصحر . 
ii. التقليدية في حصاد المياه وصيانة الموارد دعم المشاريع المستعملة للتقنيات . 
iii.  تشجيع إستقرار التجمعات السكنية الريفية وتقليل الهجرة الى المدن . 
iv.  إنشاء مرآز متخصص في مجاالت مكافحة التصحر . 
v.  تشجيع إستخدام التقنيات الحديثة في إيجاد بدائل الطاقة . 
vi. لمع@@لومات الجغ@@رافية ف@@ي زي@@ادة إس@@تخدام ص@@ور األقم@@ار الص@@ناعية وإنش@@اء نظ@@م ا

 . مراقبة التصحر ومكافحته وتأسيس قواعد المعلومات النوعية 
 

 :  الدالئل والمؤشرات المستخدمة لقياس التقييم والتقدم في تطبيق برنامج العمل -7
ال يوج@@د ح@@تى األن ل@@دى اليم@@ن دالئ@@ل ومؤش@@رات نظامي@@ة لل@@تقييم ورص@@د ال@@تقدم ، وله@@ذا  

لدالئ@ل والمؤش@رات الموزع@ة م@ن ق@بل السكرتارية الدائمة      الس@بب إس@تخدمت مجموع@ة ا      
لالتفاقي@ة أو المعتمد ، من قبل بعض الدول األطراف ،وفيما يلي أهم الدالئل والمؤشرات    

 : التي استخدمت في هذا المجال 
i.  إحداث مجلس حماية البيئة والية رصد البيئة ومراقبتها . 
ii.      نس@@يق الوط@@ني وآلي@@ة لل@@نظام    إنش@@اء وح@@دة للم@@تابعة وال@@تقييم ف@@ي هي@@ئة الت

 . والمراقبة 
iii.          ال@@بدء ف@@ي تأس@@يس وح@@دة نظ@@ام مع@@لومات جغ@@رافية آ@@بداية لتأس@@يس نظ@@ام

 . معلومات 
iv.  إصدار التقارير الربعية والسنوية في مجال  مكافحة التصحر . 
v.  تنفيذ المشاريع الرائدة وتعميم نتائجها على المناطق المماثلة . 
vi. روع سياسة النوع االجتماعي تفعيل دور المرأة من خالل مش )Gander  . (  
vii.  إدخال برنامج العمل لمكافحة التصحر ضمن خطط التنمية . 
viii.      تطوي@ر ال@تعاون م@ع الشرآاء الدوليين من خالل توقيع االتفاقيات االقتصادية

 . واالجتماعية 
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ix.                      تب@ني ع@ددًا م@ن المع@ارف التق@ليدية ال@تي ت@راآمت ع@ند الم@زارع اليم@ني عبر
 . السنين 

مم@ا ورد س@ابقًا يمك@ن المالحظ@ة أن الجمهوري@ة اليم@نية ب@دأت بت@نفيذ ع@دد م@ن األنش@طة            
المتعلقة بتطبيق إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وقد واجهت بعض المعوقات في 
ه@ذا المج@ال م@ثل الحاج@ة الى الكادر البشري المؤهل ونقص التجهيزات الحديثة الالزمة          

 ، وقد أثبتت التجربة أن الشراآة والتعاون مع دول  األطراف     إلنش@اء شبكات المعلومات   
الم@@تقدمة والم@@نظمات اإلق@@ليمية والدولي@@ة المع@@نية ق@@د مك@@نت هي@@ئة التنس@@يق الوط@@ني م@@ن  
ت@نفيذ إجراءات االتفاقية ، خاصة ما يتعلق بتفعيل دور المرأة وزيادة المشارآة الشعبية              

 . وتأهيل الكوادر الفنية 
رية ت@نفيذ فعالي@@ات االتفاقي@@ة بش@كل أوس@@ع وافض@ل يح@@تاج الى تض@@افر    والش@ك أن إس@@تمرا 

الجه@ود وتوف@ر مجموع@ة من العوامل األساسية أهمها الدعم الفني وتوفير المخصصات      
 . المالية التي ستساعد الجمهورية اليمنية على مسايرة الرآب العالمي في هذا المجال 
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 االس%%%تراتيجيات واألولوي%%%ات الموض%%%وعة ف%%%ي إط%%%ار خط%%%ط وسياس%%%ات الت%%%نمية      -1
 : المستدامة 

ب%دأت الجهود لمكافحة التصحر في اليمن منذ وقت مبكر ولكنها آانت جهود فردية يقوم              
م أو منازلهم من زحف الرمال أو مدرجاتهم من التعرية         به%ا المزارعون من أجل حماية مزارعه      

المائي%ة ، وه%ناك مح%اوالت م%ن جهات رسمية متفرقة دون تخطيط أو تنسيق فيما بينها وأآثرها          
تم%ثل جه%ودًا ال ت%توفر له%ا ال%بيانات الكافي%ة ، وخالل الثالثين السنه األخيرة وضعت اليمن ضمن                      
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اريع الت%نموية المتكام%لة ف%ي ع%دد م%ن الم%ناطق وتضمنت            إس%تراتيجياتها وأولوياته%ا إقام%ة المش%       
الخط%ط الخمس%ية المت%تالية الم%نفذة ض%من إط%ار التنمية المستدامة بعض المشاريع ذات االهتمام                  

 . بقضايا التصحر وفيما يلي عرضًا لبعض هذه الخطط والمشاريع 
 
 ) م 2000 –م 1996(  الخطة الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية – 1 - 1

رآ%زت هذه الخطة على عناصر إستراتيجية ذات أولوية ومن هذه القضايا يمكن التنوية               
 : الى بعضها والتي لها عالقة بحماية البيئة ومكافحة التصحر مثل 

 . تنمية الموارد البشرية والتعليم المهني والفني  -
 . تنمية قطاع الغاز  -
 . تنمية قطاع السياحة  -
 .  المائية وتنميتها وترشيد إستخدامها الحفاظ على الموارد -
 . قضايا البيئة  -
 . فرص االستثمار للقطاع الخاص  -

وقد تم تنفيذ معظم هذه النشاطات التي تضمنتها الخطة وما زال العمل مستمرًا بها حتى               
 األن 

 . م 2000وسوف يتم التقييم النهائي خالل عام 
 
 : NEAP خطة العمل الوطنية للبيئة -2 - 1

م تح%%ت إش%%راف مج%%لس حماي%%ة البي%%ئة وبمش%%ارآة  1996 إع%%داد ه%%ذه الخط%%ة ف%%ي ع%%ام  ت%%م 
واسعة من الجهات ذات العالقة وقد عمل مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين بالتعاون مع  

 . البنك الدولي على إعداد هذه الوثيقة الهامة 
 : ثلت على النحو التالي وحددت هذه الخطة األولويات للمشاآل البيئية في اليمن والتي تم

 . إستنزاف المياه الجوفية وتلوثها  -1
 . تدهور االراضي  -2
 تدهور الموارد الطبيعية  -3
 . إدارة المخلفات السائلة والصلبة  -4

واق%ترحت الخط%ة ب%رنامجًا ت%نفيذيًا يتض%من ع%دد م%ن المش%اريع ال%تي تساعد في حل هذه                       
 .  مليون دوالر 40 بـ المشاآل حيث قدرت التكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج

وحض%%يت ه%%ذه الخط%%ة بإه%%تمام الم%%نظمات اإلق%%ليمية والدولي%%ة ، وتج%%لي ه%%ذا م%%ن خ%%الل       
 مليون دوالر من خالل تنفيذ 12سبعة مشاريع بمبلغ إجمالي يقدر بـ  ) 7( المس%اهمة ف%ي تمويل      

ة التصحر ب%رنامج اإلدارة البي%ئية المس%تدامة ، وأغ%لب هذه المشاريع ذات عالقة مباشرة بمكافح            
 . والحفاظ على التنوع البيولوجي 

 
 :  الخطة الوطنية لمكافحة التصحر -3– 1

1990تزامن إعداد أول خطة وطنية لمكافحة التصحر مع ظروف إعادة الوحدة اليمنية               
م وم%%ا تاله%%ا م%%ن ظ%%روف سياس%%ية وإقتص%%ادية وإج%%تماعية ص%%عبة م%%رت به%%ا ال%%بالد وم%%نها ع%%ودة  

ج ، إن ه%%ذه الظ%%روف ق%%د أث%%رت س%%لبًا ع%%لى ت%%نفيذ الخط%%ة وإس%%تكمال    المغ%%تربين بع%%د ح%%رب الخ%%لي 
اإلج%راءات الالزم%ة وفق ما رسم له ، ومع ذلك فقد أعتبرت هذه الخطة مرجعًا أساسيًا في مجال    
مكافح%ة التص%%حر لك%%ل الم%نظمات الدولي%%ة واإلق%%ليمية والوط%نية ف%%ي ال%%تعرف ع%لى حقيق%%ة الوض%%ع     

ا ، آم%%ا س%%اعد تش%%خيص الخط%%ة لقض%%ايا التص%%حر ف%%ي رف%%ع   الق%%ائم واإلج%%راءات المط%%لوب إتخاذه%% 
 . الوعي لدى الكثيرين على آافة المستويات واإللمام بمخاطر التصحر الواقعة فيه البالد 
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وم%ن المع%روف أن الحص%ول ع%لى مص%ادر ال%تمويل لمش%اريع مكافح%ة التص%حر م%ا تزال                       
ق%%ت بع%%ض الم%نجزات ف%%ي مج%%ال  معض%لة أم%%ام ال%%دول األق%ل نم%%وًا وم%%نها اليم%ن وم%%ع ذل%%ك فق%د تحق    

 . مكافحة التصحر أو المجاالت األخرى ذات العالقة 
 

والجدي%ر باإلش%ارة ه%نا أن مش%كلة التص%حر والخطة الوطنية أصبحت موضوعًا لعدد من                  
الورش%ات وال%ندوات واللقاءات داخل اليمن ، ومنها الندوة الوطنية لمكافحة التصحر التي عقدت      

م ، وشارآت فيها الجهات ذات العالقة داخليًا    1996 نوفمبر   8 – 3ن  ف%ي ص%نعاء خ%الل الف%ترة م        
، وم%%ن أه%%م التوص%%يات له%%ذه   ) UNCCD( وخارجي%%ًا وآ%%ان م%%ن ض%%من المش%%ارآين مم%%ثل ع%%ن  

ال%ندوة ال%تأآيد ع%لى ضرورة التوقيع على االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر من قبل الجمهورية                
 . اليمنية 

 
 : لعالقة المباشرة بقضايا التصحر  المشاريع ذات ا– 4 - 1

نف%%ذت وت%%نفذ اليم%%ن ع%%ددًا م%%ن المش%%اريع ال%%تي ته%%دف الى مكافح%%ة التص%%حر وفيم%%ا ي%%لي       
 : إستعراض ألهمها

I-  المشاريع المنتهية : 
 . م 1976مشروع تشجير مساقط المياه ومجاري األودية  -
 1980مش%روع ح%راز الرائد للتشجير ومقاومة إنجراف التربة     -

  .م 1986 –
 , م 1991-1980 لألبحاث الزراعية والغابوية –مشروع ذمار  -
 .م 1983مشروع مودية لمكافحة التصحر  -
 . م 1997 – 1985مشروع تطوير الغابات  -
 . م 1990 – 1985المشروع اإلقليمي لزراعة الهوهوبا  -
 . م 1989 – 1986مشروع الحزام األخضر حول مدينة عدن  -
 – 1988بان الرم%%%لية مش%%%روع م%%%أرب للتش%%%جير وتث%%%بيت الكث%%%  -

 . م 1992
 . م 1993– 1990مشروع تهامة لتثبيت الكثبان الرملية  -
 . مشروع حصر وتصنيف االراضي الصالحة للزراعة  -
 – 1991المش%روع اإلق%%ليمي ل%تخطيط وتث%%بيت الكث%بان الرم%%لية     -

 . م 1993
-  1993 ) 1( مش%%روع ت%%نمية ال%%تجديد ف%%ي القط%%اع ال%%زراعي     -

 .م 1997
 . م 1997 – 1995الغابات الحضرية مشروع تنمية  -
 – 1994مش%%%روع تقيي%%%م الم%%%وارد البي%%%ئية إلس%%%تخدام األرض      -

 . م 1999
 

II-  المشاريع تحت التنفيذ : 
 –م 1998مش%روع الت%نمية ال%زراعية ف%ي المحافظات الجنوبية         -

 . م 2003
 م 2000 – 1993مشروع الحفاظ على االراضي والمياه  -
 م 2002 – 1996مشروع حماية البيئة في تهامة  -
مش%%روع إدارة مس%%اقط المي%%اه وإع%%ادة إس%%تخدام المي%%اه العادم%%ة    -

 . م 2001 – 1997
 . م 2000 –م 1997برنامج التخطيط لمكافحة التصحر  -
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 – 1997برنامج المشارآة الشعبية في إدارة الموارد األرضية    -
 م 2001

 – 1998) 2( مش%%روع ت%%نمية ال%%تجديد ف%%ي القط%%اع ال%%زراعي       -
 . م 2000

 .  التنوع البيولوجي ألرخبيل سقطرة مشروع -
 

 :  المشاريع المستقبلية -ج
ع%لى ضوء الورشة الوطنية لمراجعة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وتدهور             

م والتي تمخضت 2/6/1999 – 30/5الموارد األرضية والتي عقدت في صنعاء خالل الفترة من 
ها تصور للمشاريع المستقبلية الخاصة ع%ن وض%ع مجموع%ة م%ن الن%تائج اإليجابية آان من ضمن         

بمكافح%ة التص%حر وحماي%ة الم%وارد الط%بيعية الموزع%ة على األقاليم البيئية المختلفة في اليمن ،                 
 : وهى آما يلي 

 : مشاريع اإلقليم الساحلي  -1
 موق%%ع وإنش%%اء مص%%دات ال%%رياح   19 وته%%دف الى تث%%بيت الكث%%بان الرم%%لية ف%%ي    -

 .  مواقع 5 وصيانة االراضي الزراعية في  موقع15واألحزمة الواقية في 
 : مشاريع اإلقليم الجبلي  -2

 وته%%دف الى الحف%%%اظ ع%%لى االراض%%%ي ال%%زراعية وص%%%يانة المدرج%%ات وإنش%%%اء     -
 .  موقع 15الحواجز الدفاعية والجابيونات وتشمل 

 ) : الصحراوي الداخلي ( مشاريع اإلقليم القاري  -3
اعية ف%ي األودي%ة ع%بر الجابيونات     وته%دف الى المحافظ%ة ع%لى االراض%ي ال%زر        -

 مواق%ع الى جانب إنشاء مصدات       7وحواج%ز دفاعي%ة وتش%جير جوان%ب األودي%ة ف%ي ع%دد               
 مواق%ع وحماي%ة الغاب%ات الط%بيعية وبخاص%ة غابة      3ال%رياح واألح%زمة الوقائي%ة ف%ي ع%دد          

 .  موقع 12حوف وتثبيت الكثبان الرملية في عدد 
 
 : ات العالقة بقضايا التصحر  البرامج واالستراتيجيات ذ- 5 - 1

i.        ويشمل هذا البرنامج على ) م 2001 –م 1997( ب%رنامج التخفيف من حدة الفقر
 : ثالثة مكونات 

 . وضع إطار لسياسة وطنية لمحاربة الفقر  -
 . وضع سياسات ونظم للعماله  -
 . مشروع لتمويل المشروعات الصغيرة  -

المجتمعات ) تمكين (  على إستراتيجية تقوية  ويه%دف ه%ذا ال%برنامج الى ت%نمية الم%ناطق مع%تمداً            
المح%لية وال%تي تض%ع السيطرة الكاملة على عملية التنمية في أيدي المجتمعات المستهدفة وذلك                 
إس%تنادًا الى م%بدأ الت%نمية القاعدي%ة بالمش%ارآة وه%ذا يق%ع ف%ي االتج%اه المع%اآس للمدخل التقليدي                       

س%%%لوب الط%%%ريقة المح%%%ددة ف%%%ي إع%%%داد ب%%%رامج    المع%%%تمد ع%%%لى الت%%%نمية م%%%ن أع%%%لى الى أس%%%فل وأ   
 . ومشروعات التنمية 

ii.  م 2000 –م 1991( االستراتيجية الوطنية للسكان : ( 
والموارد  % ) 3.7( وال%تي تهدف الى معالجة إختالل التوازن بين النمو السكاني المتسارع         

 . المحدودة للبالد 
iii.            ق%بل اللجنة الوطنية للمرأة      وثيق%ة االس%تراتيجيات المس%تقبلية ل%لمرأة المتب%ناة م%ن 

وال%تي ته%%دف الى رف%ع الم%%رأة نح%و مج%%االت التع%ليم والعم%%ل والص%%حة     : م 1996ف%ي ع%%ام  
 . ومكافحة الفقر وتقرير اآلليات والبرامج القائمة ، والمشارآة الفعالة في التنمية 

VIII·  االستراتيجية الوطنية للمياه : 
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 700م%%وارد المائي%%ة الم%%تجددة بحوال%%ي ق%%در العج%%ز الم%%ائي بي%%ن االس%%تخدامات المائي%%ة وال
م ، لذلك فإن معالجة هذا االختالل المزمن في معادلة          1995م%ليون م%تر مكع%ب ف%ي ع%ام           

الس%كان وم%وارد المي%اه أدى الى وضع االستراتيجية الوطنية للمياه والتي أقرت من قبل                 
ارد م بع%%د رفعه%%ا م%%ن ق%%بل الهي%%ئة العام%%ة ل%%لمو   1998 ديس%%مبر 16مج%%لس ال%%وزراء ف%%ي  

المائي%ة ح%ددت ف%ي ه%ذه االس%تراتيجية أه%داف قط%اع المياه ومبادئه وتوجيهات الحكومة                
 . حياله 

 : وتعتمد االستراتيجية على عدد من المبادئ أهمها 
تع%د آاف%ة الم%وارد المائي%ة ف%ي اليم%ن م%لكية عامة وتقوم الدولة بتوجيه             -

 . وتنظيم استغاللها 
ه ال%نقية بما يلبي احتياجاته      لك%ل مواط%ن الح%ق ف%ي الحص%ول ع%لى المي%ا              -

 . األساسية 
يح%%تل قط%%اع المي%%اه المرت%%بة االولى بي%%ن قطاع%%ات الت%%نمية االقتص%%ادية        -

 . واالجتماعية 
 . يعتبر األمن المائي جزءًا ال يتجزاء من األمن القومي  -
االس%تراتيجية الوط%نية ل%لمياه أس%اس ل%باقي االس%تراتيجيات والسياسات           -

 ذات العالقة  
 : ف االستراتيجية الوطنية للمياه فهى أما أهدا

 . حماية الموارد المائية من االستنزاف والتلوث  -
االستغالل األمثل لموارد المياه للحصول على أعلى قيمة من هذه المياه            -

 . 
 . توفير إحتياجات المجتمع لكافة األغراض  -

ج%%%راءات وتوازي%%%ًا م%%%ع إق%%%رار االس%%%تراتيجية الوط%%%نية ل%%%لمياه دعم%%%ت بمجموع%%%ة م%%%ن اإل 
 : المتضمنة 

 . إعداد سياسات للموارد المائية والري ومرافق المياه  -
 . إعداد قوانين الموارد المائية ومياه الري ولوائحها التنفيذية  -
 . إعداد الخطط التنفيذية للسياسات المائية  -
 . إعداد المواصفات والمقاييس للمياه في االستخدامات المتعددة  -
 . ة الوطنية للرصد المائي التجهيز إلنشاء الشبك -
ال%%%تجهيز لتص%%%نيف األح%%%واض المائي%%%ة ف%%%ي الجمهوري%%%ة اليم%%%نية ط%%%بقًا    -

 . ألهميتها ومعدالت إستغالل الموارد المائية في هذه األحواض 
 . إعداد سياسات وإستراتيجيات المساقط المائية في الجمهورية اليمنية  -
 . ائية تبني الحملة الوطنية الشاملة للتوعية الشعبية الم -

XXVI·  السياسة المائية للري : 
م بعد رفعها   3/3/1999ووف%ق ع%لى السياس%ة المائي%ة للري من قبل مجلس الوزراء في               

م%ن ق%بل وزارة ال%زراعة وال%ري ، وق%د أعتمد في إعداد هذه السياسة على مجموعة من             
 : األسس أهمها 

من إجمالي % 58القطاع الزراعي قطاع إقتصادي هام يعمل فيه قرابة  -
 . لقوى العاملة في الجمهورية ا

القط%اع ال%زراعي ه%و القط%اع األآ%ثر إس%تخدامًا ل%لمياه حيث تزيد حصته           -
م%%ن إجم%%الي إس%%تخدامات المي%%اه س%%نويًا ، وف%%ي نف%%س الوق%%ت ف%%إن حص%%ة   % 90ع%%ن 

مم%%ا يس%%تدعى تطوي%%ر هيك%%لة  % 17القط%%اع م%%ن ال%%ناتج المح%%لي االجم%%الي ال ت%%تعدى  
 وفنيًا لضمان آفاءة إستخدام موارد المياه وتحقيق    ال%ري وتوفي%ر الدع%م الالزم مالياً       
 . أقصى مردود من هذه الموارد 
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يج%%ب تطوي%%ر الم%%وارد المائي%%ة ورف%%ع آف%%اءة إس%%تخدامها بك%%ل الوس%%ائل        -
الم%تاحة وإش%راك المس%تفيدين ف%%ي إدارة المي%اه وف%ي تحم%ل ج%%زء مناس%ب م%ن تك%%لفة         

 . األغراض إقامة وتشغيل وصيانة المنشأت المائية المقامة لهذه 
XXVII·  االستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي : 

وال%%تي ته%%دف الى المحافظ%%ة ع%%لى األص%%ناف ال%%نادرة م%%ن الن%%باتات والحيوان%%ات ال%%برية      
 . والبحرية وإقامة المحميات الطبيعية ذات األغراض المختلفة 

XI·  سياسة مساقط المياه : 
لم%%ناطق الجب%%لية وص%%يانة   وال%%تي ته%%دف الى االس%%تغالل األم%%ثل ل%%لموارد الط%%بيعية ف%%ي ا     

 . المدرجات الزراعية ومكافحة االنجراف المائي وتوفير المعيشة المناسبة للسكان 
VI·  مرآز الموارد الطبيعية : 

وال%ذي انش%ىء حدي%ثًا بالتعاون مع الحكومة الهولندية آنتاج لمشروعي حصر وتصنيف        
 . اضي االراضي وتقييم الموارد البيئية بغرض إستخدامها في تخطيط االر

XVI·  صندوق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي : 
ويه%%دف الى المش%%ارآة ف%%ي دع%%م الجمعي%%ات غي%%ر الحكومي%%ة والم%%نظمات الش%%عبية لت%%نفيذ  

إنشاء السدود الصغيرة ، توفير شبكات الري      ( مش%اريع إس%تثمارية صغيرة مدرة للدخل        
 ). الحديثة ، تشجيع تطوير الحرف التقليدية 

XXVIII· م 1999(  الزراعة اليمنية سياسات وإستراتيجيات : ( 
وهى محاول%ة وض%ع إط%ار عم%ل لل%تعديالت الهيك%لية إلص%الح قطاع الزراعة ويهدف الى               

 .إستدامة الموارد الطبيعية وتوفير األمن الغذائي ومكافحة الفقر في الريف
xi.  صندوق الرعاية االجتماعية : 

رة ولعدد من االسر الفقيرة  حي%ث يهدف الصندوق الى تقديم المنح المالية النقدية المباش         
 . وغير القادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة 

XXIII·  الصندوق االجتماعي للتنمية : 
تعم%ل الحكومة على مواصلة البحث مع عدد من الممولين إلستكمال إجراءات تخصيص        

 م%%%ليون دوالر إض%%%افية خ%%%الل الف%%%ترة القادم%%%ة ، بحي%%%ث تص%%%ل اإلمكاني%%%ات الم%%%تاحة      70
 مليون دوالر من التمويالت الخارجية مع       100 مرحلته االولى الى حوالي      للصندوق في 

 .المساهمة المحلية التي ستخصصها الدولة للصندوق 
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 :  التدابير المتخذة لتنفيذ االتفاقية -2

وقع%ت الجمهوري%ة اليم%نية ع%لى إتفاقي%ة األم%م المتحدة لمكافحة التصحر في شهر يونيو          
م ، وتم إقرارها  1996 نوفمبر   28ليها من قبل مجلس النواب في       م ، وتم%ت المص%ادقة ع%       1994

م وق%%%د اتخ%%%ذت لتط%%%بيق  31/12/1996م ، الص%%%ادر ب%%%تاريخ  1996لع%%%ام  ) 38( بالق%%%انون رق%%%م  
 : االتفاقية جملة من التدابير آما سيأتي شرحه 

 
 :  إنشاء هيئة التنسيق الوطني -1 - 2

التصحر التابعة لوزارة الزراعة والري آهيئة ت%م تحدي%د اإلدارة العامة للغابات ومكافحة          
للتنس%يق الوط%ني ف%ي مج%ال مراق%بة ومكافحة التصحر ، بإعتبارها الجهة الوطنية المعنية بتنفيذ         
النش%%اطات ذات العالق%%ة ب%%إدارة الم%%وارد الغابوي%%ة وال%%رعوية ومكافح%%ة التص%%حر وإع%%ادة ت%%أهيل        

 . االراضي المتدهورة 
ي ه%%ذه بالشخص%%ية االعت%%بارية واالس%%تقالل الم%%الي ويعت%%بر  وتتم%%تع هي%%ئة التنس%%يق الوط%%ن

موردها المالي األساسي هو الميزانية الوطنية ، آما تتوفر لديها مجموعة من التجهيزات الفنية  
الالزم%ة لت%نفيذ أنش%طتها ، وتمت%لك م%وارد بش%رية م%تعددة االختصاص%ات والمس%تويات ف%ي مج%ال            

 الذاتي%ة ، وي%تم ت%نفيذ االتفاقي%ة ضمن اإلدارة بواسطة             الغاب%ات ومكافح%ة التص%حر وب%ناء الق%درات         
 : أداتين أساسيتين هما 

 
I·  نقطة االتصالFP .  

عين مدير عام الغابات ومكافحة التصحر آنقطة إتصال وطنية لمتابعة تطورات االتفاقية 
 وت%نفيذها ع%%لى المس%%تويات الوط%%نية دون اإلق%%ليمية واإلق%%ليمية والدولي%%ة ، وق%%د ش%%ارك ف%%ي معظ%%م 
الفعالي%ات ال%تي أعق%بت المص%ادقة ع%لى االتفاقي%ة ، ومن تلك الفعاليات المؤتمر الوزاري للتعاون                    

م ، ومؤتمر األطراف األول الذي عقد 1997بي%ن دول أس%يا والم%نعقدة ف%ي بكين خالل شهر مايو       
م ، وآذلك   1997أآ%توبر   / ف%ي مق%ر م%نظمة األغذي%ة وال%زراعة ف%ي روم%ا خ%الل ش%هري س%بتمبر                     

 11 نوفم%%بر الى 30الس%%نغال خ%%الل الف%%ترة م%%ن  / األط%%راف ال%%ثاني ال%%ذي عق%%د ف%%ي داآ%%ار   مؤتم%%ر 
م  ،  1999 نوفمبر   26-15م ، وال%ثالث ال%ذي عق%د ف%ي ال%برازيل خ%الل الفترة من                 1998ديس%مبر   

1998باالض%افة الى إج%تماعات المنسقين الوطنيين في أسيا المنعقد في اليابان خالل شهر مايو    
الي%%ات اإلق%%ليمية للج%%نة الخ%%براء الدوليي%%ن لوض%%ع خط%%ة عم%%ل إق%%ليم غ%%رب أس%%يا    م ، وحض%%ور الفع

م ، ولجنة الخبراء الدوليين لوضع     1998والم%نعقد بمسقط في سلطنة ُعمان خالل شهر سبتمبر          
 .م 1998تايالند خالل شهر نوفمبر / برنامج عمل إقليمي ألسيا والمنعقد في بانكوك 

 
 . صحر  الشبكة الوطنية لمكافحة الت-ب

ب%%توجيهات م%%ن وزي%%ر ال%%زراعة وال%%ري أنش%%ئت الش%%بكة الوط%%نية لمكافح%%ة التص%%حر ع%%ام     
م برئاس%ة مدي%ر ع%ام الغاب%ات ومكافح%ة التص%حر ، وتض%م ف%ي عض%ويتها ممث%لين من آافة                  1998

 : محافظات الجمهورية وتتلخص واجباتها فيما يلي 
 . تجميع وتحديث المعلومات الخاصة بمكافحة التصحر  -
 الض%وء ع%لى الم%ناطق الم%تأثرة وإخ%تيار الم%ناطق ذات األولوية               تس%ليط  -

 . في مكافحة التصحر 
المش%%ارآة ف%%ي ال%%دورات التدري%%بية الداخ%%لية والخارجي%%ة وورش العم%%ل      -

 . المرآزية واإلقليمية 
 . المشارآة في األمسيات اإلرشادية  -
 القي%ام بدور التواصل والتنسيق مع المستهدفين في المناطق المتضررة        -

 . 
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وي%%تم العم%%ل حالي%%ًا ع%%لى توس%%يع ق%%اعدة المش%%ارآة ف%%ي ه%%ذه الش%%بكة لتش%%مل مجموع%%ة          
المؤسس%ات الحكومية والجمعيات الغير الحكومية ذات العالقة في مكافحة التصحر ، مثل إدارات        
ومك%اتب وزارة الزراعة والري في محافظات الجمهورية وهيئات ومشروعات التنمية الزراعية           

 .  ئة والمنظمات الشعبية والجمعيات األهلية ومجلس حماية البي
 
 :  االتصال والتنسيق بين أعضاء الهيئة -2 - 2

ي%%تم التنس%%يق واالتص%%ال بي%%ن أعض%%اء الهي%%ئة وفق%%ًا للنش%%اطات الجاري%%ة والمخطط%%ة ف%%ي         
ال%برنامج الس%نوي لمكافح%ة التص%حر وي%تم ت%بادل المع%لومات بين األعضاء والجهات ذات العالقة            

تص%%ال المباش%%ر ، خاص%%ة فيم%%ا يتع%%لق باإلرش%%اد وترش%%يد اس%%تخدام الم%%وارد الط%%بيعية    بواس%%طة اال
وجم%ع المع%لومات الخاصة بمواضيع التصحر ، آما يتم تبادل المعلومات من خالل المشارآة في           
ال%دورات التدري%بية وورش%ات العم%ل وإعداد األوراق العلمية وتقديم محاضرات التوعية ، ويتخذ             

ئل االتص%%%ال الس%%ريع م%%ثل الف%%اآس واله%%%اتف لت%%بادل المع%%لومات وع%%%رض      أعض%%اء الهي%%ئة وس%%ا   
 . المعوقات أن وجدت والعمل على حلها عن طريق التشاور 

 خ%%اص ب%%إدارة الغاب%%ات ومكافح%%ة GISتخط%%ط الهي%%ئة لتأس%%يس نظ%%ام مع%%لومات جغ%%رافية  
التص%%%حر، وسيوض%%%ع ه%%%ذا ال%%%نظام تح%%%ت مت%%%ناول أعض%%%اء الهي%%%ئة والجه%%%ات ذات العالق%%%ة م%%%ن       
المؤسس%%ات المع%%نية ، حي%%ث ال ي%%توفر ل%%دى الهي%%ئة أي ن%%وع م%%ن قواع%%د المع%%لومات الحدي%%ثة ال%%تي  
تساعد على تخزين وتصنيف ومعالجة وإخراج المعلومات المتمثلة بالخرائط والبيانات الوصفية  

 . 
وت%%توفر ل%%دى الهي%%ئة مجموع%%ة م%%ن الك%%تب والنش%%رات الع%%لمية الخاص%%ة ب%%إدارة الم%%وارد       

ا ف%ي ذل%ك وث%ائق اتفاقي%ة األمم المتحدة لمكافحة التصحر باللغة العربية وهى اللغة       الط%بيعية ، بم%    
المح%لية ل%لجهات ذات العالق%ة ويمك%ن ت%ناول ه%ذه الوث%ائق بالتنسيق مع نقطة االتصال الوطنية ،                 
آم%ا ي%تم ع%ن ط%ريق نقط%ة االتصال هذه التواصل والتنسيق مع الجهات دون اإلقليمية واإلقليمية       

 بوس%ائل االتصال الحديثة المتوفرة لديها والمتمثلة بالفاآس والهاتف المحمول والبريد     والدولي%ة 
 . اإللكتروني وشبكة اإلنترنت 

 
 :  النشاطات التي تقوم بها الهيئة بالتنسيق والمشارآة مع الجهات ذات العالقة-3 - 2

فحة التصحر تنفيذ ت%تولى هي%ئة التنس%يق الوط%نية المتمث%لة ب%اإلدارة العام%ة للغابات ومكا             
 :فعاليات برنامج العمل الوطني وما يماثلها من نشاطات مكافحة التصحر وذلك آما يلــي

���������	��
������������ 
 . حصر االحتياجات التدريبية في مختلف مستوياتها ومجاالتها  -
 .يل والعمل على تنفيذها هوضع مختلف برامج التدريب والتأ -
 .ملة على المستويين المتوسط والبعيد تحديد أولي للقوى العا -
العم%%ل ع%%لى نش%%ر الوع%%ي بقض%%ايا الغاب%%ات ومكافح%%ة التص%%حر م%%ن خ%%الل مخت%%لف   -

  .واإلعالمية اإلرشاديةالوسائل 
 

 :في مجال إدارة الغابات والمراعي الطبيعية ) ب
وض%%ع الخط%%ط وال%%برامج ال%%تي ته%%دف إلى تطوي%%ر الغاب%%ات والم%%راعي الط%%بيعية       -

 .رشيدة تضمن إنتاجيتها وعدم تدهورها وإدارتها بصفة 
إع%%%داد وت%%%نفيذ التش%%%ريعات الخاص%%%ة بالغاب%%%ات والمحمي%%%ات الط%%%بيعية بالتنس%%%يق   -

 . والتعاون مع الجهات المختصة ذات العالقة 
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 :في مجال مكافحة التصحر ) ج
 .مكافحة التصحر بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لبرامج ال وطإعداد الخط -
 . لطرق تثبيت الكثبان الرملية واإلجتماعية واإلقتصادية الفنية تنفيذ الدراسات -
 .متابعة ومراقبة مواقع الكثبان الرملية ورصد التغيرات الطارئة عليها  -
ش%%راف ع%%%لى  إلوض%%ع الخط%%ط وال%%برامج الخاص%%ة بمكافح%%ة إنج%%راف ال%%تربة وا        -

 .تنفيذها 
 . إعادة وإستحداث الخطة الوطنية لمكافحة التصحر  -
ى تدري%ب وتأهيل الكادر في مجال مكافحة التصحر وإدارة الموارد           اإلش%راف ع%ل    -

 . األرضية 
 
 :في مجال إدارة مساقط المياه ) د
نجراف وبصفة إلالعم%ل ع%لى إجراء مسح شامل لألراضي المنجرفة والمهددة با     -

 .خاصة مساقط المياه بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة 
 . الوديان واألشراف على تنفيذها واضوأح المدرجات حمايةوضع خطط  -
 .نجراف إلمتابعة رصد وتقييم المناطق التي تم وقايتها من ا -
 مي%%%اه ف%%%ي مج%%%ال إدارة مس%%%اقط ال واإلج%%%تماعية اإلقتص%%%اديةالقي%%%ام بالدراس%%%ات   -

 . ذات العالقة بالتعاون مع الجهات 
 
  : في مجال المسح وإعداد الخرائط ) ه
 .ابات والمراعي الطبيعية شراف على إعداد خرائط الغإلا -
 .راف على إعداد خرائط التصحر إلشا -
تعمال الصور  إسستشعار عن بعد و   اإلالتعاون مع الجهات ذات العالقة في مجال         -

 . الجوية في مجال المسح والرصد والمراقبة وإعداد خرائط التغيرات 
 .ة بالمسوحات صعداد وتنفيذ مختلف العمليات الخاإشراف على اإل -

 
 -:حكومية ال دعم ومشارآة المنظمات غير 4 - 2

ي%%ر غفاقي%%ة األم%%م الم%%تحدة لمكافح%%ة التص%%حر مش%%ارآة الم%%نظمات     إتيقتض%%ي ت%%نفيذ فعالي%%ات   
للمشارآة السكانية ودعم المنظمات   هامة  لذلك تولي الجمهورية اليمنية أولوية      ،  حكومي%ة   ال

  الزراعي نتاجواإلحكومية في تنفيذ األنشطة الخاصة بالموارد الطبيعية الغير 
وف%ي ه%ذا الص%دد ف%إن وزارة ال%زراعة وال%ري تعم%ل حالي%ًا ع%لى ت%نفيذ ب%رامج تع%اون فني مع               

 .تحاد التعاوني الزراعي إلمنظمة األغذية والزراعة الدولية بهدف تطوير ا
فإن وزارة  ،  ولض%مان إشراك المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ برامج مكافحة التصحر            

 منذ فترة على رفع   لمتمث%لة ب%اإلدارة العام%ة ل%لغابات ومكافحة التصحر تعم          ال%زراعة وال%ري     
 وزي%%ادة المش%%ارآة الس%%كانية ع%%لى المس%%تويين الوط%%ني والمح%%لي م%%ع الم%%نظمات غي%%ر  وع%%يال

وبع%%%ض تح%%%اد ال%%%تعاوني ال%%%زراعي إلوااللج%%%نة الوط%%%نية ل%%%لمرأة مخت%%%لفة أهمه%%%ا الالحكومي%%%ة 
 . لة في الجمهورية اليمنية المنظمات غير الحكومية الدولية العام

 
 :الوطني  عمليات المشارآة لدعم إعداد وتنفيذ برنامج العمل -3

ه%%%ناك إجم%%%اع بأن%%%ه ال يمك%%%ن إح%%%داث ت%%%نمية مس%%%تدامة دون إدم%%%اج المش%%%ارآة ض%%%من        
ل%%ذا فم%%ن المه%%م فه%%م الوض%%ع ال%%راهن ل%%لموارد البي%%ئية والبش%%رية وحج%%م    ، إس%%تراتيجيات الت%%نمية 

 .ين الموردين في البرامج التنموية آل المحيطة بهذشاالم



 10

 دستنفاإ وال شك إن ،وتعت%بر الم%وارد الط%بيعية العم%ود الفقري لألقتصاد الوطني اليمني          
خسارة لألصول الطبيعية ولكن أيضًا يشكل ضربة قاصمة         هذه الموارد أو تدهورها ال يعتبر فقط      

 الق%دم تط%%بيق م%بدأ ال%%تعاون   فق%%د ع%رف المواط%ن اليم%%ني م%نذ   ذل%ك  وم%%ن أج%ل  الوط%ني ،  لألقتص%اد  
حي%ث ظ%ل األف%راد والمج%تمعات دعم%ًا لبعض%هم ال%بعض ويع%زى ذل%ك إلى العديد من                     ،  والمش%ارآة   

 :األسباب 
 . الذي يحث ويوصي بالتعاون والمشورة والموازنة والشراآةاإلسالميالدين  -
 .البالد ة غرافيوطبيعة وطب -
 الم%%%وارد الط%%%بيعية قس%%%اوة الحي%%%اة وظ%%%روف المعيش%%%ة ال%%%تي ظ%%%لت تع%%%تمد ع%%%لى  -

  .المتجددة 
ويعت%بر ه%ذا العم%ل ال%تعاوني والمش%ارآة س%لوآًا مع%تادًا نتج عنه قيام حضارات يمنية عريقة من                 

يد المدرج%ات الزراعية وإيجاد تقنيات وسن تشريعات        يات ال%ري وتش%    وخ%الل إنش%اء الس%دود وق%ن       
 تغيرات تن آان قد ظهروأع%راف ،وال زال%ت ه%ذه ال%نظم م%توارثة وحاض%رة  ح%تى يوم%نا ه%ذا وإ                

ممثلة في منظمات المجتمع المدني    ومص%طلحات معاص%رة للعمل الطوعي والتعاوني والمشارآة         
 :مثل 
 -االج%%%%تماعية- االس%%%%تهالآية – الس%%%%كنية -ال%%%%ثقافية– الخي%%%%رية  : (الجمعي%%%%ات -

والجمعي%%%ة اليم%%%نية لألم%%%م  والع%%%لمية والبي%%%ئة والمي%%%اه   االس%%%تثمارية–ال%%%زراعية 
 .) المتحدة 

 .الثقافية –مثل الرياضية :النوادي  -
ني ال%%زراعي ،إتح%%اد الك%%تاب اليم%%نيين ،إتح%%اد     او ال%%تعاالتح%%ادم%%ثل  : االتح%%ادات -

وغيرها من االتحادات المهنية    إتح%اد نساء اليمن ،اتحاد طالب اليمن        ،  الف%نانين   
 .واالحزاب والنقابات 

 
 
 
 
 
 : عمليات رفع درجة الوعي1 - 3

لبيانات الوصفية والكمية ف%ي الحص%ول ع%لى ا       ًا   آ%بير  ًا قص%ور  ن ه%ناك  أ االع%تراف ين%بغي   
 . في البالد المتجددة المتعلقة بحالة وأوضاع الموارد الطبيعية 

 واآلثاروب%ناًء ع%ليه ه%ناك قص%ور ف%ي ج%انب ال%توعية الجماهي%رية ح%ول ال%تدهور البيئي                      
 غير متوفرة بشكل آافي  نهاإإذ أنها متوفرة على مستوى فردي فقط وبالتالي ف        ،  ع%ليه   ت%بة   المتر

 الم%%وارد الط%%بيعية إس%%تنزاف المترت%%بة ع%%ن اآلث%%ارف%%ي حي%%ن أن ال%%ناس يمك%%ن أن ت%%رى بوض%%وح  ، 
ال%%%خ ، آم%%%ا أن خط%%%ورة المش%%%اآل    .......... الحيوان%%%ي واإلن%%%تاجوتده%%%ور المحاص%%%يل ال%%%زراعية   
 . جيدًا استيعابهام ت عليها يونطومسبباتها والعمليات التي ت

ل%توعية البي%ئية ف%ي مج%ال مكافح%ة التص%حر بي%ن الجمه%ور ق%د تنامت ويرجع          ع%لى آ%ل ح%ال ف%إن ا     
 تحت اإلدارة ضويالمشاريع المختلفة التي تنفي  اإلرشادالفضل إلى الجهود المبذولة من جانب       

 . العامة للغابات ومكافحة التصحر والتي أستهدفت جماهير واسعة 
هي%ر إلدراك مخاط%ر التص%حر والعمل على         وي%تم العم%ل حالي%ًا ع%لى رف%ع درج%ة الوع%ي ل%دى الجما                

 :مكافحته من خالل ما يلي 
 :األعالم  وزارة -أ

 على اإلعالميينم%ن خ%الل بع%ض ال%برامج المتخصص%ة وإع%ادة ب%ث األف%الم والفالشات وحث           
عداد إلالدع%م ف%ي مج%ال حماية البيئة والموارد األرضية وتشكيل مجموعة عمل متخصصة ل               
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أو وس%%ائل اإلع%%الم  والت%%لفزيون اإلذاع%%ة م%%ن داخ%%ل مؤسس%%تي ش%%راف ع%%لى ه%%ذه األعم%%الاإلو
 .األخرى 

 :وزارة الدفاع  -ب 
م بالتش%%اور م%%ع اإلدارة العام%%ة ل%%لغابات    ووذل%%ك بتش%%كيل مجموع%%ة عم%%ل داخ%%ل ال%%وزارة تق%%     

ومكافح%ة التص%حر بخصوص تشجير عدد من المواقع وتوفير الطاقة البشرية للمساهمة في     
 بأهمي%%ة الش%%جرة ف%%ي الم%%ناطق ال%%تي تخ%%ص وزارة الدف%%اع ،    تش%%جير المواق%%ع ونش%%ر الوع%%ي 

وتوجي%%ه رس%%ائل إعالمي%%ة م%%ن خ%%الل ب%%رامج دائ%%رة ال%%توجيه المع%%نوي باإلذاع%%ة والت%%لفزيون      
 . على أهمية مكافحة التصحر وزيادة المساحة الخضراء وءوتسليط الض

 :التعليمو وزارة التربية -ج
مس%%اهمة ف%%ي حماي%%ة البي%%ئة وتوعي%%ة ط%%الب   الطاق%%ات البش%%رية للس%%خير وذل%%ك ب%%العمل ع%%لى ت 

وطالبات المدارس بأهمية هذا الموضوع وتنشيط وإحياء جمعية أصدقاء الشجرة بالمدارس    
. 
 : وزارة األوقاف واإلرشاد -د

 بدور الشجرة في    دعوة باالهتمام وذل%ك ب%العمل ع%لى توجي%ه العام%لين ف%ي مج%ال الت%ثقيف وال                
 ال%%ناس إق%%ناعي%%ل دور المس%%جد ف%%ي  عتاب والس%%نة وتفك%%الاإلس%%الم واالس%%تدالل ع%%لى ذل%%ك م%%ن   

 .بأهمية األشجار وضرورة حمايتها ودور الشجرة في المجتمع 
 : وزارة الشباب والرياضة -ه

وذل%ك ب%العمل ع%لى تض%مين ب%رامج التوعية البيئية في أنشطة مؤسساتها وتحديد األشخاص           
 .الذين يمكن أن يتم التعامل معهم في مختلف المحافظات 

 : مجلس حماية البيئة -و
 في دعم عالقة الشجرة بالبيئة      اإلعالمي ال%توجيهات الالزمة لمضاعفة الجهد       بإص%دار وذل%ك   

نش%%%رات وإص%%%دار  الخ%%%اص بالمج%%%لس اإلعالم%%%يم%%%ن خ%%%الل ال%%%توعية البي%%%ئية ف%%%ي ال%%%برنامج 
 . متخصصة في مجال أهمية مكافحة التصحر والحد منها 

 
 : عمليات الدعم والمعالجة 2 - 3

) الجندر (نوع االجتماعيالمملكة الهولندية بتنفيذ مشروع حول سياسة ال      تق%وم اليم%ن بدع%م من      
 م%%نها ب%%دور الم%%رأة ومس%%اهمتها ف%%ي حماي%%ة وإدارة الم%%وارد  إيمان%%اًًف%%ي ال%%زراعة واألم%%ن الغذائ%%ي  

 : لى بما يليجالطبيعية التي تت
ظ ع%%%لى المحافظ%%%ة ع%%%لى األراض%%%ي ال%%%زراعية م%%%ن خ%%%الل المس%%%اهمة ف%%%ي الحف%%%ا    .1

  اإلنتاجيةلمزارع لالمدرجات الزراعية وإنشاء مصدات الرياح واألحزمة الواقية 
 حطبآ األفرع الجافة أو الميتة    واستخدامالمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي       .2

 . وقود
 .تنظيم عملية الرعي  .3
 ) . حصاد المياه  (  مياه األمطارإستخدامتحسين أنظمة  .4
 . األعمال واألنشطة المنزلية  آافة توجيهةيمسئولتحمل  .5

 نسبة مساهمات المرأة في األعمال المنزلية والمزرعية آبيرة جدًا    أنوع%لى ال%رغم م%ن       
م%%ن الم%%وارد المتمث%لة ب%%المدخالت والخدم%%ات م%%ثل ال%%تدريب المط%%لوب  ة  مح%%روماإال أنه%%، وهام%ة  

المذآ%%ور أع%%اله لذل%%ك راع%%ت اليم%%ن ت%%نفيذ المش%%روع  ،  ا وتطوي%%ر آفاءته%%ال%%رفع مس%%توى مهارته%%
 .تدعيمًا لدور المرأة في حماية الموارد ومكافحة تدهورها   

 : ويهدف المشروع إلى ما يلي 
ر والتطوير  ي منتجة وفاعلة في التغي    اقتصادية آقوة إتاح%ة الس%بل لت%نمية المرأة الريفية          -أ

  .االجتماعي
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ع%%ول ع%%ليه  ر نظ%%ام يي%% ف%%ي ب%%ناء ق%%اعدة أساس%%ية لألم%%ن الغذائ%%ي م%%ن خ%%الل تطو     اإلس%%هام -ب
 . على الذات باالعتماد الغذائي والحيواني اإلنتاج استمرار

 .العمل على التخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية  -ت
 الم%%رأة وتعزي%%ز دوره%%ا ف%%ي  آف%%اءةويش%%مل ه%%ذا المش%%روع ف%%ي مكونات%%ه السياس%%ات العام%%ة ل%%رفع   

دريب واإلرشاد الزراعي مكافح%ة التص%حر وحماي%ة البي%ئة وتحقي%ق األم%ن الغذائ%ي ع%ن طريق الت              
 اإلعالميةس%ير الق%روض والتس%هيالت المالي%ة وتعزي%ز األنش%طة ال%تجارية الصغيرة والتوعية         يوت

 .والمشارآة في صنع القرار 
ال ش%%ك أن الف%%ئة األساس%%ية المس%%تهدفة م%%ن ه%%ذا المش%%روع ه%%ي الم%%رأة ال%%ريفية العام%%لة بالنش%%اط    

، تحقيق آافة أهداف السياسة العامة للمشروع     ال%تي تس%تفيد م%نه مباش%رة م%ن خالل            ،  ال%زراعي   
أم%ا الفئات الثانوية المستهدفة فهي آافة صانعي القرار بوزارة الزراعة والري وآذا المسئولين               

الموارد الطبيعية إستخدام ع%ن ت%نفيذ مش%اريع وب%رامج مكافح%ة التص%حر وحماي%ة البي%ئة وترشيد          
 .  اإلناثسواًء من الذآور أو من 

 
 : ألسر المنتجة وإدماج المرأة في العملية االقتصادية واالجتماعية  برنامج ا-

يه%دف ه%ذا ال%برنامج الى ت%نمية موارد األسر الفقيرة من خالل تدريبها لتصبح أسر منتجة قادرة          
 : على تغطية حاجاتها الضرورية وحفظ إنسانيتها وتنفيذ هذا البرنامج يتم عبر ما يلي 

 القائم%%ة وإض%%افة مراآ%%ز تدري%%ب جدي%%دة يص%%ل  توس%%عة وتحدي%%ث مراآ%%ز ال%%تدريب  -
 .  مرآز 40تعدادها الى 

تعزي%ز دور مشروع إدماج المرأة في العملية االقتصادية واالجتماعية من خالل             -
 . هذا البرنامج 

 . تعزيز دور المجلس اليمني لألمومة والطفولة   -
 
 :  مراآز وشبكات المعلومات -3- 3
ات مع%%تمدة ع%%ن الحي%%ز المك%%اني الجغ%%رافي وف%%ي الوق%%ت  ال ب%%د م%%ن توفي%%ر بيان%%ات ومع%%لوم  

المناس%ب ، حي%ث أنه%ا أص%بحت مط%لب ه%ام وحي%وي ف%ي عم%لية التخطيط والتنفيذ لالستراتيجيات               
الت%%%نموية المس%%%تدامة وإدارة الم%%%وارد الط%%%بيعية وحماي%%%ة البي%%%ئة ، اال أن ت%%%لك ال%%%بيانات باهض%%%ة    

ليم%%ن مش%%اآل آ%%بيرة بالنس%%بة لتخص%%يص الم%%بالغ ال%%تكاليف وتع%%اني الب%%لدان ال%%نامية بم%%ا ف%%ي ذل%%ك ا 
المالي%ة المطلوبة للحصول على تلك البيانات وحيازتها ، ومن جهة أخرى فإن الخرائط المتوفرة              
حالي%ًا تعت%بر قديم%ة ، آذل%ك ف%إن ه%ذه الب%لدان النامية تفتقر الى الخبرة الكافية في إستخدام أنظمة              

  .  بالشكل المطلوبGISالمعلومات الجغرافية 
ال ت%توفر ف%ي الجمهوري%ة اليم%نية ش%بكة مع%لومات وطنية تربط آافة المؤسسات المعنية                   

بمكافحة التصحر مع بعضها ، ولكن هنالك العديد من مراآز المعلومات التي توفر مختلف أنواع           
المع%لومات المط%لوبة إلدارة وحماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر ، ومن أهم هذه المراآز    

 : ي تعمل في االطر التالية الت
I)  في إطار اإلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر : 

 قس%%مًا إق%%ليميًا 20تق%%ع ع%%لى ع%%اتق اإلدارة العام%%ة ل%%لغابات ومكافح%%ة التص%%حر ال%%تي تض%%م 
مسئولية حماية الغابات والمراعي والحواجز المائية ومكافحة التصحر وتشمل أنشطتها 

تقييم والم%%تابعة ل%%لموارد الط%%بيعية ، اال أن%%ه ال ت%%توفر أي%%ة      إن%%تاج الخ%%رائط الى ج%%انب ال%%   
معلومات حول الخرائط المتعلقة بالتصحر ، أما فيما يتعلق بنظام المعلومات فإن اإلدارة             

 ، اال أن ذل%%ك ال ي%%تم اس%%تخدامه   GISالعام%%ة ل%%لغابات ومكافح%%ة التص%%حر مجه%%زة ب%%نظام     
 ل%%لطاقم الف%%ني المس%%ئول م%%ن ه%%ذا  بس%%بب إنع%%دام المخصص%%ات المالي%%ة إلغ%%راض ال%%تدريب  

النظام ، هذا من جهة ومن جهة أخرى أصبحت البرامج والقدرة االستيعابية لهذا النظام           
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قديم%ة وال تواآ%ب الم%تغيرات الجديدة ، وتبذل الجهود لتحديث هذا النظام بما يتوافق مع       
 . المتطلبات الحديثة 

راجية ف%%ي عم%%وم ال%%بالد فق%%د أن%%تجت أم%%ا بالنس%%بة لخ%%رائط الغط%%اء الن%%باتي واألراض%%ي الح%%
م ع%%دة خ%%رائط إع%%تمادًا ع%%لى بيان%%ات االستش%%عار ع%%ن بع%%د  1992ش%%رآة هانت%%نج ف%%ي ع%%ام 

 . 1.000.000: 1باألقمار الصناعية بمقياس رسم 
II)  في إطار مصلحة المساحة : 

تعت%بر ه%ذه المص%لحة م%ن أه%م مراآ%ز المع%لومات الجغ%رافية ف%ي اليم%ن ، حي%ث تقع على                    
ولية إن%%تاج وإص%%دار الخ%%رائط الط%%بوغرافية بإعت%%بارها الق%%اعدة األساس%%ية     عاتقه%%ا مس%%ؤ 

 ، وت%%%توفر ل%%%دى GISلهيك%%%لية ق%%%اعدة ال%%%بيانات المتع%%%لقة ب%%%نظام المع%%%لومات الجغ%%%رافية   
المص%%لحة سلس%%لة الخ%%رائط الط%%بوغرافية وال%%تي تش%%كل أهمي%%ة خاص%%ة ل%%نظام المع%%لومات   

 والتي تغطي 1.000.000: 1آذا  و250.000: 1البي%ئة وال%تي ي%تراوح مقي%اس رسمها      
 . عموم البالد بما في ذلك جزيرة سقطرى والجزر اليمنية األخرى 

م 1996 منذ عام    GISوقد قامت المصلحة بإستخدام نظام المعلومات الجغرافية         
، آم%ا أن مص%لحة المس%احة مجه%زة بأربع%ة أجه%زة اس%تقبال لنظام تحديد الموقع الدولي                

GPSاني واإلدارة  ألغراض المسح الميد . 
  : في إطار الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي ) ج

يهــ%%ـدف مرآ%%ز تقيي%%م الم%%وارد البي%%ئية وال%%ذي ب%%دأ العم%%ل في%%ه م%%ن خ%%الل مش%%روع تقيي%%م      
م الى تقيي%م الموارد األرضية واألنظمة الزراعية وقد تم      1994الم%وارد البي%ئية ف%ي ع%ام         

 أهمية بالغة بالنسبة لحماية البيئة ومكافحة التصحر   ت%نفيذ العدي%د م%ن األنش%طة التي لها         
آق%اعدة ال%بيانات الم%ناخية ، ق%اعدة بيان%ات ت%ربة ، مسح الخصائص المناخية والزراعية            

 وإن%%تاج مج%%لد ل%%لخرائط   500.000: 1ل%%ليمن وإن%%تاج خارط%%ة م%%ناخية رقمي%%ة بمقـي%%اس     
  . 500.000: 1القومية بمقياس 

مة للبحوث واإلرشاد الزراعي لديها قسم متخصص بإعداد        الجدي%ر بالذآ%ر أن الهيئة العا      
الخ%%رائط يتم%%تع بكف%%اءة عالي%%ة وإدارة حكيم%%ة وق%%د ب%%دأ العم%%ل ب%%تطوير الق%%درات المتع%%لقة   

 ، وق%%د ش%%ارك ف%%ي سلس%%لة واس%%عة م%%ن األنش%%طة ال%%تي  GISب%%نظام المع%%لومات الجغ%%رافية 
متع بأهمية خاصة في تش%مل الدراس%ات المتع%لقة بال%زراعة الح%راجية والرعوية وهى تت          

 . آل من اإلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر ومجلس حماية البيئة 
 : في إطار الهيئة العامة للموارد المائية ) د

م بإعتبارها 1995 أآتوبر  29الص%ادر ف%ي     ) 154( نش%أت ط%بقًا ل%لقرار الجمه%وري رق%م           
 .  مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية االعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة وتتبع

أن الهي%ئة العام%ة ل%لموارد المائي%ة هى جه%از الدولة الوحيد المسؤول عن رسم سياسات            
الم%%وارد المائي%%ة وإس%%تراتيجيات تنمي%%تها ودراس%%ة وتخطي%%ط وإدارة ه%%ذه الم%%وارد ع%%لى مس%%توى      

ئيسي الجمهورية وتنظيم ومراقبة وتقييم إستخدامات المياه لألغراض المختلفة ، مقر الهيئة الر  
 مدينة صنعاء ولها فرعان 

إق%ليميان ف%ي آ%ل م%ن مدين%تي ع%دن وتع%ز وهى المس%ؤولة ع%ن تش%غيل ثالث شبكات عمل وطنية                         
 : رئيسية مختصة بأعمال المتابعة وهى آاألتي 

 . متابعة المياه السطحية  -
 . متابعة المياه الجوفية  -
 . شبكة األعمال المتعلقة بالمناخ  -

رآز وطني للمعلومات والموارد المائية لكي يتسنى لها ربط قاعدة          وتعم%ل الهي%ئة على تأسيس م      
 . البيانات التي يتم إعدادها من شبكات العمل الثالث المشار اليها أعاله 

توثي%ق وتح%ليل المعطي%ات م%ن ش%بكات الرص%د المناخي والهيدرولوجي ومن مخرجات الدراسات               
 . والمسوحات 



 14

 : في إطار مجلس حماية البيئة  ) ه
 :  ويهدف الى األتي GISنشاء قسم حديثًا لتنظيم جمع المعلومات وهو مجهز بنظام إ 

إدخ%ال خ%رائط ع%ن آاف%ة م%دن الجمهوري%ة اليم%نية وإسقاط البيانات عن الحاالت           -
 . الماضية والحالية والتنبؤ بالمستقبل 

 .  تحليل ومعالجة الخرائط والبيانات – -
 . ار  إخراج الخرائط وعرضها على متخذي القر– -
 : هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية التابع لوزارة النفط ) و

يوج%%د قس%%م ف%%ي مج%%ال إس%%تخدام نظ%%م المع%%لومات الجغ%%رافية واإلن%%ذار الم%%بكر ويق%%وم ه%%ذا   
 : القسم الذي يديره خمسة من الكوادر المتخصصة باألتي 

 . رسم الخرائط الجيولوجية ومناطق االمتياز  -
 . ات توثيق المعلوم -
ف%%ي إط%%ار اإلدارة العام%%ة لل%%تخطيط العم%%راني ال%%تابع ل%%وزارة اإلنش%%اءات واإلس%%كان وال%%تخطيط    ) ز

 : الحضري 
يوج%%د مرآ%%ز لجم%%ع المع%%لومات بص%%نعاء ووح%%دة بع%%دن ويوج%%د حوال%%ي عش%%رين آ%%ادر          

 : متخصص في هذا المجال وذلك بهدف األتي 
 . إعداد الخرائط للمدن  -
 . ة بيانات إستخدام الصور الجديدة آقاعد -
 .  تصميم الشوارع –تصنيف االراضي  -

 
 العمTليات االستشارية الخاصة بدعم تحضير وتنفيذ برنامج العمل الوطني بالتعاون          -4

 : مع دول األطراف المتقدمة وغيرها من الهيئات المعنية 
دع%ت إتفاقي%ة األم%م الم%تحدة لمكافح%ة التصحر الى المشارآة وتضافر الجهود والتنسيق             

ل%تعاون بي%ن ت%لك ال%دول الم%تقدمة والهي%ئات الدولي%ة وبين دول األطراف المتأثرة بالتصحر من             وا
خ%الل مخت%لف النش%اطات وم%نها فعالي%ات ب%رامج العمل الوطنية وتحت اإلقليمية واإلقليمية ، وقد                  
أي%دت الجمهوري%ة اليم%نية هذه الدعوة وفتحت المجال لكافة الشرآاء من خالل خبرائهم الدوليين         
العام%%لين ع%%لى األرض اليم%%نية ف%%ي مش%%اريع ال%%تعاون الث%%نائي أو الم%%تعدد األط%%راف للمش%%ارآة ف%%ي 
ت%نفيذ خط%ة العم%ل الوط%نية لمكافح%ة التص%حر أو خط%ة العم%ل البح%ثي ومش%اريع الخطة الخمسية              
ذات العالق%ة بمكافح%ة التص%حر وآ%ذا وجه%ت الدع%وة الى ه%ؤالء الش%رآاء للمش%ارآة في ورشات              

ية الخاصة بمكافحة التصحر وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية المتدهورة وتفعيل دور          العم%ل الوطن  
 : المرأة والمشارآة الشعبية ، وفيما يلي استعراضًا ألهم عمليات التشاور والمشارآة 

 
 :  المشاريع القائمة بالتعاون مع المنظمات الدولية – 1 - -4

I)  برنامج اإلدارة البيئة المستدامة : 
ل%%برنامج لب%%ناء ق%%درات ع%%دد م%%ن المؤسس%%ات الحكومي%%ة والمؤسس%%ات        يه%%دف ا �

اليم%نية والم%نظمات الطوعي%ة غي%ر الحكومي%ة في اإلدارة البيئية في مجاالت تدهور         
االراض%%%ي ، الم%%%وارد الط%%%بيعية ، والت%%%نوع الحي%%%وي لض%%%مان االس%%%تخدام المس%%%تدام   

 . للموارد الطبيعية اليمنية 
ة ال%%%تي ت%%%م تع%%%ريفها ف%%%ي الخط%%%ة الوط%%%نية    يدع%%%م ال%%%برنامج األولوي%%%ات الوط%%%ني   �

لإلج%راءات البي%ئية ووث%ائق حكومي%ة أخ%رى ، ولق%د تم تضمين خطة العمل الوطنية                  
م وال%%%تي توص%%%ف األولي%%%ات  2000 -1996للبي%%%ئية ف%%%ي الخط%%%ة الخمس%%%ية للت%%%نمية  

 . القطاعية في سياق أهداف التنمية الوطنية 
 : ت هى يتكون البرنامج من سبعة برامج فرعية أو مكونا �
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 تنسيق الدعم في مجال إدارة البيئة   : البرنامج الفرعي األول  -
المع%%%%%لومات واالستش%%%%%ارات ح%%%%%ول اس%%%%%تخدام  : البرنامج الفرعي الثاني  -

 . الموارد األرضية 
ال%%%%تخطيط لمكافح%%%%ة التص%%%%حر ويه%%%%دف ه%%%%ذا     :البرنامج الفرعي الثالث  -

 : البرنامج الـــى
 . المرآزي والمحافظات تدعيم قطاع الغابات على المستوى    -1
 . رفع الوعي بمخاطر التصحر وأهمية الغابات والموارد الطبيعية  -2
 . جمع المعلومات والدراسات عن التصحر في عموم محافظات الجمهورية  -3
وض%%ع إس%%تراتيجية وط%%نية لمكافح%%ة التص%%حر وإع%%داد ب%%رامج مواق%%ع رائ%%دة      -4

 ) . ة العامة للغابات وتقوم بتنفيذه اإلدار( لمكافحة التصحر في المحافظات 
(  المش%%%ارآة الش%%%عبية ف%%%ي إدارة الم%%%وارد األرض%%%يـــة   : البرنامج الفرعي الرابع  -

 ) . وتقوم بتنفيذه اإلدارة العامة للغابات 
 . إنشاء إدارة للسياحة البيئية : البرنامج الفرعي الخامس  -
وتقوم ( ــوي إستراتيجية وخطة إجراءات التنوع الحيــ: البرنامج الفرعي السادس     -

 ) . بتنفيذه الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي 
 .  صون وإستدامة التنوع الحيوي بأرخبيل سقطرى  : البرنامج الفرعي السابع  -

II)  م 2000 –م 1993( مشروع الحفاظ على االراضي والمياه ( 
 األغذية المم%ول م%ن هي%ئة الت%نمية الدولي%ة والحكوم%ة اليمنية ومساعدة فنية من منظمة          

 : والزراعة وتنفذ من قبل وزارة الزراعة والري ، ويشمل على مكونين 
الغاب%%ات وال%%ري ، ويه%%دف مك%%ون الغاب%%ات الى الحف%%اظ ع%%لى أراض%%ي الغاب%%ات الط%%بيعية        
والتوس%%ع ف%%ي التش%%جير الح%%راجي والحف%%اظ ع%%لى ال%%تربة ع%%ن ط%%ريق ص%%يانة المدرج%%ات      

ة ، آم%%ا يه%%دف الى تحس%%ين آف%%اءة ال%%ري    وإدارة مس%%اقط المي%%اه وتث%%بيت الكث%%بان الرم%%لي   
 . ومراقبة المياه في الزراعة 

 ) م 2000 –م 1996( مشروع حماية البيئة وتثبيت الكثبان الرملية في تهامة ) ج
المم%ول م%ن الص%ندوق الدول%ي للتنمية الزراعية والحكومة اليمنية وينفذ من قبل الهيئة                 

 : العامة لتطوير تهامة ، ويهدف الى 
ط%رق اإلدارة المناس%بة ل%لموارد الط%بيعية م%ن أج%ل زيادة االنتاج          تحدي%د    -1

 . وديمومته 
الحف%اظ ع%لى االراض%ي ال%زراعية والم%ناطق السكنية من خالل السيطرة          -2

 . على زحف الرمال 
الحف%اظ ع%لى المي%اه م%ن خ%الل رفع آفاءة أنظمة الري وترشيد إستخدام         -3

 الموارد المائية المتاحة 
من خالل تحسين التعليم والصحة والتغذية وتوفير  دع%م الم%رأة ال%ريفية        -4

 . التدريب 
 ) م 2000 –م 1997( مشروع اإلدارة المستدامة للموارد المائية ) د

المم%%%ول م%%%ن ال%%%برنامج اإلنم%%%ائي لألم%%%م الم%%%تحدة والب%%%نك الدول%%%ي والحكوم%%%ة الهول%%%ندية 
 والحكومة اليمنية 

ة العام%لة للموارد المائية ، ويستهدف  ويه%دف الى ب%ناء الق%درات اإلداري%ة والف%نية للهي%ئ            
 : هذا الدعم تمويل عدة مكونات رئيسية في إطار الهيئة العامة للموارد المائية مثل 

 . مكون التشريعات والسياسات المائية  �
 . مكون تخطيط الموارد المائية  �
 مكون التنسيق القطاعي  �
 . مكون البناء التنظيمي   �
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  .مكون تنمية الموارد البشرية  �
 . مكون تقييم مصادر المياه  �
 . مكون األرصاد الهيدرولوجيه  �
 . مكون مرآز معلومات الموارد المائية  �
 . مكون المطبوعات والنشر والتوزيع  �
 . مكون الخطط اإلقليمية إلدارة المياه  �
 . مكون تسجيل الحقوق المائية والتراخيص  �
 . مكون إستخدام المياه في الزراعة  �
ونات فرعية يتم المساهمة في تمويلها من البرنامج أعاله أهمها   وتق%ع تح%ته عدة مك      �

 : 
 . مكون سياسات وتخطيط الري  �
 . مكون إدارة المياه على مستوى المزرعة  �
 . مكون إدارة المساقط المائية والحفاظ عليها  �

 
 :  المشاريع المنفذة والقائمة بالتعاون مع دول األطراف المتقدمة – 2 - 4
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( ب  مش$$ـــروع إدارة مس$$اقط المي$$اه وإس$$تخدام المي$$اه العادم$$ة ف$$ي الم$$ناطق ش$$به الحض$$رية  
المم$ول م$ن الحكوم$ة الهول$ندية والحكوم$ة اليمنية وبمساعدة فنية من قبل         ) 2001– 1997

 : منظمة األغذية والزراعة 
 ويه$$دف الى حماي$$ة الغط$$اء الن$$باتي وت$$نمية الم$$رتفعات الم$$تدهورة وحماي$$ة الم$$ناطق        
الس$احلية ش$به الحض$رية م$ن زح$ف الكث$بان الرم$لية وإس$تخدام المياه العادمة المعالجة                  

 . في التشجير 
V·  المشروع اليمني الياباني لتثبيت الكثبان الرملية في تهامة 

 
 :  ورشات العمل التي شارك فيها خبراء دوليون -3 - 4

قط المائية ، نفذت اليمن    بغي$ة ت$نفيذ خط$ة العم$ل الوطنية لمكافحة التصحر وإدارة المسا            
ع$دد م$ن ورش$ات العم$ل التش$اورية واإلرش$ادية دع$ت للمش$ارآة فيه$ا خ$براء متميزين من دول             

 : األطراف المتقدمة والمنظمات الدولية المعنية وفيما يلي أمثلة على هذه الورشات 
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I)               ، ال$زراعية ، منظمة األمم المتحدة لحماية البيئة ، البنك الدولي ، االتحاد األوربي
 . لسكرتارية الدائمة إلتفاقية مكافحة التصحر ا

 
II)        الورش$$ة الوط$$نية لم$$راجعة الخط$$ة الوط$$نية لمكافح$$ة التص$$حر وتده$$ور الم$$وارد

م وش$$ارك فيه$$ا  1999 يوني$$و 2 –م$$ايو / 30الط$$بيعية عق$$دت ف$$ي ص$$نعاء م$$ا بي$$ن    
 . خبراء من منظمة األغذية والزراعة 

 
ولوي$$ة ف$ي مج$$ال مكافح$$ة التص$$حر بالتش$$اور م$$ع  ال$ورش اإلق$$ليمية الخ$$تيار المواق$$ع ذات اال ) ج 

 ) .  ذمار – عدن – الحديدة –سيئون ( المجتمعات المحلية في آل من 
 
ورش$ة العم$ل الف$نية االولى إلع$داد سياس$ة وط$نية إلدارة مساقط المياه والتي عقدت بصنعاء             ) د

 . ة م وشارك فيها خبراء من منظمة األغذية والزراع10/11/99– 9خالل الفترة 
ورش$ة العمل الثانية الخاصة بإعداد سياسة وطنية إلدارة مساقط المياه والتي عقدت بصنعاء        ) ه

م وش$$ارك فيه$$ا خ$$براء م$$ن م$$نظمة األغذي$$ة وال$$زراعة والب$$نك      6/12/99– 5خ$$الل الف$$ترة  
 . الدولي والسفارة الهولندية والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

 
 : ط لها في إطار برنامج العمل الوطني  التدابير المتخذة أو المخط-5

م ق$$ام ب$$رنامج األم$$م الم$$تحدة 1990بط$$لـــب م$$ن حكوم$$ة الجمهوري$$ة اليم$$نية وف$$ي ع$$ام   
بإعداد الخطة  ) ESCWA(واللج$نة االقتص$ادية واالج$تماعية لغرب أسيا     ) UNEP( للبي$ئـــة   

ت قبل الوحدة المبارآة  الوط$نية لمكافح$ة التص$حر ،وتعت$بر إس$تكماًال ل$لخطة ال$تي آانت قد وضع                
ل$لمحافظات الش$مالية واساسًا لبرنامج العمل الوطني الخاص بمكافحة التصحر ، ومن خالل هذه         
الخط$$ة ج$$رى تش$$خيص ش$$امل ل$$لقدرات الس$$ابقة والم$$توفرة ، وق$$د س$$اعد ه$$ذا التش$$خيص ع$$لى     

 . صياغة الخطة الوطنية التي اعتبرت آصياغة لبرنامج العمل الوطني 
 
 : نامج الوطني لمكافحة التصحر في الجمهورية اليمنية  البر– 1-  5
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مش$$روع تمح$$ورت ف$$ي ال$$تقييم والمش$$ارآة العام$$ة     ) 41(ب$$رامج و) 8( ض$$مت الخط$$ة   
واإلج$$راءات التص$$حيحية لمكافح$$ة التص$$حر والجوان$$ب االقتص$$ادية واالج$$تماعية وال$$تأمين ض$$د    

ال$تعاون الدول$ي ، أم$ا بالنسبة        مخاط$ر الجف$اف وتقوي$ة الع$لم والتق$نية والمتطل$بات المؤسس$ية و              
للمش$اريع فق$د ش$ملت إع$داد الخ$رائط الخاص$ة بإس$تخدام االراضي والتصحر والتوعية السكانية                  
وتث$$بيت الكث$$بان الرم$$لية وإنش$$اء األح$$زمة الوقائي$$ة وتث$$بيت جوان$$ب األودي$$ة وإنش$$اء األح$$زمة       

ة الغابات الطبيعية وإدارة    الخض$راء وص$يانة المساقط المائية وإنشاء الغابات االجتماعية وحماي         
 . المراعي والتدريب 

 
 :  األهداف االستراتيجية للبرنامج -2 - 5

i.  ضمان وقف التصحر بشكل قاطع . 
ii.                إح$داث تغيي$ر ف$ي نظ$رة اإلنسان لمشكلة التصحر حتى تكون نظرته اليها صائبة وسديدة

ألساسية لإلنتاج إذ ع$ليه أن ينظر الى التصحر باعتباره أخطر مشكلة تهدد المستلزمات ا      
 . الغذائي وبالتالي لكل ما من شأنه توفير األمن الغذائي واالآتفاء الذاتي 

iii.         ت$$أآيد اعت$$بار أن مس$$ألة مكافح$$ة التص$$حر أساس$$ية ل$$زيادة االن$$تاج الن$$باتي والحيوان$$ي 
 . وتحسين البيئة وتوفير ظروف حياة أفضل 

 
 :  اإلجراءات المقترحة في البرنامج -3 - 5

I- يم التصحر وتحسين إدارة المراعي برنامج تقي. 
 إعداد خريطة إستخدامات االراضي وخريطة التصحر  -
 . تقييم ومراقبة التصحر ومسبباته  -

II-  برنامج المشارآة العامة . 
وض$ع ب$رامج ف$رعية ل$رفع مس$توى الوع$ي الع$ام ح$ول التص$حر في مختلف وسائل                  -

 . اإلعالم 
 . تنمية وتشجيع روح العمل الجماعي والطوعي  -
 .  برنامج اإلجراءات التصحيحية لمكافحة التصحر -ج
ال$$تخطيط الس$$ليم لت$$نمية الم$$وارد المائي$$ة وإدارته$$ا بص$$فة رش$$يدة آ$$إحدى إج$$راءات    -

 . مكافحة التصحر 
حماي$$ة وت$$نمية الغاب$$ات والم$$راعي وتطوي$$ر األنظم$$ة المت$$نوعة والمتكام$$لة لإلن$$تاج     -

 . الحيواني 
 . لزراعة المطرية خزن المياه وصيانة التربة في مواطن ا -
 . تجنب ومراقبة تشبع التربة بالمياه وتكوين األمالح  -
المحافظ$ة ع$لى الغط$اء الن$باتي الطبيعي وحمايته في المناطق قليلة األمطار ، وذلك                 -

 . سعيًا لحماية التربة وتثبيت الكثبان الرملية المتحرآة 
وال المتعلقة بالتربة   إنش$اء أنظم$ة لمراق$بة األح$وال الم$ناخية والهيدرولوجية واألح            -

 . والظروف البيئية لألراضي 
 .  برنامج الجوانب االجتماعية واالقتصادية -د
تحس$$ين ظ$$روف الحي$$اة وزي$$ادة الدخ$$ل ل$$لمزارعين وال$$رعاة المعوزي$$ن م$$ن خ$$الل          -

 . استخدام مختلف أساليب اإلدارة المحسنة 
 . تغيير التفكير في التعامل مع البيئة من خالل التوعية   -
 . يل اإلقراض لمستلزمات االنتاج الضرورية تسه -
 .  برنامج التأمين ضد مخاطر الجفاف وعواقبه -هـ
 تقديم العون للذين يتعرضون لمخاطر آوارث القحط في المناطق القابلة للتصحر   -
 ) . الِحمى ( تعزيز األنظمة التقليدية لألهالي في مواجهة أثار الجفاف  -
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 . إنشاء بنوك التسليف  -
 . امج القوى العاملة وتدعيم العلم والتكنولوجيا  برن-و
 . البحث والتدريب لحل المشاآل التي يواجهها السكان  -
 . التخطيط واإلدارة  -
 . تقوية القدرات العلمية والفنية  -
 .  برنامج المتطلبات المؤسسية -ز
 . إنشاء وتدعيم الجهاز الوطني لمكافحة التصحر  -
 . ليين في مجال مكافحة التصحر  برنامج العمل والتعاون الدو-ح
 . المشاريع اإلقليمية في مجال مكافحة التصحر  -
 . التدريب وتبادل المعلومات  -
 . إدارة الموارد الطبيعية المشترآة  -
 . مراقبة سير عوامل التصحر عن طريق إستخدام تكنولوجيا األقمار الصناعية  -

المشاريع ولوحظ أنها تتناسب وقد جرى إستعراض المشاريع الجارية وتكاملها مع هذه 
م$$ع م$$بادئ إتفاقي$$ة األم$$م الم$$تحدة لمكافح$$ة التص$$حر ، لذل$$ك أدرج$$ت م$$ع عم$$ليات ب$$رنامج العم$$ل  

 . الوطني 
وم$$ن الجدي$$ر بالذآ$$ر أن ه$$ذه ال$$برامج تش$$مل ف$$ي مكوناته$$ا نش$$اطات خاص$$ة بال$$تدريب       

لتعزيز القدرات عل وت$أهيل الك$ادر البش$ري المح$لي بم$ا ف$ي ذل$ك قط$اع المرأة وأعطت األولوية                  
 . المستوى المحلي من خالل مشارآة السكان 

 
 :  تحسين البنية المؤسسية وتعزيز حالة المعرفة الخاصة بالتصحر  -4 - 5

تتض$من الخط$ة الوط$نية لمكافح$ة التص$حر مجموعة من اإلجراءات الهادفة الى تحسين              
 : لي البنية المؤسسية وتعزيز حالة المعرفة ، وقد نفذ منها ما ي

I-                م 1995اس$تحداث ورف$ع مس$توى اإلدارة العام$ة ل$لغابات ومكافحة التصحر في عام
 : التي تكونت من ست إدارات هي 

 . التشجير ومكافحة التصحر  -
 . مساقط المياه  -
 . المراعي  -
 . المشاتل  -
 . الغابات الطبيعية  -
 . الخدمات والتنسيق  -

 . م 1995لعام ) 26( إصدار قانون حماية البيئة رقم -ب 
 .  إنشاء صندوق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي -ج
 .  إنشاء الهيئة العامة للموارد المائية -د
 .  إحياء وتفعيل اللجنة العليا للتشجير -ه

( ومــ$ـن ال$تدابير المخط$ط له$ا إنش$اء اللج$نة الوط$نية لمكافح$ة التص$حر بما ينسجم مع                      
ة التص$$حر وس$$وف تم$$ثل فيه$$ا آ$$ل ال$$وزارات     لمؤتم$$ر األم$$م الم$$تحدة لمكافح$$   ) 2توص$$ية رق$$م  

والمؤسس$$ات والم$$نظمات الرس$$مية والش$$عبية والطوعي$$ة ذات العالق$$ة وم$$ن أه$$م واج$$بات ه$$ذه       
 . اللجنة تنسيق وتدعيم النشاطات الخاصة بمراقبة التصحر ومكافحته 

وبغي$$ة تحس$$ين حال$$ة المع$$رفة الخاص$$ة بالتص$$حر فق$$د وقع$$ت الجمهوري$$ة اليم$$نية ع$$لى       
 : ات الدولية ذات العالقة مثل االتفاقي

 . إتفاقية تغيير المناخ  -
 إتفاقية حماية التنوع البيولوجي  -
 .بروتوآول حماية طبقة األوزون  -
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 . إتفاقية بازل لنقل المواد الخطرة عبر الحدود  -
 . بروتوآول حماية الحيوانات المهددة باالنقراض  -
 . إتفاقية مكافحة التصحر  -

ه هذه االتفاقيات من معارف بيئية ودمج التدابير واإلجراءات         وذل$ك لالس$تفادة مم$ا تتيح      
الم$تخذة على المستويين دون اإلقليمي واإلقليمي وبرامج وخطط العمل دون اإلقليمي واإلقليمي             
م$$ع ب$$رنامج العم$$ل الوط$$ني ، آذل$$ك تس$$اهم الجمهوري$$ة اليم$$نية ممث$$لة ب$$اإلدارة العام$$ة ل$$لغابات     

 اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات العالقة خاصة بنشاط الربط        ومكافح$ة التص$حر ف$ي بعض الشبكات       
الش$بكي للمؤسس$ات العام$لة ف$ي مج$ال مكافح$ة التص$حر لدول غرب أسيا المزمع تنفيذه من قبل          

 . لجنة العلم والتكنولوجيا التابعة للسكرتارية الدائمة إلتفاقية مكافحة التصحر 
 
 :  دعم ومساهمة الخبرة الوطنية -5 - 5

( ــــــــادًا الى الم$$$$ادة العاش$$$$رة م$$$$ن إتفاقي$$$$ة األم$$$$م الم$$$$تحدة لمكافح$$$$ة التص$$$$حر إس$$$تن  
UNCCD (     ورجوع$ًا الى األه$$داف األساس$$ية ل$لخطة الوط$$نية لمكافح$$ة التص$حر ولألخ$$ذ بعي$$ن

االعت$$بار الخ$$برة الوط$$نية الس$$ابقة إلس$$تراتيجية مكافح$$ة التص$$حر بذل$$ت العدي$$د م$$ن الم$$بادرات       
إع$$داد الخط$$ة الوط$$نية لمكافح$$ة التص$$حر وق$$د ش$$ارك الخ$$براء الوط$$نيين  وال$$برامج المح$$لية ق$$بل 

والمؤسس$ات الع$لمية بش$كل فعال في شبكات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية مثل هيئات البحوث            
 . والجهات المختلفة وغيرهم ) صنعاء وعدن ( الزراعية والجامعات 

 بالخ$برات الوط$نية الم$توفرة في       ت$رفق اإلدارة العام$ة الغاب$ات ومكافح$ة التص$حر قائم$ة             
والتي ساهمت وتساهم في تنفيذ برنامج       ) CCD( الجمهوري$ة اليم$نية الى سكرتارية االتفاقية        

العمل الوطني ويمكن أن تشارك في تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية مع االشارة الى            
 . أن هذه القائمة ستجدد مستقبًال 

 
 : ليدية  المعارف التق-6 - 5

ت$راآمت عند المزارع اليمني مجموعة آبيرة من الخبرات والمعارف التقليدية في مجال       
التعامل مع الموارد الطبيعية والبيئة ، وقد تبنت الدولة عددًا من هذه المعارف التي ثبت فعاليتها 

 : في حماية وتنظيم إستغالل الموارد بطريقة رشيدة نذآر منها 
I)  الكرفان ، البرك ، السقايات ( طرق حصاد المياه . ( 

II)        به$دف توزي$ع مي$اه األمطار على أآبر مساحة ممكنة والتقليل    ) عق$وم  ( ط$رق نش$ر المي$اه
 . من حدة إنجراف التربة في المناطق الجبلية والوديان 

 :التكامل الزراعي الحراجي التقليدي  ويشمل ) ج 
ات ل$$لرياح ومص$$در لألع$$الف ، زراع$$ة األش$$جار الح$$راجية ح$$ول األراض$$ي ال$$زراعية آمص$$د

 . وغذاء للنحل ، توفير الظل ، تحسين خصوبة التربة 
به$دف تجميع التربة المنجرفة وتحويلها الى أراضى      ) الش$عب ، الج$رب      ( إنش$اء المدرج$ات     ) د  

 . زراعية وتخفيف شدة إندفاع المياه وحماية األراضي المنخفضة 
المحاص$يل الموس$مية ف$ي تغطي$ة سطوح الكثبان     إس$تخدام األحج$ار وس$عف ال$نخيل وزارع$ة         ) ه  

 . الرملية بهدف منع إنتقالها 
تش$$جيع أنظم$$ة الح$$مى والمحاج$$ر ف$$ي حماي$$ة األراض$$ي ال$$رعوية والغابوي$$ة به$$دف ت$$نظيم        ) و 

 .االستفادة منها في توفير األعالف وحطب الوقود 
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ة لدع$$م عم$$ليات  المخصص$$ات المالي$$ة م$$ن المي$$زانية الوط$$نية والمس$$اعدات المالي$$-6

 : التنفيذ 
إض$$افة الى المس$$اعدات المالي$$ة وال$$تعاون الف$$ني م$$ع تحدي$$د االح$$تياجات واألولوي$$ات ،       
أتخ$ذت الجمهوري$ة اليم$نية ال$تدابير الالزم$ة لض$مان تمويل مشاريع مكافحة التصحر وفق خطة         

لوط$$نية مالي$$ة س$$نوية تتناس$$ب م$$ع المش$$اريع وال$$برامج ال$$واردة ف$$ي الخط$$ة الخمس$$ية والخط$$ة ا  
لمكافح$$ة التص$$حر ، وتعم$$ل ع$$لى جع$$ل ه$$ذه ال$$تدابير مس$$تدامة ع$$ن ط$$ريق إح$$داث آلي$$ات ض$$مان   

 . التمويل من أجل مكافحة التصحر مثل إنشاء صندوق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي 
 
 :  صندوق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي -1 - 6

 والسمكي بناًء على القانون رقم   على الرغم من إنشاء صندوق تشجيع االنتاج الزراعي        
م ليعم$$$ل آمؤسس$$$ة ت$$$نموية ممول$$$ة لمش$$$اريع الت$$$نمية 92م الص$$$ادر ف$$$ي إب$$$ريل 1992 لس$$$نة 6

م وذلك نظرًا لما 1995المخت$لفة لقط$اعي ال$زراعة واألس$ماك ، اال أن نشاطه لم يبدأ اال في عام                  
 . م من أحداث حالت دون البدء بنشاطه 1994م  و 1993اآتنف األعوام 

 :  من أهداف إنشاء الصندوق -
رف$$د الجه$$ود الت$$نموية ف$$ي المج$$الين ال$$زراعي والس$$مكي وذل$$ك م$$ن خ$$الل المش$$روعات     

ال$زراعية والس$مكية وأن عم$ل ه$ذا الص$ندوق وم$$ا يقدم$ه ف$ي س$بيل تش$جيع االن$تاج والمن$$تجين           
على ال$زراعيين والس$مكيين أدى الى تحس$ين االن$تاج وخف$ض تكاليف$ه ، وس$وف تعم$ل الحكومة                   

توس$$يع وت$$نظيم نش$$اط الص$$ندوق بإعت$$باره ج$$زءًا م$$ن ش$$بكة االم$$ان االج$$تماعي وس$$وف تعي$$د         
الحكوم$$ة ال$$نظر ف$$ي إدارة الص$$ندوق ل$$رفع مس$$توى أدائ$$ه وليك$$ون مس$$اهمًا حقيقي$$ًا ف$$ي عم$$ليات   
الت$$نمية الواس$$عة والش$$املة وبك$$ل أبعاده$$ا االج$$تماعية واإلنس$$انية والش$$عبية ف$$ي نط$$اق الت$$نمية     

 . الريفية 
 
 :  المخصصات المالية من الميزانيات الوطنية والمصادر الدولية -2 - 6

توف$ر حكوم$ة الجمهوري$ة اليم$نية الدع$م الم$الي لتطوير وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة                  
 : التصحر ،وقد عكست مساهمة الجمهورية في المجاالت التالية 

i.      ة بالتعاون الوثيق بين الخبراء توفي$ر الط$اقم البش$ري الالزم حيث تم إعداد الخطة الوطني
  .  FAOالوطنيين وخبراء منظمة األغذية والزراعة الدولية 

ii.  توفير المبني واألثاث والمواد الالزمة لهيئة التنسيق الوطني . 
iii.           ي$$تم رص$$د مي$$زانيات مح$$لية موازي$$ة ع$$ند ت$$نفيذ المش$$اريع الممول$$ة م$$ن ق$$بل ع$$دد م$$ن

 . المنظمات والصناديق الدولية 
iv.   ود الجمهورية اليمنية ضمن األقطار األقل نموًا فإنها تحصل على الدعم المالي    نظ$رًا لوج

 . والفني من عدد من الدول والمنظمات الدولية 
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 : وفيما يلي أهم المشاريع الخاصة بمكافحة التصحر والممولة من بعض هذه الجهات 
 
 
 : ون الفني  االحتياجات وأولويات المساعدة المالية والتعا– 3 - 6

رغ$$$م الم$$$وارد المالي$$$ة ال$$$تي خصص$$$ت م$$$ن المي$$$زانيات المح$$$لية والمس$$$اعدات المالي$$$ة   
الخارجي$$ة ، وتوظي$$ف الك$$وادر الف$$نية ف$$ي مكافح$$ة التص$$حر والدراس$$ات البي$$ئة ال$$تي تق$$وم به$$ا       
الجمهورية اليمنية ، ونظرًا لكبر حجم ظاهرة التصحر فأن تنفيذ خطة البرنامج الوطني لمكافحة        

 :  حر تحتاج الى المزيد من الدعم المالي والفني وذلك على النحو التاليالتص
I-  المساعدات المالية : 

نظ$$رًا إلرتف$$اع تك$$لفة المش$$اريع الخاص$$ة بمكافح$$ة التص$$حر ولتق$$ليل أث$$ار الجف$$اف ، ف$$أن  
الدولة وحدها ال تستطيع تمويل مثل هذه المشاريع ، لذلك فأنه ال بد من إعتماد المبادئ               

 : التالية 
ض$رورة توفي$$ر مخصص$ات مالي$$ة إض$افية لمكافح$$ة التص$حر ض$$من مي$زانية الدول$$ة       -

 . لتمويل المشاريع االستراتيجية الكبيرة 
ض$$رورة إش$$راك الجه$$د الش$$عبي والم$$نظمات غي$$ر الحكومي$$ة والجمعي$$ات الطوعي$$ة      -

والنس$$وية ف$$ي آاف$$ة الم$$راحل المتع$$لقة ب$$تخطيط وتموي$$ل وت$$نفيذ مش$$اريع مكافح$$ة       
 . رة التصحر الصغي

ض$$رورة إيج$$اد المك$$ون الم$$الي الك$$افي لمكافح$$ة التص$$حر ف$$ي المش$$اريع والهي$$ئات       -
 . الخاصة بالتنمية ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبيئية 

تش$جيع إقام$ة المشاريع الحدودية في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة               -
 . التصحر بتمويل مشترك 

ة القائم$$ة م$$ثل ص$$ندوق تش$$جيع االن$$تاج ال$$زراعي     التنس$$يق م$$ع الص$$ناديق المح$$لي    -
والس$مكي ، صندوق التنمية االجتماعية ، مشروع مكافحة الفقر وحثها على تمويل            
المش$اريع الص$غيرة الخاصة بمكافحة التصحر وإدراج ذلك ضمن خططها وبرامجها          

 . التنموية 
) ك الت$$نمية الص$$ناديق الع$$ربية واإلق$$ليمية وب$$نو  ( تش$$جيع مص$$ادر الدع$$م اإلق$$ليمي   -

ال$دول المانحة ، المنظمات الدولية المانحة ، الصناديق         ( ومص$ادر الدع$م الخ$ارجي       
على المشارآة في تمويل مشاريع مكافحة التصحر بالتعاون مع         ) والب$نوك العالمية    

 . مصادر التمويل الوطنية 
  : إيجاد دعم مالي لتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر من الجهات التالية -

 م أسم المشروع  العـام جهة التمويل  الجهة المستفيدة 
GDFDC UNEP/ESCWA  91 1 لخطة الوطنية لمكافحة التصحر إعداد ا 
GDFDC FO:DP/RAP/89/034 93-91  2 ) مشروع إقليمي( مشروع تثبيت الكثبان الرملية 

GDFDC GCP/REM/052/JPN        تطوي$$ر مص$$ادر الغاب$$ات لحماي$$ة البي$$ئة وت$$أمين
 3 الغذاء 

EPC UNDP 92-97  4 دعم البيئة واالستفادة من القدرات 
MAI/GDFDC IDA  93-2000  5 مشروع الحفاظ على االراضي والمياه 
MAI/AREA  GCP/YEM/021/NET 94-99   6 تقييم الموارد البيئية لتخطيط إستخدام األرضي 
GDFDC TCP/TEM/4554 95-97   7 تنمية الغابات الحضرية وشبه الحضرية 
TDA IFAD 96-2000  8 مشروع حماية البيئة في تهامة 
EPC/OPC UNDP 97-2000  9 برنامج إدارة البيئة المستدامة 

GDFDC  NETHERLANDS 98-2001   إدارة مس$$$$اقط المي$$$$اه وإع$$$$ادة إس$$$$تخدام المي$$$$اه
 10 العادمة في المناطق الشبه حضرية في اليمن 

GDFDC  85-97  11 مشروع تطوير الغابات 
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      CIDA – SIDA – GEF – IFAD – UNDP  وغيرها من مصادر التمويل  
 . المختلفة 

 
II-  التعاون الفني : 

ف$$ي ه$$ذا المج$$ال يق$$ترح تطوي$$ر ال$$تعاون الف$$ني م$$ع دول األط$$راف الم$$تقدمة والم$$نظمات   
 : الدولية واإلقليمية المعنية لتحقيق األولويات التالية 

ة الوط$$نية لمكافح$$ة التص$$حر وذل$$ك لتج$$$نب     توحي$$د الجه$$ود الوط$$نية ض$$من الخط$$$     -
 . االزدواجية وتوفير الجهد والمال 

اإلدارة العام$$ة ل$$لغابات ( الدع$$م المؤسس$$ي والب$$نية التح$$تية لهي$$ئة التنس$$يق الوط$$ني  -
على المستويين المرآزي واالقليمي حتى تقوم بالمهام المؤآل        ) ومكافح$ة التص$حر     

 . اليها  
 . فع المستوى العلمي في مجاالت مكافحة التصحر تقديم الدعم الفني الالزم لر -
دع$$م المش$$اريع المس$$تعملة للتق$$نيات التق$$ليدية ف$$ي حص$$اد المي$$اه ، وإنش$$اء وص$$يانة   -

 . المدرجات الجبلية ، وتوثيق ونشر الخبرات والمعارف التقليدية 
إنش$اء مش$$اريع ف$ي الم$$ناطق الجاف$ة والش$$به جاف$ة ال$$تي تش$جع إس$$تقرار ال$$تجمعات       -

 .  الريفية وتقليل الهجرة الى المدن السكنية
دعم النشاطات الرامية إليجاد حلول بديلة عن إستعمال حطب الوقود وتسهيل توفير  -

 . الغاز للمناطق المتضررة 
 . إنشاء مرآز متخصص في مجاالت مكافحة التصحر  -
المس$$اعدة ع$$لى نق$$ل ونش$$ر وإس$$تخدام التق$$نيات الحدي$$ثة ف$$ي مكافح$$ة التص$$حر م$$ثل    -

قم$$ار الص$$ناعية ونظ$$م المع$$لومات الجغ$$رافية وتأس$$يس قواع$$د المع$$لومات   ص$$ور األ
 . النوعية 

 . تشجيع إستخدام التقنيات الحديثة في إستغالل الطاقة الشمسية والغاز الحيوي  -
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 الدالئ$ل والمؤش$رات المس$تخدمة لقي$اس ال$تقييم وال$تقدم في تطبيق برنامج العمل        -7

 : الوطني 
ل ومؤشرات نظامية للتقييم ورصد التقدم في مجال تنفيذ برنامج   ال توج$د ح$تى األن دالئ       

مكافح$$ة التص$$حر ، وله$$ذا الس$$بب إس$$تخدمت مجموع$$ة الدالئ$$ل والمؤش$$رات ال$$تي أق$$رها مؤتم$$ر   
األط$راف األول  م$ن ق$بل الس$كرتارية الدائم$ة لالتفاقي$ة والمعتمدة من قبل بعض الدول األطراف                    

  :األخرى وفيما يلي أهم هذه الدالئل 
 
 : رصد البيئة ومراقبتها ) أ

يعت$بر مج$لس حماي$ة البي$ئة أح$د اآلليات الهامة في رصد ومراقبة التغيرات البيئية على                   
مس$توى الب$لد ، وم$ن ث$م يق$وم ب$رفع تقاري$ره الس$نوية الى مج$لس ال$وزراء ، حي$ث تتضمن هذه              

 هذه التقارير على    وتوزع) تده$ور االراض$ي ، التص$حر ، التنوع الحيوي           ( ال$تقارير ب$نود ح$ول       
 . آل الجهات المحلية واإلقليمية والدولية ذات العالقة 

ويحق$$ق ه$$ذا ال$$تقرير الش$$امل ال$$توافق بي$$ن نظ$$م المع$$لومات الموج$$ودة ف$$ي الجه$$ات ذات   
العالق$ة ، آم$ا ي$تم عق$د بع$ض الورش$ات الخاص$ة ب$تقييم نش$اط بع$ض المشاريع العاملة في إطار                 

  . الخطة الوطنية لمكافحة التصحر
 

 : نظام المراقبة ) ب
ت$م إنش$اء وح$دة للم$تابعة وال$تقييم ف$ي اإلدارة العام$ة ل$لغابات ومكافحة التصحر ، وهذه            

الوح$دة مس$تمرة ف$ي ال$تطور وتق$وم بجم$ع المعلومات وتحليلها لرصد التقدم في أنشطة مكافحة                   
ع التص$$حر وتده$$ور الم$$وارد األرض$$$ية م$$ن خ$$الل ع$$دد م$$$ن االس$$تمارات ص$$ممت بغ$$رض جم$$$         

 . المعلومات وتم إستخدام الكمبيوتر في تحليل تلك البيانات 
 
 : نظام المعلومات ) ج

م إليج$$اد ش$$بكة 1998ت$$بذل اإلدارة العام$$ة ل$$لغابات ومكافح$$ة التص$$حر جه$$ودًا م$$نذ الع$$ام  
 ف$$ي GISقومي$$ة لمراق$$بة التص$$حر ونظ$$ام مع$$لومات مرآ$$زي ، وه$$ناك بداي$$ة ل$$تكوين وح$$دة ل$$لـ    

ابات ومكافح$ة التص$حر وت$م توفير معظم األجهزة الخاصة بهذا النظام ، ولكن               اإلدارة العام$ة ل$لغ    
ه$ذه الوح$دة بحاج$ة الى تدري$ب آ$ادر متخص$ص لتش$غيل ه$ذه األجه$زة وتحدي$ث بع$ض األجه$زة             

 . القديمة 
 
 : التقارير الدورية ) د

ه$ناك تقاري$ر ربعي$ه وس$نوية للمش$اريع ف$ي مج$ال مكافح$ة التص$حر ي$تم مناقش$تها على               
مس$توى المح$لي والمرآ$زي ، تس$تعرض فيه$ا اإلنج$ازات ال$تي تحقق$ت ف$ي الخطط الموضوعة                   ال

والص$عوبات ال$تي تواج$ه ه$ذه األنش$طة ، ووفق$ًا لذل$ك توض$ع المعالج$ات المناسبة ويتم التشاور            
ح$ول الن$تائج م$ع اإلدارة العام$ة لل$تخطيط والم$تابعة ف$ي وزارة ال$زراعة ال$ري ووزارة التخطيط                  

 .  جهات المشارآة في التمويل والتنمية وال
 
 : المشاريع الرائدة ) ه

ت$نفذ اليم$ن ع$ددًا م$ن المش$اريع ال$رائدة ف$ي مج$ال مكافح$ة التص$حر وإع$ادة تأهيل االراضي في                         
م$ناطق بي$ئية مخت$لفة بغ$رض تحدي$د الوس$ائل واألس$اليب المالئم$ة وم$ن ث$م تعمي$م نتائجها على                         

 . المناطق المشابهة 
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 :  الوطنية للبيئية وجود خطة العمل) و
م خطوة هامة في إتجاه  1996اعت$بر إق$رار الخط$ة البي$ئية م$ن قبل مجلس الوزراء عام                

تحقي$ق ال$تكامل بي$ن مخت$لف الجهات ذات العالقة بالبيئة ووضع األولويات للمشاآل البيئية على                 
الدول$$ة المس$$توى الوط$$ني وإق$$تراح الح$$لول المناس$$بة له$$ا ، حي$$ث تع$$بر ه$$ذه الخط$$وة ع$$ن إرادة    

 . والمجتمع في التصدي للمشاآل البيئية في إطار علمي ومدروس 
 
 : تفعيل دور المرأة ) ز

ش$هدت الف$ترة م$نذ بداي$ة الثماني$نات وح$تى األن تحس$نًا ف$ي وض$ع الم$رأة وإشراآها في               
مخت$لف مجاالت التنمية ، وسعت الدولة نحو تطبيق المساواة والديمقراطية وتكافؤ الفرص بين               

المج$$تمع ذآ$$ورًا وإناث$$ًا ، وق$$د أت$$اح ذل$$ك ل$$لمرأة المس$$اهمة ف$$ي التص$$ويت والترش$$يح ف$$ي      أف$$راد 
االن$تخابات ف$ي ظ$ل ال$تعددية السياس$ية والح$زبية الس$ائدة في اليمن ، وبالتالي تعزيز دورها في                   

 . االستغالل األمثل للموارد الطبيعية ورفع وعيها بقضايا الترابط بين التنمية والبيئة 
 
 :  برنامج العمل لمكافحة التصحر ضمن خطط التنمية إدخال) ح

س$$عت الدول$$ة الى إدخ$$ال ع$$دد م$$ن المش$$اريع ذات العالق$$ة المباش$$رة وغي$$ر المباش$$رة           
بمكافح$ة التص$حر ف$ي خط$ة الت$نمية الوط$نية ولك$نه ونظ$رًا لصعوبة التمويل لم تستطع مواجهة                     

 . هذه المشكلة بقدر أآبر يتناسب مع خطورتها وإتساعها 
 
 : تبني آليات مالية لمكافحة التصحر ) ط

ه$$ناك مق$$ترحات م$$ن خ$$الل الق$$انون ال$$ذي ه$$و موض$$وع أم$$ام ال$$برلمان إليج$$اد ص$$ندوق      
لمكافح$ة التص$حر ، وع$ندما يق$ر الق$انون س$تحدد م$وارده المالي$ة ويشكل دعمًا لبرنامج مكافحة                     

 . التصحر في البالد 
 
 :  تطوير التعاون مع الشرآاء العالميين )ط

وقع$$$ت الدول$$$ة ع$$$ددًا م$$$ن االتفاقي$$$ات ذات العالق$$$ة بالبي$$$ئة ومكافح$$$ة التص$$$حر والت$$$نوع  
ال$بيولوجي وتغي$ر الم$ناخ ، آم$ا تش$ارك في االجتماعات الدولية واإلقليمية ذات العالقة بمكافحة                

 التصحر وتقوم الوزارات ذات 
ض$$ور ال$$ندوات   العالق$$ة بالتص$$حر والبي$$ئة بدع$$وة ممث$$لين ع$$ن ال$$دول المانح$$ة والم$$نظمات لح        

وال$ورش الخاص$ة بالبيئة والموارد الطبيعية وبالتالي دراسة إمكانية التعاون في تقديم المشورة          
 . والعون الفني والمالي لمكافحة التصحر في اليمن 
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 :ـــــة مالخات
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 3 سالم الرماح . د تربة  دآتواره  جامعة صنعاء 
 4 أبو بكر سالم المعلم . د تربية نبات  دآتواره  هيئة البحوث 
 5 عبدالرشيد ياسين . د بساتين  دآتواره  هيئة البحوث 
 6 سعيد عبداهللا باعنقود . د حشرات  دآتواره  جامعة عدن 
 7 علي خميس رويشد . د أمراض نبات  دآتواره  جامعة عدن 
 8 عبداهللا دعميم . د أمراض نبات  دآتواره  هيئة البحوث 
 9 حمود العودي . د علم إجتماع  دآتواره  جامعة صنعاء 
 10 اسماء المنتصر . م علم إجتماع  ماجستير  هيئة البحوث 

 11 ناصر محمد ناصر . م ري  ماجستير  الموارد المائية 
 12 محمد سعيد المشجري . د رصاد أ دآتوراه  جامعة حضرموت 
 13 فؤاد باحكيم. م حشرات ماجستير وزارة الزراعة والري
 14 علي صالح بلعيدي. م مراعي/غابات ماجستير وزارة الزراعة والري 

 15 محسن عبدالرحمن بازرعة. م غابات ماجستير هيئة البحوث 
 16 أحمد حسين العطاس . م غابات  ماجستير   والري وزارة الزراعة

 17 أحمد هائل فراص . م غابات  ماجستير  وزارة الزراعة والري 
 18 إقبال أحمد عبداهللا . م غابات  ماجستير  هيئة البحوث 
 19 عبدالولي الخليدي . م بيئة  ماجستير  هيئة البحوث 

 20 عبدالسالم هائل . م غابات  ماجستير  وزارة الزراعة والري 
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 ـــق ملحــــــــــــ

 
 

MAI   وزارة الزراعة والري 
EPC  مجلس حماية البيئة 
GDFDC  اإلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر 
FAO  منظمة األغذية والزراعة الدولية 
UNDP  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
UNEP  برنامج األمم المتحدة للبيئة 
CCD  االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر 
DANIDA لوآالة الدنمرآية الدولية للتنمية ا 
CADA  الوآالة الكندية الدولية للتنمية 
SIDA  الوآالة السويدية الدولية للتنمية 
UN  األمم المتحدة 
UNCCD  إتفاقية األمم المتحدة 
UNSO  مكتب األمم المتحدة لمكافحة التصحر 
AREA  الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي 

 
 

 
 



 قائمة بعض المؤتمرات التي تم المشارآة فيها من قبل الجمهورية اليمنية

م اسم المؤتمر مكان االنعقاد الفترة الزمنية المشارآون في االجتماع
1 المؤتمر الوزاري للتعاون بين دول آسيا الصين مايو 1997م وآيل وزارة الزراعة والري- مدير عام الغابات ومكافحة التصحر

2 مؤتمر األطراف األول روما-ايطاليا سبتمبر- أآتوبر 97 وآيل وزارة الزراعة والري- مدير عام الغابات ومكافحة التصحر

3 اجتماع المنسقين الوطنين في آسيا اليابان مايو 1998م مدير عام الغابات ومكافحة التصحر

الفعاليات األقليمية للجنة الخبراء مدير عام الغابات ومكافحة التصحر- مدير البرنامج الفرعي الثاني

الدوليين لوضع خطة عمل ألقليم غرب آسيا مرآز أبحاث الكود

لجنة الخبراء الدوليين لوضع برنامج

عمل أقليمي آلسيا

6 مؤتمر األطراف الثاني داآار/السنغال 30/11/-11/12/98 وآيل وزارة الزراعة والري- مدير عام الغابات ومكافحة التصحر

7 مؤتمر األطراف الثالث رسيف/البرازيل نوفمبر 15/26/99 وآيل وزارة الزراعة والري- مدير عام الغابات ومكافحة التصحر-مدير عام مكتب الزراعه أبين

8 اجتماع لمناقشة المشروع اإلقليمي لمكافحة التصحر ابوظبي 15-Feb-00 مدير عام الغابات ومكافحة التصحر

9 اجتماع المنسقين الوطنيين  في آسيا لبنان 29-Feb-00 مدير عام الغابات ومكافحة التصحر

سبتمبر 1998م

نوفمبر 1998م نائب وزير الزراعة والري- خبير المتابعة والتقييم

4

5

سلطنة عمان مسقط

بانكوك/تايالند



1

م اسم المشروع طبيعة العالقة جهة التمويل التوقيع اإلغالق نوع التمويل الرقم القيمة/0000 العملة

1 حماية التربة والمياه غير مباشر UNDP 71 79 مساعدة 71/508 1499 USD
2 استشارة تطوير الغابات مباشر UNDP 71 76 مساعدة 71/005 108 USD
3 تطوير األراضي والمياه غير مباشر UNDP 72 76 مساعدة 68/003 59 USD
4 تطوير األراضي والمياه غير مباشر UNDP 73 75 مساعدة 73/001 42 USD
5 تثبيت الكثبان الرملية - مأرب غير مباشر UNDP 82 97 مساعدة 111 USD
6 مراقبة السيول غير مباشر UNDP 84 89 مساعدة 84/004 195 USD
7 التخفيف من الجفاف غير مباشر UNDP 85 89 مساعدة 82/024 291 USD
8 تهامة الخامس غير مباشر AFESD 86 91 قرض 312 4400 KD
9 تثبيت الكثبان الرملية  والتصحر  مأرب مباشر UNDP 87 91 مساعدة 86/006 1284 USD

10 المرتفعات الوسطى بأبين غير مباشر AFSED 87 98 قرض 222/89 3500 KD
11 تثبيت الكثبان الرملية  والتصحر - بتهامة مباشر UNDP 88 89 مساعدة 88/019 1330 USD

SDC 85 96 مساعدة 2800 USD
UNDP 94 95 مساعدة 1051 280 USD
IDA 1886 12500 SDR

AFSED 88/215 3500 KD
14 تطوير المناطق الشمالية غير مباشر UNDP 88 97 مساعدة G015 2937 USD

NET 87/002 1568

UNDP 3990
88 91 مساعدة USD

تطوير المناطق الشمالية96

مسح وتصنيف األراضي

المشروعات ذات العالقة  المباشرة والغير مباشره بمكافحة التصحر

12

13

15

قرض

تطوير الغابات

غير مباشر

غير مباشر

مباشر

88



2

م اسم المشروع طبيعة العالقة جهة التمويل التوقيع اإلغالق نوع التمويل الرقم القيمة/0000 العملة

16 إدارة مساقط المياه غير مباشر UNDP 89 91 مساعدة 88/034 37 USD

17 تنمية الحفاظ على التربة غير مباشر WFP 89 94 مساعدة 3442 640 USD

ISDB قرض 23 4000 DI

UNDP مساعدة 93/108 945 USD

UNDP 91/004 319

CAN/CIDA 14

IDA قرض 2373 29190 USD

UNDP مساعدة USD

21 تنمية التحديث في القطاع الزراعي غير مباشر GFR 93 2005 مساعدة 92/22779 7893 USD

22 تطوير المناطق الشمالية غير مباشر UNDP 93 99 مساعدة 97/015 4789 USD

NET 21 4737 USD

UNDP 1400 USD

24 التنمية الريفية برداع غير مباشر NET 94 97 مساعدة 267 GLD

:اإلدارة المستدامة للبيئة ومنها 6102 GLD/USD

(برنامج التخطيط لمكافحة التصحر (ب-3 1014 USD

(المشارآة الشعبية في إدارة الموارد األرضية (ب-4 261 USD

(استراتيجية وخطة إجراءات التنوع البيئي (ب-6 290 USD

97/100

20 الحفاظ على األراضي والمياه 93 99

23 تقييم الموارد البيئيئة لغرض تخطيط استخدامها 94 99 مساعدة

25 UNDP 94 2000 مساعدة

USD

المشروعات ذات العالقة  المباشرة والغير مباشره بمكافحة التصحر

المرتفعات الوسطى بأبين

19تقوية التخطيط واإلدارة لإلمكانات البيئية مساعدة

18 90 98

92 97

غير مباشر

غير مباشر

مباشر

مباشر

مباشر



3

م اسم المشروع طبيعة العالقة جهة التمويل التوقيع اإلغالق نوع التمويل الرقم القيمة/0000 العملة
26 تطوير المناطق الشمالية غير مباشر EC 94 2000 مساعدة 97400 USD

UNDP 3979 USD

IBRD 700 USD

NET 3989 USD
28 حماية الببيئة والكثبان الرملية بتهامة مباشر IFAD 95 2001 قرض 330 10000 USD
29 نظام المعلومات البيئية لحماية واستخدام الموارد المائية مباشر FAO 97 89 مساعدة 347 USD
30 إعادة تأهيل مدرجات المحويت مباشر AUL 97 98 مساعدة 100 USD

31 الحفاظ واالستخدام المستديم للتنوع البيولوجي سقطره غير مباشر GEF 97 2002 مساعدة 96/300 15498 USD

UNDP 15498

ITA 485
WFP 5824 1717

UNDP 97/299 266

34 مساقط المياه وإعادة استخدام المياه العادمة مباشر NET 98 2002 مساعدة 4130 USD

35 التنمية الزراعية بالمحافظات الجنوبية غير مباشر IDA 99 2002 قرض 2998 17700 USD
36 الحزام األخضر - عدن مباشر FAO 95 97 مساعدة 4554 369 USD
37 مشروع مكافحة التصحر مباشر 28687 YRL
38 أبحاث وتنمية الغابات مباشر مساعدة USD
39 المشروع اإلقليمي لتثبيت الكثبان الرملية مباشر UNDP 91 93 مساعدة 34 889 USD
40 نتنمية الغابات الحضرية مباشر FAO 95 97 مساعدة 4554 140 USD

مساعدة 97/300 USD

33 المبادرات المحلية لدعم االمن الغذائي األسري 98 2000 مساعدة USD

32 دعم البرنامج الوطني لمكافحة الفقر 97 2002

المشروعات ذات العالقة  المباشرة والغير مباشره بمكافحة التصحر

27 اإلدارة المستدامة للموارد المائية 95 99 مساعدة غير مباشر97/200

غير مباشر

غير مباشر


