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 اإلدارة البيئية -٢
جه الحياة فيها،   وأشهدت اليمن نهضة تنموية شاملة منذ التسعينيات أثرت على حياة اإلنسان اليمني و            

وقد عملت هذه النهضة على تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات واحتياجات المجتمع المتزايدة مع الزيـادة                
 أقصى درجات التقدم والرفاهية وتحسين نوعية الحياة دون إعطاء االهتمام الكـافي             قيقحالسكانية وبما يكفل ت   

 .لقضايا البيئة

 أدركت الحكومة أهمية حماية البيئة نتيجة لتزايد الضـغط علـى المـوارد               التسعينيات أوائلومنذ  
 المتسارع بمعـدالت عاليـة      الطبيعية في تلبية متطلبات التنمية واحتياجات السكان المتنامية مع النمو السكاني          

ـ  .إضافة إلى ارتفاع معدالت التلوث المصاحبة لألنشطة التنموية واالجتماعيـة          % ٣,٥ إلىوصلت    ت وتعمق
 وانه ال يمكن تبادل إحداهما وتحقيق تقـدم فيـه           ،هذه القناعة بادراك العالقة الوثيقة التي تربط البيئة بالتنمية        

 وتحقيـق تنميـة مسـتدامة       ،الطبيعية تشكل القاعدة األساسية للتنمية    ن الموارد   أ باعتبار   األخرىبمعزل عن   
 وضمان قدراتها على الوفاء باحتياجات األجيال الحاليـة دون          ،تتطلب الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها     

 .إنقاص قدرتها على تلبية احتياجات األجيال القادمة

 ومع تطور العمل البيئي وضـعت       ،م١٩٩٥عام  ارتقى العمل البيئي في إصدار قانون حماية البيئة         
يؤكد ذلك إضافة حماية البيئة في التعديالت الدسـتورية وإنشـاء وزارة   و ،اليمن الشأن البيئي ضمن أولوياتها 

م ، أما في الجانب غير الرسمي فقد انعكس االهتمام بالبيئة بإنشاء جمعيات غيـر               ٢٠٠١للسياحة والبيئة عام    
لبحوث والدراسات  بالبيئة، كما تزايد اهتمام الباحثين والدارسين والمؤسسات األكاديمية         حكومية معنية بحماية ا   

 .العلمية في الميادين البيئية والتعليم البيئي

 هام واختصاصات اهليئة العامة حلماية البيئةم -١-١-٢
البيئـة  نظراً ألهمية الدور المناط بالهيئة المتمثل في عملية التنسيق والربط بين الجهات المختصة ب             

 جلياً في تشكيل وزارة للسياحة والبيئة واالهتمام الـذي أولتـه             التنسيق والربط  ظهر هذا واإلدارة البيئية فقد    
والى جانب الهيئة هناك عدة أجهزة تقوم بدور إدارة الموارد الطبيعية إلـى جانـب               .الحكومة في هذا الجانب   

 :آالتيام واالختصاصات في وتتمثل المه.اإلدارات المحلية والمنظمات غير الحكومية

وضع السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية لحماية البيئة المقترحة والمعتمدة مـن قبـل الـوزير                -
 .والعمل على تنفيذها

 .تنفيذ الخطط الوطنية لحماية البيئة المقترحة والمعتمدة من قبل الوزير -
 .ي تضطلع بها الهيئةاقتراح وتنفيذ المشروعات البيئية التجريبية الرائدة الت -
 .إعداد مشاريع القوانين واللوائح الالزمة لحماية البيئة ومتابعة تنفيذها -
دراسة االتفاقيات اإلقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيئة بالتنسيق مع الوزارة وإبداء الرأي الفنـي عـن                 -

 .مدى إمكانية االنضمام إليها
تنمية العالقة مع المنظمات    ات المختصة ومتابعة وتقييم نشاطها و     التنسيق في مجال حماية البيئة بين الجه       -

 .والمراكز اإلقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة
تأهيل الكوادر الوطنية في مجاالت البيئة المختلفة، والتنسيق مع الجهات المختصة           ل وخطط   اتوضع سياس  -

 .بتنمية الموارد البشرية بشأن تنفيذها
 الكفيلة بالحد مـن تـدهور المـوارد         الضوابطوطنية الكفيلة بحماية البيئة من التلوث و      وضع المعايير ال   -

 .الطبيعية المتجددة
 من خالل جمع المعلومات واستخدام التقنيات المالئمة وإعداد التقـارير المنتظمـة             ،تعزيز البرامج البيئية   -

 . التدهور البيئيلمعالجةلول المناسبة  يكفل إيجاد الح بماعن حالة البيئة وتطبيق نظام للمراقبة البيئية
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 والتنسيق مع الجهـات ذات      ،وضع اإلطار العام لبرامج التثقيف والتوعية البيئية بهدف نشر الوعي البيئي           -
 .العالقة

تقييم دراسات األثر البيئي للمشروعات ذات األثر البيئي أو المحتمل تأثيرها على البيئـة وتكيفهـا وفقـاً                   -
 .ر المعتمدةللمستويات والمعايي

وضع برامج فعالة للتعاون الدولي في مجاالت حماية البيئة وتكييف الموارد وتعزيزها وفقـاً ألولويـات                 -
 .البيئية وتوجهات السياسة العامة للدولة

 .اإلشراف على صندوق حماية البيئة -
 ويـنظم   ،البيئـة تقديم المشورة الفنية للوحدات الحكومية وكافة القطاعات االقتصادية في مجاالت حماية             -

 .أسلوب تقديم المشورة الفنية بقرار من رئيس الهيئة
 . والدوليةاإلقليمية تمثيل الجمهورية اليمنية في المؤتمرات والندوات لك وكذ،تنظيم ندوات ولقاءات علمية -
 .إعداد اللوائح واألنظمة ذات العالقة بحماية البيئة وبما يتفق وقانون حماية البيئة النافذ -
 . تكلف بها الهيئة من قبل الوزيرأو أخرى تتصل بطبيعة وظيفة الهيئة مهام يأتنفيذ  -

 تطوير التنظيم املؤسسي -٢-١-٢
العمل البيئي وتفادي المشـكالت البيئيـة فقـد رأت          برتقاء  الا لضرورةإدراكا من برنامج الحكومة     

بيئة، لهذا فقد عمدت الوزارة      م والهيئة العامة لحماية ال     ٢٠٠١نشاء وزارة للسياحة والبيئة عام    إهمية  أالحكومة  
 وقـد شـملت عـدة       ، لتفي بمتطلبات المرحلة الراهنـة     ةصدار مشروع الالئحة التنظيمية الجديد     إ إلىوالهيئة  

من شأنها أن تقوم بعملية متكاملة في حماية البيئة ، إلى جانب تأسـيس عـدد مـن المكاتـب                    اختصاصات  
 :ويمكن إيجازها على النحو التالي. ةمن شأنها أن تسهم في الحفاظ على البيئوالوحدات 

 .وحدة تغير المناخ -
 .وحدة األوزون -
 . وحدة مشروع الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن -
 .مكتب تنسيق للهيئة بجزيرة سقطرى -
 .وحدة السموم -
 .اللجنة الوطنية لإلنسان والمحيط الحيوي -
 .رع بمحافظة الحديدة كمحميات طبيعيةإعالن كل من شرمه بمحافظة حضرموت وب -
 .إعالن مديرية عتمة بمحافظة ذمار وحوف بمحافظة المهرة كمحميات طبيعية -

 : تتلخص هذه املشكالت يف:مشكالت اإلدارة البيئية -٣-١-٢
المعلومات في الهيئة العامـة لحمايـة        ونقص في     في الجانب المؤسسي ، البيئي ، التنظيمي ،        الكفايةعدم   -

 .ستوى األجهزة القطاعيهالبيئة وعلى م
 لدى القيادات في الوزارات التنفيذية بشأن اختصاصها في مجال اإلدارة البيئية ومهام الهيئة              الوضوحعدم   -

 .العامة لحماية البيئة
 .ضعف مستوى الوعي البيئي -
هـزة   والمعـدات واألج   ، واالفتقار إلى االختصاصـين المحليـين      ،االفتقار إلى المعايير والمقاييس البيئية     -

 .الالزمة
 .الضعف في التشريعات البيئية وعدم وجود اللوائح التنظيمية لها -
ضعف المنظمات غير الحكومية المختصة بالجوانب البيئية وعدم كفاية اتصالها بالمجتمع على المسـتوى               -

 .المحلي
 .عدم الكفاية في التمويل لتعزيز البناء المؤسسي البيئي -
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 إجنازات اإلدارة البيئية -٤-١-٢
 اإلدارة البيئية استطاعت تحقيـق مجموعـة مـن          فإن اإلمكانيات   ة من حداثة العمل البيئي وشح     غمعلى الر 

 إرساء إطار اإلدارة    إلى ومهدت الطريق    ،اإلنجازات التي أسهمت في ارتقاء العمل البيئي وربط البيئة بالتنمية         
 :البيئية السليمة وتطور العمل البيئي وذلك من خالل اآلتي

 البيئة في الخطة الخمسية وسياسـات       استيعابعامة وخطة عمل البيئة التي استند إليها في         رسم السياسة ال   -
 .القطاعيهوإضافة إلى المشاركة مع الجهات المعنية في رسم السياسات   ،وخطط العمل القطاعيه

 .ية البيئة الذي يشكل مظلة للتشريعات والقوانين البيئيةا لحم العاماإلطار التشريعيوضع  -
 ونواة لمراقبـة  نوعيـة       ، وإنشاء مكتبة بيئية   ،تقييم وضع البيئة وتأسيس نظام للمعلومات البيئية      رصد و  -

 .الهواء
 وتشجيع المنظمات غيـر     ، والتمهيد إلدراج البيئة في التعليم األساسي والعالي       ،رفع مستوى الوعي البيئي    -

 .الحكومية المعنية
 المعلومات للجهـات    رصر البيئة المختلفة وتوفي   إجراء مجموعة من الدراسات والبحوث حول أوضاع عنا        -

 .ذات العالقة
تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالبيئة والتنمية وإشراكها بما في ذلك المنظمات غير الحكومية                -

 .وذلك من خالل رسم السياسات ووضع التشريعات ودراسة القضايا البيئية
 وتعزيز التنسيق في    ، والتصدي لبعض المخاطر البيئية    ،لمشروعاتوضع سياسة وآلية لتقييم األثر البيئي ل       -

 .العمل البيئي على المستوى العربي واإلقليمي والدولي وذلك مع الجهات والمنظمات ذات العالقة
استقطاب وتوفير بعض المشروعات البيئية والتمويل األجنبي لدعم الهيئة وأنشطة حماية البيئة في بعض               -

 .الوزارات المعنية
فـي  التمهيد والترتيب لالنضمام إلى مجموعة من المنظمات واالتفاقيات الدولية حول البيئة وتمثيل اليمن               -

 .المؤتمرات واللجان واالجتماعات العربية والدولية المعنية بالبيئة
 . المرتبطة بهاةتشجيع وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال اإلدارة والعلوم البيئية والقضايا الفني -
 ة العمـل البيئـي وشـح       البيئية وحاجـات   اإلدارةالرغم من الصعوبات والمعوقات التي واجهتها        علىو -

رتقـاء  ال تحقيق أهداف إنشاء وتطوير مفهوم حمايـة البيئـة وا          إلىاإلدارة البيئية سعت    فإن  اإلمكانيات    
 : على النحو التالي يمكن تلخيص أهم اإلنجازات و.لعمل البيئيبا

 لبيئيالسياسات والتخطيط ا -٥-١-٢
م بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية وباالستفادة مـن          ١٩٩٦خطة العمل الوطنية للبيئة عام        -

الخبراء االختصاصيين اليمنيين وبمشاركة من الجهات الرسمية وغير الرسمية والقطاع الخاص تم إنجاز             
 :أولويات المشكالت وهي كالتاليالخطة وحددت 

 .لمياهاستنزاف وتلوث موارد ا -
 .تدهور موارد األراضي ومكافحة التصحر -
 .تدهور الموائل والتنوع الحيوي -
 .إدارة المخلفات -

  .م٢٠٠٠-٩٦تضمين القضايا البيئية في الخطة الخمسية الثانية  -
 .دمج المكون البيئي في الخطط والبرامج الصناعية -
  .م١٩٩٩استراتيجية وخطة عمل التنوع الحيوي  -

 ، الشـعبية  اتالمجهود تبني   ل من خال  تالفي االتجاهات السلبية الحالية وذلك      هدفت هذه الوثيقة إلى     
مات حول التنوع الحيـوي فـي الـيمن         ومن خالل إعداد الخطة تم جمع المعل      و .وتوفير الدعم الفني والمادي   

 ، واألراضي المرتفعـة الصـحراوية     ،والشعب المرجانية ) المانجروف( الساحلية من أشجار الشورى      للبيئيات
 .ةالبريوعدد من األصناف الفريدة من النباتات والحيوانات األليفة و
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 .خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر -
 .استراتيجية وخطة العمل الوطنية للسكان فيما يتعلق بالسكان والبيئة -
 . استراتيجية الصحة العامة فيما يتعلق بالصحة العامة والسكان -
 .مة من المواد المستنفذة لطبقة األوزون على مستوى الجمهوريةكميات المستخدالمسح لمعرفة  -
البرنامج القطري وخطة العمل الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفذة لألوزون وإحـالل المـواد                -

 .الصديقة
  .مسح ميداني لقطاع التثليج في الجمهورية اليمنية وتحديث المعلومات -
 .مناخالبالغ الوطني حول تغير ال -

 لتشريعات البيئيةا -٦-١-٢
 م١٩٩٥لعام ) ٢٦(قانون حماية البيئة رقم  -
 .مشروع قانون المياه -
 . تقييم التشريعات البيئية -
 . تقييم اللوائح المنظمة للجهات العاملة في مجال البيئة -

  واملقاييساملواصفات -٧-١-٢
 .معايير اختيار مقالب القمامة -
 .كة البالستيكا قرار بشان زيادة سم -
 .اه الشرب والمياه العادمة والمياه المعبأةمواصفات مي -
 . خصخصة خدمات جمع وتصريف القمامة في أمانة العاصمة والمدن الرئيسية -

  البيئةالدراسات -٨-١-٢
 انجراف التربـة ، إدارة      :نفذت الهيئة العديد من الدراسات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية منها          

ت البالستيكية، وضع مقالب القمامة،تلوث البيئة البحرية في منطقـة          السواحل، مشكلة الزيوت العادمة، المخلفا    
البحر األحمر، تلوث مياه حوض صنعاء، المالمح البيئية لبعض المحافظات، التقرير الوطني حـول البيئـة                

 لطرق الري القديمة في حضرموت      هم، استخدام المبيدات في زراعة القات، دراسة توثيقي       ١٩٩٢والتنمية عام   
، الخارطة النباتية في الجزء الغربي الشمالي للجمهورية اليمنية، التشريعات البيئية في اليمن، كتـاب                وشبوة

الطيور، دليل الخبراء العاملين في مجال البيئة في اليمن، دليل التشريعات البيئية في اليمن، دليل الجهات ذات                 
 .راسات والبحوثالعالقة بالبيئة، إحصاءات اإلنبعاثات الغازية وغيرها من الد

  الدوليةاالتفاقيات -٩-١-٢
 عضواً فعاالً فـي العديـد   اليمن أصبحت، فقد واإلقليميلدولي ا  التعاون بأهمية ةين من الجمهورية اليم  اقتناعاً

 -:التالي وحوهي على النمن االتفاقيات الدولية 

 . المناخلتغيراالتفاقية االطارية  -
 .االتفاقية الدولية للتنوع الحيوي -
 .ن فيينا لحماية طبقة األوزواتفاقية -
  .برتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة األوزون وتعديالت بروتوكول مونتريال -
 . لندنتعديالت -
 . كوبنهاجنتعديالت -
 . مونتريالتعديالت -
 . النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منهالمراقبةاتفاقية بازل  -
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 .االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر -
 . االتفاقية الدولية للمحافظة على األنواع المهددة باالنقراض من مجموع الحيوانات والنباتات البرية -

  البيئيةالتوعية -١٠-١-٢
رسائل توعويه تعنـي بالقضـايا    توصيل  نشر تعزيز الوعي البيئي من خالل     تهدف أنشطة وبرامج البيئة إلى    

ممارسـات هـذه    وهدف تغيير سلوكيات    بناسبة  البيئية إلى مجموعات وفئات مستهدفة عبر وسائل وأدوات م        
 كالنـدوات   ،كما تنظم الهيئة في حدود إمكانياتها المتواضعة العديد من الفعاليـات واألنشـطة            . الفئات إيجابيا 

 وتأسيس األندية البيئية في المدارس ، وفي عـدد          ،وورش العمل وإقامة المعسكرات الصيفية لطالب المدارس      
إلى جانب مشاركة بالدنا في االحتفاالت والمناسبات البيئية العربيـة والدوليـة ،             من محافظات الجمهورية ،     

إصدار عدد من النشـرات والكتيبـات حـول    و تعالج القضايا البيئية ، زاتلفعلى شاشات الإعداد وبث أفالم    و
 .تزويد الصحف المحلية باألخبار والمقاالت البيئية والقضايا البيئية ، 

  البيئية املعلومات -١١-١-٢
 وقـد   .اتتعتبر إدارة المعلومات البيئية الركيزة األساسية في عملية التخطيط ووضع السياسات واتخاذ القرار            

 :االتيفي ص أهم إنجازات إدارة المعلومات يخل ويمكن ت.حرصت الهيئة على إرساء نظام المعلومات البيئية

  -:آالتي قواعد بيانات حول -
  البيئة مجالالعاملين في  -
 ة المعلومات البيئية نظام إدار -
  البيئية وذات العالقة في اليمنالمؤسساتدليل  -
 دليل وثائق المكتبة  -

 م٩٥تقرير وضع البيئة لعام  -
 GIS الجغرافية المعلوماتنظام إنشاء  -

 التدريب والتأهيل  -١٢-١-٢
ـ     للعاملين   لرفع القدرات الفنية واإلدارية      اًبذلت الهيئة جهود   ة والجهـات ذات    في مجال البيئة بالوزارة والهيئ

  :العالقة بالبيئة وذلك من خالل فرص ا لتدريب المحلية والخارجية ومنها

 . أمريكاوبريطانيا  كل من إلى ) دكتوراه(عليا الدراسات في الن امنحت -
 .هولندا إلى )ماجستير(عليا ال لدراساتفي اخمس منح  -
 . دول أخرىوعربية  في مجاالت بيئية مختلفة في دول الطويلةعدد من الدورات  -
 . دول أخرىعربية و في مجاالت بيئية مختلفة في دول القصيرةعدد من الدورات  -

 ملشاريعا -١٣-١-٢
لتنسيق والتعاون مع البرنـامج اإلنمـائي       باهناك عدة مشاريع وبرامج انبثقت عن خطة العمل الوطنية للبيئة           

 :اآلتي على النحو وهيلألمم المتحدة 

 :هيرعية ف برامج خمسةدامة والذي يضم ة المستيبرنامج اإلدارة البيئ -  
 )الهيئة العامة لحماية البيئة(  لإلدارة البيئية الدعمتنسيق  -
 )الجهة المستفيدة وزارة الزراعة والري(  حول استخدام موارد التربة ات واالستشارالمعلومات -
 )الجهة المستفيدة وزارة الزراعة والري(  لمكافحة التصحر التخطيط -
 )الجهة المستفيدة وزارة الزراعة والري( ع في التخطيط وإدارة موارد التربة  المجتممشاركة -
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 .) الهيئة العامة للسياحةالجهة المستفيدة( إنشاء إدارة للسياحة البيئية  -
 
 . على بيئة البحر األحمر وخليج عدنالمحافظةمشروع  -
 .واإلدارة البيئية قدرات بناء المشروع  -
 .جزيرة سقطرى لوع الحيوي للتناألمثلمشروع االستخدام  -
 . األوزونمشروع -
 .مشروع تغير المناخ -
 . المحميات البرية والساحليةإدارةمشروع  -

  اخلارجيةالفعاليات يف واملشاركةالتعاون   -١٤-١-٢
تتولى الوزارة ضمن مهامها  تنمية التعاون الدولي في مجال حماية البيئية والتنسيق مـع المنظمـات                 

كما تمثل الوزارة والهيئة اليمن في الحضور والمشاركات الخارجية مثل مجلـس             ،العربية واإلقليمية والدولية  
 الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عـدن         ، و ء العرب المسئولين عن شئون البيئة     ارالوز

 .وأوروبا العربي لإلقليمومركز البيئة والتنمية 

 -:بالتواصل معها ومن المنظمات الدولية التي تقوم الوزارة والهيئة 

 .لبيئة والمكتب اإلقليميبرنامج األمم المتحدة ل -
 .الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن -
 . المتحدةلألمممنظمة األغذية والزراعة  -
 .اإلنمائي المتحدة األممبرنامج  -
 .منظمة الصحة العالمية -
 . العرب المسئولين عن شئون البيئةالوزراءمجلس  -
 .مرفق البيئة العالمي  -
 .البيئة  التابع لمنظمة الصحة العالمية صحة أنشطةمركز  -
 . والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا البيئةمركز  -
 -:آالتيةكما تمثل اليمن في عضوية المنظمات العربية والدولية  -
  .ن البيئةوؤلين عن شوؤمجلس الوزراء العرب المس -
 .التنمية لإلقليم العربي وأوروباومركز البيئة  -
 .فظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن للمحااإلقليميةالهيئة  -

 


