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 ـ المــقــدمــــة1
يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أهم القضايا البيئية التي تجابه اليمن في الوقت الراهن والتي تشمل المياه، وموارد                      
 .األراضي الزراعية واالتجاه إلى زراعة القات بدون قيود ، والتلوث الجوي داخل البيوت الناشئ عن إحراق وقود الكتلة الحيوية            

الطبيعية  الموائلوالبيئة الحضرية التي تعاني مشكالت أساسية خاصة في المخلفات الصلبة والمجاري ، وكذا التدهور البيئي في                  
  .وانتشار ظاهرة التصحر 

إن مشكالت البيئة عموماً مرتبط باالقتصاد الوطني والتنمية والسياسة البيئية المتبعة ، وقد أدى عدم وجود إستراتيجية واضحة                   
وجهاز مؤسسي وإداري قادر يفي بالغرض إلى تفاقم العديد من المشاكل البيئية مع بداية التسعينات ، وتزداد تفاقماً باضطراد مع               

  .بقائها بدون حلول
إنه على الرغم من عدم توفر المعلومات الكافية عن الموارد الطبيعية والمستويات الحالية الستغاللها ، ومدى إمكانية استمرارها                   

وكذلك على الرغم من عدم دقة البيانات اإلحصائية المتوفرة إال أن    .ونموها لتلبية االحتياجات المتزايدة للسكان ومتطلبات التنمية
المؤشرات الرقمية المستخلصة من مختلف المصادر تعكس صورة عامة تقريبية عن الوضع البيئي في اليمن ، وتوضح مدى أهمية  

 .جمع المعلومات ورصد المتغيرات البيئية كأساس لوقف التدهور والمعالجة الشاملة 

 ـ البـعد البـيـئي في مـفـهـوم الـتـنميـة البشـريـة2
إن مفهوم التنمية البشرية المتوازنة والمستديمة يعني بالضرورة صيانة توازن النظام اإليكولوجي والتنمية المستديمة وتكامل                 

ويمكن تحقيق ذلك من      .العوامل البيئية المختلفة ، بحيث يكون هنالك توازن بين نمو السكان وقاعدة الموارد الطبيعية المتاحة                  
إقامة التوازن بين نمو السكان وقاعدة الموارد في البالد ، وتشجيع إقامة مستويات متوازنة من الغذاء ، وتخفيض                        :خالل

األمراض المنقولة عن طريق المياه ، والتوسع في المراكز الحضرية الثانوية ، والحد من معدالت الهجرة الريفية إلى المدن ،                       
  .وإقامة توازن بين التوزيع السكاني والموارد المتاحة وتحسين معيشة فـقراء المناطق الحضرية 
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 لمحة عن التطور االقتصادي وأثر ذلك على البيئة في اليمن-1ـ2
وترتبط   .وسياساتها البيئية     اقتصاداتهاوهيكل    بهاتتـفاوت مشكالت البيئة التي تواجه البلدان حسب مرحلة التنمية التي تمر

بعض المشكالت باالفتقار إلى التنمية االقتصادية ؛ كما أن عدم كفاية الصرف الصحي والمياه النقية ، والتلوث الجوي داخل البيوت   
 .الناشئ عن إحراق وقود الكتلة الحيوية ، واألشكال الكثيرة لتدهور األراضي إنما ترجع إلى الفقر باعتباره سـبـبـها الجذري                    
 .والتحدي الماثل هنا هو اإلسراع بنمو الدخل نمواً عادالً، والنهوض باألسباب الكفيلة بالحصول على الموارد والتكنولوجيا الالزمة  

ما كان منه محلياً (فالتلوث الذي يقترن بالصناعة والطاقة     .ولكن هناك مشكالت أخرى كثيرة تتفاقم بسبب نمو النشاط االقتصادي
وإزالة الغابات واألحراش بسبب قطع األخشاب والتحطيب الجائر ألسباب تجارية ، واإلسراف في استخدام المياه ، هي                 )أو عالمياً

والتحدي الماثل هنا هو االعتراف بندرة البيئة في بنية  .نتائج للتوسع االقتصادي الذي يعجز عن أن يدخل في حسابه قيمة البيئة
 .عملية اتخاذ القرار

بالرغم مما تحقق لليمن خالل ربع القرن األخير في مضمار التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي قياساً إلى ما كان عليه حالها في         
وقد ظل هذا التصنيف يعتمد       0بداية السبعينات ، فأن اليمن ما زالت تصنف ضمن مجموعة البلدان األقل نمواً بين بلدان العالم                   

 )الناتج القومي اإلجمالي    /الناتج المحلي اإلجمالي    (لفترة طويلة على معيار واحد ووحيد هو متوسط نصيب الفرد من الدخل
م إلى استنباط معيار أكثر  1990مغـفالً بذلك أنماط توزيع الدخول ومعايـير عديدة ، حتى بادرت منظومة األمم المتحدة في عام                 

والذي تعمل على تطويره سنة بعد أخرى ، بغية جعله أداة أكثر دقة وصالحاً لقياس              "مؤشر التنمية البشرية  "شموالً وتعبيراً هو
وبالمعيار األول وحده ، يتبين أن متوسط نصيب الفرد من             .مدى التطور ودرجة التقدم للبلدان األعضاء والمقارنة فيما بينها

الناتج المحلي اإلجمالي ظل وما زال متدنياً للغاية بالنسبة للحالة اليمنية ، بل إنه وكما تشير آلية البيانات الرسمية قد سجل خالل              
دوالراً للفرد في نهاية تلك       281م انخفاضاً شديداً في قيمته الحقيقية ، ليصل إلى             1996م و   1990الفترة الواقعة بين عامي     

م 1991دوالراً في بدايتها ، علماً بأنه قد أخذ اتجاه هبوط ثابت طيلة الفترة المذكورة إذا ما أستثنى عام    686الفترة بالمقارنة مع    
  . )مشروع مذكرة اإلستراتيجية القطرية للجمهورية اليمنية(منها

إال أنه بينما يعزي هذا االنخفاض جزئياً إلى المبالغة في تسعير العملة المحلية عند احتساب السعر الرسمي كأساس لتحويل قيمة                
الدخل إلى الدوالر األمريكي في سني النصف األول من التسعينات وحتى البدء بتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي ، فأن العجز في                

الذي كان هو األخر له أثر        )%  7,3(الموازنة الكلية يرتفع بمعدالت تفوق أو حتى تتساوى مع المعدل المرتفع للزيادة السكانية               
 GDPفبيانات الحسابات القومية تشير إلى تراجع كبير في معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي               .واضح في مثل هذا االنخفاض      

 2, 6، وذلك في مقابل  ).,5 -(م مقداره 1994م مع معدل نمو سالب في عام        1996في    4,4و    1991في    %  ,31لتتراوح بين
وعند النظر إلى المساهمات القطاعية في توليد الناتج المحلي       .م1996للناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد غير النفطي في عام           %

من الناتج المحلي     %  2,15اإلجمالي ، نجد أن قطاع الزراعة الذي يوظف نحو ثلثي القوى العاملة اإلجمالية ال يساهم إال بنحو                   
من جملة الصادرات ، مما يثير العديد من القضايا بدءاً بانخفاض معدالت اإلنتاجية وتخلف األساليب  %2اإلجمالي وبما ال يزيد عن 

التكنولوجية ، ومروراً بالبطالة الموسمية والبطالة المقنعة وغير ذلك من القضايا ذات العالقة بالقطاع الزراعي وفروعه المختلفة             
المستوطنة في المناطق الريفية ، مع انعدام         سيماووصوالً إلى محدودية فرص العمل المتاحة في القطاعات غير الزراعية ، وال              

في السنة يعد متحفظاً  % 2,2كما أن معدل النمو المقدر بنحو     .فرص التدريب المناسب الذي يتيح وييسر عملية الحراك المهني
مما يثير قضايا هامة تتصل باألمن الغذائي واتجاه درجة االعتماد على الذات نحو     )%  7,3(للغاية قياساً إلى معدل النمو السكاني

واليمن كغيرها من الدول األقل نمواً ، فأن ضعف قاعدة الموارد المادية والبشرية ما زال هو المتسبب األول في              .التدني المستمر
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تحسين  :التخلف االقتصادي واالجتماعي ، وأعاقها عن إحراز تقدم بالقدر الذي يمكنها من تحقيق نقلة نوعية في مجاالت مختلفة         
معدالت االدخار واالستثمار، وتحقيق زيادات ملحوظة في اإلنتاج والناتج منه ، وفرص العمل ، وتنمية مواردها البشرية بالمعارف         
والمهارات المتنوعة ، ورفع معدالت اإلنتاج ، وتحسين موقف ميزان التجارة والمدفوعات مع العالم الخارجي ، بما يؤدي إلى                      

مشروع مذكرة  (تحقيق أهدافها التنموية المنشودة وعلى رأسها تحقيق تقدم ملموس في مستوى معيشة ونوعية حياة مواطنيها                 
  . )م1997اإلستراتيجية القطرية للجمهورية اليمنية

إنه ونظراً لألوضاع االقتصادية المتردية يؤثر الفقراء في الريف والمدينة تأثيراً سلبياً على الوضع البيئي ، كما أن التدهور في                      
فالفقراء في األرياف يحبذون  .الموارد البيئية يسهم في تردي أحوال الفقراء الصحية والمعيشية ، بل وزيادة أعداد األسر الفقيرة        

التوسع في الحصول على أكبر قدر ممكن من المنافع اآلنية لتلبـية حاجاتهم المعيشية الضرورية عن طريق زيادة حجم ووتيرة                     
حيث يظهر ذلك مثالً في الرعي الجائر والتحطيب ، وكذا الصيادين في               .استغالل الموارد الطبيعية التي بإمكانهم االستفادة منها

وينعكس هذا التوسع واستمراره في استنزاف تلك الموارد  .زيادة جهد االصطياد على األنواع التي تحقق أسعاراً عاليه في السوق
كما أن فقراء المدن يعيشون في أحياء  .وازدياد صعوبة الحصول عليها ، كما يؤدي إلى أن يضطر العديد منهم الهجرة إلى المدن          

تتم إقامتها عشوائياً وتفتقر إلى خدمات المياه والمجاري في الغالب ، مما يعرضهم إلى خطر األوبئة واألمراض المنقولة عبر                      
المياه الملوثة التي تستدعي معالجتها والتخلص منها مصروفات ربما تكون عاليه ، كما أنها تخفض من إنتاجهم أو قدراتهم على              

  .العمل

 مـفـهوم التـنمية المستـدامـة كبديـل للـنـهج الـقائم للتنمية - 2ـ2
لقد بداء مفهوم التـنمية المستدامة كبديل للنهج القائم للتنمية يطرح نفسه عالـمياً منذ بداية السبعينات ، وذلك من خالل عدة                      

م ،ومؤتمر األمم المتحدة لبيئة اإلنسان الذي عقد في 1971عن البيئة والتنمية عام  فونيهمؤتمرات عقدت لهذا الغرض ، مثل ندوة
ساهمت كلها في توضيح العالقة بين البيئة والتنمية وفي التبديد التدريجي  .م 1974عام  كوكويوكم ، وندوة 1972عام   أستكهولم

التي نظمها برنامج األمم المتحدة للبيئة باالشتراك مع مؤتمر األمم            كوكويوكللمفهوم الخاطئ بأنهما متنافران ولقد خرجت ندوة
  :المتحدة للتجارة والتنمية بعدة توصيات منها ما يلي

  .ـ إن العوامل االقتصادية واالجتماعية هي غالباً الـمسبب الرئيس للتدهور البيئي 
 ـ ضرورة سد حاجات اإلنسان األساسية دون تجاوز الحدود الخارجية لقدرة المحيط الحيوي 

ـ أهمية أن تكون لدى الجيل الحالي الرؤية ألخذ حاجات األجيال القادمة بعين االعتبار ، وأن ال يستولي على مصادر األرض                        
  .المحدودة ، وأن ال يلوث نظمها التي تدعم الحياة ، فال يهدد بذلك رفاهية اإلنسان في المستقبل وحتى بـقـائه 

لقد كونت هذه األفكار الجديدة األساس لنقاش واسع في منتديات إقليميه ودوليه متعددة ، استخدمت فيها تعبيرات مثل األنماط                      
البديلة للتنمية ، التنمية المتوازنة بيئياً ، التنمية المالئمة للبيئة ، التنمية القابلة لالستمرار ، التنمية المستدامة وغيرها للتعبير                     

لقد تم التأكيد     .أساساً عن رسالة واحده ، هي أن البيئة والتنمية مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً ويدعم في الحقيقة كل منهما األخر                      
بصوره متزايدة على مفهوم التنمية القابلة لالستمرار خالل العقدين الماضيين ، وبالرغم من وجود تعريفات متنوعة لهذا المفهوم         

ولكن هناك إجماعاً عاماً على إن        .، فأنه ال يوجد تعريف دولي معترف به للتنمية القابلة لالستمرار خاصة من الناحية العلمية                  
  :تتضمن ما يلي  )المستدامة(التنمية القابلة لالستمرار 

  . )اللجنة الدولية للبيئة والتنمية(ـ الوفاء بحاجات الحاضر دون الحد من قدرات أجيال المستقبل على الوفاء بحاجاتها 
  .ـ اإلدارة الواعية للمصادر المتاحة والقدرات البيئية ، وإعادة تأهيل البيئة التي تعرضت للتدهور وسؤ االستخدام 
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ـ األخذ بسياسات التوقعات والوقاية األكثر فعاليه واقـتـصاداً في تحقيق التنمية المالئمة للبيئة دون إهمال التعامل مع المشكالت      
  .البيئية المباشرة

تـنشيط النمو وتغيـير نوعيـته ،       :ـ وضع أهداف سياسات البيئة والتنمية النابعة من الحاجة إلى التنمية القابلة لالستمرار                
ومعالجة مشكالت الفقر وسد حاجات اإلنسان ، والتعامل مع مشكالت النمو السكاني ومع صون وتـنمية قاعدة المصادر ، وإعـادة    

  .توجيه التـقـنـيات ، وإدارة المخاطر ، ودمج البيئة واالقتصاد في صنع القرار 
ويـتـركز مفهـوم التنمية القابلة لالستمرار في أن النشاط والممارسات الحالية يجب أن ال تنقص من مستويات المعيشة الحالية             
ولكن يجب أن ترفع منها أي تدار النظم االقتصادية بحيث تبقي على قاعدة الـمـصـادر البيئية وتحسن منها حـتى يـتسنى                     

 .لألجيال القادمة العيش في نفس المستوى أو في مسـتوى أفـضل

 العالقة بين البيئة والسكان والتنمية - 3ـ2
فبحلول منتصف القرن كان معدل نمو السكان في البلدان           0فاصالً    ديموغرافياًلقد شكل النصف الثاني من القرن العشرين خطاً

وكانت هذه المكاسب ناشئه عن التقدم        .النامية قد أرتفع إلى مستويات غير مسبوقة مع انخفاض الوفيات وزيادة العمر المتوقع               
إدخال المضادات الحيوية واالستخدام      سيماالذي أحرز في مستويات المعيشة واألوضاع الصحية وممارسات الصحة العامة ، وال              

 ,1م بوصول معدله إلى 1970 - 1965وقد بلغ نمو السكان في العالم ذروته في الفترة  . المالرياالمتزايد للقاحات والرش لمكافحة 
إن نمو السكان يزيد من الطلب على السلع والخدمات ، وهو ما               .في المائة في السنة ، وهو أسرع معدل للزيادة في التاريخ               2

كما أن نمو السكان يزيد من الحاجة إلى استخدام           .يعني ضمناً ، إذا ما بقيت الممارسات دون تغيير ، زيادة في األضرار البيئية
 .ضغطاً إضافياً على الموارد الطبيعية        -والسيما في المناطق الريفية المزدحمة        -العمالة وإلى فرص كسب القوت ، مما يفرض

وهناك أيضاً عدد أكبر من الناس الذين ينتجون قدر أكبر من النقابات التي تهدد الصحة واألوضاع المحلية ، مما ينطوي على                        
وتمثل وتيرة التنمية وزيادة عدد السكان والتحضر أيضاً تحديات            .إجهاد إضافي ينصب على القدرة االستيعابية للكرة األرضية

ومن شأن كل  .بيئيه هائلة بالنسبة للمدن ، كمشكالت الصرف الصحي والمياه النقية والتلوث الناشئ عن الصناعة والطاقة والنقل       
ذلك أيضاً أن يؤثر بدوره في طبيعة التحديات البيئية الريفية ، بحيث يشتد الضغط المباشر على الموارد الطبيعية والسيما من جانب 

  .مزارعي الكفاف الفقراء 
فاإلدارة الهزيلة للموارد الطبيعية      .إن التأثير السلبي للنمو االقتصادي على تدهور البيئة هو أمر يمكن الحد منه بدرجة كبيرة

 .تعرقل التنمية فعالً في بعض المجاالت ، كما أن الحجم المتنامي للنشاط االقتصادي سيمثل تحديات خطيرة بالنسبة إلدارة البيئة                      
ولكن الدخول اآلخذة في االرتفاع مضافاً إليها سياسات ومؤسسات بيئيه سليمة يمكن أن تشكل أساساً لمعالجة كل من مشكالت                      

وفي بعض المواقف ، مثل حماية      .أما النمو القابل لإلدامة فيكمن مفتاحه ال في إنتاج أقل بل في إنتاج مختلف                  .البيئة والتنمية
الغابات أو التحكم في االنبعاث ، قد تؤدي السياسات البيئية الجيدة إلى انخفاض النمو في األجل القصير ، حتى ولو أرتفع مستوى        

فإن األرجح أن يكون  -مثل الممارسات المحسنة لصيانة التربة أو االستثمارات في إمدادات المياه            -وفي حاالت أخرى      .الرفاهية
ولكن الشيء الواضح هو أن الفشل  .ومع ذلك فالتأثيرات في مجاالت أخرى تفتقر إلى الوضوح  .التأثير في الناتج والدخل إيجابياً      

التنمية والبيئة ، البنك الدولي ،       (في التصدي لتحديات البيئة من شأنه أن ينتقص من القدرة على التنمية في األجل الطويل                   
  . )م1992

شخص لكل كيلو متر مربع وهي أقل من المتوسط           27أي بكثافة     .م  1995مليون نسمة عام      16يقدر عدد سكان اليمن بنحو       
شخصاً لكل كيلو متر مربع ، وتفيد المعطيات الخاصة بالعامل البشري بأن اليمن ذات بنية سكانية شابة نسبياً                   50العالمي البالغ
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الفرص االستثمارية المتاحة في الج

 7,3كما يتزايد عدد السكان بوتيرة مرتفعة نسبياً  .)1ـ2جدول رقم(عاما15ًفي المائة من السكان يقل عمرهم عن49حيث أن
في األلف  14في األلف ، ومعدل الوفيات  52مثل معدل المواليد العام  الديموغرافيةفي المائة سنوياً وفي ظل ثبات بقية المؤشرات

وسوف يؤدي ذلك في ظل ضعف الجهاز المؤسسي        .فأن عدد السكان سيتضاعف في نهاية العقد القادم           5,7، و معدل الخصوبة     
وسواء أكانت هناك تنمية أم ال ،  .وفساده إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية وبيئيه متزايدة تستهلك كل إيجابيات البرامج التنموية         

   . )م1995الوضع البيئي في اليمن (فأن النمو السريع في عدد السكان يزيد من صعوبة التصدي لكثير من مشكالت البيئة 

 ـ تـحليـل الوضـع الـبـيـئي واتجاهاته في الـيمـن3
شهدت اليمن منذ منتصف الستينات كغيرها من البلدان النامية األخرى ، نمواً اقتصاديا وتنمية اجتماعية دون اعتبار لإلدارة                      

والتوسع السريع في الحضر نتيجة للهجرة من الريف          )في المائة   7,3(البيئية  إضافة إلى ذلك فإن النسبة العالية لنمو السكان
وعودة المغتربين اليمنيين من دول الجوار إثر حرب الخليج قد زاد من الضغط على الموارد المحدودة للبالد وتسارع التدهور                      

ومع النقص في القدرات المؤسسية والتشريعية والفساد اإلداري تواجه اليمن عدداً من المشكالت المرتبطة بالبيئة على                   .البيئي
لقد تسارع نمو المدن في الجمهورية اليمنية بحيث          .المستوى االقتصادي الشمولي ، وبين القطاعات وعلى المستوى القطاعي

وفي الوقت الراهن تواجه    .تجاوز قدرة السلطات على إدارتها بيئياَ بصورة جيدة وازداد الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة                
  :المدن اليمنية مشكالت عدة أهمها 

 المياه النقية وخدمات الصرف الصحي والمجاري والصحة العامة  تمويناتـ النقص الحاد في
  .ـ عدم الكفاية في جمع وتصريف المخلفات الصلبة

  .ـ الضعف والعشوائية في تخطيط المدن واالفتقار إلى التوازن في التنمية الحضرية 
التوزيع العددي والنسبي للسكان ومعدالت النمو السنوي على مستوى المحافظات وإجمالي الجمهورية بين                 )1-2(جدول رقم
 م1994وتعداد ديسمبر  1986تعدادي

 المحافظة

السكان حسب   
نتائج تعداد    

 م1988و86

التوزيع 
 النسبي

السكان في   
أول ابريل   

 م1988

التوزيع 
 النسبي

نتائج تعداد   
ديسمبر 

 م1994

التوزيع 
 النسبي

معدل 
 النمو

أمانة 
 العاصمة

427185 68, 3 535500 35, 4 972011 15, 6 83, 8 

 3 ,45 12 ,09 1910286 12 ,30 1513691 12 ,30 142691 صنعاء

 4 ,36 3 ,56 562162 3 ,40 418755 3 ,60 418755 عدن

 3 ,34 13 ,96 2205947 14 ,31 1760581 14 ,15 1643901 تعز

 3 ,45 11 ,07 1749944 11 ,27 1386190 11 ,14 1294359 الحديدة
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الفرص االستثمارية المتاحة في الج

 .م19995الوضع البيئي في اليمن :ـ المصدر
غير أن الوعي بتحديات التنمية المستدامة أتسع تدريجياً وأصبحت العالقة المتداخلة بين النمو االقتصادي االجتماعي ، واإلدارة                   

وزاد اهتمام الحكومة بقضايا البيئة مع بداية التسعينات ، حيث تمثل ذلك في  .البيئية السليمة بنداً ُيطرح في جدول األعمال للتنمية
م ، ومشاركة وسائل اإلعالم في التوعية بالقضايا البيئية ، وبداية مساهمة المؤسسات               1990إنشاء مجلس حماية البيئة عام       

العلمية بالبحوث المتعلقة بالبيئة ، إضافة إلى بعض المبادرات الشعبية في تكوين المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية البيئة ،        
م ، واإلستراتيجية 2000 - 1996للتنمية  الخمسيةم ، ودمج المتغيرات البيئية في الخطة     1995وصدور قانون حماية البيئة عام      

  .م 2000 - 1991الوطنية للسكان

 أثر السيـاسـات التـنمـوية على البيئة - 1ـ3
وبغير الحماية الكافية للبيئة تُضار التنمية ، وبغير التنمية تغدو الموارد قاصرة عن               .إن حماية البيئة جزء جوهري من التنمية

 2 ,56 4 ,02 634622 34,4 533984 60,4 533984 لحج

 2 ,92 12 ,40 1959313 13 ,07 1608775 13 ,01 1511879 إب

 3 ,04 2 ,62 414543 2 ,74 337706 2 ,91 337706 أبين

 2 ,84 6 ,65 1050346 7 ,05 867124 7 ,00 812981 ذمار

 5 ,86 2 ,39 377080 2 ,06 253836 2 ,18 253836 شبوه

 4 ,17 7 ,99 1262590 7 ,75 953109 7 ,73 897814 حجة

 3 ,40 3 ,22 509265 3 ,29 404830 3 ,28 381249 البيضاء

 3 ,15 5 ,50 870025 5 ,71 703151 6 ,05 703151 حضرموت

 4 ,19 3 ,08 486059 2 ,98 366291 2 ,96 344152 صعدة

 2 ,46 2 ,55 403465 2 ,78 341686 2 ,77 322226 المحـويت

 2 ,07 0 ,71 112512 0 ,80 97834 0 ,84 97834 المهـرة

 3 ,88 1 ,06 167388 1 ,05 128838 1 ,04 121137 مـأرب

 7 ,80 0 ,99 157096 0 ,75 92784 0 ,75 87299 الجـوف

إجمالي 
 الجمهورية

11619139 00, 
100 

12304665 00, 
100 

15804654 00, 
100 

71, 3 
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الفرص االستثمارية المتاحة في الج

كما أن الفقر وعدم اليقين  . )م ، البنك الدولي 1992التنمية والبيئة(الوفاء باحتياجات االستثمارات ، وتنهار عملية حماية البيئة
وقد حدد تقرير عن  .ولذا فإن معالجة هذه المشكالت هي الشرط األول للسياسات البيئية الفعالة            .والجهل هم حلفاء تدهور البيئة      

مناخ أفضل للمشروعات ، والتكامل مع      :م ، أربعة عناصر للنهج المناسب للسوق من أجل التنمية وهي             1991التنمية في العالم
ومن شأن هذه السياسات أيضاً أن تجعل حماية    .االقتصاد العالمي ، واالستثمار في البشر ، والحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي              

وذلك ألنه في ظل السياسات االقتصادية الكلية الحكيمة التي توفر استقرار األسعار والتوازن الخارجي ، يتم                   .البيئة أيسر تحقيقاً
إن   .انتقال مؤشرات السوق بدرجة أكبر من الوضوح ، ويقل عدم اليقين ويغدو اجتذاب االستثمارات الخارجية أكثر سهولة                      

 .السياسات التي ترمي إلى النمو تنهض باالستخدام الناجع للموارد ، وبنقل التكنولوجيا ، وباألسواق التي تعمل بصورة أفضل                     
وفي وسع الدخل اآلخذ في االرتفاع أن يتحمل تكاليف           .وهي جميعاً قادرة على المساعدة في االهتداء إلى حلول لتحديات البيئة

كما أن السياسات الفعالة في الحد من الفقر من شأنها أن تعين على الحد من نمو السكان ، وأن                    .االستثمارات في تحسين البيئة     
  . )م ، البنك الدولي1992التنمية والبيئة (توفر الموارد والمعارف الالزمة لتمكين الفقراء من أن يتحلوا بوجهة نظر أطول أجالً 

ولقد أكدت الكثير من الحقائق       .إن البيئة والتنمية عنصران متكامالن ليس من الممكن مخاطبة أحدهما بنجاح بمعزل عن اآلخر                 
الماثلة في عالمنا اآلن ارتباط الفقر بالتدهور البيئي والتعزيز المتبادل بينهما ، كما أكدت التجارب على العالقة الوثيقة بين النمو                 

وقد أدت هذه الحقائق في مجملها إلى اعتراف كامل وقناعة ثابتة بأن البيئة  .االقتصادي القابل لالستمرار واإلدارة البيئية السليمة
ليست قطاعاً اقتصاديا ، وإنما هي ُبعد حيوي للتنمية عبر القطاعات ، وبالتالي هي اهتمام متبادل بين القطاعات وال يمكن مخاطبة          

هذه القناعة وهذا االعتراف يتطلبان       .البيئة بعقالنية إال من خالل مصالحة المصالح المتنافسة عبر القطاعات والمساحة والزمن              
مدخالً جديداً تهدف فيه األمم إلى نوع من التنمية يتكامل فيه اإلنتاج مع الحفاظ على الموارد وتعزيزها ، أو بمعنى أخر تحقيق                        

هذا المتطلب يعني تطبيق إدارة بيئيه سليمة وكاملة المكونات ، األمر الذي يؤكد أثر السياسات التنموية                  .قابلية استمرار التنمية    
 3بليون م 1,2وكمثال شديد الوضوح من واقعنا في اليمن نشير إلى أن الموارد المائية الجوفية المتجددة تقدر بنحو        .على البيئة

، األمر الذي يفسر هذا االستنزاف السريع لهذا المورد الهام            )TNO,1995(3بليون م   8,2في مقابل حجم استهالك يقدر بنحو
الناتج عن فقدان السيطرة على عمليات االستخراج من جانب الهيئات الحكومية المختصة ، وسياسة الحكومة التي ساهمت في                    
الوصول إلى هذه النتيجة عن طريق الترويج وتقديم التسهيالت المتعددة القتناء تكنولوجيا الحفر والضخ الحديثة ، دون وضع ما            

  .يقابل ذلك من ضوابط وتشريعات ترمي إلى إدارة هذا المورد بكفاءة تكفل استمراره وديمومته 

 الضغط السكاني على الموارد الطبيعية  -2ـ3
ضغوط كبيرة تستهلك كل إيجابيات البرامج التنموية ، كما تشكل ضغوطاً  )% 7,3(تشكل الزيادة السكانية في اليمن بمعدالت عالية

األمر الذي يتطلب مواجهتها على محورين  . )1-3جدول رقم (على مصادر الثروة الطبيعية وتتسبب في العديد من المشاكل البيئية
وتنمية الموارد ذاتها ، بما يتضمن تنمية الموارد البشرية            )جانب الطلب على المورد   (السيطرة على اتجاهات نمو السكان         :
 .من خالل أالرتقاء بقدراتها وتحسين وتنويع مهاراتها ورفع إنتاجيتها بصورة مستمرة                )باعتبارها تمثل رأس المال البشري    (

فمحدودية المياه السطحية واالستنزاف الحاد للمياه الجوفية وانخفاض جودتها لالستعماالت المختلفة هو نتيجة طبيعية للزيادة                 
كما أنها تركت بصماتها على األراضي من خالل االستعمال غير الرشيد والتأثير على                .السكانية واألنشطة المختلفة التابعة لها

كذلك فأن الطلب على الغذاء وإنتاجه محلياً ذو عالقة طردية بارتفاع معدل نمو السكان ، ووفقاً للنمو الحالي فانه يترتب            .جودتها
سنة وذلك    17على قطاع الزراعة واألسماك مهمة عسيرة تتمثل في ضرورة مضاعفة اإلنتاج خالل مدة قصيرة نسبياً ال تتجاوز                    

مشروع المذكرة  (بغرض الحفاظ على المستوى الحالي من درجة االعتماد على الذات وتأمين الغذاء لألفواه المتزايدة باضطراد                  
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الفرص االستثمارية المتاحة في الج

كما أن الزيادة السكانية للمناطق الحضرية قد أدت إلى ظهور العشوائيات             . )م1997اإلستراتيجية القطرية للجمهورية اليمنية ،
وفي المناطق الريفية إلى استنزاف الغطاء النباتي متمثالً في الرعي الجائر الناتج عن                .وما ينتج عن ذلك من مشاكل ومتطلبات

تربية الحيوانات واألغنام كوسيلة للمعيشة وكسب القوت ، وكذا في قطع األشجار بكميات كبيرة الستعمال أخشابها في الوقود وبناء  
 .المنازل

وتطوراتها توضح أن اليمن تعيش مشكلة سكانية صعبة للغاية ، تزيد من حدتها                 الديموغرافيةإن القراءة المتأنية للمؤشرات      
عشوائية التخطيط واالفتقار إلى البرمجة والبناء المؤسسي الحديث وقدرة الدولة على التصرف بالموارد المتاحة من منظور                   

وتأتي أهمية هذه الحقيقة وتطوراتها من احتمال حدوث انفجار سكاني سريع وانعكاس ذلك على زيادة البؤس والمعاناة              .شمولي
وهبوط مستوى نوعية الحياة بالنسبة لشريحة يتامى حجمها ويشتد بؤسها بمرور الوقت ، فضالً عما تشكله تلك الزيادات من                      
ضغوط على الخدمات التعليمية والصحية والسكنية والبيئية وغيرها ، وعلى متطلبات تخصيص الموارد المالية والمادية الشحيحة         

  .في األصل
 الضغط السكاني على الموارد الطبيعية )1-3(جدول رقم

قيمــة  السنـة المرجـع
 المؤشـر

 المؤشــــر

مليون  5,55 م1995 م1995الوضع البيئي في اليمن ،
 هكتار

بدون  )بمـاليـين الهكتـارات(مساحة األرض 
 مساحة الربع الخالي

كنسبة مئويـة من (األرض الصالحة للزراعة  % 3 م1996 م1996كتاب اإلحصاء السنوي 
 )مساحة األرض

كنسبة مئوية من مساحة األرض (األرض المروية  %43,35 م1996 اإلحصاء الزراعي
 )الصالحة للزراعة

كنسبة مئوية من مجموع (مسـاحة الغابات  % 3,4 م1  .ليمتد  سيرفسز تكنيكال هانتنج
 )مساحة األرض

Ground water Resources 
of Yemen , TNO  

نصيب الفرد من مصادر المياه الداخلية المتجددة  3م3,131 م1995
 متر مكعب سنويـاً 1000(

UNDP  1997المعـدل السـنوي إلزالــة الغابــات  %5 م)%( 

UNDP  1997النسبـة المئوية للتغير السنوي في إنتاج حطب  هكتار/طن.,14 م
 )%(الوقود 

Page 8



الفرص االستثمارية المتاحة في الج

 

 األهداف والسياسات البيئية في ظل خطط وبرامج التنمية -3ـ3
ترتكز إدارة قضايا البيئة في خطط وبرامج التنمية على صيانة وتوازن النظام االيكولوجي والتنمية المستديمة وتكامل العوامل البيئ

كما تضمنت اإلستراتيجية الوطنية للسكان إقامة التوازن بين نمو السكان وقاعدة الموارد في البال  .في كافة المستويات التخطيطية     
وتشجيع إقامة مستويات متوازنة من الغذاء ، وتخفيض األمراض المنقولة عن طريق المياه ، والتوسع في المراكز الحضرية الثانو
، والحد من معدالت الهجرة الريفية إلى المدن ، وإقامة توازن بين التوزيع السكاني والموارد المتاحة وتحسين معيشة فقراء المناط

 :ويمكن تلخيص األهداف والسياسات البيئية باآلتي  .الحضرية

 
ـ تحاشي إحداث التلوث في المصدر بدالً من مكافحته من خالل تدابير عالجية باهظة ، وينبغي أن تكون التدابير الوقائية متناسقة

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 .ـ ينبغي أن تؤخذ االهتمامات البيئية في االعتبار قدر المستطاع في مرحلة مبكرة أثناء التخطيط وصنع القرارات

 .ـ تقييم اآلثار اإليكولوجية التي يحدثها استغالل الموارد الطبيعية وحصرها إلى أدنى حد 
  .ـ تقوية التشريعات وتعزيز شموليتها البيئية بغية اتخاذ إجراءات فعالة للمحافظة على البيئة وتحسينها ومكافحة التلوث 

ـ تطبيق مبدأ تغريم الملوث بحيث يتحمل من يتسبب في التلوث تكاليف معالجته أو منعه أو الحد منه وخاصة العمليات التي تضط
  .هيئات حكومية أو مرافق عامة ما أمكن ذلك  بها

ـ حماية البيئة اليمنية قضية قومية في المقام األول ، ولذلك على الجمهور أن يدرك أهميتها وينبغي أن تشجع التوعية والتثقي
  .البيئي لتمكين المجتمع المحلي من القيام بمسؤولياته كاملة نحو الحفاظ على حق األجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتهم 

  .ـ تعزيز الدراسات والبحث البيئي 
  .ـ تحقيق توازن بين الناس والموارد والتنمية والبيئة لتحسين المستويات المعيشية وتعزيز رفاهية اإلنسان والمجتمع 

  .ـ استكشاف مصادر متجددة وإعادة تدوير المصادر القابلة للنضوب على أوسع نطاق ممكن 
  .ـ المحافظة على التراث التاريخي والثقافي والحضاري للجمهورية اليمنية

 
اإلجراءات البيئية التي لها األولو  )3ـ3(أهداف اإلجراءات البيئية على مستوى القطاعات ، والجداول            )2ـ3(ويوضح الجدول
 .أولوية اإلجراءات في دعم اإلدارة البيئية )4ـ3(، والجداول  )NEAP,1996(بموجب الخطة

 
 ج أهداف اإلجراءات البيئية على مستوى القطاعات )2-3(جدول رقم

Ground water Resources 
of Yemen , TNO  

م1995
 م1995

62%

  3م25,81

كنسبة مئوية  <السحب السنوي من المياه العذبة 
 >)بالمتر المكعب(من موارد المياه، نصيب الفرد 

األهداف واألوضاع المراد بلوغها في خطة العمل  جوانب محددة للمشكالت المشكالت األساسية 
 الوطنية للبيئة
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الفرص االستثمارية المتاحة في الج

استنزاف وتلوث 
 موارد المياه

 ـ استخدام جائر للمياه الجوفية
ـ نقص في أنظمة صون 

 وتخصيص المياه

 صون موارد المياه

 حماية موارد المياه من التلوث تلوث المياه  

من السكان  %75توفير مياه شرب نقية لـ     
 م2000بحلول عام 

تدهور موارد 
 األراضي

 تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التصحر انجراف التربـة

 تطوير أسلوب إدارة الغابات تعرية الغطاء النباتي  

تطوير أسلوب إدارة األراضي الزراعية وحقول  تدهور األراضي الزراعية والمراعي  
 المراعي

فقدان األرض الزراعية نتيجة   
 التوسع الحضري

إنشاء نظام لتخطيط استخدام األراضي وتحديد 
 مناطق زراعية ومحميـة

الطبيعية  )البيئة(تدهور المواطن  الموائلتدهور 
غابات، األراضي الرطبة، المواطن (

 )الساحلية

 الطبيعية )البيئة(وقف تدهور المواطن 

انقراض (فقدان التنوع الحيوي   
 )أنواع مستوطنة ونادرة ومهددة

األنواع المستوطنة (صون التنوع الحيوي 
 )والنادرة والمهددة من االنقراض

افتقار اإلدارة في قطاع السياحة   
 البيئية

 تطوير وتنظيم قطاع السياحة البيئية

معالجة وتصريف مياه الصرف  إدارة المخلفات
 الصحي

توفير تجهيزات لجمع ومعالجة وتصريف مياه 
 الصرف الصحي 

تجهيز إدارة المخلفات الصلبة بما في ذلك تدوير  إدارة المخلفات الصلبة   
 العادمةوإعادة استخدام الزيوت 

 إدارة مالئمة للمخلفات الخطرة إدارة المخلفات الخطرة  
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الفرص االستثمارية المتاحة في الج

 م1995الوضع البيئي في اليمن :ـ المصدر
 ا إجراءات قطاع إدارة موارد المياه -NEAP)3-3(اإلجراءات البيئية التي لها أولوية بموجب الخطة  )3-3(جدول رقم
 م1995الوضع البيئي في اليمن :ـ المصدر

 تنظيم المراقبة البيئية إدارة مخلفات المستشفيات  

 إدارة مالئمة للمبيـدات إدارة المبيـدات  

تقديرات  الجهـة المنفذة النتائج المتوقعة الهدف المحدد الهدف العام اإلجـراء
التكلفة 
 بالدوالر

تعزيز قدرات 
الهيئة العامة 

للموارد 
 المائية

اإلسهام في 
االستخدام 
المستديم 

للموارد المائية 
 في اليمن

تمكين الهيئة 
العامة للموارد 

المائية من إدارة 
المياه وتخطيط 
 استخدامها

 ـ موظفين متدربين
ـ وجود سياسة إدارة 

 الموارد المائية
ـ وضع خطط تطوير 

 أحواض المياه
 ـ إنشاء لجان أحواض المياه

ـ الهيئة العامة 
 للموارد المائية

ـ وزارة التخطيط 
 والتنمية

ـ مجلس حماية 
 البيئة

 مليون 2

إنشاء 
وتطوير 
منظومة 

معلومات عن 
الموارد 
 المائية

اإلسهام في 
االستخدام 
المستديم 

للموارد المائية 
 في اليمن

تطوير شبكة 
مالحظة ومراقبة 
المياه السطحية 
والجوفية وجمع 

 المعلومات

ـ إنشاء شبكة 
مائية ( هيدروميترولوجية
 )أرصاد

ـ حفر استكشافي لتكملة 
 النقص في المعلومات

ـ قدرات بالكمبيوتر لوضع 
 نموذج إدارة المياه

ـ منظومة معلومات لدى 
 GISاألجهزة المختصة 

 مليون 5  

وضع قانون 
المياه 

واللوائح 
والقوانين 
 بهاالمرتبطة

اإلسهام في 
االستخدام 
المستديم 

للموارد المائية 
 في اليمن

توفير اإلطار 
القانوني لتطوير 
إدارة الموارد 

 المائية

 ـ سياسة مياه معتمدة
ـ حقوق مياه واضحة خاصة 

 المياه الجوفية
ـ أساس قانوني الستخدام 

 المياه

ـ الهيئة العامة 
 للموارد المائية

ـ وزارة الشئون 
 القانونية

 ـ وزارات أخرى

000, 100 
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الفرص االستثمارية المتاحة في الج

 ب إجراءات قطاع إدارة موارد األراضي-3ـ 3

ـ أساس قانوني لتحويل 
المياه إقليمياً وإنشاء إدارة 

 األحواض
ـ إشراك المستهلكين في 

 قرارات إدارة المياه

 ـ البرلمـــان

تحسين 
خدمات 
إمدادات 
المياه في 
المدينة 
 والريف

تحسين نوعية 
الحياة في 

 المدينة والريف

تحسين الشبكات 
القائمة في 

المدن وإشراك 
القطاع الخاص 
في تقديم خدمات 
إمدادات المياه 
في المدينة 
 والريف

ـ خطة شاملة إلمدادات 
 المياه

 ـ مشروعات قطاع خاص
ـ نقص الفاقد من المياه في 

 شبكة المياه
ـ الحفاظ على المياه وتطوير 

 مصادره

ـ المؤسسة 
العامة للمياه 
 والصرف الصحي
ـ الهيئة العامة 
لكهرباء ومياه 

اإلدارات  +الريف 
 المحلية

 مليون 3

التحكم 
االقتصادي 
في المياه 
 العادمة

 وتلوث المياه

اإلسهام في 
االستخدام 
المستديم 

للموارد المائية 
 في اليمن 

إيجاد حوافز 
كابح /اقتصادية

لترشيد استخدام 
المياه والتحكم 
في استغالل 
 المياه الجوفية

ـ مراجعة تركيب تسعيرة 
 المياه في المدن

ـ إيجاد وتنفيذ رسوم تلويث 
 المياه

ـ جعل استيراد معدات 
استغالل المياه الجوفية 

 محدوداً
ـ تخفيض الرسوم الجمركية 
على التكنولوجيا للمعدات 
التي توفر استخدام المياه 

 للري
ـ جعل سياسة اإلقراض 
الزراعي محفزة الستخدام 

تقنيات توفير مياه الري بدالً 
 من المضخات

ـ الهيئة العامة 
 للموارد المائية

ـ وزارة الكهرباء 
 والمياه

 ـ مجلس الوزراء
 ـ وزارة المالية

 )إدارة الجمارك(

000, 200 

تقديرات الجهـة  النتائج المتوقعةالهدف الهدف العام اإلجـراء
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الفرص االستثمارية المتاحة في الج

التكلفة  المنفذة المحدد
 بالدوالر

إيجاد 
مركز 
تخطيط 
 إستخدام

األراضي 
وتسجيل 
 األراضي

اإلسهام في 
حماية موارد 
األراضي في 

 اليمن

ـ إنشاء 
مركز 

استخدام 
 األراضي

ـ تطوير 
تخطيط 
استخدام 
األراضي 
وتحديد 

المساحات 
 وتسجيلها

ـ وجود مركز استخدام األراضي في جهاز 
 حكومي مالئم

 ـ خطط معدة الستخدام األراضي
ـ تسجيل األراضي في مساحات ذات 

أولوية يتم فيها زحف المدن على األراضي 
 الزراعية

 ـ مسودة قانون الستخدام األراضي
 ـ إتمام تدريـب الموظفين

 ـ تجهيز مركز استخدام األراضي 

ـ وزارة 
الزراعة 
والموارد 
 المائية

ـ وزارة 
اإلنشاءات 
واإلسكان 
والتخطيط 
 الحضري

ـ مصلحة 
 المساحة

2 
 مليون

 ثالثةتنفيذ 
مشروعات 
لها أولوية 
في مكافحة 
 التصحر

اإلسهام في 
حماية موارد 
األراضي في 

 اليمن

تنفيذ ثالثة 
مشروعات تم 

تحديدها 
مسبقاً في 
البرنامج 
الوطني 
لمكافحة 
التصحر 

أنظر جدول (
في  18

 )الخطة

ـ تعزيز قدرات اإلدارة العامة للغابات 
ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة 
والموارد المائية في التنبؤ ومراقبة 

 مساحات التصحر
ـ تحديد مشروعات جديدة من قبل اإلدارة 
 العامة أعاله وإيجاد مصادر تمويل لها

ـ وزارة 
الزراعة 
والموارد 
 المائية

8, 2 
 مليون

 تطوير
الرعي 

التقليدي 
والمراعي 
واستخدام 
وسائل

اإلسهام في 
حماية موارد 
األراضي في 

اليمن وتحسين 
 الصحة العامة

جعل استخدام 
المراعي 

مستديماً عن 
طريق 

االستثمار في 
المحاجر

ـ تعزيز قدرات اإلرشاد الزراعي في تطوير 
طرق الرعي التقليدي وأنظمة مكافحة 

 اآلفات

ـ وزارة 
الزراعة 
والموارد 
 المائية

ـ اإلدارات 
 المحلية

000, 
200 
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الفرص االستثمارية المتاحة في الج

 م1995الوضع البيئي في اليمن :ـ المصدر

 الطبيعية الموائلـ ج قطاع  3ـ 3

حديثة
لمكافحة 
 اآلفات

والتكامل في
طرق مكافحة 

 اآلفات

الهدف  اإلجراء
 العام

تقديرات  الجهة المنفذة النتائج المتوقعة الهدف المحدد
التكلفة 
 بالدوالرات

إقامة 
محمية 

طبيعية في 
 سقطرى

اإلسهام 
في 

الحفاظ 
على 

التنوع 
الحيوي 
 في اليمن

ـ الحفاظ على 
التنوع الحيوي 

المتفرد في 
مع  سقطرى

الترابط بالتطوير 
االقتصادي 
 للجزيرة 

ـ خطة شاملة الستخدام 
 سقطرىاألرض في 

يتكامل فيها الحماية 
 والتنمية

ـ إنهاء الدراسات 
القاعدية األساسية 

 سقطرىفي  للموائل
ـ إنشاء الجهة 

 سقطرىالمختصة عن 
 الموائلـ تحديد 

الحساسة بيئياً بما فيها 
 البيئة البحرية

 ـ مجلس حماية البيئة
ـ وزارة الزراعة والموارد 

 المائية
 ـ وزارة الثروة السمكية

ـ الجهات غير الحكومية 
 المختصة

 ـ اإلدارات المحليــة

 مليون 3

سجل شامل 
على 

المستوى 
الوطني 
وقاعدة 
معلومات 

عن 
الحيوانات 
 والنباتات

اإلسهام 
في 

الحفاظ 
على 

التنوع 
الحيوي 
 في اليمن

إقامة دراسات 
قاعدية عن 
الحيوانات 
والنباتات 

الطبيعية  وموائلها
لحمايتها 

وللمراقبة مستقبالً 
ولوضع 

إستراتيجية 
 لسياسة الحماية

ـ تسجيل األحياء 
المستوطنة والنادرة 
 والمعرضة للخطر

ـ قاعدة معلومات أو 
GIS  

 ـ تحديد مناطق حماية 
ـ تنمية الوعي 

 بالحماية
ـ توفير فرص البحث 

 العلمي

 ـ مجلس حماية البيئة
ـ وزارة الزراعة والموارد 

 المائية
ـ الهيئة العامة 
للسياحة           
 الجامعـــات

 ـ مراكز البحث العلمي

 مليون 3
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الفرص االستثمارية المتاحة في الج

 م1995الوضع البيئي في اليمن :ـ المصدر

ـ وضع تشريعات
خاصة لكل نوع معرض 

 للخطر

إعداد خطة 
إدارة 

المناطق 
 السياحية

اإلسهام 
في 

الحفاظ 
على 

التنوع 
الحيوي 
 في اليمن

تحسين إدارة 
المناطق الساحلية 

 )الحزام الساحلي(
من أجل االستخدام 
 المستديم لمواردها

 الموائلـ خطة تحديد 
الساحلية الحساسة 
وحجزها ألغراض 

المدن الترفيه (مختلفة 
المناطق المحمية، 
السياحة، المصائد 

 )السمكية
 ـ برنامج للمراقبـة
ـ توصيات إلدارة 

 المناطق

 ـ مجلس حماية البيئة
ـ الهيئة العامة للشئون 

 البحرية 
 ـ وزارة الثروة السمكية
 ـ الهيئة العامة للسياحة
 ـ إدارة الحكم المحلي

 ـ المنظمات غير الحكومية
ـ جمعيات الفالحين 

 والصيادين

 مليون 2

إنشاء 
إدارة 

للسياحة 
البيئية في 

الهيئة 
العامة 
 للسياحة

اإلسهام 
في 

الحفاظ 
على 

التنوع 
الحيوي 
 في اليمن

ـ قدرات الهيئة 
العامة للسياحة تم 

 تعزيزها
ـ الموظفين في 
 الهيئة تم تدريبهم
ـ توسيع برنامج 

االستثمار في 
السياحة البيئية 

 وتحسينه

 الهيئة العامة للسياحة
 مجلس حماية البيئة
 القطاع الخاص

 الهيئة العام لالستثمار

 ـ الهيئة العامة للسياحة
 ـ مجلس حماية البيئة
 ـ القطاع الخاص

 ـ الهيئة العام لالستثمار 

000, 
100 

 ـ د ـ إجراءات قطاع إدارة المخلفات 3ـ 3 

الهدف  الهدف العام اإلجـراء
 المحدد

تقديرات  الجهـة المنفذة النتائج المتوقعة
التكلفة 
 بالدوالر

 /إغالق 
استبدال

اإلسهـام في 
بيئة حضرية

توفير مقالب 
قمامة مالئمة

ـ مقالب المحملة أكثر من 
 طاقتها خاصة األزرقين

ـ وزارة اإلنشاءات 
واإلسكان والتخطيط 

2 
مليون 
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الفرص االستثمارية المتاحة في الج

مقلب
القمامة في 
صنعاء، 
وأماكن 
 أخرى

أكثر سالمة أو
صنع تلويث 
 التربة والمياه

في المراكز
الحضرية 
 الرئيسية

ـ مواقع جديدة للمقالب تم 
 التعرف عليها

ـ البدء ببرنامج لتطوير مقالب 
 القمامة

ـ برنامج تنفيذ لإلدارة السليمة 
 للمقالب

 الحضري
 ـ القطاع الخاص

+ 2 
 مليون

التخصيص 
في جمع 
المخلفات 
الصلبة 
 وتدويرها

اإلسهام في 
تحسين أحوال 
 الصحة العامة

تطوير 
منظومات 
فعالة لجمع 
وتدوير 
المخلفات 
الصلبة في 

المدن 
الرئيسية عن 
طريق تحفيز 

القطاع 
 الخاص

ـ منظومات فعالة لجمع 
القمامة والتحويل من المقالب 

 الحالية
ـ البدء في منظومة تدوير 
 فعالة للمخلفات الصلبة

ـ وزارة اإلنشاءات 
واإلسكان والتخطيط 

 الحضري
ـ القطاع الخاص 

 البلديات
 ـ وزارة الصناعة

1 
 مليـون

التخصيص 
في معالجة 

خزن 
وتصريف 
المخلفات 
 الخطرة

اإلسهام في 
بيئة حضرية 
أكثر سالمة 
ومنع تلويث 
 التربة والمياه

تصميم 
وتنفيذ 
برنامج 
فحص 
تجريبي 
لجمع 

وتصريف 
المخلفات 
الخطرة 
خاصة 
الزيوت 
 العادمة
ومخلفات

ـ معلومات متوفرة عن كمية 
المخلفات الخطرة، وإمكان 
إعادة استخدامها والتسويق 

المعالجة،  العادمةللزيوت 
واهتمام القطاع الخاص 
باالستثمار في جمع ونقل 

وتصريف المخلفات الخطرة 
 .وإدارة ذلك

ـ الهيئة العامة 
 لالستثمار

ـ مجلس حماية 
 البيئة

ـ القطاع الخاص 
 البلديات

 ـ وزارة الصناعة

1 
 مليـون

Page 16



الفرص االستثمارية المتاحة في الج

ـ تنفيذ مشروعات صغي2ـ دعم قدرات مجلس حماية البيئة واألمانة الفنية للمجلس          1ـ  :الجانب المؤسسي أبرزت الخطة ما يلي
ـ دعم القدرات في مينائي عدن والحديدة لمكافحة التلو3نموذجية لمعالجة المشكالت البيئية بمشاركة األهالي على المستوى المحلي

 المياه اليمنية  الىالنفطي أو أي كارثة تسرب نفطية 
 م1995الوضع البيئي في اليمن :ـ المصدر
 أولويـة اإلجراءات في دعم اإلدارة البيئية )4ـ 3(جدول رقم

 المستشفيات

تنظيم 
معالجة 
مخلفات 

المستشفيات 
وتصريفها 

وإقامة 
مشروع 
 نموذج 

اإلسهام في 
تحسين أحوال 
 الصحة العامة

إصدار لوائح 
 )تشريعات(

تنظم 
تصريف 
مخلفات 
 المستشفيات

ـ وجود تشريع ينظم مخلفات 
 المستشفيات

ـ القطاع الخاص يقوم بالجمع 
والتصريف لمخلفات 

 المستشفيات

ـ وزارة الصحة 
 العامة

ـ وزارة اإلنشاءات 
واإلسكان والتخطيط 

 الحضري
 ـ القطاع الخاص
ـ وزارة الشئون 

 القانونية

6, 0 
 مليـون

الهدف  الهدف العام اإلجراء
 المحدد 

تقديرات  الجهة المنفذة النتائج المتوقعة
التكلفة 
 بالدوالر

ت دعم قدرا
مجلس 
حماية 
 البيئة

المساهمة في 
إدارة حماية 
البيئة على 
المستويين 

 المحلي واإلقليمي

أن تجعل 
مجلس 
حماية 
البيئة 

قادراً على 
الوفاء 
بالمهام 
الموكلة 
إليه 
في  .قانوناً

إدارة 
البيئة 
على

باإلضافة إلى مهام مجلس حماية البيئة 
الجارية فإن توصيات ومقترحات خطة 
العمل الوطنية للبيئة تتطلب دور أقوى 
للمجلس وعلى وجه الخصوص في 

 :المجاالت التالية
 ـ إعداد إجراءات ومعايير األثر البيئي

ـ تنسيق لمالئمة وتطابق أنظمة 
 المعلومات الجغرافية

 ـ تطوير وإنشاء صندوق حماية البيئة
ـ دعم الوحدات اإلدارية المتعلقة 
 بالبيئة في الوزارات المعنية

ـ إعداد الالئحة التنفيذية لقانون حماية 
 البيئة

مجلس حماية 
 البيئة

مليون  4
 دوالر
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الفرص االستثمارية المتاحة في الج

 م1995الوضع البيئي في اليمن :ـ المصدر

 ـ ا ـ أولوية اإلجراءات لتقوية اإلدارة البيئية على المستوى المحلي4ـ 3

 أولوية اإلجراءات لتقوية اإلدارة البيئية على المستوى الدولي -ـ ب4ـ 3

المستوى
الوطني 
وعلى 
وجه 

الخصوص 
تنسيق 
وتنفيذ 
خطة 
العمل 

الوطنية 
للبيئة 

وبرامجها 
 األولوية

كما يتوقع من المجلس أن ينسق ثالثة 
إجراءات أولوية في إطار خطة العمل 

 :الوطنية للبيئة وهي كما يلي
كمنطقة  سقطرىـ تأسيس جزيرة 

 محمية
ـ إنشاء قاعدة معلومات حول األحياء 

 النباتية والحيوانية
 ـ إعداد خطة إلدارة المناطق الساحلية

الهدف  اإلجراء
 العام

تقديرات  الجهة المنفذة النتائج المتوقعة الهدف المحدد 
التكلفة 
 بالدوالر

دعم 
قدرات 
مجلس 
حماية 
البيئة 

لتحسين 
األوضاع 

البيئية 
على 

المستوى 
 المحلي

المساهمة 
في اإلدارة 
البيئية 
على 

المستوى 
 المحلي

اختبار إمكانية 
تحقيق إدارة 

متطورة للموارد 
في ثالث مناطق 

محلية تمثل 
تجمعات فالحين 

وصيادين 
 .ومنطقة حفرية 

إدارة متطورة لموارد التربة والمياه  ·
 واألسماك

إدارة متطورة للمخلفات الصلبة  ·
 والصرف الصحي العادمةوالمياه 

 اختيار مصادر بديلة للطاقة ·
 مشاركة األهالي في اإلدارة البيئية  ·
 زيادة إنتاجية ودخل األسرة  ·
 تخفيف تكاليف اإلنتاج ·
 تحسين الغذاء ·
 تعزيز نوعية وجودة البيئة ·

ـ مجلس حماية 
 البيئة

ـ اإلدارات 
المحلية 

والجمعيات الغير 
 حكومية

مليون  3
 دوالر
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الفرص االستثمارية المتاحة في الج

 م1995الوضع البيئي في اليمن :ـ المصدر

 ـ مـظـاهـر تدهـور البيئة في الـيمـن4
لقد أستطاع اليمنيون عبر التاريخ التكيف مع بيئتهم التي اتسمت بتنوع التضاريس والمناخ والموارد الطبيعية ، وتمكنوا م

ومن أجل ذلك فقد عملوا على بناء المدرجات والسد .االستفادة منها وتسخيرها لمصلحتهم وبما يؤمن لهم حياة متوازنة ومستقره
وكانت الهجرة وظرو  .وقنوات الري التي أمدتهم بأسباب التمدن واالزدهار مقارنة بمن حولهم من العرب في الجزيرة العربية                   

الجفاف من العوامل االستثنائية التي دفعتهم إلى مغالبة البيئة الطبيعية وبناء المستوطنات الحضرية وإقامة الحرف والصنائع والتجا
ومع بداية عقد السبعينات من القرن العشرين شهدت اليم  .وابتكار وسائل المعاش الضرورية والبديلة في فترات تاريخية مختلفة

وطبيعي أنه في ظل عدم وجود بنية مؤسسية وتخطيطية مناسبة فقد أ .مرحلة نمو اقتصادي واجتماعي شمل مختلف مناحي الحياة
هذا التطور منحاً عشوائيا ، أثر بالضرورة على طبيعة استغالل بعض الموارد الطبيعية بطرق غير رشيدة ، كما برزت بعض المشكال

المشكالت التي رافقت التغيرات االقتصادية وعملي سيماالتي حدثت في عالقة البيئة بالسكان وال      واألختالالتبسبب الزيادة السكانية    
  .التحضر العشوائية

إن عدم كفاية الصرف الصحي وتوفر المياه النقية ألغلب المناطق الحضرية ، والتلوث الجوي داخل المدن والمنازل، والتسي
واإلهمال في التعامل الجيد مع المخلفات الصلبة والسائلة بشتى أنواعها والتي أصبحت ظاهرة ملفته للنظر في العاصمة وأغلب الم
الرئيسية في اليمن، وكذا األشكال الكثيرة لتدهور األراضي والمدرجات بشكل رئيسي ، واالتجاه إلى زراعة القات بدون أية قيود

الهدف الهدف العام اإلجراء
 المحدد 

تقديرات  الجهة المنفذة النتائج المتوقعة
التكلفة 
 بالدوالر

االستعداد 
لكوارث 
تسرب 

الزيوت في 
ميناء 

الحديدة 
 وعدن

المساهمة في 
حماية البيئة 

البحرية 
والساحلية في 

 اإلقليم

ـ 
السيطرة 

على 
مخاطر 
حوادث 
تسرب 
النفط 
 الكبيرة

ـ إدارة 
نقل 

وتصريف 
مخلفات 
السفن 
 دوريـاً

تجهيز جميع معدات الطوارئ في ·
 جاهزيتهاميناء الحديدة وعدن وضمان 

لمواجهة كوارث تسرب الزيوت والتي 
يمكن أن تحدث في البحر األحمر وغرب 

 .المحيط الهندي 
توفير تسهيالت استقبال وتصريف ·

 .مخلفات السفن

ـ ميناء 
 الحديدة وعدن
ـ مجلس 
 حماية البيئة

مليون  3
 دوالر
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كما أن االنخفاض في حجم الموارد الطبيعية القابلة لالستغالل مثل المياه والمراعي والغابات واألرض  0يقود إلى مستقبل أفضل   
الصالحة للزراعة سيؤدي بالضرورة إلى تدهور النظم االيكولوجية والمناطق الطبيعية وانتشار سؤ التغذية والتفاوت الهائل ب

 .السكان في نوعية حياتهم 

 الــتــلــوث  -1ـ4
غازية أو سائلة أو صلبة، إلى عناصر البيئة ، التي هي الهو  مخاليط، هو إطالق عناصر أو مركبات أو        تعريفاتةالتلوث في أبسط    

والتلوث ليس مشكلة مستعصية الحل ، فباإلمكان التحكم به  .والماء والتربة، مما يسبب تغيراً في جودة وطبيعة هذه العناصر
فالمشكلة ليست في التلوث ذاته فهو نتاج طبيعي للتنمية ول  .ومكافحته ، ولكن ، وقبل كل شيء يجب معرفته جيداً فال نتجاهله

ومما يزيد في تعقيد مشكلة التلوث، الر  .المشكلة في األجهزة والمؤسسات ذات العالقة ومدى إيمانها بخطورته وأهمية معالجته             
  .العام في اليمن ، فهو ال يكاد يعرف كثيراً عن التلوث وبالتالي فهو ال يفكر في أهمية مكافحته 

 تـلـــوث الــهـــواء -1ـ1ـ4
استخدام الطاقة ، الغازات المنبعثة من المركبات ، اإلنت  :ينشأ تلوث الهواء عن أربعة مصادر رئيسية من صنع اإلنسان والطبيعة

 :الصناعي و البراكين وما تقذفه من غازات عديدة تحدث خلالً في التركيب الهوائي ويمكن توضيح ذلك باألتي 

 .ـ التوسع الصناعي ، وعوادم المصانع الغازية التي تطلق في الجو 1

ـ يحتاج التقدم الصناعي إلى الطاقة ، وهذا يتطلب توليد طاقة كهربائية تستخدم في الصناعة ، وهذه الطاقة تنتج من المحط2
وجميع هذه األنواع من الوقود ، يصدر عنها ملوثات للهواء ع  0الحرارية التي تستخدم الفحم أو البترول أو الغاز الطبيعي كوقود

 .احتراقها

ل .ـ االزدياد الهائل في المركبات ، والمترافق مع االزدياد السكاني وارتفاع مستوى المعيشة ، وما يتبع ذلك من عوادم المركبات            3
من الغازات ، أما سيارة النقل الكبي  3م  60دلت الدراسات ، أن السيارة الصغيرة تطلق من عوادمها خالل كل ساعة تشغيل حوالي                

 . 3م 120فينبعث من عوادمها حوالي 

 .ـ االعتداء المستمر على المساحات الخضراء ، وذلك على المستوى العالمي ، نتيجة امتداد العمران وإقامة المشاريع الصناعية 4
فمثالً ، يستعمل البعض إطارات السيارات التالفة كوقود للحصول على الحرارة ، فتحرق في الهواء .ـ االستخدام الخاطئ للمخلفات   5

 .كذلك تحرق القمامة في الخالء خارج المدن  0وينبعث منها ملوثات خطيرة 

 .ـ اإلفراط في استخدام المبيدات الحشرية 6

 .ـ كثرة المواد المتناثرة على هيئة جسيمات دقيقة من صناعات االسمنت والمطاحن وأماكن تكسير وطحن الخامات 7

 .ـ البراكين وما تقذفه من غازات عديدة تحدث خلالً في التركيب الهوائي 8

كذلك تسرب مواد مشعة م  0بالهند وتسرب غازات سامة قتلت الكثيرين       بوهباالـ الحوادث غير المتوقعة في الصناعة ، كحادث          9
م1989أبو بكر صديق و نبيل محمود ،  (باإلتحاد السوفيتي السابق  تشرنوبلبالواليات المتحدة األمريكية ، وحادث  ترميالندمفاعل

إن مصادر تلوث الهواء في اليمن ترجع إلى األنشطة اآلدمية حيث ال يوجد مصادر طبيعية النبعاث ملوثات الهواء ، ومن أهم األنشط
اآلدمية المصادر الصناعية ومحطات توليد القوى الكهربائية ووسائل المواصالت والمصادر األخرى مثل حرق المخلفات والتدخين

 .األماكن المغلقة والمطاعم وأفران الخبز داخل المناطق السكنية واستخدام األشجار في الطهي في األرياف 

 
إن معظم محطات توليد الكهرباء باليمن تعمل بالمازوت والسوالر وإن كان هناك استخدام للغاز الطبيعي في بعض المحطات كمحط
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مركبة تعمل معظمها بالجازولين المزود بالرصاص 000,350أما وسائل المواصالت فيوجد باليمن أكثر من  .مأرب على سبيل المثال     
ونسبة قليلة منها تعمل بالمازوت ، ويشغل الرصاص مكانة واضحة بين المعادن الثـقيلة التي تتسبب في مخاطر صحية موضع

وعلى خالف بعض المواد الملوثة األخرى فإن الرصاص قد يؤثر في الصحة من مداخل متعد .بسبب انتشار وجوده بمستويات ضارة
النيتروج  وأكاسيدوتسهم هذه المركبات كذلك في انبعاث غازات ثاني أكسيد الكبريت                 .، من بينها االبتالع واالستنشاق

، ويسهم عدم االهتمام بصيانة محركات ه  )السناج(وأول أكسيد الكربون ، إضافة إلى الجسيمات القابلة للتنفس            والهيدروكربونات
المركبات في زيادة المنبعث منها من الملوثات كما تسهم عدم السيولة في حركة المرور خصوصا في العاصمة في عدم انتشار الملوث

 .بصورة كافية لتخفيف تركيزاتها 

 
أما المصادر الصناعية فهي متعددة ومن أهمها مصانع األسمنت والتي تنبعث منها الجسيمات العالقة بالجو وغاز الكبريت وأول أكس

كما أن معظم المنشآت الصناعية تستخدم السوالر والمازوت كوقود للغاليات واألفر  .  بهاالكربون بتركيزات تفوق الحدود المسموح
الكبريت وغيرها من الغازات ، وتفتقر معظم المنشآت الصناعية إلى وسائل التحكم في انبعاث ملوث  أكاسيدمما يتسبب في انبعاث     

نتيجة الحتواء المخلفات على المنتج  الكلوركما يشكل حرق المخلفات مصدراً النبعاث الغازات السامة وخصوصا               .الهواء
وتسهم مصانع الطوب وخصوصا التي ت  .الكبريت والنيتروجين     وأكاسيدالبالستيكية ، إضافة إلى بعض أبخرة األحماض العضوية

على مقربة من المناطق السكنية كما في صنعاء ، في تلوث الهواء حيث تستخدم السوالر والمازوت وينبعث منها أيضا الجسيم
محجر تتم ف 15العالقة بالجو كما هو الحال بالنسبة للكسارات ومعدات المحاجر حيث يوجد بالجبال المحيطة بصنعاء وحدها أكثر من 

 . )م1995الوضع البيئي في اليمن (هذه األنشطة الملوثة للهواء

 
م لالستهالك السنوي للوقود من السوالر والمازوت فقد تم احتس1994بناًء على اإلحصائيات الصادرة عن الشركة اليمنية للنفط لعام

تقدير كمية الغازات المنبعثة في الهواء في السنة من المصدرين الثابت والمتحرك بالكيلوجرام ألهم المدن في الجمهورية وتش
دقيقة من الجزيئ/كجم 10،  الهيدروكربوناتدقيقة من /كجم 20النيتروجين،    أكاسيددقيقة من   /كجم  20  :النتائج على النحو التالي     

بالكبريت في حين تقدر المواصفات المسموح  أكاسيددقيقة من /كجم 4,2الكربون ،  أكاسيددقيقة من /كجم  190العالقة في الهواء ،     
كربونات الهيدرومن    ميكروجرام  160النيتروجين ،     أكاسيدجرام من     ميكرو  150عالميا من هذه الغازات في اليوم بالمتر المكعب

الكبريت ، الجدو  أكاسيدجرام من     150الكربون و     أكاسيدجرام من     ميكرو  30جرام من الجزيئات العالقة في الهواء ،          ميكرو  50
والناتجة عن احتراق الوقود أو المواد النفطية من المصادر الثاب  )بالطن(يوضح تقدير كمية بعض الغازات المنبعثة          )1ـ4(

 . )م1994مجلس حماية البيئة (م 1994والمتحركة عام

 
إن نظم مراقبة نوعية الهواء ال تزال في إطارها األولي ، وذلك من خالل بعض الجهود الفردية لهيئة األرصاد الجوية والتي تق
بقياس بعض العوامل الجوية لخدمة الطيران المدني ووزارة الصحة ووزارة اإلسكان والتخطيط الحضري ، ولكنها كلها في حاجة إ

ولقد تم توف .الدعم المالي والفني لتوفير األجهزة والتدريب عليها ووضع تخطيط لشبكة مراقبة تبدأ في المدن والمناطق الصناعية            
  .بعض األجهزة إلدارة حماية البيئة بمجلس حماية البيئة لقياس أكسيد الكبريت والنيتروجين وأول أكسيد الكربون 

بالجو لكل من المصدرين الثابت والمتحرك ألهم المدن في الجمهور  )طن(تقدير كمية بعض الغازات المنبعثة         )1-4رقم  (جدول
 م1994اليمنية لعام
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NO=النيتروجين ، أكاسيـدHC=هيدروكربونات،PA=، مواد عـالقةCO=  ، أول أكسيد الكربونSOs= الكبريت أكاسيد 

 م1994مجلس حماية البيئة  .تقرير إحصائي عن تقدير الغازات المنبعثة عن احتراق الوقود  :المصدر
إن الحاجة تدعو إلى عمل شبكة لمراقبة نوعية الهواء في المدن الكبرى تبدأ في العاصمة صنعاء حيث الظروف المناخية و

وتجمع أكسيد الكبريت والجسيمات العالقة بالجو مما يؤدي إلى أثار قد تص  الدخانيالجغرافي يجعل هناك احتمال لتكوين الضباب
الخطورة خصوصا في وجود مصادر لالنبعاث في زيادة مستمرة مثل وسائل المواصالت والتي قد تلقي على مدينة صنعاء بما يص

كذلك تدعو الحاجة على نحو سريع إلى مراقبة الجسيمات العالقة. )مركبة150000أكثر من(طن سنويا من مركبات الرصاص22

 NO HC PA CO SO الغـازات

سنة /طن دقيقة/طن سنة/طن المدينة
 لم

د/طن سنة/طن دقيقة/طن سنة/طن دقيقة/طن سنة/طن دقيقة/طن

 ,68 صنعاء
9883 

02, 0 2, 
1153 

02, 0 67, 
2935 

01, 0 69, 
98940 

19, 0 25, 
1277 

024
0 

 ,61 عدن
2234 

00, 0 56, 
2665 

01, 0 62, 
642 

00, 0 72, 
23401 

05, 0 36, 
283 

005
0 

 ,83 تعز
4701 

01, 0 08, 
5112 

01, 0 73, 
1530 

00, 0 23, 
40507 

08, 0 11, 
642 

012
0 

 ,77 الحديدة
10899 

02, 0 19, 
10317 

02, 0 22, 
4100 

01, 0 09, 
66932 

13, 0 39, 
1630 

031
0 

 ,32 حضرموت
4082 

01, 0 43, 
4288 

01, 0 02, 
1383 

00, 0 65, 
32530 

06, 0 39, 
571 

011
0 

 ,21 اإلجمالي
31802 

06, 0 46, 
33913 

07, 0 26, 
10592 

02, 0 38, 
262312 

51, 0 5, 
4404 

084
0 

الحد المسموح  
به 

 يوم/3م/ميكروج

  
  

150 
  

    
  

160 

    
  

50 

    
  

30 

    
  

150 

  

المسموح 
ميكرو (
 )د/3م/ج

,10   0و 02   0 ,03   0 ,11   0 ,10  
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 .وثاني أكسيد الكبريت بصفة مستمرة في العاصمة صنعاء وكذا مراقبة غاز أول أكسيد الكربون وغاز األوزون 
صحة الجهاز التن لسؤنوعية الهواء في المدن كسبب  لسؤكذلك يأتي تلوث الهواء داخل المنازل من حيث األهمية بمسافة غير بعيدة

إن المشكلة تنشأ .حيث يتعرض عدد من الناس أقل قليال ، معظمهم من النساء واألطفال ، ألخطار الهواء داخل المنازل دون خارجها   
وغالبا في ال  .  )الخشب أو القش أو الروث    (تطهو األسرة وبالذات الفقيرة طعامها أو تدفئ مسكنها باستخدام وقود الكتلة الحيوية              

وقد تبين من الدراسات التي قامت .الريفية ، كثيرا ما تكون هذه المواد هي أنواع الوقود الوحيدة المتاحة أو التي يمكن دفع ثمنها      
الدقيقة العالقة تزيد دائم  الهبائيةدخان وقود الكتلة الحيوية في مطابخ األسر في مناطق الريف الفقيرة ، أن مستويات المواد                   

ويمكن أن يؤدي إعداد الطعام إلى ت  .  )2ـ4الجدول  (المستويات اآلمنة وفقا لمؤشرات منظمة الصحة العالمية بعدة أضعاف
وهناك مكونات أخرى لدخان المطبخ التي تتعرض لها النساء واألطفال  0القائمين بالطهي لمستويات كهذه عدة ساعات كل يوم

وعلى ذلك فمن المهم أن يؤخذ التعرض للتلوث داخل المنازل في الحسبان عند  .بوجه عام بمكونات تلوث الهواء خارج المنازل
وكثيرا ما يرتبط حرق وقود الكتلة الحيوية بإزالة الغابات واألحراش ، و  .المخاطر الصحية اإلجمالية الناتجة عن ملوثات الهواء

 تلوث الهواء داخل المنازل من إحراق الوقود الحيوي في البلدان النامية )2-4(ذاتها مصدر آخر لإلضرار بالبيئة الجدول

 .الدراسات ليست قابلة للمقارنة التامة بسبب االختالف في طرق القياس  :ملحوظة

يوصي بعدم  )الجزء المئوي الثامن والتسعين   (وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للحدود القصوى             *
 .في السنة  )سبعة أيام(في المائة 2في المتر المكعب لفترة أكثر من  ميكروجرام 230التركيز لمقدار

 .م 1988سميث  :المصدر

 تـلـــوث المـيـاه بسبب االفتقار إلى شبكات الــصـرف الـصـحي-2ـ1ـ4
ويرجع جانب من المشكلة إلى التلوث ،  .ما زالت القدرة على الحصول على المياه النقية حاجة عاجلة للبشر في كثير من البلدان                 

من معاناة البشر ينجم عن أمراض يمكن التغلب عليها إلى حد كبير عند توفير إمدادات مالئمة للمياه وإنشاء شبكات الصرف الص
االوتزداد المشكلة تفاقما في بعض األماكن نتيجة لندرة المياه التي تزداد حدة ، مما يجعل من الصعب الوفاء بالطلب المتزايد                         

الدقيقة العالقة باعتباره مضاعفاً الهبائيةتركيز المواد  مدة القياسات الموقع وسنة الدراسة
منظمة الصحة  بهاللحدود القصوى التي تسمح 
 العالمية

 م1987الصين 
 م1988غامبيا 

 م1988-1987الهند 
 كينيا

 م1987

 م1972
 م1986نيبال 

 م1975غينيا الجديدة  بابوا

 الطهــي
 المتوسط خالل يوم كامل

 الطهــي
  

 المتوسط عن يوم كامل
 )تدفئة الفراغ(طوال الليل 

 الطهــي
 )تدفئة الفراغ(طوال الليل 

11 
4 – 11 

16 – 91 
  

5 – 8 

12 – 34 

9 – 38 

1 – 39 
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و أكثر أشكال تلوث المياه انتشاراً ناتج عن فضالت البشر الحاملة لألمراض ، والذي يكتشف عادة بقياس مستوى الع .متصاعدة
فالفضالت البشرية تمثل مخاطر صحية جسيمة على الكثيرين ممن يضطرون إلى الشرب أو االغتسال في مي  .القولونية    )البكتريا(

ومن األسباب الرئيسية لتلوث المياه الجوفية في بعض المدن حين يحدث بسبب االفتقار إلى شبكات ا  0معالجة من األودية أو البرك    
 .الصحي أو سؤ صيانة خزانات المعالجة

95من سكان المناطق الحضرية عام        %44تشير اإلحصاءات بأن خدمات الصرف الصحي لمياه المجاري في اليمن تغطي حوالي              
بينما يعتمد أغلب سكان الريف على وسائل غير أمنة لصرف .نظام الصرف الصحي في بعض المدن الرئيسية  )3ـ4(ويبين الجدول

(فقط من السكان في الريف يستخدمون وسائل الصرف الصحي ويبين الجدول               %10والمخلفات اآلدمية وهناك أقل من         العادمة
  .م 1994التوزيع العددي والنسبي للمساكن واألسر حسب وسيلة الصرف الصحي لعام

م إضافة1991عام  إبتشمل المعالجة لمياه الصرف الصحي في المدن تعز و الحديدة و ذمار على برك األكسدة ، وقد تم في مدينة            
أكسدة ضوئية للمعالجة ، بينما في العاصمة صنعاء ال زالت المعالجة تتم في برك أكسدة مؤقتة تستلم كميات من مياه الصرف الصحي
طاقتها حيث يتسرب الفائض منها إلى أماكن مفتوحة يستخدمها أحياناً الفالحون للري دون اهتمام ،كما هو حاصل في منطقة ال

ومن خالل الد  .المجاورة لمطار صنعاء الدولي ، حيث تؤدي مثل هذه الممارسات إلى تلوث المنتجات الزراعية المنتجة هناك                    
والتحاليل التي أجريت لعينات ماء أخذت من أبار في منطقة الروضة بالقرب من البرك التي تستلم مياه الصرف الصحي أتضح إنها

األمر الذي يشير بصورة أكيدة إلى تلوث .والفوسفات والحديد   للنتراتوكذا بالنسبة     البكتريولوجيعلى مستويات عالية من التلوث      
والملوثة من برك المجاري غير المعالجة إلى األحواض الجوفية وحيث تساهم هذه اآلبار في ا  العادمةالجوفية من تسرب المياه     

ال، وكذا بالنسبة لآلبار التي في وسط المدينة وذلك نتيجة لقربها من            )م1993وآخرون    باعيسى(،    )م1993فارع  (بهذه العملية
الخطورة التي تكمن هنا هي أن الخزانات الجوفية ليس لها القدر.  )م1993وآخرون    باعيسى(والملوثة    العادمةالمنزلية للمياه

األنهار واألودية ، وإذا أصابها تلوث يكون تنظيفها صعباً وباهظ التكاليف وقد يأخذ ذلك عقوداً من ا بهاالتنظيف الذاتي التي تتمتع     
من كميات مياه ا  %25وفي الحديدة عندما تفيض مياه الصرف الصحي إلى الساحل تتسرب إلى البحر ، بينما في عدن تعالج                     

الصحي في أحواض أكسدة ويستفاد من المياه المعالجة في الري قرب موقع المعالجة وتصرف بقية الكميات في البحر األمر الذي أد
ال يتم ب .)MAE,1996(حدوث ظاهرة موت األسماك في منطقة عدن ، وظهور بعض األمراض الجلدية لرواد شواطئ منطقة عدن                

والبد من وجود سياسة عامة لال  .بعد معالجتها بينما هناك طلب كبير لالستفادة منها في الري              العادمةكبيرة إعادة استخدام المياه     
من المياه المعالجة حرصاً على الحفاظ على موارد المياه وتخفيف الضغط على استهالك المياه الجوفية إضافة إلى حماية البيئة و

 .العامة

 
 نظام الصرف الصحي في الحضر ونسبة التغطية للسكان في بعض مدن من الجمهورية اليمنية )3-4(جدول

 م1995 م1990 العــام

إجمالي السكان  المدينـة
 باأللف

السكان 
 ألف /المنتفعين

إجمالي 
 ألف/السكان

السكان 
 ألف/المنتفعين

 165 ,0 880 ,0 104 ,0 630 ,0 صنعـاء
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  Water Supply Wastewater and Sanitation Final Report Vol. VI:المصدر

 292 ,0 484 ,0 240 ,0 332 ,0 عـدن

 136 ,0 320 ,0 113 ,0 242 ,0 تعـز

 67 ,0 96 ,0 51 ,0 81 ,0 المكـال

 135 ,0 260 ,0 113 ,0 200 ,0 الحديدة

 64 ,4 67 ,8 9 ,1 52 ,0 إب

 83 ,8 88 ,3   69 ,3 ذمـار

 32 ,6 59 ,0   48 ,3 حجـة

 42 ,8 49 ,6   38 ,7 رداع

بيـت 
 الفقيـه

0, 28   8, 35 8, 35 

 37 ,9 37 ,9   27 ,0 بـاجـل

 26 ,2 30 ,2   22 ,6 يريـم

 24 ,5 24 ,5   19 ,7 زبيـد

 20 ,3 23 ,6   18 ,7 صعـدة

 19 ,8 19 ,8   15و 7 البيضـاء

 20 ,8 31 ,3   13 ,1 عمـران

 11 ,5 11 ,5   9 ,6 المنصـورية

 10 ,3 10 ,3   8 ,7 المخــا

   03   03 مدن أخرى

 1225 ,7 2532 ,6 630 ,1 1859 ,4 المجمــوع
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The High Water Council - June 1992 
 م1994التوزيع العددي والنسبي للمساكن واألسر حسب وسيلة الصرف الصحي في الجمهورية لعام  )4-4(جدول رقم

 الجهاز المركزي لإلحصاء  -م 1994نتائج التعداد للسكان  :المصدر

 مـلــوثـات البيئة الــبــحـــريــة  -3ـ1ـ3
مع ازدياد النمو السكاني والتوسع الحضري خاصة في المدن الساحلية أزداد تعرض البيئة البحرية والساحلية اليمنية لمخاطر

من ذلك اختالل التوازن وتهديد األحياء التي تعيش فيها ، حيث أن التوسع غير المنظم للمدن الساحلية و  .  األيكولوجيةاألنظمة
اإلدارة البيئية للمخلفات الصلبة والسائلة التي يتم تراكمها أو رميها في السواحل أو في البحر ، يؤدي إلى التأثير السلبي على

كما أن عدم وجود تنظيم للسياحة البيئية واالفتق  .البحرية والساحلية ، واختالل توازنها وازدهار الطحالب السامة وقتل األسماك            
 الرقابة على

الغوص ، ينتج عنه تحطيم الشعاب المرجانية واألصداف وأسماك الزينة وكذلك يؤدي الزحف العمراني في السواحل إلى تدمير أماكن

 اإلجمــــالي ريـــف حضــر  

 أسـر مساكن  أسـر مساكن  أسـر مساكن  الوسيلــة

 219697 232270 20078 20429 199619 211841 شبكـة عامـة

% 81, 39 82, 39 22, 1 21, 1 57, 10 16, 10 

 484542 499540 263377 264777 221165 234763 حفـرة مغلقـة

% 12, 44 12, 44 89, 15 85, 15 72, 22 40, 22 

 406288 400746 370337 364741 35951 36005 حفـرة مكشوفة

% 77, 6 17, 7 89, 21 29, 22 23, 18 78, 18 

 1052163 1065585 1007671 1016115 44492 49470 ال يـوجـد

% 30, 9 88, 8 97, 60 64, 60 47, 48 65, 48 

 157 301 132 278 35 23 غيـر مبـين

% 00, 0 00, 0 02, 0 01, 0 01, 0 01, 0 

 2162847 2198442 1661595 1666340 501252 532102 اإلجمــالي

% 100 100 100 100 100 100 
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كذلك فأن التلوث البيئي للمناطق الساحلية والبيئة البحرية قد ينتج عن تسرب النفط سواًء من مصادر بحر .بيض السالحف البحرية    
وتشكل األنشطة الز  .طريق السفن وناقالت النفط ، أو في المواني عن طريق عمليات شحن وتفريغ النفط والمشتقات النفطية                    

المختلفة خاصة استخدام المبيدات التي قد تنتهي إلى البحر ، والرعي في مناطق الشورى أو التحطيب ألشجار الشورى خطراً مدمر
  .البيئة البحرية والساحلية 

  :الوضع الراهن لملوثات البيئة البحرية اليمنية يمكن حصر مصادره بالتالي
ونعني بذلك الملوثات الناتجة عن تصريف مياه المجاري للمدن الساحلية الرئيسية إلى البحر وما تحمله هذه  ...ا ـ المصادر البرية     

 .من ملوثات ناتجة عن التصريف الصحي للمنازل وللمصانع المتواجدة في المدن
مصادر التلوث بالنفط والناتجة عن رمي مخلفات غسل خزانات سفن نقل النفط ، وحوادث  بهاونعني    ...ب ـ المصادر البحرية     

النفط ومشتقاته المارة في خليج عدن ، ومختلف عمليات الشحن والتفريغ من مصفاة عدن ، وخدمات تزويد السفن بمختلف أنواع
  .والزيوت في موانئ الجمهورية ، وعمليات استغالل النفط في المناطق البحرية

1800-1500(سفينة وناقلة تمر عبر خليج عدن يومياً  60- 50م بأن معدل    1986الدولية في عام      لويدزوتشير إحصائيات هيئة    
كما تحمل .سنوياً من البضائع ، حيث يشكل النفط الخام ومشتقاته جزًء كبيراً منها  )مليون طن 400(، وتحمل هذه السفن       )شهرياً

وهذه األرقام قابلة للزيادة مع التط  .المارة عبر خليج عدن والبحر األحمر حوالي خمسة مليون طن من المنتجات الكيميائية                  
االقتصادية المتوقعة في الجمهورية ، وجعل عدن منطقة حرة ، األمر الذي يشير إلى احتمال حدوث تلوث كبير خاصة في مضي

وتتعارض خطوط سير السفن 0المندب والمناطق القريبة منه حيث تتجمع السفن والناقالت للدخول والخروج من وإلى خليج عدن        
وهناك تلوث نفط .سفينة حركة شهرياً  )400(سفينة شهرياً أي  )200(مع خطوط السفن الداخلة والخارجة من الميناء وهي بمعدل

ميناء عدن وفي السواحل القريبة من مصفاة عدن إضافة إلى وجود كرات نفطية في بعض الشواطئ القريبة من الميناء الرئيسي
 . )Rushdi, etal 1991 ، MAE,1996 ، DouAbul & Abubakr,1996(ومعظم الشواطئ األخرى 

 تـدهـــور الــتربـــة -4ـ1ـ4
تتراوح تقديرات األراضي التي تضررت أو فقدت بالنسبة لالستخدام الزراعي عالمياً عن طريق تدهور التربة ، بين التقديرات ال

تلقى الجانب األك -التصحر ، التعرية ، التملح ، والتشبع بالماء     -وهناك أربعة جوانب لتدهور التربة        .والتي تصل إلى حد الكارثة      
ويظهر من نتائج .والتدهور التدريجي للتربة الزراعية ، والسيما في مناطق األراضي الجافة ، أكثر انتشارا من التصحر                 .االهتمام

مليار هكتا 2,1أن  )م1990،  وسومبريك وهاكلنج أولدمانانظر (عالمي لتدهور التربة تم تحت إشراف برنامج األمم المتحدة للبيئة
قد أصابه تدهور معتدل أو شديد للتربة خالل السنوات الخمس واأل .في الـمائة من سطح األرض المغطى بالنباتات  11ما يقرب من

وتعد التعرية من العناصر األساسية في تدهور التربة، وعدم قابليتها لالرتداد ، وما ينجم عنها م  .الماضية بسبب األنشطة البشرية     
جانبية محتملة ، تميزها عن العناصر الجوهرية األخرى لتدهور التربة ، مثل فقد المواد المغذية للنبات والمواد العضوية وال

وقد بينت بحوث االقتصاد الزراعي وخبرة المشروعات أن أفضل الوسائل لمنع تعرية التربة هي اإلدارة المتوازنة ل   المجهرية
وجاء في أعقاب التوسع السريع في الري خالل السنوات األربعين الماضية مشاكل متزايدة .التربة والمواد المغذية والمادة العضوية

بتملح التربة وتشبع األرض بالمياه الجوفية ، وتملح األراضي المروية هو جزء من مشكلة أكبر وهي إدارة إنتاجية األراضي ال
من خالل المحاصيل والمنتجات الحي(حيث تتطلب التربة للحفاظ على الخصوبة ، تحقيق التوازن بين فقد المواد المغذية               .باألمالح

ويتفرد األفق السطحي من التربة الزراعية بخصوبة متميزة بال  .وتعويضها من خالل استخدام األسمدة الكيماوية والعضوية وغيرها
فهو األفق األكثر غنى بالمادة العضوية المضافة من جراء التسميد العضوي أو المتأتية من بقايا المح  0مع اآلفاق التي تليه      
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وهو أيضا األفق األكثر غنى بالعناصر المعدنية نتيجة لألسمدة المعدنية المض .المزروعة ، السيما أجزاء الجذور المتبقية بالتربة
على  ودؤوبفهو موئل الكائنات الحية والدقيقة التي تعمل بشكل مستمر            .بعبارة أخرى هو األفق األكثر نشاطاً ، واألكثر حيوية

  .العناصر الغذائية إلى أشكال قابلة لالمتصاص من قبل جذور النباتات
إن انجراف هذا األفق بفعل الرياح والسيول يؤدي إلى خسارة التربة لخصوبتها وأن إعادة هذه الخصوبة للوصول من جديد إلى ا

إضافة إلى ذلك فإن  .البيئي الطبيعي الذي كان سائداً في التربة ، السيما فيما يتعلق بالنشاط البيولوجي فيها، يتطلب زمناً طويالً                    
 .التربة يتناقص ، وبالتالي تقل قدرتها على االحتفاظ بالماء الذي يحتاجه النبات

في المنطقة شبه الرطبة ، واأل السافانايمكن تقسيم نباتات الغطاء الطبيعي في اليمن إلى األشجار الخشبية في المرتفعات ، وأعشاب        
إال أن الغطاء النباتي الطبيعي قد تعرض .والشجيرات في المناطق الصحراوية وفي الوديان ، وأشجار الشورى في المناطق الشاطئية  

acesمن عوامل التدهور أهمها قطع األشجار والشجيرات للحصول على الوقود والرعي الجائر ألعشاب المراعي وتدهور المصاطب     
باإلضافة إلى تزايد ظاهرة االنجراف الهوائي والمائ .التي أقيمت منذ مئات السنيين نتيجة لالنجراف وعدم صيانتها بالدرجة الكافية

تؤدي إلى فقد موارد التربة من مناطق المنبع وتراكم الرمال واألتربة المنقولة في مناطق الترسيب باإلضافة إلى تزايد حركة
ك  .إلى جانب الرعي والتحطيب       بهاأما بالنسبة للمناطق الشاطئية فإن عوامل التلوث تمثل أكبر عوامل التدهور               .الرملية النشطة

  .األسباب أدت إلى تدهور الغطاء النباتي الطبيعي تدهوراً كبيراً وبدرجات متقاربة في المناطق المختلفة من اليمن 

 الــتــصـحــــر -2ـ4
التصحر هو انخفاض أو تدهور قدرة اإلنتاج الحيوي لألرض بفعل ضغوط استخدامها مما قد يفضي في النهاية إلى إيجاد ظروف

والتصحر عملية ذاتية التسارع كأنما تغذي نفسها ، و  .وهو أحد جوانب التدهور الشائع الذي تتعرض له النظم البيئية              .صحراوية
وعندما يشتد الجفاف في المناطق المعرضة للتصحر بفعل سؤ استخدام األرض ، فإنها .مع تطورها تكاليف االستصالح تزايداً بالغـاً

والتصحر عبارة عن إفقار للنظام البيئي  .  )13-9، ص   1978األمم المتحدة   (البعض لكي تشمل كافة المساحات الممتدة          ببعضها
كما أنه باإلضافة إلى إفقاره للنظم البيئية الحيوية ، فإنه يحدث في المناطق الجافة  .  )82، ص 1977  هار(اإلخالل بالتوازن البيئي    

)331 - 322، ص1977درين (الجافة وشبه الرطبة نتيجة للجفاف المصحوب بممارسات اإلنسان الخاطئة أتناء استخداماته لألرض
إن أحد أساليب التوسع الزراعي الذي له عالقة وطيدة بالتدهور البيئي، ومن ثم التصحر هو الزراعة المتنقلة الناجمة عن انتشار الس

في األراضي الجافة ، أياً كان نوع تربتها ، عندما يظ  -سواًء الزراع غير الرحل أو البدو الرحل مع قطعان الماشية الخاصة بهم
وباإلضافة إلى العوام  .  Carrying Capacityلها    التحمليةمصدر المياه ، واستخدام هذه األراضي بدرجة مكثفة تفوق القدرة

تؤدي إلى التصحر كالزراعة المتنقلة ، والزراعة في المناطق الهامشية ، واالقتالع العشوائي المكثف لألشجار ، والحرق العشوائي ل
األرض قبل زراعتها ، والمعدل السريع للنمو السكاني والتحضر ، وهناك مسبـبات هامة أخرى للتصحر ولتعرية التربة من الغطاء

  .تكمن في زيادة الملوحة في مياه الري وسؤ إدارة استخدام المياه والتربة
وجنوب دلتا أبين والمناطق الشرقية، حيث تزحف  وبيحان  وميفعةإن اليمن تعاني من مشكلة التصحر خاصة في سهول تهامة

إن مشكلة التصح .الرملية على األراضي الزراعية إضافة إلى أن االنجراف المائي للتربة بسبب السيول يسهم في زيادة حدة المشكلة      
مشكلة وطنية تهدد كافة مناطق البالد على حد سواء ، إذ أنها تهدد الموارد الطبيعية من مياه وتربة وغطاء حرجي ورعوي و
زراعية ، كما تنعكس سلبياً على اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني وعلى مستوى المعيشة للسكان وعلى حياتهم االجتماعية ،

لقد لحقت المحيط ال  .خطط التنمية     اليهاللموارد الطبيعية عائقاً أمام التنمية الريفية المتكاملة التي تهدف              المتسارعالتدهور
وال  الغرينيةكما إن الجو أصبح مغبراً بسبب تحرك المواد           .أن تنقرض تماماًالطرائدللحيوانات البرية أضرار جسيمة وكادت
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992التقرير الوطني(وعالوة على ذلك ، فأن المناظر الطبيعية الجميلة تدهورت في معظمها نتيجة النقراض الغطاء النباتي الطبيعي 
لقد دلت الدراسات العديدة والتقارير المختلفة على أن تدهور موارد األراضي المؤدية إلى التصحر في اليمن سببه االستغالل الجائر

واإلفراط في استغالل  .والمراعي الطبيعية ، عن طريق االحتطاب المفرط والرعي الزائد وسؤ إدارة واستغالل األراضي الزراعية                 
مما سبب ازدياد انجراف التربة بسبب األمطار و  .المياه الرئيسية     مساقطوعدم ترشيد حصاد األمطار ، باإلضافة إلى سؤ إدارة

وأدى كذلك إلى انخفاض .وتشكيل الكثبان الرملية وزحفها باتجاه األراضي الزراعية والمنشآت العامة والخاصة والقرى والطرقات      
 .الزراعي وإلى تملح التربة في األراضي الزراعية المروية

وخالل فترة قصيرة من الزمن وقلة األمطار في القسم األكبر من البالد ، إضا  زخاتإن طبيعة هطول األمطار في اليمن على شكل
تكرار السنوات القاحلة ، كلها عوامل تساعد على تدهور األراضي وحدوث التصحر إذا لم تستخدم الوسائل الناجحة في حسن ا

الريحيإن االنجراف المائي والرياح هما من أهم مظاهر التصحر حيث يقدر أن األراضي المتضررة باالنجراف                   .الموارد الطبيعية
وتشير التقديرات إج .مليون هكتار    83,3مليون هكتار وبالتملح ما يقارب        12مليون هكتار وباالنجراف المطري ما يقارب         63,3

من األراضي في اليمن تعاني من التصحر في درجات متفاوتة ، مع العلم أن ثلث هذه األراضي معرض لخطورة تصحر عال  97%
 . )م1995الوضع البيئي في اليمن (وأن ثلثيها معرضان لخطورة تصحر عالية

لقد أدى التدهور المستمر والتناقص في االستفادة من الموارد الطبيعية بسبب التصحر إلى هبوط عام في الدخل القومي ، و أخذ اال
976-م  1975في    %75حيث انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي اإلجمالي من              .للقطاع الزراعي في التقهقر     

حيث أن التصحر يؤدي إلى  0)م1995الوضع البيئي في اليمن   (م  1995فقط خالل عام      %18م ثم إلى    1988في عام     23%
األراضي الزراعية وزوال الغطاء النباتي وتقليل االحتياطي من المياه الجوفية ، وانخفاض غلة المحاصيل وإنتاجية الثروة الحيو

، وبالتالي زي  )5ـ4الجدول  (األمر الذي أدى إلى صعوبة ظروف المواطنين الحياتية في الريف والعمل على هجرتهم إلى المدن                  
  .أعداد العاطلين عن العمل وما يترتب عن ذلك من تفشي لألمية وقلة في المهارة بينهم 

المهاجرين إلى المدن هرباً من التصحر إلى تدهور خطط وخدمات تلك المدن  زخاتلقد أدت الزيادة السكانية المفاجئة الناتجة عن
ونورد على .استخدام األراضي الزراعية المجاورة كمناطق سكنية إليوائهم ، مما أدى إلى تناقص ملحوظ في المساحات المزروعة                 

ألف نسمة  70-40المثال مدينة صنعاء التي اتسعت بأكثر من عشرة أضعاف حجمها في الستينات وزاد عدد سكانها من حوالي                    
وبسبب ذلك يالحظ تدهور في خدمات الصحة والتعليم ، وتعذر على  .م 1998يتجاوز المليون ومائتين ألف نسمة في عامنا الحالي

 .مواصلة العلم والتحصيل بسبب غالء المعيشة وغياب الرعاية الصحية والخدمات الضرورية األخرى 
 )م1994تعـداد (صافي الهجرة ومعدالت الهجرة في مختلف محافظات الجمهورية  )5-4(جدول رقم

 )%(معـدل الهجرة  عـدد المهاجرين المحافظـة

 107 ,4 488 ,098 أمانة العاصمـة

 5 ,6 109 ,404 صنعـاء

 24 ,5 86 ,701 عـدن

 4 ,0- 24 ,500- لحــج
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 م1994نتائج التعداد العام للسكان  :المصدر

 االستنزاف -االستهالك الـعشـوائي للـميـاه -3ـ4
تعتبر حضارة الري في اليمن من أقدم حضارات الري في العالم إذ تم فيها تطوير تقنيات الري بالسدود وتقنيات حصاد مياه األمط

ولكن منذ مطلع السبعينات والموارد المائية في 0الوقت الذي كانت روما ما تزال فيه سبخةً لم تجف بعد وأمريكا قفاراً غير مطروقة         
مما يؤدي إلى هبوط مناسيب...تتعرض لتهديدات ومخاطر متزايدة سببها التوسع الكبير في ضخ المياه الجوفية للري الزراعي              

متر في السنة ، عالوة على تواتر حاالت تداخل المياه المالحة في ال  6-1الجوفية في معظم األحواض المائية بمعدالت تتراوح من
ع .من التجديد السنوي  %138وتقدر كميات المياه التي تستخرج حالياً لمختلف األغراض على مستوى البالد بحوالي     0الساحلية

كما هو الحال مثالً في مناطق المرتفعات الجبلية حيث يبلغ حوالي خمسة  ...االستخراج في بعض األحواض أكثر من ذلك بكثير
ق  والغيولكما يبدو أن الري من الينابيع         0وعلية ، تتعرض االحتياطات الوطنية من المياه لالستنزاف في مناطق كثيرة             .التغذية

 . )م1997نحو إستراتيجية للمياه ، البنك الدولي ، :اليمن(كثيراً نتيجة هبوط مناسيب المياه الجوفية بسبب الضخ

 2 ,5- 51 ,848- تعــز

 2 ,4- 90 ,197- أبــين

 10 ,6 149 ,618 الحـديدة

 2 ,5 8 ,738 شبــوة

 4 ,2- 78 ,210- اب

 2 ,9 20 ,357 حضـرموت

 5 ,8- 60978- ذمـار

 9 ,0 40114 المهـرة

 0 ,2 2 ,155 حجـة

 2 ,7- 12 ,881- البيضـاء

 3 ,7 17 ,227 صعـدة

 7 ,9- 32 ,999- المحـويت

 5 ,3 9 ,237 مـأرب

 1 ,3 2 ,117 الجــوف
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وحديثاً ، وقعت البالد في أزمة مياه من أهم خصائصها االستنزاف السريع جداً للمياه الجوفية ، والنقص الحاد في إمدادات المياه
واألسباب الرئيسية ألزمة المياه هذه هي ذات األسباب المعت  .الرئيسية ومحدودية فرص السكان في الحصول على مياه شرب نقية

ارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني والتطور الزراعي المدفوع بآلية السوق ، وفقدان السيطرة على ع :بلدان الشرق األوسط األخرى    
وإدارة المورد بصورة  الكفؤاستخراج المياه الجوفية، والسياسة الحكومية المتمثلة في الترويج للتوسع عوضاً عن االستخدام                

إذ ال يوجد ...أوالً لخطورة المشكلة    :وتنفرد اليمن عن غيرها من البلدان التي تعيش أزمة مياه وذلك في                .باستمراره وديمومته   
العالم تتعرض خزاناته الجوفية للنضوب بهذه السرعة كما ال يوجد بلد في العالم ستـنضب المياه من عاصمته في غضون عقد

فإن اليمن تنفرد عن غيرها من البلدان نظراً لعدم وجود هياكل حكومية يمكن في ظلها األخذ بأي شيء مما يمكن أن يرق  :وثانياً
اليمن(ومع ذلك ، البد من مواجهة التحدي لكي ال تتحول البالد إلى صحراء                  .مرتبة الحل الحقيقي وتطبيقه ببساطة من القمة

  . )م1997إستراتيجية للمياه ، البنك الدولي 
مليون نسمة فإن الموارد ا  14فإذا كان عدد السكان حوالي        .  3بليون م   1,2يقدر إجمالي الموارد المائية المتجددة سنوياً بنحو

هي متوسط حصة الفرد في بلدان الشرق األوسط وشمال أف 3م 1250هذا بالمقارنة مع  0في العام  3م  150للفرد الواحد ال تتجاوز     
في العام كما  3م  100وطبقاُ للمقاييس العالمية يحتاج الفرد لالستخدام المنزلي إلى ما يبلغ              .هي المتوسط العالمي      3م  500,7و

هذا باإلضافة إلى عدم انتظام .في المياه كبيرة  شحةوعليه فاليمن يعاني من  .في العام  3م 1000لالكتفاء الذاتي من الغذاء حوالي   
كما يالحظ أيضاً أن الغلبة للمياه الجوفية التي تعد المورد.عام /3م 90من السكان ال يحصلون إال على  % 90الموارد حيث نجد أن    

م ب1994لقد قدرت المياه المستخدمة في عام  .مياه جوفية  )3بليون م 3,1حوالي (من الموارد المتجددة   %  60ذلك أن   ...الرئيسي
وفي معظم المناطق تتعرض المياه ا  .وعلى وجه العموم فإن جميع مصادر المياه السطحية في اليمن مستغلة                30بليون م   8,2

ولم .منصة حفر  200ألف بئر خاص في البالد وحوالي       45ويقدر أن هناك حوالي       .لالستغالل إلى درجة تفوق مستويات التغذية
محاوالت الحكومة المتقطعة لفرض التراخيص والسيطرة على اآلبار والحفارات بسبب ضعف اإلرادة والبنية المؤسسية واإلدارية

وكمثال على ذلك الشذوذ المتمثل في نقص المياه عن المدن في حين تنمو حولها مزارع القات الت  .الحكومي واستشراء الفساد فيه     
.عاصمة ما يزال ثلثا سكانها غير مرتبطين بالشبكة العامة للمياه :وتعتبر مدينة صنعاء من األمثلة الجلية       .كل ما تحتاجه من الماء      

ملي  60في حين يستهلك القات حوالي        3مليون م   30علماً بأن المدينة تستهلك حوالي        .ذلك ، فأنها محاطة بمزارع القات الفاخر
  . )م1997نحو إستراتيجية للمياه ، البنك الدولي  :اليمن(

إن الجزء الغربي من البالد هو األكثر المياه ، وفي معاناة من مشكلة هذا النصف الغربي من البالد قدرت كمية المياه الجوفية المس
. %70أي أن السحب يفوق التغذية بنحو  .3بليون م 1,1بالمقارنة مع تغذية سنوية تقدر ب  3بليون م  8,1م بنحو   1994في عام

مما يعني أن المنطقة ستستـنـزف مياهها وتجف في غضو  3بليون م   35المخزون القابل لالستخدام في النصف الغربي بحوالي
إن الوضع المائي في وديان وقيعان المرتفعات الجبلية حيث الكثافة السكانية 0سنة فيما لو استمرت في استخراج المياه بهذا المعدل

1994بلغت كمية المياه المستخرجة في عام    )مليون نسمة 5,1(من السكان     %10ففي حوض صنعاء حيث يعيش نحو         .هو أسوأ

، وعليه فإن مياه المنطقة ناضبة بمعنى %400أي أن االستنزاف بلغ  0 3مليون م 42في حين لم تتجاوز التغذية  . 3مليون م224
ففي قاع البون جوار عمران هبط منسوب الماء ا  .ويتوقع أن تجف خزانات حوض صنعاء الجوفية في غضون عشر سنوات               0

نحو إستراتيجية للمياه   :اليمن(متراً في السنوات الخمس األخيرة      30متراً منها حوالي      60خالل العشرين سنة الماضية نحو       
 . )م1997الدولي

إن االستثناء الوحيد من هذه الصورة المتسمة بالسحب المفرط من الخزانات الجوفية هو حضرموت التي تقع في الجزء الجنوبي ا
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الحديثة للموارد المائية هناك وجود مور التقييميةحيث تبين من الدراسات    .كم من العاصمة500قليل السكان من البالد على بعد       
من التغذية السنوية باإلضافة لمخزون كبير يكفي لعدة آالف من السنين بمعدالت االستخدام  3مليون م   280يمكن أن يصل إلى

 . )م1997نحو إستراتيجية للمياه ، البنك الدولي  :اليمن(للمنطقة

 المـخـلـفـات السائـلـة والـصلـبة -4ـ4

 المـخـلـفـات السائـلـة من الـصـنـاعـة -1ـ4ـ4
فقد يدخل الماء في العمليات الصناعية  .يعتبر الماء من أهم المرافق التي تستخدمها الصناعة ، وخصوصاً الصناعات الكيميائية              

وتتعرض مياه التبريد و .وقد يستخدم للتبريد في المبادالت الحرارية والمكثفات ، أو في عمليات غسل األجهزة والتنظيف المختلفة              
لذلك ال بد من معالجة هذه المياه قبل  .هذه للتلوث ، نتيجة لتسرب أنواع مختلفة وعديدة من الكيماويات والزيوت والدهون إليها             

ويتوقف تلوث المياه في الصناعة عل .إلى المجاري السطحية أو إلى نظام الصرف الصحي ، أو إعادة استعمالها في أغراض مماثلة   
 .الصناعة والخامات والمواد الوسيطة والنواتج ، التي تتعامل معها الوحدات الصناعية أو تنتجها 

 :وأهم أنواع التلوث التي تتعرض لها هذه المياه ، وأخطرها

 .ـ التلوث بالزيوت والدهون 1

  .ـ التلوث بالمواد العضوية السامة ، مثل الهيدروكربونات المكلورة ومبيدات الحشرات واألعشاب 2

  .ـ األحماض والقواعد واألمالح غير العضوية 3

 .ـ المركبات الكبريتية 4

 .ـ الفلزات الثقيلة 5

ـ التلوث الحراري لمياه البحر الناتج من استخدام مياه البحر في تبريد محركات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ومصافي البترول6
و التخليقيةومن األسباب الرئيسية لتلوث المياه الجوفية الرشح الناتج عن االستخدام غبر السليم للمعادن الثقيلة والمواد الكيمائية                

من النفايات الضارة والتخلص منها بطريقة غير سليمة ، حيث يجري أحياناً تصريف النفايات الصناعية في المياه الجوفية مب
كيميائية مقترنة بالري ، كثيراً ما ترشح تلك المواد الكيميائية إلى المياه الجوفي مدخالتوحينما تعتمد الزراعة الرأسية المكثفة على

وينتج عن العديد منها مخلفات  .تتركز الـمنـشآت الصناعية في اليمن في أربعة محافظات هي صنعاء ، تعز ، الحديدة ، وعدن                   
تستخدم صناعة الغزل والنسيج في إنتاج القماش :مثالً  .ضارة ال تتم معالجتها بل تصرف مباشرة إلى شبكة المجاري و إلى البحر

وت  )الصوديوم  هيدروكربوناتالصوديوم ، ثالثي فوسفات الصوديوم و          هيدروكسيدالصوديوم ، كربونات الصوديوم ،         نتريت(
، وهناك حاجة ملحة إلى وضع الم  )الصوديوم و كربونات الصوديوم     هيدروكسيدكبريتات الصوديوم ،    (منشآت دباغة الجلود    

وكذا تقييم اآلثار البيئية لها والعمل على معالجة األ  .على مستوى القطاع الصناعي ككل         بهاالمحددة لكميات التلوث المسموح     
 . )م1995الوضع البيئي في اليمن (الناتجة

 المخـلـفـات الصلـبـة والـخـطــيرة  -2ـ4ـ4
يطلق لفظ المخلفات عادة على القمامة وعلى سائر المخلفات المتبقية من الصناعة والتجارة والزراعة أو أي أنشطة أخرى ، مثل الم

األثاث والمركبات التالفة والطعام والصناديق والعلب واألوعية الفارغة ومخلفات األشجار من أوراق أو جذوع والحيوانات  :التالية
)كالمعادن(ومن هذه المخلفات ما هو قابل لالحتراق ، ومنها ما هو غير قابل لالحتراق                   .  إلخوالرماد ومخلفات البناء والهدم ،       

أصبحت مشكلة المخلفات الصلبة مشكلة المدن ، فلو تُركت تتراكم لشكلت جباالً ضخمة في أسابيع قليلة ، ألن متوسط المخلفات للفرد
 .يبلغ عدة كيلوغرامات يومياً 
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ورغم توفر خدمات 0ويزداد الحجم مع ازدياد الدخل .تنتج في كثير من المدن نفايات صلبة أكثر مما تستطيع أن تجمعه وتتخلص منه
وتنتج األحياء الفقيرة كميات أقل من النفايات الصلبة بالنسبة للفرد ،0القمامة فأن كثير من النفايات الصلبة تبقى بدون إزالة

ويترتب على عد .تحصل عادة على أقل الخدمات ، وذلك غالباً ألن الطرقات مزدحمة إلى حد يجعل جمع القمامة أمراً شبة مستحيل               
فالقمامة التي تلقى بال .القمامة بصورة كافية وعدم التخلص منها بصورة مناسبة عدد من المشاكل بالنسبة لصحة البشر ولإلنتاجية  

وفي األحياء ذات الدخل المنخفض التي تفتقر إلى مرافق ا  .في مناطق مكشوفة أو في مجاري المياه تسهم في انتشار األمراض
وكثيراً ما تستقبل مواقع النفايات الصلبة التابعة للبلديات نفايات صناعية وخ  .الصحي ، تختلط أكوام القمامة بالنفايات البشرية

واألنمثل تلوث الهواء الناتج عن الحرق ،  .يمكن أن تتسرب بعد ذلك إلى إمدادات المياه وتحدث مشاكل ذات طابع موضعي أوضح          
  .حول مواقع إلقاء القمامة التي ال تدار إدارة سليمة  واإلنفجاراتالغازية بل

تعتبر المخلفات الصلبة من المشاكل البيئية المزمنة والملحة في اليمن ، وتتطلب حلوالً سريعة وفعالة خصوصاً في المدن والتي تتزا
وتقدر كمية الم  .كمية المخلفات بمعدالت أعلى بكثير من طاقة وزارة اإلسكان والتخطيط الحضري المكلفة بجمع وتصريف القمامة                 

جرام في المدن الثانوية ، وفي المتوس  400  -  300كيلو جرام لكل فرد في اليوم في المدن الرئيسية و               1  -  .,7في المتوسط
ثم تليها المواد البالستيكي %20بينما تشكل مخلفات الهدم والبناء حوالي  %47 بــمكوناتها األساسية من المواد العضوية تقدر

كما أنه يتم جمع المخلفات الخطرة ونقلها إلى الم  .  %5ومتنوعات أخرى     %3والزجاج    %2والمنسوجات    %9تقدر بحوالي
المفتوحة حيث التصريف العشوائي أو الحرق  وفي العاصمة صنعاء تبرز مشكلة جمع وتصريف القمامة ويزداد الوضع سوءاً ح

فقط من إجمالي ما يتم جمعه في المقالب التي ال تبعد كثي  %70تجميع حوالي نصف كميات المخلفات ويتم التخلص من حوالي
المدينة والتي ال يتم تغطيتها في أغلب األحيان مما يجعلها عرضة للتطاير والعبث من قبل الحيوانات والقوارض وكثيراً ما يذهب 

ولم يعد المقلب الحالي صالحاً لدفن المخلفات الصلبة ، و تجرى حالياً دراسات لتحديد مواقع  .للبحث في محتويات تلك المخلفات
كما أنه في بعض المدن مثل الحديدة تلتصق المقالب ببحيرات التخلص من المخلفات السائلة مم  .تتناسب والكميات المتزايدة منها     

وكنتيجة لهذه األوضاع المتردية فأن التأثيرات البيئية تنعكس سلباً على الصحة الع  .من احتماالت تلوث المياه الجوفية والتربة
تشكل تجمعات القمامة بؤر لتوالد الحشرات الناقلة لألمراض المعدية ، وكذلك الفئران ناهيك عن الروائح الكريهة نتيجة النبعاث ا

  . )م1995الوضع البيئي في اليمن (التي تسهم في تلوث الهواء
تتحسن خدمات جمع وتصريف القمامة ، حيث ترتفع معدالت القمامة بكميات متزايدة سنوياً وتتراكم  مالمإن الوضع يزداد سوءاً     

حجم كميات المخلفات المنزلية المقد )6ـ4(يبين الجدول  .كبيرة دون تصريف بحيث أصبحت ظاهره عامة في مختلف المدن اليمنية
م1995الوضع البيئي في اليمن (يبين حجم المخلفات في المدن الثانوية لنفس العام  )7ـ4(م ، والجدول 1995المدن الرئيسية عام

 م1995تقـديرات السكان والمخلفات المنزليـة في المـدن الرئيسية في الجمهورية اليمنية عام  )6-4(جدول رقم

المخلفـات للفرد الواحد في  تقديـرات عدد السكـان المدينــة
 اليوم

سنة /مجمـوع المخلفات طن

 247 ,900 0 ,65 1 ,045 ,100 صنعـاء

 72 ,500 0 ,65 305 ,700 تعـز
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  .Phase II Report Preliminary Design and Recommendations C.S.O :المصدر
ط  7000  بــم عن المخلفات الخطرة أمكن تقدير مخلفات المستشفيات           1991في دراسة أجراها مجلس حماية البيئة عام

سنة وم/طن  2500سنة ومخلفات الزيوت الناتجة من معامل التكرير        /طن  3500والمخلفات الخطرة الناتجة من الصناعة بحوالي
تقديرات توضح كمية إنتاج أهم المخلفات  )8ـ4(ويشمل الجدول  0سنة /طن 70سنة ومخلفات األدوية   /طن  200معامل التصوير

وتشكل مخلفات المستشفيات باليمن خطراً كبيراً على الصحة العامة ، حيث تتولد المخلفات وال يتم فرزها ، وتحتوي على مخلفات  0
قد تحتوي على مسببات األمراض وكذا فوارغ األدوية و  وغياراتالغذائية ومخلفات حجرات العمليات بما تضم من أنسجة ودماء

محارق ويتم التخلص  بهاومعظم المستشفيات ال يوجد       .والزجاجات والبالستيك إضافة إلى كل ما يخلفه المرضى بعد االستعمال
مخلفاتها ضمن مخلفات البلدية ومخلفات المنازل حيث تذهب إلى حفر الدفن أو المقالب المفتوحة ، أما المخلفات الخطرة األخرى

عن المستشفيات مثل كيماويات معامل التحاليل وبنوك الدم ومعامل تحميض ألواح األشعة فيتم صرفها ضمن خطوط الصرف الصحي
يؤثر ذلك على جودة المياه الجوفية التي تستقبل نواتج تلك المخلفات من بحيرات الصرف الصحي أو من حفر الدفن المجاور

الناتجة من مصنع األسفنج الصناعي ومخلفات السيانيدالمخلفات الخطرة الناتجة من األنشطة الصناعية فيمكن إجمالها في مركبات
البطاريات ومركبات الكروم الناتجة من الدباغة واألصباغ من صناعة المنسوجات ومخلفات صناعة األسمنت ومن معامل التكرير
الرواسب الزيتية وكلها يتم التخلص منها ضمن المخلفات الخطرة سواُء السائلة منها أو الصلبة بدون أية احتياطات أو فصل أو معال
أما مخـلـفـات المبيدات فيوجد مخزون من المبيدات التي انتهى تاريخ استعمالها في مركز مقاومة الجراد بصحراء الحديدة و

طن حيث هناك مخ 150وزنجـبار التي يصل كمياتها إلى       والمكالوسيئون    كالحوطةهيئة البحوث الزراعية بتعز وبعض المناطق
منها ليست بالقليلة إضافة إلى عبوات المبيدات الفارغة التي يتم التخلص منها بدون أية احتياطات بعد استعما  تسرباتيحدث

وكذا بالنسبة لمخلفات معامل التصوير التي تعتبر من المخلفات الخطرة ، حيث كان يوجد في مدينة  .المجال الزراعي أو الصحي     
لتر من الكيماويات سنوياً تصرف في خطوط ا  4000م أكثر من عشرة معامل تستهلك ما يزيد عن          1991عند إجراء الدراسة عام     

وكذا وصولها إلى مصدر المياه والت  بهامما يشكل خطراً على خطوط الصرف نفسها لزيادة معدالت التآكل               البياراتالصحي أو
النباتات والحيوان واإلنسان  أما مخلفات األدوية فأن مصادرها هي المستشفيات والصيدليات والمنازل حيث يتم في الغالب تصريف

 .جانب المخلفات الصلبة والقمامة دون أي فرز أو معالجة خاصة
 م1995تقديرات السكان وكمية المخلفات المنزلية للمدن الثانوية في الجمهورية اليمنية عام  )7-4(جدول رقم

 69 ,500 0 ,65 900,292 الحديدة

 20 ,700 0 ,55 102 ,900 إب

 17 ,300 0 ,55 86 ,000 ذمار

 101 ,700 0 ,65 428 ,800 عـدن

 19 ,700 0 ,55 98 ,300 المكـال

 2 ,700 0 ,55 13و 400 زنجبــار
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المخلفات للفرد الواحد  تقديرات عدد السكان المدينة تبعية
 يوم/كجم

مجموع المخلفات 
 سنة/طن

 2 ,600 0 ,40 17 ,600 جعـار أبــين

 3 ,500 0 ,45 21 ,500 البيضـاء البيضـاء

 900 0 ,35 6 ,900 جـوبان  

 600 0 ,35 4 ,70 )حديبو( سقطـرى عـدن

 300 0 ,35 2 ,000 حزم الجوف الجـوف

 1 ,100 0 ,35 8 ,400 الغيظـة المهـرة

 700 0 ,35 5 ,600 سيحـوت  

 1 ,400 0 ,45 8 ,800 المحـويت المحـويت

 900 0 ,35 6 ,700 شبـام  

 400 0 ,35 3 ,400 الطويلـة  

 1 ,700 0 ,45 10 ,400 معـبر ذمــار

 200 0 ,35 1 ,600 ظـوران  

 4 ,400 0 ,45 26 ,700 الشحـر حضرموت

 600 0 ,35 4 ,500 شبـام  

 3 ,800 0 ,45 23 ,100 سيؤن  

 3 ,200 0 ,45 19 ,700 تريـم  

 6 ,000 0 ,50 33 ,000 حجـة حجــة

 2 ,300 0 ,45 14 ,000 حـرض  

 9 ,900 0 ,55 49 ,100 بـاجل الحديـدة
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 3 ,300 0 ,45 20 ,100 زبيـد  

 5 ,900 0 ,50 32 ,400 بيت الفقيه  

 2 ,000 0 ,35 15و 400 الخوخـة  

 900 0 ,35 6 ,900 الدرهمـي  

 800 0 ,35 6 ,200 الزهـرة  

 1 ,800 0 ,35 14 ,100 جبلـة إب

 4 ,900 0 ,45 13 ,100 يريـم  

 700 0 ,35 5 ,100 النـادرة  

 4 ,200 0 ,45 25 ,500 القاعـدة  

 2 ,500 0 ,35 19 ,800 الحـوطة لحــج

 600 0 ,35 4 ,700 الدحـل  

 400 0 ,35 2 ,900 مـأرب مـأرب

 400 0 ,35 2 ,900 الحسـون  

 11 ,000 0 ,55 55 ,000 صعـدة صعـدة

 7 ,500 0 ,50 41و 000 عمـران صنعـاء

 1 ,800 0 ,40 12 ,300 خمـر  

 900 0 ,40 6 ,200 مناخـة  

 700 0 ,40 5 ,100 ثـال  

 600 0 ,40 4 ,300 عتـق شبـوة

 1 ,200 0 ,40 8 ,400 بيحـان  
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  .Phase II Report Preliminary Design and Recommendations C.S.O :المصدر
 )بـالطن( 1991كمية المخلفات الخطرة في الجمهورية اليمنية لعام  )8-4(جدول رقم

  .Phase II Report Preliminary Design and Recommendations C.S.O :المصدر

 أثار استخدام المبيدات على البيئة وأثرها على التوازن الحيوي - 5ـ4
وإذا استخدمت مبيدات  .بتشجيع من الحكومة نما الطلب على مبيدات اآلفات الكيمائية بصورة ضخمة في العشرين سنة الماضية                 

ولكنها إذا استخدمت بطريقة غير سليمة وهو ما يتم في ال  0، فإنها توفر للمزارعين أداة هامة         ومسؤلةالكيميائية بصورة حكيمة    
األيكولوجيةويمكن أن توقع االضطراب في النظم        .فقد تعرض للخطر صحة مستخدميها ، وسكان الريف اآلخرين ، والمستهلكين

ويمكن أن تقتل بصورة عشوائية األنواع األخرى غير المستهدفة بما ف  .التربة والمياه وتؤدي إلى التكدس في سالسل األغذية
م ، أعلن مجلس الزراعة في أكاديمية العلوم ،القوم1987في عام (.األعداء الطبيعيون لآلفات وتعجل بتنمية المقاومة لها لدى اآلفات

الواليات المتحدة األمريكية أن المستويات المنخفضة لمخلفات ثمانية وعشرين مبيداً لآلفات تستخدم في إنتاج األغذية ، قد تكو
وال يزال كثير من مبيدات اآلفات التي تم . )م1992األسباب البيئية الرئيسية للسرطان ، تقرير عن التنمية في العالم، البنك الدولي

وسيكون مما يشجع السياسات الالزمة لحسن استخدام مبيدات.في البلدان الصناعية بسبب هذه اآلثار متوافرة في دول العالم النامي

 100 0 ,70035 ميفعـة 

 700 0 ,35 5 ,800 نصـب  

 2 ,700 0 ,45 16 ,700 الراهـدة تعــز

 2 ,000 0 ,45 12 ,100 المخـا  

 1 ,300 0 ,40 8 ,700 التربـة  

 الكميـــــة نـوع المخلفــات

 25000 عادمةزيوت 

 7000 مخلفات األدوية والمستشفيات

 3500 مخلفات الصناعة

 2500 معامل التكرير

 200 معامل التصوير

طن في مناطق مختلفة في الجمهورية اليمنية والتي  150 المبيدات الحشرية التالفة
 .يجري حالياً تصديرها للتخلص منها 
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أن تفرض البلدان المستوردة قيوداً على مخلفات مبيدات اآلفات في منتجات األغذية ، وكذا عليها أن تنفذ التشريعات التي تحظر
  .من استخدام مبيدات اآلفات التي تشكل خطراً كبيراً على صحة شعوبها وعلى البيئة 

ويجري  .ومنذ أن بدأ الوعي بآثار اإلفراط في استخدام مبيدات اآلفات ينتشر على نطاق واسع ، انتهجت سياسات جديدة عديدة                       
استنباط مبيدات لآلفات موجهة ، بقدر اإلمكان ، ألنواع محددة منها ، يكون أجل سميتها قصيراً ، وذلك لتقليل التراكم السمي في

وهناك شكل لإلدارة المتكاملة لآلفات ، وهو المقاومة البيولوجية التقليدية ، التي تستخدم الضواري الطبيعية للتحكم في حجم األض
  .وقد تكون تكاليف تطوير هذا األسلوب كبيرة ، لكن النتائج قد تكون مثيرة

وبالرغم من التوجه العالمي للمحافظة على البيئة والتقليل من استخدام المبيدات إال أن استخدامها في اليمن مازال يعتبر أن األولوية
م مسح وحصر وإتالف لكثير من94 - 91وقد تم خالل األعوام  .في ضرورة مكافحة اآلفات الزراعية والحصول على إنتاجية عالية

نوعاً من الحشرات و 302نوعاً من األمراض النباتية و  170م تسجيل حوالي 1995-1991اآلفات الزراعية ، كما تم خالل األعوام
م ، كما1995-1991كمية المبيدات المستوردة وأنواعها خالل األعوام          )9ـ4(يوضح الجدول     .نوعاً من الحشائش الضارة      

  .م 1993و  1992األعداد الطبيعية المستوردة لمكافحة بعض اآلفات الزراعية وذلك خالل عامي  )10ـ4(الجدول
 طن )م1995-91(أنواع وكميات المبيدات المستوردة من أعوام  )9-4(جدول رقم 

 .اإلدارة العامة لوقاية المزروعات  -وزارة الزراعة والموارد المائية  :المصدر

 
 األعداد الطبيعية المستوردة لمكافحة بعض اآلفات الزراعية )10-4(جدول رقم 

 السنوات
 البيان

1991 1992 1993 1994 1995 

 338 264 490 431 559 مبيدات حشرية

 20 184 87 219 118 مبيدات فطرية

 100 102 8 2 2 الفطرية والحشرية

 6 - - 1 - مبيدات الحشائش

 464 550 585 653 679 اإلجمــالي

 المفترس / الطفيلاسم  اآلفة المستهدفة البلد المستوردة منها تاريخ االستيراد

CogidoSoma koehleri فراشة درنات البطاطس أستراليا م1992

Apanteles Sbandinus فراشة درنات البطاطس أستراليا م1992

 Orgilus lepidus فراشة درنات البطاطس أستراليا م1992
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 وزارة الزراعة والموارد المائية :المصدر
م ومن خالل مسح ميداني للتعرف على اآلثار ال1994-1991لقد أشارت إحدى الدراسات التي ُأجريت في اليمن في الفترة من عام       

للمبيدات على الخضروات و أشجار القات ، أن جميع المزارعين يستخدمون المبيدات على شجرة القات ويقطفونها قبل انتهاء فترة
األثر المتبقي من المبيدات أكبر من المسموح به على الخضروات  بهامن العينات التي شملتها الدراسة        %50وأن    .  بهاالمسموح

كجم على الت/ملج1,1كجم ، /ملج 7,2كجم ، /ملج 2,4بينما المتبقي الذي وجد على أشجار القات حوالي     .كجم  /ملج  1تقدر بحوالي
شخصاً من متعاطي القات بشكل دائم أثبتت الفح 126وقد جرى فحص لدم متعاطي القات وعمال المكافحة ، حيث تبين أن من بين

ومن بين هؤالء  0ظهرت عليهم األعراض      %60منهم لم تظهر عليهم األعراض المرضية ، أي أن أكثر من                %40أن أقل من
 .وضعهم خطير جداً  %7صحتهم خطيرة ، و  %23ظهر عليهم أثر المبيد ، و  %30ظهرت عليهم األعراض 

 البـنـاء الـعشـوائـي والـتــنـميـة الـبـشــريـة -6ـ4
عرفت مدن اليمن العشوائـيات من خالل النمو الحضري السريع للمدن الذي تسبب فيه هجرة الكثير من أبناء المناطق الريفية إلى ا
وظهر ذلك بصورة واضحة بعد عودة الـمغتربين اليمنيين أثر حرب الخليج حيث أتجه معظمهم لسكن المدن في ظل عدم اس

توفير المساكن والمرافق لهذه األعداد الكبيرة ، إضافة إلى الزيادة الطبيعية في سكان المدن وبالتا  المسؤولةالمؤسسات الحكومية   
هناك مخرجاً لهؤالء السكان في االتجاه إلى استخدام األراضي المتاخمة للمدن والبناء عليها بدون تخطيط ، أو مراجعة المؤ

الشروط الصحية وتنقصها المرافق م  بهاونتج عن ذلك وجود أعداد كبيرة من المساكن ال تتوفر              .الحكومية من محليات وإسكان     
بوصول بعض الخدمات مثل مياه ال  المسؤولةوكهرباء وصرف صحي ، رغم أن بعض هذه المنازل قد سـمحت لها المؤسسات                

ولكن كل ذلك على حساب شبكات الصرف الصحي حيث تم توصيل أعداد كبيرة جداً من المساكن على شبكات الصرف بصورة غير ق
كما ساهمت المناطق العشوائية في تلوث البيئة من حيث المخلفات  0مما أدى إلى زيادة الحمل عليها وعلى محطات المعالجة

وقد أدى  .والتي تنتشر بهذه المناطق ظاهرة حرقها بالقرب من المناطق السكنية ، مما يؤدي النبعاث الغازات الضارة بالصحة                     
المستوى الصحي المتمثل في انعدام الخدمات إلى اعتالل الصحة العامة لسكان هذه المناطق إضافة إلى انتشار األمية والبطالة وما

وفي أماكن كثيرة بالعاصمة صنعاء وكذا في عدن وبـقية المدن اليمنية تُشاهد هذه ال  .على ذلك من مشاكل اجتماعية كثيرة
 . )م ، سيداري1995الوضع البيئي في الجمهورية اليمنية (العشوائية وسكان العشش القريبة جداً من أماكن تجميع المخلفات

 ـ انعكاسات التدهور البيئي على السكان والتنوع الحيوي5
هي في األساس خسائر في -والتي قد تحدث على الفور أو في وقت ما في المستقبل  -إن تكاليف األضرار البيئة التي تحيق بالبشر

وهناك وسائل عملية لتقييم تلك التكاليف ، ولكنها ال تصلح لتـقييم قضية أخرى هي قضية أخالقية في األس .واإلنتاجية وطيب الحياة  
إن مئات الماليين من الناس يتعرضون  .وهي المتعلقة بالتكاليف التي تتحملها األنواع األخرى من الكائنات نتيجة للنشاط البشري              

المعلـقة في هواء المدن ، والهواء المختلط بالدخان داخل المساكن والناتج عن اس الهبائيةمن جراء مياه الشرب الملوثة ، والمواد
وتـتضاءل إنتاجية الموارد الطبيعية في أنحاء كثيرة من العالم بسبب اإلفراط في استخدام أو  .وقود الطهي مثل الروث والخشب      

كما أن اإلنسان يفقد طيب الحياة الذي يوفره العالم الطبيعي ، مثل االس .المصادر المتجددة ، مثل التربة والمياه والغابات وما إليها

 Aphelinus mali المن القطني على التفاح باكستان  

العنكبوت ذو البقعتين على  كينيا م1993
 والفرسكالتفاح 

Neoseiulus idaus 
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الطبيعية أو است  موائلهابمشاهد غير ملوثة أو الشعور باالرتياح لما تلقاه بعض األنواع من حماية من االنقراض بسبب تدهور                   
ولما كان من الصعب التنبؤ بتـفاعل شتى الملوثات مع غيرها من العوامل البشرية والطبيعية ، فربما يجر  .ألغراض أخرى

يلخص اآلثار المحتمل  )1ـ5(والجدول    .الصحة واإلنتاجية وطيب الحياة       :المشكالت البيئية، خسارة في المجاالت الثالثة جميعاً
  . )م ، البنك الدولي1992التنمية والبيئة (الصحة واإلنتاجية الناجمة عن األشكال المتباينة لسوء إدارة البيئة

 )م1992التنمية والبيئة ، (سوء إدارة البيئة وآثارها الرئيسية في الصحة العامة واإلنتاجية  )1-5(جدول رقم

 أثرها في اإلنتاجيـة أثرها في الصحة المشكلة البيئية

تلوث المياه 
 وندرتها

يعزى إلى التلوث أكثر من مليوني حالة وفاة 
ومليارات من األمراض في كل سنة، رداءة العادات 
واألحوال الصحية لألسرة، وزيادة المخاطر الصحية 

 الناجمة عن الندرة

تناقص مصايد األسماك، تنفق العائالت في الريف
وقتاً وتتحمل البلديات تكاليف في سبيل توفير 
المياه المأمونة، استنفاذ خزانات المياه الجوفية
يؤدي إلى تضاغط ال سبيل إلى تداركه، نقص 

 المياه يغل أيدي النشاط االقتصادي

فالمستويات  :آثار حادة ومزمنة كثيرة تلحق بالصحة تلوث الهواء
الدقيقة العالقة في هواء  الهبائيةالهائلة للموارد 

المدن مسئولة عن الوفيات المبكرة لما يتفاوت من 
في السنة، وعن نصف  700000إلى  300000

حاالت السعال المزمن في الطفولة، وهناك بين 
مليون شخص والسيما من النساء 700مليون و 400

واألطفال في المناطق الريفية يتأثرون من الهواء 
 .المشبع بالدخان في المنازل 

القيود المفروضة على نشاط المركبات والنشاط
الصناعي في األوقات الحرجة، تأثير األمطار 

 .الحمضية في الغابات واألجسام المائية 

تنتشر األمراض بفعل القمامة العفنة وانسداد  النفايات الصلبة
المجاري ومخاطر النفايات الضارة هي مخاطر محلية 

 .بصورة نمطية ولكنها كثيراً ما تكون حادة 

 تلوث موارد المياه الجوفيـة

انخفاض المواد المغذية بالنسبة للمزارعين الفقراء  تدهور التربة
الذين يعملون في تربة مستنفذة، االستهداف للجفاف 

 بصورة أكبر

من الشائع في تربة المناطق االستوائية، حدوث
0 ,5خسارة في إنتاجية الحقل بما يتفاوت بين 

في المائة من الناتج القومي 1 ,5في المائة و 
في  الغزيناإلجمالي، استثمارات لمنع ترسيب 

خزانات المياه وقنوات النقل النهرية وغير ذلك
 .من المياه الجوفية 
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فمن شأن التربة التي تتدهور ، وخزانات المياه الجوفية التي تس  .كما أن التدهور البيئي يمكن أن يقوض اإلنتاجية في المستقبل
وحيث يوفر التنوع ا .والنظم االيكولوجية التي تَُدمر تحت مسمى زيادة الدخل اليوم ، أن تعطل إمكانيات الحصول على دخل في الغد 

ـ وهو يجمع بين المعلومات الوراثية ، واألنواع النباتية والحيوانية ، واألنظمة الحيوية ـ ثروة مادية في صورة أغذية وألياف
وكذا المواد الخام التي تساعد الجماعات البشرية على التكيف مع الضغوط البيئية المقبلة  .في العمليات الصناعية      ومدخالت
وفوق ذلك هناك كثيرون يستمدون متعة من كونهم يتقاسـمون هذا الكوكب مع العديد من أشكال الحياة األخرى ، ويريد  .المتوقعة

ويـعد إثبات ال  .وهذه الجوانب المتعلقة بالجمال مهددة منذ اآلن بسبب فقد التنوع الحيوي               .يتركوا هذا التراث لألجيال المقبلة
غير .المباشرة لإلضرار بالصحة واإلنتاجية أمراً صعباً بالقياس إلى فقد التنوع الحيوي ، ويحول دونه النقص الحالي في المعرفة          

ورغم أننا نعيش في عصر جيولوجي ربما يكون من أغنى العصور من حيث التنوع ا  .المخاطر يمكن أن تزيد وتغدو أكثر وضوحاً
فإن هذه الثروة تتعرض للتبديد من خالل خسائر ال رجعة فيها في األنواع وتدمير األنظمة البيئية ، ويترتب عليها نتائج هي األص

 .من بين التغيرات البيئية  بهاالتنبؤ
الطبيعية واتساع التنوع الحيوي فيها بسبب مساحتها الجغرافية وموقعها وتضاريسها و  الموائلتتمتع الجمهورية اليمنية بـتعدد     

وهناك العديد من الحيوانات والنباتات المستوطنة فيها والتي ال توجد في غيرها من  .المتنوع ، وغنى بيئتها البحرية والساحلية
نوع تشمل نطاقاً واسعاً ومتنوعاً من المستوطنات البيئية ، وحوالي ثلث هذا العدد )3000(حيث تقدر أنواع النباتات فيها بحوالي       .

وهناك درجة تشابه كبيرة لكل من ا  .إلى نباتات اإلقليم الصحراوي الغربي ، والثلثان اآلخران ينتميان إلى األصل األفريقي                
سقطرىوتشكل جزيرة     .والحيوانات مع شرق أفريقيا بالرغم من أن هذه المناطق قد عزلت عن بعضها البعض منذ زمن طويل                     

ويبين  .محمية طبيعية ومحيط حيوي إنساني نظراً لما فيها من تنوع نباتي فريد وأنواع عديدة من النباتات والطيور المستوطنة                 
الطبيعية اليمنية الساحلية والهام الموائلمناطق  )3ـ5(بعض الغابات في الجمهورية اليمنية ، كما يبين الجدول رقم        )2ــ5(رقم

  .خليج عدن باتجاه الغرب حتى المهرة
 يبـين بعض الغابات في الجمهورية اليمنية )2-5(جدول رقم

فيضانات في مناطق محصورة تؤدي إلى وفيات إزالة الغابات
 وأمراض

فقدان اإلمكانية القابلة لإلدامة لقطع الخشب، 
ومنع تعرية التربة واستقرار مستجمعات األمطار

 وفصل الكربون بفضل الغابات

فقدان التنوع 
 الحيوي

انخفاض قدرة النظام اإليكولوجي على التكيف  فقدان محتمل لعقاقير جديدة
 .وفقدان الموارد الوراثية 

احتمال حدوث تحوالت في األمراض التي يحملها  تغيرات جوية
ناقل الجراثيم، مخاطر ناتجة عن الكوارث الطبيعية 

لعل (المناخية، أمراض تعزى إلى استنفاذ األوزون 
حالة إضافية من حاالت سرطان  300000هناك 

مليون إصابة  1 ,7الجلد في العالم كل سنة وفي 
 )إعتام عدسة العين

ارتفاع مناسيب البحر يضر باالستثمارات على 
السواحل، تغيرات إقليمية في اإلنتاجية الزراعية،

 .اضطراب في سلسلة األغذية البحرية 
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 م1995الوضع البيئي في اليمن  :المصدر

 
 )م1998م ، فارع و أبو بكر 1997أبوبكر(الطبيعية اليمنية الساحلية الهامة  المـوائل )3-5رقم 0جدول

 الغـــابـات المحـافظـة

 حـوف المهره

 عمـران صنعــاء

 القبيطـة تعــز

 جبـل أرف تعــز

 سقطـرى عـدن

 جبـل برع الحـديدة

 األهمـية المـوقــع

 شعـاب مرجانية تجمعات حية على قاع صلبـة ميـونجزيـرة 

 شعـاب مرجانية تجمعات حية على قاع صلبـة تمريــرةخـور 

خليج كبير محمي هام لتغذية السالحف البحرية وتربيتها  عميــرةخـور 
فيه حشائش بحرية وخيار البحر وعدد من أنـواع 

 المحــار

    

مناطـق شعاب مرجانية هام للسالحف ، وبيض السالحف  رأس عمـران
 البحرية المنقارية

 خليج ضحـل هام للموارد السمكية  فقــم نبـدر

شواطئ صخرية تجمعات حية على قاع صلب ، مناطق   قشـيرةرأس أبو 
 شعاب مرجانية

 مسطحـات طينية غنية بالطيور وغذاء األسمــاك فـارس بريقـة
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 مسطحـات طينية غنية بالطيور وغذاء األسمــاك مينـاء عدن الداخلي

 صخـور بعيدة عن الساحل ، شعـاب مرجانية شقــره

    

 مانجروففوهة بركانية مليئة بمياه مالحة فيها أشجار  شعرانخريف 

 تجمعات حية في مناطق صخرية وطيور بحرية جـزر غادرين الصغيرة 

 تجمعات حية في مناطق صخرية وطيور بحرية جـزر براقــة

 مرجـان سـاحلـي بنـدر بروم

 منـاطق فقس السالحف الخضراء رأس شـرفـه

   جتمـونسـاحل 

 تجمعـات حية في مناطق صخرية وحشائش بحرية زتــكرأس 

 مناطق اصطياد هامة وقيعان صخرية ورمليــة نشطـــون

 .بحرية ساحليـة هامة  /منـاطق نمـو الجمبري وبيئـة  ليبــــان

 حشائش بحرية، شورى ، شواطئ رملية صالحة لالستجمام شمـال ميـدي

حشائش بحرية ، شورى، شواطئ رملية صالحة لالستجمام  شمـال حبـل
 .، مركز رئيسي لتجمع الحياة البحرية 

 حشائش بحرية ، شورى، مراجـين في جزيرة حمــر اللحيـة

، منطقـة أحفوريةشواطئ رملية، شعاب مرجانية، شـعاب  جزيرة عقبــان
 مصائد أسماك ، منطقة حضانة

 شورى ، حشائش بحرية، مناطق حضانة ، تكاثر، مراعي  ابن عبــاس

 شــــــــورى الصليـــف

شعاب مرجانية ، سواحل رملية، مركز رئيسي لتجمع  رأس عيســى
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ولقد أدى التباين في االرتفاع وهطول األمطار في منطقة الجرف الغربي إلى تباينات جينية في غاية األهمية في نفس األجناس والض
فيما أدى قطع األشجار واالحتطاب إلى تعرية الغطاء النباتي األصلي وخاصة في العقدين الماضيين لغرض استخدام الحطب كوقود              

وهناك مجتمعات .مناطق اإلحراج جزءاً من النظام البيئي الزراعي بالرغم من أن األخير قد تدهور بانهيار العديد منتظم المدرجات                  
التي يعيش عليها يرقات الج  )مستـنـقعات الشورى (بحرية من أهمها من الناحية االقتصادية نباتات األدغال األليفة الملوحة

أيضاً فإن الحيوانات البحرية متنوعة في أجزاء كثيرة ، نظراً لتنوع المستوطنات والمجتمعات الن  .واألسماك وتشكل مستوطناته    
ولقد أدى التاريخ الطويل الستيطان اإلنسان وتحويل األراضي الطبيعية إلى نظام بيئي لزراعة المدرجات إلى انخفاض حاد في أنواع

وتبين المؤشرات إلى أن  .وتعتبر الوعول والغزالن في هذه المناطق مهددة لدرجة كبيرة            .  الثدياتمن الحيوانات الفقارية وخاصة     
وهناك أنواع معينة ذات .خالل العقود الثالثة الماضية نتيجة االصطياد العشوائي واستخدام األسلحة اآللية  الثدياتانخفاضاً في عدد

ومن أهم أنواع الحيوانات الفقارية المس  .  )المحلي  الرباحمثل حيوان   (خاصة نظراً للعزلة الجينية الطويلة عن مكوناتها األفريقية
 .، والضبع المخطط  الرباح، الوعل ، ثعلب روبل ،  سباءالنمر ، غزال الملكة  :والمعرضة لخطر االنقراض في اليمن

 الموارد وانعدام الرزق شحة -1ـ5
السريع في اليمن أمام محدودية الموارد الطبيعية وشحة مصادر المياه ، وضعف بنية الدولة المؤ  الديموغرافيلقد أدى النمو

والتشريعية والتخطيطية والتنفيذية، إلى اإلفراط في استهالك هذه الموارد لتلبية الحاجات البشرية و الضغط المتزايد على البي
بصورة مباشرة عن طريق استغالل تلك الموارد ، أو بصورة غير مباشرة عن طريق اإلخالل بالتوازن البيئي وعدم القدرة على اس

وأ  .ونتيجة لذلك فقد ازدادت الهجرة إلى مناطق الحضر وظهور األحياء الفقيرة في المدن اليمنية                  .توفرها بشكل كافي ومناسب     
م ، وتناقصت نسبة االكتفاء الذا1995هكتار عام     .,.6م إلى   1970هكتار للفرد عام      .,2نصيب الفرد من األراضي المستثمرة من

و  .  )مشروع مذكرة اإلستراتيجية القطرية للجمهورية اليمنية     (م1995في عام %37م إلى حوالي1970عام   %66الحبوب من

 األنواع المصاحبة للشعاب المرجانية 

مسطحـات رملية، كثبـان، شواطئ رملية، أشجار النخيل  غليفقـةالمنظـر إلى 
 ، مناطق حضانة وتكاثر ورعي

شواطئ رملية، نخيل ، حشائش بحرية ، مناطق شعاب ،  أبـو زهـر
 موقع مثالي لالستجمام والمنشآت التعليميـة

شعـاب مرجانية، مناطق حضانة وتكاثر وتغـذي ألسماك  موشــــج
 الشعاب والسالحف ، مصدر استجمام 

شواطئ رمليـة، نخيـل، حشائش بحرية، شـورى،  الرويــــس
 أحواض رملية أو سبخــة

 بهاشعـاب مرجانية تتداخل مع بعض القيعان الرملية  المخـــاشمـال وجنـوب 
 حشائش بحرية
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هذه الظواهر باإلنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي ، كما ترتبط بنشاطات الرعي وتدهور الموارد الطبيعية األرضية في مج
  .الموارد وانعدام مصادر الرزق وزيادة أعداد الفقراء  شحةوتأثر هذه المشاكل على بعضها البعض على نحو يزيد من حدة

 الـــفـــقـــــر  -2ـ5
إن القضاء على الفقر أينما كان هو أكثر من واجب أخالقي والتزام بالتضامن البشري ، ولم يعد من المقبول السماح بوجوده

على  يـنـصفاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       .التخلص من الفقر يشكل التزاماً دولياً وحقاً من حقوق اإلنسان منذ فترة طويلة                
وا والمليسوخاصة على صعيد المأكل  .لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له وألسرته         "  :التالي

وخالل التسعينات ُحدد هذا االلتزام على نحو أدق ـ  .  )1ـ    6اإلطار  (  "والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية الضرورية
2م ، والبيئة والتنمية المستدامة 1990بأهداف ُجدولت زمنياً ـ في إعالنات وخطط عمل اعتمدت في مؤتمرات عالمية بشأن الطفل       

96م ، واألمن الغذائي 1996م ، والمستوطنات البشرية 1995م ، والمرأة 1995م ، والتنمية االجتماعية 1994، والسكان والتنمية
فالفقراء يعتمدون في معيشتهم على الموارد الطبيعية ـ  .يشكل استمرار تدهور البيئة أحد المصادر الستمرار تكريس الفقر

وكون الفقر ُيَعَرف بأنه حالة عدم كفاية الفرد من االحتياطيات الضرورية للمعيشة .ويعيشوا عادةً في مناطق هشة بيئياً       .  المشاعية
فإن الفقراء هم الذين يعانون أشد المعاناة من تدهور البيئة ، لبس فقط بسبب التهديد الذي تتعرض له أسباب معيشتهم ، ولكن أيضاً

وتعتبر نسبة الفقر في اليمن من أعلى النسب  .تفاقم المخاطر الناتجة عن عدم توفر الظروف الصحية المناسبة الناجمة عن التلوث              
م طبقاً ألخر دراسة1996في عام  )%3,34(مستوى المنطقة العربية ، بل وعلى مستوى الكثير من دول العالم ، حيث تصل إلى                 

وبالنظر إلى الظروف االقتصادية واالجتماعية في اليمن يالحظ أن هنالك عالقة بين ظاهرة  .  )م1992نتائج مسح األسرة لعام     (
الفقر في الظروف الراهنة وبين ظاهرة البطالة الناتجة عن الهجرة من الريف إلى الحضر بسبب انعكاسات التدهور البيئي ، وما ترت

 .في الموارد وصعوبة الحصول على مصادر رزق كافية  شحةذلك من

 الصحة الــعــامــــة وتــدنـيـــهـا  -3ـ5
إن تلوث المياه والهواء، وانسياب الملوثات في النظم الزراعية والصناعية إلى البحار ومجاري المياه العذبة يؤثر سلباً على حياة ا
والحيوان والنبات ، وكثيرون هم الذين يموتون أو يمرضون في اليمن بسبب المياه الملوثة، واالفتقار إلى الصرف الصحي ، و

كما أن للنفايات السامة والكيماويات التي يستخدمها اإلنسان في اإلنتاج من خالل التنمية الز  .األتربة والرصاص في أجواء المدن
والصناعية تأثيراً هداما على صحة اإلنسان مما يزيد من مخاطر تعريضه لألمراض ، ناهيك عن ما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تده

كما أن التربة التي تؤدي عمليات التعر .إنتاجية األرض الزراعية والتصحر وتلوث خزانات المياه الجوفية وتدمير المواطن البيئية             
إن ح  .إفقارها أو التي تتسمم بفعل مواد كيميائية أسيئ استخدامها تزيد من الصعوبة التي تعانيها تلك البلدان في إطعام سكانها                      

إن استخدام المياه الملوثة في الشرب واالستح .المشكالت البيئية كفيل بأن يعود على الصحة والتنمية االقتصادية بكثير من المغانم       
تقرير(األسباب الرئيسية لإلصابة باألمراض التي تقتل الماليين من الناس ، وتصيب بالمرض أكثر من مليار شخص في كل سنة                     

وأمراض أخرى تنتشر عندما يغتسل الناس بمياه م .فأمراض مثل التيفود والكوليرا تحملها مياه الشرب الملوثة           .)م1997البشرية
ونظراً لما لهما من تأثير على رفاهية البشر وعلى النمو االقتصادي فإن نقص إمدادات المياه ومرافق المجاري غير المالئمة يـثـير

  .المشكالت البيئية التي تواجه البلدان النامية اليوم
وكمـؤشـ .يعاني القطاع الصحي في اليمن من ضعف شديد على كافة المستويات ، مما ينعكس سلباً على كافة المؤشرات الصحية          

من %74من سكان الريف و    %14(فـقـط من السكان يحـصلـون على مـياه صالـحـة للـشرب           %35ذلك نـشير إلى أن
مشروع مذكرة اإلستراتيجية القطرية للجم(من مساكن الحـضر ال تتصل بشبكات الصرف الصحي            %75، في حين أن      )الحضر
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إضافة إلى انتشار المياه الملوثة ، والنقص الحاد في وسائل التخلص من المخلفات الصلبة والنفايات ، األمر الذي أد . )اليمنية
  .مخاطر صحية جسيمة أهمها انتشار األمراض المعدية وتدني الحالة الصحية للمواطن ، وتدهور الوضع البيئي بشكل عام

 اختالل الـنـظـام البـيـئـي -4ـ5
إن البيئة ذات صلة وثيقة بحياة الناس ، وبسبب تزايد المخاطر الناجمة عن تلوث البيئة والتصحر وما تسببه من فناء لألرواح ا

فأن قضية البيئة والنظام البيئي بشكل عام تـقتضي وقفه جادة نظراً لتزايد  ...والمنتجات الزراعية واألحياء البرية والبحرية
بهونظراً ألن اليمن تمتلك شواطئ واسعة تطل على أهم خطوط التجارة ونقل النفط العالمية ، وتحيط                    .التلوث الداخلي والخارجي    
كما أن التقدم في إنتاج النفط وصناعته وتصديره ، كذا إنتاج الكيماويات ، كل ذلك يجعل من قضية ال  .منتجة لمواد ملوثة للبيئة     

لألنظمة البيئية  المتسارعإن التدهور     .على شئون البيئة واختالل النظام البيئي في المدى البعيد من األمور ذات األهمية الكبرى                 
الرعي المفرط وقطع األشجار وتعرية التربة ، وهجر المدرجات واالنصراف عن أنظمة حصاد المياه التقليدية قد زاد من مخاطر 

وكذا الصيد البحري ، والبري الجائر ، وازدياد تدهور نوعية التربة الزراعية والن  .وإلى تقليص تغذية خزانات المياه الجوفية
وحتى في المناطق البعي  .كما أزداد استنفاذ السالالت الحيوانية واألصول النباتية وانقراض األصناف النادرة              .والموارد البحرية

أما المناطق الساحلية وبرغم أهميتها االقتصادية والسي  .يشكل القطع الجائر ألنواع األخشاب تهديد للتنوع الحيوي فيها             سقطرى
ومن المخاطر األخر .فأنها تتعرض للتلوث بسبب إراقة الزيوت وقذف الملوثات المنزلية والصناعية والنفط من ناقالت النفط العابرة     

إن اختالل النظام البيئي ليس باألمر السهل وال يمكن لإلنسان تجاهله فنتائجه  .الشواطئ الزحف العمراني وتدمير المواطن البيئية
  .على اإلنسان نفسه وعلى مجمل الحياة على األرض

 

 ـ السياسات الواجب إتباعها للحفاظ على البيئة وتحقيق هدف التنمية المستدامة في اليمن6
يعاني موضوع البيئة في اليمن من االفتقار الشديد للمعلومات الدقيقة والمراجع العلمية والرصد الدائم للمتغيرات ، ولكن بالرغم من

إن حماية استمرارية التنمية وتحقيق االستغالل األمثل ل  .فهناك صورة عامة تقريبية عن الوضع البيئي في اليمن وماذا يجب عمله
يتطلب توجيه العناية الفائقة لتلبية االحتياجات األساسية للمجتمع ، وتوفير الرفاهية للمواطنين ، وتعزيز الشعور باالنتماء والتفاعل

 :مع معطيات البيئة ويتحقق ذلك من خالل اآلتي
 .ـ التوسع في المشروعات األقل استخداما للموارد األقل تلوثا للبيئة

ـ مواجهة االزدياد السكاني وتكامل استخدام العمالة بين المحافظات ؛ تطوير برامج التعليم وتنمية القوى البشرية وتنظيم هجرة
 .العاملة ودعم برامج الرعاية الصحية

ـ تعزيز القدرات الذاتية من خالل توطين العمالة والخبرة ، واألخذ بما يتالئم مع القدرات الخالقة واالحتياجات الفعلية للوطن اليمني
ـ العمل على إدماج دراسات تقييم األثر البيئي في برامج التنمية الوطنية بهدف الحد من أثر الملوثات على البيئة وتأكيد الموائمة

 .للمشروعات الكبرى
 :اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بدعم أساليب ونظم اإلدارة البيئية وذلك من خالل

ـ إدماج التكاليف البيئية في عناصر كلفة اإلنتاج ودراسات الجدوى للمشروعات اإلنمائية ، وتوجيه سياسة التسعير بغرض اس
 .الموارد وترشيد كل من اإلنتاج واالستهالك

ـ تنسيق السياسات االقتصادية والمالية في إطار خطط التنمية الوطنية بهدف الحد من استيراد مكونات اإلنتاج والمنتجات ذات
  .البيئية الضارة وتوجيه مزيد من االستثمارات للخدمات البيئية في المواقع المحرومة في الريف والمستوطنات في المدن 
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ـ فرض رسوم على مصادر التلوث كرادع اقتصادي لتشجيع الحد من اإلنبعاثات الضارة واستخدام العائد لتعزيز االستثمارات الحكوم
  .برامج معالجة التلوث 

ـ تطوير الهياكل اإلدارية والتشريعات البيئية بما يتضمن مرونتها واستجابتها لالحتياجات الفعلية وإعداد اللوائح التنفيذية بما بكفل
  .بدون أعباء اقتصادية فادحه  بها

ـ دعم إنشاء هياكل المركزية لتنفيذ برامج حماية البيئة في المجتمعات الحضرية والمدن الصناعية الكبرى ، وتحقيق استقاللها
 .واإلداري وتنسيق عالقاتها مع اإلدارة المحلية والهيئات المركزية في الدولة

 :المراجع العربية
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