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 ملخـــــــــص
 

ظاهرة التصحر إحدى أخطر المشاكل التي تهدد أراضي الجمهورية اليمنية ومواردها           
الطبيعـية األخـرى ، وتسارع إنتشار هذه الظاهرة نتيجة الضغط المتزايد على هذه الموارد               
 الطبيعـية الرئيسـية ، مما أدى الى تراجع إنتاجيتها ، ويأخذ التصحر في اليمن أشكاالً متعددة             

من أراضي البالد تعاني من التصحر بدرجات متفاوته        % 97وتشير التقديرات الى أن حوالي      
، لذلـك سـارعت الحكومـة اليمنية الى التوقيع والتصديق على إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة         
التصحر لمشاركة المجتمع الدولي في جهوده الرامية الى مكافحة هذه الظاهرة السلبية الخطيرة             

 : قي هذا التقرير الضوء على التدابير التي إتخذتها الجمهورية اليمنية لتنفيذ هذه االتفاقية ، ويل
 
 :االستراتيجيات واألولويات الموضوعة في إطار خطط وسياسات التنمية المستدامة  -1

وضعت اليمن ضمن إستراتيجياتها وأولوياتها إقامة المشاريع التنموية المتكاملة ضمن          
لمستدامة ، بعض هذه المشاريع ذات االهتمام بقضايا التصحر تنفذ وفقاً للخطط            إطـار التنمية ا   

التي تتضمن  )  2005-2001( الوطنـية مثل الخطة الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية         
مشـاريع الحفـاظ على الموارد المائية وتنميتها وترشيد إستخدامها إضافة الى القضايا البيئية              

تنفيذ معظم نشاطات هذه الخطة ومازال العمل مستمراً بها حتى األن ، أما             األخـرى ، وقد تم      
الخطـة الوطنية لإلجراءات البيئية فقد حددت األولويات للمشاكل البيئية في اليمن والتي تمثلت         
بمعالجـة مشـاكل تدهور االراضي والموارد الطبيعية وإستنزاف المياه الجوفية وتلوثها ، كما           

طنية لمكافحة التصحر واعتبرت هذه الخطة مرجعاً أساسياً في مجال          خصصـت اليمن خطة و    
مكافحـة التصـحر لكل المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية في التعرف على حقيقة الوضع              
القائم واإلجراءات المطلوب إتخاذها ، وقد سبق أن نفذت اليمن عدداً من المشاريع ذات العالقة               

مناطق مختلفة من البالد هدفت الى مقاومة إنجراف التربة         المباشـرة بقضـايا التصـحر في        
وتثبيت الكثبان الرملية وحصر وتصنيف االراضي الصالحة للزراعة والحفاظ عليها ومشاريع           
أخرى تهدف الى تنمية الغابات وزيادة المساحات الخضراء ، كما أن هناك مشاريع مماثلة تنفذ               

ألقاليم البيئية في البالد وتهدف بمجملها الى مكافحة        حالـياً ، ومشاريع مستقبلية موزعة على ا       
أشـكال التصـحر المختلفة ،ومن أهم البرامج ذات العالقة بقضايا التصحر التي تنفذها اليمن               
بـرنامج التخفيف من حدة الفقر الذي يهدف الى تنمية المناطق معتمداً على إستراتيجية تقوية               

لعاجلة على عملية التنمية في أيدي المجتمعات       المجـتمعات المحلـية بحيث توضع السيطرة ا       
م والتي تهدف الى معالجة االختالل      1998المسـتهدفة ، كما أعدت إستراتيجية المياه منذ عام          

 . المزمن في معادلة السكان وموارد المياه 
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 :  التدابير المتخذة لتطبيق االتفاقية -2
 ) NCB(كهيئة للتنسيق الوطني    تـم تحديـد اإلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر          

بإعتبارها الهيئة الوطنية المعنية بتنفيذ النشاطات ذات العالقة بإدارة الموارد الغابوية والرعوية            
 : ومكافحة التصحر ، ويتم تنفيذ االتفاقية ضمن اإلدارة وفق أداتين أساسيتين هما 

ة التصحر كنقطة إتصال  فقد عين مدير عام إدارة الغابات ومكافح     )FP( نقطة االتصال     - أ
وطنـية لمـتابعة تطـورات االتفاقية وتنفيذها على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية             

 . واإلقليمية والدولية 

ية لمكافحة التصحر        - ب  التـي تضم في عضويتها ممثلين من كافة محافظات          الشبكة الوطن
وتسليط الضوء  الجمهورية وتقوم بتجميع وتحديث المعلومات الخاصة بمكافحة التصحر         

علـى المـناطق المتأثرة ذات األولوية في مكافحة التصحر ، والمشاركة في األمسيات           
اإلرشـادية والتواصـل والتنسيق مع المستهدفين في المناطق المتضررة ، ويتم العمل             
حالياً على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشبكة لتشمل مجموعة المؤسسات الحكومية            

ت العالقة بمكافحة التصحر ، يتم االتصال والتنسيق بين أعضاء          وغـير الحكومـية ذا    
الهيـئة وأصحاب العالقة وفقاً للنشاطات الجارية بواسطة االتصال المباشر أو بوسائل            
االتصـال السـريع مثل الفاكس والهاتف ، كما يتم التواصل مع الجهات دون اإلقليمية               

محمول والبريد اإللكتروني وشبكة    واإلقليمـية والدولـية بواسـطة الفاكس والهاتف ال        
اإلنترنت ، وتتولى الهيئة تنفيذ فعاليات برنامج العمل الوطني وما يماثلها من نشاطات              
مكافحـة التصـحر في مجال بناء القدرات وإدارة الغابات والمراعي الطبيعية ومساقط        

مات غير  المـياه وإعداد الخرائط وإنشاء المشاتل والتشجير ، كما تدعم مشاركة المنظ           
الحكومـية خاصـة جمعـيات المرأة واالتحاد التعاوني الزراعي في نشاطات مكافحة             

 . التصحر 
 
 
 
 
 
 
 : عمليات المشارآة لدعم إعداد وتنفيذ برنامج العمل الوطني -3

ال يمكـن إحـداث تنمـية مسـتدامة دون إدماج المشاركة بمستوياتهم المختلفة ضمن               
عتراف أن هناك قصور في البيانات الوصفية والكمية المتعلقة         إستراتيجيات التنمية ، وينبغي اال    

بحالـة وأوضـاع المـوارد الطبيعية في البالد وبناء عليه هناك قصور في جانب المشاركة                
والتوعـية حـول الـتدهور البيئي واآلثار المترتبة عليه وبالتالي قصور في المشاركة بإعداد               
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ال فإن التوعية والمشاركة قد تنامت في اآلونة        وتنفـيذ بـرنامج العمل الوطني ، وعلى كل ح         
األخـيرة بفضـل الجهـود المبذولة من جانب اإلرشاد واإلعالم الذي تقوم به اإلدارة العامة                
للغابـات ومكافحة التصحر والتي أستهدفت جماهير واسعة ، وقد توسعت عمليات رفع درجة              

ك من خالل قطاعات اإلعالم     الوعـي حالـياً لـزيادة إدارك الجماهـير لمخاطر التصحر وذل           
والتربـية والتعلـيم واألوقـاف واإلرشاد والشباب والرياضة ووزارة السياحة والبيئة ، ومن              
الجديـر بالذكـر أن اليمـن بدعـم مـن المملكة الهولندية تنفذ مشروعاً حول سياسية النوع                  

ة ومساهمتها في   فـي الزراعة واألمن الغذائي إيماناً منها بدور المرأ         ) Gender( االجتماعـي   
حماية وإدارة الموارد الطبيعية ومكافحة تدهورها ومشروع مساقط المياه وإعادة إستخدام المياه            

 . العادمة في المناطق الشبة حضرية 
 
رنامج العمل الوطني بالتعاون مع دول األطراف                    -4 يذ ب يات االستشارية الخاصة بدعم وتنف العمل

 : ة المتقدمة وغيرها من الهيئات المعني
 فتحـت الجمهوريـة اليمنـية المجـال لكافة الشركاء اإلقليميين والدوليين من خالل              
خـبرائهم العامليـن فـي االراضـي اليمنية في مشاريع التعاون الثنائي أو المتعدد األطراف                
للمشـاركة فـي تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر أو خطة العمل البحثي ومشاريع               

 العالقـة بمكافحة التصحر ، وكذا وجهت الدعوة الى هؤالء الشركاء            الخطـة الخمسـية ذات    
للمشاركة في ورشات العمل الوطنية الخاصة بمكافحة التصحر وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية            
المـتدهورة وتفعـيل دور المـرأة والمشـاركة الشعبية ومن أهم النشاطات القائمة مع هؤالء                

 : الشركاء 

ية المستدامة الذي يتكون من سبعة برامج فرعية ، ويهدف الى بناء            برنامج اإلدارة البيئ   .أ 
قـدرات عـدد مـن المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في اإلدارة البيئية              

 . ومجاالت تدهور االراضي واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية 

ت وإدارة مساقط   مشروع الحفاظ على االراضي والمياه الذي يهدف الى صيانة المدرجا          .ب 
المـياه وتثبيـت الكثبان الرملية وتحسين استعمال المياه في ميدان الري ووضع أسس              

 . لمراقبة المياه ، وبناء وتأسيس المشاتل الحراجية 

مشروع حماية البيئة في تهامة الذي يهدف الى دعم برامج الحكومة في تحسين الوضع               .ج 
 . المعيشي في المناطق الريفية 

رة المستدامة لإلدارة البيئية الذي يهدف الى بناء القدرات اإلدارية والفنية           مشروع اإلدا  .د 
 . للهيئة العامة للموارد المائية 
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مشـروع تطوير الغابات الذي يهدف الى دعم اإلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر              .ه 
فـي تطوير الخطط المتعلقة بقطاع الغابات ووضع نظام لإلعالم وجمع المعلومات عن             

 .الموارد الطبيعية وإدارتها

مشـروع مسـاقط المياه وإعادة إستخدام المياه العادمة في المناطق الشبة حضرية في               .و 
اليمـن والـذي يهـف إلى حماية الغطاء النباتي وتنمية المرتفعات المتدهورة وحماية              
المناطق الساحلية الشبة حضرية من زحف الرمال وإستخدام المياه العادمة المعالجة في            

 . التشجير 

 . مشروع التنمية الريفية في المحافظات الجنوبية  .ز 

 . مشروع التنمية الريفية في محافظة المهرة  .ح 

مشـروع تطويـر وتحديد المشاريع السياحة وإنشاء المحميات الطبيعية في محافظات             .ط 
 . الحديدة ، حضرموت ، المهرة ، خليج عدن 

 ، دعت اليمن الشركاء اإلقليميين      وبغـية تنفـيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر        
والدوليين للمشاركة في عدد من ورشات العمل أهمها الندوة الوطنية لمكافحة التصحر            
والورشـة الوطنـية لمراجعة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وورشتي العمل الفنية            

تعراض االولى والثانية إلعداد سياسة وطنية إلدارة مساقط المياه والملتقى الوطني إلس          
وإقـرار الخطـة الوطنـية لمكافحـة التصحر وورشة العمل الخاصة بتقييم ووضع              
االستشـعار عـن بعـد ونظـم المعلومات الجغرافي في اليمن والملتقى العلمي حول               
إسـتراتيجية الزراعة اليمنية في القرن الواحد والعشرين وورشة سياسة إستخدام المياه    

 . العادمة المعالجة 
 
 : متخذة أو المخطط لها في إطار برنامج العمل الوطني التدابير ال-5

م قام برنامج األمم المتحدة للبيئة      1990بطلب من حكومة الجمهورية اليمنية وفي عام         
)UNEP  (   واللجـنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا )ESCWA (  بإعداد الخطة الوطنية

خطة التي قد وضعت قبل الوحدة اليمنية       وتعتبر إستكماالً لل  ) األولـى   ( لمكافحـة التصـحر     
للمحافظات الشمالية واساساً البرنامج العمل الوطني الخاص بمكافحة التصحر ومن خالل تلك            
الخطة جرى تشخيص شامل للقدرات السابقة والمتوفرة وقد ساعد هذا التشخيص على صياغة             

 التنمية المستدامة للبالد عبر     م والتي تهدف إلى المساهمة في     2000الخطة الوطنية الثانية لعام     
 الجمعيات الغير   –المجتمعات  المحلية    ( دعـم القـدرات والمشـاركة الفاعلة للمجتمع المدني          

في إطار مشاريع وبرامج المكافحة     )  الجمعيات النسوية    – االتحـادات التعاونـية      –حكومـية   
 : التصحر وذلك من خالل 
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 . ض بهدف تحقيق األمن الغذائي الصيانة واإلدارة المتكاملة الموارد األر -

 . تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية للمساهمة في مكافحة الفقر  -

تحسـين البـناء المؤسسي واآلليات وكذا اإلطار التشريعي وذلك بهدف المكافحة             -
 . الفعالة للتصحر 

  .تحسين المعرفة المتكاملة لمكافحة التصحر ومتابعة وتقييم أثار التصحر والجفاف -
 

وتتضمن الخطة عدداً من اإلجراءات الهادفة الى تحسين البنية المؤسسية وتعزيز حالة            
المعـرفة ، نفذت منها تطوير اإلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر وإصدار قانون حماية              
البيـئة وإنشاء صندوق دعم االنتاج الزراعي والسمكي والصندوق االجتماعي للتنمية وبرنامج            

فقـر وخلق فرص عمل ، ومشاريع التنمية الريفية ، والهيئة العامة للموارد المائية              مكافحـة ال  
وإحياء وتفعيل اللجنة العليا للتشجير ، ومن التدابير المخطط لها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة              
التصـحر التـي سـوف تمثل فيها كل الوزارات والمؤسسات والمنظمات الرسمية والشعبية              

لعالقـة ، ومـن الجديـر بالذكر أنه يشارك في إتخاذ كافة التدابير الخبراء               والطوعـية ذات ا   
 . الوطنيين الذين شاركوا بشكل فعال في شبكات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية 

 
 :  المخصصات المالية من الميزانيات الوطنية والمساعدات المالية لدعم عمليات التنفيذ-6

بير الالزمة لضمان تمويل مشاريع مكافحة التصحر       أتخـذت الجمهوريـة اليمنية التدا     
وفـق خطـة مالية سنوية تتناسب مع المشاريع والبرامج الواردة في الخطة الخمسية والخطة               
الوطنـية لمكافحـة التصحر ،وتعمل على جعل هذه التدابير مستدامة عن طريق إحداث آليات               

ع االنتاج الزراعي والسمكي ،     ضـمان الـتمويل ، ومن أهم هذه التدابير إنشاء صندوق تشجي           
ومن أهم موارد هذا الصندوق تحصيل ريالين عن كل لتر ديزل يستخدم في الجمهورية لصالح               
تطويـر القطـاع الزراعـي ودعـم صغار المزارعين ، إضافة الى ما تخصصه الدولة من                 

ات موازنـتها العامـة للصـندوق والمعونات والهبات ، أما المخصصات المالية من الميزاني             
الوطنـية فتتجلى بتوفير الطاقم البشري الالزم إلعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التصحر             
،وتوفـير المبـنى واألثـاث الـالزم لهيئة التنسيق الوطني ، إضافة الى المشاركة في تمويل                 
المشـاريع الممولـة خارجـياً مثل مشروع إدارة مساقط المياه وإعادة إستخدام المياه العادمة               

ممولـة مـن الحكومة الهولنديةومشروع التنمية الريفية في المحافظات الجنوبية ، ومشروع             ال
التنمـية الريفـية لمحافظـة المهرة ومشروع  تطوير وتحديد المشاريع السياحية والمحميات              

ونظراً لوجود الجمهورية اليمنية .  الطبيعـية وجمـيع هـذه المشاريع تشارك بتمويلها الدولة      
األقـل نمـواً ، فإنها تحصل على الدعم المالي والفني من عدد من الدول               ضـمن األقطـار     
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 البنك - الصندوق العربي FAO – UNDP – IFAD – IDA- ألمانيا –والمنظمات أهمها هولندا 
اإلسـالمي ، ورغم الموارد المالية التي خصصت من الميزانيات المحلية والمساعدات المالية             

مج الوطني لمكافحة التصحر يحتاج الى المزيد من الدعم المالي          الخارجـية ، فـإن تنفيذ البرنا      
 : والفني ، فمن حيث المساعدات المالية يمكن إعتماد المبادئ التالية لزيادة الدعم المالي وهى 

 . توفير مخصصات مالية إضافية من الميزانيات الوطنية لمكافحة التصحر  .أ 

 . ي المشاريع التنموية إيجاد المكون المالي الخاص بمكافحة التصحر ف .ب 

 . تشجيع إقامة المشاريع الحدودية بتمويل مشترك  .ج 

 . زيادة التنسيق مع الصناديق المحلية  .د 

 . تشجيع مصادر الدعم المالي اإلقليمي والدولي  .ه 
 

أما في مجال التعاون الفني فإنه يقترح تطوير هذا التعاون مع دول األطراف المتقدمة              
 : مية المعنية وذلك كما يلي والمنظمات الدولية واإلقلي

 . رفع مستوى التبادل العلمي في مجاالت مكافحة التصحر  .أ 

 .دعم المشاريع المستعملة للتقنيات التقليدية في حصاد المياه وصيانة الموارد  .ب 

 . تشجيع إستقرار التجمعات السكنية الريفية وتقليل الهجرة الى المدن  .ج 

 . تصحر إنشاء مركز متخصص في مجاالت مكافحة ال .د 

 . تشجيع إستخدام التقنيات الحديثة في إيجاد بدائل الطاقة  .ه 

زيـادة إسـتخدام صـور األقمار الصناعية وإنشاء نظم المعلومات الجغرافية في              .و 
 . مراقبة التصحر ومكافحته وتأسيس قواعد المعلومات النوعية 

 
 : امج العمل  الدالئل والمؤشرات المستخدمة لقياس التقييم والتقدم في تطبيق برن-7

ال يوجـد حـتى األن لدى اليمن دالئل ومؤشرات نظامية للتقييم ورصد التقدم ، ولهذا      
السـبب إستخدمت مجموعة الدالئل والمؤشرات الموزعة من قبل السكرتارية الدائمة لالتفاقية            
أو المعتمد ، من قبل بعض الدول األطراف ،وفيما يلي أهم الدالئل والمؤشرات التي استخدمت               

 : في هذا المجال 

إسـتحداث وزارة السـياحة والبيئة وتشكل في إطارها هيئة لحماية البيئة وأخرى              .أ 
 . للسياحة 

 . إنشاء وحدة للمتابعة والتقييم في هيئة التنسيق الوطني وآلية للنظام والمراقبة  .ب 
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البدء في تأسيس وحدة نظام معلومات جغرافية كبداية لتأسيس نظام معلومات على             .ج 
إلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر ومركز لالستشعار عن بعد ونظم          مستوى ا 

 . المعلومات الجغرافية على المستوى الوطني 

 . إصدار التقارير الربعية والسنوية في مجال  مكافحة التصحر  .د 

 . تنفيذ المشاريع الرائدة وتعميم نتائجها على المناطق المماثلة  .ه 

  ) .  Gander( ع سياسة النوع االجتماعي تفعيل دور المرأة من خالل مشرو .و 

 . إدخال برنامج العمل لمكافحة التصحر ضمن خطط التنمية  .ز 

تطويـر الـتعاون مـع الشـركاء الدوليين من خالل توقيع االتفاقيات االقتصادية               .ح 
 . واالجتماعية 

 . تبني عدداً من المعارف التقليدية التي تراكمت عند المزارع اليمني عبر السنين  .ط 
 

مـا ورد سـابقاً يمكن المالحظة أن الجمهورية اليمنية بدأت بتنفيذ عدد من األنشطة               م
المـتعلقة بتطبـيق إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وقد واجهت بعض المعوقات في هذا             
المجـال مـثل الحاجـة الى الكادر البشري المؤهل ونقص التجهيزات الحديثة الالزمة إلنشاء          

، وقد أثبتت التجربة أن الشراكة والتعاون مع دول  األطراف المتقدمة            شـبكات المعلومـات     
والمـنظمات اإلقليمـية والدولـية المعنـية قد مكنت هيئة التنسيق الوطني من تنفيذ إجراءات                
االتفاقـية ، خاصة ما يتعلق بتفعيل دور المرأة وزيادة المشاركة الشعبية وتأهيل الكوادر الفنية               

 .  الحكومية في مجال البيئة ومكافحة التصحر وتأسيس الجمعيات غير

والشـك أن إستمرارية تنفيذ فعاليات االتفاقية بشكل أوسع وافضل يحتاج الى تضافر             
الجهـود وتوفر مجموعة من العوامل األساسية أهمها الدعم الفني وتوفير المخصصات المالية             

 . ي هذا المجال التي ستساعد الجمهورية اليمنية على مسايرة الركب العالمي ف
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 : مقدمة 
تقــع الجمهوريـة اليمنية في الجزء الجنوبي الغربي من شبة الجزيرة العربية بين خطي               

بدون  (2كم555.000 شرقاً وتغطي مساحة إجمالية قدرها       54.41 شماالً وخطي طول   20.12عرض  
 جزيرة في البحر العربي والبحر األحمر أكبرها        120الـربع الخالـي باالضافة الى وجود أكثر من          

ـ   م ، ويعتبر اليمن     99 مليون نسمة بحسب إحصائيات عام     17.7و يبلƸ عدد السكان     ) رة سقطرة   جزي
مـن المـناطق الجافـة وشـبه الجافـة ذات الموارد الطبيعية المحدودة ويعاني من جفاف مناخه ،                   
وتضاريسـه الجبلـية والسهلية والصحراوية المتنوعة والتي تعاني من محدودية المياه فيها وكل ذلك               

 . دي الى نشوء بيئة قاسية ومتقلبة يؤ

من % 17ويشـكل القطـاع الزراعي مورداً هاماً في بيئة االقتصاد اليمني ويساهم بحوالي               
من السكان في معيشتهم على الزراعة والرعي ، ويمثل         % 76الناتج المحلي اإلجمالي ويعتمد حوالي      

لمياه مما أدى الى إستنزاف المياه من ا% 90مـن إجمالـي القوى العاملة ، وتستهلك الزراعة         % 58
الجوفـية فـي أغلب األحواض المائية وبالتالي ظهور مؤشرات التصحر ، كما تصنف اليمن ضمن                
البلدان الفقيرة ، حيث تشير التقارير الى تفاقم نطاق الفقر في السنوات األخيرة والذي يدفع الكثير الى                 

 . الطبيعية ويخلق عقبة في وجه التنمية المستدامةممارسة أنشطة إقتصادية مضرة بالبيئة والموارد 

يـأخذ التصـحر فـي الجمهوريـة اليمنية أشكاال متعددة تتمثل في تدهور الموارد الطبيعية                
المختلفة من أراضى ومياه ونبات وحيوان فطري ، وتظهر اآلثار السلبية على الغطاء النباتي وإنتاجية 

من % 97ة الفطرية وتشير التقديرات إجماالً الى أن        األرض والمـياه السـطحية والجوفـية والحـيا        
االراضي في الجمهورية اليمنية تعاني من التصحر بدرجات متفاوته ذات أشكال متعددة مثل التعرية              
الهوائـية والمائـية وتملـح التربة وزحف الرمال والتوسع العمراني ، وتلعب العوامل الطبيعية مثل                

والبد من االشارة هنا الى     . ة دوراً هاماً في تطور عمليات التصحر        المناƢ والطبوغرافيا والجيولوجي  
أن أكثر األسباب شيوعاً والمؤدية الى التصحر هى المشاكل الناتجة عن النمو السكاني وإزدياد الطلب               
على الغذاء واألعالف وحطب الوقود وخشب البناء ، مما يؤدي الى تدهور الموارد الطبيعية المختلفة               

 إستخدام الموارد األرضية والحراجية والرعوية ويضاف الى ذلك الممارسات الزراعية           نتـيجة سوء  
 . غير المناسبة

ونتـيجة لكل هذا فقد حرصت حكومة الجمهورية اليمنية على متابعة نشوء االتفاقية الدولية              
المفاوضات ومروراً ب ) قمة األرض   ( لمكافحـة التصحر منذ بدايتها االولى في مؤتمر البيئة والتنمية           

 . الحكومية لصياغة االتفاقية الدولية وحتى التوقيع عليها 

كمـا تولي حكومة الجمهورية اليمنية أهمية قصوى لتنفيذ االتفاقية وما ينبثق عنها من برامج         
إقليمـية وطنية لمعالجة مشكلة التصحر ، ولذلك فإن هذا التقرير يلقي الضوء على حالة التصحر في                 

ة قبل توقيع االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر والتدابير التي إتخذت لتنفيذ االتفاقية            الجمهوريـة اليمني  
 . والصعوبات التي تواجه تنفيذها 

 
 :  االستراتيجيات واألولويات الموضوعة في إطار خطط وسياسات التنمية المستدامة -1
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جهود فردية  بـدأت الجهـود لمكافحة التصحر في اليمن منذ وقت مبكر ولكنها كانت               
يقـوم بها المزارعون من أجل حماية مزارعهم أو منازلهم من زحف الرمال أو مدرجاتهم من                
الـتعرية المائية ، وهناك محاوالت من جهات رسمية متفرقة دون تخطيط أو تنسيق فيما بينها                

ضعت وأكـثرها تمـثل جهوداً ال تتوفر لها البيانات الكافية ، وخالل الثالثين السنه األخيرة و               
اليمـن ضمن إستراتيجياتها وأولوياتها إقامة المشاريع التنموية المتكاملة في عدد من المناطق             
وتضـمنت الخطط الخمسية المتتالية المنفذة ضمن إطار التنمية المستدامة بعض المشاريع ذات             

 . االهتمام بقضايا التصحر وفيما يلي عرضاً لبعض هذه الخطط والمشاريع 
 
 ) م 2005 –م 2001( الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية  الخطة – 1 - 1

تعتـبر الخطة الخمسية الثانية من حيث المبدأ استمراراً ألهداف أو استراتيجية الخطة              
الخمسـية األولـى حيـث تشتركان في مواجهة محدودية الموارد الطبيعية والمالية وانخفاض              

اً السعي لترشيد استخدام تلك الموارد وتحقيق نمو        الدخل وتدني مؤشرات التنمية البشرية وايض     
اقتصادي مرتفع وزيادة مساهمة قطاع اإلنتاج السلعي في الناتج المحلي اإلجمالي ورفع كفاءة             
األداء وتنمـية المـوارد البشرية غير أن الخطة الخمسية الثانية تمثل الحلقة األولى في سلسلة                

لخطوة المبادرة والجريئة في تحديد ووضع األهداف        وا 2025خطط الرؤية االستراتيجية لليمن     
كما تهدف الخطة إلى وضع     . والسياسـات واالجـراءات التي تمهد لتحقيق تطلعاتها وغاياتها          

اإلطـار الرامـي لدعم وتعديل هيكل االقتصاد الوطني نحو تنويع القاعدة اإلنتاجية من خالل               
 في االقتصاد باإلضافة إلى التركيز على       التركـيز علـى القطاعات واألنشطة الرائدة والواعدة       
 . سياسات التخفيف من الفقر كأولوية ال يمكن تجاهلها

كمـا ركـزت الخطة على العناصر واالستراتيجيات ذات األولوية والتي لها عالقة في مجال               
 . 2005-2001البيئة ومكافحة التصحر كما ورد في الخطة الخمسية 

اتيجية ذات أولوية ومن هذه القضايا يمكن       ركـزت هـذه الخطـة على عناصر إستر         
 : التنوية الى بعضها والتي لها عالقة بحماية البيئة ومكافحة التصحر مثل 

 . تنمية الموارد البشرية والتعليم المهني والفني  -

 . تنمية قطاع الغاز  -

 . تنمية قطاع السياحة  -

 . الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها وترشيد إستخدامها  -

 . ضايا البيئة ق -

 . فرص االستثمار للقطاع الخاص  -
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وتـم تنفيذ هذه النشاطات التي تضمنتها الخطة و العمل مستمراً بها ليتم تحقيقها حتى               
 .  م 2005نهاية الخطة ، وسوف يتم التقييم النهائي خالل عام 

 
 : NEAP خطة العمل الوطنية للبيئة -2 - 1

حت إشراف مجلس حماية البيئة سابقاً ، ويتم        م ت 1996تـم إعداد هذه الخطة في عام         
وبمشاركة واسعة  ) الهيئة العامة لحماية البيئة     ( تنفـيذها حالياً من قبل وزارة السياحة والبيئة         

من الجهات ذات العالقة وقد عمل مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين بالتعاون مع البنك              
 . الدولي على إعداد هذه الوثيقة الهامة 

 : وحددت هذه الخطة األولويات للمشاكل البيئية في اليمن والتي تمثلت على النحو التالي 

 . إستنزاف المياه الجوفية وتلوثها  -1

 . تدهور االراضي  -2

 تدهور الموارد الطبيعية  -3

 . إدارة المخلفات السائلة والصلبة  -4

 في حل هذه    واقترحـت الخطة برنامجاً تنفيذياً يتضمن عدد من المشاريع التي تساعد          
 .  مليون دوالر 40المشاكل حيث قدرت التكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج بـ 

وحضـيت هـذه الخطـة بإهتمام المنظمات اإلقليمية والدولية ، وتجلي هذا من خالل               
 مليون دوالر من خالل     12سبعة مشاريع بمبلƸ إجمالي يقدر بـ       ) 7( المسـاهمة فـي تمويل      

يئية المستدامة ، وأغلب هذه المشاريع ذات عالقة مباشرة بمكافحة          تنفـيذ بـرنامج اإلدارة الب     
ويتم في الوقت الحالي استكمال اإلجراءات الخاصة       .التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي      

 . بتمديد برنامج اإلدارة البيئية المستدامة لمرحلة ثانية
 
 :  الخطة الوطنية لمكافحة التصحر -3– 1

طـة وطنية لمكافحة التصحر مع ظروف إعادة الوحدة اليمنية          تزامـن إعـداد أول خ      
م ومـا تالهـا من ظروف سياسية وإقتصادية وإجتماعية صعبة مرت بها البالد ومنها               1990

عـودة المغتربيـن بعـد حـرب الخلـيج ، إن هذه الظروف قد أثرت سلباً على تنفيذ الخطة                    
 فقد أعتبرت هذه الخطة مرجعاً وإسـتكمال اإلجـراءات الالزمـة وفق ما رسم له ، ومع ذلك    

أساسياً في مجال مكافحة التصحر لكل المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية في التعرف على             
حقـيقة الوضـع القـائم واإلجـراءات المطلوب إتخاذها ، كما ساعد تشخيص الخطة لقضايا                

ر التصحر الواقعة   التصحر في رفع الوعي لدى الكثيرين على كافة المستويات واإللمام بمخاط          
 . فيه البالد 
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ومـن المعروف أن الحصول على مصادر التمويل لمشاريع مكافحة التصحر ما تزال              
معضـلة أمـام الدول األقل نمواً ومنها اليمن ومع ذلك فقد تحققت بعض المنجزات في مجال                 

 . مراقبة مكافحة التصحر أو المجاالت األخرى ذات العالقة 
 

هنا أن مشكلة التصحر والخطة الوطنية أصبحت موضوعاً لعدد من          والجدير باإلشارة    
الورشات والندوات واللقاءات داخل اليمن ، ومنها الندوة الوطنية لمكافحة التصحر التي عقدت             

م ، وشاركت فيها الجهات ذات العالقة       1996 نوفمبر   8 – 3فـي صـنعاء خـالل الفترة من         
، ومن أهم التوصيات     ) UNCCD( ن ممثل عن    داخلـياً وخارجياً وكان من ضمن المشاركي      

لهـذه الـندوة التأكـيد علـى ضرورة التوقيع على االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر من قبل                 
 . الجمهورية اليمنية 

 التخطيط  –البرنامج الفرعي الثالث    ( ومـن خـالل برنامج اإلدارة البيئية المستدامة          
الوطنية الثانية لمكافحة التصحر والتي تم اقرارها من        فقد تم أعداد الخطة     ) لمكافحة  التصحر  

م وقد تم أعداد هذه الخطة      2000-12-5 بتاريƣ   259قـبل مجلـس الوزراء في جلسته برقم         
. بمشاركة العديد من الجهات المحلية والمنظمات الحكومية والغير حكومية والمنظمات الدولية          

ويتم حالياً التواصل مع    .أعداد الخطة   كمـا تـم التركـيز علـى مـبدأ المشاركة الشعبية في              
المـنظمات الدولية عبر وزارة التخطيط والتنمية بشأن ايجاد مصادر لتمويل البرامج والخطط             

 . بهدف تنفيذها .الواردة في الخطة
 
 :  المشاريع ذات العالقة المباشرة بقضايا التصحر – 4 - 1

ى مكافحة التصحر وفيما يلي     نفـذت وتـنفذ اليمـن عدداً من المشاريع التي تهدف ال            
 : إستعراض ألهمها

 : المشاريع المنتهية  - أ

 . م 1976مشروع تشجير مساقط المياه ومجاري األودية  -

 .م1986 – 1980مشروع حراز الرائد للتشجير ومقاومة إنجراف التربة  -

 , م 1991-1980 لǖبحاث الزراعية والغابوية –مشروع ذمار  -

 .م 1983مشروع مودية لمكافحة التصحر  -

 . م 1997 – 1985مشروع تطوير الغابات  -

 . م 1990 – 1985المشروع اإلقليمي لزراعة الهوهوبا  -

 . م 1989 – 1986مشروع الحزام األخضر حول مدينة عدن  -

 . م 1992 – 1988مشروع مأرب للتشجير وتثبيت الكثبان الرملية  -
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 . م 1993– 1990مشروع تهامة لتثبيت الكثبان الرملية  -

 .  حصر وتصنيف االراضي الصالحة للزراعة مشروع -

 . م 1993 – 1991المشروع اإلقليمي لتخطيط وتثبيت الكثبان الرملية  -

 .م 1997-  1993 ) 1( مشروع تنمية التجديد في القطاع الزراعي  -

 . م 1997 – 1995مشروع تنمية الغابات الحضرية  -

 . م 1999 – 1994مشروع تقييم الموارد البيئية إلستخدام األرض  -

 . م 2000 –م 1997برنامج التخطيط لمكافحة التصحر  -

 م 2001 – 1997برنامج المشاركة الشعبية في إدارة الموارد األرضية  -

 . م 2000 – 1998) 2( مشروع تنمية التجديد في القطاع الزراعي  -
 

 : المشاريع تحت التنفيذ  - ب

 . م 2003 –م 1998مشروع التنمية الزراعية في المحافظات الجنوبية  -

 . م وتم تمديدة حاليا2000ً – 1993مشروع الحفاظ على االراضي والمياه  -

 . م 2002 – 1996مشروع حماية البيئة في تهامة  -

 – 1997مشـروع إدارة مسـاقط المـياه وإعادة إستخدام المياه العادمة             -
 . م 2001

 .مشروع التنوع البيولوجي ألرخبيل سقطرة  -

 . م 2004 – 99 –فظة المهرة مشروع التنمية الريفية في محا -

 ) . المحميات الطبيعية ( مشروع تطوير وتحديد المشاريع السياحية  -

 .وهناك بعض من هذه المشاريع التي يتم العمل على تجديدها لمرحلة ثانية

 :  المشاريع المستقبلية -ج

د على ضوء الورشة الوطنية لمراجعة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وتدهور الموار           
م والتي تمخضت عن    2/6/1999 – 30/5األرضية والتي عقدت في صنعاء خالل الفترة من         

وضـع مجموعـة مـن النتائج اإليجابية كان من ضمنها تصور للمشاريع المستقبلية الخاصة               
بمكافحـة التصحر وحماية الموارد الطبيعية الموزعة على األقاليم البيئية المختلفة في اليمن ،              

 : وهى كما يلي 

 : مشاريع اإلقليم الساحلي  ·1
 موقع وإنشاء مصدات الرياح واألحزمة      19وتهـدف الـى تثبيت الكثبان الرملية في         

 .  مواقع 5 موقع وصيانة االراضي الزراعية في 15الواقية في 
 

 : مشاريع اإلقليم الجبلي  ·2
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وتهـدف الـى الحفـاظ على االراضي الزراعية وصيانة المدرجات وإنشاء الحواجز             
 .  موقع 15عية والجابيونات وتشمل الدفا

 
3·  ǎالداخلي ( مشاريع اإلقليم القار ǎالصحراو : ( 

وتهـدف الى المحافظة على االراضي الزراعية في األودية عبر الجابيونات وحواجز            
 مواقع الى جانب إنشاء مصدات الرياح       7دفاعـية وتشـجير جوانب األودية في عدد         

 وحماية الغابات الطبيعية وبخاصة غابة حوف        مواقع 3واألحـزمة الوقائـية في عدد       
 .  موقع 12وتثبيت الكثبان الرملية في عدد 

 
 :  البرامج واالستراتيجيات ذات العالقة بقضايا التصحر - 5 - 1
 ، تضمنته الخطة الخمسية للتنمية االقتصادية       بøرنامج التخفøيف مøن حøدة الفقøر          .أ 

 : ج على ثالثة مكونات م ويشمل هذا البرنام2005واالجتماعية حتى عام 

 . وضع إطار لسياسة وطنية لمحاربة الفقر  -

 . وضع سياسات ونظم للعماله  -

 . مشروع لتمويل المشروعات الصغيرة  -
 

ويهـدف هذا البرنامج الى تنمية المناطق التي تعاني من الفقر معتمداً على إستراتيجية              
لكاملة على عملية التنمية في أيدي      المجتمعات المحلية والتي تضع السيطرة ا     ) تمكين  ( تقويـة   

المجـتمعات المستهدفة وذلك إستناداً الى مبدأ التنمية القاعدية بالمشاركة وهذا يقع في االتجاه              
المعـاكس للمدخل التقليدي المعتمد على التنمية من أعلى الى أسفل وأسلوب الطريقة المحددة              

 . في إعداد برامج ومشروعات التنمية 
 
 ƒ.  الوطنية للسكان االستراتيجية : 

والموارد  % ) 3.7( والتي تهدف الى معالجة إختالل التوازن بين النمو السكاني المتسارع           
 . المحدودة للبالد 

 
وثـيقة االسـتراتيجيات المستقبلية للمرأة المتبناة من قبل اللجنة الوطنية للمرأة في عام               .ج 

 والعمل والصحة ومكافحة    والتـي تهدف الى رفع المرأة نحو مجاالت التعليم        : م  1996
 . الفقر وتقرير اآلليات والبرامج القائمة ، والمشاركة الفعالة في التنمية 

 : االستراتيجية الوطنية للمياǇ   ·د
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 700قـدر العجـز المائي بين االستخدامات المائية والموارد المائية المتجددة بحوالي             
ختالل المزمن في معادلة    م ، لذلك فإن معالجة هذا اال      1995مليون متر مكعب في عام      

السكان وموارد المياه أدى الى وضع االستراتيجية الوطنية للمياه والتي أقرت من قبل             
م بعد رفعها من قبل الهيئة العامة للموارد        1998 ديسمبر   16مجلـس الـوزراء فـي       

المائـية حددت في هذه االستراتيجية أهداف قطاع المياه ومبادئه وتوجيهات الحكومة            
 . حياله 

 

 : وتعتمد االستراتيجية على عدد من المبادئ أهمها 

تعـد كافـة المـوارد المائـية في اليمن ملكية عامة وتقوم الدولة بتوجيه وتنظيم                 -
 . استغاللها 

 . لكل مواطن الحق في الحصول على المياه النقية بما يلبي احتياجاته األساسية  -

 . تنمية االقتصادية واالجتماعية يحتل قطاع المياه المرتبة االولى بين قطاعات ال -

 . يعتبر األمن المائي جزءاً ال يتجزاء من األمن القومي  -

 االستراتيجية الوطنية للمياه أساس لباقي االستراتيجيات والسياسات ذات العالقة   -
 

 : أما أهداف االستراتيجية الوطنية للمياه فهى 

 . حماية الموارد المائية من االستنزاف والتلوث  -

 . الستغالل األمثل لموارد المياه للحصول على أعلى قيمة من هذه المياه ا -

 . توفير إحتياجات المجتمع لكافة األغراض  -

وتوازيـاً مـع إقـرار االسـتراتيجية الوطنية للمياه دعمت بمجموعة من اإلجراءات              
 : المتضمنة 

 . إعداد سياسات للموارد المائية والري ومرافق المياه  -

 .  الموارد المائية ومياه الري ولوائحها التنفيذية إعداد قوانين -

 . إعداد الخطط التنفيذية للسياسات المائية  -

 . إعداد المواصفات والمقاييس للمياه في االستخدامات المتعددة  -

 . التجهيز إلنشاء الشبكة الوطنية للرصد المائي  -

ألهميتها ومعدالت  التجهيز لتصنيف األحواض المائية في الجمهورية اليمنية طبقاً          -
 . إستغالل الموارد المائية في هذه األحواض 

 . إعداد سياسات وإستراتيجيات المساقط المائية في الجمهورية اليمنية  -

 . تبني الحملة الوطنية الشاملة للتوعية الشعبية المائية  -

Ǉ·   ǎالسياسة المائية للر : 
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م بعد  3/3/1999زراء في   تـم الموافقة على السياسة المائية للري من قبل مجلس الو          
رفعهـا مـن قـبل وزارة الـزراعة والري ، وقد أعتمد في إعداد هذه السياسة على                  

 : مجموعة من األسس أهمها 

من إجمالي القوى   % 58القطـاع الزراعـي قطاع إقتصادي هام يعمل فيه قرابة            -
 . العاملة في الجمهورية 

% 90 حيث تزيد حصته عن      القطـاع الزراعي هو القطاع األكثر إستخداماً للمياه        -
مـن إجمالـي إستخدامات المياه سنوياً ، وفي نفس الوقت فإن حصة القطاع من               

مما يستدعى تطوير هيكلة الري وتوفير      % 17الـناتج المحلي االجمالي ال تتعدى       
الدعم الالزم مالياً وفنياً لضمان كفاءة إستخدام موارد المياه وتحقيق أقصى مردود            

 . من هذه الموارد 

يجب تطوير الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها بكل الوسائل المتاحة وإشراك            -
المسـتفيدين فـي إدارة المـياه وفي تحمل جزء مناسب من تكلفة إقامة وتشغيل               

 . وصيانة المنشأت المائية المقامة لهذه األغراض 
 

 : االستراتيجية الوطنية للتنوƱ الحيوǎ   ·و
 األصناف النادرة والمهددة باالنقراض من النباتات       والتـي تهدف الى المحافظة على     

والحـيوانات الـبرية والـبحرية والنقاط الساخنة من التنوع الحيوي وإقامة المحميات             
 . الطبيعية ذات األغراض المختلفة 

 
 : سياسة مساقط المياǇ   ·ز

والتـي تهـدف الـى االستغالل األمثل للموارد الطبيعية في المناطق الجبلية وصيانة              
لمدرجات الزراعية ومكافحة االنجراف المائي وإقامة الحواجز المائية وتوفير المعيشة          ا

 . المناسبة للسكان 
 

 : مركز الموارد الطبيعية   ·ح

والذي انشىء حديثاً بالتعاون مع الحكومة الهولندية كنتاج لمشروعي حصر وتصنيف           
 . راضي االراضي وتقييم الموارد البيئية بغرض إستخدامها في تخطيط اال

 
 

 : صندوق تشجيع االنتاƚ الزراعي والسمكي   ·ط



 9

ويهـدف الـى المشاركة في دعم الجمعيات غير الحكومية والمنظمات الشعبية لتنفيذ             
إنشاء السدود الصغيرة ، توفير شبكات الري       ( مشاريع إستثمارية صغيرة مدرة للدخل      

 ).الحديثة ، تشجيع تطوير الحرف التقليدية 
 

ǎ·  م 2000( يات الزراعة اليمنية سياسات وإستراتيج : ( 
وهى محاولة وضع إطار عمل للتعديالت الهيكلية إلصالح قطاع الزراعة ويهدف الى            

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

مباشرة ولعدد من االسر الفقيرة     حيث يهدف الصندوق الى تقديم المنح المالية النقدية ال        
 . وغير القادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة 

 
 : الصندوق االجتماعي للتنمية   ·ل

م في تميل عدد من المشاريع االƅنمائية في المناطق النائية واالقل           1997بـدأ فـي عام      
ع تنمـية بهدف تحسين األوضاع المعيشية للمجتمعات المحلية وقد غطت تلك المشاري           

مجـاالت متعددة مثل الصحة والتعليم والمياة وتمويل المشروعات الصغيرة والفردية           
 .المدرة للدخل والمولدة لفرص العمل 

 
 -: مشاريع التنمية الريفية -   م

والتـي تهـدف إلى تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية            
مة مشاريع الطرق والتعليم والصحة والمياة      الشـاملة فـي تلك المناطق من خالل إقا        

والـزراعة وغيرها ، باإلضافة إلى تزويد المستهدفين من األفراد األكثر فقراً واسرهم             
كما تساهم هذه المشاريع في تنمية دخول من أنشطة         . باسـباب الحـياة االقتصـادية       

لى مشروعات  ودعم االقتصاد المنزلي القائم ع    )  اقراض –تدريب  ( المشاريع الصغيرة   
 .انتاجية للثروة الحيوانية التي تديرها المراƅة في المناطق المستهدفة
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 :  التدابير المتخذة لتنفيذ االتفاقية -2
وقعـت الجمهورية اليمنية على إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في شهر يونيو              

م ، وتم إقرارها    1996  نوفمبر 28م ، وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب في           1996
م وقد اتخذت لتطبيق    31/12/1996م ، الصادر بتاريƣ     1996لعـام    ) 38( بالقـانون رقـم     

 : االتفاقية جملة من التدابير كما سيأتي شرحه 
 
 :  إنشاء هيئة التنسيق الوطني -1 - 2

تـم تحديـد اإلدارة العامـة للغابات ومكافحة التصحر التابعة لوزارة الزراعة والري               
كهيـئة للتنسيق الوطني في مجال مراقبة ومكافحة التصحر ، بإعتبارها الجهة الوطنية المعنية              
بتنفيذ النشاطات ذات العالقة بإدارة الموارد الغابوية والرعوية ومكافحة التصحر وإعادة تأهيل            

 . االراضي المتدهورة 

 المالي ويعتبر   وتتمـتع هيـئة التنسيق الوطني هذه بالشخصية االعتبارية واالستقالل         
موردها المالي األساسي هو الميزانية الوطنية ، كما تتوفر لديها مجموعة من التجهيزات الفنية              
الالزمـة لتنفـيذ أنشطتها ، وتمتلك موارد بشرية متعددة االختصاصات والمستويات في مجال            

ي الطبيعية  البيـئة والمـوارد األرضـية والمشاتل ومساقط المياه واإلرشاد والغابات والمراع           
ومكافحـة التصـحر وبناء القدرات الذاتية ، ويتم تنفيذ االتفاقية ضمن اإلدارة بواسطة أداتين               

 : أساسيتين هما 
 
  . FPنقطة االتصال   ·أ

عيـن مديـر عـام الغابات ومكافحة التصحر كنقطة إتصال وطنية لمتابعة تطورات              
 واإلقليمية والدولية ، وقد شارك في       االتفاقـية وتنفيذها على المستويات الوطنية دون اإلقليمية       

معظـم الفعالـيات التي أعقبت المصادقة على االتفاقية ، ومن تلك الفعاليات المؤتمر الوزاري               
م ، ومؤتمر األطراف األول 1997للـتعاون بين دول أسيا والمنعقدة في بكين خالل شهر مايو    

م ،  1997أكتوبر  / ري سبتمبر   الذي عقد في مقر منظمة األغذية والزراعة في روما خالل شه          
 نوفمبر الى   30السنغال خالل الفترة من     / وكذلك مؤتمر األطراف الثاني الذي عقد في داكار         

1999 نوفمبر   26-15م ، والثالث الذي عقد في البرازيل خالل الفترة من           1998 ديسمبر   11

ليابان خالل شهر مايو    م  ،  باالضـافة الى إجتماعات المنسقين الوطنيين في أسيا المنعقد في ا              
م ، وحضـور الفعاليات اإلقليمية للجنة الخبراء الدوليين لوضع خطة عمل إقليم غرب              1998

م ، ولجنة الخبراء الدوليين     1998أسـيا والمنعقد بمسقط في سلطنة عŃمان خالل شهر سبتمبر           
م ،  1998 تايالند خالل شهر نوفمبر   / لوضـع برنامج عمل إقليمي ألسيا والمنعقد في بانكوك          

م 22/12/2000-11 ألمانيا خالل الفترة من      –ومؤتمـر األطـراف الـرابع المنعقد في بون          
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وإجتماع المنسقين الوطنيين لدول األطراف في السكرتارية الدائمة لالتفاقية الدولية خالل الفترة            
م ، ومؤتمر األطراف الخامس في ألمانيا خالل الفترة من          2001 إبريل   6 مارس حتى    19من  

 . م 2001أكتوبر 1-2
 
 .  الشبكة الوطنية لمكافحة التصحر -ب

بتوجـيهات مـن وزير الزراعة والري أنشئت الشبكة الوطنية لمكافحة التصحر عام              
م برئاسـة مدير عام الغابات ومكافحة التصحر ، وتضم في عضويتها ممثلين من كافة               1998

 : محافظات الجمهورية وتتلخص واجباتها فيما يلي 

 . ع وتحديث المعلومات الخاصة بمكافحة التصحر تجمي -

تسـليط الضوء على المناطق المتأثرة وإختيار المناطق ذات األولوية في مكافحة             -
 . التصحر 

المشـاركة فـي الـدورات التدريبية الداخلية والخارجية وورƫ العمل المركزية             -
 . واإلقليمية 

 . المشاركة في األمسيات اإلرشادية  -

 . لتواصل والتنسيق مع المستهدفين في المناطق المتضررة القيام بدور ا -

ويـتم العمـل حالـياً علـى توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشبكة لتشمل مجموعة                 
المؤسسـات الحكومـية والجمعـيات الغير الحكومية ذات العالقة في مكافحة التصحر ، مثل               

وهيئات ومشروعات التنمية   إدارات ومكاتب وزارة الزراعة والري في محافظات الجمهورية         
 .  الزراعية والهيئة العامة لحماية البيئة والمنظمات الشعبية والجمعيات األهلية 

 
 :  االتصال والتنسيق بين أعضاء الهيئة -2 - 2

يـتم التنسـيق واالتصـال بين أعضاء الهيئة وفقاً للنشاطات الجارية والمخططة في               
 تبادل المعلومات بين األعضاء والجهات ذات العالقة        الـبرنامج السنوي لمكافحة التصحر ويتم     

بواسـطة االتصـال المباشر ، خاصة فيما يتعلق باإلرشاد وترشيد استخدام الموارد الطبيعية              
وجمـع المعلومات الخاصة بمواضيع التصحر ، كما يتم تبادل المعلومات من خالل المشاركة              

راق العلمية وتقديم محاضرات التوعية ،      فـي الـدورات التدريبية وورشات العمل وإعداد األو        
ويـتخذ أعضاء الهيئة وسائل االتصال السريع مثل الفاكس والهاتف لتبادل المعلومات وعرض             

 . المعوقات أن وجدت والعمل على حلها عن طريق التشاور 

 خاص بإدارة الغابات ومكافحة     GISتخطـط الهيـئة لتأسيس نظام معلومات جغرافية          
 هـذا الـنظام تحـت متناول أعضاء الهيئة والجهات ذات العالقة من              التصـحر، وسيوضـع   

المؤسسـات المعنـية ، حيث ال يتوفر لدى الهيئة أي نوع من قواعد المعلومات الحديثة التي                 
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تساعد على تخزين وتصنيف ومعالجة وإخراج المعلومات المتمثلة بالخرائط والبيانات الوصفية           
 . 

 الكتب والنشرات العلمية الخاصة بإدارة الموارد       وتـتوفر لـدى الهيـئة مجموعة من        
الطبيعـية ، بما في ذلك وثائق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر باللغة العربية وهى اللغة                
المحلـية للجهات ذات العالقة ويمكن تناول هذه الوثائق بالتنسيق مع نقطة االتصال الوطنية ،               

صل والتنسيق مع الجهات دون اإلقليمية واإلقليمية       كمـا يـتم عـن طريق نقطة االتصال التوا         
والدولـية بوسائل االتصال الحديثة المتوفرة لديها والمتمثلة بالفاكس والهاتف المحمول والبريد            

 . اإللكتروني وشبكة اإلنترنت 
 
 :  النشاطات التي تقوم بها الهيئة بالتنسيق والمشارآة مع الجهات ذات العالقة-3 - 2

ة التنسيق الوطنية المتمثلة باإلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر تنفيذ          تـتولى هيـئ    
 :فعاليات برنامج العمل الوطني وما يماثلها من نشاطات مكافحة التصحر وذلك كما يلــي

 . في مجال بناء القدرات ) أ
 . حصر االحتياجات التدريبية في مختلف مستوياتها ومجاالتها  -

 .يل والعمل على تنفيذها هريب والتأوضع مختلف برامج التد -

 .تحديد أولي للقوى العاملة على المستويين المتوسط والبعيد  -

العمـل على نشر الوعي بقضايا الغابات ومكافحة التصحر من خالل مختلف الوسائل              -
 . واإلعالمية  اإلرشادية

 
 :في مجال إدارة الغابات والمراعي الطبيعية ) ب
 تهدف إلى تطوير الغابات والمراعي الطبيعية وإدارتها        وضـع الخطط والبرامج التي     -

 .بصفة رشيدة تضمن إنتاجيتها وعدم تدهورها 

إعـداد وتنفيذ التشريعات الخاصة بالغابات والمحميات الطبيعية بالتنسيق والتعاون مع            -
 . الجهات المختصة ذات العالقة 

 
 :في مجال مكافحة التصحر ) ج
 .ة التصحر بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة مكافحلبرامج ال وطإعداد الخط -

 . لطرق تثبيت الكثبان الرملية واإلجتماعية واإلقتصاديةتنفيذ الدراسات الفنية  -

 .متابعة ومراقبة مواقع الكثبان الرملية ورصد التغيرات الطارئة عليها  -

 .شراف على تنفيذها إلوضع الخطط والبرامج الخاصة بمكافحة إنجراف التربة وا -

 . عادة وإستحداث الخطة الوطنية لمكافحة التصحر إ -
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اإلشـراف علـى تدريـب وتأهيل الكادر في مجال مكافحة التصحر وإدارة الموارد               -
 . األرضية 

 
 :في مجال إدارة مساقط المياه ) د
نجراف وبصفة خاصة   إلالعمل على إجراء مسح شامل لǖراضي المنجرفة والمهددة با         -

 .تعاون مع الجهات ذات العالقة مساقط المياه بالتنسيق وال

 . الوديان واألشراف على تنفيذها وأحواض المدرجات حمايةوضع خطط  -

 .نجراف إلمتابعة رصد وتقييم المناطق التي تم وقايتها من ا -

 بالتعاون مع   مياه في مجال إدارة مساقط ال     واإلجتماعية اإلقتصاديةالقـيام بالدراسـات      -
 . ذات العالقة الجهات 

 
  : جال المسح وإعداد الخرائط في م) ه
 .شراف على إعداد خرائط الغابات والمراعي الطبيعية إلا -

 .راف على إعداد خرائط التصحر إلشا -

تعمال الصور  إسستشعار عن بعد و   اإلالـتعاون مـع الجهـات ذات العالقة في مجال            -
 . الجوية في مجال المسح والرصد والمراقبة وإعداد خرائط التغيرات 

 .ة بالمسوحات صعداد وتنفيذ مختلف العمليات الخاإلى شراف عاإل -
 
 -:حكومية ال دعم ومشارآة المنظمات غير 4 - 2

ير غفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر مشاركة المنظمات        إتيقتضـي تنفـيذ فعالـيات       
للمشاركة السكانية ودعم المنظمات    هامة  لذلك تولي الجمهورية اليمنية أولوية      ،  حكومـية   ال
  الزراعي واإلنتاجحكومية في تنفيذ األنشطة الخاصة بالموارد الطبيعية الر غي

وفـي هذا الصدد فإن وزارة الزراعة والري تعمل حالياً على تنفيذ برامج تعاون فني مع                
 .تحاد التعاوني الزراعي إلمنظمة األغذية والزراعة الدولية بهدف تطوير ا

فإن ،  يط وتنفيذ برامج مكافحة التصحر      ولضـمان إشـراك المجـتمعات المحلية في تخط        
 منذ فترة   لوزارة الـزراعة والـري متمثلة باإلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر تعم           

 وزيادة المشاركة السكانية على المستويين الوطني والمحلي مع المنظمات          وعيعلى رفع ال  
وبعض لتعاوني الزراعي   تحاد ا إلوااللجنة الوطنية للمرأة    مختلفة أهمها   الغـير الحكومـية     

 . المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الجمهورية اليمنية 
 
 :الوطني  عمليات المشارآة لدعم إعداد وتنفيذ برنامج العمل -3
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هـناك إجمـاع بأنـه ال يمكـن إحـداث تنمية مستدامة دون إدماج المشاركة ضمن                 
الراهن للموارد البيئية والبشرية وحجم     لـذا فمن المهم فهم الوضع       ،  إسـتراتيجيات التنمـية     

 .كل المحيطة بهذين الموردين في البرامج التنموية شاالم

 دستنفاإ وال شك إن     ،وتعتبر الموارد الطبيعية العمود الفقري لǖقتصاد الوطني اليمني         
خسارة لǖصول الطبيعية ولكن أيضاً يشكل ضربة        هـذه المـوارد أو تدهورها ال يعتبر فقط        

فقد عرف المواطن اليمني منذ القدم تطبيق مبدأ        ذلك  ومن أجل   الوطني ،   لǖقتصـاد   قاصـمة   
حيث ظل األفراد والمجتمعات دعماً لبعضهم البعض ويعزى ذلك إلى          ،  الـتعاون والمشـاركة     

 :العديد من األسباب 

 . الذي يحث ويوصي بالتعاون والمشورة والموازنة والشراكةاإلسالميالدين  -

 .البالد ة غرافيوطبيعة وطب -

  .قساوة الحياة وظروف المعيشة التي ظلت تعتمد على الموارد الطبيعية المتجددة  -

ويعتـبر هذا العمل التعاوني والمشاركة سلوكاً معتاداً نتج عنه قيام حضارات يمنية عريقة من               
يد المدرجات الزراعية وإيجاد تقنيات وسن تشريعات       يات الري وتش  وخـالل إنشاء السدود وقن    

 تغيرات  تراف ،وال زالت هذه النظم متوارثة وحاضرة  حتى يومنا هذا وإن كان قد ظهر              وأع
ممثلة في منظمات المجتمع المدني     ومصطلحات معاصرة للعمل الطوعي والتعاوني والمشاركة       

 :مثل 

– الزراعية  -االجتماعية- االستهالكية – السكنية   -الثقافية– الخـيرية     : (الجمعـيات  -
 .) والجمعية اليمنية لǖمم المتحدة لمية والبيئة والمياه والع االستثمارية

 .الثقافية –مثل الرياضية :النوادي  -

، ني الزراعي ،إتحاد الكتاب اليمنيين ،إتحاد الفنانين        او التع االتحادمـثل    : االتحـادات  -
وغيرها من االتحادات المهنية واالحزاب     إتحـاد نسـاء اليمـن ،اتحـاد طالب اليمن           

 .والنقابات 
 
 
 
 
 : عمليات رفع درجة الوعي1 - 3

لبيانات الوصفية والكمية   في الحصول على ا    اً   كبير اًن هناك قصور  أ االعترافينبغي  
 . في البالد المتجددة المتعلقة بحالة وأوضاع الموارد الطبيعية 

 واآلثاروبـناءŅ علـيه هناك قصور في جانب التوعية الجماهيرية حول التدهور البيئي          
نها غير متوفرة بشكل كافي     إإذ أنها متوفرة على مستوى فردي فقط وبالتالي ف        ،  عليه  تبة  المتر
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 الموارد الطبيعية   إستنزاف المترتبة عن    اآلثار يمكن أن ترى بوضوح      السكانفـي حين أن     ،  
 الحيوانـي ، كما أن خطورة المشاكل ومسبباتها         واإلنـتاج وتدهـور المحاصـيل الزراعـية       

 .  في الوقت الراهن  جيداًاستيعابهام تليها  عيونطوالعمليات التي ت

علـى كـل حال فإن التوعية البيئية في مجال مكافحة التصحر بين الجمهور قد تنامت ويرجع                 
 تحت  ضويالمشاريع المختلفة التي تن   في   اإلرشادالفضـل إلـى الجهـود المبذولة من جانب          

 . هير واسعة اإلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر والتي أستهدفت جما

ويـتم العمل حالياً على رفع درجة الوعي لدى الجماهير إلدراك مخاطر التصحر والعمل على               
 :مكافحته من خالل ما يلي 

 :األعالم  وزارة -أ
وتنشر المقاالت العلمية   من خالل بعض البرامج المتخصصة وإعادة بث األفالم والفالشات          

ية البيئة والموارد األرضية وتشكيل مجموعة       على الدعم في مجال حما     اإلعالميينوحث  ،  
 اإلذاعةشـراف على هذه األعمال من داخل مؤسستي         اإلعـداد و  إلعمـل متخصصـة ل    

 .أو وسائل اإلعالم األخرى والتلفزيون 
 

 ƒ-  Ʊوزارة الدفا: 
م بالتشاور مع اإلدارة العامة للغابات      ووذلـك بتشـكيل مجموعـة عمل داخل الوزارة تق         

بخصوص تشجير عدد من المواقع وتوفير الطاقة البشرية للمساهمة في          ومكافحة التصحر   
تشـجير المواقـع ونشـر الوعي بأهمية الشجرة في المناطق التي تخص وزارة الدفاع ،                
وتوجـيه رسـائل إعالمـية من خالل برامج دائرة التوجيه المعنوي باإلذاعة والتلفزيون              

 .المساحة الخضراء  على أهمية مكافحة التصحر وزيادة وءوتسليط الض
 
ƚ- التعليمو وزارة التربية: 

الطاقات البشرية للمساهمة في حماية البيئة وتوعية طالب        سخير  وذلـك بـالعمل علـى ت      
وطالبات المدارس بأهمية هذا الموضوع وتنشيط وإحياء جمعية أصدقاء الشجرة بالمدارس           

 بهدف تضمين المناهج    ، كمـا يـتم التنسـيق والـتعاون مع الجهات ذات العالقة بالتعليم             
 . الدراسية بالمفاهيم البيئية وقضايا حماية الموارد الطبيعية المتجددة وترشيد إستخداماتها 

 
 : وزارة األوقاف واإلرشاد -د
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 بدور الشجرة في    دعوة باالهتمام وذلـك بالعمل على توجيه العاملين في مجال التثقيف وال         
 الناس  إقناعيل دور المسجد في     علسنة وتف كتاب وا الاإلسـالم واالسـتدالل علـى ذلك من         

 .بأهمية األشجار وضرورة حمايتها ودور الشجرة في المجتمع 
 

 :  الهيئة العامة لحماية البيئية -و
م  ضمن وزارة السياحة والبيئة وتعمل على        2001أنشـئت تلك الهيئة حديثاً في عام        

 عالقة الشجرة بالبيئة    إصـدار التوجيهات الالزمة لمضاعفة الجهد اإلعالمي في دعم        
من خالل التوعية البيئية في اإلعالمي الخاص بالهيئة وإصدار نشرات متخصصة في            

 . مجال أهمية الحفاظ على الموارد األرضية ومكافحة التصحر وسبل الحد منها 
 
Ǉ- والرياضة ƒوزارة الشبا : 

وتحديد وذلـك بـالعمل علـى تضـمين برامج التوعية البيئية في أنشطة مؤسساتها               
 .األشخاص الذين يمكن أن يتم التعامل معهم في مختلف المحافظات 

 
Ɲ- ǎوزارة اإلنشاءات والتخطيط الحضر  : 

تـم إنشاء إدارة عامة للحدائق والجزر والتي تقوم بالتنسيق مع اإلدارة العامة للغابات              
ومكافحـة التصـحر بخصـوص تشجير الشوارع والحدائق وإنشاء الجزر وتشجير            

ـ   صنعاء وبإشراف   –أت العامة والخاصة في جميع المحافظات وأمانة العاصمة         المنش
 . مشترك بين جميع الجهات ذات العالقة 

 
 :  وزارة اإلدارة المحلية -ط

تهـتم بتجسيد الالمركزية وذلك من خالل المجالس المحلية في المحافظات والمديريات          
البرامج وفق إحتياجات المناطق    والتـي سيكون على عاتقها العمل في التخطيط وتنفيذ          

وذلـك من خالل السكان وتحتل اإلدارة المحلية بمفهومها الحديث مركزاً هاماً في نظم              
الحكومـة وتقـوم بـدور فعـال في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية والتخطيط              
للـنهوض بالمجـتمع المحلي في كافة المجاالت وبصدور قانون السلطة المحلية لعام             

م والذي اعطى المجتمعات المحلية صالحيات كبيرة في إدارة العمل التنموي ،            2000
االقتصـادية واالجتماعي وفي قوامها الالمركزية المالية واإلدارية والمشاركة الشعبية          
وتتـبلور سياسة الخطة الخمسية الثانية في مجال السلطة المحلية وخلق فرص العمل              

 : يما يلي وزيادة الدخل والتخفيف من الفقر ف
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مـراجعة التشـريعات وإقتراح التعديالت الالزمة ومعالجة السلبيات واختالل في            -1
 . تطوير وتنمية المجتمع المحلي 

تحقـيق التنمـية المـتوازنة بيـن المحافظات والمديريات لعدالة توزيع المشاريع           -2
 . والخدمات فيما بينها 

االستثمارات العامة والخاصة   إسـهام الطاقات والقدرات الشعبية المحلية في تنمية          -3
ولتحقـيق التنمـية الريفـية والمحلـية وخلـق فرص عمل جديدة والحفاظ على               
الصـناعات واألنشطة التقليدية وكيفية تطويرها بإعتبارها مصدر التشغيل لǖيدي          

 . العاملة ومجال توظيف المرأة  ودورها في التخفيف من الفقر 
 
 : عمليات الدعم والمعالجة 2 - 3

ـ   نوع االجتماعي المملكة الهولندية بتنفيذ مشروع حول سياسة ال       وم اليمـن بدعم من    تق
 منها بدور المرأة ومساهمتها في حماية وإدارة        إيماناĄًفـي الزراعة واألمن الغذائي      ) الجـندر (

 : لى بما يليجالموارد الطبيعية التي تت

على المحافظـة علـى األراضـي الزراعية من خالل المساهمة في الحفاظ              .1
لمزارع لالمدرجـات الزراعـية وإنشـاء مصدات الرياح واألحزمة الواقية           

  اإلنتاجية

 األفرع الجافة أو الميتة     واستخدامالمحافظـة علـى الغطاء النباتي الطبيعي         .2
 . وقود حطبك

 .تنظيم عملية الرعي  .3

 ) . حصاد المياه  (  مياه األمطارإستخدامتحسين أنظمة  .4

 .ألعمال واألنشطة المنزلية  كافة ا توجيهةيمسئولتحمل  .5
 

 نسبة مساهمات المرأة في األعمال المنزلية والمزرعية كبيرة جداً          أنوعلى الرغم من    
من الموارد المتمثلة بالمدخالت والخدمات مثل التدريب المطلوب        ة   محروم اإال أنه ،  وهامـة   

ـ      لمذكور أعاله لذلك راعت اليمن تنفيذ المشروع ا  ،   ا وتطوير كفاءته  الـرفع مسـتوى مهارته
 .تدعيماً لدور المرأة في حماية الموارد ومكافحة تدهورها   

 : ويهدف المشروع إلى ما يلي 

ر ي منتجة وفاعلة في التغي    اقتصادية كقوة إتاحـة السـبل لتنمية المرأة الريفية         - أ
  .االجتماعيوالتطوير 
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ول ر نظام يع  ي فـي بناء قاعدة أساسية لǖمن الغذائي من خالل تطو          اإلسـهام  - ب
 . على الذات باالعتماد الغذائي والحيواني اإلنتاج استمرارعليه 

 .العمل على التخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية  - ت
 

 المرأة وتعزيز دورها في     كفاءةويشـمل هذا المشروع في مكوناته السياسات العامة لرفع          
دريب واإلرشاد الزراعي   مكافحـة التصحر وحماية البيئة وتحقيق األمن الغذائي عن طريق الت          

 اإلعالميةسـير القروض والتسهيالت المالية وتعزيز األنشطة التجارية الصغيرة والتوعية           يوت
 .والمشاركة في صنع القرار 

ال شـك أن الفـئة األساسـية المستهدفة من هذا المشروع هي المرأة الريفية العاملة بالنشاط                 
، تحقيق كافة أهداف السياسة العامة للمشروع       التي تستفيد منه مباشرة من خالل       ،  الزراعـي   

أما الفئات الثانوية المستهدفة فهي كافة صانعي القرار بوزارة الزراعة والري وكذا المسئولين             
الموارد الطبيعية  إستخدام  عـن تنفـيذ مشاريع وبرامج مكافحة التصحر وحماية البيئة وترشيد            

 .  اإلناثسواءŅ من الذكور أو من 
 
 : ألسر المنتجة وإدماج المرأة في العملية االقتصادية واالجتماعية  برنامج ا-

يهــــدف هـذا البرنامج الى تنمية موارد األسر الفقيرة من خالل تدريبها لتصبح              
أسر منتجة قادرة على تغطية حاجاتها الضرورية وحفظ إنسانيتها وتنفيذ هذا البرنامج يتم عبر              

 : ما يلي 

ريب القائمة وإضافة مراكز تدريب جديدة يصل تعدادها  توسـعة وتحديـث مراكز التد      -
 .  مركز 40الى 

تعزيـز دور مشروع إدماج المرأة في العملية االقتصادية واالجتماعية من خالل هذا              -
 . البرنامج 

 . تعزيز دور المجلس اليمني لǖمومة والطفولة   -
 
 
 :  مراآز وشبكات المعلومات -3- 3
علومات معتمدة عن الحيز المكاني الجغرافي وفي الوقت        ال بـد مـن توفير بيانات وم         

المناسـب ، حيث أنها أصبحت مطلب هام وحيوي في عملية التخطيط والتنفيذ لالستراتيجيات               
التنموية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة ، اال أن تلك البيانات باهضة التكاليف              

لك اليمن مشاكل كبيرة بالنسبة لتخصيص المبالƸ المالية        وتعانـي الـبلدان النامـية بمـا في ذ         
المطلوبة للحصول على تلك البيانات وحيازتها ، ومن جهة أخرى فإن الخرائط المتوفرة حالياً              
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تعتبر قديمة ، كذلك فإن هذه البلدان النامية تفتقر إلى المادة والخبرة الكافية في مجال إستخدام                
 .  بالشكل المطلوب GISظمة المعلومات الجغرافية تقنيات االستشعار عن بعد وأن

ال تـتوفر في الجمهورية اليمنية شبكة معلومات وطنية تربط كافة المؤسسات المعنية              
بمكافحـة التصـحر مع بعضها ، ولكن هنالك العديد من مراكز المعلومات التي توفر مختلف                

ة ومكافحة التصحر ، ومن أهم هذه       أنـواع المعلومات المطلوبة إلدارة وحماية الموارد الطبيعي       
 : المراكز التي تعمل في االطر التالية 

 
I(  ابات ومكافحة التصحرƸفي إطار اإلدارة العامة لل : 

 قسماً إقليمياً   20تقـع علـى عاتق اإلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر التي تضم             
صحر وتشمل أنشطتها   مسئولية حماية الغابات والمراعي والحواجز المائية ومكافحة الت       

إنـتاج الخـرائط الـى جانب التقييم والمتابعة للموارد الطبيعية ، اال أنه ال تتوفر أية                 
معلومـات حـول الخـرائط المتعلقة بالتصحر ، أما فيما يتعلق بنظام المعلومات فإن               

 ، اال أن ذلك ال يتم       GISاإلدارة العامـة للغابـات ومكافحـة التصحر مجهزة بنظام           
بسبب إنعدام المخصصات المالية إلغراض التدريب للطاقم الفني المسئول         اسـتخدامه   

عـن هذا النظام ، هذا من جهة ومن جهة أخرى أصبحت البرامج والقدرة االستيعابية               
لهذا النظام قديمة وال تواكب المتغيرات الجديدة ، وتبذل الجهود لتحديث هذا النظام بما              

 . يتوافق مع المتطلبات الحديثة 

 بالنسـبة لخرائط الغطاء النباتي واألراضي الحراجية في عموم البالد فقد أنتجت             أمـا 
م عدة خرائط إعتماداً على بيانات االستشعار عن بعد         1992شـركة هانتـنج في عام       

 . 1.000.000: 1باألقمار الصناعية بمقياس رسم 
 

II(  في إطار مصلحة المساحة : 
 الجغرافية في اليمن ، حيث تقع على        تعتـبر هذه المصلحة من أهم مراكز المعلومات       

عاتقهـا مسـؤولية إنـتاج وإصدار الخرائط الطبوغرافية بإعتبارها القاعدة األساسية            
 ، وتتوفر لدى    GISلهيكلـية قـاعدة البـيانات المـتعلقة بنظام المعلومات الجغرافية            

المصـلحة سلسـلة الخرائط الطبوغرافية والتي تشكل أهمية خاصة لنظام المعلومات            
 والتي تغطي   1.000.000: 1 وكذا   250.000: 1البيئة والتي يتراوح مقياس رسمها      

 . عموم البالد بما في ذلك جزيرة سقطرى والجزر اليمنية األخرى 
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م ، كما   1996 منذ عام    GISوقد قامت المصلحة بإستخدام نظام المعلومات الجغرافية        
 GPS تحديد الموقع الدولي     أن مصـلحة المساحة مجهزة بأربعة أجهزة استقبال لنظام        

 .ألغراض المسح الميداني واإلدارة 
 
ƚ ( واإلرشاد الزراعي Ƙفي إطار الهيئة العامة للبحو :  

يهــــدف مركز تقييم الموارد البيئية والذي بدأ العمل فيه من خالل مشروع تقييم              
عية وقد تم   م الى تقييم الموارد األرضية واألنظمة الزرا      1994الموارد البيئية في عام     

تنفـيذ العديد من األنشطة التي لها أهمية بالغة بالنسبة لحماية البيئة ومكافحة التصحر              
كقـاعدة البيانات المناخية ، قاعدة بيانات تربة ، مسح الخصائص المناخية والزراعية             

 وإنتاج مجلد للخرائط    500.000: 1لليمـن وإنـتاج خارطة مناخية رقمية بمقـياس         
  . 500.000: 1 القومية بمقياس

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي لديها قسم متخصص بإعداد            
الخـرائط يتمـتع بكفاءة عالية وإدارة حكيمة وقد بدأ العمل بتطوير القدرات المتعلقة              

 ، وقد شارك في سلسلة واسعة من األنشطة التي          GISبـنظام المعلومـات الجغرافية      
 المتعلقة بالزراعة الحراجية والرعوية وهى تتمتع بأهمية خاصة في          تشـمل الدراسات  

 . كل من اإلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر والهيئة العامة لحماية البيئة 
 
 : في إطار الهيئة العامة للموارد المائية ) د

 م بإعتبارها 1995 أكتوبر   29الصادر في   ) 154( نشأت طبقاً للقرار الجمهوري رقم      
 . تتمتع بالشخصية االعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة وتتبع مجلس الوزراء 

أن الهيـئة العامة للموارد المائية هى جهاز الدولة الوحيد المسؤول عن رسم سياسات              
المـوارد المائـية وإسـتراتيجيات تنميتها ودراسة وتخطيط وإدارة هذه الموارد على             

ييم إستخدامات المياه لǖغراض المختلفة ، مقر       مستوى الجمهورية وتنظيم ومراقبة وتق    
الهيئة الرئيسي مدينة صنعاء ولها فرعان إقليميان في كل من مدينتي عدن وتعز وهى              
المسؤولة عن تشغيل ثالث شبكات عمل وطنية رئيسية مختصة بأعمال المتابعة وهى            

 : كاألتي 

 . متابعة المياه السطحية  -

 . متابعة المياه الجوفية  -

 .  األعمال المتعلقة بالمناƢ شبكة -
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وتعمـل الهيـئة على تأسيس مركز وطني للمعلومات والموارد المائية لكي يتسنى لها               
ربـط قاعدة البيانات التي يتم إعدادها من شبكات العمل الثالث المشار اليها أعاله ، كما تعمل                 

ن مخرجات  علـى توثـيق وتحلـيل المعطيات من شبكات الرصد المناخي والهيدرولوجي وم            
 . الدراسات والمسوحات الميدانية 

 
Ǉ (  في إطار الهيئة العامة لحماية  البيئة : 

 :  ويهدف الى األتي GISإنشاء قسم حديثاً لتنظيم جمع المعلومات وهو مجهز بنظام 

إدخال خرائط عن كافة مدن الجمهورية اليمنية وإسقاط البيانات عن الحاالت الماضية             -
 . بالمستقبل والحالية والتنبؤ 

 . تحليل ومعالجة الخرائط والبيانات  -

 .  إخراج الخرائط وعرضها على متخذي القرار  -
 
 : هيئة المساحة الجيولوجية والƙروات المعدنية التابعة لوزارة النفط ) و

يوجـد قسـم في مجال إستخدام نظم المعلومات الجغرافية واإلنذار المبكر ويقوم هذا              
 : القسم باألتي 

 . لخرائط الجيولوجية ومناطق االمتياز رسم ا -

 . توثيق المعلومات  -
 

كمـا تعمـل الهيـئة في الوقت الراهن بمساعدة الجهات المستفيدة  جاهدة على إنشاء                 
المركـز الوطنـي لالستشـعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ، والتي من أهمها وزارة                

قبة الموارد الطبيعية المتجددة والتصحر     الـزراعة والـري والذي سيلعب دوراً كبيراً في مرا         
وتحـركات الجـراد الصـحراوي  لما لهذه التقنيات الحديثة من أهمية وتوفير للجهد والوقت                
والمال ودقة المعلومات وسرعة التعرف على التغيرات التي تطرأ على الموارد الطبيعية سلباً             

 . وإيجابياً 
 
 
 

مرانøي التابع لوزارة األشƸال العامة والتطوير  فøي إطøار اإلدارة العامøة للتخطøيط الع     ) ز
 ǎالحضر : 

يوجـد مركـز لجمـع المعلومات بصنعاء ووحدة بعدن ويوجد حوالي عشرين كادر              
 : متخصص في هذا المجال وذلك بهدف األتي 
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 . إعداد الخرائط للمدن  -
 . إستخدام الصور الجديدة  كقاعدة  بيانات  -
 . حدائق  تصميم الشوارع وال–تصنيف االراضي  -

 

Ɲ ( وزارة السياحة والبيئة : 
م ومن أهم مهامها المحافظة على البيئة وحمايتها وإقتراح         2001أنشئت حديثاً في عام     

السياسات واالستراتيجيات العامة لحماية البيئة وإعتماد البحث والتخطيط البيئي كإطار          
يفية والبحرية  عـام للمعالجـة الجذريـة لمشكالت التلوث في المناطق الحضرية والر           

وايضـاً تنفـيذ االلتزامات الدولية والمتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة            
علـى المـوارد الطبيعية وقد تم إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة تحت إشراف وزارة               
السياحة والبيئة والتي من أهم المهام التي أسندت إليها هو رسم السياسة العامة وإعداد              

لخطـط الخاصـة بحماية لبيئة ، كما لها دور هام في الجانب اإلعالمي ودعم عالقة                ا
الشجرة بالبيئة من خالل التوعية البيئية عبر وسائل اإلعالم المختلفة وإصدار النشرات            

 .  المتخصصة في مجال البيئة والموارد األرضية 
 
 : المركز الوطني للمعلومات ) ط

ى توفير البيانات والمعلومات المختلفة لمختلف      م ويهدف إل  1995أنشـƐ فـي عـام       
 . المجاالت وكافة القطاعات 

 
يات االستشارية الخاصة بدعم تحضير وتنفيذ برنامج العمل الوطني بالتعاون مع دول األطراف                -4  العمل

 : المتقدمة وغيرها من الهيئات المعنية 
 وتضافر الجهود والتنسيق    دعـت إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر الى المشاركة         

والـتعاون بين تلك الدول المتقدمة والهيئات الدولية وبين دول األطراف المتأثرة بالتصحر من              
خـالل مختلف النشاطات ومنها فعاليات برامج العمل الوطنية وتحت اإلقليمية واإلقليمية ، وقد              

 من خالل خبرائهم الدوليين     أيدت الجمهورية اليمنية هذه الدعوة وفتحت المجال لكافة الشركاء        
العامليـن علـى األرض اليمنية في مشاريع التعاون الثنائي أو المتعدد األطراف للمشاركة في               
تنفـيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر أو خطة العمل البحثي ومشاريع الخطة الخمسية              

شاركة في ورشات   ذات العالقـة بمكافحة التصحر وكذا وجهت الدعوة الى هؤالء الشركاء للم           
العمـل الوطنـية الخاصة بمكافحة التصحر وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية المتدهورة وتفعيل             

 : دور المرأة والمشاركة الشعبية ، وفيما يلي استعراضاً ألهم عمليات التشاور والمشاركة 
 
 :  المشاريع القائمة بالتعاون مع المنظمات الدولية – 1 -4



 23

I( بيئة المستدامة برنامج اإلدارة ال : 
هـدف البرنامج إلى بناء قدرات عدد من المؤسسات الحكومية والمؤسسات اليمنية             

والمنظمات الطوعية غير الحكومية في اإلدارة البيئية في مجاالت تدهور االراضي ،            
المـوارد الطبيعـية ، والتـنوع الحيوي لضمان االستخدام المستدام للموارد الطبيعية             

 . اليمنية 

البرنامج األولويات الوطنية التي تم تعريفها في الخطة الوطنية لإلجراءات          دعـم    
البيئية ووثائق حكومية أخرى ، ولقد تم تضمين خطة العمل الوطنية للبيئية في الخطة              

م والتي توصف األوليات القطاعية في سياق أهداف        2000 -1996الخمسـية للتنمية    
 . التنمية الوطنية 

 : بعة برامج فرعية أو مكونات هى تكون البرنامج من س 

 تنسيق الدعم في مجال إدارة البيئة   : البرنامج الفرعي األول  -

المعلومـات واالستشـارات حـول استخدام        : البرنامج الفرعي الثاني  -
 . الموارد األرضية 

التخطـيط لمكافحـة التصـحر وهدف هذا         :البرنامج الفرعي الثالث  -
 : البرنامج الـــى

 .  الغابات على المستوى المركزي والمحافظات تدعيم قطاع -1

 . رفع الوعي بمخاطر التصحر وأهمية الغابات والموارد الطبيعية  -2

جمـع المعلومـات والدراسـات عـن التصحر في عموم محافظات             -3
 . الجمهورية 

وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة التصحر وإعداد برامج مواقع رائدة          -4
 وتقوم بتنفيذه اإلدارة العامة     (لمكافحـة التصـحر فـي المحافظات        

 ) . للغابات 
 
 
 المشـاركة الشعبية في إدارة الموارد األرضيـــة        : البرنامج الفرعي الرابع  -

 ) . وتقوم بتنفيذه اإلدارة العامة للغابات ( 

 . إنشاء إدارة للسياحة البيئية : البرنامج الفرعي الخامس  -

وتقوم ( ة إجراءات التنوع الحيـوي     إستراتيجية وخط : البرنامج الفرعي السادس     -
 ) . بتنفيذه الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي 

 .  صون وإستدامة التنوع الحيوي بأرخبيل سقطرى  : البرنامج الفرعي السابع  -
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II(  Ǉالحفاظ على االراضي والميا Ʊمشرو )م 2000 –م 1993 ( Ǉوتم تجديد 

مة اليمنية ومساعدة فنية من منظمة األغذية       الممـول مـن هيئة التنمية الدولية والحكو       
 : والزراعة وتنفذ من قبل وزارة الزراعة والري ، ويشمل على مكونين 

الغابـات والـري ، ويهدف مكون الغابات الى الحفاظ على أراضي الغابات الطبيعية              
والتوسـع فـي التشجير الحراجي والحفاظ على التربة عن طريق صيانة المدرجات             

ـ   اقط المـياه وتثبيـت الكثبان الرملية ، كما يهدف الى تحسين كفاءة الري              وإدارة مس
 . ومراقبة المياه في الزراعة 

 
ƚ (  بان الرملية في تهامةƙبيت الكƙحماية البيئة وت Ʊمشرو )م 2000 –م 1996 ( 

مـول مـن الصـندوق الدولي للتنمية الزراعية والحكومة اليمنية وينفذ من قبل الهيئة       
 : وير تهامة ، وهدف الى العامة لتط

 . تحديد طرق اإلدارة المناسبة للموارد الطبيعية من أجل زيادة االنتاج وديمومته -1

الحفـاظ علـى االراضي الزراعية والمناطق السكنية من خالل السيطرة على             -2
 . زحف الرمال 

الحفـاظ على المياه من خالل رفع كفاءة أنظمة الري وترشيد إستخدام الموارد              -3
  المتاحة المائية

 . دعم المرأة الريفية من خالل تحسين التعليم والصحة والتغذية وتوفير التدريب -4
 

 ) م 2000 –م 1997( مشروƱ اإلدارة المستدامة للموارد المائية  ) د
مول من البرنامج اإلنمائي لǖمم المتحدة والبنك الدولي والحكومة الهولندية والحكومة           

 . اليمنية 
 
 

القدرات اإلدارية والفنية للهيئة العاملة للموارد المائية ، واستهدف هذا          وهدف الى بناء    
 : الدعم تمويل عدة مكونات رئيسية في إطار الهيئة العامة للموارد المائية مثل 

 . مكون التشريعات والسياسات المائية  

 . مكون تخطيط الموارد المائية  

 مكون التنسيق القطاعي  

  .مكون البناء التنظيمي   

 . مكون تنمية الموارد البشرية  
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 . مكون تقييم مصادر المياه  

 . مكون األرصاد الهيدرولوجيه  

 . مكون مركز معلومات الموارد المائية  

 . مكون المطبوعات والنشر والتوزيع  

 . مكون الخطط اإلقليمية إلدارة المياه  

 . مكون تسجيل الحقوق المائية والتراخيص  

 . في الزراعة مكون إستخدام المياه  

 : وتقع تحته عدة مكونات فرعية يتم المساهمة في تمويلها من البرنامج أعاله أهمها 

 . مكون سياسات وتخطيط الري  

 . مكون إدارة المياه على مستوى المزرعة  

 . مكون إدارة المساقط المائية والحفاظ عليها  
 
 : راف المتقدمة  المشاريع المنفذة والقائمة بالتعاون مع دول األط– 2 - 4
 ) . م 1997 – 1985(  مشروƱ تطوير الƸابات -

نفـذ هذا المشروع بتمويل من قبل الحكومة السويسرية وبالتعاون مع منظمة األغذية             
والـزراعة وهدف الى دعم اإلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر وتدعيم وتطوير            

مع المعلومات عن الموارد    الخطـط المـتعلقة بقطاع الغابات ووضع نظام لإلعالم وج         
 . الطبيعية وإدارتها 

 
 
 
 

(  مشøøøروƱ إدارة مساقط المياǇ وإستخدام المياǇ العادمة في المناطق شبǈ الحضرية              -
الممول من الحكومة الهولندية والحكومة اليمنية وبمساعدة فنية من قبل          ) 2001– 1997

 : منظمة األغذية والزراعة 
نباتي وتنمية المرتفعات المتدهورة وحماية المناطق      وهـدف الـى حمايـة الغطـاء ال        

الساحلية شبه الحضرية من زحف الكثبان الرملية وإستخدام المياه العادمة المعالجة في            
 . التشجير

 
 المشøروƱ اليمنøي اليابانøي لتƙبيت الكƙبان الرملية في تهامة هدف إلى تƙبيت الكƙبان                -

 . الرملية وحماية األراضي والمنشƉت 
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 :  ورشات العمل التي شارك فيها خبراء دوليون -3 - 4

بغـية تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر وإدارة المساقط المائية ، نفذت اليمن        
عـدد من ورشات العمل التشاورية واإلرشادية دعت للمشاركة فيها خبراء متميزين من دول              

 :  يلي أمثلة على هذه الورشات األطراف المتقدمة والمنظمات الدولية المعنية وفيما
 
م وشارك 1996 نوفمبر  8– 3الندوة الوطنية لمكافحة التصحر المنعقدة في صنعاء للفترة من          )أ

فـيها خـبراء مـن البرنامج اإلنمائي لǖمم المتحدة ، منظمة األغذية والزراعة ، البرنامج                
 ، المنظمة العربية للتنمية     الهولـندي للتنمـية ، المـنظمة العربـية للتربية والثقافة والعلوم           

الزراعـية ، مـنظمة األمـم المـتحدة لحماية البيئة ، البنك الدولي ، االتحاد األوروبي ،                  
 . السكرتارية الدائمة إلتفاقية مكافحة التصحر 

 
الورشـة الوطنـية لمـراجعة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وتدهور الموارد الطبيعية             ) ب

م وشارك فيها خبراء من منظمة 1999 يونيو  2 –مايو  / 30عقـدت فـي صـنعاء ما بين         
 . األغذية والزراعة 

 
الـورƫ اإلقليمـية الختيار المواقع ذات األولوية في مجال مكافحة التصحر بالتشاور مع       ) ج  

 ) .  ذمار – عدن – الحديدة –سيئون ( المجتمعات المحلية في كل من 
 
ة وطنية إلدارة مساقط المياه والتي عقدت بصنعاء        ورشـة العمل الفنية األولى إلعداد سياس      ) د

 . م وشارك فيها خبراء من منظمة األغذية والزراعة 10/11/99– 9خالل الفترة 
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ورشة العمل الثانية الخاصة بإعداد سياسة وطنية إلدارة مساقط المياه والتي عقدت بصنعاء             ) ه
م وشـارك فيها خبراء من منظمة األغذية والزراعة والبنك          6/12/99– 5خـالل الفـترة     

 . الدولي والسفارة الهولندية والبرنامج اإلنمائي لǖمم المتحدة 
 
/22/11 الخطة الوطنية لمكافحة التصحر في الفترة        الملـتقى الوطني إلستعراض وإقرار    ) و

 : م 2000

وقـد هدف هذا الملتقى إلى إستعراض الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وإجازتها من              
قـبل المشاركين وكيفية البحث عن مصادر تمويل للبرامج اإلقليمية التي وردت في الخطة من               

يات الملتقى متابعة اإلجراءات الالزمة من      الـدول المانحة والمنظمات الدولية ، ومن أهم توص        
وقد تم  ) مجلس الوزراء   ( قـبل وزارة الـزراعة والـري بإقـرار الخطة من قبل الحكومة              

 . إقرارها
 
ورشة العمل الخاصة بتقييم وضع االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في اليمن             ) ز

لالستشعار عن بعد ونظم المعلومات     واألعـداد للسياسـة الوطنـية إلنشاء المركز الوطني          
الجغرافية والتي تضمنتها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية باالشتراك مع جميع           

م على هامƫ مؤتمر العلوم     13/10/2001-11الجهات المستفيدة في الدولة خالل الفترة من        
 معهد المناطق   الثالـث وبمشـاركة خـبراء من مراكز ومنظمات عربية وتحت إقليمية مثل            

القاحلة التونسي لالستشعار عن بعد ومراقبة التصحر ، باإلضافة إلى مراكز االستشعار عن             
 . بعد لكالً من سوريا والمملكة المغربية وخبراء من منظمات دولية 

 
لملـتقى العلمـي حول إستراتيجية الزراعة اليمنية في القرن الواحد والعشرين في جامعة              ) ح

م والذي نظمته وزارة الزارعة والري وكلية ناصر للعلوم         2001سبتمبر   17– 16عدن من   
الزراعـية جامعـة عـدن وبمشاركة جميع الجهات التنفيذية والعلمية والبحثية والمنظمات             
العربـية والدولـية العاملة في الجمهورية اليمنية ومن أهم التوصيات ذات العالقة بمكافحة              

  :التصحر التي خرج بها الملتقى هى 

 . إنشاء المركز الوطني لمكافحة التصحر  -

 . إنشاء صندوق لمساندة مكافحة التصحر  -

المشـاركة الجماعـية فـي إحياء المهارات المعرفية الوطنية والتقليدية في إدارة              -
 . الموارد الطبيعية المتجددة 
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التوسـع فـي تبنـي وإنشـاء المحميات الطبيعية والحفاظ على األصول الوراثية             -
 .  وحماية البيئة والتنوع الحيوي والنباتية

تعزيز دور المرأة إجتماعياً وإقتصادياً وعلمياً في حماية الموارد الطبيعية المتجددة            -
 . وترشيد إستخداماتها وتنميتها 

 . المشاركة الشعبية في التنمية واإلدارة المستدامة للموارد األرضية  -
 
/12/9عادة إستخدام المياه العادمة في      ورشـة العمـل الخاصـة باالستراتيجية الوطنية إل        ) ط

 : م ، وقد هدفت تلك الورشة إلى 2001

 . مناقشة ومراجعة وإقرار االستراتيجية الوطنية من قبل الجهات المعنية  -

الوصول إلى رؤية واضحة وآلية للتعاون المشترك بين كافة الجهات ذات العالقة             -
 . لتحقيق األهداف المرجوة 

 . لالزمة لوضع االستراتيجية موضع التنفيذ وضع تصور للخطوات ا -
 

وقد شاركت في تلك الورشة العديد من الجهات الخارجية والمحلية وتم رفع التوصيات             
ومـن ضـمنها مـتابعة رفع المقترح إلى الحكومة بهدف إقرار االستراتيجية الوطنية إلعادة               

 . إستخدام المياه العادمة 
 
 : ها في إطار برنامج العمل الوطني  التدابير المتخذة أو المخطط ل-5

م قام برنامج األمم المتحدة للبيئة      1990بطلب من حكومة الجمهورية اليمنية وفي عام         
)UNEP  (   واللجـنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا )ESCWA (  بإعداد الخطة الوطنية

قبل الوحدة اليمنية   وتعتبر إستكماالً للخطة التي قد وضعت       ) األولـى   ( لمكافحـة التصـحر     
للمحافظات الشمالية واساساً البرنامج العمل الوطني الخاص بمكافحة التصحر ومن خالل تلك            
الخطة جرى تشخيص شامل للقدرات السابقة والمتوفرة وقد ساعد هذا التشخيص على صياغة             

ة للبالد عبر   م والتي تهدف إلى المساهمة في التنمية المستدام       2000الخطة الوطنية الثانية لعام     
 الجمعيات الغير   –المجتمعات  المحلية    ( دعـم القـدرات والمشـاركة الفاعلة للمجتمع المدني          

في إطار مشاريع وبرامج المكافحة     )  الجمعيات النسوية    – االتحـادات التعاونـية      –حكومـية   
 : التصحر وذلك من خالل 

 . ن الغذائي الصيانة واإلدارة المتكاملة الموارد األرض بهدف تحقيق األم -

 . تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية للمساهمة في مكافحة الفقر  -

تحسـين البـناء المؤسسي واآلليات وكذا اإلطار التشريعي وذلك بهدف المكافحة             -
 . الفعالة للتصحر 
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 . تحسين المعرفة المتكاملة لمكافحة التصحر ومتابعة وتقييم أثار التصحر والجفاف -
 

طـة من خالل منهج يضمن البحث وتحديد الحلول الممكنة لمشاكل           يـتم تطبـيق الخ     
السـكان المحليين في إدارة مواردهم األرضية والتي تضمن إيجاد وعي جديد وتقنيات مفهومة             
مـن قبل المستفيدين والهدف من ذلك إيجاد ورفع اإلحساس المشترك بالمسئولية وشراكة بين              

لخطة إتباع منهج إدارة الموارد األرضية بمشاركة       كافة األطراف ذات الصلة ، وقد اقترحت ا       
السـكان والتـي أثبتت نجاحها في الكثير من المواقع محلياً ودولياً حيث تعطى هذه المنهجية                
السكان المحليين الفرصة إلبداء وجهات نظرهم وتحديد مشاكلهم واألولويات الملحة من وجهة            

اد البرامج التنموية للسكان المحليين على      نظـرهم وتشكل تلك المنهجية األساس الصحيح إلعد       
 . المدى الطويل 

 
 :  البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في الجمهورية اليمنية – 1-  5

ويهـدف هذا البرنامج إلى معالجة وتعزيز الجانب االقتصادي وحماية البيئة وتطوير             
المبادئ التي يركز عليها    الموارد البشرية ورفع مستوى الوعي حول إدارة الموارد األرضية و         

الـبرنامج تقوم على أسس تصنيف المناطق ذات األولوية في التدخالت والتي ال بد أن تكون                
مـن المـناطق المـتأثرة بشـكل كبير بعوامل التدهور المختلفة واخذ رأي السكان المحليين                

اضيع ذات  وبالـتحديد الغالبـية مـن الفقـراء في عملية التخطيط التنموي المتكامل ومن المو              
 : األولوية والهامة في إعداد البرامج ما يلي 

 . التقليل من تدهور األراضي  -

 . إدارة مساقط المياه وإعادة تأهيل المدرجات  -

 . إدارة وتطوير المراعي الطبيعية  -

 . تطوير نظام التكامل الزراعي الحراجي  -

 . إدارة الغابات الطبيعية  -

 . دامة برنامج إدارة الموارد المائية المست -

  .  .Prosopes spالتعامل واالستجابة مع قضية إنتشار شجرة المسكيت  -
 
 
 

اقترحـت الخطـة الوطنـية بـرنامج وطني واحد لمكافحة التصحر يضمن عدد من               
اإلجـراءات واألنشـطة لمعالجـة ظاهرة التصحر ويتكون البرنامج الوطني من ثالثة برامج              

ات ، وهذه األقاليم هى اإلقليم الجبلي والساحلي        إقليمـية سـيتم تنفـيذها في عدد من المحافظ         
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وطويل  ) 2005-2001( القـاري ، واألعمـال ذات األولوية على المستويين قصير المدى            
 : وتشمل المستهدفات لهذا البرنامج  ) 2010 -2001( المدى 

 موقع ذو أولوية موزعة على األقاليم الساحلي        74معالجـة وتطويـر اكـثر من         -
 . بلي والقاري والج

رفـع قـدرات وتأهـيل اإلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر على المستوى              -
 قسـم غابات ومكافحة التصحر على المستوى اإلقليمي وذلك من       18المركـزي و  

خالل رسم السياسات والتشريعات المالئمة وكذا تأهيل الكوادر وتوفير المتطلبات          
 . الالزمة 

 
 :  تستهدف الخطة ما يلي 2005-2001فيما يخص المستوى قصير المدى 

 . بناء القدرات في ميدان المتابعة والتقييم  -

 . إيجاد جهاز وطني لتقييم ظاهرة التصحر بإستخدام الخرائط  -

 . إنشاء جهاز مؤسسي للتنسيق  -

 . تحديث السياسات والتشريعات الحالية  -

ذات العمـل علـى تنفـيذ الخطة بطريقة مندمجة تضمن مشاركة كافة األطراف               -
 . الصلة 

تثبيت كثبان  (  هكتار   26.000تنفيذ العديد من النشاطات المختلفة في مساحة تقدر          -
 )  الƣ … إنشاء جابيونات – صيانة مدرجات –رملية 

 
 :  اإلجراءات المقترحة في البرنامج 2 - 5

 .برنامج تقييم التصحر وتحسين إدارة المراعي  - أ
 التصحر إعداد خريطة إستخدامات االراضي وخريطة  -

 . تقييم ومراقبة التصحر ومسبباته  -
 
 
 

 . برنامج المشاركة العامة  - ب

وضع برامج فرعية لرفع مستوى الوعي العام حول التصحر في مختلف            -
 . وسائل اإلعالم 

 . تنمية وتشجيع روح العمل الجماعي والطوعي  -
 

 .  برنامج اإلجراءات التصحيحية لمكافحة التصحر -ج
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ـ      - ية الموارد المائية وإدارتها بصفة رشيدة كإحدى       التخطـيط السـليم لتنم
 . إجراءات مكافحة التصحر 

حمايـة وتنمـية الغابات والمراعي وتطوير األنظمة المتنوعة والمتكاملة           -
 . لإلنتاج الحيواني 

 . خزن المياه وصيانة التربة في مواطن الزراعة المطرية  -

 . تجنب ومراقبة تشبع التربة بالمياه وتكوين األمالح  -

المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي وحمايته في المناطق قليلة األمطار           -
 . ، وذلك سعياً لحماية التربة وتثبيت الكثبان الرملية المتحركة 

إنشـاء أنظمة لمراقبة األحوال المناخية والهيدرولوجية واألحوال المتعلقة          -
 . بالتربة والظروف البيئية لǖراضي 

 
 .  االجتماعية واالقتصادية  برنامج الجوانب-د

تحسـين ظـروف الحياة وزيادة الدخل للمزارعين والرعاة المعوزين من            -
 . خالل استخدام مختلف أساليب اإلدارة المحسنة 

 . تغيير التفكير في التعامل مع البيئة من خالل التوعية   -

 . تسهيل اإلقراض لمستلزمات االنتاج الضرورية  -
 

 . خاطر الجفاف وعواقبه  برنامج التأمين ضد م-هـ

تقديـم العون للذين يتعرضون لمخاطر كوارث القحط في المناطق القابلة            -
 للتصحر  

 ) . الحĉمى ( تعزيز األنظمة التقليدية لǖهالي في مواجهة أثار الجفاف  -

 . إنشاء بنوك التسليف  -
 
 

 .  برنامج القوى العاملة وتدعيم العلم والتكنولوجيا -و

 . لحل المشاكل التي يواجهها السكان البحث والتدريب  -

 . التخطيط واإلدارة  -

 . تقوية القدرات العلمية والفنية  -
 

 .  برنامج المتطلبات المؤسسية -ز

 . إنشاء وتدعيم الجهاز الوطني لمكافحة التصحر  -
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 .  برنامج العمل والتعاون الدوليين في مجال مكافحة التصحر -ح

 . فحة التصحر المشاريع اإلقليمية في مجال مكا -

 . التدريب وتبادل المعلومات  -

 . إدارة الموارد الطبيعية المشتركة  -

مراقـبة سـير عوامـل التصحر عن طريق إستخدام تكنولوجيا األقمار             -
 . الصناعية 

وقد جرى إستعراض المشاريع الجارية وتكاملها مع هذه المشاريع ولوحظ أنها تتناسب            
كافحة التصحر ، لذلك أدرجت مع عمليات برنامج العمل         مـع مـبادئ إتفاقية األمم المتحدة لم       

 . الوطني 

ومـن الجديـر بالذكـر أن هذه البرامج تشمل في مكوناتها نشاطات خاصة بالتدريب               
وتأهيل الكادر البشري المحلي بما في ذلك قطاع المرأة وأعطت األولوية لتعزيز القدرات عل              

 . المستوى المحلي من خالل مشاركة السكان 
 

 :  البرنامج الوطني لإلدارة المتكاملة لمساقط المياه والبيئة المستدامة للمناطق الجبلية -ط

) سواء الحكومية أو غير الحكومية      ( يهدف هذا البرنامج إلى تقوية المؤسسات العاملة         
ة فـي مجال دعم اإلدارة المتكاملة لمساقط المياه والتنمية المستدامة للمناطق الجبلية وذلك لتنمي             

القـدرات فـي مجال تخطيط وإدارة ودعم برامج التنمية الالمركزية بحيث يتم التركيز بصفة               
خاصـة علـى األمور المؤسسية والتنظيمية واالستراتيجية الخاصة بالتنمية ، وإعداد نموذج             
للمشـاركة الشـعبية على مستوى المديرية وبناء آلية على درجة عالية من الكفاءة تجمع بين                

عنية المختلفة وتحسين مستوى الكفاءة والديمومة للموارد الريفية ووضع نظام مالئم           الجهات الم 
وذلك إلجراء عمليات المتابعة والتقييم بهدف تحديد نقاط القوة والضعف على مستوى المديرية             

 . والمركز والعزلة وتدعيم نقاط القوة وإستغاللها لصالح عملية التنمية 

 : مج وتجنب االخفاقات يجب األخذ بعين االعتبار النقاط التالية من أجل نجاح عمل هذا البرنا

 . تبسيط اإلجراءات  -

التركـيز واالسـتفادة مـن تجربة مشروع إدارة مساقط المياه في الجوانب الفنية               -
 . والمالية واإلدارية 

 . تالفي التوسع الوظيفي  -

 .  أساسية إعتماد قانون السلطة المحلية والئحته التنفيذية كمرجعية قانون -
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وضـوح المهام واالختصاصات للبرنامج الوطني لإلدارة المتكاملة لمساقط المياه           -
 . والجهات ذات العالقة 

 

 : ويهدف هذا البرنامج إلى : البرنامج الوطني لتنمية الغابات -ك

تحسين وتقوية البناء المؤسسي والتشريعي بهدف المحافظة على الغابات الطبيعية           •
 . والتنوع الحيوي 

 . إيجاد قاعدة بيانات حول الغابات الطبيعية والتنوع الحيوي  •

إيجـاد جهـاز فنـي قادر على إنجاز أعمال الحصر ووضع خطط لإلدارة الفنية                •
 . لمواقع الغابات والمحميات 

إعادة تشجير وإدارة المواقع المتدهورة ضمن مناطق الغابات والمحميات الطبيعية           •
 . ان المحليين بانواع مناسبة وبمشاركة السك

رفـع مسـتوى الوعـي البيئـي وتفعيل مشاركة الفئات االجتماعية والمنظمات              •
 . الطوعية

 

 :  البرنامج الوطني لتنمية المراعي الطبيعية –ل 

 : ويهدف هذا البرنامج إلى  

إختيار مواقع التنفيذ إدارة وتنمية المراعي بالتنسيق مع السكان المحليين والجهات            -
  .ذات العالقة 

بـناء القـدرات الفنية والمنظمات المحلية من خالل تدريبهم على التقنيات الحديثة              -
 . إلدارة وتنمية الموارد الرعوية والتخطيط والتقييم للتصحر 

 . إيجاد قاعدة معلومات حول حالة الموارد الرعوية  -

وية تقدير اإلنتاجية النباتية في مناطق البرنامج حسب الموسم وتقدير الحمولة الرع           -
 . للموسم الحالي أو المواسم القادمة 

 . تحسين من ظروف المرأة  -

 . صيانة أراضى المراعي وتحسين إنتاجيتها  -
 :  تحسين البنية المؤسسية وتعزيز حالة المعرفة الخاصة بالتصحر  -3 - 5

تتضـمن الخطة الوطنية لمكافحة التصحر مجموعة من اإلجراءات الهادفة الى تحسين            
 : ؤسسية وتعزيز حالة المعرفة ، وقد نفذ منها ما يلي البنية الم

م 1995استحداث ورفع مستوى اإلدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر في عام            - أ
 : التي تكونت من ست إدارات هي 

 . التشجير ومكافحة التصحر  -
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 . مساقط المياه  -

 . المراعي  -

 . المشاتل  -

 . الغابات الطبيعية  -

 . الخدمات والتنسيق  -

 . م 1995لعام ) 26( إصدار قانون حماية البيئة رقم - ب

 .  إنشاء صندوق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي -ج

 .  إنشاء الهيئة العامة للموارد المائية -د

 .  إحياء وتفعيل اللجنة العليا للتشجير -ه

 ) . الهيئة العامة لحماية البيئة (  إنشاء وزارة السياحة والبيئة -ز

لتدابير المخطط لها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر بما ينسجم مع           ومــــن ا  
لمؤتمر األمم المتحدة لمكافحة التصحر وسوف تمثل فيها كل الوزارات           ) 2توصـية رقـم     ( 

والمؤسسات والمنظمات الرسمية والشعبية والطوعية ذات العالقة ومن أهم واجبات هذه اللجنة            
 . اصة بمراقبة التصحر ومكافحته تنسيق وتدعيم النشاطات الخ

وبغـية تحسـين حالـة المعرفة الخاصة بالتصحر فقد وقعت الجمهورية اليمنية على               
 : االتفاقيات الدولية ذات العالقة مثل 

-  Ƣإتفاقية تغيير المنا . 

 إتفاقية حماية التنوع البيولوجي  -

 .بروتوكول حماية طبقة األوزون  -

 . رة عبر الحدود إتفاقية بازل لنقل المواد الخط -

 . بروتوكول حماية الحيوانات المهددة باالنقراض  -

 . إتفاقية مكافحة التصحر  -

وذلك لالستفادة مما تتيحه هذه االتفاقيات من معارف بيئية ودمج التدابير واإلجراءات            
المتخذة على المستويين دون اإلقليمي واإلقليمي وبرامج وخطط العمل دون اإلقليمي واإلقليمي            

 بـرنامج العمـل الوطني ، كذلك تساهم الجمهورية اليمنية ممثلة باإلدارة العامة للغابات               مـع 
ومكافحة التصحر في بعض الشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات العالقة خاصة بنشاط الربط             
الشـبكي للمؤسسات العاملة في مجال مكافحة التصحر لدول غرب أسيا المزمع تنفيذه من قبل               

 . م والتكنولوجيا التابعة للسكرتارية الدائمة إلتفاقية مكافحة التصحر لجنة العل
 
 :  دعم ومساهمة الخبرة الوطنية 4 - 5
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 ) UNCCD( إسـتناداً الـى المادة العاشرة من إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر              
عتبار الخبرة  ورجوعاً الى األهداف األساسية للخطة الوطنية لمكافحة التصحر ولǖخذ بعين اال          

الوطنية السابقة إلستراتيجية مكافحة التصحر بذلت العديد من المبادرات والبرامج المحلية قبل            
إعداد الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وقد شارك الخبراء الوطنيين والمؤسسات العلمية بشكل            

 والجامعات  فعـال فـي شـبكات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية مثل هيئات البحوث الزراعية             
 . والجهات المختلفة وغيرهم ) صنعاء وعدن (

تـرفق اإلدارة العامة الغابات ومكافحة التصحر قائمة بالخبرات الوطنية المتوفرة في             
والتي ساهمت وتساهم في تنفيذ برنامج       ) CCD( الجمهوريـة اليمنية الى سكرتارية االتفاقية       

ج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية مع االشارة       العمـل الوطني ويمكن أن تشارك في تنفيذ برام        
 . الى أن هذه القائمة ستجدد مستقبالً 

 
 :  المعارف التقليدية 5 - 5

تراكمـت عـند المزارع اليمني مجموعة كبيرة من الخبرات والمعارف التقليدية في              
معارف التي ثبت   مجال التعامل مع الموارد الطبيعية والبيئة ، وقد تبنت الدولة عدداً من هذه ال             

 : فعاليتها في حماية وتنظيم إستغالل الموارد بطريقة رشيدة نذكر منها 

 ) . الكرفان ، البرك ، السقايات ( طرق حصاد المياه   )أ

بهدف توزيع مياه األمطار على أكبر مساحة ممكنة والتقليل         ) عقوم  ( طـرق نشر المياه       )ب
 . ان من حدة إنجراف التربة في المناطق الجبلية والودي

 :التكامل الزراعي الحراجي التقليدي  ويشمل ) ج 

زراعة األشجار الحراجية حول األراضي الزراعية كمصدات للرياح ومصدر لǖعالف ،           
 . وغذاء للنحل ، توفير الظل ، تحسين خصوبة التربة 

ى بهدف تجميع التربة المنجرفة وتحويلها الى أراض      ) الشعب ، الجرب    ( إنشاء المدرجات   ) د  
 . زراعية وتخفيف شدة إندفاع المياه وحماية األراضي المنخفضة 

إسـتخدام األحجار وسعف النخيل وزارعة المحاصيل الموسمية في تغطية سطوح الكثبان            ) ه  
 . الرملية بهدف منع إنتقالها 

تشـجيع أنظمـة الحمـى والمحاجر في حماية األراضي الرعوية والغابوية بهدف تنظيم              ) و  
 .منها في توفير األعالف وحطب الوقود االستفادة 

 
 :  المخصصات المالية من الميزانية الوطنية والمساعدات المالية لدعم عمليات التنفيذ -6

إضـافة إلـى المساعدات المالية والتعاون الفني مع تحديد االحتياجات واألولويات ،              
 مكافحة التصحر وفق خطة     إتخـذت الجمهورية اليمنية التدابير الالزمة لضمان تمويل مشاريع        
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 – 2001مالـية سـنوية تتناسب مع المشاريع والبرامج الواردة في الخطة الخمسية الثانية من               
م بتعاون دولي ،    2000 والخطـة الوطنية لمكافحة التصحر التي تم إنجازها خالل عام            2005

من اجل  وتعمـل علـى جعل هذه التدابير مستدامة عن طريق إستحداث آليات ضمان التمويل               
إنشـاء صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي ، والصندوق         : مكافحـة التصـحر مـثل       

 . االجتماعي للتنمية ، وبرنامج مكافحة الفقر وخلق فرص عمل ، ومشاريع التنمية الريفية 
 
 ) : الصناديق والمشاريع (  شبكة األمان االجتماعي -6-1
 : صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي  -1

علي الرغم من إنشاء صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي بناءŅ على القانون رقم             
م ليعمل كمؤسسة تنموية ، إال أن نشاطه بدأ أعماله          1992م الصادر في إبريل     1992 لسـنة    6

م من أحداث حالت    1994م ،   1993م ، وذلك نظراً لما أكتنف األعوام        1996الميدانية في عام    
  . دون البدء بنشاطه

رفد الجهود التنموية في المجالين الزراعي والسمكي وذلك من         : ومن أهداف إنشاء الصندوق     
خـالل تمويـل عـدد من المشاريع واألنشطة المرتبطة بالري ، والمنشأت المائية والمجاالت               

 3054الزراعـية النباتـية والحيوانـية والسمكية واإلنتاجية ، وقد بلƸ عدد المشاريع المنفذة               
 مليار ريال توزعت بين مشاريع عديدة ، منها         12.6م بتكلفة   2000 حتى نهاية عام     مشـروع 

كـان في مجال إنشاء السدود بأحجامها المختلفة وتوفير وسائل الري الحديثة وتنفيذها    % 46.8
 . 

ويعمـل الصـندوق في الوقت الراهن بقوة إلى تحسين اإلنتاج وخفض تكاليفه بإتباع               
الطبيعية المتجددة ومنميه لها ، كما تعمل الجهات المعنية بالصندوق أسـاليب حافظـة للموارد     

على رفع مستوى أدائه ليكون مساهماً حقيقاً في عمليات التنمية الواسعة والشاملة وبكل ابعادها              
 . االجتماعية واإلنسانية والشعبية في نطاق التنمية المستدامة 

 
 : الصندوق االجتماعي للتنمية  -2

م ، في تمويل عدد من المشروعات االنمائبة في المناطق النائية ،            1997بـدأ منذ عام     
واالقـل تنمـية بهـدف تحسـين األوضـاع المعيشـية للمجتمعات المحلية ، وقد شملت تلك         
المشـروعات المـياه والتعليم وتمويل المشروعات الصغيرة والفردية المدرة للدخل والمولدة            

 مشروعاً وفرت   1233 م بتنفيذ    2000 – 97ة من   لفرص العمل ، وقام الصندوق خالل الفتر      
 .  مليار ريال 12وبتكلفة قدرت ) يوم /عامل (  مليون فرصة عمل مؤقته 3نحو 

 
 : برنامج مكافحة الفقر وخلق فرص عمل  -3
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م وقد تمكن البرنامج من     1998هـذا البرنامج دخل مرحلة التطبيق في منتصف عام          
ع تنمية المجتمعات المحلية في عدد من المناطق        بـناء الهـيكل اإلداري والتنظيمـي لمشـرو        

والمسـاهمة فـي إنشـاء الجمعيات المحلية فيها وتمويل عدد من المشروعات المدرة للدخل               
 . باإلضافة لدعم األسر المنتجة وتشجيع برنامج االقراض الصغير 

 
 : مشاريع التنمية الريفية  -4

مجتمعات المحلية وتعزيز التنمية    م ، وتهدف إلى تنمية ال     1998بدأت هذه المشاريع في     
االقتصـادية واالجتماعـية الشـاملة باإلضافة إلى تزويد المستهدفين من األفراد األكثر فقراً              
واسـرهم أسباب الحياة االقتصادية ، كما تساهم هذه المشاريع في تنمية دخول مكتسبة أخرى               

القائم على مشروعات   ودعم االقتصاد المنزلي    ) إقراض  ( مـن أنشـطة المشـاريع الصغيرة        
 . إنتاجية للثروة الحيوانية التي تديرها المرأة في المناطق المستهدفة 

وعلـى الـرغم من اإلنجازات التي حققتها صناديق وبرامج شبكة األمان االجتماعي             
خالل الفترة المحددة إلنشائها إال إنها تعاني من المعوقات المتعلقة بضمان القروض والسداد ،              

 . يل المرصود لبعضها غير كافي لترك نتائج ملموسة ومؤثرة على لفقراء وإن التمو

وممـا تقدم فاليمن تعمل جاهدة في إتخاذ إجراءات فعالة على جميع االصعدة من اجل               
المسـاهمة فـي تحقـيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة من التصحر من اجل تحسين                

ة المتجددة وهذا بدوره يتاتى من تحسين معيشية        إنتاجـية األراضـي وحفـظ الموارد الطبيعي       
 . من االتفاقية الدولية لمكافحة الفقر  ) 2المادة ( السكان المحليين 

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

فحة توفـر حكومة الجمهورية اليمنية الدعم المالي لتطوير وتنفيذ الخطة الوطنية لمكا            
 : التصحر وقد عكست مساهمة الحكومة في المجاالت التالية 

توفـير الكادر الفني الالزم حيث تم إعداد الخطة الوطنية بالتعاون الوثيق بين              -1
  . FAOالخبراء الوطنيين وخبراء منظمة األغذية والزراعة الدولية 

 . توفير المبنى واألثاث والمواد الالزمة لهيئة التنسيق الوطني  -2

ـ  -3 د ميزانـيات محلية موازية عند تنفيذ المشاريع الممولة من قبل عدد من             رص
 . الدول المانحة والمنظمات والصناديق الدولية 
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دمـج ووضـع إسـتراتيجية وأولويات مراقبة ومكافحة التصحر ضمن خطط             -4
 . التنمية المستدامة 

م العمـل دومـاً على معالجة األسباب األساسية لظاهرة التصحر وتوجيه إهتما            -5
خاص للعوامل االقتصادية واالجتماعية التي تساهم في عمليات إنتشار ظاهرة          

 . التصحر 

إرشـاد وتوعـية السكان المحليين بشرائحهم المختلفة مع التركيز على عنصر             -6
النسـاء والشـباب وتسـهيل مشـاركتهم في الجهود الرامية لمكافحة التصحر            

 . وتخفيف أثار الجفاف 

 التشريعات والقوانين ذات العالقة بحماية وترشيد       العمـل على إصدار وتحديث     -7
 . إستخدامات الموارد الطبيعية المتجددة للحد من التصحر 

 
ونظـراً لوجـود الجمهورية اليمنية ضمن الدول األقل نمواً فأنها تحصل على الدعم              

لية المالـي والفني من عدد من الدول والمنظمات والصناديق الدولية وهى بحاجة إلى موارد ما            
كبـيرة باإلضـافة إلـى التقنـيات والتكنولوجيا والمعارف الحديثة لتطبيق األساليب والطرق              

 . المالئمة لمراقبة ومكافحة التصحر بشكل شامل ومتكامل 
 
 
 
 
 
 
 

 : وفيما يلي أهم المشاريع الخاصة بمكافحة التصحر والممولة من بعض هذه الجهات 
 

 م أسم المشروع  العـام جهة التمويل  الجهة المستفيدة 

MAI UNEP/ESCWA  91  1 إعداد الخطة الوطنية لمكافحة التصحر 

MAI FO:DP/RAP/89/034 93-91  2 ) مشروع إقليمي( مشروع تثبيت الكثبان الرملية 

MAI GCP/REM/052/JPN  
تطويـر مصـادر الغابات لحماية البيئة وتأمين        

 الغذاء 
3 

EPC UNDP 92-97 4 ات دعم البيئة واالستفادة من القدر 

MAI/GDFDC IDA  93-2000  5 مشروع الحفاظ على األراضي والمياه 

MAI/AREA  GCP/YEM/021/NET 94-99   تقييم الموارد البيئية لتخطيط إستخدام األرضي 6 

MAI TCP/TEM/4554 96-97   7 تنمية الغابات الحضرية وشبه الحضرية 
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TDA IFAD 96-2000  8 مشروع حماية البيئة في تهامة 

EPC/OPC UNDP 97-2000  9 برنامج إدارة البيئة المستدامة 

MAI NETHERLANDS 98-2001 
إدارة مسـاقط المـياه وإعـادة إستخدام المياه         

 العادمة في المناطق الشبه حضرية في اليمن 
10 

MAI  85-97  11 مشروع تطوير الغابات 
MAI  12 الجنوبية مشروع التنمية الريفية في المحافظات  2003-98 الحكومة + البنك الدولي 

MAI 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية    

 الحكومة + 
 13 ) المهرة . م ( مشروع التنمية الريفية  1999-2004

MTE 
+ االتحاد األوربي   + األمم المتحدة   

 الحكومة 
 14 مشروع تطوير وتحديد المشاريع السياحية  

 
 
 :  وأولويات المساعدة المالية والتعاون الفني  االحتياجات– 3 - 6

رغـم المـوارد المالـية التـي خصصت من الميزانيات المحلية والمساعدات المالية               
الخارجـية ، وتوظـيف الكـوادر الفنية في مكافحة التصحر والدراسات البيئة التي تقوم بها                

 خطة البرنامج الوطني    الجمهوريـة اليمنـية ، ونظـراً لكبر حجم ظاهرة التصحر فأن تنفيذ            
 :  لمكافحة التصحر تحتاج الى المزيد من الدعم المالي والفني وذلك على النحو التالي

I-  المساعدات المالية : 
نظـراً إلرتفاع تكلفة المشاريع الخاصة بمراقبة ومكافحة التصحر ولتقليل أثار الجفاف       

نها تسعى جاهدة وبقدر اإلمكان     فـان الدولـة وحدها ال تستطيع تمويل مثل هذه المشاريع إال أ            
 : اإليفاء بالتزاماتها كما تسعى وتعمل إلعتماد وتحقيق المبادئ التالية 

ضـرورة توفير مخصصات مالية إضافية لمكافحة التصحر ضمن ميزانية الدولة            -
 . لتمويل المشاريع االستراتيجية الكبيرة 

معيات الطوعية  ضـرورة إشـراك الجهد الشعبي والمنظمات غير الحكومية والج          -
والنسـوية فـي كافـة المراحل المتعلقة بتخطيط وتمويل وتنفيذ مشاريع مكافحة             

 . التصحر الصغيرة 

ضـرورة إيجـاد المكون المالي الكافي لمكافحة التصحر في المشاريع والهيئات             -
 . الخاصة بالتنمية ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبيئية 

ة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة        تشجيع إقامة المشاريع الحدودي    -
 . التصحر بتمويل مشترك 

التنسـيق مـع الصـناديق المحلـية القائمة مثل صندوق تشجيع االنتاج الزراعي               -
والسمكي ، صندوق التنمية االجتماعية ، مشروع مكافحة الفقر وحثها على تمويل            
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لك ضمن خططها   المشـاريع الصـغيرة الخاصـة بمكافحـة التصحر وإدراج ذ          
 . وبرامجها التنموية 

) الصناديق العربية واإلقليمية وبنوك التنمية      ( تشـجيع مصـادر الدعم اإلقليمي        -
الدول المانحة ، المنظمات الدولية المانحة ، الصناديق        ( ومصادر الدعم الخارجي    

على المشاركة في تمويل مشاريع مكافحة التصحر بالتعاون مع         ) والبنوك العالمية   
 . مصادر التمويل الوطنية 

 : إيجاد دعم مالي لتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر من الجهات التالية  -

      CIDA – SIDA – GEF – IFAD – UNDP     وغـيرها مـن مصـادر التمويل  
 . المختلفة 

 
II-  التعاون الفني : 

 والمنظمات  فـي هـذا المجال يقترح تطوير التعاون الفني مع دول األطراف المتقدمة            
 : الدولية واإلقليمية المعنية لتحقيق األولويات التالية 

توحـيد الجهـود الوطنـية ضمن الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وذلك لتجنب              -
 . االزدواجية وتوفير الجهد والمال 

اإلدارة العامة للغابات   ( الدعـم المؤسسـي والبنية التحتية لهيئة التنسيق الوطني           -
على المستويين المركزي واإلقليمي حتى تقوم بالمهام المؤكل        ) ومكافحة التصحر   

 . اليها  

 . تقديم الدعم الفني الالزم لرفع المستوى العلمي في مجاالت مكافحة التصحر  -

دعـم المشـاريع المسـتعملة للتقنيات التقليدية في حصاد المياه ، وإنشاء وصيانة               -
 . عارف التقليدية المدرجات الجبلية ، وتوثيق ونشر الخبرات والم

إنشـاء مشـاريع في المناطق الجافة والشبه جافة التي تشجع إستقرار التجمعات              -
 . السكنية الريفية وتقليل الهجرة الى المدن 

دعم النشاطات الرامية إليجاد حلول بديلة عن إستعمال حطب الوقود وخشب البناء             -
 . لمتأثرة من التصحر وتسهيل توفير الغاز ومواد  البناء للمناطق المتضررة وا

 . إنشاء مركز متخصص في مجاالت مكافحة التصحر  -

المسـاعدة على نقل ونشر وإستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة ومكافحة التصحر     -
مـثل صـور األقمـار الصـناعية ونظـم المعلومات الجغرافية وتأسيس قواعد              

 . المعلومات النوعية 

 . إستغالل الطاقة الشمسية والغاز الحيوي تشجيع إستخدام التقنيات الحديثة في  -
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دعـم وتشجيع إجراء بحوث تساهم في زيادة المعرفة بعملية التصحر والجفاف ،              -
وتطويـر وتعزيز قدرات البحث العملي الوطني والتي تحدد األهداف بدقة وتتيح            
تـبادل المعلومـات من جميع المصادر المتاحة بشكل شفاف وإتاحتها إتاحة كاملة             

 .  وسريعة وعلنية

تسـهيل التعاونـي التقني بين األطراف من البلدان المتأثرة عن طريق المساعدة              -
 . المالية أو غير ذلك من الوسائل المناسبة 

المساعدة على تعزيز القدرات التدريبية المحلية على الصعيد الوطني والدولي في            -
 . ميدان مراقبة ومكافحة التصحر 
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 : تخدمة لقياس التقييم والتقدم في تطبيق برنامج العمل الوطني  الدالئل والمؤشرات المس-7
ال توجـد حـتى االن دالئـل ومؤشرات نظامية للتقييم ورصد التقدم في مجال تنفيذ                 

بـرنامج مكافحة التصحر ، ولهذا السبب استخدمت مجموعة المؤشرات التي اقرها مؤتمر             
ية والمعتمدة من قبل بعض دول      األطـراف األول مـن قـبل السـكرتارية الدائمة لالتفاق          

 : األطراف األخرى وفيما يلي أهم هذه الدالئل 
 

 : رصد البيئة ومراقبتها وحمايتها  ·1
تعتـبر وزارة السـياحة والبيـئة والهيئة العامة لحماية البيئية التي تتبعها تنظيماً أحد               

سنوية إلى مجلس   اآللـيات الهامة في رصد ومراقبة وحماية البيئة ومن ثم تقوم برفع تقارير              
الوزراء تعنى بالتغيرات البيئية على مستوى الجمهورية حيث تتضمن هذه التقارير بنود حول             
تدهـور األراضي ، التصحر ، والتنوع الحيوي وتوزع هذه التقارير على كل الجهات المحلية               

 . واإلقليمية والدولية ذات العالقة 

المعلومات الموجودة في الجهات ذات     ويحقـق هـذا التقرير الشامل التوافق بين نظم           
العالقـة ، كمـا يتم عقد بعض الورƫ الخاصة بتقييم أنشطة بعض المشاريع العاملة في إطار        

 . الخطة الوطنية لمكافحة التصحر 

وإدراكـاً للعالقـة بين البيئة والتنمية وألهمية اإلدارة البيئية السليمة فان الهيئة العامة               
 االعداد لمواجهة الوضع المتدهور للبيئة ضمن إستراتيجية هادفة         لحمايـة البيـئة تعمـل على      

وخطـط مـتكاملة تعزز التوعية واالهتمام بالبحث والتطوير واالرتقاء بالعمل البيئي الرسمي             
واألهلـي ، حيـث تتلخص أولويات العمل البيئي في تعزيز إدارة المياه ومنع تلوثها ودراسة                

يئة والتصحر باإلضافة إلى حماية المدرجات الزراعية من        تأثـير تغير المناƢ على عناصر الب      
الـتدهور وصـون التنوع الحيوي في إطار المحميات الطبيعية ، وإصدار التشريعات الالزمة              

 . والبحث عن التمويل الالزم لتنفيذ المشروعات ذات العالقة 
 
 : نظام المراقبة  ·2

 تم إنشائها في إطار اإلدارة العامة       تتم المراقبة من خالل وحدة المتابعة والتقييم والتي       
للغابـات ومكافحـة التصحر ، وهذه الوحدة مستمرة في التطور وتعمل على جمع المعلومات               
وتحليلها لرصد التقدم في أنشطة مراقبة مكافحة التصحر وتدهور الموارد األرضية من خالل             

وتر في تحليل   عـدد مـن االسـتمارات صممت بغرض جمع المعلومات ويتم إستخدام الكمبي            
 . البيانات الخاصة بذلك 

 
 : نظام المعلومات  ·3
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م إليجاد شبكة   1998تـبذل اإلدارة العامـة للغابات ومكافحة التصحر جهوداً منذ عام            
قومـية لمراقبة التصحر ونظام معلومات مركزي ، وهناك بداية لتكوين وحدة نظم المعلومات              

 التصحر وتم توفير معظم األجهزة الخاصة بهذا        الجغرافية في اإلدارة العامة للغابات ومكافحة     
الـنظام لكـن هذه الوحدة بحاجة إلى تدريب كادر متخصص لتشغيلها وتحديث بعض األجهزة         

 . القديمة والبرامج الخاصة بها 

وعلـى المستوى الوطني تعمل الحكومة في الوقت الراهن جاهدة على تأسيس المركز             
لومات الجغرافية والذي سيلعب دوراً هاماً في مراقبة        الوطنـي لالستشعار عن بعد ونظم المع      

ومكافحـة التصـحر وفـي تعزيـز التخطيط والتنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية ، كما                
سيساعد صانعي القرار في المؤسسات والجهات المستفيدة على إتخاذ القرارات برؤية واضحة            

فحة التصحر بشكل خاص والمجاالت     ومـتكاملة فـي مجـال الموارد الطبيعية ومراقبة ومكا         
 . األخرى بشكل عام 

 
 : التقارير الدورية  ·4

هـناك الـتقارير الدوريـة الربعية والنصفية والسنوية للمشاريع التي تنفذ في مجال              
مكافحة التصحر ويتم مناقشتها على المستوى المحلي والمركزي ، وتستعرض فيها اإلنجازات            

والسلبيات والمعوقات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه       التـي تحققـت فـي الخطـط الموضوعية          
المشـاريع ، ووفقـاً لذلك توضع المعالجات المناسبة ، ويتم التشاور حول النتائج مع اإلدارة                
العامـة للتخطـيط والمـتابعة في وزارة الزراعة والري ووزارة التخطيط والتنمية والهيئات              

 . ت المشاركة في التمويل والمؤسسات ذات العالقة بمكافحة التصحر والجها
 

 : المشاريع الرائدة  ·5
نفـذت وتـنفذ اليمـن عدداً من المشاريع الرائدة في مجال مراقبة ومكافحة التصحر               

 جبلية  – سهلية   –ساحلية  ( وإعادة تأهيل األراضي وحمايتها في مناطق تمثل نظم بيئية مختلفة           
الئمة والناجحة ومن ثم تعميم     ، بغرض تحديد الوسائل واألساليب الم     )  وديـان وصـحاري      –

نـتائجها علـى المـناطق المشابهة والرفع من مستوى التقنيات ، بهدف خفض التكلفة وزيادة                
 : الكفاءة وشملت أهم تقنيات المشاريع الرائدة ما يلي 

 . وضع قاعدة  سليمة إلنشاء المشاتل وتطويرها  -

 . تقنيات تثبيت الكثبان الرملية وتشجيرها  -

 . ر وإعداد األراضي والمناطق المستهدفة للتشجير تقنيات تحضي -

 . تقنيات التشجير في األراضي الجبلية والمدرجات الزراعية  -
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 . إختيار أصناف النباتات الحراجية والرعوية وتجرييها وتعميمها  -

 . تنمية الغابات والمراعي الطبيعية في مناطق مختلفة من البالد  -

سدود المائية وإعادة نشر المياه في مناطق       تقنـيات تحديـد وإنشـاء الحواجز وال        -
 . مختلفة من البالد 

 . المحافظة على الحياة البرية والتنوع الحيوي والتوازن البيئي  -
 
 : وجود خطط عمل وطنية للبيئة ومكافحة التصحر  ·6

م والخطة الوطنية   1996اعتـبر إقـرار الخطـة البيئية من قبل مجلس الوزراء عام             
م خطوة هامة في إتجاة تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات           2000لمكافحـة التصحر عام     

العالقـة بالبيئة بشكل عام والجهات ذات العالقة بمكافحة التصحر والموارد الطبيعية المتجددة             
بشـكل خـاص ، ووضـع األولويات للمشاكل البيئية على المستوى الوطني وإقتراح الحلول               

ة عن إرادة الدولة والمجتمع في التصدي للمشاكل البيئية         المناسـبة لها ، حيث تعبر هذه الخطو       
 . ومكافحة التصحر في إطار علمي ومدروس 

كمـا تعمل في الوقت الراهن وزارة السياحة والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة              
 . في االستراتيجية الوطنية لحماية التنوع الحيوي في اليمن 

 
 : تفعيل دور المرأة  ·7

الفـترة منذ بداية الثمانينات وحتى االن تحسناً في وضع المرأة وإشراكها في             شـهدت   
مختلف مجاالت التنمية ، وسعت الدولة نحو تطبيق المساواة والديمقراطية وتكافؤ الفرص بين             
أفـراد المجـتمع ذكـوراً وإناثاً ، وقد أتاح ذلك للمرأة المساهمة في التصويت والترشيح في                 

لتعددية السياسية والحزبية السائدة في اليمن وبالتالي تعزيز دورها في          االنـتخابات فـي ظل ا     
وعلى . االسـتغالل األمـثل للموارد الطبيعية ورفع وعيها بقضايا الترابط بين التنمية والبيئة              

الرغم من أن القوانين والتشريعات قد أختصت المرأة بكثير من الحقوق السياسية واالقتصادية             
تها مع الرجل في الحياة العامة ، إال أن مشاركتها الفعلية الزالت محدودة             ، واكدت على مساوا   

 . نتيجة لعدة عوامل أهمها إنتشار األمية وإنخفاض مستوى التعليم 

وتـتركز مشـاركة المرأة الفعلية في المجاالت التقليدية وخاصة في الزراعة وتربية             
شطة وبالتالي الدخل ، ويعد تدني مستوى       الحـيوانات حيث تتدنى اإلنتاجية والعائد من هذه األن        

التحصيل العلمي العقبة الكبيرة أمام توسيع مشاركتها وتمكينها للقيام بأدوارها والذي يؤثر سلباً             
 . على مستوى مشاركتها في المجتمع بشكل عام واالستفادة بشكل متكافƐ من ثمار التنمية 

 : ية إدخال برنامج العمل لمكافحة التصحر ضمن خطط لتنم ·8
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أصـبح الشعور بخطر التصحر ومقاومة الزحف الصحراوي والمحافظة على التوازن           
البيئي والتنوع الحيوي ذات أهمية كبيرة ، لذلك سعت الدولة إلى إدخال عدد من المشاريع ذات                
العالقـة المباشـرة وغـير المباشـرة بمراقبة ومكافحة التصحر في خطة التنمية االقتصادية               

ـ    م ، كمـا تعمل الدولة جاهدة في وضع وتحديث     2005 –م  2001ترة مـن    واالجتماعـية للف
التشـريعات والقرارات ذات العالقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة وحمايتها والتي            

 . من شأنها المساهمة في تحقيق األهداف التي تؤدي إلى وقف التصحر ومكافحته 

لدولة مواجهة المشاكل المتعلقة بالبيئة     ولكـن ونظـراً لصـعوبة التمويل لم تستطيع ا         
 . والتصحر بقدر اكبر يتناسب مع خطورتها وإتساعها 

 
 : تبني Ɔليات مالية لمكافحة التصحر  ·9

هـناك مقـترحات مـن خـالل القانون الذي هو موضوع أمام مجلس النواب إليجاد                
ل دعماً لبرنامج   صـندوق لمكافحة التصحر ، وعندما يقر القانون ستحدد موارده المالية ويشك           

 . مكافحة التصحر في البالد 
 

 : تطوير التعاون مع الشركاء العالميين  ·10
وقعت الدولة عدداً من االتفاقات الدولية ذات العالقة بالبيئة ومكافحة التصحر والتنوع             

الحـيوي وتغير المناƢ ، كما تشارك في الملتقيات العلمية واالجتماعات الدولية واإلقليمية ذات              
القة بمكافحة ومراقبة التصحر وتقوم الوزارات ذات العالقة بالتصحر والبيئة بدعوة ممثلين            الع

عـن الـدول المانحة والمنظمات لحضور الندوات والورƫ الخاصة بالبيئة والموارد الطبيعية             
وبالتالـي دراسة إمكانية التعاون في تقديم المشورة والعون الفني والمالي لمكافحة التصحر في              

 . ن اليم
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 :ـــــة مالخات
 

تنفيذ عدد من األنشطة المتعلقة بتطبيق      بيالحظ مما ورد في هذا التقرير أن اليمن بدأت          
تنفيذ بعض المشاريع الهادفة إلى مكافحة       خاصة،   األمـم المـتحدة لمكافحة التصحر        إتفاقـية 

خمسية بهدف  التصـحر وحماية البيئة وإدراج مجموعة من المشاريع المستقبلية في خططها ال           
 .ستثمارها وإعادة تأهيل األراضي المتدهورة إصيانة الموارد الطبيعية وترشيد 

كذلك شملت هذه النشاطات تنفيذ العمليات الخاصة برفع درجة الوعي وتفعيل مشاركة            
ستثمار الموارد الزراعية والتشاور والتشارك مع دول األطراف المتقدمة وغيرها          إالمـرأة في    
 .معنية في تحضير وتنفيذ برنامج العمل الوطني من الهيئات ال

الحاجة في  مثل  تتفاقية ت إلواجه تنفيذ ا  تومـن المالحـظ أن هناك بعض المعوقات التي          
 شبكات المعلومات   إلنشاءزات الالزمة   هيونقص التج ،  إلـى الكادر البشري المؤهل والمدرب       

مراقبة ومات الجغرافية في ونظم المعلستشعار عن بعد إل مـثل ا  لحديـثة وتطبـيق التقنـيات ا    
 ضعف الموارد المالية المتاحة لتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر         وكذلـك  ،عملـيات التصـحر     

 . نظراً لضخامة العمل المطلوب وشحة الموارد المالية وصيانة الموارد الطبيعية 

ة وقـد أثبتت التجربة أن الدعم والمساعدة المقدمة من الدول والمنظمات الدولية المعني            
بمكافحـة التصحر قد مكنت الجهات المعنية في اليمن خاصة اإلدارة العامة للغابات ومكافحة              

 الدولية لمكافحة التصحر خاصة فيما يتعلق بتفعيل  اإلتفاقية إجراءاتالتصـحر من تنفيذ بعض      
 .المتخصصة الكوادر الفنية بعض دور المرأة في التنمية الزراعية والمشاركة الشعبية وتأهيل 

تسـعى هيـئة التنسـيق الوطنـي إلى توسيع قاعدة المشاركة الرسمية والشعبية في               و
والمؤسسات الوطنية ذات العالقة    بالتمثيل األمثل للوزارات    عملـيات مكافحـة التصحر وذلك       

، وزارة  والشباب والرياضة   ،  واألوقاف  ،  التربية والتعليم   ، و والدفاع  ،  األعالم  ( مثل وزارات 
وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الخاص      ) مثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة      السياحة والبيئة م  
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 بشكل أوسع وأفضل يحتاج إلى تضافر       اإلتفاقية تنفيذ فعاليات    إستمراريةوال شـك أن     
 البشرية  در الكوا كفاءةها الدعم الفني ورفع     ر مجموعة من العوامل األساسية أهم     يالجهود وتوف 

ـ  ر المخصصات المالية التي ستساعد الجمهورية اليمنية على مسايرة الركب العالمي في            يوتوف
 .هذا المجال 


