
تجارب و قضايا المحافظة على البيئة           
في الوطن العربي     

غــــراره   زياد ابو   . د.أ
األمين العام للهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر            

األحمر وخليج عدن  

عرض مقدم في الملتقى الثالث لمؤسسة                 
 بيروت     –الفكر العربي     



محتويات العرض   

المحافظة البيئة في المنطقة العربية               
الوضع المؤسسي والتشريعي

أهم االنجازات
تقييم جهود التنمية المستدامة

 التوصيات والتطلعات–أهم المعوقات 
تجربة بيرسجا في المحافظة على بيئة البحر األحمر                       

وخليج عدن       



والتشريعي   ألجهزة  المؤسسي  الوضع
العربية  في الدول  البيئة  



١٩٩٥ قانون حماية      
البيئة 

وزارة البيئة     وزارة البيئة     المملكة األردنية     
الهاشمية  

١٩٩٥ قانون حماية      
البيئة 

٢٠٠١ وزارة المياه البيئة       الهيئة العامة لحماية        
البيئة 

الجمهورية   
اليمنية 

٢٠٠١ قانون حماية      
البيئة 

وزارة البيئة والتنمية    
العمرانية  

المجلس األعلى للبيئة            
والموارد الطبيعية     

جمهورية 
السودان    

٢٠٠٠ القانون      
األساسي للبيئة  

وزارة اإلسكان والتعمير          
والبيئة والتهيئة الترابية   

إدارة البيئة     جمهورية 
جيبوتي

تاريخ 
صدورها 

التشريعات   
البيئية 

تاريخ 
انشائه

تبعية الجهاز    نوع جهاز البيئة    الدولة   

الوضع المؤسسي والتشريعي لبعض الدول العربية                      



المجلس األعلى للبيئة      دولة قطر 
والمحميات   
الطبيعية  

قانون حماية    ديوان ولي العهد 
البيئة  

٢٠٠٢

قانون حماية    ١٩٩٦وزارة شؤون البيئة   وزارة شؤون البيئة   دولة فلسطين  
البيئة  

١٩٩٩

جمهورية 
العراق 

١٩٩٧القانون البيئي     ٢٠٠٣وزارة البيئة وزارة البيئة  

الجمهورية 
الجزائرية 

وزارة التهيئة   اإلدارة العامة للبيئة    
العمرانية والبيئة   

حماية البيئة   ١٩٩٦
في إطار 
التنمية  

المستدامة 

٢٠٠٣

الجمهورية 
التونسية   

الوآالة الوطنية     
لحماية المحيط   

وزارة البيئة والتنمية    
المستديمة 

حماية البيئة   ١٩٨٨
في إطار 
التنمية  

المستديمة 

٢٠٠٣

التشريعات   ت إنشاؤه تبعية الجهاز   نوع جهاز البيئة   الدولة   
البيئية 

ت صدورها 

تابع الوضع المؤسسي والتشريعي لبعض الدول العربية            



١٩٨٢ قانون حماية    
البيئة 

مجلس الوزراء   وزارة البلديات  
والبيئة  

سلطنة عمان  

١٩٩٨ قانون حماية    
البيئة 

١٩٩٣ مجلس الوزراء   وزارة البيئة  الجمهورية 
اللبنانية   

٢٠٠١ النظام العام    
للبيئة  

١٩٨٢ وزارة الدفاع والطيران   الرئاسة العامة  
لألرصاد وحماية  

البيئة 

المملكة العربية   
السعودية 

١٩٩٤ قانون حماية    
البيئة 

١٩٨٢ وزارة الدولة لشؤون    
البيئة 

جهاز شؤون  
البيئة 

جمهورية مصر 
العربية

١٩٧٢ عدة قوانين  ١٩٩١ وزارة الدولة لشؤون    
البيئة 

الهيئة العامة    
لشؤون البيئة    

جمهورية العربية
السورية 

ت 
صدورها

التشريعات   
البيئية 

إنشاؤه ت  تبعية الجهاز  نوع جهاز البيئة   الدولة 

تابع الوضع المؤسسي والتشريعي لبعض الدول العربية        



١٩٩٩ قانون حماية البيئة    
وتنميتها   

١٩٩٣ مجلس الوزراء   الهيئة اإلتحادية  
للبيئة  

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

وزارة التنمية الريفية  
والبيئة  

الجمهورية 
المورتا 

نية 

٢٠٠٣ حماية البيئة وتطويرها     ٢٠٠٢ وزارة التهيئة الترابية  
والمياه والبيئة   

إدارة البيئة  
والتهئية  
الترابية

المملكة  
المغربي
ة

١٩٨٢ قانون حماية البيئة     الجماهيرية  
العربية 
الليبية  

مجلس الوزراء   الهيئة العامة للبيئة      دولة آويت  

------- -------- ------- --------- معلومات غير    
متوفرة

جمهورية 
القمر 
المتحدة

التشريعات البيئية    صدورها  ت  ؤهت انشا  تبعية الجهاز  نوع جهاز البيئة   الدولة 

تابع الوضع المؤسسي والتشريعي لبعض الدول العربية        



خصائص االدارة البيئية في الوطن العربي         

: الوضع المؤسسى       
معظم األجهزة البيئية حديثة وال تزال في طور االعداد                 •

وهياكلها تتسم بعدم االستقرار والتغير المستمر واتصاالتها                        
. االدارية غير ثابته      

 وزارة –وآالة    ( تباين في نوع ومستوى تمثيل اجهزة البيئة                        •
(  والجهات التي تتبعها              )  مجلس  – ادارة – رئاسة   – هيئة   –

) مجلس وزاري    – مجلس الوزراء    –وزارة  
اصدار او تنفيذ      ( معظم التشريعات حديثة ولم يتم تفعيلها                     •

) اللوائح التنفيذية          



االنجازات    :  المحافظة على البيئة في المنطقة العربية         

 نجحت الدول العربية في الوصول الى رؤيه موحدة                          •
 ومشترآة ازاء العديد من قضايا البيئة العالمية واالقليمية                             

بعقد اجتماعات        )  CAMRE( تقوم أمانة المجلس          •
للمجموعة العربية تسبق االجتماعات والمجالس الدولية                            
التي تناقش قضايا البيئة العالمية للخروج بموقف موحد                              

بشأنها      
 هناك لجان متخصصة باالتفاقيات الدولية تعقد                        •

إجتماعاتها بصفة دورية ويتم خاللها مناقشة التطورات                              
. في هذه االتفاقيات    

 بناء القدرات العربية         – تطور ملحوظ في التوعية البيئة                   •
)  االصدارات البيئية      – جوائز البيئة         – تبادل الخبرات        –



Egypt

محمود يوسف عبد الرحيم .مطورة من د



تقدمت الدول العربية بالمبادرة العربية للتنمية المستدامة في قمة  
)٢٠٠٢(جوهانزبرغ والخطاب العربي للقمة  

نجحت الدول العربية في اصدار عدد من االعالنات التي تمثل      •
 :الموقف المشترك للدول العربية في عدد من قضايا البيئة منها

).٢٠٠١(إعالن أبوظبي حول مستقبل البيئة العربية  -
).٢٠٠٢( المبادرة العربية حول الطاقة ألغراض التنمية المستدامة -
).٢٠٠٣( إعالن أبوظبي حول الطاقة والبيئة -
). ٢٠٠٤( إعالن صنعاء حول الطاقة المتجددة  -
)٢٠٠١( اعالن جدة حول البيئة من منظور اسالمي -
)٢٠٠٢( اعالن دبي حول المياه -
)٢٠٠٥( اعالن القاهرة بشأن النهج االستراتيجي للمواد الكيميائية  -

الرؤية المشترآة و المواقف الموحدة                 



ازات ـــــــاإلنج  

إعتماد مخطط مجلس ) ٢٠٠٥مارس (تم في مؤتمر قمة الجزائر •
الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة لتنفيذ مبادرة التنمية 

.المستدامة في المنطقة العربية
المنتدى الوزاري / عقدت الدورة اإلستشارية التاسعة للمجلس الحاآم•

ير لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في اإلمارات العربية المتحدة في فبرا
.م٢٠٠٦

تم إعداد التقرير العربي حول الطاقة والصناعة وتلوث الهواء وتغير •
 للجنة التنمية المستدامة التي ١٤المناخ والمزمع تقديمه إلى الدورة الـ  

)٢٠٠٥(ستعقد في نيويورك 
لتمويل المشاريع " مرفق البيئة العربي" إحداث (CAMRE)تم إقرار •

.البيئية وتحفيز القطاع الخاص لإلستثمار في المجاالت البيئية     



...تابع اإلنجازات

. تم إنتخاب سوريا لرئاسة اللجنة التنفيذية التفاقية مونتريال                              •
تم إنتخاب سلطنة عمان لمنصب نائب رئيس مؤتمر                            •

.األطراف التفاقية التغير المناخي وبروتوآول آيوتو                         
إستضافة المغرب للدورة السابعة لمؤتمر األطراف التفاقية                  •

. م٢٠٠١التغير المناخي في           
تم تطوير اللجنة المشترآة للبيئة والتنمية في الوطن العربي                                •

لتكون المنتدى اإلقليمي العربي الذي يناقش آافة قضايا                        
.التنمية المستدامة والبيئة في الوطن العربي                    

إستضافة الجزائر الحتفال يوم البيئة العالمي وموضوعه                            •
". صحاري العالم ومكافحة التصحر              " 



تقييم األداء البيئي ومدى تبني نهج التنمية المستدامة      
في المنطقة العربية  
بالمقارنة ببقية دول العالم     

 (EPI)مؤشر األداء البيئي١.

 (ESI)مؤشر التنمية المستدامة   ٢.

  
2006, EPI, Yale Columbia WEF



مقارنة أهم المؤشرات البيئية على مستوى الدول         
العربية مع مثيالتها على المستوى الدولي      
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Environmental Sustainability Index-Ranking
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ماهو الوضع الحالي ؟   : الخالصة 

على الرغم من االنجازات التي تحققت في المنطقة العربية   
 –التوعية (في جهود المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة 

اال ان ما تحقق )  بناء القدرات–الرؤية والمواقف المشترآة 
.يعتبر متواضعًا على المقياس الدولي

تفتقر توجهات وسياسات التنمية المستدامة في المنطقة  
العربية الى وجود ألية فاعلة لمتابعة تنفيذ القرارات التي   
تتبناها المجالس الوزارية المعنية المنبثقة عن جامعة الدول   
.العربية او مجالس المنظمات والهيئات االقليمية ذات العالقة

الوضع المؤسسي ألجهزة البيئة في معظم الدول العربية غير 
آما ان القوانين ، مستقر ويتباين في هيكلته ومرجعيته   

والتشريعات البيئية تعتبر حديثة و معظمها لم يدخل حيز   
.التنفيذ الفعلي



تبني وتطبيق مؤشرات للتنمية المستدامة واألداء البيئي في المنطقة  •
.العربية  ونشر نتائجها بصورة دورية

إدراج مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية وعلى مختلف •
) ادراجها في البرامج القائمة–في مراحل التحديث  (المستويات 

وضع أطر مؤسساتيه وتنظيمية للتنمية المستدامة تكون نموذجًا يمكن   •
.االسترشاد به وتطويره في المنطقة العربية

اشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود المحافظة على •
.البيئة وتبني أساليب اإلدارة البيئية الرشيدة  

أن تدعم الحكومات والقطاع الخاص البحث العلمي في مجال تطويع  •
ونقل وتوطين التقنيات النظيفة و التقنيات الخاصة بحماية البيئة في  

.الدول العربية
  

 التطلعات     



ى • ة عل ود المحافظ ي بجه ب التعليم ط الجان رب
ة   ة البحري ة   : البيئ ج التنمي ي نه ي تبن وة ف خط

.المستدامة في االقليم 
وادث      • ن ح ة م ة البحري وث البيئ ن تل د م الح

.السفن

تجارب برسيجا في المحافظة على بيئة البحر    
األحمر وخليج عدن



: محتويات الملف التعليمي البيئي       

. آتاب الطالب        •
.دليل المعلم      •
. قرص تعليمي تفاعلي         •
. لوحات ومصورات           •
.ألبوم صور        •



الحقيبة التعليمية   



االتصال الفاعل  



الحد من مخاطر التلوث الناتجة       
من حرآة السفن    





ROUTEING MEASURES – SOUTHERN RED SEA 
GENERAL LAYOUT OF MEASURES 

 

مسارات جديدة    
للسفن في جنوب      

البحر األحمر    





والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته       


