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ةالجمهورية اليمني–الهيئة العامة لحماية البيئة 



التنوع الحيوي في الجمهورية اليمنية

األنظمة البيئية الموقع والطبوغرافية و.

 م والمصادقة عليها عام 1992التوقيع على إتفاقية التنوع الحيوي
.م1995

متوطن ، يوجد في % 15منها نوع من النباتات3500أكثر من
نوع متوطن ، كما أن 309نوع نباتي منها 900جزيرة سقطرى 

مهددة عشرة أجناس من بين ثمانية عشر جنس من النباتات النادرة وال
.باالنقراض في الجزيرة العربية توجد في جزيرة سقطرى

 عائلة و 61مجموعة و 18نوع من الطيور مصنفة إلى 363حوالي
.نوع في جزيرة سقطرى 190، منها جنس177

 ة من تم إعالن ثمان محميات طبيعي) موقعا حساسا بيئياً 40تحديد
(.هذه المواقع 



 من مساحة % 40تشكل المراعي والغابات واإلحراج ما يساوي
مليون من المواشي واألغنام 8األراضي والتي ترعي فيها أكثر من 

.والماعز

 كم يمتد على ثالثة 2500طول الخط الساحلي في اليمن يقدر بأكثر من
.ربيأقاليم ساحلية مختلفة هي البحر األحمر وخليج عدن والبحر الع

 جزيرة باإلضافة إلى عدد كبير من 183عدد الجزر اليمنية على
الطبيعية، النتوءات الصخرية البحرية وتتميز بتنوع مناخها وبيئاتها

جزيرة في إقليم البحر األحمر وأهمها جزيرة 151ويقع أكثر من 
لمندب كمران أكبر هذه الجزر وجزيرة ميون التي تقع في مضيق باب ا
بحرية وتحتوي هذه الجزر على العديد من الشعب المرجانية والموائل ال

.الطبيعية 



حيويالبالتنوعالمعنيةاألخرىالدوليةاالتفاقياتعلىالتوقيع(
االنواعةاتفاقي،الرطبةلألراضيرامساراتفاقية،سايتساتفاقية

.(وغيرهاالمهاجرةالفطرية

م،2004الحيويللتنوعوطنيةعملوخطةإستراتيجيةإعداد
.م2015عامفيوتحديثها

اليمنفيالحيويللتنوعالوطنيةالتقارير

برايرففيأوليتوقيعناغويالبروتوكولاالنضمامعلىالتوقيع
2011.



:الوضع الراهن للتنوع الحيوي في اليمن 

الطبيعيةالموائلتدمير.

الطبيعيةالمحمياتبعضعلىالسطو.

(وبحريةبرية)الطبيعيةالبيئةاستنزاف.

المناطقمنالكثيرفيالحيواناتمنالعديدقتل.

بسببيعيةالطبوالموائلالطبيعيةالمحمياتعلىالبيئيةالرقابةغياب
.الحرب

الحيويالتنوعلمشاريعوالمحليةالدوليةوالمنحالدعمتوقف.







-Yemenآلية تبادل المعلومات للتنوع الحيوي في اليمن CHM:

ye.chm-cbd.net



ي عام بدأ العمل في موقع الية تبادل المعلومات للتنوع الحيوي في اليمن ف

2011.

رير يتضمن الموقع معلومات عن التنوع الحيوي  واالستراتيجيات والتقا

.الوطنية

 الموقع مستضاف ضمن مساحة قدمتها بلجيكا لليمن.

 اليوجد حاليا استراتيجية عمل للموقع.

 نقطة االتصال لـchmحاليا  الهيئة العامة لحماية البيئة ويمثلها رئيس الهيئة

.ويتم إدارة الموقع من قبل المنسق الوطني 

 2015للوضع الحالي في اليمن لم يتم تحديث المعلومات منذ عام.



...شكراً لحسن إصغائكم 


