وزارة الدولت لشئون البيئت

الفصل الحادي عشر
اقتصاديات البيئة ونظم اإلدارة البيئية

مقدمة:
أول تتتاو ازرةاالدول تتنال تتئةوناالامة تتناا بحمح تتمابا تتمرااااحمم تتناالامة تتناوالحت توارداالطام م تتناوأمت ت ماالت ت اناال مح تتن ا
وأ ااتااحممناالامةنااحثمانااحممناللاممةاعلىاسطحااألرضاوذلكالبتمحمنااتاااألامتملاالممدحتنالتىابلتكا
الحواردالانىاثحمراالبنحمن اولذلكابمنتا نمكااماناحلانالباسمنااألداءاالامةىالبملنااألنتئطناالت نمعمنا
والسممامناوالبامرمناوالخدحمناالخفضاالبد وراالامةىاواسبنزافاالحوارداالطام مناوح دالتاالبلوثاوبخفمفا
حمامنبجاعنهماحناآثمراامةمنا مرة.
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األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 1188
لىاإطمرابف ملاالممنونارقتما4التسننا4994اوالةابت االبنفمذمتناالح تدلااملمتمنونا9التسننا9009اولتىاإطتمرا
الافتتمظاعلتتىاالامةتتناحتتناآثتتمراالحخملفتتمتاالامةمتتناالتتبىابتتؤدىاإلتتىااع ترارااتتملحوارداالطام متتناباتتذلااعدارةا
ال محناعقب مدممتاالامةنااهوداابامرةاللب دىالبلكاالحخملفمتاوذلكاحناخاللاحنهامتناعحتلاب بحتداعلتىا

الحاموراالرةمسمناالبملمن:ا

 .4اعئترافاعلتتىاو تتطاالخطتتطاالتتبىابحبتتناحتتناإدحتتمجااألا تتمداالامةمتتنالتتىابملتتناالحتتئروعمتااعستتبثحمرمنا
والبنحومنا(ال نمعمن االسممامن االزراعمن االانمنااألسمسمن)....ا

 .9البوات اناتتوااعقبت مدااألخت رابإقبت مداممتتلالمت اإنا تتمثاالبراتتوناوبتتزدادالمت ابفتتمءةاإستتبخداماالحتواردا
الطام مناوالطمقناوم حتلاعلتىاحنتطاأواالاتداحتناختسمرةاختدحمتاالبنتوعاالامولوات اوالنظتممااعمبولوات ا
امثام دااالقب مدااألخ راقمطرةاالبنحمناالحسبداحن.

 .3إعداداالح مدالتاالخم ناااسمامتاالبد وراالامةىالو طانظمماحسبمرالبمدمراالب وم متاالامةمن.

 .4إعتداداالتتدالةلااعرئتتمدمناالخم تتناااتتسمامتاالبتتد وراالامتتةى الهمبلتتناحنظوحتتناالب تتومضاالامتتةىاوبمتتسمرا
الً.
اسمباالب وم متاالامةمنااملممًاوحسبما ا

 .5اعئرافاوالحبما ناعلىاالحئروعمتاالراةدةالىاحاملابطاماانظمااعدارةاالامةناالحببمحلن.
 .6اعئرافاعلىاب حمناالاسمامتاالامةمنا حناالاسمامتاالموحمناللدولنااملب موناحطاالاهمتاالح نمن.

التنسيق والتعاون مع الو ازرات والجهات األخرى:
 .4االحت تتئمربناوالبنت تتسمااالحت تتسبحراحت تتطاالاهت تتمزاالحربت تتزياللب اةت تتناال محت تتناواعا ت ت مءاوالت تتو ازراتاالحخبلفت تتنا
والاهمتاالح نمنااألخرىالىاحاملادحجاالاسمامتاالموحمناالامةمنالتىاحاتملااستبخداحمتاالحمتمذ اوذلتكا

ألناح ظتمادولاالحنطمتناب تمن احتناحتئمبلابب لتاااملحمتتمذاحتطااالخبتالفالت اطام تنا تذذاالحتئمبلاحتتنا
دولناإلىاأخرى اوابىاالدولاالب اببوالرااهماحوارداحمةمنالإنهماب تمن احتناحتئمبلابب لتاااحتسبمالا تذاا

الحورداودراناونوعاالبلوثال االحمتمذاحتناحخبلتفاالحت مدر اولتذلكااترزتاالاماتناعلمتمءاالت وءاعلتىا
أ حمتتنااعات مءاتاالامةمتتناحتتطا تترورةاإرستتمءاحاتتمدئانظتتمماالحامستتانااالقبت مدمناالامةمتتناللحمتتمذاوااتتثا
ستتالاإحبمنمتتنابطامتتاانظتتمماالاتتسمامتااالقب ت مدمناوالامةمتتناللحمتتمذ الد ارستتناالواقتتطاالامتتة اوااتتثاحتتئمبلا
اسبنزافاالحوارداالطام مناوحمامحثل ا ذاااالسبنزافاحنانمصال ااأل ولاالطام من.
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 .9الحئمربناحطاو ازرةاالسمماناوالو ازراتاالحخبلفناوالاهمتاالح نمنالىاإعداداالاسمامتاالموحمناللتسممان ا
لو طاإطمراعممالبنظمماالاممنمتااعا مةمناالسممامناطامتماللحنهامتناالدولمتناوالبت نمفمتاوالب رمفتمتا

والا تتداولاالفرعم تتناوالباحم م تتناللحبر تتمراتاالحرباط تتناامط تتمعاال تتسممان اوأمت ت ماعحبمنم تتناالب تترفاعل تتىا
اقبت مدممتاالتتسمماناوبمتتومماانامزابهتتمالبت حممااالستتبرابماممتاوالسممستتمتاالداعحتتنالت نمعناالتتسممان ا

وذل تتكااه تتدفاالب تترفاعل تتىاالخت ت مةصاالحح تتمزةالن تتئمطاال تتسمماناوعالقبت ت ااا تتمق االمطمع تتمتااألخ تترىا
وبولمرااعا مةممتاواألرقمماالب ابحبناحناالب رفاالبح اعلىاالنئمطمتاالحرباطنااملسمماناوقممسا

ااتتماالنتتئمطاوحتتسم حب التتىاحوازنتتناالدولتتناوحتتمزاناالحتتدلوعمتاوبوام ت اعنممتتناحبختتذياالم ترارالو تتطا

االسبرابماممتاالالزحنالب زمزاالمدرةاالبنملسمناللسممان.ا

 .3الحئمربناحطاو ازرةاالبامرةاوال نمعناوالو ازراتاالحخبلفناوالاهتمتاالح نمتنالتىائتمنابارمتراالباتمرةالتىااااا
الخدحمتاوذلكالبطومرااألداءاالبامرياوالنحوااعقب مدى.

المؤتمرات والندوات:
.4

الحتتئمربنالتتىاورئتتناعحتتلا"فعاليةةة إطةةالق المجموعةةة التعميميةةة لوسةةتعداد والوقايةةة مةةن مخاطةةر

الكوارث الطبيعية"البادمداالحئمبلاالرةمسنال اإدارةاالحخمطراوبو محاالخطوطاال رم نالحاحوعتنا
.9

حنااعسبرابماممتاالرةمسناللاداحناالحخمطر-احنظحناالمونسبوا-امنممرا.9044

الحتتئمربنالتتىاورئتتناعحتتلالتتىائتتمنا"التعريةةب ببرنةةامي تقييةةم وتةةصنيب المنةةشةت الةةصناعية وفق ةاً

لمتموث النةاتي عنهةا"الحبما تنااألداءاالامتةىالشنتئطناالت نمعمناحتناختاللاإنتئمءانظتممالبمممتمااألداءا
الامةىالل نمعمتاالبارىاالحلوثتنااتدعماحتناحتئروعاالبابتمالتىاالبلتوثاالت نمعى اومهتدفاالارنمحتجا

إل تتىارل تتطاأداءاو ازرةاالامةتتتنالا تتثاالحنتتتئقتاالت ت نمعمناعل تتىابولم تتااأو تتمعهماالامةمتتتن اح تتناختتتاللا

إس تتباداثاأداةاادم تتدةاامع تتملناإل تتىااألدواتااألخ تترىابف تترضاالر ارح تتمتاوال موا تتمتاطام تتماللموانم تتنا
والبتتئرم متاالامةمتتناالتتبىاببتتماعتتناطرمتتااالبفبمتتشاالامتتةىاوبتتذااأدواتادعتتمابنفمتتذاالحتتئروعمتاالامةمتتنا

.3

داخلاالحنئقتاحناخاللاالاراحجاالبحوملمناالحبمانااو ازرةاالامةنا-احمموا9044ا.

الحئمربنال ا" مؤتمر الخبراء اإلقميمي رفيع المستوى حول "التطوير التكنولوجي العربةي مةن أجةل

التنمية المستدامة ودرء آثار الكوارث" اومهدفاالحتؤبتحتراإلتىاالتو تولاإلتىااللتمتمتاالتحتنتمستاتنالت ا

حاملاالببنولوامماواعاببمراوالب ابحبناحناإدراجاواستبتختداماالتبتمتنتمتمتاالتاتدمتثتنالتبتنتحتمتناالتمتطتمعتمتا
اعقب مدمناذاتااألولومنال ٍ
ابلاحنادولاالحنطمنا(حثملاذلك:االطمقناوالحممذاوالزراعناوالببنولوامما
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.4

ال تا تمتتومتتن اوال تب تب تنتتولتتوا تمتتم اح تب تنتتم تمتتن اال ترتتر اوب تم تن تمتتمت اال تح ت تلتتوحتتمت اواعب تتمالت اوب تب تنتتولتتوا تمتتمت

.5

الحئمربنالىاإابحمعااللانناالفرعمنا"لمتجارة فى الخدمات بوزارة التجارة لبحث سبل إمكةان تةحةريةر

برمراالحنمخاودرءاالحخمطر)-احنظحناالمونسبو-امونموا.9044

التجارة فى الخدمات" اأىاإلترتمءاأواإ ازلتناالتمتمتوداالتبتاتمرمتناعتلتىابتلاأنتواعاالتختدحتمتاوبتلاأئتبتملا
البدخلاالابوح االب ابُرىاأنهمابممداارمناالبامرة احناخاللابئامطاالاربناالارةاللسلطاوالخدحمت ا
وال حلاورأساالحمل-سابحارا.9044ا

الحئمربنالىااالابحمعاالبا مرىااعقلمح اال راىا"لمؤتمر األمم المةتةحةدة لةمةتةنةمةيةة الةمةسةتةدامةة

.6
اأ.

(ريو")11+ااامح ناالدولاال رامنااملمم رةا–اأببوارا.9044

اوذلكالبنسمااالحواقفاال رامنااولاالتمت تممتماالتحتطترواتناعتلتىااتدولاأعتحتملاحتؤبتحتر"ارمتو+ا"90اا
اوالبوالاااولارؤمناعرامنالهذذاالم ممم اومهدفااالابتحتمعاالتبتات تمترىاا تورةاختم تناإلتىاحتما
مل :

االباولاناوا"اقب مداأخ ر"احنالرصاوبادممتال االحنطمناال رامتنالت ا
اب .دراسناحمامنطوياعلم
ّ
سممااالبنحمناالحسبداحناوالم مءاعلىاالفمرا.

اج .اسب راضاالبمدماالحارزال ابنفمذاحامدرةاالبنحمناالحسبداحنال االحنطمناال رامناونبمةجاالحتؤبتحتراتا
الدولمناالرةمسمناالحب لمنااملبنحمناالحسبداحن.
اد .بادمداالم ممماالادمدةاوالحسبادةاالب ابؤثراعلىاإارازابمدماناواباممااالبنحتمتناالتحتستبتداحتنالت ا
الحنطمناال رامن.
.6

اه .النظرال ااعطمراالحؤسس اللبنحمناالحسبداحنال االحنطمناال رامن.اا

الحئمربنالىالمعلممتاحئروعا"تعزيز أنظمة اإلدارة والتمويل لممحميات الةطةبةيةعةيةة"-ااتمتثابئتبتلا
الحاحممتاالطام مناقتمعتدةارةتمتستنالتلتستمتماتناالتاتمتةتمتنالتىاح تراوبتحتثتلاأبتثتراحتنا%60احتنااتاتما

السمماناالوالدةاوم دابطومراالحاحممتاورعممبهماواسبداحبهماأعحدةاحهحنالىاانمءاالبنحمنااالقب تمدمتنا
واالابحمعمن اومهدفاالحئروعاإلىاالنهوضاائابناالحاحممتاالطام متناوزمتمدةادختلتهتماإلتىا%500ا
ولبحااالسبثحمراتا دممناالامةناداخلهم اوالافتمظاعتلتىاالتبتنتوعاالتاتمتولتواتىاودعتماالستمتماتناالتاتمتةتمتن ا

وبولمرابنحمنااابحمعمناوبامماالرصاعحلاوارسمءانظمماحملىاوادارياحسبداماللحاحممت اوم تدا تذاا

الحئروعا واالالاطوملااألالال وناالبنوعاالامولواىا-اأببوارا.9044
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.7

الحئمربناورئناعحلااولا"العموم والتكنولوجيا والحد من الكوارث" وذلكالبادمداااتبتمتماتمتاالت تلتوما
والببنولواممالىاالحنطمناال رامناللحسم حنالىاالبنحمناالحسبداحناعلىاالتحتستبتوىاالتحتاتلتىاواعقتلتمتحت ا

واارازاالحسم حمتاالرةمسنالل لوماوالهندسنالىااالقب مدااألخ راوالبنحمناالحسبداحناعحبمنابطامتاا
الببنولوامماالحبمدحنالىاإدارةاالحوارداالطام منا–احنظحناالمونسبو-اأببوارا.9044

فى مجال تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية:
الحئمربنالىااألحمنناالفنمناواللانناال لمماللب وم متاالامةمناالبىابخبصاابمدمراالب وم متاعنااأل رارا

الامةمناالنمباناعناعدماااللبزامااملممنونا4السننا4994االح دلااملممنتونا 9الستنتنا 9009التىاالتحتاتمالتا
البملمن:
.4

الحئمربنالىاإعداداح مدالتالبمدمراالب وم متاالامةمنالشنئطناال تنتمعتمتناالتحتختبتلتفتناوحتمام تدرا
عنهماحناحلوثمتاغمزمناوسمةلناو لانابؤثرااملسلباعلىاالامةناالحامطناوالحوارداالطام من.

.9

بمابمدمراالب وم متاالامةمناعلىاعدداحناالحنئقتاالسممامناحثلاالفنمدااوالمرىاالستمتماتمتنانتبتمتاتنا
عدماااللبزامااملادوداالحسحوحااهمالارماالئمطئ.

.3

بمابتمتدمتراالتبت توم تمتاالتاتمتةتمتناعتنااأل تراراالتاتمتةتمتناالتنتمبتاتناعتناحتاتطتمتاالتحتاتحتولاالتحتختملتفتنا
لالئبراطمتاالامةمناالبىانصاعلمهماالممنون

بناء القدرات ورفع الكفاءة:
.4

االحئمربنالىادورةابدرمامنااولا"التنمية االقتصادية وتغير المناخ"الىااحهورمناال تمتناالئت تاتمتنا
لدراسناال القناامناالبمدماال نمعىاواالسبهالكاالحبزامدالتلتطتمقتن اوقتدابتماالتبتربتمتزالتىاالتدورةاعتلتىا

االقب مداال منىاااوانا االحخبلفناوالبادممتاالبىاموااههماواهوداالتدولتنالتلتحتاتملتظتناعتلتىاالتاتمتةتنا

والاداحنابرمراالحنمخاحناخاللابطامااحمامسحىااتا"االبنحمناالتخت تراء"ااتمتثاطتراتتاال تمتناحتطا
دخولاالمرناالادمداحفهوحمامبحثلال االبنمسااامنااعنسمناوالطامت تناوبتاتمتمتاابتنتحتمتناحتبتوازنتنااتمتنا
اعنسمناوالحابحط ا-امونمو.9044
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.9

اإعدادادورةابدرمامنا"حول اقتصاديات البيئةة" اوبتمابتدرمتبانتاتوا 95احتبتدربااترعتممتناحتنتظتحتناالتمتونستبتوا
للبرامناوال لوماوالثمملن اوذلكاللبوعمنااحو وعمتاإقب مدممتاالامةناوالبنحمناالحسبداحناودور تمالت ارستما

السممسمتاالامةمناوبو محاالفرااامنااالقب مداالامةىاواعقب تمدااألخ تر اوام تماابتماتناالتفتر تنااتمتنا
حدمرياالواداتاالحخبلفنالبامدلاالخاراتالمحماامنهحماأواحطاالحدرامناوأم مابطومتراقتمعتدةالتلتاتوارااتولا
بطامااالبالملااالقب مدياللحئمبلاالامةمن.ا.9404009044-93
.3

االحئمربنالىادورةابدرمامناعنا"البنوك الخضراء"الىاحنطمناالااراالحبوسطا حناحامدرةاآلماا 9090ا
لىاإطمراالب موناحطااالبامدااألورواى اامثابمااارازاحدىاأ حمنابحوملاحئروعمتااالقب مدااألخ ترا
ال دمااللامةناعارابمدمماحستمعتداتاحتملتمتناألل تلاالتحتئتمرمتطاالتمتمدرةاعتلتىا تحتمناأداءاوحتردودااتمتةتىا
عملممنالالاا ضاالحئمبلااالقب مدمنا-احدمنناارئلونناامسامنمم-انولحارا.9044
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