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ــة على الزراعة والأمن الغذائي         يهدد كوكب الأرض والعالم قاطبة التغيرات المناخية وخاصــــ
والتي زادت في الآونة الأخيرة نتيجة التدخ�ت البشــرية غير المراعية للبيئة والتي تفتقر للخطط 

د والاســتراتيجيات ال�زمة للحفاظ على الأراضــي الزراعية والبيئة المحيطة بشــكل عام والتي تهد
جهود التنمية المســتدامة، خاصــة مع تزايد عدد الســكان في العالم، حيث من المتوقع أن يرتفع 

، وهذه الزيادة من المتوقع أن تكون بشكل أعلى في الدول    1  م2050بنسبة الثلث بحلول العام  
نمو   أـنه إذا ـما اســــــتمرت اـلاتـجاـهات الـحالـية في  )الـفاو(وتـقدر منظـمة اـلأـغذـية والزراـعة   . الـنامـية

الدخل والاسته�ك دون خطط تحافظ على البيئة المحيطة فإنه سيتعين على الإنتاج الزراعي أن 
إذ إن تزاـيد    . لتلبـية زـيادة الطـلب على الـغذاء واـلأع�ف وتوفير اـلأمن الـغذائي %60ينمو بنســـــــبة  

ل�فات وتيرة الظواهر الجوية الشــــــديدة والظروف البيئية المتغيرة وما يرتبط بها من انتشــــــار  
والأمراض على مدى الســنوات الخمس عشــرة الماضــية جميعها عوامل تســهم في زيادة حلقات 
الفقر والجوع المفرغة لاسـيما عندما تتفاقم نتيجة هشـاشـه المؤسـسـات في الدول التي تعاني 

وهذا الأمر  . 2 من نزاعات وحروب وحالات عدم اسـتقرار ونزوح سـكاني مسـتمر للبحث عن م�ذ آمن
ق أيضـــًا على اليمن والتي توالت عليه العديد من العوامل أدخلته في ظروف غير مســـتقرة  ب ينط

  : إن اليمن دليـل حي على معـادلـة نهـايـة العـالم "  . أثرت على منـاحي الحيـاة بشــــــتى مجـالـاتهـا
ــيران جنبًا إلى جنب، وعندما يكون هناك تداخل بين تغير المناخ  ــراعات والأمن الغذائي يســــ الصــــ

  ." 3 فإن المجاعة شيء حتمي والصراع،
الهواء    : تقلبـات وتغيرات المنـاخ يؤثران في المحـددات الـاجتمـاعيـة والبيئيـة للصــــــحـة، مثـل       

النقي ومياه الشـرب المأمونة والغذاء الكافي والمأوى، ويمكن أن يتسـبب ارتفاع درجات الحرارة  
ــية بم ــاســ ــل إلى وتغير أنماط الهطول في انخفاض إنتاج الأغذية الأســ ــب  %50قدار قد يصــ حســ

منظمة الصــحة العالمية في أشــد المناطق فقرا في بعض الدول والذي يؤدي إلى زيادة معدل 
  .انتشار سوء التغذية ونقص التغذية

وـبالـتالي ـلاـبد من قـياس أثر التغيرات المـناخـية على الزراـعة واـلأمن الـغذائي للوصــــــول إلى        
تغيرات وتخفيف الآثار والمخاطر على الأراضــــي الزراعية والتربة، الحلول ال�زمة لمواجهة هذه ال

ــهده اليمن في الآونة   ــة ما تشـ ــتجابة الطارئة خاصـ ــات والإجراءات ال�زمة ل�سـ ــياسـ وتبني السـ
اـلأخيرة من ـتأثرهـا ـباـلأـعاصــــــير الـناتـجة عن التغيرات المـناخـية وتـفاوت الشـــــــدة المطرـية وزـيادة 

ـعدـيد من اـلأراضــــــي الزراعـية وأدت إلى ـتدهور الترـبة وزـيادة الســــــيول واـلأمـطار والتي جرـفت ال
  .الحشرات والآفات الزراعية

في هذا العدد نســــلط الضــــوء على أثر التغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائي في        
التغيرات المناخية على المســتوى العالمي والمحلي،   : اليمن والأســعار، حيث يتناول المحور الأول

أثر التغيرات المنــاخيــة على    : أثر التغيرات المنــاخيــة على الزراعــة، المحور الثــالــث  : المحور الثــاني
       . السياسات والحلول المقترحة : الأمن الغذائي في اليمن، المحور الرابع

 

 في هذا الإصدار الافتتاحية

التغيرات المناخية وأثرها على الزراعة  
 اليمن والأمن الغذائي في 

 2022 - يوليو )74( العدد
 

 يـدولــاون الــــ ــــط والتعــــوزارة التخطيـ
 قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية

 

االقتصادية  المستجدات 
في اليمنواالجتمـاعـية   

 

ـلى   ـع ــة  ي ــاـخ ن ـم اـل رات  ـي ـغ ـت اـل
ــي   ــم ــال ــع ال ــوى  ــت ــمســـ ال

 والوطني

أثر التغيرات المنــاخيــة على  
 الزراعة

أثر التغيرات المنــاخيــة على  
 األمن الغذائي في اليمن

والــحــلــول  ــات  ــاســـ الســـــي
 المقترحة

 

 أولاً 

 ثانياً 

 ثالثاً 

 رابعاً 

  الفاو.منظمة األغذية والزراعة األمن الغذائي وتغري المناخ،  1
almunakh-wtghyur-alghidhayiyu-https://www.iaea.org/ar/almawadie/alamn   

ية  2 ير التنمية البرش  ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 2020تقر
يانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)، في جلسة رفيعة المستوى للدول السي 3 يه غراز د جوز

  ، نيويورك.2018نوفمرب  6األعضاء في األمم المتحدة في نيويورك حول انعدام األمن الغذائي، 

https://www.iaea.org/ar/almawadie/alamn-alghidhayiyu-wtghyur-almunakh
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 * الحقائق والمؤشرات 

 . واردة في ثنايا هذا العدد والمؤشرات جميع هذه الحقائق *
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 الحوكمة التعافي المؤسسي وأولويات   : المحور الأول

 أثرها على اليمن وتواتر الظواهر الطبيعية و االحتباس الحراري
درـجة مئوـية بحلول نهـاـية  2.7بمـقدار الـعالم يتـجه نحو مســـــــار اـلارتـفاع في درـجة الحرارة  أن   2021ظهر تقرير فجوة اـلانبـعاـثات لـعام  ي
ومن أـجل الحـفاظ على   . ســـــــيؤدي إلى تغييرات ـكارثـية في مـناخ اـلأرضـلذي اوهـذا أعلى بكثير من أهـداف اتـفاق ـباريس للمـناخ و  . القرن

إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف    فإن العالم يحتاجهذا القرن،  ة في  درجة مئوي  1.5  مستوى الاحتباس الحراري دون
0Fة في السنوات الثماني المقبل

4  .  
درجة   2.2إلى    الاحترارحقيق صــــــاف صــــــفري ل�نبعاثات يمكن أن تحد من  في ت  بشــــــكل فعال،  التعهدات  بالتالي فإنه إذا تم تنفيذو

ومع ذـلك، ـفإن الـعدـيد من خطط المـناخ الوطنـية تؤخر العـمل  . مئوـية، وهو أقرب إلى ـهدف أـقل بكثير من درجتين مئويتين ـلاتـفاق ـباريس
ـثات ـغاز الميـثان الـناجـمة عن الوقود اـلأحفوري وقـطاـعات النـفاـيات والزراـعة يمكن أن وـقد وـجد التقرير أن تقلـيل انبـعا  . 2030إلى ـما بـعد ـعام  

 .1F5 على المدى القصير الاحتراريساعد في سد فجوة الانبعاثات وتقليل 
ــيد الكربون  أويعتبر غاز ثاني   ــاســـي  أالغاز ال هو   CO2كسـ سـ

بلغ تركيز ثاني   حيث  لظاهرة الاحتباس الحراري  والمسبب الرئيس
 2020  عـامجزء في المليون في    CO  413.2)2( أكســـــــيـد الكربون

وبلغت    . الصـناعية الثورةمن مسـتوى ما قبل    % 149 نسـبة ويمثل
  2(N 123%(O  ، ونسـبة أكسـيد النيتروزCH  262%)4(  نسـبة الميثان

طة البشـــرية  ، عندما بدأت الأنشـــ 1750 من المســـتويات في عام
لـ�رض الـطـبـيـعـي  الـتـوازن  إخـ�ل  2Fفـي 

لـلـتـبـــاطـؤ    . 6 يـكـن  ولـم 
أي ـتأثير ملحوظ على  -19 اـلاقتصـــــــادي الـناجم عن ـجائـحة كوفـيد

مســــتويات غازات الاحتباس الحراري في الغ�ف الجوي ومعدلات  
  . الـجدـيدة نموهـا، وإن ـكان هـناك انخـفاض مؤـقت في اـلانبـعاـثات 

ر درجة الحرارة العالمية في ســتســتم  وطالما اســتمرت الانبعاثات
ــيد الكربون، فإن  إلىفبالنظر    . الارتفاع العمر الطويل لثاني أكســ

مســـتوى درجة الحرارة المرصـــودة بالفعل ســـيســـتمر لعدة عقود 
جانب ارتفاع ، فالي  نبعاثات بســرعة إلى صــفرحتى لو ُخفضــت الا

درـجات الحرارة، ـفإن ـهذا يعني ـحدوث المزـيد من ظواهر الطقس 
وذوبان الجليد وارتفاع مسـتوى سـطح البحر وتحمض المحيطات، وما يرتبط بذلك    الأمطارفة، بما في ذلك الحرارة الشـديدة وسـقوط  المتطر

هناك ما يقرب من نـصف كمية ثاني أكسـيد الكربون المنبعث من الأنشـطة البشـرية اليوم ، حيث  من آثار اجتماعية واقتـصادية بعيدة المدى
 3F7. والنظم الإيكولوجية الأرضيةلا يزال موجودًا في الغ�ف الجوي أما النصف الآخر، فتمتصه المحيطات 

ولكن بعض اقتصـاديات الأسـواق الناشـئة أـصبحت الآن الانبعاثات العالمية؛  في العادة ـصاحبة أكبر مسـاهم في تعد البلدان الصـناعية  و
ــادر الانبعاثات بالقيمة المطلقة ف ــين والهند مجتمعتيأ  2019عام  الفي من بين أكبر مصــ ــهمت الصــ ــبته  ن بما يقارب ماســ من   %35.1 نســ

 . العالمية كبر الانبعاثاتأالرئيسة المسؤولة عن  البلدان )1(الجدول كما يوضح .  4F8 د الكربون على مستوى العالميكسأانبعاثات ثاني 

 قائمة أعلى الدول في انبعا�ات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم (% من االنبعا�ات العالمية) :)1جدول (

 الدولة الرقم
انبعاثات  نسبة 

 الكربون العالمية 
انبعاثات الكربون لكل  

)طن متري(فرد   
 الدولة الرقم

نسبة انبعاثات  
 الكربون العالمية 

انبعاثات الكربون  
) طن متري(لكل فرد   

 12.22 1.85 كوريا  7 7.41 30.30 الصين 1

 7.69 1.85 إيران 8 15.24 14.63 أمريكا 2

 2.18 1.71 إندونيسيا  9 1.80 7.15 الهند  3

 15.50 1.69 كندا  10 11.13 4.72 روسيا  4

 15.27 1.51 السعودية  11 8.74 3.25 اليابان 5

 3.47 1.39 المكسيك  12 8.56 2.08 ألمانيا 6

The Climate Crisis is a child rights crisis report, introducing the children's climate risk index, August 2021, UNICEF :المصدر 

 
ير فجوة االنبعاثات لعام   4  االحتباس الحراري ما زالت قائمة عىل عالم من الوعود المناخية اليت لم تنفذ بعد، برنامج األمم المتحدة للبيئة.مشكلة  :2021تقر
 المصدر السابق.  5
 المنظمة العالمية لألرصاد الجوية.، 2021أكتوبر   25نرشة غازات االحتباس الحراري: عام آخر ورقم قيايس آخر   6
 المصدر السابق.   7
 ، مجموعة البنك الدويل. 2025  - 2021خطة العمل بشأن تغري المناخ  8

 والوطنيالتغيرات المناخية على المستوى العالمي  :أوًال 

العالمي االحترار: سبب )1إطار (  
وهو الــارتفــاع الحــاصــــــــل في    العــالمي،  الــاحتراريعزى معظم  

ــرين، إلى   ــط العالمي لدرجات الحرارة خ�ل القرن العشــ المتوســ
الـــاح  تركيزات زيـــادة   الجوي  تغـــازات  الغ�ف  الحراري في  بـــاس 

م فعل غازات الاحتباس الحراري   . بسبب الأنشطة البشرية وينظــــّ
وهـذا    . في الغ�ف الجوي الحرارة العـامـة على ســــــطح الـأرض

ظاهرة تطرأ بصـــــورة طبيعية تعيد فيها   بدأمن حيث الم الفعل
الغ�ف الجوي   الغــازات الموجودة في   أكســــــيــدثــاني  (بعض 

ــيدالكربون وبخار الماء والميثان   ات الكلوركبومر النيتروز وأكســـ
وـبدون ـهذه    إط�ق الحرارة إلى ســــــطح اـلأرض؛ )و كربونوفلور

ا  فـإن  دةالحرارة المرتـ  ســــــيكون أبرد بكثير ممـا هو علـيه    كوكبـن
رجح ألا يعود صالحًا  ـُ  . للحياةالآن بل ي

 المصدر: اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغري المناخ
United Nations Audiovisual Library of International Law  
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أن يصــل المتوســط الســنوي   % 50 فإنه من المحتمل وبنســبة  2022وبناء على تنبؤات المنظمة العالمية ل�رصــاد في منتصــف العام  
درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي في سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس  1.5 لدرجة الحرارة العالمية مؤقتًا إلى

عام    أحرَّ  2026-2022 أن يصــبح عام واحد على الأقل في الفترة  %93 بنســبةالوقت، ومن المحتمل وويتزايد هذا الاحتمال مع مرور القادمة  
ــجل ــهد حرارة 2016 ليحل محل عام ،مسـ ــد عام يشـ ــنوي إلى العقدي اً ووفق  . كأشـ ــدره مكتب للتحديث العالمي للمناخ السـ ، الذي أصـ

ن يتجاوز متوســط أ %93 الرائد في هذه التنبؤات، ثمة احتمال أيضــًا بنســبة (WMO) وهو مركز المنظمة الأرصــاد الجوية بالمملكة المتحدة
 5F9 . 2021-2017 متوسط السنوات الخمس الماضية 2026-0222 درجة الحرارة للسنوات الخمس

خ�ل الســنوات الأخيرة رصــدت المؤشــرات والبيانات المراقبة للتغيرات المناخية في اليمن  ارتفاعًا في درجات الحرارة في اليمن نتيجة 
تشــير المؤشــرات الاقتصــادية لتغيرات المناخ والصــادرة عن صــندوق  النقد الدولي إلى أن اليمن أظهرت زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة إذ  

اتجاها تصــاعديا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري  والمبلغ عنها مقابل مســاهمتها في الوثيقة الوطنية المحددة في اتفاقية الأمم  
6Fالمتحدة لتغير المناخ  في اتفاق باريس

71990Fالعام    منذ 10

مليون طن متري  3617.حيث ارتفعت من    )1(وكما هو موضــــح في الشــــكل    11
  . 2020مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عام  31.14إلى  1990من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عام 

 ون)  من مكافئ ثاني أكسيد الكرب متري(مليون طن جمالي انبعا�ات الغازات الدفيئة ) إ1شكل (
 

 

 

 

 

 

 

 

 Climate change indictors Dashboard, Yemen, https://climatedata.imf.org/pages/country-data   :المصدر 

كيلو متر مربع في الطرف الجنوبي لشــبة الجزيرة العربية وشــريط   527,970  غ مســاحتهالبمناخ اســتوائي شــبة جاف وتب  اليمن  تميزتو
اـلامـتدادات الشــــــــمالـية للمنطـقة  تقع اليمن ضـــــــمن  ر، حـيث  حمأيج ـعدن وبحر العرب والبحر الـ كيلو متر على طول خل 2200ســـــــاحلي بطول  

درجة مئوية في   15قل من أمتوســط درجات الحرارة الســنوية من  يتراوح و  ، بة الاســتوائيةشــ دودها مع المنطقة  حالمناخية الاســتوائية و
ناريوهات هناك ث�ث ســي  )World BanK2010(  جراها البنك الدوليأوفقا لدراســة ودرجة مئوية في الســهول الســاحلية   30  إلىالمرتفعات  

  : 8F12 2080لتغير المناخ تضع بين قوسين نطاق الاحتمالات في اليمن حتى عام 

درجة مئوية؛ مع زيادة الجـفاف بشــــــــكل كبير في الـتأثيرات   4.5  إلى 2لارتـفاع درجات الحرارة من  "ســـــــاخن وجاف"ســـــــيـناريو   .1
 . الأرضيةة روارتفاع نسبة الحرا الأمطارالمشتركة لانخفاض هطول 

  الأمطاردرجة مئوية ولكن لا يوجد تغيير كبير في متوســـط هطول   3.1و 1.6مع احترار كبير يتراوح بين  "متوســـط  "ســـيناريو  .2
 . السنوي

 . الأمطاردرجة مئوية وزيادة في متوسط هطول  1.6 و 1ض احترار بين مع انخفا "دافئ ورطب"سيناريو  .3
 

 
    https://public.wmo.int/ar/media،(WMO) لتحديث مناخي جديد أصدرته المنظمة العالمية لألرصاد الجوية)، وفقاً  (WMO) (المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 2022 مايو 9جنيف،   9

ية بـشأن تغري المناخ في عام  اتفاق باريس: بدأت االـستجابة الدولية الـسياـسية لتغري المناخ بتبين اتفاقية األ 10 إطار العمل الذي يهدف إىل  ، وقد وـضعت هذه االتفاقية1992مم المتحدة اإلطار

لتنفيذ في قعة عىل االتفاقية اليت دخلت حزي اتثبيت مسـتوى غازات الدفيئة في الغالف الجوي وذلك بهدف تجنب "التدخالت الخطرية الناشـئة عن أنشـطة برشـية".  وقد وصـل عدد األطراف المو

ية بـشأن تغري المناخ الذي بموجبه    1997طرفا. وفي ديـسمرب/كانون األول   196 إىل  1994مارس/ آذار   21 اعتمد مؤتمر األطراف في دورته الثالثة بروتوكول كيوتو التفاقية األمم المتحدة اإلطار

ــوق بتحقيق أهد ــاديات السـ ـــناعـية والدول في مرحلة التحول القتصـ ــم  اف تخفيض االنبعاثات.الزتمت الدول الصـ األطراف المدرجة في المرفق األول  وقد وافقت هذه الدول المعروفة باسـ

ــط   ـــتة من ـغازات اـلدفيـئة بمتوسـ ـية، بتخفيض إجـمايل انبـعاـثات سـ ــتوـيات  5لالتـفاقـية اإلـطار ـهذا وـقد دـخل بروتوكول كيوتو حزي التنفـيذ في  2012-2008في الفرتة من    1990% دون مسـ  .16  

   .طرفا  192ووقع عليه لحد اآلن   2005 باطفرباير/ش

IISD Earth Negotiations Bulletin (Summary Report, 29 Nov – 13 Dec 2015, Paris Climate Change Conference – Nov 2015 
11 data-https://climatedata.imf.org/pages/country Climate change indictors Dashboard, Yemen,  
ير البالغ الوطين الثالث إىل مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 12  .م2018المناخ والتغري   -تقر
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ــديدةوبالتالي فإن  ــؤولة إلى حد كبير عن الاخت�فات في درجات الحرارة والمناخ في جميع أنحاء   الاخت�فات الشـ في الارتفاع مسـ
مما يؤدي إلى تواتر الظواهر الطبيعية وعدم انتظامها في ظل ضــــــعف القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في   المناطق اليمنية

لتقييم المخاطر الناتجة عن المناخ     indictors  Climate-driven INFORM Risk  التي يحركها المناخمخاطر المعلومات  اليمن إذ يســجل مؤشــر 
كيف تسـتجيب الحكومات لتغير المناخ من خ�ل الضـرائب  والتي تقيس   مؤشـرات السـياسـة الحكومية ، إضـافة إلى أن  10درجات من أصـل    6

ســجلت  نســبة الإنفاق على    ،2020عام  الفي تظهر أن اليمن   والإنفاق وتأثير قرارات الســياســة الحكومية على أســعار الوقود الأحفوري  
92020Fفي جميع البلدان لعام    %  6.23من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوســـــــط    %2دعم الوقود الأحفوري  

ومن المتوقع أن يرتفع   . 13
10Fفي اليمن  2025هذا في عام  %2.6إلى نحو 

14 .  

الحرارة وتأثر اليمن بظاهرة الاحتباس الحراري تؤكد أن اليمن يواجه تحديات كبيرة نتيجة جميع ما ســــــبق من مؤشــــــرات لتغير درجات  
عانى اليمن من هطول أمطار  فقط   2020  التغيرات المناخية خاصــة في الفترات الأخيرة، إذ شــهدت اليمن فيضــانات وســيول، ففي العام

  . والدفتيريا  والم�رياالكوليرا وحمى الضــنك   : مثلا انتشــار ل�مراض  شــخص وصــاحبه  300,000غزيرة وفيضــانات مفاجئة أثرت على أكثر من 
 والم�جئالغزيرة والســــيول مرة أخرى في أضــــرار واســــعة النطاق للبنية التحتية بما في ذلك المنازل    الأمطارتســــببت    2021وفي عام  

ــور وأنظمة الري والصـــــرف الصـــــحي مما أثر على   كما حدثت أنماط مناخية غير طبيعية مع   . الأقلألف شـــــخص على    240والطرق والجســـ
 .11F15فموسم الجفا خ�لد �هطول أمطار غير موسمية على جنوب وشرق الب

اوت ــرارة وتفــات الحــبالتغيرات المناخية وارتفاع درج   راً ـــأثت رـاألكثو ــــه 2022العام 

 األمطارهطول 
ــهد اليمن في العام   ــبل  على  تغيرًا مناخيًا والذي أثر  2022يشــــ ــجيله باعتباره تم  حيث  العيش،  ســــ  في   جفافاً   الأعوام أكثر  ثالث  تســــ

متطرفة   وأنماطاً   السنة، في  ملم  0.3  بمعدل  الأمطار في هطول  وتناقصاً  . 2000والعام    )جفافاً   الأكثر(  2014  بعد  الماضية،  الأربعة  العقود
  الأول  النصـف ففي  . المسـتقبل  في المتوقعة  الفيضـانات  من  والمزيد  الجفاف،  حالات  من  والمزيد  من تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة،

ــم المزارعين  معظم فقد  العام،  من ــر  ثلث  أبلغ  حيث  الزراعة، من  الأول  الموســــ ــاحة  انخفاض  عن  الأســــ  حدوث المتوقع  من  . المزروعة  المســــ
12Fشــخص  ألف  40 من  أكثر  على يؤثر مما  وأغســطس،  يوليو   شــهري في  فيضــانات

ومنذ منتصــف يوليو لنفس العام شــهدت العديد من  . 16
  النازحين  من معظمهم  الأشــخاص، من  الآلاف  عشــرات  على  أثر مما  النطاق،  واســعة  فيضــانات  حدوث في  المحافظات أمطارًا غزيرة تســببت

ا،  29  عن يقل  لا  ما توفي المحلية،  للســلطات والمســتوطنات، وفًقا  الاســتضــافة مواقع في  داخلًيا   الفيضــانات  بســبب  أطفال،  بينهم  شــخصــً
 المياه  ومصـــادر  الطرق  ذلك في  بما التحتية،  والبنية  بالمنازل  أضـــرار  ولحقت  . وشـــبوة  وصـــنعاء وريمة وذمار  والمحويت  أبين  : محافظات في

 في  )شـخص 201000  حوالي(  أسـرة  28000  من أكثر  أن إلى  الأولية  التقارير العامة، وأشـارت  الخدمات  تضـررت كما  الصـحي،  الصـرف  وأنظمة
13Fالفيضانات  من تضررت  قد  الب�د  أنحاء جميع

شخص في محافظة مارب وأجزاء من الجوف بسبب    10,000ونزح بسبب الفيضانات ما يقارب   .   17
14Fالفيضانات

 . بالفيضانات في الأراضي والسهول المنخفضة  2022شخص خ�ل شهر أغسطس    20,000، وتشير التوقعات إلى احتمال تضرر  18

أكبر من المتوسـط العالمي وتشـير التوقعات إلى أن الب�د سـتتحمل فترات جفاف   ي اليمن من ارتفاع في درجات الحرارة بسـرعةوتعان
درجة مئوية وبحلول نهاية القرن   3.3ن ترتفع درجات الحرارة إلى  أيتوقع   2060بحلول عام  و  . أطول وموجات حرارية في الســــنوات القادمة

تجاوز اسـتخدام المياه الجوفية في اليمن، حيث    من المياه الجوفيةإضـافة إلى انخفاض معدل نصـيب الفرد   .ويةدرجة مئ  5.1قد تصـل إلى  
في حين أدت الأعاصــير على طول الســاحل الشــرقي وجزيرة ســقطرى إلى فيضــانات مفاجئة مما أدى إلى ،  التجديد  غير المســتدام طاقة

ــرر  ــبة العلوية وتضــ ــاء على التربة الخصــ فمن   ت عاجله للحد من تحديات تغيرات المناخما لم يتم اتخاذ إجراءا، وبالتالي  البنية التحتيةالقضــ
وكون  . المرجح أن تشـهد اليمن المزيد من الكوارث المناخية المتكررة الشـديدة وانعدام الأمن المائي وهشـاشـة الأغذية وتدهور الأراضـي

من الموارد الطبيعـية وـغالبـية الـنازحين الـقادمين من المـناطق الريفـية يعتـمدون  من الســــــــكان يعتـمدون على اـلدـخل المتوـلد  % 60حوالي 
15Fالمتوسطعلى نفس الموارد فلن تكون جهود الاستجابة ل�زمات فعالة إلا بقدر معالجة مخاطر المناخ على المدى 

19 .   

 

 

 
13 data-https://climatedata.imf.org/pages/country 
 المصدر السابق.  14
يل  15  ، اليمن، األوتشا. 2022وثيقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية ابر
16 September 2022), FAO, Yemen –April Yemen: Quarterly Food Security Report: Global Events, Inflation and Erosion of Livelihoods Driving Food Insecurity in Yemen ( 
17 Issue 7/ July 2022, OCHA, Yemen -ate Yemen Humanitarian Upd 
 ، الفاو، اليمن.2022أغسطس  20  -1نرشة اإلنذار المبكر واألرصاد الجوية الزراعية،   18
19y (EPA)National Biodiversity Strategy and Action Plan II, Final document 2017, Ministry of Water and Environment Protection Authorit   (تنوع الغابات في اليمن) 

https://climatedata.imf.org/pages/country-data
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 ندرة المياه والجفاف  
قبل جميع القطاعات من   المياه منسـحب    يصـف نسـبة الإجهاد المائيالإجهاد المائي، فمسـتوى  بمسـتوى    لمياهايمكن قياس ندرة  
معلومات عما  المؤشـــــرويوفر حيث    ،للحفاظ على البيئة الطبيعية الاحتياجات المائيةكذلك    الاعتباربعين  الأخذ  ، مع  الموارد المائية المتاحة

يهدد فقط اســــتدامة فارتفاع مســــتوى الإجهاد المائي لا  ، المجتمع ككلواســــته�ك    لأغراض الاســــته�ك البيئيكافية    المياهكانت    إذا
16Fالمياهالغذائي بسـبب التنافس في اسـتخدام    الاجتماعية والاقتصـادية والأمنالتنمية   على  أثر سـلبيالبيئة الطبيعية بل قد يترتب عنه  

20 
ولذلك يجب الحفاظ على النظم البيئية وعدم   ،مائيةنشــــوب الصــــراعات للحصــــول على الموارد ال  إلىالدول ويؤدي  ســــتقرارهدد ايوالذي  

في الدول التي لم ف،  الأمطارالحراري وتقلل من تســـاقط   الاحتباسالمناخ وتســـبب    على تلويثها بملوثات الصـــناعات المختلفة والتي تؤثر
ــاء ال  الأمرالمحافظة على مواردها المتبقية من المياه يتطلب منها    بالإمكانيعد   ــارع بأنشــ ــتخدامخطط والبرامج  أن تســ التكنولوجيا    واســ

وذلك   اســتخدامهاالمياه من الهواء وأيضــا العمل على تحويل مياه الصــرف الصــحي ومعالجتها من أجل إعادة    باســتخراجوالطرق الحديثة  
ـــ   الأمطارمنســــــوب المياه من    وانخفاضعدد الســــــكان   ارتفاعللتخفيف من الطلب المتزايد على الماء نتيجة   ــيول وأيضـــ ا محدودية والســــ

 . سنوياً بهذه المياه التي تهدر  الاحتفاظ

17المائي  الإجهاديعد مستوى  

∗
F   القضايا  من

أخيرة نتيجـة   التي زادت أهميتهـا في الفترة اـل
المتســـــــــارع  والنمو  الميـــاه  ونقص  الجفـــاف 
للســكان وخاصــة في مناطق الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا وآســيا الوســطى والمكســيك 
والتي لديها موارد مائية قليلة آخذة بالنضـوب 

الـدول  وعلى العكس نرى ذلـك في    الســـــــريع،
منخفض النمو ســـــــكانها    معدلن إالمتقدمة ف
،  الأمطار هطول   اتارتفاع معدل  إلىبالإضـــــافة  

اواســـــــتخـدام  الحـديـثة، جميع هـذه  التكنولوجـي
   18F21. للمياهأفضل  استخداماً تتيح لها  العوامل

ــتوى العالم يقدر أن أكثر من   فعلى مســ
ملـيار شـــــــخص يعيش في بـلدان بهـا إجهـاد   2

19Fـمائي شـــــــدـيد

وفي وجود هـذا الـعدد الكبير  22
لناس سـيزداد الضـغط على الموارد المائية من ا

وبالتالي ســيعيق الاســتدامة ويحد من التنمية 
ويقدر أن هذا العدد   الاجتماعية والاقتصــــادية،

م إذا 2050سـيتضـاعف إلى الضـعف بحلول عام  
 درـجات الحرارة الـعالمـيةلم تـبذل الجهود ـلإبـقاء  

أقـل من درجتين مئويتين فوق مســـــــتوـيات مـا 
ان النمو الســـــــكــاني في قبــل الصـــــــنــاعــة وكــ 

ف اليونيسيوتشير دراسة    20F23. المستقبل مرتفعا
ــنيع والتحولات الديموغرافية  أنه مع زيادة التصـ

الاسـته�ك سـيسـتمر الطلب على   احتياجاتمن  
 . إمدادات المياه تتضاءلبينما  بالارتفاعالمياه 

في مـناطق تـعاني من إجـهاد ـمائي مرتفع للـغاـية علـما  -مليون طـفل 600-أطـفال   4ســـــــيعيش طـفل من بين ـكل  2040وبحلول ـعام   
إجراء للتخطيط ل�جهـاد الـمائي ـفإن الـعدـيد من هؤـلاء اـلأطـفال   اتـخاذـبأن اـلأطـفال اـلأشـــــــد فقرا ســـــــيـعانون أكثر من غيرهم وإذا لم يتم  

  21F24. المرض وسوء تغذيةسيواجهون مخاطر أكبر للوفاة و
 

ير منظمة التعاون اإلسالمي حول البيئة  20  ، سيرسك، منظمة التعاون اإلسالمي.2021تقر
يادة كمية الماء عن الحدود الطبيعية ∗  .يعرف بأنه حالة نقص أو ز

يت، فلسطني. ص:  "فلسطني)- اليمن-قارنة(السودانحقوق المياه واستخداماتها التقليدية وانعكاساتها عىل البيئة دراسة م،"2007عبد الحليم طمزيه،  21  4مكتبة جامعة بريز
22 Water, Sustainable Development Goal 6: Synthesis Report on Water and Sanitation,2018, (Geneva 2018), p:12-United Nations 
23 ” CarbonBrief,2 June 2020.‘double’by2050 as climate warmsWorld population facing water stress could DAISY DUNNE “ 

warms/-climate-as-2050-yb-double-could-stress-water-facing-population-https://www.carbonbrief.org/world  
24 8) -UNICEF, Thirsting for a Future Water and children in a changing climate,(New York, March 2017)P:P(6

G.pdf&ved=2ahUKEwjQo4GIxoDhttps://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.unicef.org/media/49621/file/UNICEF_Thirsting_for_a_Future_EN
AOvVaw1UG9JixP2zw157JbWrCsIx5AhUHm_0HHT_VA4sQFnoECAcQAQ&usg=   

) ترتيب بعض الدول المختارة بحسب شدة اإلجهاد المائي  2جدول (
2019لخمس مجموعات عام   

 الترتيب  الدولة  الترتيب  الدولة  الترتيب  الدولة  
 إجهاد مائي أساسي مرتفع للغاية 

 10 الإمارات  6 ليبيا  1 قطر
 12 البحرين 7 الكويت  3 لبنان 
 13 الهند  8 السعودية  4 إيران 
 16 عمان  9 إرتيريا  5 الأردن 

أساسي مرتفع إجهاد مائي   

 32 تركيا  29 الجزائر  19 قبرص
 42 العراق  30 تونس  20 اليمن 

 43 مصر  31 سوريا 22 المغرب 
مرتفع   - إجهاد مائي أساسي متوسط   

 53 جنوب كوريا  47 السودان 
 فنزوي� 

67 
 56 الصين 48 جنوب أفريقيا 

 62 فرنسا  50 أستراليا 
منخفض   - إجهاد مائي أساسي متوسط   

 96 إثيوبيا  84 جنوب السودان  69 شمال كوريا 
 100 الصومال  89 بريطانيا  71 الولايات المتحدة الامريكية 

 94 روسيا 75 اليابان 
 إجهاد مائي أساسي منخفض 

 132 ماليزيا  111 سويسرا  101 رواندا 
 135 أوغندا  112 البرازيل  104 موزامبيق 

 153 النرويج  113 المجر  105 فيتنام
 164 ليبيريا  114 غانا  108 كندا 

  face-lationpopu-worlds-quarter-one-home-countries-https://www.wr.org/insightd/17-ر:المصد
-water-high-extremely
E-tress?fbclid=lwAROXKOavGy2ZLQbWtBNtXAHVNDFyKcAJwRfZxLhouQhda_Rx4ux4INs 

 

https://www.carbonbrief.org/world-population-facing-water-stress-could-double-by-2050-as-climate-warms/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.unicef.org/media/49621/file/UNICEF_Thirsting_for_a_Future_ENG.pdf&ved=2ahUKEwjQo4GIxoD5AhUHm_0HHT_VA4sQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw1UG9JixP2zw157JbWrCsIx
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.unicef.org/media/49621/file/UNICEF_Thirsting_for_a_Future_ENG.pdf&ved=2ahUKEwjQo4GIxoD5AhUHm_0HHT_VA4sQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw1UG9JixP2zw157JbWrCsIx
https://www.wr.org/insightd/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-face-extremely-high-water-stress?fbclid=lwAROXKOavGy2ZLQbWtBNtXAHVNDFyKcAJwRfZxLhouQhda_Rx4ux4IN-E
https://www.wr.org/insightd/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-face-extremely-high-water-stress?fbclid=lwAROXKOavGy2ZLQbWtBNtXAHVNDFyKcAJwRfZxLhouQhda_Rx4ux4IN-E
https://www.wr.org/insightd/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-face-extremely-high-water-stress?fbclid=lwAROXKOavGy2ZLQbWtBNtXAHVNDFyKcAJwRfZxLhouQhda_Rx4ux4IN-E
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عاني ربع ســـــكان العالم والذين يتواجدون وي
بلدا من إجهاد مائي مرتفع ومن المتوقع   17في  

ــإجهــاد المــائي في حــال عــدم اتخــاذ  ال أن يزداد 
ـــ  نهـا أن تخفف من الطـلب الكبير  أإجراءات من شــــ

اه والتي تقـل كـل إعلى الـ  مـدادات المحـدودة للمـي
عـام بســـــــبـب التغيرات المنـاخيـة وانخفـاض معـدل  

ول الأمطار وازدياد الجفاف، ومن الممارســـات هط
اـحة   الخـاطـئة المتبعـة في اســـــــتخـدام المـياه المـت

وضح أن اليمن ترتيبها ت  )2(  جدولومن خ�ل    . حاليا
إجهـاد المـائي    20 دول في اـل من    أي أنهـا  بين اـل

ــمن الدول التي تعاني من إجهاد مائي مرتفع   ضــ
الوقوع في وذلك لعدة أسباب قد تزيد من مخاطر  

اـلأســـــــالـيب غير الـحديـثة في    الفقر الـمائي نتيـجة
ــجرة القات والتي تعد من  ــا زراعة شــــ الري وأيضــــ

نسـبة عالية جدا من الماء،    سـتهلكالأشـجار التي ت
فضـــــــ� عن التغيرات المـناخـية التي تتســــــــبب بها  
الدول المصـــنعة والغنية من غازات دفيئة تســـبب  

اـلأمطـار  حرارـيا وتقـلل من فرص هطول   احتـباســـــــا
اليمن الســـــــيول في  ــان  ــاوت هطول وجريـ وتفـ  ،

 . الأمطار الناتجة عن تأثر اليمن بالتغيرات المناخية 

أن اليمن تعاني من إجهاد مائي مرتفع في جميع المناطق وأن عمليات السـحب تتجاوز التغذية التي   )2(والشـكل    )3(ويوـضح الجدول  
  4.4الوســـطى مما يدل أن عمليات الســـحب من تلك المناطق تتجاوز رتفعات  في الم  %444.3تتجدد كل عام إذ يصـــل الإجهاد المائي إلى 

أضــعاف    3.9أضــعاف أيضــا ثم المرتفعات الشــمالية ب 4ن عمليات الســحب تتجاوزإأبين إذ  -أضــعاف عمليات التغذية، ثم تليها صــنعاء وتبن
شـــكل نســـبة الســـكان فيها عددا كبيرا لديها إجهاد مائي ليها، ثم محافظة تعز التي تإعمليات الســـحب من عمليات التغذية التي تصـــل 

 . أضعاف عمليات التغذية 3ما يوضح أنها تقرب من سحب  %295مرتفع يصل إلى 

 السحب والتغذية  الوضع المائي واإلجهاد المائي الحالي حسب األحواض المائية، :)2( شكل
 مكعب/السنة)  (مليون متر

 

 

 

 

 

 
 

 
 .2019وزارة المياه والبيئة، قطاع المياه في اليمن، الموارد والخدمات  الدراسات والتوقعات االقتصادية باالستناد إىل:المصدر: إعداد قطاع 

mowe_0.pdf-sharjabi-al-/sites/default/files/event/materials/2._lnob_view_from_yemenhttps://www.unescwa.org 

 رالتصح
والتغيرات المناخية، إذ تعد ظاهرة  البشرية   الأنشطةنتيجة   الجافة ل�راضي الإيكولوجيةللنظم  المستمر التصحر التدهور يعني
22Fفي عصــرنا هذاالإنمائية من أخطر التحديات  واحدةالتصــحر  

أمنه  و الأراضــي الزراعية وحياة الإنســان الشــديد على ا، نظرًا لتأثيره25
 . الغذائي

 
 ). IFADالتصحر، تمكني السكان الريفيني الفقراء من التغلب عىل الفقر، ايفاد ( 25

األحواض  واإلجهاد المائي الحالي حسب المائي الوضع :)3(جدول 
 مكعب/السنة)  متر السحب والتغذية (مليون المائية،

 المنطقة 
 التغذية 

مليون متر  (
) السنة/ مكعب  

 السحب 
مليون متر  (

) السنة/ مكعب  

الإجهاد  
(%) المائي   

 %112 28 25 الجنوبية  المرتفعات

الجوف وادي   47 56 119.1% 

 %295 59 20 تعز
 %3390. 121 31 المرتفعات الشمالية 

ميفعة  -أحور  150 225 150% 
 %140.6 253 180 رملة السبعتين 

 %415 332 80 صنعاء

أبين -تبن  87 352 404.6% 
 %444.3 391 88 المرتفعات الوسطى 

 %140.8 428 304 المرتفعات الغربية 

 %217.6 1140 524 تهامة 
 المصدر: إعداد قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية باالستناد إىل: 

 . 2019وزارة المياه والبيئة، قطاع المياه في اليمن، الموارد والخدمات 
-al-https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2._lnob_view_from_yemen
 mowe_0.pdf-sharjabi 
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https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2._lnob_view_from_yemen-al-sharjabi-mowe_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2._lnob_view_from_yemen-al-sharjabi-mowe_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2._lnob_view_from_yemen-al-sharjabi-mowe_0.pdf
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 الأراضيو لتمهيد التربة سواء كان بغرض الاحتطاب أتماسك   ضمنالغطاء الشجري والنباتي الذي ي  ت�عظاهرة التصحر عند اق تحدثو
بفعل الزراعة    أيضــــاً وتنشــــأ هذه الظاهرة  التربة،  وتعريتها للطبقة العلوية من    ل�عشــــاب  الحيواناتنتيجة التهام    تحدثكما أنها    . للزراعة

، وجرف التربة العلوية مما الأـضرارتفاقم    إلى  المياهوتؤدي التعرية الناجمة عن الرياح و  . من التربة  المغذيةالتي تـستنفد العناـصر   المكثفة
عديدة تـسهم أخرى  وثمة عوامل   .ـصحراء  إلى المتدهورة  الأراـضيوبفعل تـضافر هذه العوامل تتحول   . من الغبار والرمل  يخلف مزيجًا مجدباً 

 إلىالنزوح   إلىوقد يضــطر الســكان بفعل النزاعات    . الأراضــيبأن تلحق أضــرارًا جســيمة   يمكن  ن فترات الجفاف الطويلة، إذ إفي التصــحر
ن التغيرات المناخية الأخيرة وخ�ل السـنوات المقبلة سـوف تؤدي وبالتالي فإ  ،الأراضـيمناطق هشـة بيئيًا، مما يخلق ضـغطًا مفرطًا على  

الزراعية    الأراضــــيضــــعاف التربة ووبالتالي مزيد من إجفافًا    الأعلىالمناطق خاصــــة في المناطق  التعجيل بوتيرة التصــــحر في بعض    إلى
23Fكثير من حياة البشـــروالتي تهدد ال

ثار على تغير المناخ، فعند تدهور التربة تنبعث منها الغازات الدفيئة والتي ، للتصـــحر آخرمن جانب آ  . 26
تنطلق للغ�ف الجوي واـلذي يزـيد من ـحدة تغير المـناخ وتـفاقم إشــــــــكالـية فـقدان التنوع البيولوجي، ويـعد مخزون الكتـلة الحيوـية وكربون 

24Fالأراضي وتفشي الآفاتي الجو جراء الزيادات المحتملة لشدة العواصف وحرائق الغابات وتدهور التربة عرضة للضياع ف

27. 

نمو تدمير و  والمراعي الزراعية  الأراضــيذلك في تدهور  ويتمثل بدرجات متفاوتة، و  بأشــكال متعددة رتشــ تنفي اليمن  كارثة التصــحر  
ــجار ــي    الأشـــ ــافة   والانجرافات الطينية  ل�راضـــ ــافة    هور الموارد الطبيعيةتد  إلىإضـــ الهوائية   التعرية إلىالمختلفة من مياه و نبات إضـــ

الموســمية   الأمطارهي ندرة   رئيســةولعل من أســباب التصــحر في اليمن بدرجة    المائية و تمّلح التربة و زحف الرمال و التوســع العمرانيو
على الغطاء النباتي    وتعاقب فترات الجفاف ومؤخرًا الانجرافات نتيجة الفيضــانات المفاجئة الناتجة عن التغيرات المناخية، والتي تؤثر ســلباً 

  أمام  والتي تنعكس على معيشـة السـكان وتشـكل تحدياً   الحيواني  إنتاجالمياه السـطحية والجوفية و الحياة الفطرية والية الأرض وإنتاجو
25Fالاستدامة البيئية

28  . 
من إجمالي المسـاحة الكلية أما المسـاحة    %71.6وبنسـبة بلغت نحو كم مربع   ألف  405حوالي  في اليمن   الأراضـي المتصـحرهسـجلت  و

وتتمثل الأســـباب    ). 3(كما هو موضـــح في الشـــكل   . من إجمالي المســـاحة الكلية في اليمن  %15.9المهددة بالتصـــحر فقد شـــكلت نســـبة  
خاصــــة في ظل ازمة الوقود وصــــعوبة الحصــــول على الغاز المنزلي   الرعي الجائر والاحتطاب المفرطهي  ئيســــية للتصــــحر في اليمنرال

 . همها استنزاف المياه الجوفيةأبالإضافة إلى سوء استغ�ل الأراضي الزراعية و ل�سته�ك ،
صـف على التنمية الزراعية الريفية وتسـببت في تدمير الموارد الزراعية وزيادة ندرة المياه، والفيضـانات والعوا  المناخية،ت التغيرات  أثر

ــبة   ــبة، والغذاء  إنتاجمن    %80التي تمثل نســــ ــكان الريفيين  تمثل نســــ ــكان، مما يزيد من معدلات الفقر    %74 الســــ من إجمالي عدد الســــ
على  بشــكل أســاســي    الســلبية  الآثار وتبرز  ،لعالمعلى المعدلات في المنطقة العربية واأوالتي تعتبر من   ،والوفيات بســبب ســوء التغذية

26Fطفال والمرأة والجماعات المهمشة والمعاقين والمسنين والمصابين بالأمراض النفسيةأال منهاالفئات الضعيفة 

29. 

ــرر  ومن المتوقع أن يتسبب في خسائر زراعية تقدر بحوالي   ،هكتار من الأراضي الزراعية بسبب الجراد  4,609ع�وة على ذلك، فقد تضــ
27Fمليون دولار أمريكي،  222

 ،حيث تسـبب الجراد في تدمير الغطاء النباتي وزيادة حدة التصـحر وأكل المحاصـيل الزراعية الخاصـة بالمزارعين 30
 . الجافة والساحلية في المناطقمن، لا سيما لعيشهم مما سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الي اً رئيس اً والذي تعتبر مصدر

 حالة التصحر في بعض البلدان العر�ية  :)3شكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ير العربي الموحد  :  المصدر   ، صندوق النقد العربي2012التقر

 
26 08ff0d541125-a3db-47c9-33ab-https://www.ifad.org/documents/38714170/39150184/Desertification+factsheet_a.pdf/dc4d8681   
ير منظمة التعاون اإلسالمي حول البيئة  27  ، منظمة التعاون اإلسالمي. 2019تقر
 . 2021) يوليو 62الوضع البييئ والتغريات المناخية وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية، نرشة المستجدات االقتصادية واالجتماعية العدد ( 28
 المصدر السابق.  29
 . 2020يونيو  اليمن،مرشوع االستجابة للجراد الصحراوي في وثيقة معلومات  ،منظمة األغذية والزراعة، الفاو 30
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المال البشري   سرأ   فيالتعافي  اولويات : الثانيالمحور   

 وتقلب  الفيضانات  وأمطار  الجفاف تواتر التغيرات المناخية منها    بسبب  المناخية  بالتغيرات الزراعة بشدة وبصورة مستمرة   يتأثر قطاع
  انخفاضو بالتالي    ويزيد من التصــحر،  وانخفاض خصــوبتها والمدرجات  والتربة  الزراعية  الأراضــي تدهور إلى يؤدي  الذي  الامر  الحرارة درجات

  وبالتالي  عام،  بشـكل  بأكمله  والبلد  التحديد  وجه  على  المحلية للمجتمعات  الزراعي  للدخل  المدرة  الأنشـطة  على  والتأثير  المحاصـيل  أصـناف
 بتغير  يرتبط  الرملية  الكثبان  وزحف  الترابية،  والعواصــف  الأرضــية،  والانهيارات  التربة،  خصــوبة  وفقدان  الغذاء،  إنتاج مســتويات اســتقرار  عدم

 في يتســــبب  مما  التربة،  ومغذيات  الخصــــبة  التربة  جرف  إلى المائية  التعرية حجم يؤدي  أن المتوقع ومن  الأمطار،  فيضــــانات وزيادة  المناخ
 جريان  في والتحكم  ل�دارة  الإنسـان  ـصنع من  مبتكرة  إيكولوجية  كنظم  المدرجات فإن  وبالمثل،  . المراعي وتدهور  الزراعية  الإنتاجية  انخفاض

 في  الحالي  النقص  ظل في  المدرجات  تدهور  يزداد  أن المتوقع من  . المفاجئة  الفيضانات  بسبب  أيًضا  جرفها  يتم سوف  التربة  وتآكل  المياه
 .28F31 . التقليدية المستدامة الزراعة أساليب وتأخر التقليدية المياه حصاد أنظمة عن التخلي مع جنب إلى جنًبا المدرجات صيانة

                            تغيرات المناخية على األراضي الزراعية األثر العام لل
يشــــهدها العالم  أدت التغيرات المناخية التي 

ــمال أفريقيا على   ــط وشــ ــرق الأوســ ومنطقة الشــ
  الدول  فادحة، فأكثرخســـــائر    وجه الخصـــــوص إلى

مـعاـناة من ارتـفاع درـجات الحرارة واـلأـحداث الجوـية 
مـتـــأثـرة  واـل فـقـيـرة  اـل بـلـــدان  اـل هـي  مـتـطـرفـــة  اـل

، 2000بـدءا من عـام  عـام  ففي كـل   . بـالصـــــــراعـات
من   أكثر  بحيـــاة  المنـــاخيـــة  الكوارث   2600أودت 

م�يين آخرين، وتسـببت في   7شـخص، وأثرت على  
، وبالتالي  أضرار مادية مباشرة بقيمة ملياَري دولار

أولوية تعد    للدول  سـياسـات التكيف المناخي  فإن
دعم دولي لتمويل مع ضرورة الحصول على    عاجلة

ومن المتوقع أن تصـــــــبح هــذه ،  إجراءات التكيف
ــة ــاخيـ المنـ ــدةأكثر    التغيرات  حر  حـ ــاع  ارتفـ ارة  مع 

على مدار الث�ثة عقود الماضــــية، ، فكوكب الأرض
 1,5ارتفعــت درجــات الحرارة في المنطقــة بمقــدار  

 0,7العالمي البالغ    ضــعف الارتفاعدرجة مئوية أي  
وـكان ـلذـلك ـتأثير ضـــــــار للـغاـية في   . نقطـة مئوـية

ــاس ــة وأن البلدان ذات الجو الحار من الأســـ ، خاصـــ
منـــاطقالكثير من دول   ذات   المنطقـــة يقع في 
اخـية  احترارحـيث يتســــــــبب   قـاســــــــية،ظروف مـن   اـل

العـالمي في تفـاقم التصـــــــحر والـإجهـاد المـائي 
وقـد أصـــــــبح هطول   . وارتفــاع مســـــــتويـات البحــار

الــأمطــار أكثر تقلبــا والكوارث المنــاخيــة كموجــات 
ــاـنات أكثرالجـفاف  تواترا وـبالـتالي تهـدد   والفيضـــــ

ــة على القطاع الزراعي، ففي ــهم وخاصـــ ــبل عيشـــ ــة  حياتهم وســـ البلدان الأقل قدرة على تحمل تغير المناخ، بما في ذلك الدول الهشـــ
تحت ضـغوط الانكشـاف للمخاطر المناخية والتعرض لحدوثها، كانت المعاناة شـديدة حيث أودت   منها اليمن والواقعةوالمتأثرة بالصـراعات  

29Fالكوارث المناخية بحياة أعداد أكبر أو ألحقت بهم الضــرر

ن�حظ أن اليمن تقع ضــمن الدول التي تتلقى   )4(موضــح في الشــكل  ، كما هو 32
على زراعة الكفاف التي تســتمد المياه من الأمطار،    المنطقةفي   أغلب الســكانويعيش صــدمات مناخية عالية وغير قادرة على التكيف، 
قرار الســياســي والاقتصــادي الكلي،  ويتضــاعف التحدي الذي تواجهه بســبب عدم الاســت  . وهي نشــاط شــديد التعرض للصــدمات المناخية
30Fالاجتماعية، والمخاطر التي تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي-وانخفاض مستوى التنمية المالية والاقتصادية

33 .  

 
31 Protection Authority, Environment Yemen's Sixth National Report to Convention on Biological Diversity, March 2019, Ministry of Water & Environment 
32 Feeling the Heat Adapting to Climate Change in the Middle East and Central Asia2022  ،IMF 
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2022/03/30/blog-دون إجراءات للتكيف، تواجه منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى خسائر مناخية فادحة، موقع صندوق النقد الدويل،  33

losses-climate-crippling-face-asia-central-and-east-middle-adaptation-without   

 أثر التغيرات المناخية على الزراعة  :ثانياً 

والخسائر البش��ة  خ ) الصالبة في مواجهة تغير المنا4شكل (
البلدان الهشة والمتأ�رة بالصراعات تتسم بدرجة عالية من (

 ) االنكشاف والتعرض

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2022/03/30/blog-without-adaptation-middle-east-and-central-asia-face-crippling-climate-losses
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2022/03/30/blog-without-adaptation-middle-east-and-central-asia-face-crippling-climate-losses
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بســبب ممارســات الزراعة    خاصــة في الدول المنخفضــة الدخل والفقيرة لخطر كبير  المجتمعات المحلية والتنوع الأحيائيتعرض وت 
تدمير   إلى  الأرضويؤدي تطهير    . المتطرفة  المناخيةغير الغذائية، والتقلبات    المحاصـــــيلعلى   المفرط  والاعتمادوالصـــــيد غير الســـــليمة، 

ــعف   ــاد، وبالتالي فإنالغابات وتآكل التربة وضـــ المعتادة  وأحداث الطقس غير   الحرارةطاعية نتيجة ارتفاع درجات  الق  الإنتاجية  نيتد  الحصـــ
31Fأمن الدخل والغذاء تحقيقمعوقات أمام حيث تبرز 

34. 

ــعف  الأكثربين الدول  �ثيناليمن المرتبة الث حتلت ــرة بين   ًا والمرتبةضـ ــابعة عشـ ــتعدادا الأقلالسـ لمواجهة آثار تغير  اسـ
أحبطـت جهود اـلأمن الـغذائي بســــــــبب ـتأثر الـعدـيد من المـناخـية الكبيرة والمـفاجـئة  التغيرات    زـيادةإلى  اـلأخيرة    ، وتشـــــــير اـلدـلاـئلالمـناخ

عن   الإب�غتم   2021ففي عام    . الأراضــي للفيضــانات والســيول وكذا الجفاف نتيجة التصــحر التي يعاني منه عدد كبير من الأراضــي الزراعية
ــيول مفاجئة في محافظاتالمحافظات    هطول أمطار غزيرة في معظم ــرموت وحجة ولحج وأبين وذمار   : مما أدى إلى حدوث سـ عدن وحضـ

سيما   لامع تساقط البرد مما تسبب في أضرار واسعة النطاق بالخضروات    الحالاتوترافقت العواصف الممطرة في بعض    . ومأرب والبيضاء
الباردة    الأجواءوفي غضــون ذلك شــجعت    . )الشــمالية من محافظة إب والجزء الجنوبي من محافظة ذمار  أجزاءال(  في المرتفعات الوســطى

بعد نهاية فصل الشتاء أدى الجفاف والزيادة العامة في درجات الحرارة إلى انخفاض  ، والتي تصيب الخضار والفاكهة  الأمراضعلى انتشار  
يملكون سـوى القليل من مرافق الري بالمياه  لا  الذين    الزراعية وخاصـة على صـغار المزارعين  طةالأنشـ على  ًا  في رطوبة التربة مما أثر سـلب

  الأخرى  المدخ�تكما أدت زيادة تكلفة ضــــخ المياه للري بســــبب نقص الوقود وارتفاع أســــعار    . قد تكون منعدمة لديهمالتي  الجوفية أو  
32Fالزراعي الإنتاجإلى زيادة إعاقة 

35  .  
مليون كيلومتر مربع  4.18الواردة في أطلس التصـحر وتقرير تغير المناخ والأراضـي، فإن العالم يفقد سـنويا ما يعادل  وبحسـب الأرقام  

فريقيا وآســيا أمن الأراضــي الصــالحة للزراعة والرعي بســبب التصــحر، وهي مســاحة تعادل نصــف مســاحة الاتحاد الأوروبي تقريبا، وتعتبر  
، وذلك في الوقت الذي يتزايد 2050من إجمالي إنتاجية المحاصيل العالمية بحلول عام    %10نقص مقداره    ى، وسيؤدى ذلك إلالأكثر تضرراً 

ــير التوقعات إلى أنه بحلول عام    300  حوالي  ، من المقدر أن يتطلب إنتاج الغذاء2030فيه الطلب العالمي على الموارد والغذاء، حيث تشـــ
33Fمليون هكتار إضافية من الأراضي

36. 

في  الصــــالحة للزراعة الى جانب التغيرات المناخية خاصــــة    العديد من الأســــباب التي تؤدي إلى تدهور الأراضــــي  اخر توجد  من جانب
 مليون هكتار 288حيث سـجلت حوالي  من أهم أسـباب تدهور الأراـضي الزراعية  الرعي الجائر    انن�حظ   )5(  شـكلمن خ�ل الف  الوطن العربي

ــبة بلغت   ــي المتدهورة  %54.2وبنســـ ــبة بلغت   مليون هكتار  103، يليه فقد التربة نتيجة التعرية الريحية بحوالي  من إجمالي الأراضـــ وبنســـ
 . مليون هكتار 531.1، حيث بلغ إجمالي المساحة المتدهورة حوالي 19.4%

 %) )؛ (تاراألهمية النس�ية ألسباب تدهور األراضي بالوطن العربي (مليون هك :)5(شكل 
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 أثر التغيرات المناخية على إنتاج المحاصيل الزراعية  
والتغييرات يعاني الإنتاج الزراعي في العديد من الأقاليم، من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة، وازدياد التقلبات في درجة الحرارة،  

في مســتويات الطقس، وازدياد وتيرة موجات الجفاف والفيضــانات، وكثافة الظروف المناخية المتطرفة، وارتفاع مســتويات البحار، وتمّلح 
 وتكّثف مع تأثيرات تغير المناخ على الزراعة، ســــيصــــبح من الصــــعب أكثر فأكثر زراعة المحاصــــيل،  . الأراضــــي القابلة للزراعة والمياه العذبة

3437. وتربية الحيوانات، وإدارة الغابات وصيد الأسماك بالطرق ذاتها وفي الأماكن ذاتها كما في الماضي
F 

ــحة  ــكل عام بالتوازي مع شـ ــباب التي تؤثر على مناخ اليمن بشـ ــبة جاف من أبرز الأسـ ــمن مناخ جاف وشـ وبالتالي فإن وقوع اليمن ضـ
ــادر المياه حيث تتصــــف كمية الأمطار بالندرة وتذبذب ــاحة الأراضــــي    مصــ ــقوطها والتي تؤثر على إنتاجية القطاع الزراعي، وتقدر مســ ســ

أراضــي مروية   31أراضــي مطرية و  %51مليون هكتار منها    45,55مليون هكتار من إجمالي مســاحة اليمن المقدرة ب   1,6الزراعية بحوالي  
35Fأراضي مروية من الينابيع  %2 أراضي مروية من السدود، و  %  6أراضي مروية من الفيضانات، و  %10من الآبار و

وتتسم الزراعة في اليمن   . 38
خيرة  بالتنوع نظرًا لتباين الخصــــائص المناخية الناتجة عن تفاوت معدلات الأمطار ودرجات الحرارة، إلا أن التغيرات المناخية في الســــنوات الأ

و كما يتضـح من الجدول    . راعية ومنها الإنتاج الزراعيأثرت بشـكل كبير على إنتاجية المحاصـيل في مواسـمها وتراجعت مسـاحة الأراضـي الز
فقد تراجعت المســاحة المحصــولية   -بالإضــافة الى تداعيات الحرب والصــراع -وبفعل التغيرات المناخية    2020-2010فخ�ل العقد الأخير    )4(

، وان عاودت الارتفاع بـشكل طفيف 2018عام  إلى أن وـصلت أدناها في ال  2010مليون هكتار عام    1,6من الأراـضي الزراعية في اليمن  من 
 . 2010بالمقارنة مع العام ) %26.9 -(مليون هكتار  وهي تمثل معدل تغير قدره  1.2حوالي  مستقرة عند 2020و  2019خ�ل العامين 

 )؛(هكتار)2020-2010) تراجع المساحة المحصولية في اليمن خالل الفترة (4جدول (
المحصولية المساحة  العام   المساحة المحصولية  العام  
2010 1,579,855 2016 1,092,848 

2011 1,411,929 2017 1,084,001 

2012 1,500,973 2018 1,064,812 

2013 1,499,404 2019 1,124,486 

2014 1,351,560 2020 1,154,762 

2015 1,172,185     
 أعداد مختلفة.المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي، 

ــأنه التأثير على   ــاحة من شـ وبالتالي فإن هذا الانخفاض في المسـ
إنتاجية القطاع الزراعي الذي يـشكل مـصدرًا أـساـسيًا لتوفير جزء كبير من 

الـغذاء ـخاصـــــــة في المـناطق الريفـية، كـما أن احتـياـجات الســـــــكـان من  
ــات الهــامــة للحفــاظ على التوازن البيئي  القطــاع الزراعي من القطــاع

 . إضافة إلى مساهمته في تحسين الدخل للمزارعين والحد من الفقر
الجـــدول   ــة   )5(من خ�ل  المزروعـ ــة  المطريـ ــات  ــاحـ المســـــــ احتلـــت 

دول  للط  التي تقدر كمتوســــ وبالمحاصــــيل الموســــمية مســــاحة كبيرة 
وتختلف الظروف الموسـمية من دولة لأخرى وإنتاجها    82.5العربية بــــــــ  

تغيرات التي تطرأ  الحاصـــــــيل الزراعية وللمالمناخ  على  الزراعي والتأقلم  
حينها    %58  )2011  -2010(  حيث كان متوســـط اليمن خ�ل الفترة،  عليها

اـجًا بعـد لبـنانأـكان اليمن ـثاـلث دوـلة من اـلدول العربـية  والعراق   ـقل إنـت
 . على التوالي حسب التغيرات الموسمية 34.5،  34 بنسبتين

من إجـمالي المســـــــاـحة المزروـعة   %57.1 تحـتل مـحاصــــــــيل الحبوبو
سـنويا وتعتمد معظمها على الأمطار وهذه المسـاحة تتذبذب من سـنة  

وصـــلت إلى   2007ي عام  فإلى أخرى بحســـب كمية الهطول المطري ف
ــت إلى    891 ــلت   2011ألف هكتار عام   784ألف هكتار وتناقصـــ ثم وصـــ
ار في    585 ألف   909وتـناقص إنـتاج الحبوب من حوالي    . 2015ألف هكـت

ألف طن   459ثم إلى    2013ألف طن عام    863ليصل إلى    2012طن عام  
على تناقص الإنتاج بسبب شحة الأمطار والتغيرات   وهذا يدلُّ   2015عام  

ــنة المتأقلأالمناخية والنقص في ال ــناف المحسـ مة للظروف المطرية  صـ
وتشــــــــغل اـلذرة   . إضـــــــاـفة إلى ـعدم توفر الـبذور النقـية وبكمـيات ـكافـية

 
 . 2016حالة األغذية والزراعة، تغري المناخ والزراعة واألمن الغذائي  37
يكار.2019تقييم تأثر التغريات في المياه المتاحة عىل إنتاجية المحاصيل  38 ير الحالة في اليمن، اإلسكوا، ر  ، تقر

 المحاصيل الموسمية مساحة ) نسبة5جدول (
 في المط��ة عةرا الز تحت ظروف  المزروعة

 العر�ية  الدول
 الدولة 

 المتوسط  الموسم الزراعي 
2010 2011 

 68 69 67 الأردن 

 83 83 83 تونس 
 87.5 88 87 الجزائر 

 92.5 93 92 السودان 
 68 66 70 سورية 

 86 86 86 الصومال 

 34.5 34 35 العراق 
 34 34 34 لبنان 
 89 89 89 ليبيا 

 83 79 87 المغرب 
 94 94 94 موريتانيا 

 58 52 64 اليمن 

 82.5 82 83 متوسط الدول العربية 

الزراعي تقديم  المصدر: إجراءات التكيف مع التغريات المناخية في القطاع 

- إدارة الموارد النباتية  –الدكتور حسني المحاسنة رئيس برنامج الزراعة الحافظة 

 أكساد -المركز العربي
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على التوالي من مجمل المسـاحة    %13،  %15،  60%الرفيعة والدخن والقمح أكبر مسـاحة على مسـتوى الجمهورية اليمنية والتي تقدر بــــــــ  
362015.39المزروعة بالحبوب عام

F 

) 2020-1020(في اليمن خالل الفترة  )الحبوب() مساحة وإ�تاج وإ�تاجية المحاصيل الزراعية 6شكل (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعداد مختلفة.المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي، 

ألف طن   1013ل عام من  تراجع بشــكبأن إجمالي إنتاج الحبوب بما فيها القمح والذرة الرفيعة والذرة الشــامية    )6(يتضــح من الشــكل  
مســـتقرًا   2020و  2019مين  اوعاد الى الارتفاع في الع  2018ألف طن في العام    345الى أن وصـــل أدنى مســـتوى قدره   2010في العام  

هكتار / طن  1.03مقارنة مع   )2020-2015(هكتار للفترة  / طن  0.86وسـارت الإنتاجية بنفس المسـار محققة متوسـط قدره    . ألف طن 796عند  
تفاع درجة في التغيرات المناخية المتعاقبة وار  -بخ�ف تداعيات الصـــراع والحرب  -تتركز ويعزى ذلك إلى عدة أســـباب    ). 2014-2010(للفترة  

ارتفاع   . الحرارة وتذبذب كمية الهطول المطري والتي أثرت بشــكل كبير على الإنتاج ليس فقط محليا ولكن على المســتوى العالمي أيضــا
عزوف العديد من منتجي القمح والذرة من زراعتها بســــبب تدني الجدوى من  . أســــعار الوقود أثر على عمليات الإنتاج والنقل لهذه المواد

 .الزراعي ضافة إلى تبعات الحرب القائمة على مجمل النشاطإ . اإنتاجه

 التغيرات المناخية وأثرها على األطفال في اليمن 
وحقوق الطفل بشــــكل خاص لهذا الجيل، إذ إن أزمة تحديًا رئيســــًا لحقوق الإنســــان    ية في الآونة الأخيرةالمناخأزمة التغيرات  تحتل 

ــبب أزمة في حقوق الأطفال ك ــحية، وأزمة في التعليم، وأزمة  : ونها تخلق عدة أزماتالمناخ تسـ ــول على المياه، وأزمة صـ أزمة في الحصـ
ــحتهم في العالم أجمع ــب الهيئة الحكومية  . في الحماية تهدد حياة الأطفال وتخلف آثارًا مدمرة على صـــ المعنية    IPCC)(الدولية    فبحســـ

ــف بحلول العام  بتغير المناخ، فإنه يجب خفض انبعاثات غازات الدفيئة الع ــفر بحلول العام  2030المية إلى النصـ ــها إلى الصـ ، 2050، وخفضـ
لتفادي الآثار السـلبية الأسـوأ لارتفاع درجات الحرارة، ولكن معظم الدول ليسـت على المسـار الـصحيح لتحقيق ذلك، وبالتالي بدون الخطوات 

 . كوكب صالح للعيش ل�طفال لهذا الجيل والجيل القادم التحويلية الحقيقة لخفض درجات الحرارة فإن العالم لا يستطيع ضمان

372021Fيكشـف تقرير أزمة المناخ أزمة في حقوق الأطفال للعام  

مليون طفل في العالم مهددون بشـدة بسـبب موجات الحر   820إن   40
مليون  600تلوث الهواء، ومعرضــون بشــدة ل  )من أطفال العالم  %90نحو  (مليار طفل  2مليون طفل مهددون بشــدة بندرة المياه، و  920و

طفل أي أكثر من ربع أطفال العالم معرضــــون بشــــدة ل�مراض المنقولة كالم�ريا وحمى الضــــنك وأمراض أخرى بســــبب الظروف المناخية  
  . الجاذبة للبعوض وغيره من ناق�ت هذه الأمراض

ـــ   )نصـــــف أطفال العالم تقريباً (ويعيش نحو مليار طفل  38Fب مؤشـــــر مخاطر المناخ على الأطفالفي دول عالية الخطورة وبحســ

، إذ إن 41
الأطفال أكثر عرضـــــة للتهديدات المناخية كونهم من الفئات الأكثر ضـــــعفًا من البالغين في مواجهة الظروف الجوية القاســـــية والجفاف  

  . والفيضانات

 
يكار.2019تقييم تأثر التغريات في المياه المتاحة عىل إنتاجية المحاصيل  39 ير الحالة في اليمن، اإلسكوا، ر  ، تقر
40 report, introducing the children's climate risk index, August 2021, UNICEF.The Climate Crisis is a child rights crisis  

 crisis.pdf-rights-child-crisis-climate-https://www.unicef.org/media/105376/file/UNICEF  
 المرجع السابق.  41
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التي تـفاقم من مـخاطر الحصـــــــول على يـعد الأطـفال في اليمن من أكثر الفـئات المتضـــــــررة من التغيرات المـناخـية والـتدهور البيئي، و
ــوء التغذية الحاد  2.2اذ يعاني حوالي  المياه والغذاء النظيف   ــة من سـ ــن الخامسـ 39Fمليون  طفل دون سـ

ــبب هذه الظواهر    42 ــوء بسـ من سـ
النســــاء والأطفال  فعلى الرغم من أن التهديدات المناخية تؤثر على المجتمعات بشــــكل العام إلا أن   . التغذية الحاد بســــبب هذه الظواهر

هم الأكثر تضــررًا من ذلك، إذا إنها تفاقم من ظاهرة الفقر والنزوح لهذه الفئات وتســهم بشــكل كبير في انخراط الأطفال في الجماعات  
المســـــلحة وترك المدارس بحثًا عن العمل لإعالة أســـــرهم إضـــــافة إلى أنها مســـــبب رئيس أيضـــــًا للزواج المبكر لدى الأطفال وعلى وجه  

40Fوص الفتياتالخص

43. 

الصــراع وتغيرات المناخ في اليمن وفي ظل ضــعف الحصــول 
على الرعاية الصحية جميعها عوامل تزيد من المخاطر التي يعاني  

41Fض وســــوء التغذيةمنها النازحون خاصــــة الأمرا

وهذا ما يعاني  ،  44
42Fمليون  1.65منه الأطفال النازحين والبالغ عددهم  

ــة في   45 وخاصــــ
في ظـل العواصــــــف  وذـلك  المخيـمات من ـحدة التغيرات المـناخـية

والفيضـــانات الشـــديدة والمتكررة ،والذي  يزيد من خطر الإصـــابة  
بأمراض الإسـهالات وسـوء التغذية الحاد خاصـة في ظل محدودية 

ــحي ال ــرف الصـــ ــية والصـــ ــخصـــ ــول على أدوات النظافة الشـــ حصـــ
ومـحدودـية الرـعاـية الصـــــــحـية للـنازحين في المخيـمات والتي هي 

  . أكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية

ظروف الهشــاشــة والحكم والنزوح في اليمن تضــعف من قدرة الســكان على التكيف باســتخدام مواردهم، إذ إن التأثر بالمناخ قضــية 
ط ارتباطًا وثيقًا بالهشـــاشـــة فأطفال اليمن يعيشـــون في دولة هشـــة تعاني من ضـــعف توفر الخدمات الأســـاســـية ل�طفال  شـــاملة ترتب

كالمياه والصـرف الصـحي والرعاية الصـحية والتغذية والتعليم، وبالتالي فإن  قدرتهم على مواجهة المخاطر محدودة جدًا وذلك لأن قدرة 
النظام المدني للدولة والإدارة الاقتصادية القوية، وبالتالي فإن الحد من الهشاشة ضرورية لحماية الفرد على التكيف تتوقف على درجة 

43Fالأطفال الأكثر ضعفًا في العالم من عواقب المناخ

46. 
و وكما ه )163(في قائمة الدول على مسـتوى العالم    2021في مؤشـر مخاطر المناخ على الأطفال للعام    )26(وتحتل اليمن المرتبة   

ــح في الجدول   ــيتين  )6(موضـ ــاسـ ــع الأطفال من خ�ل ركيزتين أسـ ــر وضـ ــدمات    ): 1الركيزة   : هي، إذ يقيس المؤشـ التعرض للمخاطر والصـ
متغيرًا لقياس تعرض الأطفال للمخاطر في ظل ما   57هشــــاشــــة الأطفال، ويغطي المؤشــــر   ): 2الركيزة  و والضــــغوط المناخية والبيئية،

44Fيعانونه من هشاشة

47. 

على الرغم من أن اليمن ســـجلت قيمة مرتفعة في مؤشـــر مخاطر المناخ على الأطفال وتعد من ضـــمن الدول التي تتصـــدر القائمة  في 
طن، ونســبة اليمن في  / كيلو  9,310عاثات ثاني أكســيد الكربون تصــل إلى ما يقارب المخاطر إلا أنه تســجل اليمن قيمًا متواضــعة في انب

 ). 7(فقط وكما هو موضح بالجدول  0,33، بينما تبلغ انبعاثات الكربون لكل فرد 0,03انبعاثات الكربون العالمية 

 الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون)طر المناخ على األطفال مع انبعا�ات الغازات خا): مقارنة لمؤشر م7(جدول 

 المؤشر 
مؤشر مخاطر المناخ على  

 الأطفال 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  

) طن  / كيلو(  
نسبة انبعاثات  

 الكربون العالمية 
انبعاثات الكربون لكل فرد  

) طن متري(  
 0,33 0,03 9,310 7,4 القيمة 

The Climate Crisis is a child rights crisis report, introducing the children's climate risk index, August 2021, UNICEF :المصدر 

القدرة على التكيف والصــــمود أمام الصــــدمات والمخاطر حتى وإن كانت درجة مما يعني أن تغيرات المناخ ترتبط بشــــكل رئيس على  
فالمناطق الأكثر ضــعفًا تكون هي الأكثر تضــررًا من مشــاكل تغير المناخ    . مســاهمتها في الانبعاثات الكربونية على مســتوى العالم قليلة

من   %9دة جدًا لمخاطر التغيرات المناخية لا تصـدر سـوى على الرغم من أنها الأقل مسـاهمة في أسـبابها، فالدول المعرضـة لمخاطر شـدي
فقط من تلك    %55. 0انبعاثات الكربون العالمية، بل إن الدول العشــر الأكثر هشــاشــة بحســب المؤشــر ومن بينها اليمن مســؤولة فقط عن  

لــدى الــأطفــال في الــدول الــأكثر  الــانبعــاثــات، ممــا يؤكــد على أهميــة البلــدان ذات الــانبعــاثــات المرتفعــة في دعم القــدرة على التكيف  
45Fهشاشة

48.

 
42 December 2022.  Mar 2022 -May 2022 and Projection for June  -Yemen: Acute Malnutrition Situation JanuaryIPC,  
43 ict, CIVICRisking the Future Climate change, Environmental Destruction and conflict in Yemen, Octobar2022, Center for Civilian in Confl 
44 Internal displacement's impacts on health in Yemen, January 2020, IDMC. 
 ، األوتشا. 2021وثيقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية في اليمن، فرباير   45
46 August 2021, UNICEF.The Climate Crisis is a child rights crisis report, introducing the children's climate risk index,  
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) وضع اليمن في مؤشر مخاطر المناخ على  6جدول (
 2021األطفال 

 القيمة  المرتبة  البيان  
مؤشر مخاطر المناخ على  

 الأطفال 
دولة   163من أصل  26

 7,4 على مستوى العالم 

مكون العوامل المناخية  
 والبيئية 

 - 7,0 

 7,8 -  مكون هشاشة الأطفال 
 :The Climate Crisis is a child rights crisis report, introducing the children's المصدر

climate risk index, August 2021, UNICEF. 

 

https://www.unicef.org/media/105376/file/UNICEF-climate-crisis-child-rights-crisis.pdf
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   )التحتية البنية اعمار إعادة(المادي  المال رأساولويات تعافي   : المحور الثالث

إضـافيا وفعليا ل�من الغذائي في اليمن، خصـوصـا في ظل الهشـاشـة والحرب وعدم حيازتها   اً ثار ظاهرة التغير المناخي تهديدآتعد  
ويواجه اليمن مخاطر جســــــيمة جراء تأثيرات التغيرات المناخية التي تهدد بمزيد من الضــــــغوط على الموارد الحيوية  . للقدرة على التكيف

46Fوالغذائية

 47F50. الغذائي في الب�د  الأمنالمحلي للغذاء وحالة     إنتاجة التي أضـرت كثيرًا بالوتعتبر التغيرات المناخية من العوامل الأسـاسـي  . 49
مما   الأخرى،بتأثيرات تغير المناخ والمخاطر البيئية   أثرالظروف الجغرافية والمناخية والاجتماعية الاقتصــادية في اليمن تجعلها شــديدة الت

ويؤكد البنك الدولي على تعرض اليمن لآثار تغير المناخ الســـــلبية، وافتقاره  . يجعل التكيف والقدرة على الصـــــمود من الأولويات المهمة
ف هو قياس   48F51. القدرة على التكيف  إلى ر المناخ على    الآثارومن العوامل الهامة في عملية التكيُّ لمعرفة   . الغذائي  الأمنالملموسـة لتغيُّ

ر المناخ وكيفية التصّدي له  . المزيد عن تأثير تغيُّ

، الفقر والجهل وغياب الاســتقرار الســياســي  : أكثر مناطق العالم عرضــة لمخاطر مشــكلة التغير المناخي لعدة أســباب منها  اليمنتعد  
  للتغيرات عرضـة  البلدان أكثر  من  واحدة  اليمن  حيث تعد  . ، وكذا نقص الموارد المالية لمواجهة هذه المشـكلةواسـتمرار الحرب والهشـاشـة

 49F52 .الساحلية بالمناطق وخاصة والزراعية المائية الموارد على راتالتأثي واضح من وهذا المناخية

501202Fصــــنف مؤشــــر الجوع العالمي لعام  ؛ حيث  شــــكل الأمن الغذائي تحدًيا متزايًدا في اليمن لســــنوات عديدة

اليمن في المرتبة  53
وندرة المياه   اســـــــتمرار الحربوقد تفاقمت المشـــــــكلة مع  .من بين أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم  الثانية

ومن المتوقع أن تؤدي الآثار الســـلبية لتغير المناخ   .تفاقم الفقر في اليمنووانخفاض الإنتاجية الزراعية وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية،  
 لمؤشـــر نوتر دام وفقاً   المناخية  للصـــدمات  اســـتعداداً   والأقل  المناخ  لتغير  الدول عرضـــة أكثر  بين من  اليمن  وتعتبر  .ذا الوضـــعإلى تفاقم ه

  . العالمي للتكيف

 اآلثار العالمية للتغيرات المناخية على األمن الغذائي في اليمن 
ر المـناخ تـهدـيدًا خطيرًا ل�من الـغذائي الـعالمي والتنميـ  ل تغيُّ اســـــــتـنادا إلى تقرير و . ة المســــــــتداـمة وجهود القضـــــــاء على الفقريمـثّ

درـجة فقط يعني زـيادة نوـبات الجـفاف الشـــــــدـيد   1.5، ـفإن ارتـفاع حرارة الـعالم حتى "مواجهـة الواقع المـناخي الـجدـيد : اخفضـــــــوا الحرارة"
يل وزيادة تكلفة التكيف مع تغير المناخ  وارتفاع منســوب ســطح البحر وزيادة الأضــرار الناجمة عن عواصــف المد الشــديد وفقدان المحاصــ 

ويـشير التقرير إلى أن منطقة الـشرق الأوـسط وـشمال   54. بالنـسبة لم�يين البـشر، وهو ما ـسيؤثر على ـسكان العالم الأـشد فقر وأكثر ـضعفا
ن موجات الحرارة  إحيث    .أفريقيا تتكيف منذ قرون مع موجات الحرارة المتطرفة لكن أثر اســتمرار الحرارة في الارتفاع ســيكون غير مســبوق

ويحد من قدرة أجزاء  لســكن،  صــالحة لالمتطرفة ســتنتشــر في مســاحات أكبر من الأراضــي ولفترات زمنية أطول، ما يجعل بعض الأجزاء غير  
درجات مئوية، وقد يحدث هذا في  4نه مع ارتفاع الحرارة  إوســـتشـــعر المدن بـــــــــأثر ارتفاع منســـوب ســـطح البحر، حتى   . أخرى على الزراعة

حرارة المفرطة كل ثمانينات هذا القرن إن لم تتخذ تدابير لكبح وتيرة تغير المناخ، فقد تواجه معظم عواصـــم المنطقة أربعة شـــهور من ال
وسيخلق ارتفاع الحرارة ضغوطا هائلة على المحاصيل وعلى الموارد المائية النادرة حاليا، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى تزايد الهجرة    .عام

 . ويعد تغير المناخ عنصرا مضاعفا للخطر هنا، وفي غيرها من المناطق كذلك . ومخاطر نشوب صراعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 yemen-profile-change-https://reliefweb.int/report/yemen/climate Climate Change Profile: Yemen. 13 Feb 2019.   
 /https://holmakhdar.org/news/493. 2019اليمن: تغري المناخ يلحق آثار كارثية،  50
"الموضوعات المشرتكة: المناخ والمساواة بني  6اإلطار   . أيضاً في56-54، 34،  32،  31، 10- 9" ص  ،2018-2017مذكرة األنشطة الُقطرية الخاصة باليمن، السنة المالية )، " 2016البنك الدويل (  51

ين التنفيذيني للبنك  ، في  2021والسنة المالية   - 2020الجنسني والشباب والقدرة عىل الصمود" لمذكرة األنشطة الُقطرية الخاصة باليمن للسنة المالية   انتظار المناقشات من قبل مجلس المدير

 . 2019مايو  14الدويل في 
5230 September 2021. -FOOD SECURITY & NUTRITION INFORMATION SYSTEM PROJECT (FSNIS). AGROMETEOROLOGICAL EARLY WARNING BULLETIN, FAO, 21  
 في حاالت الرصاع.غذاء ، الجوع وأنظمة ال2021مؤرش الجوع العالمي  53
54 rising-risks-in-locked-rise-temperature-finds-report-https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/23/climate  

 على األمن الغذائي في اليمن  المناخيةأثر التغيرات   :ثالثاً 

https://reliefweb.int/report/yemen/climate-change-profile-yemen
https://holmakhdar.org/news/493/
http://documents.worldbank.org/curated/en/458181467103791708/Yemen-Republic-of-Country-engagement-note-for-the-period-FY2017-2018
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/23/climate-report-finds-temperature-rise-locked-in-risks-rising
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 العالمية للتغيرات المناخية ) اآلثار 7شكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Bank, Infographic: What Climate Change Means for Latin America, Middle East & Central Asia. November 23, 2014  :المصدر 

asia-central-east-middle-america-latin-change-climate-https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/23/infographic 

تغير المناخ والنظم   : الصــادر عن معهد الســياســات الغذائية والذي يحمل عنوان  2022ويؤكد تقرير الســياســة الغذائية العالمية لعام  
ــب غذائي والتغذال  الأمنعلى أن تغير المناخ يمثل تهديدا متزايدا للنظم الغذائية ويخلف تداعيات مروعة على    الغذائية، ــبل كســ وي وســ

52Fبشكل واسع الفقراء والضعفاء رهثاالعيش وتهدد آ

55 .   

تـعد اليمن من الدول الأعلى في المنطـقة التي تـتأثر بشــــــــكل كبير بـتداعـيات وآثار التغيرات المـناخـية في الـعالم  كونـها تعتـمد بدرجة 
 الواردات  على ل�عتماد  تاريخياً   المرتفعة  المســـتويات  إلى  فبالنظر  أســـاســـية في الحصـــول على الغذاء عبر اســـتيرادها من الدول الأخرى،

ــتورد اليمن  ــبة وتقدر  56من الغذاء  %90الغذائية، تسـ ــتيراد  على  الاعتماد  نسـ  بين  ما القمح  منتجات  وتمثل  %97  بنحو   اليمن في  الحبوب اسـ
 ل�من  خطيًرا  تهديًدا  التغيرات المناخية العالمية تأثيراتتشــــكل    النحو، هذا  وعلى  57. الفرد  يتناولها  التي  الحرارية  الســــعرات من  %46و  35

  المرجح  ومن  . اليمن  في  الخارجية  المساعدات  على  والاعتماد  التغذية  تفاقم انعدام الأمن الغذائي ونقص  من  بمزيد  وتهدد  لليمن  الغذائي
ــكل  العالمية  المناخ  تغير تأثيرات تكون أن ــتقبلية في اليمن  على كبير  بشـــ ــف من  واعتباًرا . الآفاق المســـ  مليون 19أن   يقدر ،2022  منتصـــ

شـــــــخص يعيشـــــــون في ظروف المـجاعة    161000الـغذائي مع وجود   اـلأمن  انـعدام  من يـعانون  )الســــــــكان  إجـمالي  من %62  حوالي( يمني
IPC .(Fمن  5المرحلة (

58 

الغذائي وإمدادات المياه ومســــتويات الدخل، آثار كارثية   الأمنعن تغيرات المناخ، والتي تحد من    الناجمةويمكن أن تكون للصــــدمات  
الغذائي ل�ســر المعيشــية   الأمنالقصــير، يســهم الطقس المتطرف في الإصــابات وانعدام    المدى  ففي . على المســتضــعفين في اليمن

يزيد تأثير تغّير المناخ من انخفاض الناتج  والطويل    وعلى المدى المتوسـط  . يالأمن الاقتصـادوالمرض والعجز وزيادة نزوح السـكان وانعدام  
وهي نســــبة   56F59. بســــبب تغير المناخ  2050بحلول عام    %24  إلىُيتوقع أن ينكمش الاقتصــــاد اليمني بنســــبة تصــــل  حيث    إجماليالمحلي ال

في أفريقيا جنوب الصــــحراء الكبرى بنســــبة تصــــل   إجماليالمحلي التأثير تغّير المناخ على انخفاض الناتج  مرتفعة بشــــكل كبير مقارنة مع  

 
55IFPRI, GLOBAL FOOD POLICY REPORT 2022: CLIMTE CHANGE & FOOD SYSTEMS.   
56-puts-prices-food-espik-https://reliefweb.int/report/yemen/unprecedented Unprecedented spike in food prices puts Yemenis at risk of extreme hunger. 28 Jul 2022.  

hunger-extreme-risk-yemenis 
57INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE (IFPRI). ,2022 Global food policy report: Climate change and food systems. IFPRI  

systems-food-and-change-climate-report-policy-food-global-https://www.ifpri.org/publication/2022 
58Security Quarterly Review Q1 2022.  Yemen | Food  TUESDAY, 26 JULY, 2022. 

0000141404.pdf-https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp  
يل  16البنك الدويل، وثيقة المرشوع الطارئ للصحة والتغذية في اليمن، البنك الدويل،  59  .  2019أبر

Financing.doc-Additional-Third-Project-Nutrition-and-Health-Emergency-https://documents1.worldbank.org/curated/ru/683071559295728398/Yemen 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/23/infographic-climate-change-latin-america-middle-east-central-asia
https://reliefweb.int/report/yemen/unprecedented-spike-food-prices-puts-yemenis-risk-extreme-hunger
https://reliefweb.int/report/yemen/unprecedented-spike-food-prices-puts-yemenis-risk-extreme-hunger
https://www.ifpri.org/publication/2022-global-food-policy-report-climate-change-and-food-systems
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp-0000141404.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/ru/683071559295728398/Yemen-Emergency-Health-and-Nutrition-Project-Third-Additional-Financing.doc
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لــأن الظروف    نظراإجراءات مواجهــة تغير المنــاخ والتكيف معــه في اليمن،    أمــاميطرح تحــديــًا كبيرًا  هــذا  و  2050.57F60 بحلول عــام  %3 إلى
كان من سـ   شـد فقراً أالفئات الفقيرة وال  التي تؤثر على  السـلبية لتغير المناخ  الآثار  نتيجة  أيضـاً عدد المتضـررين يزداد والمادية ترداد سـوءًا  

لتحمل درجات الحرارة المرتفعة، وارتفاع منســوب   ال�زمةالموارد   إلىحيث تفتقر الفئات منخفضــة الدخل   ،اليمن بشــكل أكبر ممن ســواهم
وفي عام   58F61. من سكان الب�د  %80حوالي    منفي الي، والكوارث الطبيعية الأخرى، ويشكل الفقراء  الأمطارمياه البحر، وعدم انتظام هطول  

 إلىوبالتالي لا يفتقر الســكان في اليمن   59F62. اً دولار  712.31الجارية في اليمن    أســعارالناتج المحلي بال  إجمالي، بلغ نصــيب الفرد من  2021
من الســــكان في منطقة الشــــرق    %40أن أفقر    أيضــــاً الموارد المالية الكافية للتعامل مع الصــــدمات المناخية فحســــب، بل ُتظهر الأبحاث  

 60F63. الأوسط وشمال أفريقيا يتكبدون أكبر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الطقس المتطرف

 ليمن  تأثيرات التغيرات المناخية العالمية على أسعار الغذاء في ا
الغذاء المســتوردة   أســعارغالًبا ما ترتبط  ل�ســته�ك   الغذائية  وغيرها من المواد  الغذائية المواد  من  %90 لحوالي  اليمن  اســتيراد مع

بين   واضـــــــطراـبات درـجات الحرارة  المـناخـية  ـبالتغيرات  الـعالم  مـناطق من  كثير أثرحـيث تتـ أســــــــعار الـغذاء الـعالمـية، في والتغيرات  في اليمن
ــيتدهور المراعي و  إلى  بالإضـــافة  والفيضـــانات،  عاصـــيرالمعرضـــة للجفاف والأ  ة، واتســـاع المناطقدرحرارة عالية وأخرى با موجات   الأراضـ

ــادر  الغذاء موارد  في  نقص  إلى  يؤدي  الزراعية مما ــعارثم ارتفاع ال ومن  المياه، ومصــــ  حدوث  العالمية للغذاء وبالتالي تزايد احتمالية  أســــ
  المعنية  الدولية  الحكومية حيث يشـير تقرير الهيئة مد على اسـتيراد الغذاء بشـكل كبير،المجاعات في البلدان الفقيرة والنامية والتي تعت

الحرـمان بين شـــــــعوب أـقل البـلدان نموا والتي تعتـمد على  زـيادة الفقر و  إلى  درـجة 1.5 بمـقدار  الـعالمي  اـلاحترار آـثار  عن  )IPCC(المـناخ   بتغير
 61F64. المتصلة بتغيرات المناخ العالميسبل العيش الزراعية والساحلية نتيجة المخاطر 

في الغذاء    أسـعارل  الفاو مؤشـر  متوسـط  فقد ارتفع  )8(  التي يوضـحها الشـكل  )FAO(  غذية والزراعةإلى إحصـاءات منظمة الأواسـتنادا  
 المســــتهلك،  أســــعار، في المقابل ارتفعت  %55.6بنســــبة ارتفاع بلغت نحو    ،2022 نقطة في  147.9 إلى  2009في    نقطة  95.1من  اليمن 

، وهو يمثل ث�ثة %169.1اع بلغت  ، بنســــبة ارتف2022نقطة في عام    161.4  إلى 2009نقطة في عام   60الغذاء في اليمن من   مؤشــــرات
مما يعكس عوامل التغيرات المناخية    ،)2022-2009(ذاتها  العالمي لأســــــعار الغذاء للفترة    ي مؤشــــــر الفاوف المتحقق  أضــــــعاف الارتفاع

 62F65. المرتفع  الدخل ذات  الاقتـصادات  من  أكبر  الغذاء  أسـعار في  تـضخًما  الأفقر  الغذائية حيث تشـهد البلدان المواد  أسـعار ارتفاع  العالمية في
 للتكّيف محلية اســـــــتراتيجيات واعتماد  المناخ،  تغير  جراء  من  ســـــــلبياً   ةأثرالمت  للمناطق  البديلة  الغذاء  خيارات توفير إلى  حاجة ثمة  وكذلك
63Fالواردات،  على  المفرط  الاعتماد  بتجنب  والمناطق  للبلدان تسـمح

  قابلية  أبعاد  معظم في  شـديد  ـضعف  من  أن اليمن تعاني  إلىمما يشـير   66
 . الغذائي الأمن مشاكل من اليمن وتعاني المماثلة، البلدان من للخطر عرضة أكثر وهي بالمناخ أثرالت

 ومؤشر أسعار المستهلك مؤشرات الغذاء اليمن (نقطة) )FAO( ) مؤشر أسعار األغذية8شكل ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAO Food Price Index. Release date: 08/07/2022. https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/g:المصدر 

http://fenix.fao.org/faostat/internal/en/#data/CP FAOSTAT. Yemen. 

 
60Meteorological Organization (WMO). Climate change triggers mounting food insecurity, poverty and displacement in Africa, Published 19 October 2021. © 2022 World  

https://public.wmo.int/en/media/press-release/climate-change-triggers-mounting-food-insecurity-poverty-and-displacement-africa 
61 2022-april-2022-overview-needs-humanitarian-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen  Yemen Humanitarian Needs Overview 2022 (April 2022).  
62 URVEYS, World Economic Outlook Database April 2022 EditionIMF, WORLD ECONOMIC AND FINANCIAL S  

database/2022/April-https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo  
يل  16البنك الدويل، وثيقة المرشوع الطارئ للصحة والتغذية في اليمن، البنك الدويل،  63  . 2019أبر
ير IPCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغري المناخ ( 64  / arabic-https://www.ipcc.ch/languages/2 .2019درجة مئوية، 1,5االحرتار العالمي بمقدار  )، تقر
65 2255.HTM-http://web.worldbank.org/archive/website01290/WEB/0__  World’s Poor. 2011.World Bank, High and Volatile Food Prices Continue to Threaten the   
66 https://www.fao.org/news/story/en/item/293954/icode/ FAO, A body of evidence: What climate change implies for global food security and trade. 2015.  
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 عيفة ومنها اليمنالضــ   البلدان  من  العديد  فإن  2022يونيو    9المتحدة في  ل�مم  والزراعة  الأغذية  منظمة  أصــدرته  جديد لتقرير  ووفًقا
ــعار في  الحاد  الارتفاع  إلى  مقلق، نظًرا  أمر  وهو   الأغذية،  من  أقل  كميات  على  تحصــــل  ولكنها  أكبر  كلفة  تتكّبد  والشــــواغل  المدخ�ت،  أســ

 تنذر مؤشــــــرات  هذه أنّ   إلى  التقرير ويشــــــير  . أوكرانيا في  الحرب  عن  الطقس والتغيرات المناخية وعوامل أخرى ناشــــــئة  بأحوال  المتعلقة
 التكاليف  ارتفاع  تمويل  في  صــــعوبة  ســــيجدون المســــتوردين بما في ذلك اليمن أنّ   على  تدلّ   إنها  حيث  الغذائي  الأمن  منظور من  بالخطر

ــعار، ارتفاع  أمام  الصـــمود  على قدرتهم  تراجع  إلى يؤدي  قد  ما  الدولية، 64Fالأسـ

ــتوردة  النامية  حيث تعتبر اليمن من البلدان  67 ــافية  المسـ   الصـ
65Fالمسـتوردة، الكميات  انخفاض رغم  تكاليفها  مجموع  في التي تسـجل زيادة  )NFIC(  ل�غذية

  النباتية والزيوت  الحيوانية الدهون حيث تمّثل 68
ــاهمـة  المواد  أهمّ   والحبوب اـلإجمـال  الـنامـية البـلدان  وتعمـل  ،2022 لعـام  المتوقعـة  الواردات  فواتير  قيمـة  ارتفـاع  في  المســـــ   خفض  على ـب

 منظمـة وـلذـلك اقترـحت  66F69. اـلأســـــــعـار  في الزـيادة  هـذه  تغطـية على  ـقدرتهـا  ـعدم  يظهر  ـما  واللحوم، الزيتـية والـبذور  الحبوب  من  اتهـاوارد
ــاء  )الفاو(المتحدة   ل�مم  والزراعة  الأغذية ــة  للبلدان  المدفوعات  ميزان دعم  بهدف  الغذائية  الواردات  لتمويل  عالمي مرفق  إنشـــ   المنخفضـــ
 67F70. الغذائي أمنها لحماية كاستراتيجية الغذائية الواردات على غيرها من أكثر تعتمد التي الدخل

ــر نوتر دام   ومن أجل التركيز على تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي ــرات كمية لقياس  GAIN-NDيوفر مؤشـــ مؤشـــ
حيث يقيس الضــعف مدى تعرض البلد وحســاســيته وقدرته على التكيف مع الآثار الســلبية   ،التأثر بالتغيرات المناخية والاســتعداد للتكيف

ــتة قطاعات داعمة للحياة من بينها الغذاء  ND-GAINيقيس    . لتغير المناخ ــعف العام من خ�ل النظر في سـ ــرات التعرض    ،الضـ وتمثل مؤشـ
كما تمثل  . تأثيرات متوقعة للتغيرات المناخية على الغذاء في مؤشر التغير المتوقع في محاصيل الحبوب ومؤشر التغير السكاني المتوقع

ثار تغيرات المناخ أو نسـبة السـكان المعرضـين بشـكل خاص لخطر أثر آمؤشـرات الحسـاسـية مدى اعتماد بلد ما على قطاع يتأثر سـلًبا بخطر  
أما مؤشـرات القدرة على    . على الغذاء من خ�ل حسـاسـية الدولة في مؤشـر الاعتماد على اسـتيراد الغذاء ومؤشـر سـكان الريفتغير المناخ  

التكيف والتي تشـــــير إلى توافر الموارد الاجتماعية للتكيف في قطاع الغذاء، تعكس هذه القدرات حلول التكيف المســـــتدامة والقدرات 
 -ري   -ســماد  (  : مؤشــر القدرة الزراعية : وتتضــمن القدرة على التكيف في الغذاء مؤشــرين  . أكثر اســتدامةال�زمة لتطبيق تعدي�ت أحدث و

وهي درجة   0.690تـشير البيانات إلى أن اليمن ـسجلت في مؤـشر درجة الغذاء    68F71. ، ومؤـشر ـسوء تغذية الأطفال)اـستخدام الجرارات -مبيدات  
 ). 9(الشكل  كما يوضح ذلك ،الدول العربية بعض ناخ مقارنة معتعكس ارتفاع تأثر الغذاء في اليمن بتغير الم

 )األفضل هي المنخفضة الدرجات(  المناخ  بتغير الدولة في  الغذاء تأ�ر درجة :)9شكل (
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 . الريف  وســـــــكـان  والتغـذـية  الغـذاء  على والطـلب  الغـذاء  إنـتاج  حـيث  من  المـناخ،  بتغير اـلدوـلة  في  الغـذاء  أثرتـ  مـدى  )8(  الجـدول  يبينو
 الواردات  على  الاعتماد المتوقع،  الســكاني النمو   الحبوب، غ�ت  في المتوقع  التغير  : وهي  مؤشــرات  6 متوســط  الغذاء  درجة مؤشــر ويمثل

 . الأطفال تغذية وسوء الزراعية، القدرة الريف، سكان الغذائية،

 

 
67vember. Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture. Food Outlook. FAO, Release dates for 2022: 9 June, 10 No -GIEWS  

outlook/en/-https://www.fao.org/giews/reports/food 
68 Net Food Importing Developing Countries (NFIC  )-8579-426d-6286-groups/resource/56ac7f70-country-https://data.apps.fao.org/catalog/dataset/special.  

258eb81fc493-9266-4c89-2dbf-555390927bc3?view_id=d4da531f 
69New UN Food Outlook report: World’s most vulnerable are paying more for less food. Food Outlook. FAO, 09/06/2022.   

https://www.fao.org/newsroom/detail/new-un-food-outlook-report-world-s-most-vulnerable-are-paying-more-for-less-food/en 
70 Updated June 10th 2022 –exposed A Global Food Import Financing Facility (FIFF): Responding to soaring food import costs and addressing the needs of the most   

.pdfhttps://www.fao.org/3/cb9444en/cb9444en 
71new.crc.nd.edu/about/methodology-https://gain .GAIN Index-Methodology ND  
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 (الدرجات المنخفضة هي األفضل)   المناخ  بتغير الدولة  في الغذاء تأ�ر ىمد :الغذاء درجة مؤشر )8جدول (
 اليمن  العراق لبنان  مصر  الجزائر  عمان  الأردن  المغرب  تونس  السعودية  درجة الغذاء مؤشر

 0.690 0.457 0.342 0.511 0.464 0.481 0.393 0.441 0.387 0.458 الغذاء
 0.689 0.656 0.614 0.706 0.847 0.811 0.752 0.784 0.654 0.675 الحبوب  غ�ت  في المتوقع  التغيير 

 0.428 0.602 0.226 0.366 0.294 0.507 0.353 0.230 0.195 0.325 المتوقع  السكاني  التغير

 0.623 0.109 0.312 0.361 0.319 0.232 0.377 0.228 0.162 0.242 الغذاء  استيراد على الاعتماد 
 0.669 0.314 0.119 0.617 0.283 0.148 0.092 0.393 0.328 0.169 الريف  سكان

 0.985 0.926 0.480 0.583 0.916 0.768 0.674 0.894 0.889 0.798 الزراعية  القدرة

 0.745 0.136 0.300 0.432 0.123 0.423 0.109 0.118 0.095 0.536 الأطفال  تغذية سوء
new.crc.nd.edu/#-https://gain 2022. July release Data better. are scores lower Vulnerability, by world the of Countries 

 ما  مع دول عربية في مؤشـر درجة الغذاء يتضـح  المناخ  بتغير اليمن  في  الغذاء  السـابق ومن خ�ل مقارنة تأثر  )8(اسـتنادا إلى الجدول  
 :يأتي

69Fالحبوب من غ�ت  الفعلية المحاصـيل  على  المناخ لتغير المتوقع  التأثير .1

  0.689يشـير إلى أن اليمن سـجلت    . والذرة والأرز  كالقمح 72
نتيجة التأثير لتغير المناخ، وهذا يعني ارتفاع التأثير الســلبية للتغيرات    الحبوب غ�ت  في  ل�نخفاض المئوية  النســبة والتي تمثل

ــار إليها في الجدول    وتؤثر  ). 8(المناخية على إنتاج الحبوب في اليمن، وهي تأثيرات متقاربه بالمقارنة مع الدول العربية المشــــ
محاصــيل حيث أظهرت نتائج الع�قة الدقيقة بين درجة الحرارة وغلة المحاصــيل التي توصــل إليها  ال  غلة  المناخية على  التغييرات

  درجة مئوية عن المعدل  1علماء بيئة المحاصــيل في العديد من البلدان إلى قاعدة عامة مفادها أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 
عتبر اليمن من أكثر الدول عرضــة لتغير المناخ  وت 70F73  .%10  ســم النمو يقلل محاصــيل القمح والأرز والذرة بنســبةالطبيعي خ�ل مو 

ــية،درجة مئو   1.8ي اليمن بمقدار  تفعت درجات الحرارة فحيث ار ــنة الماضــــ ــين ســــ 71Fية في الخمســــ

ــها على  وبالتالي   74 انعكاســــ
ــي المتدهورة الناتجة عن التغيرات المناخية، منها   ــيل الزراعية الغذائية تكون مرتفعة، وتقدر بيانات حديثة حجم الأراضـــ المحاصـــ

 72F75. م�يين هكتار 5.6الانجرافات المائية والانجراف الريحي والتدهور الكيميائي بنحو 

  أنها  على محسـوبة  الدولة،  خارج من  عليها  الحصـول  تم التي  الحبوب ه�ك اسـت  الغذاء والذي يمثل نسـبة اسـتيراد  على  الاعتماد .2
وهي أعلى نســـبة بالمقارنة    0.623وقد ســـجلت اليمن   .الحبوب من  المحلي  المعروض  إجمالي في  الحبوب  اســـتيراد  كمية  نســـبة

وهذا    . في لبنان  0.312في مصـر و  0.361في الأردن و  0.377في السـعودية و  0.242في تونس و  0.162في العراق و  0.109مع 
  اسـتيراد الغذاء وخصـوـصا القمح الذياعتماد على  والفي مؤشـر الاعتماد على اسـتيراد الغذاء    اليمنحسـاسـية  يعني ارتفاع درجة 

ــلًبا   ــبب  نحو  اليمن على تهديد الم�يين  ، وبالتالي تزايد تأثيرات التغيرات المناخية فيتغيرات المناخبيتأثر سـ   اعتماد  المجاعة بسـ
 73F76. الحياة قيد على للبقاء اليومي طعامهم في الخبز على اليمنيين معظم

ــر  يعكس هذا  القدرة الزراعية .3 ــاب  على  الدولة  قدرة المؤشــ ــتخدام  الزراعية  التكنولوجيا اكتســ ــرها من حيث اســ ــمدة،  ونشــ   الأســ
وتشـــير البيانات إلى أن   . اســـتخدام أســـاليب الري الزراعية الحديثة  على  الجرارات، والقدرة  واســـتخدام  الآفات،  مبيدات  واســـتخدام

  0.669الريف   الدرجات، خصــوصــا وأن اليمن ســجلت أعلى نســبة في مؤشــر ســكان أســوأ  إلى تشــير وهي  0.985ســجلت اليمن  
دعم  من ثم يـجب  و  ،في اليمن ـما يشــــــــكل خطرًا داهـمًا على اـلأمن الـغذائيوهو   ). 8(ـبالمـقارـنة مع اـلدول العربـية في الـجدول 

 ومن  . طوـيلعلى الـمدى اللحيلوـلة دون اســـــــتمرار أزـمة الـغذاء  وا  الـقدرة الزراعـية في اليمن لتعزيز التكيف مع التغيرات المـناخـية
التكيف للتغيرات المناخية في   على  القدرة أهمية تحسين  يبين  المؤشر  لهذا  الأطفال وفقاً   تغذية  سوء تحليل  فإن  أخرى،  ناحية

في الجزائر    0.123في الأردن و  0.109في تونس و  0.095وهي مسـتويات مرتفعة بالمقارنة مع    0.745فقد سـجلت اليمن  اليمن،
 . في لبنان 0.300في العراق و 0.136و

 

 
يو االنبعاث  2069- 2040) إىل اإلسقاطات المستقبلية (2009- 1980هو النسبة المئوية لالنخفاض في غالت الحبوب من اإلسقاط األسايس (  72  . RCP 4.5) باستخدام سينار

new.crc.nd.edu/about/matrix-https://gain GAIN Matrix and trends.-The ND 
73 t © 2012 Earth Policy Institute.Full Planet, Empty Plates: The New Geopolitics of Food Scarcity. Chapter 8. Rising Temperature, Rising Food Prices. Copyrigh 

policy.org/books/fpep/fpepch8-http://www.earth 
74future-risk-biggest-crisis-nvironmentale-https://tcf.org/content/report/yemens Yemen’s Environmental Crisis Is the Biggest Risk for Its Future. DECEMBER 14, 2020.   / 
يد الفقر، يناير  75 يب الزراعة يفاقم تدهور األمن الغذائي ويز  hura.com/news/3848-https://www.aden . 2022كارثة التصحر تحارص اليمن: تخر
76-puts-prices-food-spike-https://reliefweb.int/report/yemen/unprecedented Yemenis at risk of extreme hunger. 28 Jul 2022. Unprecedented spike in food prices puts  

hunger-extreme-risk-yemenis 
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 أثر التغيرات المناخية على األمن الغذائي في اليمن 19

  األوسط الشرق اليمن ومنطقة في على األمن الغذائي المناخ لتغير المستقبلية اآلثار

 م2050أفريقيا بحلول  وشمال
واسـتنادًا إلى آخر تقرير حول   . في اليمن ومنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا  مسـتقبل الأمن الغذائي  وتقلبه  خالمنا  تغير يهدد
 يشكل  )IFPRI(  الغذائية  السياسات لبحوث  الدولي  الغذائية الصادر عن المعهد  والنظم  المناخ  تغير  : 2022  لعام  العالمية  الغذائية  السياسة

  ذلك  على يترتب  والتنمية، وما  والاســتدامة، والمائي،  الغذائي  ل�من  الأجل وطويل  الأجل  قصــير  تحدًيا المياه،  ندرة  جانب إلى  المناخ،  تغير
، فمن المتوقع أن تنخفض الغلة بالنسـبة لمعظم المحاصـيل في منطقة الشـرق  )9(وبحسـب الجدول    . الأوسـع  الغذائي  النظام  على آثار  من

لتأثيرات العالمية لتغير المناخ قد تؤدي بدورها إلى زيادات كبيرة في أســــعار المســــتهلك للواردات الأوســــط وشــــمال إفريقيا ، كما أن  ا
 74F77. الغذائي والأمنوالتغذية الغذائية الرئيسية ومن المحتمل أن  ينتج عن ذلك تدهور في الاسته�ك 

 ب  أف��قيا وشمال األوسط  الش�ق منطقة في الغذائي األمن  على  المناخ  تغير تأ�ير )9( جدول
 )التغير نسبة(؛ 2050 عام حلول

 منتجات اللحوم  الجذور والدرنات  البقوليات  البذور الزيتية  الفواكه والخضروات  الحبوب المؤشرات 
 - 0.17- 17.2- 6.86- 1.78- 4.18- الغلة

 1.22- 9.06 26.55- 0.78 1.53 5.67- الإنتاج 

 8.72 35.17 10.56 20.82 13.89 12.84 أسعار المستهلك 

 1.24- 9.84- 0.54 7.28- 2.23- 1.93- الاسته�ك 

Source: IFPRI ,2022 Global food policy report: Climate change and food systems. INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE (IFPRI). P 120. 

HTTPS://WWW.IFPRI.ORG/CDMREF/P15738COLL2/ID/135889/FILENAME/136101.PDF 

حيث يتوقع انخفاض غلة   2050ثر على انخفاض الغلة الزراعية الغذائية بحلول عام  أن التغيرات المناخية تؤ   )Yield(هر مؤشـــــر الغلة  بظ
الزيتية بنسبة تقدر   كما يتوقع انخفاض غلة البذور  %1.78 -والخضروات بنسبة    الفواكه  في حين يتوقع انخفاض غلة  %4.18 -الحبوب بنسبة  

  %. 17.20 -حوالي  إلىلترتفع نسبة الانخفاض في غلة البقوليات  %6.86 -بنحو 

للحبوب   %5.67 -  إلىالزراعي للسلع الغذائية بنسبة تصل    إنتاجثر التغيرات المناخية على انخفاض التؤ   )Production(  إنتاجوفي مؤشر ال
  %. 1.22 -قع انخفاض منتجات اللحوم بنسبة في المقابل يتو  . للبقوليات %26.55 -وبنسبة 

 على المـناخ تغير  ـثار التغيرات المـناخـية حـيث يؤثرنتيـجة آ  )Consumption(ـتدهور اـلاســـــــته�ك  إلىمن ـناحـية أخرى، تشـــــــير التوقـعات  
لحبوب وبنســبة  في اســته�ك ا  %1.93 -بنســبة انخفاض    2050  عام  بحلول  فريقياأ  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقة  الغذاء في اســته�ك 

في اسـته�ك   %9.84 -في اسـته�ك البذور الزيتية وبنسـبة    %7.28 -في اسـته�ك الفواكه والخضـروات وبنسـبة انخفاض    %2.23 -  انخفاض
  . في استه�ك منتجات اللحوم %1.24 -نحو  إلىالدرنات وبنسبة انخفاض تصل 

للســــــلع الزراعية   )Consumer prices(المســــــتهلك    أســــــعاركبيرة في  زيادات  إلى تأثير التغيرات المناخية التي تؤدي  إلى  يعزي  وهذا
في الفواـكه   %13.89  إلىبينـما ترتفع   %12.84المســـــــتهـلك في الحبوب بنســــــــبة   أســــــــعارارتـفاع   إلىالـغذائـية، حـيث تشـــــــير التـقديرات  

ارتفاع كبير في   إلىابل تشـــــير التقديرات  في البذور الزيتية، في المق  %20.82والخضـــــروات، في حين ترتفع بنســـــبة ملحوظة تقدر بنحو  
  %. 8.72حوالي  إلىالمستهلك لمنتجات اللحوم يتوقع أن ترتفع بنسبة تصل  أسعار، أما %35.17المستهلك للدرنات تقدر بنحو  أسعار

 
 

 

 

 
77 IFPRI ,2022 Global food policy report: Climate change and food systems. INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE (IFPRI). 

https://www.ifpri.org/publication/2022-global-food-policy-report-climate-change-and-food-systems 
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ات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن جدالمست  

 الاساسية الداعمة للتعافي الاقتصادي   الركائز  : المحور الرابع

لمواجهة تحديات القدرة على التكيف مع تغير المناخ أمرا ضــــروريا  الغذائي يعد    الأمنية القطاع الزراعي وإنتاجلضــــمان اســــتمرارية 
ا أالتغيرات المـناخـية فعل اـبد من تعزيز القـدرة عل  ،نهـا غير كـافـيةى الرغم من الجهود لتخفيف حـدتهـا إـل الـتالي ـل ى الصـــــــمود والتكيف وـب

مسـتوى منخفض    إلىوالانتقال   تخفيف آثار تغير المناخوالسـعي لتحقيقه بالتوازي مع الجهود العالمية ل  أثرو الحد من اللضـمان التقليل أ
من   اً عـددتتطلـب تبني    اليمنالســـــــلبيـة للتغيرات المنـاخيـة والتكيف معهـا في    الـآثـارمن    التقليـلوبـالتـالي فـإن    . من انبعـاثـات الكربون

 : ييل نوردها فيما ،العمل بها الأولوية وبعض الحلول والمعالجات التي ينبغي على الحكومة والجهات ذات الع�قة ذات السياسات

 التغيرات المناخية  
 الحلول والسياسات المؤسسية والفنية لمواجهة التغيرات المناخية   

ــية التغير ا .1 ــمن أولوياتها  إلمناخي الاهتمام الكافي حيث يتم أن تولي الحكومة قضــ ــةدراجها ضــ واعتبارها من أولويات   الرئيســ
 . التنمية الوطنية

بالتغير المناخي وتعزيزها باللوائح التنفيذية وآليات التنفيذ بما يضـمن وضـوح مهام واختصـاصـات    تطوير وإعداد تشـريعات خاصـة .2
 . از المعني بقضايا التغير المناخيالجه

ــاء  الإيكولوجي،  النظام  على  القائم التكيف نهج  اعتماد .3 ــد  خطة  وإنشــــ ـــ   رصــــ   )والطقس (  المناخية  الظواهر  تأثير  ومراقبة  دلرصـــ
75Fالمتطرفة

78 .  
ــع  إالاهتمام بالتغيرات المناخية في  .4 ــم جميع الهيئات والجهات ذات الع�قة وربطها بالوضــ ــانطار قطاعي يضــ ي كما هو الإنســ

المعنية بالمناخ وتحديد خيارات الخطط الوطنية  عداد  وإ  الحال بالكتل القطاعية الأخرى في الصــــحة والتعليم والصــــرف الصــــحي
ـثارـها على ـكاـفة القـطاـعات وـباـلذات قـطاـعات زراـعة المـحاصــــــــيل وتربـية الـماشـــــــية  آالتغيرات المـناخـية والتخفيف من  التكيف مع
 . سماك أصائد الموالغابات و

  التعاون  تعزيز  الضـرورة منف  المناخية  التغيرات مع التكيف وسـياسـات  برامج  لتنفيذ  حاد تمويلي  عجز  من اليمن  تواجهه لما  نظراً  .5
 يتعين  واـلذي  للمـناخ  ـباريس  اتـفاق  أقره  اـلذي  التوازن  من  إـطار في  المـناخـية التغيرات  مع التكيف  برامج  ـلدعم  واـلدولي  اـلإقليمي

 . سواء حد على المناخ لتغير السلبية الآثار مع والتكيف الانبعاثات خفض تعزيز لضمان به الوفاء
يجاد ســياســة وطنية إو  درجات الحرارةرســم الســياســات الكفيلة بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المســؤولة عن ارتفاع   .6

تطبيق المعايير البيئية المنظمة للنشـاطات  ، ع�وة على  السـائلة والصـلبة من المصـادر الصـناعية  لإدارة تلوث الهواء والمخلفات
تطوير وتنفيذ خطط وطنية لتقليل انبعاث    إلىبالإضـــــافة   البيئي للمشـــــروعات التنموية  أثريم النفيذ إجراءات تقيتالصـــــناعية، و

 . المسؤولة عن تلوث البيئة وارتفاع درجات الحرارةغازات الدفيئة 
وتراجع الغطاء  عاصــير والفيضــانات والتصــحر والجفاف  ألازدياد الحوادث المناخية من ال  نشــاء مركز وطني للطوارئ المناخية نظراً إ .7

من الســياســات البيئية الشــاملة والعادلة لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية من الفيضــانات وكوارث    تبني عددن، والنباتي في اليم
الســيول وإدارة الغابات والشــواطئ وســياســات بيئية للحد من التلوث البيئي والعمل على ترشــيد اســتخدام الموارد للمحافظة  

دة، مع مراـعاة التنمـية المســــــــتداـمة التي توازن بين احتـياـجات التنمـية والبيـئة وبين احتـياـجات الجـيل الـحالي  على الموارد المتـجد
 . والأجيال المتعاقبة

وتبني    من والنظيفآال  إنتاجلوجيا صــــديقة للبيئة في مختلف المجالات كالزراعة والصــــناعة وتشــــجيع آليات وتقنيات الو نقل تكن .8
ات حماية البيئة  البيئة والعمل على توطينها والاســـــتفادة منها وتشـــــجيع البحث العلمي في مجالالتقنيات الحديثة في مجال  

 . ودعم توفير المعلومات والبيانات البيئية والمحافظة عليها
 وغير  حكومـية منظـمات(  دولـية أو  إقليمـية  ـكاـنت ســـــــواء الـمانـحة  اـلدولـية  والهيـئات الـمانحين  طريق عن  ال�زـمة  الموارد حشـــــــد .9

 في  المناخية  والتغيرات البيئية  التهديدات  وتغطية لمواجهة  ال�زم  الدعم  بزيادة  والمطالبة  )الخ... اســـتثمار  صـــناديق  – حكومية
  وإعداد  يةالإنسان  الاستجابة  خطط  مع  يتواءم  وبماأو تلوثًا بيئيًا    المياه  ندرة  أو نزوحًا سكانيًا أو  طبيعية كوارث  كانت  سواء  اليمن

 . المناخي للعمل الدولية التموي�ت من ل�ستفادة آلية
  القدرات وضـــعف  والمحلية  قليميةوالإ  الدولية  المناخية للمتغيرات  والبيئية  والاجتماعية  الاقتصـــادية  الناحية  من الضـــوء تســـليط .10

 . والبعيد القريب المستوى على المخاطر تلك تحدي في المتاحة مكانياتوالإ
  والمؤشـــــــرات النتائج وتقييم  ومراجعه  والاجتماعية  والاقتصـــــــادية والمناخية البيئية  المؤشـــــــرات لمختلف  شـــــــامل تقييم عمل .11

 جميع  ومســاءلة  تنفيذها وفي  بالمناخ  المتعلقة الوطنية  والســياســات  والقوانين  الالتزامات تخطيط  في المســاهمة  والتوقعات
  والنفايات  الصــحي  الصــرف  ومعالجة  والصــناعية  التجارية  الأعمال  ذلك في  بما  المناخ  تغير في مســاهماتها  عن  الفاعلة  الجهات
 . الصلبة

ــتعداد  خطة تطوير .12 ــتجابة  الاســ ــاعدة  الطارئة،  الأزمات مع  للتعامل  للطوارئ  ل�ســ   أثرللت  عرضــــة  والأكثر  الفقيرة المجتمعات  ومســ
ــية  الاحتياجات وتأمين  العالية،  الخطورة ذات  المناطق  عن  بعيداً   الانتقال  على  المناخ  بتغير ــاســ ــب،  كالملجأ  الأســ   والغذاء  المناســ

 . والدواء والملبس
  إلى الميســـر  والوصـــول  الجوية،  بالأحوال  المتعلقة  التحذيرات  خ�ل  من  المخاطر  لإدارة  جراءاتوإ  تدابير عمل  الحكومة  من  يتطلب .13

ــبكات وتوفر  والتأمين، الائتمان ــّجع  الإجراءات  هذه مثل  إن إذ  الاجتماعي،  الأمان  شـ  زراعة  أنظمة إلى  الانتقال  على  المزارعين تشـ

 
78 Authority, Environment Protection Yemen's Sixth National Report to Convention on Biological Diversity, March 2019, Ministry of Water & Environment 
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  الغذاء  أســـعار في  التقلبات من  المزيد  مخاطر  أخذ  على  ع�وة  ،المســـتقبلية  والاقتصـــادية  المناخية  الظروف مع  تتناســـب  جديدة
  عالية  الزراعـية  الصـــــــادرات وعائدات  المحلي،  إنـتاجالـ   بين التوازن إقامة وفي  الوطني التخطيط عملـيات  في  بالحســــــــبان  الـعالمـية
 . الغذاء وواردات القيمة،

ــير .14 ــول  تيسـ ــرها  تاحتهاوإ  المناخ بتغّير  المتعلقة  الموثوقة  المعلومات  إلى  الوصـ ــول  إتاحة نإ  حيث  الناس  ولعامة  علناً  ونشـ  الوصـ
  . السياسات وصنع صياغة عملية في وأساسي ضروري أمر الجوية والأحوال بالمناخ المتعلقة البيانات إلى

  فعلية مشـاركة  بالمناخ  المتصـلة  القرارات اتخاذ  في  المناخ تغير  مكافحة  في والفتيات  النسـاء فيهم  بمن الجميع  مشـاركة ـضمان .15
ــبة  التدابير  باتخاذ  مقروناً   ومجدية ــخاص  حقوق  لحماية  المناســ ــاع  من  يعانون  الذين  الأشــ ــة  أوضــ ــلباً  ونأثريت  وقد  هشــ   بزيادة  ســ
 . والوقود الطاقة تكاليف

  الأسـاسـية  الركائز  أحد  تشـكل  كونها  )الطبيعي  الغاز  –  الرياح  طاقة  –  الشـمسـية  الطاقة(  : البديلة  الطاقة  حلول  واسـتخدام  نشـر .16
  ـتداعـيات مواجهـة  في اـلدول وخبرات  تـجارب من  واـلاســـــــتـفادة  اـلدفيـئة  ـغازات  انبـعاـثات وخفض المـناخ ـجلأ  من الـجاد  العـمل  في

 المســــطحات  إلى  بالإضــــافة  الطبيعية،  البيئية  النظم  في  المناخ  لتغير الجوهرية  الآثار  مكافحة  في خصــــوصــــا  المناخية  التغيرات
 . معه والتكيف المناخ تغير آثار من للتخفيف الناس لجميع  تاحتهاإ وضمان  والتكنولوجيا  والمعارف  الخبرات  تبادل  وكذلك  المائية

 حلول لمواجهة آثار تغيرات المناخ على األطفال
وجعلها أكثر تلبية لاحتياجات الطفل    )الصـــحة، التعليم، الحماية الاجتماعية(  : الاســـتثمار في تطوير مســـتوى الخدمات الاجتماعية .1

 . من أجل تمكينه في مواجهة تغيرات المناخ
ــتوى قدرتهم على مواجهة التهديدات المناخية وذلك   .2 ــة لدى الأطفال وكذا الأمهات وقياس مســــ ــاشــــ ــة جوانب هشــــ دراســــ

 . اعدة في ترتيب أولويات الدعم لأكثر الفئات المتضررة وهم الأطفال والأمهاتللمس
دعم برامج القـدرة والتكيف والصـــــــمود لـدى الـأطفـال، وتبني آليـات لجعـل الطفـل أكثر مرونـة وقـدرة على مواجهـة التغيرات   .3

 . المناخية المفاجئة والآثار السلبية لتغير المناخ والتدهور البيئي
اطر وـتداعـيات التغيرات المـناخـية والـتدهور البيئي في المشـــــــاريع والبرامج التي تخص الطـفل ســـــــواء من قـبل  تعزيز إدـماج مخـ  .4

 . الجانب الحكومي أو المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني
المدقع وانعدام  تعزيز نظم الحماية الاجتماعية للحد من أثر تغير المناخ ومواجهة خطر انزلاق الأطفال وأسـرهم في براثن الفقر   .5

 . الأمن الغذائي وسوء التغذية
توفير الخدمات الصـــحية ل�طفال والأمهات واســـتمرار برامج اللقاحات ودعم خدمات الرعاية الوقائية والع�جية لالتهابات الجهاز   .6

 . التنفسي ل�طفال كونهم الأكثر عرضة لتلوث الهواء والأمراض المعدية
التحتـية للـخدـمات اـلاجتـماعـية في القطـاع الصـــــــحي والتعليمي وجعلهـا أكثر م�ءـمة وصـــــــ�ـبة  زـيادة اـلاســـــــتثـمارات في البنى   .7

 . لمواجهة التغيرات المناخية والذي سوف يسهم بشكل كبير في الحد من الانقطاعات الطويلة لتعليم الأطفال
ة ل�ثار السـلبية والمدمرة للتغيرات  تحسـين المرافق التعليمية والصـحية للنازحين في المخيمات كونهم الأكثر والأشـد فئة عرضـ  .8

 . وحتى عامنا هذا 2020المناخية خاصة الأعاصير والفيضانات التي شهدتها اليمن خاصة في الأعوام الث�ثة الحالية ومنذ العام 
ــطة المتعلقة في مجال التخفيف من آثار تغيرات المناخ والتك .9 يف مع تمكين الكادر التعليمي والأطفال والمراهقين في الأنشـــ

 . التغيرات ومواجهتها وتشجيع اليافعين بأن يكونوا جزء من حل مشكلة تغير المناخ

 ندرة المياه والجفاف والتصحر
مدادات المحدودة للمياه والتي تقل كل عام  إالطلب الكبير على التخفيف ها  أنمن شــــــ على الجهات المســــــؤولة اتخاذ إجراءات   .1

ني من إجهـاد ـمائي مرتفع في ان اليمن تعـ حـيث إ  ول اـلأمطـار وازدـياد الجـفافبســــــــبب التغيرات المـناخـية وانخـفاض مـعدل هط
 . مصادر المياه المتجددة أضعاف بأكثر من أربعة المياه الجوفية تتجاوز التغذية عمليات سحب إذ إنجميع المناطق 

التقليدية المعنية بإدارة واسـتغ�ل الأراضـي  دراسـة أسـباب التصـحر المصـاحبة لتغيرات المناخ المحتملة، وإحياء المعارف والنظم   .2
دعم المجتمعات الريفية في تبني منهج الإدارة الجماعية للموارد المائية بما في ذلك الزراعة  بالإضــــافة إلى    لمكافحة التصــــحر

تغير المناخ  دعم برامج وحم�ت التوعية ببالإضـــافة إلى    المطرية وحصـــاد المياه واســـتراتيجيات حماية مســـاقط وأحواض المياه
 . وندرة المياه وذلك لزيادة كفاءة استخدام المياه ولنشر المعلومات حول مخاطر تغير المناخ

ضــرورة إدارة وتطوير الموارد المائية في الحاضــر والمســتقبل ودعم جهود مصــادر المياه المتجددة وغير المتجددة والعمل على   .3
صـ�ح الشـبكات  إشـبكة الصـرف الصـحي و  وتوسـيع  لاسـتخدام للمياه العادمةتطوير تقنيات جديدة لتجميع مياه الأمطار وإعادة ا

 . القائمة المدمرة
دعم القدرة الاسـتيعابية ل�وسـاط البيئية المتمثلة في الهواء والماء والتربة لمنع تدهورها والتخفيف من حدة التلوث لضـمان   .4

مع الصــــــحة العامة والحفاظ على الموارد الطبيعية  جودة هذه الأوســــــاط والارتقاء بنوعيتها إلى المســــــتويات التي تناســــــب  
  . والممتلكات الخاصة والعامة

الرمال   فعـمل خـطة طوراي مـناخـية لمواجـهة الكوارث الطبيعـية والتخفيف من ـحدتـها ع�وة على مـكافـحة التصـــــــحر ووقوف زح .5
 . ثار الجفافآوتخفيف 
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 لسياسات والحلول المقترحة ا 22

ــبب   .6 ــتخدام المياه بسـ ــكانيةالحاد في الموارد   الانخفاضزيادة كفاءة اسـ ــتمرار الزيادة السـ ــتخدام  وذلك ب المائية للزراعة واسـ اسـ
على ذلك، هناك حاجة إلى تقدير أثر الحد من   وع�وة  . للمحاصــيلالتقنيات والممارســات التي توفر إمدادات أكثر دقة من المياه  

76Fالمحاصيلالمياه على إنتاجية 

79. 
المناسبة ورصد المخصصات ال�زمة للحد من ظاهرة التصحر من خ�ل  اقتراح سياسات حراجية وإجراء المسوحات واتخاذ الإجراءات   .7

 . التوسع في أنشطة التشجير والاهتمام بأنشطة التوعية والإرشاد
تنفيذ برنامج للتوســـــع في زراعة الأشـــــجار الحراجية ذات الأهمية الاقتصـــــادية متعددة الأغراض والمقاومة للجفاف في اليمن  .8

 . لمجتمع المدني لتنفيذ هذه البرامج والأنشطةوإشراك المجتمعات المحلية وا

 القطاع الزراعي  
الســــلبي للتغيرات المناخية كتحديد أنســـب    الأثراقتراح حلول من قبل الخبراء ونمذجتها لمعرفة مدى مســــاهمتها في تخفيف  .1

ــيل المختارة، وتحديد   ــب المواعيد  أالمواعيد الزراعية للمحاصـ ــافةنسـ ــبة   ل�ضـ ،  في حالة الري التكميلي مع تحديد الكمية المناسـ
ليات تنفيذ عمإضـــــافة إلى ذلك    )مياه وتربه(الموارد الزراعية  ضـــــافة إلى إدخال تقنيات حديثة تهدف إلى ترشـــــيد اســـــتخدام  إ

  خ�لمن    مســتقب�الموجودة حاليا أو التي ســيتم اســتنباطها   الاســتراتيجية  ســواء  الأخرىالحبوب والمحاصــيل    لأصــنافمحاكاة  
ــين واختباربرامج الت ــمن برامج    والأقاليمللمناطق    م�ئمتهامدى تأقلمها وتكيفها للتغيرات المناخية ومدى    حســــ المختلفة ضــــ

إدخال   : تنفيذ أنشــطة بحثية اســتباقية لمواجهة التحديات في مجال تغير المناخ، مثلو  . ةمناخيومشــاريع التكيف مع التغيرات ال
  لإجهاداتتتميز بكفاءة عالية في اســــتخدام ثاني أكســــيد الكربون ومتحملة الزراعية والتي  واختبار أصــــناف جديدة للمحاصــــيل  

77Fالحيوية

80. 
ــتعادة  المدرجات الزراعية، تأهيل  إعادة .2 ــي  والغابات  والمراعي المتدهورة  المياه تمجمعا  وحفظ  واسـ ــاحلية،  الرطبة  والأراضـ   السـ

78Fالتصحر ومكافحة معه والتكيف المناخ تغير من التخفيف في المساهمة وبالتالي

81. 
  النطاق  صــغيرة  الزراعة  وبالأخص  الزراعة  مســتوى  على  المناخ تغير  وجه  في الصــمود  على  القدرة  ببناء  الكفيلة  الســياســات رســم .3

 . واسع نطاق على والغابات الأسماك  ومصائد والمياه ل�راضي المستدامة ل�دارة محسنة ممارسات اعتماد خ�ل من
  التغير  بشــأن  الســياســات وإدماج  مواءمة  وإعادة  والريفية،  الزراعية  التنمية  ســياســات في  المناخي  التغير  اعتبارات  مراعاة تعميم .4

 . ومرونة إنتاجية والأكثر المستدامة الغذائية والأنظمة الزراعة إلى التحول لدعم وذلك والتغذية والأغذية والزراعة المناخي
  غازات  انبعاثات من  وتحد  التربة  وصــــــون الموارد  اســــــتخدام  فعالية تعزز  والتي  المســــــتدام  الإنتاج بممارســــــات  المزارعين توعية .5

  القضـايا دمج  على  ع�وة  الممارسـات  هذه  بتنفيذ المزارعين  دعم  سـياسـات وربط  ذاتها،  بحد  الزراعة  عن  الناجمة  الحراري  الاحتباس
 . والتعليمي التدريبي النظام ضمن والبيئية المناخية

  الأغذية منتجي لتوجيه  الأيكولوجية  الزراعة : مثل  المفاهيم  بعض  لتعزيز  المناخ  بشــأن  المعنية  الدولية  الاســتفادة من المنظمات .6
ــاتهم  تغيير في ــاعدته ممارســـ   الدفيئة  غاز  انبعاثات  تقليل  على ذاته  الوقت  في  والعمل  المناخ  تغير رغم  الازدهار  على  مومســـ

 . الأيكولوجية الزراعة نظم عن الكربون عزل وتعزيز
 واعتماد  المخاطر  وإدارة الصــــمود  على  قدرتهم  تعزيز في  المنخفض  الدخل  ذوي من  الصــــغيرة  الحيازات  أصــــحاب المزارعين  دعم .7

 . واسع نطاق على والذكية المستدامة الزراعة واعتماد المناخ مع للتكيف فعالة استراتيجية
 . الزراعة في التحولي التغير لتحفيز منها والاستفادة للمناخ المخصص بالتمويل الزراعي التمويل ربط .8
الطبيعية وتجنب الإضــرار بالبيئة والحفاظ على  وضــع أســس ســليمة للتخطيط العمراني بما يضــمن الاســتخدام الأمثل للمصــادر  .9

 . المساحات الزراعية والخضراء للحفاظ على التوازن البيئي
ســياســات حراجية للحد من التصــحر والبدء  ووضــع    تشــجيع الأبحاث والدراســات في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المســتدامة .10

وواضـحة لنظام الانتفاع من الغطاء النباتي في اليمن وإلزام التجار  وضـع ضـوابط محددة   إلىفي تنفيذ أنشـطة التشـجير إضـافة  
ــرورة   ــي  اوالعاملين في تجارة الحطب في الوقت الراهن بضـ ــجار في الأراضـ تباع طريقة القطع الانتقائي والقطع المتباعد ل�شـ

 . الحراجية
عمل مع المجتمعات المحلية من أجل تفعيل وال  الحراجية،إصــدار تشــريع خاص بالغابات يتضــمن حقوق الانتفاع لســكان المناطق   .11

وتوعية المجتمعات المحلية وحثها على  ،  حراج وكيفية اســــــتغ�لهاأالأعراف والتقاليد التي تعنى بحماية وصــــــيانة المراعي وال
  . الحفاظ على البيئة

اثية الحيوانية والنباتية للمحاـصيل  دخال المكافحة الحيوية ل�فات الزراعية وتقنين اـستخدام المبيدات والحفاظ على الأـصول الورإ .12
 . الزراعية والنباتات الطبيعية بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة وتنميتها وإدارتها إدارة مستدامة

 في  الذات  على  والاعتماد  المرونة  لتعزيز  الغذائي  والأمن  الإنتاجية  والأـصول في المجتمع  العيش  العمل على تطوير أدوات ـسبل .13
 . والصراعات المناخية التغيرات نتيجة الغذاء أسعار تفاقم حالة

 . المياه استخدام على القيود بعض تضع التي الإجراءات من حزمة تبني خ�ل من القات واسته�ك  إنتاج من الحد .14
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	المحور الأول: أولويات التعافي المؤسسي والحوكمة
	الاحتباس الحراري وتواتر الظواهر الطبيعية وأثرها على اليمن
	يظهر تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2021 أن العالم يتجه نحو مسار الارتفاع في درجة الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. وهذا أعلى بكثير من أهداف اتفاق باريس للمناخ والذي سيؤدي إلى تغييرات كارثية في مناخ الأرض. ومن أجل الحفاظ على الاحتباس الحرار...
	وبالتالي فإنه إذا تم تنفيذ التعهدات بشكل فعال، في تحقيق صاف صفري للانبعاثات يمكن أن تحد من الاحترار إلى 2.2 درجة مئوية، وهو أقرب إلى هدف أقل بكثير من درجتين مئويتين لاتفاق باريس. ومع ذلك، فإن العديد من خطط المناخ الوطنية تؤخر العمل إلى ما بعد عام 2030...
	ويعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون CO2  هو الغاز الأساسي والمسبب الرئيس لظاهرة الاحتباس الحراري حيث بلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون (CO2) 413.2 جزء في المليون في عام 2020  ويمثل نسبة 149 % من مستوى ما قبل الثورة الصناعية. وبلغت نسبة الميثان (CH4)  262 %، ونسب...
	وتعد البلدان الصناعية في العادة صاحبة أكبر مساهم في الانبعاثات العالمية؛ ولكن بعض اقتصاديات الأسواق الناشئة أصبحت الآن من بين أكبر مصادر الانبعاثات بالقيمة المطلقة ففي العام 2019 أسهمت الصين والهند مجتمعتين بما يقارب ما نسبته 35.1% من انبعاثات ثاني أك...
	جدول (1): قائمة أعلى الدول في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم (% من الانبعاثات العالمية)

	وبناء على تنبؤات المنظمة العالمية للأرصاد في منتصف العام 2022 فإنه من المحتمل وبنسبة 50 % أن يصل المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية مؤقتاً إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي في سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس القادمة ويتزايد هذا...
	خلال السنوات الأخيرة رصدت المؤشرات والبيانات المراقبة للتغيرات المناخية في اليمن  ارتفاعاً في درجات الحرارة في اليمن نتيجة زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة إذ تشير المؤشرات الاقتصادية لتغيرات المناخ والصادرة عن صندوق  النقد الدولي إلى أن اليمن أظهرت اتج...
	شكل (1) إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة (مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	وتتميز اليمن بمناخ استوائي شبة جاف وتبلغ مساحتها 527,970 كيلو متر مربع في الطرف الجنوبي لشبة الجزيرة العربية وشريط ساحلي بطول 2200 كيلو متر على طول خليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر، حيث تقع اليمن ضمن الامتدادات الشمالية للمنطقة المناخية الاستوائية وح...
	1. سيناريو "ساخن وجاف" لارتفاع درجات الحرارة من2 إلى 4.5 درجة مئوية؛ مع زيادة الجفاف بشكل كبير في التأثيرات المشتركة لانخفاض هطول الأمطار وارتفاع نسبة الحرارة الأرضية.
	2. سيناريو " متوسط" مع احترار كبير يتراوح بين 1.6 و3.1 درجة مئوية ولكن لا يوجد تغيير كبير في متوسط هطول الأمطار السنوي.
	3. سيناريو "دافئ ورطب" مع انخفاض احترار بين 1 و 1.6 درجة مئوية وزيادة في متوسط هطول الأمطار.
	وبالتالي فإن الاختلافات الشديدة في الارتفاع مسؤولة إلى حد كبير عن الاختلافات في درجات الحرارة والمناخ في جميع أنحاء المناطق اليمنية مما يؤدي إلى تواتر الظواهر الطبيعية وعدم انتظامها في ظل ضعف القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في اليمن إذ يسجل مؤش...
	جميع ما سبق من مؤشرات لتغير درجات الحرارة وتأثر اليمن بظاهرة الاحتباس الحراري تؤكد أن اليمن يواجه تحديات كبيرة نتيجة التغيرات المناخية خاصة في الفترات الأخيرة، إذ شهدت اليمن فيضانات وسيول، ففي العام 2020 فقط عانى اليمن من هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفا...
	العام 2022 هــــو الأكثـر تأثـــراً بالتغيرات المناخية وارتفاع درجــات الحــرارة وتفــاوت هطول الأمطار

	يشهد اليمن في العام 2022 تغيراً مناخياً والذي أثر على سبل العيش، حيث تم تسجيله باعتباره ثالث أكثر الأعوام جفافاً في العقود الأربعة الماضية، بعد 2014 (الأكثر جفافاً) والعام 2000. وتناقصاً في هطول الأمطار بمعدل 0.3 ملم في السنة، وأنماطاً متطرفة من تغيرا...
	وتعاني اليمن من ارتفاع في درجات الحرارة بسرعة أكبر من المتوسط العالمي وتشير التوقعات إلى أن البلاد ستتحمل فترات جفاف أطول وموجات حرارية في السنوات القادمة. وبحلول عام 2060 يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 3.3 درجة مئوية وبحلول نهاية القرن قد تصل إلى 5...
	ندرة المياه والجفاف

	يمكن قياس ندرة المياه بمستوى الإجهاد المائي، فمستوى الإجهاد المائي يصف نسبة سحب المياه من قبل جميع القطاعات من الموارد المائية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار كذلك الاحتياجات المائية للحفاظ على البيئة الطبيعية، حيث ويوفر المؤشر معلومات عما إذا كانت ال...
	يعد مستوى الإجهاد المائي17F( من القضايا التي زادت أهميتها في الفترة الأخيرة نتيجة الجفاف ونقص المياه والنمو المتسارع للسكان وخاصة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى والمكسيك والتي لديها موارد مائية قليلة آخذة بالنضوب السريع، وعلى العكس ن...
	فعلى مستوى العالم يقدر أن أكثر من 2 مليار شخص يعيش في بلدان بها إجهاد مائي شديد19F  وفي وجود هذا العدد الكبير من الناس سيزداد الضغط على الموارد المائية وبالتالي سيعيق الاستدامة ويحد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويقدر أن هذا العدد سيتضاعف إلى الض...
	وبحلول عام 2040 سيعيش طفل من بين كل 4 أطفال -600 مليون طفل- في مناطق تعاني من إجهاد مائي مرتفع للغاية علما بأن الأطفال الأشد فقرا سيعانون أكثر من غيرهم وإذا لم يتم اتخاذ إجراء للتخطيط للإجهاد المائي فإن العديد من هؤلاء الأطفال سيواجهون مخاطر أكبر للو...
	ويعاني ربع سكان العالم والذين يتواجدون في 17 بلدا من إجهاد مائي مرتفع ومن المتوقع أن يزداد الإجهاد المائي في حال عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تخفف من الطلب الكبير على الإمدادات المحدودة للمياه والتي تقل كل عام بسبب التغيرات المناخية وانخفاض معدل هطول...
	ويوضح الجدول (3) والشكل (2) أن اليمن تعاني من إجهاد مائي مرتفع في جميع المناطق وأن عمليات السحب تتجاوز التغذية التي تتجدد كل عام إذ يصل الإجهاد المائي إلى 444.3% في المرتفعات الوسطى مما يدل أن عمليات السحب من تلك المناطق تتجاوز 4.4 أضعاف عمليات التغذي...
	شكل (2): الوضع المائي والإجهاد المائي الحالي حسب الأحواض المائية، السحب والتغذية
	(مليون متر مكعب/السنة)
	التصحر


	يعني التصحر التدهور المستمر للنظم الإيكولوجية للأراضي الجافة نتيجة الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية، إذ تعد ظاهرة التصحر واحدة من أخطر التحديات الإنمائية في عصرنا هذا22F ، نظراً لتأثيرها الشديد على الأراضي الزراعية وحياة الإنسان وأمنه الغذائي.
	وتحدث ظاهرة التصحر عند اقتلاع الغطاء الشجري والنباتي الذي يضمن تماسك التربة سواء كان بغرض الاحتطاب أو لتمهيد الأراضي للزراعة. كما أنها تحدث نتيجة التهام الحيوانات للأعشاب وتعريتها للطبقة العلوية من التربة، وتنشأ هذه الظاهرة أيضاً بفعل الزراعة المكثفة ...
	كارثة التصحر في اليمن تنتشر بأشكال متعددة وبدرجات متفاوتة، ويتمثل  ذلك في تدهور الأراضي الزراعية والمراعي وتدمير نمو الأشجار والانجرافات الطينية  للأراضي  إضافة إلى تدهور الموارد الطبيعية المختلفة من مياه و نبات إضافة إلى التعرية الهوائية والمائية و ت...
	وسجلت الأراضي المتصحره في اليمن حوالي 405 ألف كم مربع وبنسبة بلغت نحو 71.6% من إجمالي المساحة الكلية أما المساحة المهددة بالتصحر فقد شكلت نسبة 15.9% من إجمالي المساحة الكلية في اليمن. كما هو موضح في الشكل (3). وتتمثل الأسباب الرئيسية للتصحر في اليمن ه...
	أثرت التغيرات المناخية، وزيادة ندرة المياه، والفيضانات والعواصف على التنمية الزراعية الريفية وتسببت في تدمير الموارد الزراعية التي تمثل نسبة 80% من إنتاج الغذاء، وتمثل نسبة السكان الريفيين 74% من إجمالي عدد السكان، مما يزيد من معدلات الفقر والوفيات بس...
	علاوة على ذلك، فقد تضـرر 4,609 هكتار من الأراضي الزراعية بسبب الجراد، ومن المتوقع أن يتسبب في خسائر زراعية تقدر بحوالي 222 مليون دولار أمريكي،27F  حيث تسبب الجراد في تدمير الغطاء النباتي وزيادة حدة التصحر وأكل المحاصيل الزراعية الخاصة بالمزارعين، والذ...
	شكل (3): حالة التصحر في بعض البلدان العربية

	المصدر: التقرير العربي الموحد 2012، صندوق النقد العربي

	جدول (2) ترتيب بعض الدول المختارة بحسب شدة الإجهاد المائي لخمس مجموعات عام 2019
	جدول (3): الوضع المائي والإجهاد المائي الحالي حسب الأحواض المائية، السحب والتغذية (مليون متر مكعب/السنة)
	المحور الثاني: اولويات التعافي في رأس المال البشري
	يتأثر قطاع الزراعة بشدة وبصورة مستمرة  بالتغيرات المناخية بسبب تواتر التغيرات المناخية منها  الجفاف وأمطار الفيضانات وتقلب درجات الحرارة الامر الذي يؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية والتربة وانخفاض خصوبتها والمدرجات ويزيد من التصحر، و بالتالي انخفاض أصن...
	الأثر العام للتغيرات المناخية على الأراضي الزراعية

	أدت التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص إلى خسائر فادحة، فأكثر الدول معاناة من ارتفاع درجات الحرارة والأحداث الجوية المتطرفة هي البلدان الفقيرة والمتأثرة بالصراعات. ففي كل عام بدءا من عام 2000، أودت ال...
	وتتعرض المجتمعات المحلية والتنوع الأحيائي خاصة في الدول المنخفضة الدخل والفقيرة لخطر كبير بسبب ممارسات الزراعة والصيد غير السليمة، والاعتماد المفرط على المحاصيل غير الغذائية، والتقلبات المناخية المتطرفة. ويؤدي تطهير الأرض إلى تدمير الغابات وتآكل التر...
	تحتل اليمن المرتبة الثلاثين بين الدول الأكثر ضعفاً والمرتبة السابعة عشرة بين الأقل استعدادا لمواجهة آثار تغير المناخ، وتشير الدلائل الأخيرة إلى زيادة التغيرات المناخية الكبيرة والمفاجئة أحبطت جهود الأمن الغذائي بسبب تأثر العديد من الأراضي للفيضانات وا...
	وبحسب الأرقام الواردة في أطلس التصحر وتقرير تغير المناخ والأراضي، فإن العالم يفقد سنويا ما يعادل 4.18 مليون كيلومتر مربع من الأراضي الصالحة للزراعة والرعي بسبب التصحر، وهي مساحة تعادل نصف مساحة الاتحاد الأوروبي تقريبا، وتعتبر أفريقيا وآسيا الأكثر تضرر...
	من جانب اخر توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تدهور الأراضي الصالحة للزراعة الى جانب التغيرات المناخية خاصة  في الوطن العربي فمن خلال الشكل (5) نلاحظ ان الرعي الجائر من أهم أسباب تدهور الأراضي الزراعية حيث سجلت حوالي 288 مليون هكتار وبنسبة بلغت 54....
	شكل (5): الأهمية النسبية لأسباب تدهور الأراضي بالوطن العربي (مليون هكتار)؛ (%)
	أثر التغيرات المناخية على إنتاج المحاصيل الزراعية


	يعاني الإنتاج الزراعي في العديد من الأقاليم، من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة، وازدياد التقلبات في درجة الحرارة، والتغييرات في مستويات الطقس، وازدياد وتيرة موجات الجفاف والفيضانات، وكثافة الظروف المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات البحار، وتملّح...
	وبالتالي فإن وقوع اليمن ضمن مناخ جاف وشبة جاف من أبرز الأسباب التي تؤثر على مناخ اليمن بشكل عام بالتوازي مع شحة مصادر المياه حيث تتصف كمية الأمطار بالندرة وتذبذب سقوطها والتي تؤثر على إنتاجية القطاع الزراعي، وتقدر مساحة الأراضي الزراعية بحوالي 1,6 ملي...
	جدول (4) تراجع المساحة المحصولية في اليمن خلال الفترة (2010-2020)؛(هكتار)

	وبالتالي فإن هذا الانخفاض في المساحة من شأنه التأثير على إنتاجية القطاع الزراعي الذي يشكل مصدراً أساسياً لتوفير جزء كبير من احتياجات السكان من الغذاء خاصة في المناطق الريفية، كما أن القطاع الزراعي من القطاعات الهامة للحفاظ على التوازن البيئي إضافة إل...
	من خلال الجدول (5) احتلت المساحات المطرية المزروعة بالمحاصيل الموسمية مساحة كبيرة والتي تقدر كمتوسط للدول العربية بـ 82.5 وتختلف الظروف الموسمية من دولة لأخرى وإنتاجها الزراعي والتأقلم على المناخ للمحاصيل الزراعية والتغيرات التي تطرأ عليها، حيث كان مت...
	وتحتل محاصيل الحبوب 57.1% من إجمالي المساحة المزروعة سنويا وتعتمد معظمها على الأمطار وهذه المساحة تتذبذب من سنة إلى أخرى بحسب كمية الهطول المطري ففي عام 2007 وصلت إلى 891 ألف هكتار وتناقصت إلى 784 ألف هكتار عام 2011 ثم وصلت 585 ألف هكتار في 2015. وتنا...
	شكل (6) مساحة وإنتاج وإنتاجية المحاصيل الزراعية (الحبوب) في اليمن خلال الفترة (2010-2020)

	يتضح من الشكل (6) بأن إجمالي إنتاج الحبوب بما فيها القمح والذرة الرفيعة والذرة الشامية تراجع بشكل عام من 1013 ألف طن في العام 2010 الى أن وصل أدنى مستوى قدره 345 ألف طن في العام 2018 وعاد الى الارتفاع في العامين 2019 و2020 مستقراً عند 796 ألف طن. وسار...
	التغيرات المناخية وأثرها على الأطفال في اليمن

	تحتل أزمة التغيرات المناخية في الآونة الأخيرة تحدياً رئيساً لحقوق الإنسان وحقوق الطفل بشكل خاص لهذا الجيل، إذ إن أزمة المناخ تسبب أزمة في حقوق الأطفال كونها تخلق عدة أزمات: أزمة في الحصول على المياه، وأزمة صحية، وأزمة في التعليم، وأزمة في الحماية تهدد...
	يكشف تقرير أزمة المناخ أزمة في حقوق الأطفال للعام 202137F  إن 820 مليون طفل في العالم مهددون بشدة بسبب موجات الحر و920 مليون طفل مهددون بشدة بندرة المياه، و2 مليار طفل (نحو 90% من أطفال العالم) معرضون بشدة لتلوث الهواء، و600 مليون طفل أي أكثر من ربع أ...
	ويعيش نحو مليار طفل (نصف أطفال العالم تقريباً) في دول عالية الخطورة وبحسب مؤشر مخاطر المناخ على الأطفال38F ، إذ إن الأطفال أكثر عرضة للتهديدات المناخية كونهم من الفئات الأكثر ضعفاً من البالغين في مواجهة الظروف الجوية القاسية والجفاف والفيضانات.
	يعد الأطفال في اليمن من أكثر الفئات المتضررة من التغيرات المناخية والتدهور البيئي، والتي تفاقم من مخاطر الحصول على المياه والغذاء النظيف اذ يعاني حوالي 2.2 مليون  طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد39F  بسبب هذه الظواهر من سوء التغذية الحاد بسبب ه...
	الصراع وتغيرات المناخ في اليمن وفي ظل ضعف الحصول على الرعاية الصحية جميعها عوامل تزيد من المخاطر التي يعاني منها النازحون خاصة الأمراض وسوء التغذية41F ، وهذا ما يعاني منه الأطفال النازحين والبالغ عددهم 1.65 مليون42F  وخاصة في المخيمات من حدة التغيرات ...
	ظروف الهشاشة والحكم والنزوح في اليمن تضعف من قدرة السكان على التكيف باستخدام مواردهم، إذ إن التأثر بالمناخ قضية شاملة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالهشاشة فأطفال اليمن يعيشون في دولة هشة تعاني من ضعف توفر الخدمات الأساسية للأطفال كالمياه والصرف الصحي والرعا...
	وتحتل اليمن المرتبة (26) في مؤشر مخاطر المناخ على الأطفال للعام 2021 في قائمة الدول على مستوى العالم (163) وكما هو موضح في الجدول (6)، إذ يقيس المؤشر وضع الأطفال من خلال ركيزتين أساسيتين هي: الركيزة 1): التعرض للمخاطر والصدمات والضغوط المناخية والبيئ...
	جدول (7): مقارنة لمؤشر مخاطر المناخ على الأطفال مع انبعاثات الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون)

	مما يعني أن تغيرات المناخ ترتبط بشكل رئيس على القدرة على التكيف والصمود أمام الصدمات والمخاطر حتى وإن كانت درجة مساهمتها في الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم قليلة. فالمناطق الأكثر ضعفاً تكون هي الأكثر تضرراً من مشاكل تغير المناخ على الرغم من أنها...

	شكل (4) الصلابة في مواجهة تغير المناخ والخسائر البشرية (البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات تتسم بدرجة عالية من الانكشاف والتعرض)
	جدول (5) نسبة مساحة المحاصيل الموسمية المزروعة تحت ظروف الزراعة المطرية في الدول العربية
	جدول (6) وضع اليمن في مؤشر مخاطر المناخ على الأطفال 2021
	المحور الثالث: اولويات تعافي رأس المال المادي (إعادة اعمار البنية التحتية)
	تعد آثار ظاهرة التغير المناخي تهديداً إضافيا وفعليا للأمن الغذائي في اليمن، خصوصا في ظل الهشاشة والحرب وعدم حيازتها للقدرة على التكيف. ويواجه اليمن مخاطر جسيمة جراء تأثيرات التغيرات المناخية التي تهدد بمزيد من الضغوط على الموارد الحيوية والغذائية46F ....
	تعد اليمن أكثر مناطق العالم عرضة لمخاطر مشكلة التغير المناخي لعدة أسباب منها: الفقر والجهل وغياب الاستقرار السياسي، واستمرار الحرب والهشاشة، وكذا نقص الموارد المالية لمواجهة هذه المشكلة. حيث تعد اليمن واحدة من أكثر البلدان عرضة للتغيرات المناخية وهذا ...
	شكل الأمن الغذائي تحديًا متزايدًا في اليمن لسنوات عديدة؛ حيث صنف مؤشر الجوع العالمي لعام 202150F  اليمن في المرتبة الثانية من بين أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم. وقد تفاقمت المشكلة مع استمرار الحرب وندرة المياه وانخفاض الإنت...
	الآثار العالمية للتغيرات المناخية على الأمن الغذائي في اليمن

	يمثّل تغيُّر المناخ تهديداً خطيراً للأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر. واستنادا إلى تقرير "اخفضوا الحرارة: مواجهة الواقع المناخي الجديد"، فإن ارتفاع حرارة العالم حتى 1.5 درجة فقط يعني زيادة نوبات الجفاف الشديد وارتفاع منسو...
	شكل (7) الآثار العالمية للتغيرات المناخية


	World Bank, Infographic: What Climate Change Means for Latin America, Middle East & Central Asia. November 23, 2014 المصدر:
	https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/23/infographic-climate-change-latin-america-middle-east-central-asia
	ويؤكد تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2022 الصادر عن معهد السياسات الغذائية والذي يحمل عنوان: تغير المناخ والنظم الغذائية، على أن تغير المناخ يمثل تهديدا متزايدا للنظم الغذائية ويخلف تداعيات مروعة على الأمن الغذائي والتغذوي وسبل كسب العيش وتهدد آ...
	تعد اليمن من الدول الأعلى في المنطقة التي تتأثر بشكل كبير بتداعيات وآثار التغيرات المناخية في العالم  كونها تعتمد بدرجة أساسية في الحصول على الغذاء عبر استيرادها من الدول الأخرى، فبالنظر إلى المستويات المرتفعة تاريخياً للاعتماد على الواردات الغذائية، ...
	ويمكن أن تكون للصدمات الناجمة عن تغيرات المناخ، والتي تحد من الأمن الغذائي وإمدادات المياه ومستويات الدخل، آثار كارثية على المستضعفين في اليمن. ففي المدى القصير، يسهم الطقس المتطرف في الإصابات وانعدام الأمن الغذائي للأسر المعيشية والمرض والعجز وزيادة ...
	تأثيرات التغيرات المناخية العالمية على أسعار الغذاء في اليمن

	مع استيراد اليمن لحوالي 90% من المواد الغذائية وغيرها من المواد الغذائية للاستهلاك غالبًا ما ترتبط أسعار الغذاء المستوردة في اليمن والتغيرات في أسعار الغذاء العالمية، حيث تتأثر كثير من مناطق العالم بالتغيرات المناخية واضطرابات درجات الحرارة بين موجات ...
	واستنادا إلى إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة (FAO) التي يوضحها الشكل (8) فقد ارتفع متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء في اليمن من 95.1 نقطة في 2009 إلى 147.9 نقطة في 2022، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 55.6%، في المقابل ارتفعت أسعار المستهلك، مؤشرات الغذاء في ال...
	شكل (8) مؤشر أسعار الأغذية (FAO) ومؤشر أسعار المستهلك مؤشرات الغذاء اليمن (نقطة)

	FAO Food Price Index. Release date: 08/07/2022. https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/gالمصدر:
	ووفقًا لتقرير جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في 9 يونيو 2022 فإن العديد من البلدان الضعيفة ومنها اليمن تتكبّد كلفة أكبر ولكنها تحصل على كميات أقل من الأغذية، وهو أمر مقلق، نظرًا إلى الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات، والشواغل المتعلقة...
	ومن أجل التركيز على تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي يوفر مؤشر نوتر دام ND-GAIN مؤشرات كمية لقياس التأثر بالتغيرات المناخية والاستعداد للتكيف، حيث يقيس الضعف مدى تعرض البلد وحساسيته وقدرته على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. يقيس ND-...
	شكل (9): درجة تأثر الغذاء في الدولة بتغير المناخ (الدرجات المنخفضة هي الأفضل)

	ويبين الجدول (8) مدى تأثر الغذاء في الدولة بتغير المناخ، من حيث إنتاج الغذاء والطلب على الغذاء والتغذية وسكان الريف. ويمثل مؤشر درجة الغذاء متوسط 6 مؤشرات وهي: التغير المتوقع في غلات الحبوب، النمو السكاني المتوقع، الاعتماد على الواردات الغذائية، سكان ...
	جدول (8) مؤشر درجة الغذاء: مدى تأثر الغذاء في الدولة بتغير المناخ (الدرجات المنخفضة هي الأفضل)

	استنادا إلى الجدول (8) السابق ومن خلال مقارنة تأثر الغذاء في اليمن بتغير المناخ مع دول عربية في مؤشر درجة الغذاء يتضح ما يأتي:
	1. التأثير المتوقع لتغير المناخ على المحاصيل الفعلية من غلات الحبوب69F  كالقمح والذرة والأرز. يشير إلى أن اليمن سجلت 0.689 والتي تمثل النسبة المئوية للانخفاض في غلات الحبوب نتيجة التأثير لتغير المناخ، وهذا يعني ارتفاع التأثير السلبية للتغيرات المناخية...
	2. الاعتماد على استيراد الغذاء والذي يمثل نسبة استهلاك الحبوب التي تم الحصول عليها من خارج الدولة، محسوبة على أنها نسبة كمية استيراد الحبوب في إجمالي المعروض المحلي من الحبوب. وقد سجلت اليمن 0.623 وهي أعلى نسبة بالمقارنة مع 0.109 في العراق و0.162 في ت...
	3. القدرة الزراعية يعكس هذا المؤشر قدرة الدولة على اكتساب التكنولوجيا الزراعية ونشرها من حيث استخدام الأسمدة، واستخدام مبيدات الآفات، واستخدام الجرارات، والقدرة على استخدام أساليب الري الزراعية الحديثة. وتشير البيانات إلى أن سجلت اليمن 0.985 وهي تشير ...
	الآثار المستقبلية لتغير المناخ على الأمن الغذائي في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2050م

	يهدد تغير المناخ وتقلبه مستقبل الأمن الغذائي في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستناداً إلى آخر تقرير حول السياسة الغذائية العالمية لعام 2022: تغير المناخ والنظم الغذائية الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) يشكل تغير الم...
	جدول (9) تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب
	حلول عام 2050؛ (نسبة التغير)


	Source: IFPRI ,2022 Global food policy report: Climate change and food systems. INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE (IFPRI). P 120. https://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/135889/filename/136101.pdf
	بظهر مؤشر الغلة (Yield) أن التغيرات المناخية تؤثر على انخفاض الغلة الزراعية الغذائية بحلول عام 2050 حيث يتوقع انخفاض غلة الحبوب بنسبة - 4.18% في حين يتوقع انخفاض غلة الفواكه والخضروات بنسبة - 1.78% كما يتوقع انخفاض غلة البذور الزيتية بنسبة تقدر بنحو -...
	وفي مؤشر الإنتاج (Production) تؤثر التغيرات المناخية على انخفاض الإنتاج الزراعي للسلع الغذائية بنسبة تصل إلى - 5.67% للحبوب وبنسبة - 26.55% للبقوليات. في المقابل يتوقع انخفاض منتجات اللحوم بنسبة - 1.22%.
	من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى تدهور الاستهلاك (Consumption) نتيجة آثار التغيرات المناخية حيث يؤثر تغير المناخ على استهلاك الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2050 بنسبة انخفاض - 1.93% في استهلاك الحبوب وبنسبة انخفاض - 2.23% في استه...
	وهذا يعزي إلى تأثير التغيرات المناخية التي تؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار المستهلك (Consumer prices) للسلع الزراعية الغذائية، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المستهلك في الحبوب بنسبة 12.84% بينما ترتفع إلى 13.89% في الفواكه والخضروات، في حين ترتفع...

	المحور الرابع: الركائز الاساسية الداعمة للتعافي الاقتصادي
	لضمان استمرارية إنتاجية القطاع الزراعي والأمن الغذائي يعد القدرة على التكيف مع تغير المناخ أمرا ضروريا لمواجهة تحديات التغيرات المناخية فعلى الرغم من الجهود لتخفيف حدتها إلا أنها غير كافية، وبالتالي لابد من تعزيز القدرة على الصمود والتكيف لضمان التقلي...
	التغيرات المناخية
	الحلول والسياسات المؤسسية والفنية لمواجهة التغيرات المناخية

	1. أن تولي الحكومة قضية التغير المناخي الاهتمام الكافي حيث يتم إدراجها ضمن أولوياتها الرئيسة واعتبارها من أولويات التنمية الوطنية.
	2. تطوير وإعداد تشريعات خاصة بالتغير المناخي وتعزيزها باللوائح التنفيذية وآليات التنفيذ بما يضمن وضوح مهام واختصاصات الجهاز المعني بقضايا التغير المناخي.
	3. اعتماد نهج التكيف القائم على النظام الإيكولوجي، وإنشاء خطة رصد لرصد ومراقبة تأثير الظواهر المناخية (والطقس) المتطرفة75F .
	4. الاهتمام بالتغيرات المناخية في إطار قطاعي يضم جميع الهيئات والجهات ذات العلاقة وربطها بالوضع الإنساني كما هو الحال بالكتل القطاعية الأخرى في الصحة والتعليم والصرف الصحي وإعداد الخطط الوطنية المعنية بالمناخ وتحديد خيارات التكيف مع التغيرات المناخية ...
	5. نظراً لما تواجهه اليمن من عجز تمويلي حاد لتنفيذ برامج وسياسات التكيف مع التغيرات المناخية فمن الضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية في إطار من التوازن الذي أقره اتفاق باريس للمناخ والذي يتعين الوفاء به لضمان ...
	6. رسم السياسات الكفيلة بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة وإيجاد سياسة وطنية لإدارة تلوث الهواء والمخلفات السائلة والصلبة من المصادر الصناعية، علاوة على تطبيق المعايير البيئية المنظمة للنشاطات الصناعية، وتنفيذ إجر...
	7. إنشاء مركز وطني للطوارئ المناخية نظراً لازدياد الحوادث المناخية من الأعاصير والفيضانات والتصحر والجفاف وتراجع الغطاء النباتي في اليمن، وتبني عدد من السياسات البيئية الشاملة والعادلة لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية من الفيضانات وكوارث السيول وإدارة ال...
	8. نقل تكنولوجيا صديقة للبيئة في مختلف المجالات كالزراعة والصناعة وتشجيع آليات وتقنيات الإنتاج الآمن والنظيف وتبني التقنيات الحديثة في مجال البيئة والعمل على توطينها والاستفادة منها وتشجيع البحث العلمي في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها ودعم توفير...
	9. حشد الموارد اللازمة عن طريق المانحين والهيئات الدولية المانحة سواء كانت إقليمية أو دولية (منظمات حكومية وغير حكومية – صناديق استثمار...الخ) والمطالبة بزيادة الدعم اللازم لمواجهة وتغطية التهديدات البيئية والتغيرات المناخية في اليمن سواء كانت كوارث ط...
	10. تسليط الضوء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمتغيرات المناخية الدولية والإقليمية والمحلية وضعف القدرات والإمكانيات المتاحة في تحدي تلك المخاطر على المستوى القريب والبعيد.
	11. عمل تقييم شامل لمختلف المؤشرات البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية ومراجعه وتقييم النتائج والمؤشرات والتوقعات المساهمة في تخطيط الالتزامات والقوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ وفي تنفيذها ومساءلة جميع الجهات الفاعلة عن مساهماتها في ت...
	12. تطوير خطة الاستعداد للاستجابة للطوارئ للتعامل مع الأزمات الطارئة، ومساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ على الانتقال بعيداً عن المناطق ذات الخطورة العالية، وتأمين الاحتياجات الأساسية كالملجأ المناسب، والغذاء والملبس والدواء.
	13. يتطلب من الحكومة عمل تدابير وإجراءات لإدارة المخاطر من خلال التحذيرات المتعلقة بالأحوال الجوية، والوصول الميسر إلى الائتمان والتأمين، وتوفر شبكات الأمان الاجتماعي، إذ إن مثل هذه الإجراءات تشجّع المزارعين على الانتقال إلى أنظمة زراعة جديدة تتناسب م...
	14. تيسير الوصول إلى المعلومات الموثوقة المتعلقة بتغيّر المناخ وإتاحتها ونشرها علناً ولعامة الناس حيث إن إتاحة الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمناخ والأحوال الجوية أمر ضروري وأساسي في عملية صياغة وصنع السياسات.
	15. ضمان مشاركة الجميع بمن فيهم النساء والفتيات في مكافحة تغير المناخ في اتخاذ القرارات المتصلة بالمناخ مشاركة فعلية ومجدية مقروناً باتخاذ التدابير المناسبة لحماية حقوق الأشخاص الذين يعانون من أوضاع هشة وقد يتأثرون سلباً بزيادة تكاليف الطاقة والوقود.
	16. نشر واستخدام حلول الطاقة البديلة: (الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – الغاز الطبيعي) كونها تشكل أحد الركائز الأساسية في العمل الجاد من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة والاستفادة من تجارب وخبرات الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية خصوصا في...
	حلول لمواجهة آثار تغيرات المناخ على الأطفال

	1. الاستثمار في تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية: (الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية) وجعلها أكثر تلبية لاحتياجات الطفل من أجل تمكينه في مواجهة تغيرات المناخ.
	2. دراسة جوانب هشاشة لدى الأطفال وكذا الأمهات وقياس مستوى قدرتهم على مواجهة التهديدات المناخية وذلك للمساعدة في ترتيب أولويات الدعم لأكثر الفئات المتضررة وهم الأطفال والأمهات.
	3. دعم برامج القدرة والتكيف والصمود لدى الأطفال، وتبني آليات لجعل الطفل أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية المفاجئة والآثار السلبية لتغير المناخ والتدهور البيئي.
	4. تعزيز إدماج مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية والتدهور البيئي في المشاريع والبرامج التي تخص الطفل سواء من قبل الجانب الحكومي أو المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
	5. تعزيز نظم الحماية الاجتماعية للحد من أثر تغير المناخ ومواجهة خطر انزلاق الأطفال وأسرهم في براثن الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
	6. توفير الخدمات الصحية للأطفال والأمهات واستمرار برامج اللقاحات ودعم خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية لالتهابات الجهاز التنفسي للأطفال كونهم الأكثر عرضة لتلوث الهواء والأمراض المعدية.
	7. زيادة الاستثمارات في البنى التحتية للخدمات الاجتماعية في القطاع الصحي والتعليمي وجعلها أكثر ملاءمة وصلابة لمواجهة التغيرات المناخية والذي سوف يسهم بشكل كبير في الحد من الانقطاعات الطويلة لتعليم الأطفال.
	8. تحسين المرافق التعليمية والصحية للنازحين في المخيمات كونهم الأكثر والأشد فئة عرضة للآثار السلبية والمدمرة للتغيرات المناخية خاصة الأعاصير والفيضانات التي شهدتها اليمن خاصة في الأعوام الثلاثة الحالية ومنذ العام 2020 وحتى عامنا هذا.
	9. تمكين الكادر التعليمي والأطفال والمراهقين في الأنشطة المتعلقة في مجال التخفيف من آثار تغيرات المناخ والتكيف مع التغيرات ومواجهتها وتشجيع اليافعين بأن يكونوا جزء من حل مشكلة تغير المناخ.
	ندرة المياه والجفاف والتصحر

	1. على الجهات المسؤولة اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الطلب الكبير على الإمدادات المحدودة للمياه والتي تقل كل عام بسبب التغيرات المناخية وانخفاض معدل هطول الأمطار وازدياد الجفاف حيث إن اليمن تعاني من إجهاد مائي مرتفع في جميع المناطق إذ إن عمليات سحب الم...
	2. دراسة أسباب التصحر المصاحبة لتغيرات المناخ المحتملة، وإحياء المعارف والنظم التقليدية المعنية بإدارة واستغلال الأراضي لمكافحة التصحر بالإضافة إلى دعم المجتمعات الريفية في تبني منهج الإدارة الجماعية للموارد المائية بما في ذلك الزراعة المطرية وحصاد ال...
	3. ضرورة إدارة وتطوير الموارد المائية في الحاضر والمستقبل ودعم جهود مصادر المياه المتجددة وغير المتجددة والعمل على تطوير تقنيات جديدة لتجميع مياه الأمطار وإعادة الاستخدام للمياه العادمة وتوسيع شبكة الصرف الصحي وإصلاح الشبكات القائمة المدمرة.
	4. دعم القدرة الاستيعابية للأوساط البيئية المتمثلة في الهواء والماء والتربة لمنع تدهورها والتخفيف من حدة التلوث لضمان جودة هذه الأوساط والارتقاء بنوعيتها إلى المستويات التي تناسب مع الصحة العامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والممتلكات الخاصة والعامة.
	5. عمل خطة طوراي مناخية لمواجهة الكوارث الطبيعية والتخفيف من حدتها علاوة على مكافحة التصحر ووقوف زحف الرمال وتخفيف آثار الجفاف.
	6. زيادة كفاءة استخدام المياه بسبب الانخفاض الحاد في الموارد المائية للزراعة واستمرار الزيادة السكانية وذلك باستخدام التقنيات والممارسات التي توفر إمدادات أكثر دقة من المياه للمحاصيل. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى تقدير أثر الحد من المياه على إنتاجية ...
	7. اقتراح سياسات حراجية وإجراء المسوحات واتخاذ الإجراءات المناسبة ورصد المخصصات اللازمة للحد من ظاهرة التصحر من خلال التوسع في أنشطة التشجير والاهتمام بأنشطة التوعية والإرشاد.
	8. تنفيذ برنامج للتوسع في زراعة الأشجار الحراجية ذات الأهمية الاقتصادية متعددة الأغراض والمقاومة للجفاف في اليمن وإشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني لتنفيذ هذه البرامج والأنشطة.
	القطاع الزراعي

	1. اقتراح حلول من قبل الخبراء ونمذجتها لمعرفة مدى مساهمتها في تخفيف الأثر السلبي للتغيرات المناخية كتحديد أنسب المواعيد الزراعية للمحاصيل المختارة، وتحديد أنسب المواعيد للإضافة في حالة الري التكميلي مع تحديد الكمية المناسبة، إضافة إلى إدخال تقنيات حدي...
	2. إعادة تأهيل المدرجات الزراعية، واستعادة وحفظ مجمعات المياه المتدهورة والمراعي والغابات والأراضي الرطبة الساحلية، وبالتالي المساهمة في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر78F .
	3. رسم السياسات الكفيلة ببناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ على مستوى الزراعة وبالأخص الزراعة صغيرة النطاق من خلال اعتماد ممارسات محسنة للإدارة المستدامة للأراضي والمياه ومصائد الأسماك والغابات على نطاق واسع.
	4. تعميم مراعاة اعتبارات التغير المناخي في سياسات التنمية الزراعية والريفية، وإعادة مواءمة وإدماج السياسات بشأن التغير المناخي والزراعة والأغذية والتغذية وذلك لدعم التحول إلى الزراعة والأنظمة الغذائية المستدامة والأكثر إنتاجية ومرونة.
	5. توعية المزارعين بممارسات الإنتاج المستدام والتي تعزز فعالية استخدام الموارد وصون التربة وتحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الزراعة بحد ذاتها، وربط سياسات دعم المزارعين بتنفيذ هذه الممارسات علاوة على دمج القضايا المناخية والبيئية ضمن...
	6. الاستفادة من المنظمات الدولية المعنية بشأن المناخ لتعزيز بعض المفاهيم مثل: الزراعة الأيكولوجية لتوجيه منتجي الأغذية في تغيير ممارساتهم ومساعدتهم على الازدهار رغم تغير المناخ والعمل في الوقت ذاته على تقليل انبعاثات غاز الدفيئة وتعزيز عزل الكربون عن ...
	7. دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من ذوي الدخل المنخفض في تعزيز قدرتهم على الصمود وإدارة المخاطر واعتماد استراتيجية فعالة للتكيف مع المناخ واعتماد الزراعة المستدامة والذكية على نطاق واسع.
	8. ربط التمويل الزراعي بالتمويل المخصص للمناخ والاستفادة منها لتحفيز التغير التحولي في الزراعة.
	9. وضع أسس سليمة للتخطيط العمراني بما يضمن الاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية وتجنب الإضرار بالبيئة والحفاظ على المساحات الزراعية والخضراء للحفاظ على التوازن البيئي.
	10. تشجيع الأبحاث والدراسات في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة ووضع سياسات حراجية للحد من التصحر والبدء في تنفيذ أنشطة التشجير إضافة إلى وضع ضوابط محددة وواضحة لنظام الانتفاع من الغطاء النباتي في اليمن وإلزام التجار والعاملين في تجارة الحطب ...
	11. إصدار تشريع خاص بالغابات يتضمن حقوق الانتفاع لسكان المناطق الحراجية، والعمل مع المجتمعات المحلية من أجل تفعيل الأعراف والتقاليد التي تعنى بحماية وصيانة المراعي والأحراج وكيفية استغلالها، وتوعية المجتمعات المحلية وحثها على الحفاظ على البيئة.
	12. إدخال المكافحة الحيوية للآفات الزراعية وتقنين استخدام المبيدات والحفاظ على الأصول الوراثية الحيوانية والنباتية للمحاصيل الزراعية والنباتات الطبيعية بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة وتنميتها وإدارتها إدارة مستدامة.
	13. العمل على تطوير أدوات سبل العيش في المجتمع والأصول الإنتاجية والأمن الغذائي لتعزيز المرونة والاعتماد على الذات في حالة تفاقم أسعار الغذاء نتيجة التغيرات المناخية والصراعات.
	14. الحد من إنتاج واستهلاك القات من خلال تبني حزمة من الإجراءات التي تضع بعض القيود على استخدام المياه.


