
تغير المناخ التحديات واالحتياجات لليمن 
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الجمهورية اليمنية

وزارة المياه والبيئة



Impact of Climate Change - Yemen

:قابلية التأثر الشديدة لتأثيرات تغير المناخ-1

.دولة عرضة للخطر في العالم20اليمن هي واحدة من أكثر البلدان عرضة للتأثير السلبي لتغير المناخ في العالم وهي من بين أكثر 

:اآلثار الكبيرة لتغير المناخ على أهم القطاعات هي

قطاع المياه❑

قطاع الزراعة❑

المناطق الساحلية ❑

الموارد البحرية❑

التنوع الحيوي ❑

الطاقة ❑

السياحة ❑

❑ . الصحة 2



يرتبط تغير المناخ بجميع القطاعات في الدولة. 2
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قطاعات التنمية
(القطاعات ذات االنبعاثات

الطاقة❖

المواصالت❖

الصناعة ❖

النفايات ❖

الزراعة❖
استخدام األراضي❖



فرص اليمن في ظل تمويل المناخ ونقل التكنولوجية . 3
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ر المناخ ، استناًدا إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي

أن تأخذ 2، 1يجب على البلدان المتقدمة الممثلة في الملحق 

زمام المبادرة في معالجة تغير المناخ عن طريق الحد من 

لتغير انبعاثات غازات الدفيئة ودعم البلدان النامية للتصدي

دًما نحو المناخ من حيث التكيف مع آثار تغير المناخ والمضي ق

انخفاض تطوير االنبعاثات واليمن كطرف غير مدرج في

ة لتلقي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ، مؤهل

الدعم المالي لمعالجة قضايا تغير المناخ



إدارة قضايا تغيير المناخ

الحرببسببالخدمةعنالرصدمحطاتخروج❑

مبكرانذارمركزتوجدال❑

يرواألعاصوشابيالوميجتشاباالاالعاصيرخلفهاالتياآلثارمعالجةتتملم❑
.التحتيةالبنيةفيهابمااالخرى

غيرتمواجهةفياليمنبدعممهتمةالدوليةالمنظماتمنالعديدكانتالماضيفي❑
اإلنسانيةالجوانبعلىيركزمعظمهأوالدعمكلأصبحاآلنولكن،المناخ

.الطارئة

مناليمنمكنتتلمالمناخلتغيرالمتاحالكبيرالدعممنالناميالعالميستفيدبينما❑
.معهالتكيفأوالدعملتتبعالمناسبةالبيئةتوفير

عالجالحكومةوضعفالصراعأنهوالوحيدايجابيجانبهناكالصدفةقبيلمن❑
سيعتوإلىأدىمماالطاقةعلىللحصولأنفسهمعلىاالعتمادإلىيميلونالناس

.بلدالفيالدفيئةغازاتانبعاثاتتقليلوبالتاليالشمسيةالطاقةاستخدام



الية التمويل المناخي
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Government 
, NDA

Accredited 
Entities 

Climate 
Funds

EPA, 
CCU

• UNDP

• GIZ
• IFAD
• UN-FAO
• UNEP

• World Bank
• UN-HABITAT

GCF
AF

GEF
National 
Entities 

General Climate Finance GCF Climate Finance Mechanism  



(GCF)أمثلة على الدعم المالي المتلقاة من الصندوق األخضر للمناخ 
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Arab region Least Developed Countries (LDCs) 



ناختحديات واحتياجات وأولويات اليمن في الحصول على تمويل الم
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التحديات والصعوبات

القدراتبناءضعف1.

التمويلنقص2.

البياناتنقص3.

يقوالتنسالمؤسسيةالقدراتضعف4.

نالقطاعيمنالمصلحةأصحاببين

والخاصالعام

واستراتيجياتخططوجودعدم5.

المناخلتغير

المباشرالوصول6.

حمايةئةلهيوالمؤسسيةالتقنيةالقدراتتعزيز1.
األمماقيةالتفاالتصالالنقطةباعتبارهاالبيئة

ناتوكياالمناختغيربشأناإلطاريةالمتحدة
.المناختمويل

علجميالمؤسساتبينتنسيقآليةإنشاء2.
جميعمنالمعنيينالمصلحةأصحاب

الصلةذاتالقطاعات
المناخبياناتقاعدةإنشاء3.
تغيرمجالفيواالستراتيجياتالخططتطوير4.

لتمويلالوطنيةالخطةسيماوال،المناخ
،NAMAو،NDCو،NAPو،المناخ

.إلخ

االولويات واالحتياجات

سلي)األمدطويلالقدراتبناءبرنامج1.
(بعد

المالئمةالتخفيفإجراءاتخطة2.
NAMAالوطنية

Action Points



برنامج بناء القدرات طويل االمد-1

:البرنامجمنالغرض

اإلطاريةحدةالمتاألممالتفاقيةالوطنيةاالتصالنقطةباعتبارهاالبيئةحمايةوكالةفيالمناختغيروحدةقدرةتعزيزهوالبرنامجهذامنالهدف
CCUقدرةزتعزيخاللمنالمناخيالتمويلإلىفعالبشكلوالوصول،المناختغيرقضايالمعالجةالعاملةالماليةوكياناتهاالمناختغيربشأن

.اإلضافيوالتمويلالعالميةالبيئةومرفقللمناخاألخضرالصندوقمثل،المناختمويلكياناتمعأفضلبشكلللمشاركة

:التفصيليالهدف

،هممهاراتتعزيزخاللمن،المناخيالتمويلإلىوالوصولالمناختغيرقضايامعالجةعلىقادرينليكونواCCUلموظفيالفنيةالقدراتتعزيز

المتحدةاألممةاتفاقيتجاهاليمنبالتزاماتوالوفاءالبالدفيالمناختمويلإلىلتقديمهاالمشاريعمقترحاتوإعدادالتقاريروإعدادالتخطيطفي
المناختغيربشأناإلطارية

تشغيليودليلمناسبتنظيميهيكلتطويرخاللمنCCUلوحدةالمؤسسيةالقدرةتعزيز

.البيئةحمايةوكالةفيCCUتديرهامناخيةبياناتقاعدةإنشاء

المناخيللتغيرالوطنيةاللجنةلقيادةالبيئةحمايةوكالةدعم



إجراءات التخفيف المالئمة الوطنية-2

دها تشير إجراءات التخفيف المالئمة وطنياً إلى مجموعة متنوعة من اإلجراءات التي تقو❖

سياق العام للتنمية الحكومات الوطنية والتي تساعد على تقليل االنبعاثات في البلدان النامية في ال

.المستدامة

ي ، مختلف القطاعات ، مثل الطاقة ، والنقل ، والنفايات ، والصناعة ، والمبان NAMAيعالج ❖

واستخدام األراضي ، والزراعة

:أهمية نما في اليمن

.لوضع خطة لالنتقال النظيف في كل قطاعات❖

لذلك ، سيتم استخدام . اليمن هو امكانات الموارد الخضراء ، وخاصة في مجال الطاقة❖

( (NAMA)استراتيجية الوصول إلى األسواق غير الزراعية وتعتبر ناما كوثيقة للتمويل 

.خطة لحل ندرة الطاقة في اليمن من خالل بدائل نظيفة ومستدامة❖

10

المعايير

إمكانية خفض 
غازات الدفيئة

الخطة 
التمويلية

الفوائد 
المشتركة 
للتنمية 

المستدامة

ذيةالخطة التنفي

إمكانية التغيير 
التحولي

مرتبط بنظام 
MRV



Save translation
لجميع  NAMAتطوير خطة إجراءات التخفيف المالئمة الوطنية

القطاعات المنتجة لالنبعاثات
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:أهداف

اثاتوضع وتطوير خطة منخفضة االنبعاثات لجميع قطاعات االنبع

تحديد وتحديد التدابير في كل قطاع بناًء على تحليل البيانات و

.أالولويات

ارة قم بإعداد مذكرة مفاهيمية للمشروع مع كافة التدابير المخت•

لتكون جاهزة للتقديم إلى صناديق المناخ

وضع خطة تنفيذ لكل مشروع محدد•

وضع خطة تمويل لكل قطاع•

الميزانية المتوقعة لتطوير الخطة في القطاعات
المستهدفة

No Sector Budget 
(USD)

1. Energy 400,000

2. Transport 100,000

3. Industry 250,000

4. Waste 150,000

5. Building and land use 200,000

6. Agriculture 100,000

Total 1,200,000



Thank you!
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