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التحديات 

االمن الغذائي •

.البطالة والفقر•

(الجفاف، الفيضانات ، العواصف ) التغير المناخي •

ادارة المياه •

النزاعات والحروب•

الي وبالت( مياه ، زراعة ، طاقة ، المناطق الساحلية)هناك تحديات على مستوى كل قطاع •
سنستعرض االلولويات بناء على هذه القطاعات وفقا للتحديات العامة 



االولويات للتكنلوجيا الخضراء باليمن 



:المياه

حصاد مياه األمطار•

حصاد الضباب•

مدرجاتإدارة مساقط المياه وبرامج إعادة تأهيل ال•

اتجاهات الفيضانات واالرشاد للمحطات في الوديان الرئيسيةمعلومات•

إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة من المساجد للري للتعويض عن نقص المياه•



:الزراعة

.كفاءة استخدام المياه من خالل تقنيات الري الحديثة والفعالة•

.استخدام الرش والتنقيط في الري•

.االستخدام الرشيد لألسمدة والمبيدات•

.نظام اإلنذار المبكر لمكافحة اآلفات واألمراض•

تنويع المحاصيل وأصناف جديدة من خالل التكنولوجيا الحيوية•

المكافحة الطبيعية لالفات •

Greenhouseزراعة الدفيئة•

برامج إدارة المحاصيل عن طريق تغيير مواقيت الزراعة ، وكثافة المحاصيل ، وممارسات•
حاصيل الحرث ، ومستويات األسمدة ، وموسم النمو للمحاصيل ، وتعزيز الخصائص الخاصة بالم

.(مؤشر الحصاد ، وكفاءة التمثيل الضوئي)

إدخال وتوسيع المحاصيل التي تتحمل الجفاف والحرارة ومقاومة الملوحة•



:واحلالس

توسيع األحزمة الخضراء للمناطق الساحلية عن طريق زراعة وإعادة زراعة أشجار •
المانغروف والنخيل

إنشاء وصيانة المشاتل لتوفير األصناف والمواد األخرى•

تقنيات ومعدات الصيد•

.(مثل تغذية الشاطئ وبناء األراضي الرطبة وترميمها)الحماية  •

حماية السواحل من العواصف في المناطق الساحلية المعرضة للتآكل •



:الطاقة

قة ، لإلضاءة ، توليد الطا( الطاقة الشمسية ، الرياح ، الغاز الحيوي)الطاقات المتجددة •
.الطهي ، التجفيف ، التدفئة

.تحلية مياه الشرب باستخدام مصادر الطاقة المتجددة•

.للطهي (LPG)الغاز المسال•

وقود للنقلبدائل•



Cross Sectors: متداخلة                             قطاعات 

• ، بما في ذلك التنبؤ ، ونظم اإلنذار عادة االعمارتطوير وتنفيذ برامج التأهب للكوارث وا
.المبكر واستراتيجيات االستجابة السريعة للتعامل مع األحداث المناخية القاسية

• Develop and implement disaster preparedness and recovery 
programs, including forecasting, early warning systems and rapid 
response strategies to cope with extreme weather events.



شكرا لحسن االستماع


