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1. መግቢያ
ለፓሊሲ አውጪዎች የሚቀርበው ይህ ማጠቃለያ፣ በመጀመሪያው የሥራ ቡድን ሪፖርት ላይ
የተመረኮዘ ነው፡፡ የመጀመሪያው የሥራ ቡድን (የሥራ ቡድን አንድ) የተዋቀረው በኢትዮጵያ ሳይንስ
አካዳሚ ሥር ባለው (በኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ፓናል) በተሰኘው ፕሮጀክት በኩል ሲሆን
ይህም የሥራ ቡድን የኢንተር - ገቨርመንታል ፓናል በአምስተኛው ጉባኤው በአየር ንብረት ለውጥ
ላይ ካቀረበው ሪፖርት ጋር በማይጣረስ መልኩ ፣ ኢትዮጵያን በሚመለከት ከፊዚካል ሳይንስ አንፃር
ያለውን የአየር ንብረት ለውጥ እንዲያደራጅና እንዲገመግም በሚል የተዋቀረ ነው፡፡ ይህ ለፖሊሲ
አውጪዎች የሚቀርበው ማጠቃለያ ፣ በዋነኛነት የተወሰደው ከሥራ ቡድን አንድ ሪፖርት ላይ በመሆኑ
ዋናው ሪፖርት መቅድም ላይ የተጠቀሱትን የሪፖርቱን በጎ ጐኖችና ውስንነቶችንም ይጋራል፡፡
በዚህ ለፖሊሲ አውጪዎች በሚቀርብ ማጠቃለያ ውስጥ ብዙ መደምደሚያ አሳቦችን እናገኛለን፡፡
ከነዚህም ውስጥ በሳጥን ውስጥ የሰፈሩት በተለየ ሁኔታ ለኢትዮጵያ አግባብነት ያላቸውና የሚበጁ
ናቸው፡፡
እነዚህ መደምደሚያ ሀሳቦች በአንድነት ሲታዩ በአሁኗና በወደፊቷ ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ሁኔታ ላይ
ቅልብጭ ያለ ማጠቃለያ ሀሳብ ይሰጣሉ፡፡
በዚህ ማጠቃለያ ውስጥ የተጠቀሱት ቁምነገር አዘል አንቀጾች መሠረታቸው ዋነኛው ሪፖርት በመሆኑ
በእንግሊዝኛ በተዘጋጀው በዋናው ሪፖርት ምእራፍ ክፍሎች ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ፡፡ በመሆኑም
ማጣቀሻዎቹም በቅንፍ ውስጥ በተጠቀሱ ቁጥሮች አማካይነት ሰፍረዋል፡፡

2. በአየር ንብረት ሥርአቱ ላይ የታዩ ለውጦች
የአየር ንብረት ስርዓትን ለማጥናት (ለመከታተል) ቀጥተኛ የሆኑ መለኪያዎችን ፣ የሳተላይት
መረጃዎችንና አለም አቀፍ የመረጃ ቋቶችን መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ በአገር አቀፍ ደረጃ ፣ የተለያዩና
በርካታ የናሙና ጥናቶችን ለአጭርና ለረጅም ጊዜ በማካሄድ ፣ የሚገኙ ውጤቶችን አጠናቅሮ በአየር
ንብረት ስርዓት ላይ ስላሉት ለውጦች መረጃ ማግኘትና በአገር ደረጃ የሚኖረውን ተጽዕኖ መገንዘብ
ይቻላል፡፡
ከመቶ እና ከሚሊዮን አመታት በፊት የነበረው የአየር ንብረት ሁኔታ በአገርም ሆነ በአለም አቀፍ
ደረጃ ፣ የተለያዩ ቅሪት አካሎችን በመጠቀም ለመረዳት መሞከርም ፣ በከባቢ አየር ፣ በውቅያኖስ ፣
በየብስ ገጽታና በሌሎችም ከባቢዎች ውስጥ ያለውን ልዩነትና ከጊዜ ወደጊዜ እየታየ የሚሄደውን
ለውጥ በበቂና በዝርዝር መረዳት እንድንችል ያደርጋል፡፡
የአየር ንብረት ሥርዓት ውስጥ የሙቀት መጠን እየጨመረ መሆኑ የሚያከራክር ጉዳይ አይደለም፡፡

እየታዩ ያሉ ለውጦችም ፣ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የተከሰቱ ናቸው፡፡ የከባቢ አየርና
ውቅያኖሶች ሙቀት ጨምሯል፡፡ የባህር ጠለል ከፍ በማለቱ ፣ አንዳንድ እንደሀይቆች ያሉ የውሀ
ክፍሎች ደርቀዋል፡፡ የግሪን ሀውስ ጋዞች (ሙቀትን በከባቢ አየር ስር አፍነው የሚያስቀሩ ጋዞች)
ክምችት ጨምራል፡፡ (1.0፣ 1.1፣ 2.2፣2.6፣ 3.1፣ 3.2፣ 4.1፣4.4፣ 5.1፣5.4)

2.1 ከባቢ አየር
በጣም ሞቃታማ በሚባሉ አካባቢዎች የሚታየው ለውጥም ከአለም አቀፍ የሙቀት መጠን ጋር ተያይዞ
የሚሄድ ነው፡፡ አማካይ ወቅታዊ የዝናብ መጠን መዛባትም ፣ በአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ሳቢያ
የሚመጣ ነው፡፡ በኢትዮጵያ ላይ እንደነዚህ አይነት ለውጦች ቀጥሎ በሚዘረዘሩ ክስተቶች ይገለጻሉ፡፡

•

የክረምት ዝናብ መጠን በደቡብ ምዕራብና በምዕራብ ኢትዮጵያ በግልጽ በሚያስታውቅ
ሁኔታ እያሽቆለቆለ (ከ25 ሚ .ሜ. በላይ በ10 ዓመታት) መሄዱ እና በሰሜናዊና
በሰሜናዊ ምስራቅ አካባቢም ሆነ በአገሪቷ የመካከለኛ ስምጥ ሸለቆ የተለያዩ ቦታዎች
የዝናብ መጠን የመጨመር ሁኔታዎች (ከ24ሚ.ሜ በላይ በየአስር ዓመቱ ) ከ19782007 (እ.ኤ.አ.) ድረስ ተስተውሏል፡፡ (ምስል 1ን በግራ በኩል ይመልከቱ)

•

በመካከለኛ ስምጥ ሸለቆ አካባቢዎችና በአቅራቢያ በሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎች የክረምት
ዝናብ ሲቀንስ ፣ በአንጻሩ በደቡባዊ ስምጥ ሸለቆ አካባቢዎች የዝናብ መጠን ጨምሯል፡፡
(ምስል 1ን በግራ በኩል ይመልከቱ)

•

ባለፉት ሦስት አስር አመታት ፣ በደቡባዊና በአዋሳኝ ምስራቃዊ ከፍተኛ ቦታዎች
በግልጽ የሚታይ የፀደይ ወቅት የዝናብ መጠን መቀነስ (እስከ 28 ሚ.ሜ በየአስር
ዓመቱ) ተስተውሏል፡፡ (ምስል 1ን በቀኝ ይመልከቱ)

•

ወቅታዊው አማካይ የሙቀት መጠንም በሰሜናዊ አጋማሽ የኢትዮጵያ ክልል በአስር
ዓመት ውስጥ እስከ 0.8 ዲ.ሴ. የሚደርስ የሙቀት መጨመር ያሳያል፡፡ በእርግጥ
ይህ ሁኔታ የሙቀት መጠን መጨመር በጣና ሀይቅ ሰሜናዊ ክፍልና ሰሜን ምስራቅ
ኢትዮጵያ ክልል ብቻ ተወስኖ የሚቀርበትን የክረምቱን ወቅት አያካትትም፡፡ (ምስል
2ን ይመልከቱ)
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ምስል 1. ከ1978-2007 ዓ.ም በነበሩት አመታት የታዩ ወቅታዊ የዝናብ ሥርጭት ሁኔታዎች (በሚ.ሜ/በየአስር
አመቱ)፡፡ ለበጋ (ሰመር) (በግራ በኩል) ፣ ለፀደይ ወቅት (በቀኝ በኩል)

•

የደቡብ ምስራቅ የአገሪቷ ክፍልም በየአስር አመቱ 0.4 ዲ.ሴ የሚሆን የበጋና
የክረምት ወቅት የሙቀት መጠን የመጨመር ሂደት ተስተውሎበታል፡፡
በአንፃሩም ደቡባዊው አጋማሽ የአገሪቷ ክፍልም ከነበረው የተለመደ የአየር ንብረት
ሁኔታ ወደ ቅዝቃዜ እያዘነበለ መሄዱ ታይቷል፡፡ ይህ አይነቱ ወደ ቅዝቃዜ የማዘንበል
ሂደት በዋነኛነት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የተወሰነ ሆኖ ይገኛል፡፡ (ምስል 2)

ምስል 2. ከ1981-2014(እ.ኤ.አ.) ባሉት ተከታታይ አመታት የታዩ የየወቅቱ አማካይ የሙቀት መጠን ስርጭት
ሁኔታዎች (በዲ.ሴ/በየአስር አመቱ) ሀ) ለክረምት ለ), ለፀደይ ሐ) ለበጋ መ) ለበልግ
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2.2 ውቅያኖስ
በአምስተኛው፣የአለም ዓቀፍ ፓናል በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ከቀረበው የጉባኤ ሪፖርት ለመረዳት
እንደሚቻለው፣ በህንድ ውቅያኖስ ላይ የሚታየው ሁኔታ፣ የባህር ጠለል ግፊት እየቀነሰ መሄዱና
የባህር ገፅታ የሙቀት መጠን በትሮፒካል ህንድ ውቅያኖስ እየጨመረ መምጣቱን ያካትታል፡፡ በህንድ
ውቅያኖስ አካባቢ የሚታየው ሁኔታ ከፍተኛ የሙቀት መጠን የመጨመር አዝማሚያ እንዳለ አመላካች
ነው፡፡ እንዲህ አይነት ለውጦች መከሰት በኢትዮጵያና አካባቢያዊ አገሮች የሚያስከትለው ተፅዕኖ
ውጤት እንደሚከተለው ይገለፃል፡፡
•

በህንድ እና ሰላማዊ ውቅያኖሶች የታዩ ለውጦች በሳህል አካባቢ ያለውን የዝናብ መጠንና
የናይል የዘመናት የፍሰት መጠን ላይ ተፅእኖ ያደርጋል።

•

በውሃ ውስጥ ያለው የሙቀት ስርጭት፣የዝናብ ስርጭት፣ ከምስራቅ ወደ ምድር ወገብ ያለ
ማቋረጥ የሚነፍሰው ንፋስ፣ የውቅያኖስ ውሃ ከፍታና በውስጡ ያሉ ህይወት ያላቸው ነገሮች
ምርታማነት ላይ ተፅእኖ የተፈጠረው የሙቀት ክምችት በምዕራብ አቅጣጫ ወደህንድ
ውቅያኖስ በመስፋፋቱ ሲሆን ይህም በ ‘ወከር’ (Walker) ዝውውር ላይ ለውጥ እንዲመጣ
ምክንያት ሆኗል።

•

በ‘ወከር’ (Walker) ዝውውር መቀየር የተነሳ የትነት፣ በውሃ ውስጥ ያለ የሙቀት ሥርጭትና
ዝናብ በህንድ ውቅያኖስ ላይ በሚጨምርበት ጊዜ፣ የዚህ ዝውውር ባህሪም በአካባቢው ባሉ
አገሮች ኢትዮጵያን ጨምሮ ተለውጧል።

2.3. ክራዮስፌር (የበረድ አካል) እና የባህር ጠለል
ባለፉት ሁለት አስርት አመታት የግሪን ላንድና አንታርክስቲክ የበረዶ ንጣፍ እየሳሳ፣ በአለም ሁሉ
የዋልታ ላይ የበረዶ ግግሮች በመጠን እያነሱ የአርክቲክ የባህር በረዶ እና የሰሜን ንፍቀ ክበብ የፀደይ
በረዶ መጠኑ እየቀነሰ ሄዷል። ከ19ኛው ምዕተ ዓመት አጋማሽ ጀምሮ ያለው የባህር ጠለል ከፍታ
መጨመር ከቀደሙት ሁለት ምዕተ አመታት ከታየው አማካይ መጠን አንፃር ሲታይ የላቀ ነው፡፡
ከ1901-2010 (እ.ኤ.አ.) ባለው ጊዜ የአለም አቀፍ የባህር ጠለል በ0.19 ጨምሯል። ለውጦቹ አለም
አቀፋዊ ሲሆኑ ምንም አይነት የተለየና አካባቢያዊ ልዩነት ሳያሳዩ አጠቃላይ የአየር ንብረት ስርአት ላይ
ተጽእኖ ያሳድራሉ።

2.4 ካርበን እና ሌሎች ባዮጂኦ-ኬሚካል ዑደቶች
በከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ ጋዞች /ካርቦንዳይ ኦክዳይድ፣ ሜቴን እና ናይትረስ ኦክሳይድ/ መጠን ባለፉት
800,000 አመታት ከሚጠበቀው በላይ መጠናቸው ጨምሯል። አሁን ያለው የካርቦንዳይኦክሳይድ
መጠን ከኢንዱስትሪ ዘመን በፊት ከነበረው በ1.4 እጥፍ ጨምሯል።
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•

አለም አቀፍ ግምቶች እንደሚያመለክቱት፣ የደን ጭፍጨፋ 5 ቢሊየን ሜትሪክ ቶን ለሚሆን
የካርቦንዳይ ኦክሳይድ ልቀት አስተዋፅኦ ሲያደርግ፣ 16% ለሚሆነው ልቀት ደግሞ ቅሪት ነዳጅ
/የተፈጥሮ ጋዞችና ከሰል/ አስተዋፅኦ አላቸው። በአለም አቀፍ ደረጃ ባለው የመሬት አጠቃቀም
ለውጥ በአፍሪካ እስያ እና ደቡብ አሜሪካ ውስጥ የሚካሄደው የትሮፒካል ደን ጭፍጨፋ
ለነዚህ ጋዞች ልቀት ትልቁንም ድርሻ እንደሚወስዱ ይታሰባል።

•

በኢትዮጵያ ከ1990 ዕስከ 1995 እ.ኤ.አ. ባለው ጊዜ ውስጥ በአገሪቷ ያለው በከባቢ አየር
ላይ የሚከማቹ ጋዞች ልቀት የመጨመር አዝማሚያ አሳይቷል። የመጠን አጨማመሩ
በአንፃራዊ ሁኔታ ሲታይ ካርቦንዳይኦክሳይድ በ24%፣ ሚቴን በ1%፣ናይትረስ ኦክሳይድ
ደግሞ በ119%፣ ጨምረዋል። በአጠቃላይ በከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ ጋዞች (ግሪን
ሃውስ ጋዝ) ልቀት በአንድነት በ12% ጨምሯል።(2፣3)3)

3. የአየር ንብረት ለውጥ መንስኤዎች
የአምስተኛውና አራተኛው የአለም አቀፍ ፓናል ለአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ሪፖርት
እንደሚያመለክተው ከ1998 እስከ 2005 (እ.ኤ.አ.) ባለው ጊዜ በከባቢ አየር የሚከማቹ ጋዞች በከባቢ
ላይ የሚያሳድሩት ተጽእኖ መጨመር የ9% የጨረራ ግፊት ጭማሪን አስከትሏል። በተመሳሳይ ሁኔታ
ከ2005 እስከ 2011 ባለው ጊዜ ደግሞ የ7.5% የጨረር ግፊት ጭማሪ አስከትሏል። ከነዚህ ተፅእኖ
አሳዳሪ ጋዞች ውስጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የ80% ድርሻውን ይወስዳል።
ከቅድመ ኢንዱስትሪ ዘመን ጀምሮ፣ የካርበንዳይኦክሳይድ ክምችት በ40% የጨመረ ሲሆን መንስኤውም
በዋነኛነት የቅሪት ነዳጅ ልቀት በመቀጠል ደግሞ የመሬት አጠቃቀም ለውጥ ከሚያስከትለው ልቀት
የተነሳ ነው።

የመሬት አጠቃቀምና የመሬት ሽፋን ለውጥ ላይ የተጠኑ ጥናቶች በአብዛኛው በደጋማው
የኢትዮጵያ አካባቢ ሲሆን እነዚህም ጥናቶች ከ1950ዎቹ ጀምሮ በግልጽ የሚታይ የመሬት
መራቆትና የደን ጭፍጨፋ እንደተከሰተ ያመለክታሉ። ይህም ለአለም አቀፍ የካርበን ዳይ
ኦክሳይድ ክምችት መጨመር የበኩሉን አስተዋፅኦ ያደርጋል።
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4. የአየር ንብረት ሥርአትን እና የቅርብ ጊዜ ለውጦቹን መገንዘብ
በአሁኑ ጊዜ ላለው የአየር ንብረት ምርምር በጣም አስቸጋሪና አጠራጣሪ የሆነው ጉዳይ ለአካባቢያዊ
ሁኔታዎች ተብለው የተተነበዩን ለአለም አቀፍ መፍትሄነት ማዋል ጋር የተያያዘ ነው። የአለም አቀፍ
አየር ንብረት ቁጥጥር ግምገማ እንደሚያሳየው እስካሁን ድረስ አፍሪካ ላይ ስህተት መሰራቱን ነው፡፡
እንዲህ አይነቱ ችግር ደግሞ የተለያየ የአየር ንብረት ስርዓት ከተወሳሰበ የመሬት ገፅታ ጋር ለተቆራኘባት
ኢትዮጵያ የተባባሰ ይሆናል።

4.1. የአየር ንብረት ሞዱሎችን መገምገም
የአየር ንብረት ሞዴሎች እየተሻሻሉ እየመጡ ነው፡፡ ሞዴሎች በአህጉራት ደረጃ ለብዙ አስርት
አመታት ተከስቶ የነበረውን የሙቀት መጠን ሁኔታና አዝማሚያ ያሳያሉ። ይህም ከ20ኛው ምዕተ
አመት አጋማሽ ጀምሮ የተከሰተውን ፈጣን የሙቀት መጠን መጨመርንና ከታላቅ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ
በኋላ የተከተለውን ቅዝቃዜ ያካትታል።
•

ለረጂም ጊዜ ለአየር ንብረት ሁኔታ ጥናት የሚያገለግሉ ሞዴሎች ከ1951 እስከ 2012 ባለው
ጊዜ ውስጥ የአለም አቀፍ አማካይ የሙቀት መጠንን አሳይተዋል። ይኽም በርግጥ ተከስቶ
ከነበረውና ከታየው ለውጥ ጋር ስምምነት ያለው ሆኖ ተገኝቷል።

•

በአካባቢያዊ ደረጃ የሞዴሎቹ የሙቀት መጠንን በትክክል የማስቀመጥ አቅሙ ሰፋ ባለ /
አህጉራዊ/ ደረጃ አንፃር ያነሰ ነው። ሆኖም በአካባቢ ደረጃ ያለውን የሙቀት መጠን የሞዴሎች
የማሳየት አቅም ወትሮ ከነበረው የተሻለ ሆኖ ይታያል።

•

ቅጥ ያጣ የአየር ጠባይና የአየር ንብረት ክስተቶችን የመገምገም ሁኔታ ከበፊት በተሻለ
ይተገበራል። በ20ኛው ክፍለ ዘመን ሁለተኛ አጋማሽ የነበረውን አለም አቀፍ ተደጋጋሚ ቅጥ
ያጣ ሞቃትና ብርዳማ ቀናት ምሽት የፈተሸው ሞዴል ጋር ተመሳሳይ መሆኑ ተረጋግጧል።

•

አንዳንድ በጣም አስፈላጊ የአየር ንብረት ክስተቶች በሞዴሎች አማካኝነት እንደገና
እየተመዘገቡና እየታወቁ ነው። የሞንሱንና የኢል-ኒኖ ደብባዊ መዋዠቅ በተለያዩ ሞዴሎች
አማካኝነት በእጅጉ የተሻሻለ መረጃ /ሪከርድ/ እንደተገኘለት ተረጋግጧል።

•

በአነስተኛ ደረጃ፣ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሁኔታ፣ የአየር ንብረት ሞዴል ዋነኛውን የከባቢ
አየር ዝውውር ሁኔታ ለማወቅ ይችላል።

•

የ RC ሞዴል የሁሉም ወቅቶችን አማካይ የሙቀት መጠን ሁኔታ በዝቅተኛና ከፍተኛ
የኢትዮጵያ አካባቢዎች ማሳየት ችሏል። መጠነኛ የሙቀት መጠን አድልዖ(ማጋደል)
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ለዝቅተኛ አካባቢዎች መጠነኛ የቅዝቃዜ ጭማሪ ለከፍተኛ አካባቢዎች ቢያሳይም የ
RC ሞዴል ዋነኛ የሁሉም ወቅቶች የዝናብ ሁኔታን ያሳያል።

5. የወደፊት አለም አቀፋዊና አካባቢያዊ የአየር ንብረት ለውጥ
የአየር ንብረት ሞዴሎች ደረጃ የሚያገለግለው በተለያየ ሰው ሰራሽ ሀይሎች ላይ የተመሰረቱ ለውጦችን
ለማሳየት ነው።

5.1. የሙቀት መጠን
የሙቀት መጠን አጨማመር ከዓመት ዓመትና እንዲሁም በአስርት ዓመታት መካከልም ልዩነት እያሳየ
ይቀጥላል። በአንድ አካባቢ ተመሳሳይ ሆኖ አይቀጥልም። የአለም አቀፍ አማካይ የሙቀት መጠን
ሲጨምር በአብዛኞቹ የመሬት ክልሎች በጣም የከፋ ተደጋጋሚ ሙቀት እንዲሁም ጥቂት የከፋ
ቅዝቃዜ በየቀኑ እና በየወቅቱ ሊከሰት እንደሚችል የታወቀ ጉዳይ ሆኗል።

•

በኢትዮጵያ ለሁሉም RCPዎች የአመታዊ የሙቀት መጠን ከ1975 -2005አመታት
ከነበረው አንፃር በ2100 ዓ.ም የመነሻ አማካይ ጭማሪው ከ-0.5 ዲ.ሴ እስከ 6 ዲ.ሴ
ይደርሳል።

•

በ RCP2.6 ስር፣ በምዕተ አመቱ መጨረሻ አማካይ የሙቀት መጠን ከመነሻውአንፃር
በ1 ዲ.ሴ አካባቢ ይጨምራል። አማካኝ ገጽታን ለሚወክለው RCP4.5፣2 ዲ.ሴ. አካባቢ
የሙቀት መጠን ጭማሪ እንደሚኖር ይገመታል።

•

አማካይ የሙቀት መጠንን ተከትሎ የለውጥ መጠኑ ከቦታ ቦታ የሚለያይ ነው።
የማገባደጃ ጊዜ ላይ የሚኖረው የአማካይ ሙቀት መጠን ጭማሪ ከ1975-2005 ዓ.ም.
ድረስ ከነበረው አንፃር ለ RCP 2.6 ከ0.8 ዲ.ሴ - 1.1 ዲ.ሴ-፣ ለ RCP 4.5 ፣ ከ1.8 ዲ.ሴ 2.6 ዲ.ሴ ለ RCP 8.5፣ከ2.6ዲ.ሴ - 3.6 ዲ.ሴ ሊሆን ይችላል።

5.2. የዝናብ መጠን
በ21ኛው ክፍለ ዘመን ከተከሰተው ሙቀት የተነሳ በአለም አቀፋዊው የውሃ ኡደት ላይ የሚኖሩት
ለውጦች ተመሳሳይ አይሆኑም፡፡ በእርጥብና ደረቅ አካባቢዎች መካከል እንዲሁም በእርጥባማ
እና ደረቅ ወቅቶች የሚኖረው የዝናብ ፍሰት ልዩነት እየጨመረ ይሄዳል።እርግጥ ጥቂት አካባቢያዊ
ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ በአጭር ጊዜ እና በአካባቢያዊ ደረጃ የሚኖሩ ለውጦች በተፈጥሮአዊ
ውሥጣዊ ልዩነት በእጅጉ ተጽእኖ ውስጥ ይወድቃሉ፡፡ ምናልባትም ሰው ሰራሽ በሆነ በካይ ልቀቶችም
ሊታወኩ ይችላሉ።
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ከዚህ ጋር በተያያዘ፣ የኢትዮጵያን የወደፊት ሁኔታ የሚያሳይ የ 14 ሞዴሎች አማካይ እንደሚከተለው
ተቀምጧል፡፡

•

ከመደበኛ እስከ ዝቅ ያለ የዝናብ መጠን ከቦታ ቦታ የተለያየ ሆኖ ይታይበታል ተብሎ
ከተገመተው (በRCP 2.6 ስር) በስተቀር፣ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የዝናብ መጠን
እንደሚጨምር ይጠበቃል፡፡ ከ1975- 2005 ከነበረው አማካይ ጋር ሲወዳደር ከሁሉም
ሞዴሎች የተሠበሰበው አማካይ አመታዊ የዝናብ መጠን ለሁሉም RCPዎች በ2100ዓ.ም.
(እ.ኤ.አ) ከ4%-12% የሚሆን ጭማሪ እንደሚያሳይ አመልክቷል፡፡ (7.3)

•

የተለያዩ የአገሪቷ ክፍሎች ለአብዛኞቹ ‘RCPዎች RF’ የሚያሳዩት ምላሽ በመጠኑ
ተመሳሳይነት ይጎለዋል፡፡ በRCP 2.6 ዕይታ፣ በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል የዝናብ መጠን
ፐርሰንት ጭማሪ ከፍተኛ ሲሆን፣ በRCP 4.5 እና በRCP 8.5 ዕይታ ደግሞ በደቡብና
ደቡብ ምስራቅ የአገሪቷ ክፍል የዝናብ መጠን ፐርሰንት ጭማሪ ከፍተኛ እንደሆነ
ያመለክታል፡፡ (7.3)
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ግብርና እና የምግብ ዋስትና
የሰብልና እንስሳት እርባታ ድብልቅ ሥርዓት

1. መግቢያ- የኢትዮጵያ ግብርና መለያ ገፅታዎች
የኢትዮጵያ ግብርና ምርት ሥርዓት በሁለት አበይት ክፍሎች ውስጥ ይመደባል፡፡ 1) የሰብልና እንስሳት
እርባታ ድብልቅ ምርት ሥርዓት (በደጋና በወይና ደጋ አካባቢዎች የሚካሄድ) 2) በዝቅተኛ ደረቅ
(ቆላ) ሥፍራዎች የሚታየው የአርብቶ/ከፊል አርብቶ አደር ምርት ሥርዓት ነው፡፡ በሁለቱም አበይት
የግብርና ምርት ሥርዓቶች ውስጥ የሰብልም ሆነ የእንስሳት እርባታ ምርታማነት ዝቅተኛ ሲሆን ለዚህ
ለምርታማነት ግብዓት የሚሆኑ ቴክኖሎጂዎች በበቂ አለመገኘትና በአግባቡ ከነባራዊ ሁኔታ ጋር
አጣጥሞ የመጠቀም ክህሎት አለማዳበር፣ ለአስከፊ የመሬት መሸርሸርና ለምርታማነት ማሽቆልቆል
የሚዳርግ ተስማሚ ያልሆነ የመሬት አጠቃቀም ሥርዓት በምክንያትነት ይጠቀሳሉ፡፡
የእነዚህ ምክንያቶች ተፅዕኖ ላለፉት አምስት አስርታት ዓመት በታዩት አስከፊ የአየር ንብረት ለውጦች
አማካይነት በተከሰቱት ድርቅና ጐርፍ አማካይነት እጅጉን ተባብሶ ቀጥሏል፡፡ ማህበረ-ባህላዊና
ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶችም ተጠቃሽ ናቸው፡፡ እነዚህም የህዝብ ብዛት መጨመርና የከተሜነት
መበርከት ፣ የሥራ አጥ ቁጥር መብዛትና ድህነት ሲሆኑ የሀገሪቷን የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ አቅም
አዳጋች እንዲሆን አድርጐታል፡፡
የአየር ንብረት ለውጥ መከሰትና በኢትዮጵያ ግብርና ላይ በአጠቃላይ የሚኖረው ተፅዕኖ ግንዛቤ ተወስዶ
ከአየር ንብረት ለውጡ ጋር የማላመድና ተፅዕኖውን ለመቀነስ የሚያስችሉ እርምጃዎች በመዳበርና
በመሠራት ላይ ናቸው፡፡ ይህም ሆኖ ግን ከነዚህ ክስተቶች ጋር በተያያዘ በቂ የሆነ የየአካባቢው በአሃዝ
የተደገፉ መረጃዎች እጥረት መኖሩ ሊኖረን የሚገባውን ያህል ዕውቀትና መረጃ ላይ ፍች እንዳንደርስ
እክል ይሆናል፡፡ እንዲያም ቢሆን ግን ከተለያዩ ምንጮች የተገኙት መረጃዎች በኢትዮጵያ ውስጥ
የተከሰተውን የአየር ንብረት ለውጥ የሚገመግም የመጀመሪያ ጉባኤ ላይ በእንግሊዝኛ በሪፖርት
መልክ ተጠናቅሮ ቀርቧል፡፡ የዚህ ግምገማ ማጠቃለያ አሳብም በዚህ ለፖሊሲ አውጪዎች የሚቀርብ
ፅሁፍ ውስጥ ተካቷል፡፡ ይህ ለፖሊሲ አውጪዎች የሚቀርብ ፅሁፍ በዋነኛነት ትኩረት የሚያደርገው
የሰብልና ከብቶች ድብልቅ ስርዓት ውስጥ ያለ የግብርና እና ምግብ ዋስትና ላይ ነው፡፡ ይህም አሁንም
ሆነ ባለፉት ጊዚያት በአየር ንብረት ለውጥና ተለዋጭነት ተፅዕኖ ያረፈበት ሲሆን በሚቀጥሉት አስርት
አመታትም ችግሩ የሚቀጥል ሆኖ ይታይል፡፡ ይህ ማጠቃለያ ሪፖርትም፡1) ከተለያዩ ምንጮች የተሰበሰቡትን ዋና ዋና ቁልፍ ግኝቶችን
2) የቀጣይ ጊዚያት አካሄድና ለተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚረዱ የፖሊሲ መፍትሄ አሳቦችን
እንዲያካትት ሆኖ ተዘጋጅቷል፡፡

2. ቁልፍ ግኝቶች
2.1. የአየር ንብረት ለውጥ/ ተለዋዋጭነት እና ያስከተለው ተፅዕኖ
የአየር ንብረት ለውጥ ድርቅ ፣ ጐርፍና በረዶ የቀላቀለ ኃይለኛ ዝናብ በማስከተሉ በህይወት፣ በንብረት፣
በተፈጥሮ ሀብቶች ላይ የከፋ ጉዳት አድርሶ የአገሪቷን ኢኮኖሚ ዕድገት እየጐተተ ይገኛል፡፡
ለምሳሌ ያህል በ2006 ዓ.ም (እ.ኤ.አ) የተከሰተው ጐርፍ 719 የሚሆኑ ዜጐችን ህይወት ሲያጠፋ
ከ214699 በላይ የሚሆኑ ሰዎችን ከአካባቢያቸው እንዲፈናቀሉ አድርጔል፡፡ በተጨማሪም
በአስከፊ ሁኔታ የተለያዩ መሠረተ ልማቶችንና ቤቶችን ጥፋት ያስከተለ ሲሆን በሚሊየን የአሜሪካ
ዶላር የሚገመት የንብረት ውድመት አስከትሏል፡፡ እነዚህ የአየር ንብረት ለውጥ ክስተቶች ተፅዕኖ
በሚከተሉት ሁኔታዎች ይገለፃሉ፡፡

2.1.1. የሰብል ምርት ላይ ያለው ተፅዕኖ
የሰብል ምርት ላይ የሚኖረው ተፅዕኖ በተለያየ ሁኔታ ይታያል፡፡ አንዱና ዋነኛው የሰብል ምርትና
ምርታማነት ላይ የሚኖረው ተፅዕኖ የከባቢ አየር ላይ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ክምችት ከመጨመሩ
ጋር የተያያዘ ሲሆን ይህም የከባቢ አየር ሙቀት እንዲጨምር ምክንያት በመሆኑ ነው፡፡ ይህም ግሪን
ሃውስ ተፅዕኖ ይባላል፡፡ እንዲህ አይነቱ ሁኔታ በካርቦን ዳይኦክሳይድ የክምችት መጠን ላይ ተመስርቶ
አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ተፅዕኖ ሊያስከትል ይችላል፡፡ በኢትዮጵያ ሁኔታ ከዚህ ጋር የተያያዙ ዝርዝር
ጥናቶች ባይኖሩም በተለያዩ የአየር ንብረት ለውጦች አማካይነት በሰብሎች ላይ ሊደርሱ የሚችሉ
ተፅዕኖዎችን መሠል ጥናቶች እንደሚከተለው አመላክተዋል፡፡
የሰብሎች የዕድገት ጊዜ ርዝማኔ በከፍተኛ ሙቀትና ባልተጠበቀ ዝናብ አማካይነት ያጥራል፡፡ የዚህም
አሉታዊ ውጤት የሰብል ምርት በመቀነሱ የሚታይ ነው፡፡ ይህም የሚሆነው ለዕፅዋቱ ዕድገትና
ልምላሜ የሚረዱ ጠቃሚ ሂደቶች እና እንቅስቃሴዎች በጊዜ እጥረት አማካይነት እንዳይከናወኑ
ስለሚሆን ነው፡፡
ዋነኛ የሰብል ምርቶች የሚካሄድባቸው ምቹ ቦታዎች ምቹ ወዳልሆኑና አነስተኛ ምርት ወደሚሰጡ
አካባቢዎች መዛወር የሰብል ምርታማነት በከፍተኛ ሙቀትና በዝቅተኛ የዝናብ መጠን የተነሳ መቀነስ
ቅጥ ባጣ የወቅቶች አየር ንብረት መለዋወጥ የተነሳ የአረምና ተባዮች ሥርጭት እየተስፋፋ ስለሚሄድ
በዚያው መጠን ሰብልን የሚያጠቁ በሽታዎችና ተባዮችም የሰብል ውድመት እንዲጨምር ያደርጋሉ፡፡

2.1.2. በከብቶች ምርት ላይ የሚያስከትለው ተፅዕኖ
የአየር ንብረት ለውጥ ተፅዕኖ ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆነ ጫና በከብቶች ምርት ላይ ያሳድራል፡፡ ይህም
በሚከተሉት ሦስት ሁኔታዎች ይታያል፡፡
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•

የከብት መንጋ ቁጥር በዝናብ እጥረት ምክንያት በእጅጉ መቀነስ

•

የከብት መኖ እና ግጦሽ በብዛትም ሆነ በጥራት ማሽቆልቆል:: ከአለም አቀፍ የመረጃ ቋት
ውስጥ በተገኘው መረጃ መሠረት የሙቀትና ርጥበት አዘል አየር ለውጥ በግጦሽ ላይ የሚሰማሩ
ከብቶች እድገት ላይ ፣ የእርስ በርስ ፉክክርና የግጦሽ ቦታ ክልል ወስን ላይ አሉታዊ በሆነ
ሁኔታ ተፅዕኖ ያስከትላል፡፡

•

ከፍተኛ የሙቀት መጠንና ዝቅተኛ ዝናብ ባለበት አካባቢ የከብቶች በሽታ በአስከፊ ሁኔታ
ይከሰታል፡፡ የሙቀት መጠን መጨመር ቀድሞ የነበሩ በሽታ ተሸካሚ እንስሳት፣ በአይን
የሚታዩ ጥገኛ ተሃዋሲያን (ተባዮች) በከፍተኛ መጠን እንዲሰራጩ ያደርጋል፡፡ ይህም
በአዳዲስ በሽታዎች መከሰትና መስፋፋት የሚታገዝ ይሆናል፡፡

2.1.3. የውሃ ሀብት ላይ ተፅዕኖ
በሙቀት መጨመርና የዝናብ መጠን መለያየትን በማስከተል የአየር ንብረት ለውጥ ለግብርና ተግባር
አስፈላጊ የሆነው የውሃ አቅርቦትና ፍላጐት ላይ ተፅዕኖ ያሳድራል፡፡ በአንዳንድ የአገሪቷ አካባቢዎች
አመታዊ የዝናብ መጠን እንዲጨምር ቢጠበቅም የሚቀንስበት ሁኔታ ይታያል፡፡ ከፍተኛ የሙቀት
መጠንም የትነት መጠንን በመጨመር የውሃ መጠን እንዲቀንስና ድርቅ እንዲባባስ ያደርጋል፡፡
በሰሜናዊ ደጋማ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የተጠና አንድ ጥናት የትነት መጠን ከ2045-2065 (እ.ኤ.አ.)
ባሉት አመታት ከ7-16.9 % እንደሚጨምር ያሳያል፤ ይህም ተባብሶ ከ 2080-2100(እ.ኤ.አ.) ከ8.116.9% ከፍ እንደሚል ይታመናል፡፡ ይህም የአፈር ውሃ ምጣኔን፣ የከርሰ ምድር ውሃን መጠን አሉታዊ
በሆነ መንገድ በማዛባት ፈሳሽ ወንዝና ጅረቶች ድርቀት እንዲገጥማቸው ያደርጋል፡፡

2.1.4. በብሔራዊ ኢኮኖሚ ላይ ያለው ተፅዕኖ
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚም ሆነ የአብዛኛው ዜጋ ገቢ በአመዛኙ በየአመቱ በሚከሰተው የዝናብ ስርጭት
መዛባት አማካይነት ተፅዕኖ እየደረሰበት ባለው የግብርና ዘርፍ ምርታማነት ላይ በእጅጉ የተመረኮዘ
ነው፡፡ በዚህም የተነሳ የአየር ንብረት ለውጥ ተፅዕኖ በግብርና አማካኝነት የሚገኘው ገቢ ላይ
በቤተሰብም ሆነ በአገር ደረጃ ፣ በእጅጉ ጉዳት ያመጣል ማለት ነው፡፡
በኢትዮጵያ ውስጥ የተደረጉ አንዳንድ ጥናቶች የሙቀት መጠን መጨመርም ሆነ የዝናብ መጠን
መቀነስ ከሰብልና እንስሳት ምርት የሚገኘውን የተጣራ ገቢ እንደሚቀንሰው ያመለክታሉ፡፡ በነዚህም
ጥናቶች መሠረት አገሪቷ ጠቅላላ ገቢ ዝናብን ጥገኛ ባደረገው ግብርና ላይ የተመሠረተ ነው ብሎ
መደምደም ይቻላል፡፡ በሌላ ጥናት በተለየ መልኩ እንደተመለከተውም በሙቀት መጠን መጨመርና
በዝናብ መጠን መጨመር አማካኝነት የሰብል ምርት መቀነሱ ተመልክቷል፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት
በጐ ክስተት ተደርጐ የሚታሰበው የዝናብ መጠን መጨመር በሙቀት መጠን መጨመር ምክንያት
አጥጋቢ ሆኖ እንዳይገኝ ስለሚሆን ነው፡፡
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2.1.5. የምግብ ዋስትና ላይ የሚኖረው ተፅዕኖ
በሰብል አምራች የደጋው ክፍልም ሆነ በዝቅተኛ (በቆላማው) የአርብቶ አደር አካባቢ ቀላል የማይባል
ቁጥር ያላቸው ዜጐች እጅጉን በከፋ ሁኔታ የምግብ ዋስትና ያልተረጋገጠላቸው ሆነው ይገኛሉ፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ የሰብል ምርት በመቀነስ የመሬት መሸርሸርን በመጨመርና የውሃ አቅርቦትን በመቀነስ
የአየር ንብረት ለውጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የአገራችን ዜጐች የሚኖራቸው የምግብ ዋስትና ላይ
ትልቅና አሉታዊ ጫና አሳድራል፡፡ ለምሳሌ የበቆሎን ምርት በናሙና ጥናትነት የወሰደ አንድ ጥናታዊ
ትንተና እንደሚያመለክተው በኢትዮጵያ ውስጥ በ2050 (እ.ኤ.አ.) የምግብ ዋስትና ያልተረጋገጠላቸው
ዜጐች በ2.4 ሚሊዮን የህዝብ ቁጥር የሚያድግ መሆኑን ነው፡፡ ይህ ሁኔታ የአየር ንብረት ለውጥ
ጉዳት በምርት ላይ ብቻ ሳይሆን በአለም አቀፍ የግብርና ወጪና ገቢ ንግድ ላይም ተፅዕኖ በማሳደሩም
ምክንያት የሚከሰት ይሆናል፡፡

2.2. የኢትዮጵያ ግብርና ለአየር ንብረት ለውጥ ጉዳት ያለው ተጋላጭነት
በአየር ንብረት ለውጥ ላይ የሚሰራው አለም አቀፍ ፓናል (IPCC) ተጋላጭነትን ሲገልፅ ቀጥተኛ ፣
ተለዋዋጭና ቅጥ ያጣ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለው የከፋ ጉዳት ፣ አንድን ነባራዊ ስርዓት በምን
ያህል መጠን እንደሚጐዳና መቋቋም የሚያቅተው መሆኑን የማሳያ መለኪያ አድርጐ ይተረጉመዋል፡፡
በአንድ አገር/ክልል ወይም አካባቢ የሚታየው የግብርና ምርት ሥርዓት የአየር ንብረት ለውጥ
ተጋላጭነት በሦስት ዋና ዋና ሁኔታዎች ትስስር የሚወሰን ይሆናል፡፡ እነዚህም ለአየር ንብረት ለውጥ
የመጠቃት አጋጣሚ፣ የመቋቋም አቅም (ስሱነት) እና የመላመድ ችሎታ ናቸው፡፡

2.2.1. በኢትዮጵያ ለአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭ የሚያደርጉ ዋነኛ መንሥኤዎች
በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የአየር ንብረት ሁኔታዎች አለም አቀፋዊ፣ አካባቢያዊና አገራዊ ክስተቶችን
ተከትለው በሚመጡ ሁኔታዎች የሚወሰን ነው፡፡ አለም አቀፋዊ ወሳኝ ሁኔታዎች ከኢሊኒኖ እና ላ-ኒና
ክስተት ጋር ተያያዥ ሲሆኑ ይህም በሰላማዊ ውቅያኖስ ውስጥ ከሚከሰተው የትሮፒካል ፓሲፊክ
የሙቀት ጅረት መለወጥ ፣ መቀየር ጋር የተያያዘ ነው፡፡ እንዲህ አይነቶቹ ክስተቶች ቅጥ ያጣ የአየር
ጠባይ እንዲኖር በማድረግ ድርቅና ጐርፍ ያስከትላሉ፡፡ ሌላኛው ግፊት ከአካባቢያዊ ክስተት የሚነሳ
ሲሆን በአገሪቷ ላይ የምድር ወገብ ዝቅተኛ ግፊት ክልሎች እንቅስቃሴን የሚያስከትለው ነው፡፡ ከአየር
ንብረት ጋር ያልተያያዙ ግን የአገሪቷን ግብርና የጉዳት ተጋላጭነት የሚያስከትሉት ደግሞ
1.

የግብርና መሬት አጠቃቀም ፣ የመሬት መራቆት

2. የሥነ-ህዝብ
3. ቴክኖሎጂ እና
4. ማህበረ - ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ናቸው
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2.2.2 የተጋላጭነት ይዘቶች
የአየር ንብረት ሁኔታዎች ተፅዕኖ ባለው ስሱነት የኢትዮጵያ ግብርና ተጋላጭነት ለአየር ንብረታዊ
ሁኔታዎች ለመጠቃት ባለው አጋጣሚ፣ ለአየር ንብረት ሁኔታዎች ተፅዕኖ ባለው ስሱነት እና ጥቃትን
ለመቋቋም ባለው የመላመድ ችሎታ ይገለፃል፡፡ በነዚህ ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ በኢትዮጵያ ውስጥ
የተካሄዱ ውስን የናሙና ጥናቶች እንደሚከተለው ተጠቃለው ቀርበዋል፡፡
•

በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ለመጠቃት ባለ አጋጣሚ ላይ ተመርኩዞ በተመረጡ የአገሪቷ
አካባቢዎች የተካሄደ የናሙና ጥናት የመጠቃት አጋጣሚ ከሙቀት መጠን መጨመርና
ከዝናብ መጠን መቀነስ ጋር በተያያዘ የሚታይ የተለመደ ክስተት መሆኑን በግልፅ ያሳያል፡፡
እርግጥ የመጠቃት ጉዳት መጠናቸውን በተመለከተ አንዱ አካባቢ ከሌላው ልዩነት እንዳለው
ያሳያል፡፡

•

ለተፅዕኖዎች ያለ ስሱነትን በተመለከተ የተለያዩ አካባቢዎች በተለያየ ደረጃ ለአየር ንብረት
ለውጥ/ተለዋዋጭነት ያላቸውን የስሱነት ደረጃ የናሙና ጥናቶች ያሳያሉ፡፡ የስሱነት ደረጃን
የሚወስኑት ዋነኛ ሁኔታዎች ከአካባቢው (ስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ ባህርዮች)፣ከስነ-ህዝብ፣
በህዝብ ውስጥ ባለ የድህነት ደረጃ፣ እንዲሁም ሌሎች የማህበረ-ኢኮኖሚና ቴክኖሎጂ
ግብአቶች ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ስለዚህም የተራቆቱ አካባቢዎች፣ ብዛት ያለው ድሃ ህዝብ፣
አነስተኛ የግብርና ቴክኖሎጂዎችና መሠረተ ልማት የሚታይበት አካባቢ ለአየር ንብረት
ለውጥ/ተለዋዋጭነት በጣም ስሱ (በቀላሉ ሊጠቃ) ይችላል ማለት ነው፡፡

•

የመላመድ ችሎታን በተመለከተ፣የተሻለ አካባቢያዊ፣የቴክኖሎጂ ግብአት እና ማህበረ-ባህላዊ
ሁኔታዎች ያሉባቸው ቦታዎች አስቸጋሪ የአየር ንብረት ለውጥ ሁኔታዎችን የመላመድ የተሻለ
ዕድል እንዳላቸው የናሙና ጥናቶች ያሳያሉ፡፡

2.2.3. የተጋላጭነት ይዘቶችን ያካተተ የግብርና ተጋላጭነት ትንታኔ
ተጋላጭነትን ለመረዳት ሦስቱን የተጋላጭነት ይዘቶች ግንኙነት መገንዘብ ይፈልጋል፡፡ ለመጠቃት ያለ
አጋጣሚ፣ ለመጠቃት ያለ ስሱነት ላይ የራሱ የሆነ ተፅዕኖ አለው ፡፡ ይህም ማለት በከፍተኛ ድግግሞሽና
መጠን የሚከሰት የአየር ንብረት አደጋ፣ውጤቱ አደገኛ ይሆናል (ለምሳሌ በሰብል ምርት፣ በገቢና በጤና
ላይ የሚያስከትለው)፡፡ ለመጠቃት ያለ አጋጣሚ ከመላመድ ችሎታ ጋር የተቆራኘ ነው፡፡ በዚህም
የመላመድ የተሻለ ችሎታ በመጠቃት አጋጣሚ የሚመጣውን የጉዳት መጠን ይቀንሳል፡፡ ስሱነትና
የመላመድ ችሎታም እርስ በርስ የተቆራኙ ሲሆን በተወሰነ የመጠቃት አጋጣሚ ጊዜ የመላመድ ችሎታ
የስሱነትና ደረጃን ይቀንሳል፡፡ የተጋላጭነት ይዘቶችን ያካተተ የግብርና ተጋላጭነት ትንታኔ በአንዳንድ
ተመራማሪዎች ሪፖርት ተደርጔል፡፡ በነዚህም የናሙና ጥናቶች ግኝት መሠረት አንዳንድ የአገሪቷ
አካባቢዎች ከሌላው አካባቢ በተለየ ለአየር ንብረት ለውጥ ተፅዕኖ ተጋላጭ መሆናቸው ተመላክቷል፡፡
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እንዲህ አይነቱ የመጠቃት አጋጣሚ ስሱነትና የመላመድ ችሎታን ያካተተ በየክልሎቹ የተደረገ ጥናት ፣
የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ከአፋር ፣ አማራ ፣
ኦሮሚያና ትግራይ ጋር ሲነፃፀር ተጋላጭነታቸው አነስተኛ እንደሆነ የሚያመለክት ነው ፡፡

2.3. ከአየር ንብረት ለውጥ /ተለዋዋጭነት ጋር ማላመድ
2.3.1. የማላመድ ተሞክሮዎች
ለአየር ንብረት ለውጥ / ተለዋዋጭነት የሚከናወኑ የማላመድ ተሞክሮዎች በሁለት ደረጃዎች ሊታዩ
ይችላሉ፡፡ አንደኛው በአገር አቀፍ ደረጃ ሲሆን ሌላኛው በማህበረሰብ ደረጃ ነው፡፡ በኢትዮጵያ
እንዲህ አይነት የማላመድ ተሞክሮዎች ለብዙ አመታት እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡ በአገር አቀፍ ደረጃ፣
በመንግስት አነሳሽነትና በርዳታ ድጋፍ በሚተገበሩ ፕሮግራሞች አማካኝነት የቅድመ ጥንቃቄና ጉዳትን
የመከላከያ ዘዴዎችን ፣ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራሞችን ፣ (ምግብ ለሥራ) ፣ የተፈጥሮ ሃብት አጠቃቀምና
አጠባበቅ ፣ እንዲሁም በሰብል ምርት እንቅስቃሴዎች ውስጥ የዝናብ መጠን አመልካች የአየር ጠባይ
ትንበያዎችን ይተግበራሉ፡፡ በማህበረሰብ አማካይነት የሚከናወኑ የደን ተከላ፣ ድነና፣ አካባቢን
የመከለል፣ የሚዘሩ የሰብል አይነቶችንና አስተራረስ ዘዴዎችን መቀያየር፣ውሃን ማቆርና አማራጭ የገቢ
ምንጮችን መፍጠር ይገኙበታል፡፡

2.3.2. የማላመድ ተሞክሮ ጋሬጣዎች
በአንዳንድ የአገራችን አካባቢዎች በተካሄዱት ጥናቶች ውስጥ አነስተኛ ግብርናና፣ ከብት ርቢ
የሚያካሂዱ አርሶ-አደሮችና አርብቶ-አደሮች ከገንዘብ እጥረት በተጨማሪ ስለአየር ንብረት ካለ የመረጃ
እጥረት፣መስኖ መጠቀም የሚያስችል አቅም አለመኖርና የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች ለመጠቀም ካለመቻል
በተጨማሪ የመሬት ጥበትና የሰው ሀይል እጥረት እንዳለ መመልከቱን ጥናቶቹ ይጠቁማሉ፡፡ የገንዘብ
እጥረት ጉዳይ ምርትን የሚያጐለብቱ ግብአቶችን አርሶአደሮች መግዛት እንዳይችሉ አድርጔቸዋል፡፡
የማላመድ ተሞክሮ ወሳኝ ሁኔታዎች በግብርና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሞች በኩል የአርሶ አደሮቹን
የመስክ ላይ ዕውቀት ለማዳበር በመንግስት በኩል ጥረቶች እየተደረጉ ነው፡፡

2.3.3. በቤተሰብ ደረጃ የማላመድ ተሞክሮ ወሳኝ ሁኔታዎች
በአንዳንድ የአገሪቷ አካባቢዎች የተጠኑ ጥናቶች፣ የማላመድ ተግባር ለመፈፀም ብዙ አይነት ወሳኝ
ሁኔታዎች እንዳሉ ያመለክታሉ፡፡ ከነዚህም መካከል ከጾታ፣ የቤተሰብ አባላት ብዛት፣ የከብቶች
ባሌቤትነት፣ የትምህርት ደረጃ፣ ማህበራዊ ሃብት፣ ብድር የማግኘት ዕድል እና ስለአየር ንብረት ያለ
ግንዛቤና የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ጋር የተያያዙ ጉዳዮች በዋነኝነት ይጠቀሳሉ፡፡ በጥናቱ ግኝት
መሠረት ብዙ የቤተሰብ አባላት፣ በቂ የመሬት ይዞታ፣ ሌሎች ኢኮኖሚያዊ ሀብቶች፣ እና የትምህርት
ዕድል ያላቸው የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለወን አደጋ የማላመድ አቅማቸው ከሌሎቹ የተሻለ
መሆኑን ጥናቱ ያመለክታል፡፡ በተጨማሪም ጥናቱ በእናቶች የሚመራ ቤተሰብ ፣ ሃብትና የኤክስቴንሽን
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አገልግሎት በአባወራ ከሚመራ ቤተሰብ እኩል ዕድል የሚያገኝበትን የጾታ እኩልነት አስፈላጊነት
በአፅንኦት ይገልፃል፡፡

2.4. የማላመድ አማራጮች
በኢትዮጵያ ሁኔታ የላቀ አማራጭ ሊባል የሚችል የማላመድ አማራጮችን ለመወሰን የሚያስችል ጥናት
በብቃት አልተሰራም፡፡ በዚህ ውስንነቶችም ቢሆን ግን የሚከተሉት የማላመድ አማራጮች ግምት
ውስጥ ይካተታሉ፡፡ እነዚህ አማራጮች ጥልቅና ዝርዝር ጉዳዮችን የያዙ ሲሆኑ ከዚህ እንዲሚከተለው
የተጠቀሱት ግን ከእያንዳንዱ አማራጭ ጋር የተያያዙ ዋና ዋና ነጥቦች ብቻ ናቸው፡፡

2.4.1. የግብርና ስነ-ምህዳር ስርዓት ላይ የተመሠረተ
ይህ የግብርና ስነ-ምህዳር ስርዓት ላይ የተመሠረተ የማላመድ ማዕቀፍ በኢትዮጵያ ውስጥ በማህበረሰብ
ደረጃ የተሞከረ ነው፡፡ ማዕቀፉ ትኩረት የሚያደርገው ማህበረሰብ ተኮር ተግባራት ላይ ሲሆን ይህም
በአቅም ግንባታ፣ በአካባቢ አጠቃቀምና አጠባበቅ ፣ የተሻሻሉ የግብርና ምርት ስርዓቶችንና የጥቅም
ትስስሮችን የሚያጠናክር ሆኖ ለውጥን ለመላመድ ይረዳል፡፡ የአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭነት
በሚገመገምበት ጊዜ ማዕቀፉ ሰውንና የተፈጥሮ ስርዓትን ማዕከል አድርጐ የሚተነትን ነው፡፡ የመመሪያ
መርሁም የአየር ንብረት ለውጥን ለመቀነስና ለማላመድ የሚያስችል ሳይንሳዊ መረጃ ለማመንጨት
ተፅዕኖዎችና ተጋላጭነቶች በማህበረሰብ ደረጃ ባለ የስነ-ምህዳር ስርዓት ደረጃ መገምገም አለባቸው
የሚል ነው፡፡ እንዲህ አይነቱ መረጃ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም የሚያስችል አቅም በመገንባት
ከካርበን የፀዳ የአረንጔዴ ልማት ኢኮኖሚ በኢትዮጵያ እንዲተገበር ማበረታቻ ሊሆን ይችላል፡፡
የማህበረሰብ ተሳትፎን የሚበረታቱ የፈጠራ መድረኮች በማዘጋጀት አፈፃፀሙ እንዲመቻች ይደረጋል፡፡

2.4.2 የማያጠራጥሩ አማራጮች
በተለያዩ ጥናቶችና የልማት ድርጅቶች የተጠቆሙ፣ በዛ ያሉ ስኬታማነታቸው የማያጠራጥር ለአየር
ንብረት ለውጥ ግብርናው ያለውን የተጋላጭነት መጠን የሚቀንሱ የማላመድ አማራጮች አሉ፡፡ እነዚህ
የማላመድ አማራጮች በዝርዝር ተጠናቅረው የተዘጋጁት በዋነኛነት በብሔራዊ የማላመድ ተግባር
ፕሮግራም፣ በኢትዮጵያ ለአየር ንብረት ለውጥ የማላመድ ፕሮግራም እና የአየር ንብረት ለውጥ ማላመድ
በግብርና ዘርፍ ዕቅድ ፕሮግራም አማካኛነት ነው፡፡ እነዚህ የማላመድ አማራጮች በግብርና ምርምርና
አገር በቀል ልምድ ላይ ተመስርተው በዳበሩ በኢትዮጵያ አርሶ አደርና ከብት አርቢ ለብዙ ጊዜ ጥቅም
ላይ ሲውሉ በነበሩ ምርጥ ተሞክሮዎች ላይ የተመረኮዙ ናቸው፡፡ ተጨማሪ ትኩረት የሚደረግባቸው
ደግሞ የአየር ንብረት ሁኔታን መከታተልና መተንበይ ፣ የአደጋ ጊዜ ዝግጁነት፣ የምግብ ዋስትና ፣
የተቀናጀ ተባይና በሽታ ቁጥጥር እና የመሳሰሉት ናቸው፡፡ እነዚህ አማራጮች መተግበር አሁን ያለውን
የአየር ንብረት ለውጥ/ልዩነት ከመገንዘብ ባለፈ በግብርናው ላይ በሚደረግ ምርምርና ልማት አማካይነት
በሚገኙ የማስተካከያ ዘዴዎች የወደፊቱን ለውጥ/ልዩነት ተገንዝቦ ከወዲሁ ለማረቅ የሚረዳ ነው፡፡
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2.4.3. የአየር ንብረት ገፅታዎች ላይ የተመሰረቱ አማራጮች
የኢትዮጵያ ነባራዊ የአየር ንብረት ለውጥ ገፅታዎች ላይ የተመሠረቱ ለውጡን ለማላመድ የተሰሩ
በጣም ጥቂት የምርምር ውጤቶች ብቻ ናቸው፡፡ በነዚህ ረገድ በጣም ጠቃሚ የሚባለው ምርምር
በአለም ባንክ የተከናወነው ምርምር ነው፡፡ ይህ ከ4 አጠቃላይ የዝውውር ሞዴሎች የሚመነጭ፣ 4
የአየር ንብረት ለውጥ ገፅታዎች (እርጥበታማ 1፣ ደረቃማ 1፣ እርጥበታማ 2 ፣ ደረቃማ ላይ 2) ላይ
የተመሠረቱ፣ የማላመድ አማራጮችን የተመረኮዘ ነው፡፡ በነዚህ ገፅታዎች ላይ ተመስርቶ ባጠናው
ጥናት ባንኩ የመስኖ ሰብል ልማት ማሳደግና በግብርና ላይ የሚካሄድ ምርምርና ልማት ላይ መዋዕለነዋይ ማፍሰስ በብሔራዊ ደረጃ የአየር ንብረት ለውጥን ለማላመድ ለሚደረገው የግብርና ስትራቴጂ
ሁለት ዋነኛ ምሰሶዎች ስለመሆናቸው አሳብ አቅርቧል፡፡

2.4.4. ማላመድ በሰብል ምርትና በከብቶች ርባታ ዘርፎች
በሰብል ምርት ዘርፍ የአየር ንብረት ለውጥ/ተለዋዋጭነትን በተሻለ ሁኔታ ለማላመድ ትኩረት
የሚደረግባቸው አካባቢዎች የሰብል አይነቶችንና ልዩነቶችን እያቀያየሩ መጠቀም ፣ ማዳበሪያ
አጠቃቀምም (በተቻለ መጠን ህይወት ያለው ቢሆን) ፣ የተሻሻለ የአስተራረስ ዘዴ ፣ በተቀናጀ ተባይ
መቆጣጠሪያ የሚከናወን የተባይና በሽታዎች የተሻለ መቆጣጠሪያ ዘዴ እና የመስኖ አጠቃቀም
ማጐልበትን ያካትታል፡፡ የከብቶች ርባታ ላይ ትኩረት የሚደረግባቸው አካባቢዎች አገር በቀል የሆኑ
የተሻሻሉ ዝርያዎችን በአግባቡ መምረጥና ማዳቀል ፣ የተሻሻለ የመኖ አቅርቦትና አመጋገብ ስርዓትን
መጠቀም የከብት ርባታ አደረጃጀት ስርዓትን ማሻሻል ፣ እና የእንስሳቱን አይነት ማብዛትን (ከትላልቆቹ
ከብቶች እስከ አነስተኛ አመንዣጊዎች እንዲሸፈን በማድረግ) ያካትታል፡፡

2.5. የአየር ንብረት ለውጥ ቅነሳ
ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ለአየር ንብረት ለውጥ/ልዩነት አስተዋፅዎ የሚያደርገው አንዱ ጉዳይ
በከባቢ አየር ላይ የሚከማቸው የጋዝ ልቀት (ግሪን ሃውስ ጋዝ) ነው፡፡ እነዚህም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፣
ሚቴን እና ናይትረስ ኦክሳይድ ናቸው፡፡ እንደዚህ አይነት ልቀቶች ከተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ ክስተቶች
የሚመነጩ ናቸው፡፡ ለአለም አቀፍ የነዚህ ጋዞች ልቀት ኢትዮጵያ የምታበረክተው አስተዋፅዎ እዚህ
ግባ የማይባልና ከ0.3% የማይበልጥ ነው፡፡ እንደዚያም ቢሆን ግን ከአሁኑ አግባብነት ያለው ርምጃ
ካልተወሰደ የእነዚህ ጋዝ ልቀቶች መጠን ሊጨምር ይችላል፡፡ ይህንን በተመለከተ ጠቅለል ያሉ
ግኝቶች በአጭሩ ከዚህ እንደሚከተለው ይብራራሉ፡፡

2.5.1. የግሪን ሃውስ ጋዞች (በከባቢ አየር የሚከማቹ ጋዞች) ልቀት ምንጮች
በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የነዚህ ጋዞች ልቀት ምንጮች ግብርና ፣ እንዱስትሪ ፣ ትራንስፖርትና
የግንባታ ዘርፎች ናቸው፡፡ ሆኖም ለልቀቱ የበዛውን አስተዋጾኦ የሚያደርገው ግብርናው ሲሆን 50%
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ያህሉን ይሸፍናል፡፡ ከደኖች ደግሞ ተጨማሪ 37% ይለቀቃል፡፡ ከግብርና እና ተያያዥ ተግባራት አንፃር
በከባቢ አየር ለሚከማቹ ጋዞች ልቀት ዋንኛ ምንጮች እንደሚከተለው ሊገለፁ ይችላሉ፡፡
የሰብል ምርት ከሰብል ምርት ጋር በተያያዘ የነዚህ በካባቢ አየር የሚከማቹ ጋዞች ልቀት ዋነኛ ምንጮች
ደንንና የግጦሽ መሬትን ወደ እርሻ ቦታነት መቀየር፣ ኬሚካል መጠቀም (ለምሳሌ ማዳበሪያ) ፣ መሬትን
ለካርቦን ዳይኦክሳይድና መሰል ጋዞች ልቀት የሚያጋልጡ ተስማሚ ያልሆኑ የአስተራረስ ልምዶች
መተግበርን ያካትታሉ፡፡
የከብት ርባታ ከከብት ርባታ ተግባር የሚወጡ በከባቢ አየር የሚከማቹ (ግሪን ሃውስ ጋዞች) ልቀት
መነሻዎች ከከብቶች አንጀት ውስጥ ተጠንስሶ የሚለቀቅ የሚቴን ጋዝ ፣ የከብቶችን ፋንድያ በአግባቡ
ጥቅም ላይ ካለማዋል ወይም ካለማስወገድ የተነሳ የሚለቀቁ የሚቴን እና ናይትረስ ኦክሳይድ ጋዞች ልቀት
ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡ ከከብቶች ዝርያዎች መካከል የበለጠውን የነዚህ ጋዞች ልቀት የሚያካሂዱት
ቁጥራቸው ወደፊት እየጨመረ ይሄዳል ተብለው የሚጠበቁት የቀንድ ከብቶች ናቸው፡፡ በከባቢ አየር
ላይ ለሚከማቹ ጋዞች (ግሪን ሃውስ ጋዞች)፣ የከብቶች አስተዋፅዎ ሁለት ዋና ዋና መነሻዎች አሉት፡፡
ይህም በየጊዜው እየጨመረ የሚሄደው የከብቶች ቁጥር መብዛት እና አገር በቀል ዝርያዎች የተጋነነ
የበላይነት በመያዛቸው ምክንያት ነው፡፡ ሌላኛው በዚህ በኩል ሊጤን የሚገባው ነጥብ ደግሞ በቀላሉ
ሊፈጭ የማይችለውን ሳርና መሠል መኖዎችን የመጠቀም ሁኔታ ነው፡፡
የተፈጥሮ ሃብት አስተዳደር የተፈጥሮ ሃብትን በአግባቡ ማስተዳደር አለመቻል ውድና ተፈላጊ
ሃብቶችን ከማሳጣት ባለፈ ከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ (ግሪን ሃውስ ጋዝ) ጋዞችን ልቀት በመጨመር
ለአየር ንብረት ለውጥ መከሰት ጐላ ያለ ድርሻ ይወስዳል፡፡ በዚህ ረገድ ትኩረት ሊደረግባቸው የሚገቡ
ጉዳዮች ፣የአፈር መሸርሸር፣ የመሬት መራቆት ፣ የደን መመንጠር ፣ መሬትን ለተለያየ ጥቅም ማዋል ፣
በረሃማነት ፣የሣር ምድርና የጫካ ቃጠሎን ያካትታል፡፡

2.6. ከግብርና የሚወጡ ከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ ጋዞችን መቀነስ
በከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ ጋዞችን ልቀት ለመቀነስ ከሰብል ምርትና ከብት ርባታ የሚወጡ አንዳንድ
ዘዴዎች ያስፈልጋሉ፡፡ ይህም በመጀመሪያ ደረጃ ምርትን የሚያጐለብቱና በከባቢ አየር የሚከማቹ
ጋዞች ልቀትን የሚጨምሩ ተግባራትን መቀበል ግድ የሚል ይሆናል፡፡ እነዚህ ተግባራት በተቻለ
መጠን በአጭሩ በሚከተሉት አንቀጾች ተጠቃለው ይቀርባሉ፡፡

2.6.1. ከሰብል ምርት የሚወጡ ከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ ጋዞችን ልቀት መቀነስ
ካርቦንን በብዛት በያዘ የሰብል ተረፈ ምርት ኌላ ቀር በሆነ አስተራረስ ዘዴ እና ህይወት አልባ ማዳበሪያን
መጠቀም ከመጨመሩ አንጻር ከሰብል ምርት የሚወጣው ከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ ጋዞች ልቀት
መጠን በሚቀጥሉት ሃያ አመታት በፍጥነት እየጨመረ እንደሚመጣ ተተንብያል፡፡ ይህንን የልቀት

ለፖሊሲ አውጪዎች የሚቀርቡ የማጠቃለያ ሪፖርቶች | 21

መጨመር ለመቆጣጠር የሰብል ምርት መጠንን ሳይቀንስ ጠብቆ ልቀቱን መቀነስ የሚያስችል ቴክኒኮችን
ግብርና ስራ ላይ ማዋል የተሻለ ይሆናል፡፡ ለእንደዚህ አይነቱ ተግባር የሚከተሉትን ቴክኒኮች መጠቀም
ያስፈልጋል፡፡ እነዚህም አፈር ካርቦንን ለማቆር የሚያስችለውን የተሻሻለ የአፈር ቁጥጥር ዘዴዎችን ፣
ካርቦንና ናይትሮጅንን በአጥጋቢ ሁኔታ ለመጠቀም የሚያስችል የማዕድናት አጠቃቀም ዘዴ የተሻሻለ
የአስተራረስ ዘዴና የአፈር አጠባበቅ ዘዴዎችን የተቀናጀ ድብልቅ የሰብል ከብቶች የግብርና ደን
ምርት ስርዓት ዘዴን መጠቀም የአፈርና ውሃ አጠባበቅ ስርዓት ለምሳሌ የእርከን ስራ ፣ ውሃ ማቆርና
የመሳሰሉትን ቴክኒኮች ያካትታል፡፡

2.6.2. ከከብቶች ርባታ የሚወጣውን በከባቢ አየር ላይ የሚከማች ልቀት መቀነስ
ከከብቶች ርባታ የሚወጣው የጋዝ ልቀት የተያያዘው አገሪቷ ካላት ብዛት ያለው የከብቶች ቁጥር ፣ በቂ
የሆነ ምርት የማይሰጡ የአገር ውስጥ ዝርያዎች በአንፃራዊነት የበላይነት የያዙ በመሆናቸወና አጥጋቢ
ያልሆነ የመኖና አመጋገብ ስርዓት ከመኖሩ ጋር ነው፡፡ በዚህም የተነሳ የአነስተኛ ከብት አርቢዎች
ምርትና ምርታማነት ከሚጠበቀው በታች ሆኖ ይገኛል፡፡ እንደዚህ አይነቱ የምርትና ምርታማነት
ችግር የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም እንዲሁም የመኖና አመጋገብ ስርዓትን በማሻሻል ፣
የተመረጡ ዝርያዎችን በማዳቀል ፣ የጤና አጠባበቅ አገልግሎትን በማሻሻል ፣ የግብርና ስርዓትን
በማቀላጠፍ ፣ የተሻሻሉ የእንስሳት ክብካቤ እና የተሻሻለ የአስተዳደር ዘዴዎችን በመጠቀም መቅረፍ
ይቻላል፡፡ ከላይ የተጠቀሱትን ቴክኒኮች በማጠናከርና በማሻሻል ከዚሁ ጋር በተጔዳኝ የከብቶችን
ቁጥር መቀነስ ፣ ምርታማ ያልሆኑ እንስሳትን በማስወገድ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው እንስሳት በአግባቡ
ምርታማ የማድረግ ዕድል ይፈጥርለታል፡፡ እንዲህ አይነቱ የአሰራር ለውጥ ገበያ ተኮር የምርት ስርዓት
ስለሚያበረታታ በአጭር ጊዜ ጥራት ያለው የእርድ ከብትና ስጋን ለአገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ገበያ
ተፈላጊ የሆነ ምርት በከፍተኛ መጠን ለማቅረብ ያስችላል፡፡
የከብቶች ምርት ተፈላጊነት መጨመርና በከፍተኛ ፍጥነት ለገበያ መቅረብ ፣ በአንድ እንስሳ ሊለቀቅ
የሚችለውን ከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ ጋዞችን ለመቀነስና የእንስሳትን ቁጥር(ብዛት) ለመቀነስ
የሚያስችል ዋነኛ ስትራቴጂ ነው፡፡ በእርግጥ እዚህ ጋር በጥሞና ሊታሰብ የሚገባው ጉዳይ በአብዛኛው
በአገሪቷ ያለው የአስተራረስ ዘዴ በከብቶች ብዛት መቀነስ የተነሳ የሰብል ምርት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ
ሊያሳድር እንደሚችል ነው፡፡ ሆኖም እንዲህ አይነቱ ችግር ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያዎችን አገልግሎት
ላይ በማዋል ሊቀረፍ የሚችል ይሆናል፡፡
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3. የወደፊት ትኩረት እና የፖሊሲ አቅጣጫዎች
3.1. የወደፊት ትኩረት
የአየር ንብረት ለውጥ በኢትዮጵያ ግብርና ላይ ያስከተለውን ውጤት በተመለከተ “የአየር ንብረት
ለውጥ በኢትዮጵያ” የመጀመሪያ ግምገማ ሪፖርት ፣ ዋነኛ ግኝቶች የሚከተሉትን የመደምደሚያ
አሳቦች አካቷል፡፡
1.

የአየር ንብረት ለውጥ ሊከሰት የነበረ ፣ የከፋ ጉዳቶችን በሰብልና እንስሳት ምርት እንዲሁም
በምግብ ዋስትና እና በብሔራዊ ኢኮኖሚ ላይ እያስከተለ የሚቀጥል መሆኑን

2. የኢትዮጵያ ግብርና በአልተጠበቁ የአየር ጠባዮች አማካይነት ተጋላጭ ሆኖ እንደሚቀጥል
3. እስካሁን ሲሰራባቸው የቆዩ ባህላዊም ሆነ ሳይንሳዊ የማላመድ ዘዴዎች ወደፊት ሊመጣ
ያለውን የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳት ለመቋቋም በቂ አለመሆናቸው፡፡
4. የአየር ንብረት ለውጥ ክስተቶችን ለመቀነስ የሚያስችሉ እርምጃዎችን አግባብነት ባለው
ተግባር ማጠናከር እንደሚያስፈልግ፡፡

3.2. የፖሊሲ አቅጣጫዎች
ስለወደፊት ሁኔታ በተተነበዩ አሳቦች ላይ ተመስርቶ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን አሉታዊ
ተፅዕኖ ለመቀነስ አግባብነት ያለው ፖሊሲ መቅረፅና መተግበር አስፈላጊ ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን በአየር
ንብረት ለውጥ የተነሳ በአገሪቷ ውስጥ በግብርናና ምግብ ዋስትና ላይ የሚደርሰውን አሉታዊ ተፅዕኖ
ለመቀልበስ/ ለመቋቋም የሚያስችል የፖሊሲ አቅጣጫዎችና ስትራቴጂዎች አልነበሩም ማለት
አይደለም፡፡ መንግስት አግባብነት ባላቸው ድርጅቶች ጥናትና ምክር አማካይነት የአየር ንብረት
ለውጥን በተመለከተ አካታች ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን አስቀምጧል፡፡ ስለዚህም በዋነኝነት
ቀጣይ የፖሊሲ አቅጣጫ የሚሆነው እነዚህን ጥረቶች በቂ በሆኑ የፖለቲካና ገንዘብ ድጋፍ በማጠናከር
እንዲሁም የአፈፃፀም አቅምን በማሻሻል ይሆናል ማለት ነው፡፡ መንግስት ስለችግሩ ያለው ግንዛቤና
መወሰድ ስለሚገባው የተግባር እንቅስቃሴ ከአየር ንብረት ጋር ተስማሚ የሆነ የአረንጔዴ ኢኮኖሚ
ስትራቴጂ ሰነድ ውስጥ (ሰነድ 1 እና 2) ሰፍሮ ይገኛል፡፡ ሌላው ሊጤን የሚገባው ጉዳይ በሌሎች
ፕሮግራሞች/ፕሮጀክቶች አማካኝነት ድጋፍ ሰጪ ተግባራት በመከናወን ላይ እንደሚገኙ ነው፡፡
ለምሳሌ ከብዙ በጥቂቱ ምርታማ የሴፍቲ-ኔት ፕሮግራም እና ተዛማጅ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት፣
የአየር ጠባይ ትንበያ፣ የግብርና ምርትና ኤክስቴንሽን ስርዓት አቅምን በብሔራዊ ደረጃ በማጠናከር
ለማህበረሰብ አገልግሎት የሚውሉ እንደ መስኖና መሠረተ ልማት አይነቶችን በማሳደግ የሚከናወኑ
ናቸው፡፡
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ግብርና እና የምግብ ዋስትና
የአርብቶ አደር እና ከፊል አርብቶ አደር ስርዓት

1. መግቢያ
አርብቶ አደርነት በአለም ሁሉ የተለመደ ተግባርና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ አካል ነው፡፡ ግማሽ ቢሊየን
ያህል ለሚደርሱ ህዝቦችም ዋነኛ መተዳደሪያቸው እንደሆነ ይገመታል፡፡ ከሰሃራ በታች የሚገኙ አፍሪካ
አገራት የግጦሽ መሬት ፣ የመካከለኛውና ሰሜን እስያ እና ሰሜን አውሮፓ ብርዳማ የሳር ምድር እና
የአለም ከፍተኛ ተራራማ የሳር ምድሮች በሙሉ አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች የሰፈሩበት
ቦታ ነው፡፡ በአፍሪካ የሚገኘው የአርብቶ አደሮች ቁጥር 268 ሚሊየን እንደሚሆን ሲገመት ይህም
ከሩብ በላይ የሆነውን የአህጉሪቷን የህዝብ ብዛት ድርሻ ይዞ 43% የሚሆነው የአህጉሪቷን ጠቅላላ
የቆዳት ስፋት የሚሸፍን ሆኖ ይገኛል፡፡
ከአገሪቷ አጠቃላይ የህዝብ ብዛት 15% ማለትም 14 ሚሊየን ያህል ድርሻ እንዳለው የሚገመተው
የኢትዮጵያ አርብቶ አደር ህዝብ ብዛት ከአለም በብዛት ከላቁት ውስጥ ይመደባል፡፡ በዋነኛነትም
በአፋር ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ፣ ጋምቤላ ፣ ኦሮሚያ እና ሶማሌ ክልሎች ውስጥ ይገኛሉ፡፡ አርብቶ
አደሮች በ124 ወረዳዎች ፣ በ25 ዞኖችና በ7 ክልሎች ውስጥ ይገኛሉ፡፡ እነዚህም አካባቢዎች በረሃማና
ከፊል በረሃማ ሲሆኑ ከአገሪቷ አጠቃላይ የቆዳ ስፋት 65% ድርሻ ይወሰዳሉ፡፡ እነዚህ የግጦሽ መሬቶች
ከባህር ጠለል በላይ ከፍታቸው ከ 1,500 ሜትር በታች ሲሆን አማካይ የዝናብ ስርጭት መጠናቸው በ
100 እና 700 ሚሊሜትር መካከል ይገኛል፡፡
አርብቶ አደሮች አካባቢ የሚካሄደው የከብቶች ርባታ በአገሪቷ ብሔራዊ ኢኮኖሚ ላይ እየጨመረ
የመጣ ድርሻ በመያዝ ላይ ይገኛል፡፡ ከ2005-2013 (እ.አ.አ.) ባሉት አመታት በህጋዊ መንገድ ለውጭ
አገር ገበያ የቀረቡት የቁም ከብቶች ቁጥር ከ 163,000 ወደ 680,000 ከፍ ብሏል፡፡ ወደ ውጪ የተላከው
የስጋ አቅርቦትም ከ 7,717 ቶን ወደ 16,500 ቶን ከፍ ብሏል፡፡ ብዙዎቹ እነዚህ የቁም ከብቶችና የስጋ
ምርቶች በዋነኛነት የሚቀርቡት ከአርብቶ አደሩ አካባቢ ነው፡፡ ሆኖም ይህንን ጠብቆ ለመቆየትና
የሚገኘውን ትርፍ ለማስቀጠል ለአርብቶ አደሩ የምርት ስርዓት ድጋፍ ማድረግ ግድ ይላል፡፡

2. በኢትዮጵያ በረሃማ አካባቢዎች ያሉ ተግዳሮቶች
ወደ ውጪ የሚላኩ የቁም ከብቶችና ሥጋ አቅርቦት አስደናቂ ተግባር በመፈፀም ድርሻውን እየተወጣ
ያለው የአርብቶ አደሩ ስርዓት በብዙ ተግዳሮቶች ውስጥ በማለፍ ነው፡፡
ስትራቴጂያዊ ዝውውር በኢትዮጵያ ያለውን የአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር የከብት ርባታ
አስተማማኝና ብቃት ያለው ከማድረግ አንፃር ለከብቶች የተሻለ የግጦሽና ውሃ አቅርቦት ለማግኘት
ከቦታ ወደ ቦታ መዘዋወር አስፈላጊ ሆኖ ይታያል፡፡ የአፍሪካ ህብረት ይህንን ስትራቴጂያዊ ዝውውር
የሚለውን ሃረግ የሚጠቀመው እንዲህ አይነቱ ዝውውር እንዲሁ በዋል ፈሰስ የሚካሄድ ሳይሆን
የዝናብ ስርጭት በከፍተኛ መጠን ልዩነት በሚያሳይባቸው አካባቢዎች ዝናብ አጠርነት ስለሚያጋጥምና

ምርታማነትን ለማሳደግ በምክንያታዊነት በተጠና መንገድ የሚካሄድ እንቅስቃሴ ማለት ነው በማለት
እውቅና ሰጥቶታል፡፡ እንዲያም ሆኖ ግን እንዲህ አይነቱ ዝውውር በእርሻ መሬት ይዞታ ፣ አካባቢያዊ
ግጭቶች እና የግለሰብ የግጦሽ መሬት ይዞታ አማካይነት ከፍተኛ እክል እያጋጠመው ይገኛል፡፡
ከዚህም በተጨማሪ ለግጦሽ ስምሪት ምርታማ የሆኑ ቦታዎች በከፍተኛ ሁኔታ በሚስፋፋ አረም
በመወረራቸው አማካይነትም የግጦሽ መሬት ይዞታ እየቀነሰ ይገኛል፡፡

የአየር ንብረት ሁኔታና ድርቅን መቋቋሚያ ዘዴ
ያለፈ ጊዜ የአየር ንብረት መረጃን መተንተንና የወደፊቱን አዝማሚያ መተንበይ በአርብቶ አደሮች
አካባቢ ሳይንሳዊ እርግጠኝነት የሚታይበት አይደለም፡፡ ሆኖም ግን ቢያንስ ሁለት አይነት ማስረጃዎች
የተሻለ እርግጠኝነት ይታይባቸዋል፡፡ አንደኛው በአንዳንድ አካባቢዎች አርብቶ አደሮች ለድርቅና
ሌሎች አደጋዎች እንዳይጋለጡ የከብቶቻቸውን አይነትና መጠን መከላከያ አድርገውት ይታያል፡፡
ለምሳሌ ብዛት ያለው ግመሎች ባለቤት መሆን ድርቅን ሊቋቋሙ የሚችሉ እንስሳት ባለቤት መሆን
ነው፡፡
ሁለተኛው፣ የህዝብ ብዛት እየጨመረ በመሄዱ የተነሳ ፣ ካለፉት ጊዜያት በበለጠ ሁኔታ ሰዎች
በድርቅ እየተጠቁ መሆናቸው ይስተዋላል፡፡ እነዚህ አይነት ጥቃቶች ደግሞ በአርብቶ አደሩ አካባቢ
የሚታየውን መጠን ሰፊ ውድመቶች ያካትታሉ፡፡ ይህም ለማገገም ብዙ አመታትን የሚጠይቅ ነው፡፡
የከብቶች መኖ - የግጦሽ መሬት ይዞታ እየቀነሰ ከመሄዱ ጋር በተያያዘ ለአርብቶ አደሩ ከብቶች የተጨማሪ
መኖ አስፈላጊነት ጉዳይ ይነሳል፡፡ ለአርብቶ አደሩ አካባቢ ከግል ዘርፍ አካባቢ አንዳንድ የከብቶች
መኖ አቅርቦት እድገት እየተስተዋለ ቢሆንም እስከ አሁንም ድረስ በቂ የሆነ የመኖ አቅርቦት ችግር
ይስተዋላል፡፡ በነዚህ የአገሪቱ አርብቶ አደር አካባቢዎች የተሰራ የመስክ ጥናት እንደሚያመለክተው
የአገር ውስጥ ዝርያዎች ርባታ ምርታማነት መጠነኛ በሆነ ተጨማሪ የመኖ አቅርቦት አማካይነት
በእጅጉ የሚሻሻል መሆኑን ነው፡፡
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3. የትኩረት አቅጣጫ
የግጦሽ መሬት መራቆትን ለማስቀረትና እንዲያንሰራራ ለማድረግ እንዲሁም ምቹ የአኗኗር ሁኔታና
አገልግሎትን ለማሻሻል በአገሪቷ የአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢ ለውጥ ሊያመጣ
የሚያስችል ተጨማሪ መዋዕለንዋይ ማፍሰስ እንደሚገባ በስፋት ተቀባይነት አግኝቷል፡፡
ለኢትዮጵያ በረሃማና ከፊል በረሃማ አርብቶ አደር የግጦሽ ቦታዎች ፣ ኢኮኖሚያዊ ፣ ባህላዊ እና ማህበራዊ
ቀጣይነት ያለው በጣም አስፈላጊ ስትራቴጂ እንደመሆኑ መጠን አርብቶ አደርነት ላይ መዋዕለ ነዋይ
ማፍሰስ ለአካባቢው ማህበረሰብ የለት ተለት ኑሮን ለማሻሻል የስነ ምህዳር ስርዓቱን ለመጠበቅ የዱር
እንስሳት ክብካቤን ለማጐልበትና ባህላዊ እሴቶችንና ልምዶችን ለማጠናከር ይረዳል፡፡ የሳር ምድር
ካርቦንን የማመቅ አቅም እንዳለው በመገንዘብ በግጦሽ መሬት ይዞታዎች ላይ የመዋዕለ- ንዋይ ፍሰትን
መጨመር የካርበን መጠንን ከማመቅ ባለፈ የከብት ርባታ ምርትን ለማሻሻል የሚያስችል ይሆናል፡፡
ስለዚህ የግጦሽ መሬት አስተዳደር ልምዶችን በማሻሻል (መራቆትን በመከላከልና መልሶ በማልማት)
ወደ ነባር ይዞታ የአስተዳደር ስርዓት በመመለስ እንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ መዘዋወርን በማጠናከር
ኢትዮጵያ የካርቦን መጠንን ለማመቅ የተጠናከረ ትኩረት ልትሰጥ እንደሚገባ የመፍትሄ ሀሳብ ቀርቧል፡፡
የግጦሽ መሬት ክብካቤ ለማሻሻል ሲባል የሚፈሱ መዋዕለ ንዋዮች ድርቅ የሚያስከትለውን ጉዳት
ለመቀነስ ትልቅ አስተዋፅኦ አላቸው ፡፡ በተጨማሪም ከአርብቶ አደርነት በመውጣት ላይ ያለውና
እያደገ ለሚሄደው የህዝብ ቁጥር አዲስና የተሻሻለ የአኗኗር ሁኔታ ለመፍጠር የተሻለ የአኗኗር ሁኔታ
ሊከሰቱ የሚችሉ አማራጮች ላይ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ በጣም ጠቃሚ ይሆናል፡፡

ለአምራች አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች የሚሰጠውን የምግብ አቅርቦትና ከበሽታ
ተጠብቀው እንዲቆዩ የሚያስችል የእንስሳት ጤና አጠባበቅን በማሻሻልም በስትራቴጂ የታገዘ ተጔዳኝ
ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ቀደም ሲል በቁጥቋጦ የተወረሩ ሰፊ ቦታዎች ወደ ምርታማ የግጦሽ
ይዞታ ለመመለስና ቀጣይ ወረራን ለመከላከል የሚያስችል የተለየ ስትራቴጂም አስፈላጊ ነው፡፡
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በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የአርብቶ አደር አኗኗር ስርዓት ከግብርና ስራ አንፃር ሲታይ ግልፅ ግንዛቤ
የተወሰደበት አይደለም፡፡ ምናልባትም ይህ ሊሆን የቻለው ፖሊሲ አውጪዎቹ ከአርሶ አደር ቤተሰብ
የመጡ በመሆናቸው ሊሆን ይችላል፡፡ በዚህም ምክንያት የድህነት ትንተና ፣ የምግብ ዋስትና ፣ የህዝብ
አኗኗር ሁኔታን የመተንተን ፣ የአየር ንብረት ለውጥ አዝማሚያን የመገንዘብና የመተንበይ የአየር
ንብረት ለውጥ ማላመድ/ቅነሳ መልካም አጋጣሚዎችና አደጋዎች እንዲሁም የልማት ርዳታና መዋዕለ
ነዋይ ፍሰት ተፅዕኖን ያካተተ የአርብቶ አደር አካባቢ ምርምር እንዲደረግ ለሚሰጥ ድጋፍ ትኩረት
እንዲሰጥ ይመከራል፡፡
የተለያዩ ይዘቶችና አይነቶች ያሉትን የአገሪቷን የግጦሽ መሬት በተሻለ ሁኔታ ለመገንዘብ እና በአካባቢ
የአየር ጠባይ ክስተቶች ፣ በሽታዎች ፣ በግጦሽ መሬት አስተዳደር ላይ በሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችና
ግጭቶች ሳቢያ የሚመጣውን ተፅዕኖ በመረዳት በተሻለ ዕቅድ ለማልማትና የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት
ለማሳለጥ በክልሎች የሚደረግ ምርምር በተለይም በአፋር ሶማሌ ፣ ቦረና (ደቡብ ኦሮሚያ) እና ደቡብ
ኦሞ (ደቡብ ብ/ብ/ህ/ክ) አስፈላጊ ነው፡፡
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ብዝሃ ህይወትና የሥነ-ምህዳር ስርዓት

1. መግቢያ
ከቅርብ አመታት ወዲህ የብዝሃ-ህይወትና የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳዮች በኢትዮጵያ ውስጥ ቁልፍ
ጉዳዮች ሆነዋል፡፡ ብዝሃ-ህይወት በዚህ ሰነድ ውስጥ የዱር እፅዋትና እንስሳትን እንዲሁም የእርሻ
ሰብሎችና ከብቶችን ያጠቃለለ ይሆናል፡፡ በአገሪቷ ውስጥ ዋነኛ አካባቢያዊ ችግሮች የሚባሉት የመሬት
መራቆት ፣ የአፈር መሸርሸር ፣የደን ጭፍጨፋ፣የብዝሃ-ህይወት መመናመን (የዱርና ለማዳ የብዝሃህይወትን (በከተተ መልኩ) ፣ በረሃማነት ፣ በየጊዜው የሚመጣ ድርቅና ጐርፍ እና የአየር ብክለት
ናቸው፡፡ አብዛኛው የአገሪቷ አካባቢዎች ደረቅማ ውሃ አዘል ፣ መለስተኛ እርጥባማ ፣ ፣ ከፊል በረሃ
እና በረሃ በመሆኑ ለድርቅና ለበረሃማነት የተጋለጠ ሆኖ ይገኛል፡፡
አገሪቷ በህዝብ ብዛት እና በተያያዘ ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ የአኗኗር ልምዶች የተነሳ ጫና የበዛበትና
የተራቆተ ደጋማ የስነ-ምህዳር ስርዓት አላት የአብዛኞቹ ድርቅ ፣ ርሃብ እና ጐርፍ የመሳሰሉት አደጋዎች
መነሻ ከአየር ንብረት ጋር የተያያዘ ቢሆንም በሰዎች ያልተገደበ እንቅስቃሴና ድህነት ምክንያትም
የተፈጥሮ አካባቢ ውድመት ክስተቱን በእጅጉ አባብሶታል፡፡ የግብርና መስፋፋት የሚከናወነውም
ደኖችና መሰል የተፈጥሮ ዕፅዋትና የዱር ህይወት ሃብት ላይ ውድመት እየተካሄደ በመሆኑ የዕፅዋትም
ሆነ እንስሳት ብዝሃ-ህይወት መመናመንን በማስከተል በመጨረሻም በአጠቃላይ ወደ አካባቢያዊ
ውድመት ያመራል፡፡ በዋነኛነት በግብርና መስፋፋትና ለማገዶ የሚውል ፍጆታ እየጨመረ በመምጣቱ
የደን መመናመን በከፍተኛ መጠን ይስተዋላል፡፡ እንዲህ አይነቱ ሂደት በብዝሃ ህይወት ላይ ከፍተኛ
ጉዳት በማስከተል ወደ በረሃማነት የሚመራ ነው፡፡ የግብርና ስራ በከባቢ አየር ለሚከማቹ ጋዞች ልቀት
ችላ የማይባል አስተዋፅኦ ስላለውም ግብርና በሰው ስራሽ ሁኔታ ምክንያት ለሚመጣ የአየር ንብረት
ለውጥ ዋና መንስኤ ነው፡፡
ዋነኛው የአየር ንብረት ተለዋዋጭነት እንደ ዝናብ ስርጭት ተለዋዋጭነት (አመታዊና ወቅታዊ)
አይነቱ ፣ የሰብሎችን ከወቅቶችና ከገበሬዎች ምርጫና የቴክኖሎጂ ትግበራ ጋር ያላቸውን ቁርኝት
በማስተጔጐል ፣ በተወሰነ አካባቢ የሚገኝ የሰብል ብዝሃ-ህይወት ላይ ተፅዕኖ ያሳድራል፡፡ የሰብል
አይነት (ተለያይነት) ሲቀንስ ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ ቅነሳና መላመድ አቅምም አብሮ ይቀንሳል፡፡
የኢትዮጵያ መንግስትም ለእነዚህ አስከፊ ጉዳቶች ትኩረት ሰጥቶ ለመቋቋም የሚያስችል ዘዴ በመንደፍ
ጥረት እያደረገ ይገኛል፡፡ በእርግጥም አንዳንዶቹ እንዲህ አይነቶቹ ጥረቶች ጉዳት ያጋጠማቸው
የአካባቢው ማህበረሰቦች ላይ የአመለካከት ለውጥ ያሰረፀ ስትራቴጂ ማመንጨት ችሏል፡፡ አንዳንድ
የስትራቴጂ ርምጃዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የአየር ንብረት ለውጥና የማላመድ ዘዴዎችን
የሚመለከቱ በብሔራዊ ደረጃ የአካባቢ ልማትና ትግበራ ፣ እንዲሁም የፖሊሲ/ፕሮግራም እና
ፕሮጀክት ፣ ፈር ቀዳጅ እንቅስቃሴዎችን ያካተቱ ናቸው፡፡ እንዲህ አይነቶቹ እንቅስቃሴዎች ከአየር
ንብረት ጋር ተያያዥነት ያላቸው አደጋዎች የሚያስከትሉትን አላስፈላጊ ውጤቶች ለመቀነስ ጥቅም
ላይ ሊውሉ ይችላሉ፡፡

2. የብዝሃ-ህይወትና የስነ-ምህዳር ስርዓት ቡድን ቁልፍ ግኝቶች
ቁልፍ ግኝቶች፡
2.1. የአየር ንብረት ለውጥ ሥነ-ምህዳር ስርዓትና ብዝሃ-ህይወት ሃብቶች ላይ
እያሳደረ ያለው ተፅዕኖ አጠቃላይ አዝማሚያ
•

ከአንዳንድ በተናጠል ከተነሱ ጥናቶች በቀር፣ በምርምር ሥራ በኩል ትልቅ ክፍተት በመኖሩ፣
ለመመርመርም ሆነ የአገሪቷ ስነ-ምህዳር ስርዓት ያለውን ዕምቅ የቅነሳና ማላመድ የአየር
ንብረት ለውጥ ተፅዕኖን አቅም በቅጡ ለመመርመር የሚያስችል የመረጃ ቋት እጥረት
ይስተዋላል፡፡

•

ከተገኙት ጥቂት መረጃዎች ላይ በመመስረትም በዚህ ጥናት የተካተቱት ሁሉም የሥነምህዳር ስርዓትና የግብርና ብዝሃ-ህይወቶች ለአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭና ተጠቂ ሆነው
ተገኝተዋል፡፡

•

የሙቀት መጠን መጨመር ፣ የእሳት ቃጠሎና መከሰት ተባብሶ መቀጠልን አስከትሏል፡፡
የተባዮችና በሽታዎች መከሰትም ከሙቀት መጠን መጨመር ጋር ተያይዞ የሚታይ ሲሆን
ይህም ለብዙዎቹ የሥነ-ምህዳር ስርዓቶች የአደጋ አመላካች ነው፡፡

•

በአጠቃላይ የአየር ንብረት ለውጥ የሥነ-ምህዳር ስርዓቶችን ፣ ዝርያዎችን እና የእንስሳትን/
ዕፅዋት መኖሪያዎችን በሚከተሉት መንገዶች እንደሚያውክ ይጠበቃል፡፡

•

ዋነኛ የሥነ-ምህዳር ስርዓቱ እንቅስቃሴን ሂደትና በውስጡ የሚካሄዱ እንቅስቃሴዎችን
መስተጔጐል በማባባስ፣

•

አገር በቀል የሆኑትን ዕፅዋትና እንስሳት ከነባር ቀያቸው በማፈናቀል ፣

•

ዕፅዋትና እንስሳት የተለመደው የህይወት ዑደትና እንቅስቃሴያቸው የሚካሄድበትን የተወሰነ
ጊዜ በማዛባት፣

•

መጤ ዝርያዎችና በሽታዎች እንዲስፋፉ በማድረግ ፣

•

የተፈጥሮ መኖሪያዎች እንዲራቆቱና እንዲጠፉ በማድረግ ፣ ለምሳሌ ተሰዳጅ አዕዋፍ
የሚያርፉበትንና ዕንቁላል የሚፈለፍሉበት ቦታ በማጥፋት

•

የዝርያዎች ብዛትና ቁጥር መቀነስ የተለያየ ዝርያ ባህሪይ እየጠፋ ተመሳሳይነት መብዛት ፣
የብዝሃ-ህይወት መቀነስ ወይንም ጨርሶ ማጥፋት ናቸው፡፡
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2.2. በሥነ-ምህዳር ስርዓቶችና ብዝሃ-ህይወት ላይ የአየር ንብረት ለውጥ
የሚያስከትለው ተፅዕኖ የታየባቸው ሁኔታዎች
•

ኃይለኛ የድርቅ ሁኔታ ባለበት ጊዜ የሚኖረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን መጨመር በደረቃማው
አፍሮሞንቴን ደን ውስጥ ብዛት ያላቸው ዛፎች እየደረቁ መገንደሳቸውን ተመራማሪው አይነኩሉ
እና ተባባሪዎቹ (በ2011, እ.አ.አ.) ሪፖርት አድርገዋል፡፡

•

በአንዳንድ ጥናቶች ደግሞ እርጥባማው የሞንቴን ደን ደግሞ አሁን ባለው የአየር ንብረት ካለው
የ 23.11% ይዞታ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ወደ 22.38% ዝቅ እንደሚል ተተንብያል፡፡
በተመሳሳይም ደረቃማው ሁሌ ለምለም ሞንቴን ደን አሁን ካለበት 9.01% ሽፋን በአየር ንብረት
ለውጥ የተነሳ ወደ 1.72% እንደሚወርድ ተተንብያል፡፡ (ሽ ሚት እና ጔደኞቹ 2012 (እ.ኤ.አ)

•

በኢትዮጵያ ከ85% በላይ የሚሆነው በከባቢ አየር የሚከማቹ ጋዞች ልቀት መንስኤ ከግብርናና
ደን ዘርፎች የወጣ ነው፡፡ (ከአየር ንብረት ጋር ተስማሚ የአረንጔዴ ልማት 2011) የሰብል
እርሻ ለጋዞቹ ልቀት አስተዋፅኦ የሚያደርገው ማዳበሪያ ጥቅም ላይ ስለሚውል እና ወደ መሬት
ከሚጣለው ከሰብል ተረፈ ምርት የሚወጣ ናይትረስ ኦክሳይድም ስለሚለቀቅ ነው፡፡

•

በግርማ መገርሳ (2014 እ.አ.አ.) ሪፖርት መሠረት በአንድ አካባቢ በገበሬዎች ጥቅም ላይ ከሚውል
ከ 18 የሰብል ዝርያዎች መካከል 44.4% የሚሆኑት በተለያዩ ምክንያቶች ጠፍተዋል፡፡ 11.1%
የሚሆነው አልፎ አልፎ ምርት ሲሰጥ ከአጠቃላይ የምርት ስርዓቱ ውስጥ በተለያየ የምርት ደረጃ
የገባው 44.4% ብቻ መሆኑ ተገልጿል፡፡ ለጠፉት ዝርያዎች የአየር ንብረት ለውጥና የመሬት
መራቆት በሥራ ላይ ከዋለው የኤክስቴንሽን ስርዓት አገልግሎት አቅም ማነስ እኩል ትልቁን
ሚና ተጫውተዋል፡፡ እንዲህ አይነቱ ሁኔታም በመስክ ደረጃ የገበሬውን ዝርያዎች መጠበቅ
የሚያስችል ክብካቤ ሊኖር እንደሚገባ ያመለክታል፡፡

3. የፖሊሲ አመላካቾች
3.1. አንገብጋቢ ጉዳይ
የአየር ንብረት በከባቢ እና ብዝሃ-ህይወት ላይ የሚያስከትለውን ጉዳትና አስከፊነት በተመለከተ
በፖሊሲ አውጪዎችና ወሳኝ አካላት እየጨመረ የመጣ የአካባቢ ግንዛቤና ለጉዳዩ ትኩረት መስጠት
ይስተዋላል፡፡ ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው ያደረገው መጠነ ሰፊ የሆነው የአየር ንብረት ለውጥ
በማህበራዊ ፣ ባህላዊ ኢኮኖሚያዊና አካባቢያዊ እሴቶች ላይ እያስከተለ ባለው ችግር አማካኝነት ነው፡፡
ከዚህም በተጨማሪ የነዚህ ተደራራቢ ችግሮች ተፅዕኖ ድህነትን ለመከላከልና ለመቀነስ በሚደረገው
ጥረት ላይ እንቅፋት ይፈጥራል ፡፡ አሁን አገሪቷ በተያዘችው የትራንስፎርሜሽን ለውጥ ሂደት ፈጣን
ልማት ለማምጣት እንዲቻል የፖሊሲ አውጪዎችና ውሳኔ ሰጪ አካላት ከመቼውም ጊዜ በላይ ይሄ
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የትራንስፎርሜሽን ለውጥ በውስብስብ የአየር ንብረት ለውጥ ይዘት ምክንያት እንዳይስተጔጐል፣
በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተዋል፡፡
ስለዚህ ፖሊሲን የመከለስ ፣ አዳዲስ ተቋማትን የማቋቋምና የመዋቅር ማስተካከል አስፈላጊነት
ከመቼውም ጊዜ በላይ አንገብጋቢና ወቅታዊ ነው፡፡ እንዲህ አይነቱ ሂደት ሲጀመር ፣ የሚከናወኑ
የልማት ተግባራት ጥረት ፣ ከብዝሃ-ህይወትና የሥነ-ምህዳር ስርዓት ክብካቤ ስትራቴጂ ጋር ተጣምሮና
ተቀናጅቶ እንዲሄድ ማድረግ በጣም ወሳኝ ይሆናል፡፡ ይህም እነዚህ የሥነ-ምህዳር ስርዓቶች የአየር
ንብረት ለውጥን ለማላመድና ለመቀነስ የሚችሉበትን አቅም ያጐለብትላቸዋል፡፡

3.2. የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ ህገ-መንግስታዊ፣ተቋማዊ እና የየዘርፉ
ፖሊሲዎች ቅኝት
3.2.1. ህገ-መንግስታዊ
በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከአገሪቷ የተለያዩ የሥነ-ምህዳር ስርዓቶች ጋር የተያያዘ ያለ የአየር ንብረት
ለውጥ ማላመድና ቅነሳን የሚመለከቱ ፣ የተለያዩ ብሔራዊ የፖሊሲ ክንውኖች የየዘርፉ ፖሊሲዎች፣
ፕሮግራሞችና ስትራቴጂዎች በብዛት አሉ፡፡ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት አገሪቷ
ለአየር ንብረት ለውጥና ተለዋዋጭነት ያላትን ተጋላጭነት ለመቀነስ የሚያስችል ፖሊሲዎች ፣
ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞችን አስቀምጧል፡፡ በዚህም መሠረት ለአየር ንብረት ለውጥ ማላመድ
አግባብነት ያላቸው የፖሊሲና ፕሮግራም ሰነዶች ከአየር ንብረት ጋር ተስማሚ የሆነ አረንረጔዴ
ልማትን (እ.ኤ.አ. 2011)፣ ድህነትን ለማጥፋት የተፋጠነና ቀጣይነት ላለው ልማት የታቀደ ዕቅድ ፣
የዕድገትና ትራንስፖርሜሽን ፖሊሲን አካተዋል፡፡
በሚቀጥሉት አንቀፆች፣ የአንዳንድ ዘርፎችና ተቋማት የፖሊሲና ስትራቴጂ ማዕቀፎችን ለማስቀመጥ
ተሞክሯል፡፡ ይህም በብዝሃ-ህይወትና የሥነ-ምህዳር ስርአት ክብካቤ ላይ የሚመጣን የአየር ንብረት
ተፅዕኖን ለመከላከል የሚያስችል አስተማማኝ ስትራቴጂ ለመንደፍ ዋነኛ ሚናና ድርሻ አለው ተብሎ
ይታሰባል፡፡

3.2.2. ተቋማዊ
3.2.2.1. የአካባቢና ደን ሚኒስቴር
የመንግስትን የአየር ንብረት ተስማሚ አረንጔዴ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ እውን ለማድረግ በሚደረግ
ጥረት ፣ የቀድሞው የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ፣ ከደንና አካባቢ ጥበቃ ጋር በማዋሃድ የአካባቢና ደን
ሚኒስቴር እንዲፈጠር ተደርጔል፡፡ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከሌሎች ተግባራት በተጔዳኝ የመልሶ ድነና እና
ሌሎች ዘርፈ ብዙ ተግባሮችን እንዲመራና እንዲያንቀሳቅስ ሃላፊነት ተሰጥቶታል፡፡

36 | ለፖሊሲ አውጪዎች የሚቀርቡ የማጠቃለያ ሪፖርቶች

3.2.3. የየዘርፍ ፖሊሲዎች
3.2.3.1. የአካባቢ ፖሊሲ
በአግባቡ በሚጠበቅና ጥቅም በሚሰጥ የተፈጥሮ ሃብትና አካባቢ ላይ ተመርኩዞ ቀጣይነቱ የተረጋገጠ
የማህበረ-ኢኮኖሚ ልማትን ለማሳደግ ከ10 ዘርፎችና ከሌላ 10 በዘርፎች መካከል ካሉ አካላት
የተወጣጡ የአካባቢ ፖሊሲዎችን ያካተተ ሁሉን አቀፍ የኢትዮጵያ የአካባቢ ፖሊሲ ተቀርፆ በ1997
ዓ.ም በመንግስት ይሁንታን አግኝቷል፡፡ ፖሊሲው የተቋማት ግንኙነት ህጋዊ ማዕቀፍ ፣ ቁጥጥር ፣
ግምገማ እና የግምገማ ውጤትን ማቅረብ የመሳሰሉ አፈፃፀሞችን ያካትታል፡፡ ፖሊሲው የአካባቢ
ጥበቃ ጉዳይ በሌሎችም ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ውስጥ ቀዳሚ ጉዳይ ሆኖ የመታየቱን አስፈላጊነት
አፅንኦት ሰጥቶ ያስቀምጣል፡፡
የአየር ንብረት ለውጥ እና የአየር ብክለት ከ10 የአካባቢ ዘርፍ ፖሊሲዎች መካከል ይገኛል፡፡ የዚህ
ፖሊሲ አጠቃላይ አላማዎች፡•

አገሪቷ ለአየር ንብረት ለውጥ በቀላሉ ስለምትጋለጥ ፣ የአየር ንብረት ቁጥጥር ፕሮግራሞችን
ማጐልበት

•

ለአየር ንብረት ለውጥ መርሆዎች ጠንካራና ተጨባጭ ቁርጠኝነት መኖሩን መገንዘብ፣

•

በከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ ጋዞችን ልቀት ለመቀነስ የውሃ ፣ የእንፋሎት እና የፀሃይ ብርሃን
ኃይል ጥቅም ላይ እንዲውል ማጐልበት፡፡

3.2.3.2. የኢትዮጵያ ብዝሃ-ህይወት ተቋም
የሥነ-ምህዳር ስርዓት ላይ የተመሰረተው የደንና ግጦሽ መሬት የጂኔቲክ ሃብቶች ክብካቤ አጠቃላይ
አላማ ወደፊት የሚከሰተውን የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳቶችን መቋቋም፣ እንዲሁም በአገሪቷ ላለው
የደንና ግጦሽ መሬት ሥነ-ምህዳራዊ ስርዓት ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበረሰባዊ ፣ ባህላዊና ስነ-ምህዳራዊ
ዕሴት ቀጣይነት ያለው ዕድገት ማበርከት ነው፡፡

3.2.3.3. የደን ልማት፣ጥበቃና አጠቃቀም ፖሊሲና ስትራቴጂ
የደን ፖሊሲና ስትራቴጂ የተቀረፀው፣ ቀጣይነት ባለው ማህበረሰብ ተኮር የደን ሃብት ልማትና
አጠቃቀም አማካኝነት የሥነ-ምህዳር ሚዛንን ጠብቆ፣ ብዝሃ-ህይወትን ለማቆየት በሚያስችል መልኩ
ለአገሪቷ የኢኮኖሚ ዕድገት አስተዋፅኦ ማበርከት ላይ በተመረኮዘ አሳብ ነው፡፡

3.2.3.4. ሌሎች የዘርፍ ፖሊሲዎች
ሌሎች የዘርፍና ሊሲዎችም ለምሳሌ፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ፖሊሲ ፣ የሥነ-ህዝብ ፖሊሲ ፣ የግብርና
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እና ገጠር ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ ፣ የውሃ ልማት አስተዳደር ፖሊሲ ፣ የጤና ዘርፍ ልማት ፖሊሲና
ፕሮግራም ፣ አደጋን የመከላከልና ዝግጁነት ብሔራዊ ፖሊሲ ፣ ብሔራዊ የግብርና ምርምር ፖሊሲና
ስትራቴጂ ፣ በሙሉ ከአየር ንብረት ተስማሚ የአረንጔዴ ፖሊሲ ተግባር ላይ እንዲውልና እንዲሰርፅ
በእኩል ደረጃ ጠቀሜታ አላቸው፡፡

3.3. አለም አቀፋዊ ቁርጠኝነት
የተባበሩት መንግስታት የአየር ንብረት ለውጥ ላይ የሚደረግ የስምምነት ማዕቀፍ በአንቀፅ 4.9 ውስጥ
አነስተኛ እድገት ውስጥ ላሉ አገሮች መሰጠት ስለሚገባ ልዩ ትኩረትና የተለየ ሁኔታ ይጠቅሳል፡፡
ከዚህ ጋር በተያያዘ ሰባተኛው የፖርቲዎች ጉባኤ (Confernce of Parties) የአየር ንብረት ለውጥን
ለማላመድ የሚያስችሉ የመተግበሪያ ዘዴዎችን መስርቷል፡፡ ይህም ልዩ የአየር ንብረት ለውጥ ፈንድ፣
የታዳጊ አገሮች ፈንድ እና ብሔራዊ የማላመድ ዕቅድ ፈንድ የሚባሉትን ሦስት አዳዲስ የዕርዳታ
ድርጅቶች መመስረትን ያካትታል፡፡
ከላይ ከተጠቀሱት ሦስት የዕርዳታ ድርጅቶች በተጨማሪ ሌሎች አለም አቀፍ ፕሮጀክቶች አገራችን
ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር በተያያዘ ለምታካሂደው የአፈፃፀም እንቅስቃሴ ድጋፍ ይሰጣሉ፡፡

3.4. የአየር ንብረት ለውጥ በብዝሃ-ህይወትና በሥነ-ምህዳር ስርአት ላይ
የሚያሳድረውን ተፅዕኖ ለመቀነስና ለማላመድ በሚከናወኑ ተግባራት አፈፃፀም
ላይ ያሉ የፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ክፍተት
3.4.1. በፖሊሲና ስትራቴጂ ደረጃ ያለ ክፍተት
•

አግባብነት ያለው ፖሊሲ (የውሃ አዘል መሬት ፖሊሲ) እና ህገ-ደንብ የድጋፍ ዘዴዎች
አለመኖር፣

•

የስልጣንና አላማ መመሳሰልና ድግግሞሽ፣

•

አገሪቷ አሁንም የገንዘብ ድጋፍና የቴክኖሎጂ አቅም መፈለጔ፣

•

የመንግስት የብሔራዊ ፖሊሲዎች፣ የዘርፍ ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞች ቅድሚያ የሚሰጡት
የገጠርና ግብርና ልማት እና ድህነት ቅነሳን በዋነኛነት ትኩረት አድርገው ነው፡፡ በዚህ የተነሳ
የአየር ንብረት ለውጥና የማላመድ ጉዳዮች (ከብዝሃ-ህይወትና የሥነ-ምህዳር ስርአት ጥበቃ
ጋር የተያያዙ)ብዙውን ጊዜ የሚዳስሱት ቀጥተኛ ባልሆነው የዘርፍ ተኮር ፖሊሲዎችና
ፕሮግራሞች መሆኑ፣

•

ግብርናን ከማስፋፋት ስትራቴጂ ጋር የተያያዘ ክፍተት፣ ይህም ማለት፣ የግብርና መስፋፋት
አንድ ስብል ላይ ባተኮረ መልኩ የሚከናወን በመሆኑ የዝርያ አይነትና ብዛት እየቀነሰ እንዲሄድ
ያደርጋል፡፡ ስለዚህም እንዲህ አይነቱ ልምድ ሊቀለበስ የሚገባው ይሆናል፡፡
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3.4.2. በተቋም ፣ በዘርፍ እና ማህበረሰብ ደረጃ ያለ ክፍተት
•

የተቋማዊና ዘርፋዊ ጥምረትና ቅንጅት እጥረት ፣ ለምሳሌ በዘርፍ ፖሊሲዎች መካከል ያለ
አለመጣጣም (መዋዕለ-ንዋይ ፍሰት ፣ ሰፈራ ከደን ጋር ያላቸው ግንኙነት)

•

በሚኒስቴ መስሪያ ቤቶች ውስጥ በዘርፎች መካከልና ያለው ጥምረት እንዲሁም
በዲፓርትመንቶች፣ አጥጋቢ ያልሆነ ግንኙነት መኖር፡፡

•

በአየር ንብረት ለውጥ ቅነሳና ማላመድ ላይ ለሚከናወን የጥናትና ልማት ሥራ ማዕከል የሚሆን
ተቋም አለመኖር፡፡

•

በአካባቢ ላይ ግንዛቤ ማስጨበጪያ ለነዋሪ ማህበረሰቦች ለማድረስ የሚያስችል በቂ ዘዴ
አለመኖር፡፡

•

በጊዚያዊ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የተነሳ ዘላቂ የሆነ አካባቢያዊ ጉዳትን ለማየት አለመቻል፡፡

•

የከፋ ድህነት፣

•

ብዝሃ-ህይወት ጠብቆ ፣ ከዚህ የሚገኘውን ጥቅም ለማጐልበት ያለ ክፍተት ለምሳሌ በብዝሃህይወት ሃብቶች ላይ መዋዕለ-ንዋይ የማፍሰስ እጥረት የተቀናጀ የመሬት አጠቃቀም እቅድ
አለመኖር ፣ ለማነፃፀር የሚረዳ መሠረታዊ የመረጃ ዕጥረት ፣ ዕውቀትና ምርምርን በተመለከተ
የአቅም ማነስ፡፡

3.5. ፖሊሲ ለማስለወጥ የሚያስችሉ መልካም አጋጣሚዎችና እየታዩ ያሉ
ሁኔታዎች
•

ከአየር ንብረት ጋር የተስማሙ ፕሮግራሞችን ለመደገፍ እንዲቻል እንደየሁኔታው ፖሊሲና
ህጐችን ለማሻሻል የሚያስችል ግትር ያልሆነ

•

የፖለቲካ ፍቃደኝነትና ዝግጁነት፣

•

አሁን እየታየ ያለው ለትራንስፎርሜሽን ያለ ቁርጠኝነት፣

•

የአገሪቷ ደንና ብዝሃ-ህይወት ሃብት ካርበንን ለማመቅና ልቀቱን ለመቀነስ ያለው ዕምቅ አቅም፣

•

እየተካሄደ ያለው የደኖችን ይዞታ የማወቅ ፣ ያሉበትን ቦታ ካርታ የማንሳትና ወሰናቸውን
የመለየት ሥራ፡፡
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4. የአየር ንብረት ለውጥ በሥነ-ምህዳር ስርዓትና ብዝሃ-ህይወት ላይ
ለሚያመጣው ተፅዕኖ ስለሚከናወኑ የቅነሳና የማላመድ ተግባራት የሚረዱ
የፖሊሲ መፍትሄ አሳቦች
የፖሊሲ ግምገማዎችና ክለሳ ሥራ ላይ በተመሠረተ የሚከተሉት ነጥቦች በመፍትሄ አሳብነት ቀርበዋል፡፡
1.

የባለ ድርሻ አካላትን ተመሳሳይ ጥረት ማስወገድና የርስበርስ ግንኙነታቸውን አጠናክሮ
የተለያየ ተግባር እንዲያከናውኑ ማድረግ፣

2. ኢትዮጵያ ፣ ብሔራዊ የአየር ንብረት ለውጥ ትግበራ ዕቅድ ረቂቅ ፣ የሥራ ማዕቀፍ አዘጋጅታለች፡፡
ሆኖም የሥራ ዕቅዱ ከመተግበሩ በፊት ተጨማሪ ማሻሻያ ሊደረግበት ይገባል፡፡
3. የተቋማዊ የምርምር አቅሞችን በብሔራዊና በክልል ደረጃ ማሳደግና ማጐልበት፡፡
4. በብሔራዊም ሆነ በክልል ደረጃ ያለውን የአገሪቷን የአየር ንብረት ለውጥ ሁኔታ ለማሳወቅ
የህዝብ ግንዛቤ መስጫ ፕሮግራም ማጠናከር፡፡
5. ብሔራዊ የአካባቢ ትምህርት ፕሮግራም ማቋቋም፣
6. የብዝሃ-ህይወት ቁጥጥርና ምዝገባ ለማጠናከር ክልላዊ አቅም መገንባት፣
7. የአየር ንብረት ለውጥ ላይ የሚሰራ ብሔራዊ የምርምርና ልማት ማዕከል ማቋቋም፣
8. የአየር ንብረት ለውጥ ሊያስከትል የሚችላቸውን ተፅዕኖዎች ምንነት እና የተለያዩ የሥነምህዳር ስርአቶች ያላቸውን የቅነሳና ማላመድ ዕምቅ አቅም ለመመርመር የተቀናጀ የምርምር
አካሄድ መንደፍ፣
9. ከብዝሃ-ህይወት የሚገኙትን ጥቅሞች ለመጠበቅና ለማጠናከር የሚያስችሉ ዘዴዎችን
ማጐልበት፣
10. በእርሻ ስርአት ውስጥ ለሰብል ብዝሃ-ህይወት የሚሰጠውን ዋጋ እኩል ድጋፍ እንዲያገኝ የገበያ
ትስስርና መረጃን ባካተተ መልኩ የግብርና ፖሊሲ ክለሳ ማካሄድ፣
11. ለተሻለ ዘር መረጣና የተለያዩ የጀኔቲክ ሃብቶችን ለመጠበቅ እንዲቻል የዘር ማከማቻ
ማዕከላትን ማስፋፋትና የጀኔቲክ ሃብቶችን መጠበቂያ ስርዓት ማጐልበት፣
12. የተቋምና የሰው ሃብት አቅምን ማጠንከር በተለይም የሥነ-ምህዳር ስርዓቶችን ለመቆጣጠርና
እንደ እሳት፣ የመሬት አጠቃቀም ለውጥ፣ ሰፈራ፣ ተባዮችና በሽታዎች የሚያስከትሉትን እክል
ለመታደግ ስትራቴጂዎችን ማሻሻልና ማጐልበት፣
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13. የውሃ አዘል መሬት ሥነ-ምህዳር ስርአቶችን ክብካቤ ለማሻሻል ፣ የአፈርና ውሃ አጠባበቅ
ዘዴዎችን ሥራ ላይ ማዋል፡፡
14. በተመረጡ ውሃ አዘል መሬት የአገሪቷ አካባቢዎች ማህበረሰብ ተኮር የሆኑ ቀጣይነት ያላቸው
የውሃ አዘል መሬቶች አጠቃቀምና አያያዝ መተግበር፣
15. የአየር ንብረት ለውጥ በብዝሃ-ህይወትና ሥነ-ምህዳር ስርዓቶች ላይ የሚያሳድረውን ተፅዕኖ
ሊያባብሱ የሚችሉ በጥብቅ ቦታዎች ውስጥና አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች የሚተገብሯቸውን
የተለያዩ ልምዶች መለየት፣በየአካባቢው የሚተገበሩ የተለያዩ አገር በቀል የማላመድ
ተሞክሮዎችን ለይቶ በግልፅ ማስቀመጥ፡፡
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ውሃ እና ኢነርጂ
ውሃ

ኢትዮጵያ - የሰሜን ምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ
ኢትዮጵያ ሶስት ዋና ዋና የተፋሰስ ሥርዓቶች እና 12 ዋና ዋና የወንዝ ተፋሰሶች አሏት(ምስል-1)፡፡
እነዚህ ወንዞች በአመት 124 x 109ሜትር ኩብ ውሃ ይይዛሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ፣ በከርሰ ምድር ውስጥ
ያለው የአገሪቷን የውሃ ሃብት ከ2.6 x 109 እስከ 30 x 109 ሜትር ኩብ ይገመታል፤ 11 ጨው አልባና
9 ጨዋማ ሀይቆች ፣ 4 ገሞሬ ሃይቆች እና 12 ዋነኛ ረግረግና ውሃ-አዘል መሬቶች አሏት፡፡ የዋነኞቹ
ሀይቆች የማቆር አቅም ወደ 98.84 x 109 ሜትር ኩብ ውሃ ይገመታል፡፡ ከአዋሽ ወንዝ በስተቀር፣
ሁሉም ወንዞች የአገሪቷን ድንበር ስለሚያቋርጡ ፣ የታችኛው በጣም ደረቃማ ተፋሰስ አገራት
የሚያስፈልጋቸውን የውሃ መጠን የሚቀያርቡ አለም አቀፋዊ ወንዞች ያደርጋቸዋል፡፡ ይህም አገሪቷን
የሰሜን ምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ መባሏን ትክክለኛነት ያረጋግጣል፡፡

ምስል 1- ዋነኛ የኢትዮጵያ ወንዞች ተፋሰስ 1

የኢትዮጵያ የውሃ ሃብት በቦታና በጊዜ የተለያየ ነው፡፡ አንዳንድ ቦታዎች እና በዓመት ውስጥ ያሉ
ጊዚያት ደረቅ የመሆንና የውሃ እጥረት ይታይባቸዋል፡፡
ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ከሌሎች ብዙ የአፍሪካ ሀገራት አንጻር ብዙ የውሃ ሃብት ቢኖራትም ፣ በቦታና
በጊዜ ልዩነት የውሃ ስርጭቱ በከፍተኛ ሁኔታ አለመመጣጠን ስለሚያሳይ አንዳንድ ቦታዎችንና
የዓመቱን የተወሰነ ጊዜ በጣም ደረቅና የውሃ እጥረት የሚከሰትባቸው ያደርጋታል፡፡ የኢትዮጵያ
ወንዞች የትሮፒካል ፍሰት ጥገኛ የሆኑ የዝናብ ስርጭት አካባቢዎችን አይነት ጠባይ ያሳያል፡፡ በዚህም
የተነሳ፣ የዝናብ ሥርጭቱ የቦታና የጊዜ ሁኔታ ፣ የውሃ መጠንንና በዓመት ውስጥ ባሉ የተለያዩ ጊዜያትና
በተለያዩ ዓመታት መካከል ያለውን የውሃ አቅርቦት መኖር ልዩነት የሚወስን ይሆናል፡፡

በአንዳንድ ደቡብ ምዕራብ ያሉ ኪስ ቦታዎች አማካይ የዝናብ ስርጭት ከ2000 ሚ.ሜ በላይ ሲሆን
በሰሜን ምስራቅ የአፋር ዝቅተኛ ሥፍራዎች እና በደቡብ ምስራቅ ኡጋዴን ደግሞ ከ250 ሚ.ሜ ያነሰ
ሆኖ ይገኛል፡፡ በሰሜንና በምስራቅ አቅጣጫ የዝናብ ስርጭት ሲቀንስ፣ በደቡብ ምእራብ አካባቢ
ከፍተኛ የዝናብ ስርጭት ይታያል፡፡ ወቅቶችን በተመለከተ በአብዛኛው የአገሪቷ አካባቢ የዝናብ
ሥርጭት የሚጨምረው በክረምት ሲሆን በዚህ ወቅት ከ70-80% የሚሆነው አጠቃላይ የዓመታዊ
የዝናብ ሥርጭት ይታያል፡፡ እንዲህ አይነቱ የውሃ አቅርቦት ልዩነት ፣ ውሃን የማጠራቀሚያ መሰረተ
ልማት አሥፈላጊነት ግድ ይላል፡፡ ከወቅት ወቅት እና ከዓመት ዓመት የሚታየው የዝናብ መጠን ልዩነት
በኢትዮጵያ ውስጥ ከአንድ ዓመት ባለፈ የሚያገለግል ውሃን የማከማቸት ስራ መሰራት እንዳለበት
ያስገነዝባል፡፡ ሆኖም ግን አሁን ያለው የአገሪቷ ውሃን የማጠራቀም ጠቅላላ አቅም 160 ሜትር ኩብ
ሲሆን ይህም ከሌሎች አገሮች ጋር ሲነፃፀር በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡ ለምሳሌ የደብብ አፍሪካን 20%፤
የሰሜን አሜሪካን ደግሞ 2.6% ብቻ የሚያክል ነው፡፡ ምስል 2 ፣ አጠቃላይ የአገሪቷን አንዳንድ
ወንዞች የፍሰት ሁኔታ ያሳያል፡፡ ይህም ከወቅት ወቅት በእጅጉ የተለያየ መሆኑን ያስረግጥልናል፡፡

ምስል 2፣ በወቅቶች መካከል እጅግ የሆነ ልዩነትን የሚያሳየው የአንዳንድ የኢትዮጵያ ወንዞች ፍሰት

የዝናብ ስርጭቱን አካሄድ ስንከታተል ፣ ከ70-80% የሚሆነው የአገሪቷ ሁሉም ወንዞች አመታዊ ፍሰት
ምንጩ በክረምት ወቅት የሚጥለው ከባድ ዝናብ መሆኑን ያመለክተናል፡፡ ከሚገኙበት ቦታ አንፃር
ስናሰላው ደግሞ በምዕራብና በሰሜን ምዕራብ የአገሪቷ አካባቢ ያሉት አባይ፣ ባሮ-አኮቦ፣ኦሞ-ጊቤ እና
ተከዜ ወንዞች 83% የሚሆነውን የአገሪቷን አመታዊ የውሃ ፍሰት የሚሸፍኑት ወንዞች ደግሞ 39%
ብቻ የአገሪቷን የቆዳ ስፋት የሚይዙ ሆነው ነው፡፡ ከዚህ በተቃራኒ የአገሪቷን ደቡባዊና ደቡብ ምስራቅ
ክፍል እያዳረሰ ወደ ሱማሊያ የሚጔዘው የዋቢ ሸበሌና ገናሌ ዳዋ ተፋሰስ 33% የሚሆን የአገሪቷን
የቆዳ ስፋት ቢይዝም ለዓመታዊ የውሃ ፍሰት ያለው ድርሻ ግን 7.6% ብቻ ሆኖ ይገኛል፡፡
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ከቦታ ቦታና ከወቅት ወቅት ከፍተኛ ልዩነት የሚታይበት የአገሪቷ ተፋሳሶች በዋነኝነት በአየር ንብረት
ተለዋዋጭነትና በተፋሰስ ሀብቶቻችን አለም አቀፋዊ ባህሪይ የተነሳ የሚከሰት ሲሆን፣ እንዲህ አይነቶቹ
በቦታና በወቅት መካከል ያሉ ሰፊ ልዩነቶች ለውሃ ሃብታችን ልማትና አጠቃቀም ዋነኛ ተግዳሮቶች ናቸው፡፡
የኢትዮጵያ ውሃ ሃብት ለአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭ ከመሆኑ በተጨማሪ ፣ ከአየር ንብረት ለውጥ
ጋር ለማላመድ የሚያስችል ከፍተኛ አቅም ያለው ነው፡፡
የአየር ንብረት ለውጥ የኢትዮጵያን ተፈጥሮአዊ የውሃ ሥርጭት ልዩነት እያባባሰው ይገኛል፡፡ በዚህም
የተነሳ በውሃ ሃብት ልማትና አጠቃቀም ላይ የተጋረጠውን ተግዳሮት ተጨማሪ መልክ አስይዞታል፡፡
ምንም እንኳን ፣ ከአየር ንብረት ጋር ያልተገናኙ እንደ የመሬት መራቆት፣ የመሬት አጠቃቀም ለውጥ እና
የግብርና ውሃ አጠቃቀም ወሳኝነ ሚና ቢኖራቸውም የአየር ንብረት ለውጥ እየተባባሰ በሚመጣበት
በሚቀጥለው ምዕተ ዓመት ውስጥ፣ በውሃ ሃብት ላይ የሚኖረው ተፅዕኖ በአይነትም ሆነ በመጠን
ከምንጠብቀው በላይና ልንቋቋመው የማንችል ሊሆን ይችላል፡፡ የትኞቹም በዝናብና የሙቀት መጠን
ላይ የሚከሰቱ ለውጦች ባሉን የውሃ ሃብቶች ላይ የተለያዩ አሉታዊ ውጤቶች ይኖራቸዋል፡፡
ፈሳሽ የጅረት ውሃ፣ የአፈር ውሥጥ ውሃ፣ የከርሰ ምድር ውሃ እና የውሃ ጥራት ጭምር በዝናብና
ሙቀት መጠን ላይ ይኖራል ተብሎ ለሚተነበየው ለውጥ ተጋላጭነት አላቸው፡፡ አብዛኞቹ ዋና ዋና
የኢትዮጵያ ወንዝ ተፋሰሶችን በተመለከተ የተሰሩ ብዙ ጥናቶች የውሃ መጠናቸው እየቀነሰ እንደሚሄድ
የሚያመለክቱ ናቸው፡፡ በአጠቃላይ፣ ብዙ ጥናቶች እንደሚገልጹት በዝናብ መጠን ለውጥ የተነሳ
እርጥባማ አካባቢዎች የበለጠ እርጥባማ ፣ ደረቃማ አካባቢዎችም የበለጠ ደረቃማ ይሆናሉ
በማለት ነው፡፡ ይሄም ማለት ደቡብ ምስራቅ፣ ሰሜን ምስራቅ እና የስምጥ ሸለቆ አካባቢዎች የበለጠ
እየደረቁ፣የደቡብ ምዕራብ፣ መካከለኛ እና ከፊል ምዕራባዊ ከፍተኛ ቦታዎች ደግሞ የበለጠ እርጥበታማ
ይሆናሉ በማለት ነው፡፡ በአጠቃላይ አገሪቱ ውስጥ መጠነኛ የዝናብ መጠን እንደሚጨምር ቢተነበይም ፣
የውሃ መጠን አቅርቦት እየቀነሰ የመሄዱ ጉዳይ በሙቀት መጨመር ምክንያት የውሃ ትነት እየጨመረ
መምጣቱን የሚያመለክተን ነው፡፡ ለምሳሌነት እንዲያገለግል የትንበያ ጥናት ግኝቶች እንደሚከተለው
ቀርበዋል፡፡
•

በጥቁር አባይ ተፋሰስ የተጠናው ጥናት፣ የዝናብ መጠን በ3% ቢጨምርም ፣ የሙቀት መጠን በ1.7
ዲ.ሴ ከጨመረ የፍሰቱ መጠን በ14% ሊቀንስ እንደሚችል ይገመታል፡፡ በ6% ያህል የዝናብ መጠን
ጨምሮ፣በ2.6ዲ.ሴያህልሙቀትከጨመረየፍሰትመጠኑበ11%ሊቀንስእንደሚችልይገመታል፡፡
ይኸው ተመሳሳይ ጥናትም የዝናብ መጠን እየጨመረ እንደሚሄድ ስለሚጠበቅ የላይኛው
ተፋሰስ አካባቢ የሚኖረው ፍሰት አስተማማኝ ስለሚሆን የታችኛው ተፋሰስ ማህበረሰቦች
ከውሃ እጥረት የተነሳ ችግር ያጋጣማቸዋል ተብሎ አይታሰብም ምንም እንኳን የውሃ
ፍላጎታቸውና የህዝብ ቁጥራቸው እየጨመረ ቢመጣም
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•

በጥቁር አባይ ተፋሰስ ላይ የተጠና ሌላ ጥናት እስከ ምዕተ ዓመቱ መጨረሻ ድረስ የፍሰት
መጠኑ እንደሚቀንስ ያሳያል፡ ይሄው ጥናት የመጠኑንና አቅጣጫውን እንዲሁም ወቅታዊ
የፍሰት ለውጥ አካሄዳቸው ላይ በየአካባቢው ልዩነቶች እንደሚታዩ ይጠቁማል፡፡(ምስል 3
ን ይመልከቱ)

•

የአየር ንብረት ለውጥ እየቀጠለ ሲሄድ ጎርፍና ድርቅ በአብዛኛው የአገራችን ክፍል እየከፋ ሊሄድ
ይችላል፡፡ በተለያየ ጊዜ በጥቁር አባይ ተፋሰስ ላይ የተደረገ የትንበያ ትንተና እንደሚያስረዳው ፣
በደረቃማ አካባቢዎች የድርቅ መደጋገምና እየከፋ መሄድ እንደሚስተዋል በአንጻሩ ዝቅተኛ
የድርቅ አደጋ በእርጥበታማ አካባቢዎች እንደሚኖር ይተነበያል፡፡

•

አሁን ካለው ፍሰቱ አንፃር ፣ ወደፊት የስምጥ ሸለቆ ተፋሰስ ውሃ አካሎች በወደፊት ዓመታዊ
የፍሰት ልዩነታቸው በ -4% እና 18% መካከል ይለያያል፡፡

ምስል 3 የጥቁር አባይ ወንዝ ተፋሰስ ውሃ-ከል አካባቢዎች የሚኖራቸው አመታዊ የውሃ ፍሰት መጠን ትንበያ

ትንበያ ላይ የተመሰረቱ የተፅዕኖ ግምገማ ጥናቶች የውሃ መጠን መቀነስ ሪፖርት ቢያደርጉም ለረጅም
ጊዜ ከተያዘው መረጃ አንፃር አብዛኞቹ የአገራችን ዋነኛ ወንዞች እንዲህ አይነቱን አዝማሚያ የሚያሳዩ
አይደሉም፡፡ ለምሳሌ በጥቁር አባይ ተፋሰስ ውስጥ ያሉ 12 ወንዞች ላይ በተጠናው ጥናት የዝቅተኛ
ፍሰት፣ ከፍተኛ ፍሰትና የዝቅተኛ ፍሰት አመላካቾች ላይ ጥቂት ለውጦችን ብቻ ያሳየ ሲሆን እነዚህም
ለውጦች የተለያየ አዝማሚያ የሚያሳዩ ነበሩ፡፡ ምስል 4 በጥቁር አባይ ተፋሰስ ውስጥ ባሉ 12 ወንዞች
አመታዊ ፍሰት ላይ የታየውን ልዩነት ያመለክታል፡፡ በአዋሽ ተፋሰስ፣ በ1968 እና በ1997 ዓመታት
መካከል የፍሰት መጠን መቀነስ መታየቱን ጥናቱ ሲያመለክት የዚህም ዋነኛ ምክንያት በላይኛው
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የወንዙ ተፋሰስ ውሃን የመገደብ ተግባር በመከናወኑ ነው፡፡ በአጠቃላይ፣ በተፋሰስ አካባቢዎች
የሚታየው ልዩነትና ለውጥ ከትላልቅ ወንዝ ተፋሰሶች ይልቅ በአነስተኛ ቦታዎች ደረጃ ጎልቶ ይታያል፡፡

ምስል 4. በጥቁር አባይ ተፋሰስ ውስጥ ባሉ 12 ወንዞች አመታዊ ፍሰት ላይ የታየውን ልዩነት የሚያመለክት

የኢትዮጵያ የውሃ ሃብት ለአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭ ቢሆንም ዘርፉ በብሄራዊ የአየር ንብረት
ለውጥን ማላመድ ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ነው፡፡ ለዚህም ከውሃ ጋር ተያያዥ የሆኑ
ልማቶች በብሔራዊ ደረጃ በሚተገበረው ከአየር ንብረት ተስማሚ የአረንጎዴ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ
ውስጥ የተሰጠው ትኩረት ማስረጃ ነው፡፡ ይህ ከአየር ንብረት ተስማሚ የአረንጔዴ ኢኮኖሚ
እንቅስቃሴ ስትራቴጂ፣ የግብርና ዘርፍ ከአየር ንብረት ተስማሚ ስትራቴጂ እንዲሁም የውሃና ኢነርጂ
ዘርፎች የአየር ንብረት ተስማሚ ስትራቴጂ ሰነዶችን ያካተተ ነው፡፡
ኢትዮጵያ፣ የውሃ ዘርፍ ከአየር ንብረት ተስማሚ ስትራቴጂ ነድፋለች፣ የሚቀጥለው ደረጃ አፈፃፀም
ይሆናል፡፡
ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ከአየር ንብረት ተስማሚ የአረንጔዴ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እየተገበረች ሲሆን
አላማውም አገሪቱን ከአስከፊው የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳት ለመጠበቅና የአረንጔዴ ኢኮኖሚን
ለመገንባት ነው፡፡ የአየር ንብረት ተስማሚ አረንጎዴ ልማት እንቅስቃሴ ሶስት አላማዎች አሉት፡፡
የኢኮኖሚ ልማትና እድገትን ማፋጠን ፣ በከባቢ አየር የሚከማቹ ጋዦች ልቀትን ማስቆምና ማስወገድን
ማረጋገጥ ይህም ማለት ወደ አረንጔዴ ልማት መሸጋገርና የአየር ንብረት ለውጥ ተስማሚነትን
ማጐልበት ነው፡፡ በዚህ ከአየር ንብረት ለውጥ ተስማሚ አረንጔዴ እንቅስቃሴ ውስጥ ለውሃና ኢነርጂ
ዘርፎችም የአየር ንብረት ተስማሚ ስትራቴጂ ተነድፏል፡፡ ይህም ስትራቴጂ አራት ንዑስ ዘርፎችንና
በእያንዳንዱ ንዑስ ዘርፍ ሊወሰድ የሚገባውን ቀዳሚ እርምጃ አስቀምጧል፡፡ አራቱ ንዑስ ዘርፎች፡1.

መስኖ 2. የውሃ አቅርቦት፣ የቆሻሻ አወጋገድና የጤና ንጽህና አጠባበቅ 3. የሀይል ምንጭ እና 4.
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የሀይል (ኢነርጂ) አቅርቦት ናቸው፡፡ በሁለቱ የውሃ ንዑስ ዘርፎች ቅድሚያ ተሰጥቶ ሊተገበሩ
የሚገባቸው ጉዳዮች ደግሞ፤
1. የመስኖ ልማትን ማሳደግ 2. ዝናብ ተኮር የሆነውን የግብርና ስርአት እንዲሻሻል ማጠናከር
3. የውሃ ፍላጎትን በአግባቡ የሚያስተናግድ አፈጻጸም ማበጀት 4. አለም አቀፍን የውሃ ንጽህና
እና ጤና አጠባበቅ አቅርቦት ለሁሉም የሚለውን መርህ ትግበራ ማፋጠን 5. በአካባቢ ውሃን
የማቆሪያ ዘዴዎችን ማሻሻል ወይንም ማህበረሰብ አሳታፊ የውሃ ሃብት አጠባበቅ በማካሄድ ለራስ
የሚሆን የውሃ አቅርቦት ዘዴ እንዲሻሻል ማድረግ ናቸው፡፡
በውሃ ሃብቶች ዘርፍ ውስጥ ተስማሚነትን በማጎልበት እየቀጠለ ያለውን የአየር ንብረት ለውጥ
ለማላመድ ከላይ የተጠቀሱትን ቅድሚያ የተሠጣቸውን ተግባራት በአመርቂ ሁኔታ ማስፈጸም
ይጠበቃል፡፡ ሆኖም ይህንን ስትራቴጂ በአገር ደረጃ ለማስፈጸም የገንዘብ አወጣጥን ጨምሮ ቀላል
የማይባል ተግዳሮት ይኖረዋል፡፡
የአየር ንብረት ለውጥን የማላመድ ተግባር ከፍተኛ ወጪ የሚያስወጣ ነው፤ ከዚያም ባለፈ ደንቃራና
ውስንነቶችም ይኖራሉ፡፡
በውሃ ዘርፍ ውሥጥ የአየር ንብረት ለውጥን ለማላመድ የሚወጣው ወጪ ወደፊት በሚከሰት የአየር
ንብረት ለውጦች አይነትና መጠን፣ ድርቅ፣ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭነት እና በሀገሪቷ ውስጥ ባለው ቀደም
ሲል በነበረ የውሃ መሰረተ ልማት ደረጃ ተመስርቶ የሚታወቅ ነው፡፡ የውሃ ሃብት ላይ የአየር ንብረት
ለውጥ የሚያስከትለውን የኢኮኖሚ ጉዳት ለማስላት የሚደረጉ ጥረቶች በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ
ታዳጊ አገሮች በመረጃ እጥረት ምክንያት ውጤታማ አይደሉም፡፡ ይህም የሚሆነው ግምቶቹ የተለያዩ
የመገመቻ ዘዴዎችንና ታሳቢ ሊደረጉ የሚገባቸውን ሁኔታዎች ማካተት ስለሚስፈልጋቸው ነው፡፡
ለምሳሌ ለተለያዩ ተግባርት በሚውሉ የውሃ አቅርቦቶች መካከል ያለውን ልዩነት (ለእርሻ፣ የከተማ
መጠጥ ውሃ አቅርቦቶች) ያገናዘበ መሆን የሚገባው በመሆኑ ነው፡፡
በሌላ መልኩ ፣ የውሃ ስርጭት ለውጦች በአንዳንድ ሁኔታዎች አወንታዊ ፣ በሌሎች ሁኔታዎች አሉታዊ
ውጤቶችን ያስከትላሉ፡፡ ለምሳሌ አመታዊ የዝናብ መጠን መጨመር ፣ ታዳሽ የውሃ ሃብትን በመጨመር
ለተጠቃሚዎች አዎንታዊ አስተዋጽኦ ሲያበረክት በተቃራኒው የጎርፍ አደጋ በመጨመር፣ጥልቀት
የሌላቸውን የውሃ አካል በእነዚህ አካባቢዎች በውሃ ማጥለቅለቅ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል፡፡ እነዚህ
አካባቢዎች ውሃን የማቆር አቅማቸው ከሚችሉት በላይ ስለሚሆን እርሻን የማውደምና በከተሞች
አካባቢ ደግሞ የህንጻዎችንና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን ጥፋት ሊያስከትል ይችላል፡፡ በተጨማሪም
ዓመታዊ የዝናብ መጠን መጨመር የውሃ ሃብት ክምችት ባለባቸው አካባቢዎች በተለይም የዝናቡ
መጠን ከፍተኛ ሥርጭት በሚኖርበት ወቅት የጨመረ ከሆነ ብዙም ጥቅም የሚያስገኝ ላይሆን
ይችላል፡፡
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በኢትዮጵያ ለውሃ አጠባበቅና የውሃ ዘርፍን ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ለማላመድ በሚደረገው ተግባር
የሚወጣ ወጪ በጣም ከፍተኛ እንደሚሆን ይጠበቃል፡፡ የዚህም ምክንያት የአገሪቷ አስቸጋሪ የውሃ
ይዘት ቅጥ ባጣ ክስተቶች የሚገለጽ በመሆኑ፣ በየዓመቱና በየወቅቱ ከፍተኛ ልዩነት የሚያሳይ በመሆኑ፣
እና ደካማ የውሃ መሰረተ ልማት ግንባታ በመኖሩ ነው፡፡ የውሃ ንኡስ ዘርፍ የአየር ንብረት ተስማሚነት
ስትራቴጂን ለማስፈጸም 291 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሚያስፈልግ ተገምቷል፡፡ በሌላ ጥናት
ደግሞ በውሃ ዘርፍ በኩል የአየር ንብረት ለውጥን ማላመድ ኢትዮጵያን በየአመቱ ከ158 ሚሊዮን
እስከ 258 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስወጣት ተገምቷል፡፡ከገንዘብ ወጪው በተጨማሪ ሌሎች ሊጤኑ
የሚገባቸው ጉዳዮች እንዳሉ ማወቅ ይገባል፡፡ እነዚህም ብዙውን ጊዜ ፊዚካዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ
እና ተቋማዊ ተብለው የሚመደቡ ሲሆን በውሃ ዘርፍ ውስጥ የሚካሄደውን የማላመድ ስራዎችንና
የአየር ንብረት አደጋ አጠባበቅ ተግባሮችን ሊያደናቅፉ አሊያም ሊያወሳስቡ የሚችሉ ናቸው፡፡
የዕውቀት ክፍተት መኖሩ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችን ማገድ የለበትም፤ ነገር ግን ብዙ ምርምርና
የፖሊሲ ትኩረት ያስፈልጋል፡፡
የአየር ንብረት ለውጥ በኢትዮጵያ የውሃ ሃብት ላይ የሚያሳድረው ተፅዕኖን በተመለከተ የሚወጡ
ትንበያዎች ላይ ቸል የማይባል የእርግጠኝነት ማነስ አለ፡፡ ለውሃ ስርዓቱ እንደ ግብዓት የሚያገለግለው
የዝናብ መጠን አሁን ካለው የአየር ንብረት ሞዴል ጋር በአስተማማኝ ሁኔታ የተዋሃደ አይደለም
ምንም እንኳን ብዙ የምርምር ውጤቶች በመጠኑ እየጨመረ የሚሄድ የለውጥ አዝማሚያ እንዳለ
ቢያመለክቱም፣ ወደፊት በሚሆነው የአገሪቷ የዝናብ መጠን ለውጥ ላይ በሚደረገው ትንበያ በተለያዩ
የአየር ንብረት ሞዴሎች መካከል ስምምነት የለም፡፡ በዚህ የተነሳም የአየር ንብረት ለውጡ በውሃ
ዘርፍ ላይ የሚያስከትለው ተጽእኖ አይነትና መጠን በአግባቡ ገና አልታወቀም፡፡ ይህም የረጂም ጊዜ
የውሃ አጠባበቅና አየር ንብረት ለውጥ ማላመድ ስትራቴጂን በውሃና በሌሎች ውሃ ነክ ማህበረኢኮኖሚ ዘርፎች ለማጎልበት በሚደረገው እንቅስቃሴ ለፖሊሲ አውጪዎች፣ ዕቅድ አዘጋጀትና
በአጠቃላይ በማህበረሰብ ላይ ዋነኛ ተግዳሮት የሚሆን ነው፡፡ የሆነ ሆኖ ግን የወደፊቱ የአየር ንብረት
ለውጥ የሚያስከትለውን ተፅእኖ በእርግጠኝነት ባለማወቅ ምክንያት ማላመድን ከመተግበር መታቀብ
የለብንም፡፡ ጠንካራና እንደየሁኔታው ተለዋዋጭ የማያስቆጭ ፣ እና ዝቅተኛ ቁጭት የሚያስከትል
የማላመድ ስትራቴጂ አይነቶችን ባለው መረጃ ላይ ተመስርቶ መፈጸም የተመለከተ ብዙ ምርምር
ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ የአየር ንብረት ያለውን ግንኙነት ጉዳዮች የእውቀት ክፍተቶች እና የምርምር
አስፈላጊነት እንደሚከተለው ተዘርዝረዋል፡፡
•

በውሃ ሃብቶች አካባቢ የሚታዩ ለውጦችን ማስተዋልና ዕውቅና መስጠት፣ በተለይም ቅጥ
ያጡ ክስተቶች ለምርምር ቅድሚያ የሚሰጣቸው ናቸው።

•

የአየር ንብረት ለውጥ በውሃ መጠን፣ጥራትና ቅጥ ያጡ ክስተቶች ላይ የሚያመጣው ተፅእኖ
ብቃት ባለው ደረጃ የመረዳት ፍላጎት አለ።
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•

የአየርንብረትለውጥበውሃሥነምህዳርስርዓቶችላይየሚያሳድረውተፅእኖበቅጡአልታወቀም፡፡
(የሙቀት መጠንን ብቻ የተመለከተ ሳይሆን የተስተጓጎሉ የፍሰት አካባቢዎችና የውሃ
መጠንንም ያካትታል)

•

ስለአገሪቷ የከርሰ ምድር ውሃ ሀብት መሰረትና ለአገሪቷ ማህበረ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በምን
ያህል ጥቅም ላይ እንደዋለ የሚታወቀው በጣም በጥቂቱ ነው።

•

ከውሃ ሀብቶች ጋር በተያያዘ የአየር ንብረት ለውጥ ስለሚያስከትለው ጉዳትና የማላመድ
አማራጮች የኢኮኖሚያዊ ጎኑን በተመለከተ በጣም ጥቂት ጥናቶች ነው የተደረጉት።

ከእነዚህ በጣም ጠቃሚ ለምርምር ግብአት ከሚሆኑ ጥያቄዎች በተጨማሪ አገሪቷ በውሀ መሰረተ
ልማት ግንባታ ረገድ መዋዕለ ንዋይ እያፈሰሰች በምትሄድበት ጊዜ የፖሊሲ ትኩረት የሚፈልጉ ብዙ
የልማት ጉዳዮች አሉ። እነሱም የሚከተሉትን ያካትታል።
•

በሁሉም ደረጃ በሚገኙ የውሃ አስተዳደር ላይ በአጭር፣መካከለኛና ረጅም ጊዜ ሥልጠና
አማካኝነት የአቅም ግንባታ ማድረግ

•

የአየር ንብረት ለውጥና በውሃ ሃብቶች ላይ የሚያስከትለው ተፅዕኖን በተመለከተ የስልጠና
ፕሮግራሞችን ማጎልበትና መተግበር። (ቅጥ ያጡ ክስተቶች፣ ተጋላጭነትና አደጋ፣ ማላመድና
ቅነሳ፣ የውሃ ስርዓት ሞዴሎች፣ የአየር ንብረት ለውጥ ትንበያዎችንና የመሳሰሉትን ሊያካትት
ይገባል)

•

የውሃ ሃብቶች ልማት ዕቅድ፣ ንድፍና የትግበራ እንቅስቃሴዎች በመረጃ እጦት ምክንያት
ይስተጓጎላሉ። ስለዚህ ደረጃውን የጠበቀ የውሃ ሜትሮሎጂ መሳሪያን መትከልና ዋና ዋና
የአገሪቷን የውሃ-ከል አካባቢዎችን መቆጣጠር ያስፈልጋል።

•

የውሃ አጠባበቅ ሥርዓት፣ ከመሬት አጠባበቅ ጋር ካልተቆራኘ አስቸጋሪ ይሆናል፡ስለዚህም
የአገሪቷን የተቀናጀ የውሃ ክልና የወንዝ ተፋሰስ አጠባበቅ ጥረት አሁን ካለበት ደረጃ ከፍ
አድርጎ ማጠናከር ያስፈልጋል።

52 | ለፖሊሲ አውጪዎች የሚቀርቡ የማጠቃለያ ሪፖርቶች

ውሃና ኢነርጂ
ኢነርጂ

1. መግቢያ
ኢነርጂ ለኢኮኖሚውና የሰው ልማት ወሳኝ ጉዳይ ነው። ዘመናዊ፣ አስተማማኝና በዝቅተኛ ዋጋ የሚገኝ
የኢኮኖሚ አቅርቦት ለድህነት ቅነሳ፣ ኢኮኖሚ እድገትና ማህበራዊ ትራንስፎርሜሽን ቅድመ ሁኔታ
ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ሆኖም በአለም አቀፍ ደረጃ፤ የኢነርጂ ስርዓቱ አቅርቦት፣ ትራንስፎርሜሽን፣
የአገልግሎት አሰጣጥና አጠቃቀም 60% ለሚሆነው አጠቃላይ በከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ ጋዞችን
ለመልቀቅ መንስኤ በመሆን ለአየር ንብረት ለውጥ መከሰት ጉልህ ድርሻ አለው። የኢነርጂ ልማት
በከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ ጋዞች የመልቀቅ ድርሻ ብቻ ሳይሆን ያለው ሰው ሰራሽ በሆኑ ልቀቶች
በሚነሳ የአየር ንብረት ለውጥም በእጅጉ ተጠቂ ነው።
ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥና ቅነሳ ማላመድን ለመተግበር ብዙ የፖሊሲ ርምጃዎችን ወስዳለች።
እነዚህ ርምጃዎች በዋነኛነት የአየር ንብረት ተሥማሚ አረንጔዴ ልማት ስትራቴጂ አፈፃፀም ላይ
የተመሰረቱ ናቸው። በኢነርጂ ዘርፍ ያለው የዚህ ስትራቴጂ በጣም ጠቃሚ የሆነ ክፍል የሚሳለጠው
የኢነርጂ ምርት ላይ ያለው የኢነርጂ ብቃት ሲሻሻል ነው። ይህም ከባህላዊው የማገዶ አጠቃቀም
ወደ ታዳሽ ኢነርጂ መሸጋገር፣ እንደ የተሻሻሉ የኤሌክትሪክ ምድጃዎች አይነት ብቃት ያላቸውን
ቴክኖሎጂዎች መጠቀምና ማሰራጨትን ያካትታል። የአረንጔዴ ልማት ጉዞን ግምት ውስጥ አስገብቶ፣
የአየር ንብረት ለውጥ ቅነሳና ማላመድ ተግባራት ቀጣይነት ባለው ልማት የመመሪያ መርህ ላይ ተመርኩዞ
አስተማማኝ ፣ ጤናማ ፣ በዝቅተኛ ዋጋ የሚሰጥ የኢነርጂ አገልግሎት፣ በከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ
ጋዞችን ልቀት ለመቀነስና የአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭነት የማላመድና ቅነሳ ተግባራትን ለመከወን
የሚያስችሉ የተለያዩ ርምጃዎች ቁርኝትን በገመገመ መልኩ የፖሊሲ ርምጃዎች ተመርምረዋል።
በብሔራዊ ኢነርጂ ፖሊሲው አማካኝነት የኢትዮጵያ መንግስት ያለውን ግዙፍ የኢነርጂ ሃብቶች
በተለይም የታዳሽ ኢነርጂን ለማጎልበት ትኩረት ሰጥቷል። የኢኮኖሚ ዕድገቱን በበቂ ሁኔታ
የሚደግፈውን የአቅርቦቱን ክፍል ለማጠናከር የኢነርጂ ስብጥሩን አስፋፍቷል። የመንግስት ቁርጠኝነት
ፈጣን የሃይል መሰረተ ልማት መስፋፋትን፣ የኢነርጂ ስብጥርና አጠቃቀም ፍላጎት ማሻቀብና
መሰባጠር፣ በገጠር አካባቢ የኤሌክትሪክ ሃይል አጠቃቀም መጨመር እና በገጠርም ሆነ በከተማ
አካባቢ በፍጥነት እየተስፋፋ ባለው የኢነርጂ ዘርፍ ሊመጣ የሚችለውን የወደፊት ከባቢ አየር ላይ
የሚከማቹ ጋዞች ልቀት ለመቀነስ የሚያስችል አግባብነት ያለውን ተግባር ለማከናወን ቁርጠኝነት አለ።
ከሚወሰዱት እርምጃዎች መካከል ግዙፍ የታዳሽ ኢነርጂ ሃብቶችን በኢትዮጵያ ማጎልበት እንዲሁም
የላቀ ብቃት ያላቸውን ቴክኖሎጂዎች በማምረትም ሆነ በመጨረሻ ለጥቅም በሚውልበት ደረጃ ወደ
አገር ውስጥ እንዲገባ ማድረግን ያካትታል።
ምንም እንኳን የአገሪቷን ኢነርጂ ቀውስ ለማቅለል በመንግስት ታላቅ ቁርጠኝነት ቢኖርም የኢነርጂ
ሃብቶች ሁሉን አቀፍ በሆነ የተቀናጀ የኢነርጂ ፖሊሲ ካልተቃኙ ቀጣይነቱን ማረጋገጥ አይቻልም።

2. ቁልፍ ግኝቶች
2.1. የግዙፍ ታዳሽ ኢነርጂ ሃብቶች /መኖር/
ኢትዮጵያ በላቀ የኢነርጂ ሃብቶች የታደለች ናት 30,000ሜጋ ዋት የውሃ ሃይል ሃብቶች፣ 1387 ሚሊየን
ባዮማስ ሃብቶች፣17.5 ሚሊዮን TOE የግብርና ተረፈ ምርት፣ ከ100 ቢሊየን ኩቢክ ሜትር በላይ
የተፈጥሮ ጋዝ፣ 4000 ሜጋዋት የእንፋሎት ኢነርጂ፣ 40.3 ሚሊየን ቶን ከሰል፣ ነዳጅና መጠነ ሰፊ
የሆነ የፀሐይ፣ ንፋስና እንፋሎት ሀይል ሃብቶች ናቸው። በቅርብ ዓመታት ውስጥ ኢትዮጵያ የኢነርጂ
አቅርቦትን በማስፋፋት እና በአገሪቷ ግዙፍ እምቅ አቅም ያለቸውን የታዳሽ ኢነርጂ ሃብት የሆኑትን
በዋነኛነት የውሃ ሀይል ፣ ንፋስ፣ ፀሐይና እንፋሎት ሀይልን በማጎልበት ትልቅ እመርታ አሳይታለች።
እነዚህ የኢነርጂ ስብጥሮች የገቢ ምንጭ በመሆን፣ስራ በመፍጠር፣ የአየር ንብረት ለውጥ ቅነሳና
ማላመድ ቀዳሚ እርምጃ በመሆን የገጠር ልማትን ያሻሽላሉ። የኢትዮጵያ የኢነርጂ ፖሊሲ የታዳሽ
የኢነርጂ ልማት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ለማድረግ የኢነርጂ መደባለቅን ስብጥር ያበረታታል።

2.2 የኢትዮጵያ መንግስት በአየር ንብረት ተስማሚነት አረንጓዴ ኢኮኖሚ ውስጥ
ያለው ተሳትፎ
አገሪቷን ከአየር ንብረት ለውጥ ከሚያስከትለው የከፋ አደጋ ለመታደግና በ2015 /እ.ኤ.አ/ የመካከለኛ
ገቢ ደረጃ ለማድረስ ያለውን ፍላጎት እውን ለማድረግ የሚረዳውን የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ለመገንባት
የኢትዮያ መንግስት የዘርፍ አካሄድ የሚከተለውን የአየር ንብረት ተስማሚነት አረንጓዴ ኢኮኖሚ
እንቅስቃሴ ጀምሯል። የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ዕቅድ በአራት ምሰሶዎች የተመሰረተ ሲሆን ኢነርጂም
አንዱ ነው፡፡ በኢነርጂ ዘርፍ፡ ስትራቴጂያዊ ቅድሚያ የሚሰጣቸው
1. የሃይል ማመንጨት፣ የኢነርጂ ድብልቅን በማሰባጠር እና የኢነርጂ ብቃትን በማሻሻል 2. የኢነርጂ
አቅርቦት፣ የባዮ ማስ አጠቃቀም ብቃትን ማሻሻል እና ከኤሌክትሪክ ሀይል ውጪ የሆኑ የኢነርጂ
አቅርቦትን ማፋጠን የመፍትሄ ርምጃዎች ተብለው ተለይተዋል።

2.3 ለአየር ንብረት ለውጥ ያለ ተጋላጭነት
የኢትዮጵያ የኢነርጂ ዘርፍ ለአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ ሁኔታ የተጋለጠ ነው። ምክንያቱም
ዋነኛ የኢነርጂ ምንጮች የሚባሉት የውሃ ሃይልና ባዮማስ በተፈጥሮአቸው የአየር ንብረት ለውጥ
በሚያስከትላቸው የሙቀት መጠን መጨመር ፣ የተለያየ የዝናብ መጠን፣ ቅጥ ያጣ ጎርፍ፣ እና የተራዘመ
ድርቅ አማካኝነት ተፅዕኖ የሚደርስባቸው ናቸው።ዘርፉ ለአየር ንብረት ለውጥ ያለውን ተጋላጭነት
ለመቀነስ የኢትዮጵያ መንግስት የዘርፉን የመላመድ አቅም ለማጎልበት የሚያስችሉ
1.

ታዳሽ ኢነርጂን በማጎልበት የኢነርጂን ማሰባጠርን
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2. የቆዩትን ቴክኖሎጂዎች በመተው ብቃት ያላቸውን የኢነርጂ ቴክኖሎጂዎችን በማስረፅ
3. የማህበረሰቡንም ሆነ የልማት አንቀሳቃሾችን አቅም በመገንባት ተሳትፎ አድርጓል።
የአየር ንብረት ለውጥ የማላመድና የመቀነስ እርምጃዎችን ትክክለኛ ሚዛን ለመጠበቅ እና በተጨማሪም
ከሁለቱ ተግባራት ቅንጅት ሊፈጠር የሚችለውን ከፍተኛውን ጥቅም ለማግኘት የተያዘውን ጉዳይ
ከተለያዩ አቅጣጫዎች መመርመር ያስፈልጋል። ይኽም አገሪቷ በተጨባጭ በከባቢ አየር ላይ
የሚከማቹትን ጋዞች ለመቀነስ የሚጠበቅባትን ድርሻ፣ የሚያጋጥማትን የተጋላጭነት መጠን ፣ ፈጣን
ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት የማስመዝገብ ፍላጎት፣ ከሌሎች ዘርፎች ጋር ያለው ግንኙነትና
የመሳሰሉትን ያካትታል።

2.4. የሀብቶች እጥረት
ኢትዮጵያ አግባብነት ባላቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ላይ የተመለከቱትን የቅነሳና ማላመድ
እርምጃዎች ዕውን እንዳታደርግ በግልጽ የሚታይ የቴክኖሎጂ፣ የገንዘብ እና የተቋማዊ አቅም
ሃብቶች እጥረት አለባት ለአረንጓዴ ኢኮኖሚ ገንቢ አስተዋጾኦ ለማድረግ ቢሞከር፣ በ2025 ወይም
ከዚያ በፊት የመካከለኛ ገቢ ደረጃ ላይ ለመድረስ የረጅም ጊዜ መሰረት መጣል ይቻላል፤ ስለዚህ
የታቀዱት እንቅስቃሴዎችና በመከናወን ላይ ያሉት ፕሮጀክቶች ሊጠናከሩ ይገባል። ተጨማሪ የገንዘብ
ምንጮችንም ማፈላለግ ይገባል።

3. የፖሊሲ አመላካቾችና የመፍትሄ አሳቦቻቸው
3.1. የፖሊሲ አመላካቾች
ዋነኛው የኢነርጂ ፖሊሲ አላማ የአገሪቷን ፈጣንና ዘላቂነት ያለው ማህበራዊ ፣ ኢኮኖሚያዊ ልማትና
ትራንስፎርሜሽን የሚደግፍ የኢነርጂ አገልግሎት መኖሩን፣ አቅርቦቱን፣ በዝቅተኛ ዋጋ መገኘቱን
ጤናማነቱንና አስተማማኝነቱን ማረጋገጥ ነው።
ሁሉን አቀፍ የሆነው የኢነርጂ ፖሊሲ፡•

የኢነርጂ አቅርቦትን ጤናማነትና አስተማማኝነት ማሻሻል፣

•

በተመጣጣኝ ዋጋ የሚገኙትን ዘመናዊ ኢነርጂ አቅርቦት ማሳደግ

•

ብቁ ንፁህና አግባብነት ያለው የኢነርጂ ቴክኖሎጂዎችንና የክብካቤ እርምጃዎችን ማጎልበት

•

የኢነርጂ ዘርፍ አስተዳደር እና የጠንካራ ኢነርጂ ተቋም ምስረታን ማጠናከር

•

አካባቢያዊና ማህበራዊ ደህንነትና የኢነርጂ አቅርቦትና አጠቃቀም ቀጣይነትን ማረጋገጥ

•

የኢነርጂ ዘርፍን የገንዘብ ምንጭ ማጠናከር
ለፖሊሲ አውጪዎች የሚቀርቡ የማጠቃለያ ሪፖርቶች | 57

3.2. የመፍትሄ አሳቦች
የአየር ንብረት ተስማሚነት አረንጔዴ ኢኮኖሚ፣ ብሔራዊ የማላመድ ትግበራ ፕሮግራም፣ በብሔራዊ
ደረጃ ተገቢ የሆኑ የቅነሳ ተግባሮች እና የመሳሰሉትን በመቅረጽ ረገድ መሻሻል፡ ቢታይም፣ በአየር
ንብረት ለውጥና ቅጥ ያጣ የአየር ጠባይ ለደቀኑብን ከፍተኛ ተግዳሮቶች ተጨማሪ ጥረቶችን ማድረግ
ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ የኢነርጂ ምርትና ፍጆታ የተመሰረተው በባዮማስ እና በውሃ ሃይል ሲሆን
እነዚህም ለአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጮች ናቸው። የሚከተሉት የመፍትሄ አሳቦችና የፖሊሲ ዕድሎች
ለአየር ንብረት ለውጥ ፖሊሲ አውጪዎች ቀጣይነት ያለው የኢነርጂ አቅርቦት በኢትዮጵያ እንዲስፋፉ
አላማ ያደረጉ ፖሊሲዎችን ለማቀናጀት የሚያስችል ጠቃሚ ግብአቶችን ይሰጣል።
የመፍትሄ አሳብ 1፡ ለኢነርጂ ልማትና አካባቢያዊ ጥበቃ፣ ግልጽ፣ ወጥ እና ሊደረስበት የሚችል ግብ
መመስረት፤
ታዳሽ ኢነርጂዎችን ወደፊት ለማዝለቅ ግብ ያደረገ ግልፅ እና ወጥ የኢነርጂ ፖሊሲ መኖር በጣም
አስፈላጊና የመጀመሪያ ርምጃ ነው። ካለእንደዚህ አይነት የፖሊሲ ማዕቀፍ ፣የታዳሽ ኢነርጂ ልማት
አስተማማኝ ሊሆን ይቸግረዋል።
የመፍትሄ አሳብ 2፡ ተለይተው የተቀመጡ ርምጃዎችን መወሰድ፣
ተለይተው የተቀመጡ እንዲሁም አገሪቷን የቅነሳና የማላመድ አቅምን ያጎለብታሉ ተብለው
በመጀመሪያው የትራንስፎርሜሽንና ዕድገት ጊዜ የተቀመጡ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ሊተገበሩ
ይገባል።
የመፍትሄ አሳብ 3፡ የኢነርጂ ስብጥር ስትራቴጂን መፈፀም
በአስከፊ የአየር ንብረት ለውጥ ጊዜ ከአንዱ አይነት ኢነርጂ ወደ ሌላኛው የመሸጋገር አቅምን
ለመጨመር የተለያዩ የአገር በቀል የኢነርጂ ሃብቶች ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው። ይህም ተስማሚነትን
ያጎለብታል።
የመፍትሄ አሳብ 4፡ የታዳሽ ኢነርጂ አጠቃቀምን ማጎልበት፡
ለአየር ንብረት ለውጥ ዝቅተኛ ተጋላጭነት ላላቸው ታዳሽ የኢነርጂ ሃብቶች የበለጠ ትኩረት
መስጠት ይገባል። በአገሪቷ የአየር ንብረት ለውጥ ማላመድና ቅነሳ ተግባር ላይ ጉልህ ሚና ያላቸውን
ቴክኖሎጂዎች በስራ ላይ ማዋል ይገባል።
የመፍትሄ አሳብ 5፡ ብቃት ያላቸውን የኢነርጂ ቴክኖሎጂዎች ማሰራጨት
ብቃት ያላቸው የኢነርጂ ቴክኖሎጂዎች የኢነርጂ ፍላጎትን በመቀነስ ማህበረሰቡ የደን ሃብት ላይ
የሚያደርሰውን ውድመት በመቀነስ የመላመድ አቅምን ይጨምራል።
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የመፍትሄ አሳብ 6፡ አዲስ ግብአቶችን ተስማሚነት እንዳላቸው ማረጋገጥ
አዳዲስ ግብዓቶች በንድፍ ደረጃ እያሉ፣ የዲዛይኑ አስተማማኝነት፣ የአየር ንብረት ልዩነትና የአየር
ንብረት ለውጥ ትንበያዎችን ቦታ ማመላከት፣ የኢነርጂ አመንጪ ግብዓቶችንና ተያያዥነት ያላቸው
የመሰረተ ልማቶችን ጨምሮ እንደገና ሊታዩ ይገባል።
የመፍትሄ አሳብ 7፡ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የተያያዙ አደጋዎችን መገንዘብ
ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የተያያዙ አደጋዎችን መገንዘብ በመሰረተ ልማት ላይ ለሚውል አዲስ መዋዕለ
ንዋይ የተሻለ ዕቅድ ለማውጣትና ባሉት መሰረተ ልማቶች ላይ ሊከሰት የሚችለውን ጥፋት ለመቀልበስ
የሚያስችል በጣም ጠቃሚ የመጀመሪያ እርምጃ ነው፡፡ የኢነርጂ አቅርቦቶች በሚነደፉበትና ስራ
በሚጀምሩበት የአየር ንብረት አደጋን ግምት ውስጥ ያስገባ የተቀናጀ ስራ ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታና
የወደሙ መሰረተ ልማቶች የሚተኩበት ወይም የሚጠገኑበት ሂደት እንዲኖረው ተደርጎ ቢተገበር
በጣም ርካሽና ቀላል ርምጃ ይሆናል።
የመፍትሄ አሳብ 8፡ በአካባቢ /መንደር/ ደረጃ ያሉ የገንዘብ ምንጮችን ለማንቀሳቀስ አቅም መገንባት
ከህዝብም ሆነ ከግል አለያም ለአየር ንብረት የገንዘብ ድጋፍ ሰጪዎች እና ሌሎች የሚገኙ የገንዘብ
ድጋፍን በአጠቃላይ ከአካባቢ የሚገኝን የገንዘብ ምንጮች የማንቀሳቀስ አቅም ማጎልበት ይገባል።
በቤተሰብ ደረጃ ያለን የታዳሽ ኢነርጂ ቴክኖሎጂዎችን መዋዕለ ንዋይ ፍሰት ለማሻሻል መንግስት
ለትላልቅ ፕሮጀክቶች ከሚጠቀምባቸው የገንዘብ ማፈላለጊያ አማራጮች በተጨማሪ አዳዲስ የገንዘብ
ማግኛ አማራጮች ማፈላለግ የገንዘብ እጥረት ችግርን ይፈታል፡፡ ለመደበኛው የኢነርጂ ዘርፍ
አካባቢያዊ የገንዘብ ምንጭ ለማንቀሳቀስ የተገኘ ልምድን በቤተሰብ ደረጃ ለሚደረገው የታዳሽ ኢነርጂ
ቴክኖሎጂዎችም መጠቀም ይቻላል፡፡ ዘዴዎቹ አካባቢያዊ ሁኔታዎችን ከገቢ ምንጭ ጋር ፣ ለመበደር
ካለ አመለካከት ጋር ፣ አነስተኛ የብድር ተቋም ከመኖር ጋር ፣ አገናዝቦ ማየት ይገባል መንግስትም
የአካባቢውን ማህበረሰብ ሆነ የልማት አንቀሳቃሾችን አቅም በታዳሽ ቴክኖሎጂና የአየር ንብረት
ጉዳዮች መገንባት ይገባዋል።
የመፍትሄ አሳብ 9፡ ስትራቴጂያዊ ወዳጅነት ማጎልበት
ታዳሽ የኢነርጂ ቴክኖሎጂዎችን ለማስተዋወቅ፣ በተለይም በገጠሩ የአገሪቷን አካባቢ ስትራቴጂያዊ
ወዳጅነትን ከአገሮች ኩባንያዎችና ከግል ዘርፎች ጋር ማጎልበት ይገባዋል።
የመፍትሄ አሳብ 10፡ በዘርፎች መካከል ትስስርን ማጐልበት
ከሌሎች ሴክተሮች ጋር በመሆን መጐልበት አለበት፡፡ ለምሳሌ ውሃና ግብርና ከኢነርጂ ዘርፍ ጋር
ጠንካራ ትስስር በመፍጠር ፣ ተስማሚ የመፍትሄ ርምጃዎችን እንዲወስዱ ያስተባብራል።
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የመፍትሄ አሳብ 11፡ ቅጥ ላጣ የአየር ጠባይ ሁኔታ የሥራ ግብረ ሃይል ማቋቋም
በሁሉም ደረጃ የሚገኝ የመንግስት አካል፣ ማህበረሰቦች፣ ድርጅቶች እና የግሉ ዘርፍ በጣም ቅጥ ላጣ
የአየር ጠባይ ክስተት ድርቆችና የስነ ምህዳር ሥርዓቶች መዛባት መዘጋጀት አለባቸው። ቁርጠኝነት
ያለው የስራ ግብረ ሀይልም ቅጥ ባጣ የአየር ጠባይ የተነሳ ለሚደርስ ጉዳት ፈጣን ምላሽ ሊሰጥ የሚችል
ሆኖ በብሔራዊ ደረጃ መቋቋም አለበት። ግብረኃይሉም በኢነርጂ መሰረተ ልማት ላይ ከፍተኛ
ውድመት በሚደርስበት ጊዜ የአደጋ ጊዜ ምላሽ ይሰጣል።
የመፍትሄ አሳብ 12፡ አቅምን ለመፍጥር ተቋም መገንባት
ፖሊሲ ለመቅረፅ ቅድሚያ ትኩረት የሚሰጥባቸውን ሁኔታዎች የሚቀምር ሁሉንም የኢነርጂ ዘርፍ
ልማት እንቅስቃሴ የሚያስተባብር ተቋም መፍጠር ግዴታ ነው፡፡ ይህም የኢነርጂ ሃብት ልማትን
ወጥነት ለማረጋገጥና የሃብት ብክነት እና ተደጋጋሚ ጥረቶች እንዲወገዱ ይረዳል።
የመፍትሄ አሳብ 13፡ በአነስተኛ ደረጃ ያሉ ታዳሽ የኢነርጂ ቴክኖሎጂዎችን ማበረታታት ፣በኢነርጂ
ቴክኖሎጂዎች አማካኝነት የተፈጠሩ ዕድሎችን ወደላቀ ደረጃ ከፍ ማድረግ፡፡
በኢትዮጵያ ውስጥ በዝቅተኛ ደረጃ ያለውን የኢነርጂ አቅርቦት ችግር ለመፍታት ግልፅ የሆነ
ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። የኤሌትሪክ ሀይል ለማያገኘው ለአብዛኛው ህዝብ በአነስተኛ ደረጃ ያሉ
ቴክኖሎጂዎች ዘመናዊ የኢነርጂ አገልግሎቶችን ለማቅረብ የሚያስችል ተጨባጭ መፍትሄ ይሠጣሉ፤
በንፋስ፣በፀሀይና በባዮማስ ሃብቶች ላይ ተንተርሰው የሚሰሩ የኢነርጂ ቴክኖሎጂዎች ተፈላጊ
አማራጮቻቸው እየጨመረ መጥቷል። እነዚህ አማራጮች በስፋት ተግባር ላይ እንዲውሉ በደጋፊ
ፖሊሲዎች አማካኝነት ሊበረታቱ ይገባል።
የመፍትሄ አሳብ 14፡ በሰፊው የንፁህ ኢነርጂ አቅርቦት አገልግሎት
የአየር ንብረት ለውጥ ቅነሳና ማላመድ እንዲሁም የማህበራዊ ልማት መካከል የርስ በርስ ተደጋጋፊነት
እንዳለ መገንዘብ በነዚህ ተያያዥ መስኮች የፖሊሲ ወጥነትና ቅንጅትን ለማጠናከር የተግባር ክንውን
ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ኢነርጂን፣ የአየር ንብረት ለውጥንና ቀጣይነት ያለው ልማትን ለያይቶ የሚያይ
ፖሊሲ በርስበርስ ቁርኝታቸው የተነሳ የሚካሄደውን የተዋሃደ ተግባር ሙሉ ለሙሉ ለመደገፍ
ይቸግረዋል። በአየር ንብረት ለውጥ ግብ ላይ አለም አቀፍ ስምምነት የሚኖር ከሆነ፣ እነዚህ ግንኙነቶች
የበለጡ የጎሉ ናቸው። ፖሊሲ አውጪዎችም አሁን ያላቸውን ፖሊሲዎች ገምግመው በአዲስ መንገድ
በዘርፎች መካከል ያሉትን ፖሊሲዎች ማቀናጀትና ማስማማት ይገባቸዋል።
የኢትዮጵያን የኢነርጂ ችግር በአጥጋቢ ሁኔታ ለመቅረፍ ብዙ ተግዳሮቶች ይጠብቁናል። የአየር
ንብረት ለውጥ ተያያዥ ተፅዕኖዎች ለማህበራዊ ልማት ከባድ አደጋ እንደጋረጡ ይቀጥላሉ። ሆኖም
ፖሊሲ አውጭዎች ዘርፈ ብዙ የፖሊሲ አማራጮችና ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ ሊጠቁሙ የሚችሉ ፣
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ወጥና የተቀናጀ የኢነርጂና የአየር ንብረት ለውጥ ፖሊሲዎችን የሚቀምሩበት አስተማማኝ መሳሪያዎች
አሏቸው። እንደ የፀሐይ ኢነርጂ ፣ የውሃ ኢነርጂ፡ የእንፋሎት ኢነርጂ፡ የባዮ ኢነርጂ ተወጋጅ ቆሻሻ/
ባዮ ጋዝ/ እና የውሃ ሀይል ያሉ የታዳሽ ኢነርጂ ቴክኖሎጂዎች ተወዳዳሪ አማራጭነታቸው እየጨመረ
መጥቷል። ነገር ግን በአዲስ መንገድ በሌሎች ሰፋ ያሉ የማህበረሰብ ግቦች መታገዝ ያስፈልጋቸዋል።
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ጤና እና የአየር ንብረት ለውጥ
በኢትዮጵያ

ቁልፍ መልዕክቶች
የጤናው ዘርፍ በአየር ንብረት ለውጥና የአየር ጠባይ ተለዋዋጭነት ሳቢያ ተፅዕኖ አድሮበታል።
ይህም የጤና መታወክና የሞት አደጋን ያካትታል። መነሻቸውም በአየር ንብረት ለውጥ በቀላሉ
የሚነሱ በሽታዎች የጤና መሰረተ ልማት ውድመትና በአየር ጠባይ ተለዋዋጭነትና ከአየር ንብረት
ለውጥ ጋር ተያያዥነት ላላቸው የጤና ቀውሶች ምላሽ ለመስጠት በሚሞከርበት ጊዜ የሚከሰት
የሃብት መሸጋሸግ ነው። በተለመደ ሁኔታ የሚታየው ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር በተያያዘ ጤና ላይ
የሚደርሰው ተፅዕኖ በዋነኛነት የሚከሰተው በበሽታ ተሸካሚዎች አማካኝነት በሚመጣው በሽታ፣
እንዲሁም በሚያስከትለው የጤና መታወክና የሞት አደጋ ነው። ሆኖም አዳዲስ ሁኔታዎች በአየር
ንብረት ለውጥ አማካኝነት ብቅ ሊሉና ነባር በሽታዎች ወደአልተጠበቁ አካባቢዎች ሊስፋፉ ይችላሉ።
ሆኖም ከፍተኛው አደጋ የሚደርሰው ከአየር ንብረት ጋር በተያያዙ በሽታዎች የተጠቁት ላይ ነው።
እንደሚተነበየው የአየር ንብረት ለውጥ እስከምዕተ አመቱ አጋማሽ ድረስ ከቀጠለ፣ የአየር ንብረት
ለውጥ ካልታየበት ጊዜ ጋር ሲነፃፀር ዋነኛው የጤና መታወክ እየጨመረ የሚመጣው በሀይለኛ
የሙቀት ወላፈንና እሳት የተነሳ በበሽታ፣ ሞት፣ ለከፍተኛ ጉዳት በመጋለጥ ሲሆን ፣ ድህነት ባጠቃቸው
አካባቢዎች የምግብ ምርት ስለሚቀንስ ለምግብ ዕጦት የመጋለጥ አደጋ መጨመር የሰራተኛን አቅም
ጤና እያሳጣ እና የሰው ሀይል ምርታማነትን እየቀነሰ ለምግብና ውሃ ወለድ በሽታዎች እንዲሁም
በበሽታ ተሸካሚዎች በኩል ለሚተላለፉ በሽታዎ የመጋለጥ አደጋ በማባባስ ነው፡፡
የማላመድ፡ ቅነሳ ፣ የገንዘብ ድጋፍ፣ ቴክኖሎጂና የአቅም ግንባታ ዘዴዎችን በመጠቀም ለአየር ንብረት
ለውጥ መፍትሄ የሚያመጣ ስትራቴጂ መንደፍና የአየር ንብረት ለውጥ በጤና ላይ የሚያስከትለውን
ተፅዕኖ ለመቀነስ እንዲያስችል በአግባቡ መጤን አለበት። ከጤና አንፃር፣ በቅርብ ጊዜ ውጤታማ
ሆነው የተገኙት የማላመድ እርምጃዎች መሰረታዊ የህብረተሰብ ጤና አጠባበቅ ላይ የሚከናወኑት
ፕሮግራሞች ሲሆኑ፣ እነዚህም የንፁህ ውሃ አቅርቦት፣ ንፅህና አጠባበቅ፣ ክትባትና የህፃናት የጤና
አገልግሎትን የመሳሰሉ የጤና ክብካቤዎችን በነፃ ማግኘት፣ የአደጋ ጊዜ ዝግጁነትና ሞላሽ አሰጣጥ
አቅምን ማጎልበት እና ድህነትን መቀነስ ናቸው።

1. መግቢያ
የሥነ-ምህዳር ሥርዓቶች ለሰው ልጆች ደህንነት በተለይም ለሰዎች ጤንነት በጣም አስፈላጊ ናቸው።
በዓመት ውስጥ ወደ ካባቢ አየር ከሚለቀቀው 7.9 ቢሊዮን ቶን የሚገመት የካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ
ወደ ከባቢ አየር መልቀቅ የሰዎች ተግባር የራሱ የሆነ ድርሻን ይወሰዳል።
በሰዎች የለት ተለት ተግባር የተነሳ የሚለቀቁ በከባቢ አየር የሚከማቹ ጋዞች በአለም አቀፍ ደረጃ
ከኢንዱስትሪ ዘመን በፊት ጀምሮ እያደገ የመጣ ነው፤ ይህም በ1970 እና 2004 አ.ም /እ.ኤ.አ/ መካከል
በ70% በመጨመር ተባብሶ ቀጥሏል። አሁን ካለው የልቀት መጠን ደረጃ ወይንም በላይ እየቀጠለ
ከመጣ በ20ኛው ክፍለ ዘመን ለውጥ ከታየው በእጅጉ የላቀ የሙቀት መጨመርን በማስከተል በ21ኛው
ክ/ዘመን በአለም አቀፉ የአየር ንብረት ለውጥ ስርዓት ውስጥ ብዙ ለውጦችን ያሳድራል። ለሚቀጥሉት
ሁለት አስርታት ውስጥ 0.2 ዲ.ሴ የሚሆን የሙቀት መጠን መጨመር ሊታይ እንደሚችል ተተንብያል፡፡
የሁሉም ጋዞችና በአየር ላይ ያሉ ክምችቶች በ2000 ዓ.ም /እ.ኤ.አ/ በነበረበት ደረጃ እንኳን ተወስኖ
ቢቀር፣ በየ10 አመቱ በ0.1 ዲ.ሴ. የሚጨምር የሙቀት መጠን ይጠበቃል /ሳምቦ፣2011/
ቀደም ያሉት ማስረጃዎች የአየር ንብረት ለውጥና ተለዋዋጭነት ከሠዎች ጤና ጋር ያላቸውን ተያያዥነት
አመልክተዋል፡፡ ከአለም የሙቀት መጠን ጋር በተያያዘ፣ አሁን ያለው ሁኔታ የሚያስገነዝበን፡ ክስተቱ
የሚገለፀው ቅጥ ባጣ የአየር ንብረት ሁኔታ ፣ በሙቀት መጠን መጨመር፣በዝናብ መጠን መቀነስና
በባህር ጠለል መጨመር አማካኝነት መሆኑን ነው። የአየር ንብረት ባለሞያዎች የአየር ንብረት ለውጥ
ስለሚያመጣው ተደጋጋሚ እና እየጨመረ የሚመጣ የሙቀት ወላፈን እና ቅጥ ያጣ የአየር ጠባይ
ክስተት እንዲሁም የባሕር ጠለል መጨመር እርግጠኞች ናቸው።
ስለዚህም፣ ፖሊሲ የሚደግፉቸው የማላመድ ስራ ለአየር ንብረት ለውጥ ምላሽ ለመስጠትም ሆነ
ልማትን ለመደገፍ እንደአስፈላጊ ስትራቴጂነቱ መሰረት ሲሆን፣ በሁሉም መልኩ ማላመድን ቁልፍ
ጉዳይ አድርጎ መውሰድ ያስፈልጋል። ይህም በኢትዮጵያ ረገድ የአየር ንብረት ለውጥ በጤና ላይ
የሚያሳድረውን ተጽእኖ ለመቀልበስ ይረዳል። የአየር ንብረት ለውጥና ተለዋዋጭነት በጤና ላይ
የሚያሳድረው ተፅእኖ ላይ ማህበረሰቡን ዋነኛ ተሳታፊ ለማድረግ እንዲሁም ባለድርሻ አካላት
በሚያሰራ የፖሊሲ ድባብ ውስጥ የማላመድና ቅነሣ ተግባራዊ እርምጃዎችን እየወሰዱ የመሪነት ሚና
ላይ እንዲሳተፉ የሚያስችል የማላመድ ስትራቴጂዎች በአስቸኳይ ያስፈልጋሉ።

2. ቁልፍ ግኝቶች
2.1. የአየር ንብረት ለውጥና ተለዋዋጭነት በጤና ላይ የሚያሳድረው ተፅዕኖ
የአየር ንብረት ለውጥ ተለዋዋጭነት በጤና ላይ የሚያሳድረው ተፅዕኖ በአግባቡ ተመዝግቧል።
ምንም እንኳን በአካባቢው የሚታየው የተለያየ የጤና ላይ ተፅዕኖ በስርጭትና በመጠን ቢለያይም
በአጠቃላይ የአየር ንብረት ለውጥ የሚከተሉትን የጤና መታወኮች እንደሚያስከትል ይታመናል።
እነዚህም ከሙቀት ጋር የተያያዙ የጤና መታወኮችና የሞት አደጋ፣ ከአየር ጠባይ ጋር የተያያዘ የጤና
መታወክና የሞት አደጋ፣ አስም፣ የመተንፈሻ አካል፣ አለርጂዎች፣ የመተንፈሻ ቱቦዎችና በሽታ፣ ምግብ /
ውሃ ወለድ በሽታ ተሸካሚዎች የሚያመጡት በሽታ፣ ከእንስሳት የሚተላለፍ በሽታ፣ የልብና የደም ቱቦ
በሽታ፣ ስትሮክ፣ የምግብ እጥረት በሽታዎች፣ የሰው ዕድገት መጫጨት፣ የአእምሮ ጤናና ከጭንቀት
ጋር የተያያዙ በሽታዎች፣ የነርቭ በሽታዎች እና ካንሰር ናቸው። እነዚህ ሁሉ በሦስት ዋና ምድቦች
ሊከፈሉ ይችላሉ፡፡ አንደኛው ቀጥተኛ ተፅዕኖ ሲሆን በዋነኛነት በተደጋጋሚ ከሚከሰቱ ቅጥ ያጡ
የአየር ጠባዮች፣ ሙቀት፣ ድርቅና ከባድ ዝናብ ጋር ይገኛሉ፡፡ ሁለተኛው በተፈጥሮአዊ ስርዓቶች
አማካኝነት የሚመጡ ናቸው፡፡ ለምሳሌ የበሽታ መነሻ ሁኔታዎች፣ የበሽታ ተሸካሚዎችን የሚያኖሩ
እንስሳት፣ የውሃ ወለድ በሽታዎች እና የአየር ብክለት ናቸው። ሶስተኛው ደግሞ በሰዎች አኗኗር ስርዓት
አማካኝነት የሚመጣ ተፅዕኖ ሲሆን እነዚህም የስራ ላይ ጫናዎች፣ የተመጣጠነ ምግብ እጥረትና
የአእምሮ ጭንቀት ናቸው።
በኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥና ተለዋዋጭነት፣ ለምግብ ዋስትና ማጣት፣ መሰረታዊ መነሻ መሆኑ
ይታወቃል። ይህም የሚሆነው በድርቅና ጎርፍ ክስተቶች፣ ወባ የመሳሰሉት በሽታዎች በድንገትና
በስፋት መከሰት፣ ከጐርፍ ጋር የተያያዙ ውሃ- ወለድ በሽታዎች፣ ከድርቅ ጋር የተያያዙ የመተንፈሻ አካል
በሽታዎች፣ በከባድ ዝናብ አማካኝነት የሚደርስ የመሬት መራቆት፣ በጎርፍ አማካኝነት የሚወድሙ
የመገናኛ ፡ የመንገድና ሌሎች መሰረተ ልማቶች፣ ድርቅና ጎርፎች የተነሳ ነው።

2.2 ለበሽታ እና ጉዳት ተጋላጭነት
በአየር ንብረት ተለዋዋጭነት ለውጥ የተነሳ የሚመጣው የጉዳት ተፅእኖ ማህበረሰቡ ለጉዳት ባለው
የተጋላጭነት መጠን ይወስናል፡፡ ተጋላጭነት ለአየር ንብረት ለውጥ መጋለጥና ለተጋረጠበት ተፅእኖ
ባለ የመላመድ አቅም ይገለፃል።
አንድ ህዝብ ለጤና እክል የሚጋለጥባቸው አራት መንገዶች አሉ። እነዚህም ማህበራዊ ፣ ኢኮኖሚያዊ፣
ቴክኖሎጂያዊና የህዝብ አሰረጫጨትና ብዛት ናቸው። አካባቢያዊ ችግሮች ባሉበት የአንድ ህዝብ
ለጤና እክል የመጋለጥ መነሻዎች ራስን በመቻል አቅሙና በአሰፋፈር ሁኔታውም ይወሰናል። ውስን
ማህበራዊ ሀብቶችን፣ ለዘርፈ ብዙ የጤናና ሌሎች ችግሮች ለማዳረስ በሚደረግ ጥረት የአየር ንብረት
ለውጥ የህብረተሰብ ጤናና ምግብ ፕሮግራሞች አፈፃፀም ላይ እክል ሊፈጥር ይችላል።
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የተጋላጭነትን ደረጃ የሚወስኑ አንዳንድ በጣም ጠቃሚ መለኪያ የአሰፋፈር ሁኔታዎችን፣ የጤናማነት
ደረጃን፣ዕድሜንና ጾታን፣ ማህበረ-ኢኮኖሚ ደረጃን፣ የህብረተሰብ ጤናና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን
ያካትታሉ። በህዝብ ብዛት ዕድገት የተነሳ የሚመጣ ተጋላጭነት የሀብት ማሽቆልቆልን፣ ዕድሚያቸው
የገፋ ሰዎች ቁጥር መጨመርን፣ ከልክ በላይ ውፍረት ማሻቀብን አስከፊ ድርቅና የመንግስት
አለመረጋጋትን እያስከተለ ስለሚቀጥል አጣዳፊ ርምጃ ሊወስድ ይገባል።
በማህበራዊና ኢኮኖሚ ልማት ላይ እየታዩ የሚሄዱ የወደፊት አዝማሚያዎች ለተጋላጭነት በጣም
ወሳኝ ናቸው። ስለዚህም የጤና፣ ትምህርትና ኢኮኖሚ ልማትን የሚያፋጥኑ ፖሊሲዎች የወደፊቱን
የተጋላጭነት አዝማሚያ ሊቀንሱ ይገባል።

2.3 የአየር ንብረትና ጠባይ በጤና ላይ የሚኖራቸው ቀጥተኛ ተፅዕኖዎች
የአየር ንብረት ለውጥ ከሙቀት ጋር የተያያዘ የሞት አደጋን ሊያስከትል እንደሚችል ማስረጃዎች
ያሳያሉ። በሙቀትም ሆነ በቅዝቃዜ የተነሳ ቅጥ ያጣ የአየር ንብረት ሁኔታ የአካልን ውስጣዊ ብልት
በመጉዳት ለጤና እክል ወይንም ሞት ይዳርጋል።
ከሙቀት ጋር የተያያዘ የሞት አደጋ እንደ እድሜና የማህበረ ኢኮኖሚ ደረጃ የሚለያይ ነው። በዚህም
መሰረት ዕድሚያቸው የገፋ፣ ታዳጊ ወጣቶች፣ አካለ ስንኩላንና በልብና ተያያዥነተ በሽታዎች የተያዙ
ሰዎች፣ ቅጥ ባጣ የአየር ንብረት ጠባይ ሁኔታ የመጠቃት እድላቸው ከፍ ያለ ነው። በተጨማሪም፣
በከተሞች አካባቢ የሚኖሩ ድሃ ማህበረሰቦች በአንፃራዊ ሁኔታ ለሙቀት ወላፈን የበለጠ ተጋላጭ
ናቸው።የዚህም ምክንያት ዝቅተኛ የአኗኗር ሁኔታቸው ነው። የአየር ንብረት ለውጥ ሙቀት
የሚያመጣውን የጤና ተፅዕኖዎች በሙቀት መጠን መጨመርና በተደጋጋሚና በሀይለኛ ሁኔታ
በሚከሰተው የሙቀት መጠን ወላፈን አማካኝነት ሊያባብሰው እንደሚችል ይጠበቃል።
እንደ ጎርፍና ቸነፈር አይነቶቹ ቅጥ ያጡ የአየር ጠባዮች፣ ሌሎቹ የአየር ንብረት ለውጥ ውጤቶች
ናቸው። በኢትዮጵያ የሰዎችን ጤና የሚያውከው በተደጋጋሚና በዋናኛነት የሚታየው የአየር
ንብረት ለውጥ ውጤት ጎርፍ እንደሆነ ማስረጃዎች ያሳያሉ። በአገሪቷ ውስጥ ከጎርፍ ጋር የተያያዘ
የሞት አደጋ በ2003 ዓ.ም 199 ከነበረበት በ2006 ዓ.ም ወደ 932 ማሻቀቡ ታውቋል (ሳምሶንና
ባልደረቦቹ፣2009)፡፡ እነዚሁ አጥኚዎች፣ የተቅማጥና ወባ መከሰትን፣ ይጠቅሳሉ፤ እንዲሁም የሰብል
ውድመትና የእርሻ መሬቶች በጎርፍ መጥለቅለቅ መከሰቱንና ይህም ለምግብ እጥረት የሚያጋልጥና
ምግብ እጥረትን የሚያስከትል ሲሆን በምርት ውጤት ላይ የ20% ቅነሳን የሚያስከትል 1,650 ሄክታር
የበቆሎ ሰብል ውድመት መከሰቱን አስፍረዋል። ብዙዎቹ በጎርፍ የተጠቃው አካባቢ ነዋሪዎች በጣም
ድሃ ስለነበሩም ለምግብ ዋስትና ማጣት በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ መሆናቸው ተመልክቷል። የቅድመቅኝት ጥናት ሳያደርጉ ጎርፍንና የምግብ ዋስትናን ማገናኘት ቢከብድም፣ በጎርፍ አማካኝነት የተከሰተ
የምግብ እጥረት በኢትዮጵያ ያለውን የምግብ እጥረት ችግር አባብሶታል ማለት ይቻላል።
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ቅጥ ያጣ የአየር ጠባይ ድግግሞሽ እየጨመረ ከመጣ፣ የሞት አደጋ፣ ጉዳቶች፣ ከጫና ብዛት ጋር
የተያያዙ የጤና መዛባቶች፣ እየጨመሩ መምጣታቸው አይቀርም፡፡ እንዲሁም ከማህበራዊ መናጋት፣
መሰደድ እና ሰፈራና ችግሮቹ ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ አስከፊ የጤና ላይ አሉታዊ ውጤቶች እየጨመሩ
ይመጣሉ፡፡ ውስን የቴክኒክና ማህበራዊ ሃብቶች ባሏቸው ማህበረሰቦች ውስጥ የቅጥ ያጣ የአየር ጠባይ
ክስተት ተፅዕኖ በእጅጉ የላቀ የሚሆን ነው (ሚካኤልና ባልደረቦቹ፣1996)

2.4 የሥነ-ምህዳር ሥርዓትን ተንተርሶ የሚመጣ የአየር ንብረት ለውጥ በጤና ላይ
ያለው ተፅዕኖ
አንዳንድ የሥነ- ምህዳር ስርዓትን ተንተርሰው የሚመጡ የአየር ንብረት ለውጦች በጤና ላይ ያላቸው
ተፅዕኖ በሽታ ተሸካሚዎች የሚያመጧቸው እና ሌሎች ተላላፊ በሽታዎች፣ ውሃ እና ምግብ ወለድ
በሽታዎች እንዲሁም የተፋፈገ የአኗኗር ሁኔታ የሚያመጣው የጤና እክል ሊሆን ይችላል።
ለአብዛኞቹ በሽታ ተሸካሚዎች ለሚያመጧቸው በሽታዎች፣የትሮፒካል አፍሪካ አየር ንብረት ሁኔታ
ተስማሚ ነው። ከነዚህ በሽታዎች በጥቂቱ፣ ወባ፣ቢሊሀርዚያ፣ ሪቨር ብላይንድነስ፣ አንጎላጅ፣
ፊላርያሲስ፣ሌሽማኒያ፣ ተስቦ፣የስምጥ ሸለቆ ትኩሳት፣ ቢጫ ወባ፣ ተባይ-ወለድ ደም አፍሳሽ
ትኩሳት ናቸው። የአየር ንብረት የቦታና ወቅት ስርጮቶችን ብቻ ሳይሆን በዓመታት መካከል ያለው
ተለዋዋጭነት ላይ ወረርሽኝና የወደፊት አዝማሚያዎችን ጨምሮ ተፅዕኖ ያደርጋል።
የወባ ትንኝ ከባህር ጠለል በላይ ልትገኝበት የምትችለው የከፍታ ጣሪያ 2000ሜትር እንደሆነ ይታወቅ
ነበር። ሆኖም በቅርብ የሚወጡ ብዛት ያላቸው ማስረጃዎች የወባ ትንኝ ከ2000ሜትር በላይ ከፍታ
እስከ 2200ሜትር ከፍታ ላይ እንደምትገኝ ያረጋግጣሉ። ይሄንን ማስረጃ በሚያጠናክር መልኩ
በኢትዮጵያ ውስጥ ለሦስት አስር ተከታታይ አመታት የተመዘገበው መረጃ በአስር ዓመት ውስጥ
በአማካይ የየቀን ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ላይ የ 0.4 ዲ.ሴ. ጭማሪ ማሳየቱን ያመለክታል። ላለፉት
ሦስት አስርት አመታት የተመዘገበው የአካባቢው የአየር ንብረት ለውጥና ተለዋዋጭነት የሚያሳይ
ተጨማሪ መረጃም አለ። ለምሳሌ በኬንያ ከፍተኛ አካባቢዎች ከ1979 ዓ.ም ጀምሮ በየአስር ዓመቱ
የሙቀት መጠን በ0.2 ዲ.ሴ. እንደሚጨምር ተስተውሏል፡፡
የወባ ትንኝ መስፋፋት በጉልህ የሚታየው የወባ አካባቢ ድንበሮች ላይና የወባ ትንኝ ያለበት አካባቢ
ሆኖ ቀድሞ ከሚገኝበት በላይ ያለ ደጋማ /ከፍተኛ/ አካባቢ ነው። በቅርብ የተጠና ጥናት ደግሞ
በኢትዮጵያና ዚምባብዌ ከፍተኛ ቦታዎች የወባ ትንኝ ክስተትን ሊያስተናግዱ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
ይህ ደግሞ የሚያመለክተው በዝቅተኛ የሙቀት መጠናቸውና በከፍተኛ አካባቢዎች ምክንያት ለወባ
በሽታ አስተላላፊነት ምቹ ያልሆነው ቦታ ሳይቀር የራሱ ክልል ነዋሪ የሆነ የወባ ትንኝን ወደ ፊት ሊከስት
እንደሚችል ነው። በአለም የትሮፕካልና ከትሮፒካል በታች ባሉ አካባቢዎች 2.5 ቢሊዮን የሚገመቱ
ሰዎች ለ”ዴንግ“ ትኩሳት አደጋ የተጋለጡ ናቸው /የአለም ጤና ድርጂት፣ 2008/፡፡ ከ1975 እስከ 1996
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ዓ.ም በነበሩት አመታት ኢትዮጵያ የ ”ዴንግ” መገኛ ሀገር ውስጥ የተካተተች ነበረች። የቅርብ ጊዜ
ጥናትም ”ዴንግ“ በኢትዮጵያ ውስጥ ይገኝ እንደነበር አመልክቷል። ምንም እንኳን የማስረጃ እጥረት
ቢኖርም የአየር ንብረት ተፅእኖ ሊተነተንበት ባይችልም፣ የአየር ንብረት ሁኔታ የሌሎች ሁኔታዎችን
ተፅእኖ ቢያንስ በአንዳንድ አካባቢዎች እንዳባባሰ ይገመታል/ቫን ክሊፍ፣2009/ በተመሳሳይ ሁኔታ
ተባይ ወለድ በሽታዎች እና ሌሎች እንደ አንጎላጅ ያሉ በሽታ ተሸካሚዎች የሚያመጡት/ በኢትዮጵያም
የሚገኝ/ በአየር ንብረት ለውጥ የተነሳ ተፅእኖ ያድርባቸዋል።
ሌላው በአለም አቀፍ ሙቀት መጨመር ምክንያት የሚከሰት የጤና ላይ ተጽእኖ የምግብና ውሃ ወለድ
በሽታዎች ሲሆኑ እነሱም ሀይለኛና ተደጋጋሚ የሆነ ጎርፍና ድርቅን ተከትለው የሚመጡ ናቸው።
ስለዚህ በመጠጥ ውሃ አቅርቦት እጥረትና መበከል የተነሳ የበሽታዎች መተላለፍ ይባባሳል። በአለም
ጤና ድርጅት ሪፖርት መሰረት 90% የሚሆኑት የተቅማጥ በሽታዎች መነሻ የንፁህ መጠጥ ውሃ
አቅርቦት እጥረትና የንፅህና ጉድለት መሆኑን ያመላክታል። በተጨማሪም ጨዋማ ያልሆኑ የውሃ
አካላት የሚያቀርቡት ውሃ መጠንና አስተማማኝነታቸው እየቀነሰ መምጣት የበሽታዎችን መከሰት
እንደሚያባብሰው ይጠበቃል። ቀደም ያሉ ግምቶች 1.1 ቢሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ንፁህና በቂ የውሃ
አቅርቦት አያገኙም፡፡ 2.4 ቢሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ በቂ የጽዳት አጠባበቅ /ንፅህና/ አያገኙም።
በዚህም የተነሳ በአለም አፍ ሙቀት ሁኔታ አሁን የሚታየው የንፁህ ውሃ እጥረት በዋነኛነት በታዳጊ
አገሮች ሊባባስ የሚችል ነው። በአለም አቀፍ ደረጃ፣ የህፃናት ተቅማጥ ያለእድሜ ለሚታየው ሞት
ዋነኛ ምክንያት ነው። በዚህ የውሃ ጥራት እያሽቆለቆለ ባለበት ሁኔታ፣ የኮሌራ ወረርሽኝ፣ ታይፎይድና
ተመሳሳይ በሽታዎች የሚጠበቁ ናቸው፡፡ የሙቀት መጠን ለውሃ ወለድ በሽታዎች መከሰት ተፅእኖ
ያለው መሆኑ ኮሌራ ጋር በተያያዘ የሚታየው ሁኔታ በቂ ማስረጃ ይሆናል።
የደቡብ አሜሪካና የአፍሪካ ትሮፒካል አካባቢዎችን ከሚያጠቁ ገዳይ ተላላፊ በሽታዎች መካከል
ቢጫ ወባ ይገኝበታል። በየአመቱ 200,000 የሚገመት የቢጫ ወባ በሽታ እንደሚከሰት ይገመታል፡፡
ከዚያም ውሥጥ 30,000 ያህሉ ይሞታሉ፡፡ ከዚህ የሟቾች ቁጥር ውስጥ የአፍሪካ ድርሻ 90 % ያህል
ነው። በምስራቅ አፍሪካ ቢጫ ወባ ወረርሽኝ እየተባባባሰ የሚቀጥል ሆኖ ይገኛል። ለምሳሌ ዩጋንዳ /
በ2010/ ፣ ሱዳን/በ2003 እና 2005/ ኬንያ /ከ1992-1993/ የቢጫ ወባ ወረርሽኝ ተከስቶ እንደነበር
የአለም ጤና ድርጅት ሪፖርት አድርጓል። በብዙዎቹ ክስተቶች ወረርሽኙ የተከሰተው ከብዙ ዓመት
ክፍተት በኃላ ነው / ከ2 እስከ 5 አስር ዓመታት/፡፡ ኢትዮጵያም በዚህ ቢጫ ወባ ወረርሽኝ በ2013
ተጠቅታለች። ወረርሽኙ የተከሰተው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሲሆን በዚሁ ተመሳሳይ አካባቢ
ከ1959 እስከ 1962 ዓ.ም መካከል ባሉት ዓመታት ወረርሽኝ ተከስቶ እንደ ነበር ተመልክቷል።
ምንም እንኳን በሽታውን የመለያ መሳሪያ ፣ የበሽታ ተሸካሚዎችን መቆጣጠሪያ ዘዴ፣ ክትባት፣
በየጊዜው የመቆጣጠሪያ ስርዓት ቢኖርም ፕሮግራሙን ለማስፈፀም የበሽታው መገኛ አገራት በጣም
ደካማና የብቃት ማነስ የሚታይባቸው ናቸው። በተጨማሪም የአለም አቀፍ ሙቀት መጨመር
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ለከፍተኛ መራባት ትልቅ አስተዋጽኦ ሲኖረው በሽታ ተሸካሚ ትንኞችም አዲስ አካባቢን የመላመድ
አቅማቸው እንዲጎለብት አስተዋጽኦ ያደርጋል፤ የአየር ጥራትም ሌላኛው ጠቃሚ መለኪያ ሲሆን ቸል
ሊባል ለማይችል የሞት አደጋ በኢትዮጵያ ውስጥ መነሻ የሆነ ነው።

2.5 በተቋማት አማካኝነት የሚመጡ የጤና እክሎች
በዚህ አርዕስት ስር የሚጤኑት የአመጋገብ ስርአት፣ የስራ ቦታ ጤንነት የአእምሮ ጤንነት እክሎች
ናቸው። ከሚገባው በታች የመመገብ ሁኔታ በአለም ላይ ከፍተኛው ችግር ቢሆንም አጽንኦት
ያልተሰጠው የማህበረ-ኢኮኖሚያዊና ጤና ችግር ነው/ አለም ምግብ ድርጅት 2010/ የአየር ንብረት
ለውጥ፣ የምግብ ዋስትና እና የአመጋገብ ስርዓት ላይ ተፅዕኖ በማሳደር አሁን እየተደረገ ያለውን የረሃብን
ቅነሳ ጥረት ውጤት ያሳንሳል። በቂ የአመጋገብ ስርዓት የሌላቸው ህዝቦች ደግሞ በተራው ለአየር
ንብረት ለውጥ ተጋላጭ በሚሆኑ ጊዜ የሚያስከትለውን ተፅዕኖ አስማምቶ የመጔዝና የመቋቋም አቅም
እንዳይኖራቸው ይሆናሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ የተመጣጠነ ምግብ ያለማግኘት ጉዳይ የህብረተሰብ
ጤና ውስጥ ከሚጠቀሱ ችግሮች አንዱ ነው። አሁን ያለውን የአመጋገብ ችግር ለመቅረፍ የሚደረገውን
ጥረት በማደናቀፍ፣ የአየር ንብረት ለውጥ በቀጥታ የምግብና የአመጋገብ ሥርዓት ዋስትና ላይ
ተፅዕኖውን ያሳድራል።
የስራ ላይ ጤና ከስራ ቦታ ጋር በተያያዘ ቁልፍ ከሆኑት የህብረተሰብ ጤና ጉዳዮች አንዱ ነው።
በኢንዱስትሪ ያለውን የስራ ላይ ጤናም ያካትታል፡፡ ሙቀት በአካላችን ላይ ጫናን ከመፍጠር አልፎ
ሙሉ ለሙሉ አካላችን የሙቀት መጠንን ለመቆጣጠር አንዳይችል ሆኖ አደጋ ላይ እንዲወድቅ
ያደርጋል። ይህም በስራ ቦታዎች ዋነኛ የሞት አደጋ የሚከስት ነው። የአየር ንብረት ለውጥ የሙቀት
ጫናን በመጨመር የስራ ላይ ውጤታማነትን ይቀንሳል። ሙቀት በስራ ላይ ጤንነትና ደህንነት ላይ
የሚያሳድረው አሉታዊ ተፅእኖ ለሙቀቱ ተጋላጭ የሆኑትን ሰዎች እስከ ሞት የሚያደርስ ነው።
በብሔራዊ የውቅያኖስና ከባቢ አየር አስተዳደር የተጠና ጥናት ቅጥ ባጣ የበጋ ወራት ሙቀት የተነሳ
የስራ ውጤታማነት በ10 % እንደቀነሰ ሲያረጋግጥ ይኸውም ጉዳይ በ2050 /እ.ኤ.አ/ ወደ 20 % እጥፍ
ከፍ ሊል እንደሚችል ጠቅሷል።
በኢትዮጵያ በስራ ቦታ የሚያጋጥሙ አደጋዎችን መረጃ የማግኘት ትልቅ ችግር አለ። በ11.4 አማካይ
ቀናት አንድ ሰው ሊጎዳ እንደሚችል ተሰልቶ፣ በአጠቃላይ በዓመት 6153 የሚሆኑ የስራ ቀናት
ባክነዋል። የስራ ውጤታማነትን በሚመለከት ሙቀት የሚኖረውን ተፅዕኖ የተነበየ አንድ ጥናት በደቡብ
ምስራቅ እስያ በ2050 ዓ.ም ከግማሽ በላይ የሚሆነው የከሰዓት በኋላ የስራ ሰዓታት እንደሚባክኑ
አሳይቷል።የሙቀት ጫና በሚያሳድረው የስራ አቅም መቀነስ ሳቢያ (በአየር ንብረት ሙቀት መጨመር)
በአለም አቀፍ ደረጃ በ2100 ዓ.ም የስራ ውጤታማነት ቢያንስ በ20% እንደሚቀንስ ተጠቅሷል።
ጎርፍ፣ ድርቅ፣ የሙቀት ወላፈን በመሳሰሉት አስከፊ የአየር ጠባይ ሁኔታዎች የተነሳ የአእምሮ ጤንነት
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ሌላኛው እየተባባሰ የሚሄድ የህብረተሰብ ጤና ችግር ነው። እነዚህ አይነት ሁኔታዎች ጤናማ የሆኑም
ሆነ ቀደም ሲል በአእምሮ ጤና እክል ውሥጥ ያሉት ሰዎች ላይ ከባድ ጫና ስለሚፈጥሩ ችግሩ
እንዲባባስ ያደርጋሉ። ጠብና ግጭትም በአየር ንብረት ለውጥ የተነሳ ሊባባሱ የሚችሉ የደህንነት
ጉዳዮች ናቸው።
የአየር ንብረት ለውጥ ከሰዎች ሰላምና ደህንነት ጋር የተያያዘ ጉዳይ አለው፡፡ ከውሃና ከአየር ንብረት
ጋር ተያያዥ ግጭቶች ከውሃ ሃብቶች እጥረት የተነሳ የሚመጡ እንደሆነ የሚያመለክቱ ጥናቶች አሉ።
እንዲህ አይነቱ ሁኔታም በአየር ንብረት ለውጥ የተነሳ ተደጋጋሚና አስከፊ ሊሆን የሚችል ነው።
በኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅና ችጋር ባለፉት 40 ዓመታት ለመንግስታት ለውጥ መንስኤ የሆኑ ዋነኛ
ጉዳዮች ናቸው። (ዩ ኤስ አይ ዲ-2011)

3.የፖሊሲ አመላካቾች
አሁን ባለው የአየር ንብረት ለውጥና ተለዋዋጭነት ሁኔታ፣ የኢትዮጵያ መንግስት ለተጠቂ
ማህበረሰቦችም ሆነ በሁሉም ደረጃ የአየር ንብረት ለውጥ የማላመድና ቅነሳ ስራ ላይ ለሚሳተፉ
ባለድርሻ አካላት የሚሰራ የፖሊሲ ምህዳር መፍጠር አለበት፡፡
በጤና ዘርፍም ሆነ በሌሎች ከጤና ውጪ ባሉ ዘርፎች ውስጥ ጤናን ከአየር ንብረት ለውጥ ተፅዕኖ
ለመከላከል፣ ማላመድን ጨምሮ ሁለት የፖሊሲ አማራጮች በአጭሩ ቀርበዋል። እንዲያም ቢሆን
ግን ሁለቱም አማራጮች እርስበርስ የተቆራኙ በመሆናቸው በአንድነት ሊታዩ ይገባል። ጤና ለአንድ
አገር እድገት መሰረት በመሆኑ ትልቅ ትኩረት የሚገባው ጉዳይ ነው። ጤናማ አገር ምርታማና የበለፀገ
ይሆናል ወይንም ምርታማና የበለፀገ አገር ጤናማ ይሆናል።
ሰፋ ተደርጎ ሲታይ፣ ለአየር ንብረት ለውጥና ተለዋዋጭነት የሚካሄድ የማላመድ ተግባር፣ ተፅዕኖውን
ለመገምገምም ሆነ ለፖሊሲ ልማት ጠቃሚ ነው። በአሁኑ ጊዜ፣ ለአየር ንብረት ለውጥና ተፅእኖው
የሚካሄድ ማላመድ እንደአማራጭ ወይንም ከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ ጋዞችን ልቀት የመቀነሻ
መፍትሄ ስትራቴጂነቱ ትኩረትን በመሳብ ላይ ይገኛል፡፡
የፖሊሲ አማራጭ 1፣ በጤና ዘርፍ ውስጥ
አገር ውስጥ ባለ መረጃ ላይ ተመስርቶ፣ ማህበረሰብ ተኮር በተለይም በቤተሰብ ደረጃ የጤና አጠባበቅን
የሚያበረታታ ጠንካራ አገልግሎት አለ። ይህንን ዕድል በመጠቀም ለጤና የሚሆኑ የቁሳቁስና መድሃኒት
አቅርቦት እንዲሁም ባለሙያዎችን የሚያተጉ ሁኔታዎችን ማሟላት ጤናማነትን ከፍ ለማድረግ በጣም
አስፈላጊ ነው። እንዲህ አይነቱ እርምጃ በጤና ዘርፉ መወሰድ ያለበት በሁለት ወሳኝ ደረጃዎች ነው።
መሰረታዊ የህብረተሰብ ጤናን እና የጤና ክብካቤ አገልግሎትና የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓትን
በማሻሻል ነው፡፡
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የፖሊሲ አማራጮች፣ 2፡ ከጤናው ዘርፍ ውጪ
በአገር ደረጃ የጤና ማላመድን ለመተግበር ከጤና ውጪ ያሉ ዘርፎች ሚና በጣም ጠቃሚ ነው፡፡
ስለዚህም፣ በየደረጃው ወሳኝ የሆኑ አካባቢዎችን ለይቶ ሚናቸውንና ሃላፊነታቸውን ማስቀመጥ
በማላመድና ቅነሳ የሚከናወኑ ተግባራትን ለማስማማትና ጥረቶችን ለማቀናጀት ይረዳል። በአየር
ንብረት ለውጥና ተለዋዋጭነት የተጠቁ ዋና ዋና ዘርፎች ውስጥ የማላመድና ቅነሳ ስትራቴጂዎችን
ማስረፅ አስፈላጊ ነው። በማላመድና ቅነሳ ተግባራት ላይ ቁልፍ ሚና ያላቸው ሌሎች ዘርፎች፣ ግብርና ፣
የውሃ ሃብት ፣ ኢነርጂ፡ መስኖ እና የመንገድ ትራንስፖርት ናቸው፡፡
የመፍትሄ ሀሳቦች
የኢትዮጵያ መንግስት፣ አሁን ባለው የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ የአየር ንብረት ለውጥ ማላመድና ቅነሳን
አተገባበር በማስረፅ ጤናን የቅድሚያ ትኩረት ሊያደርግ ይገባል። የአገሪቷ የአረንጔዴ ኢኮኖሚና ለአየር
ንብረት ለውጥ ተስማሚ ማህበረሰብ ስትራቴጂ ብሔራዊ የምርምር አጀንዳ ማዘጋጀት ይኖርበታል።
ይህም እስካሁን ምንም ምርምር ባልተሰራባቸው ሁኔታዎች ዙሪያ የሚያጠነጥንና የምርምር ድግግሞሽ
እንዳይኖር የማቀናጀት ጥረትን ያካተተ መሆን አለበት፡፡
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ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርትና መሰረተ
ልማት

1. መግቢያ
በኢትዮጵያ ከኢንዱስትሪ፣ መሰረተ ልማት ግንባታ እና ትራንስፖርት ለሚነሱ በከባቢ አየር ላይ
የሚከማቹ ጋዞች ልቀት የፖሊሲ መሳሪያዎች አግባብነት ካላቸው የፖሊሲ ሰነዶች፣የህትመት
ውጤቶችና በጉዳዩ ላይ ትኩረት አድርገው ከተሰሩ ጥናቶች ውስጥ ተገኝተዋል።በተጨማሪም
የተሻሻሉት የፖሊሲ ሰነዶችና ደንቦች ከትራንስፖርት ኢንዱስትሪና መሰረተ ልማታ ግንባታ የሚወጡ
ልቀቶች በጤናማ የአየር ሁኔታና በአካባቢ ላይ ስለሚያሳድሩት ተፅዕኖ ይዘርዝራሉ፡፡ ከነዚህ ስራዎች
በመነሳት በኢትዮጵያ ውስጥ በከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ ጋዞችንና ከትራንስፖርት ኢንዱስትሪ
እና መሠረተ ልማት ግንባታ የሚወጡ በካይ ልቀቶችን በሚመለከት የፖሊሲ ጉዳዮችን የመከለስ
ሙከራዎች ተደርገዋል።
የኢትዮጵያ ህዝብ የአየር ንብረት ለውጥንና በአካባቢና በተፈጥሮ ሃብቶች ላይ የሚያሳድረውን ተፅእኖ
ቀምሶታል። ቅጥ ያጣ የአየር ጠባይ ክስተቶች፣ የሙቀት መጠን ማሻቀብ፣የዝናብ እጥረትና ልዩነትንና
የመሳሰሉትን ሁኔታዎች አስተናግዷል። የኢትዮጵያ ህዝብ ከጥቂቱ በስተቀር ሁሉም ኑሮውን
የመሰረተው ግብርና ላይ ሲሆን ይህም ለብሔራዊ ኢኮኖሚ መሰረት ነው። ወቅታዊ የዝናብ መጠን
መቀነስ በግብርና ምርት ላይ አስከፊ ውጤት በማስከተል የምግብ ዋስትና እንዳይረጋገጥ ያደርጋል።
የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊሪፖብሊክ መንግስት የአየር ንብረት ተስማሚ አረንጔዴ
ኢኮኖሚን ለመተግበር ተልሟል። በዚህ እንቅስቃሴም፣አገሪቷ ከ2025 /እ.ኤ.አ/ በፊት ልትደርስበት
የተመኘችውን የመካከለኛ ገቢ ደረጃ አገራት ተርታ ዕውን ለማድረግ የሚረዳ የአረንጔዴ ኢኮኖሚ
በመገንባት ከአስከፊው የአየር ንብረት ለውጥ ተፅእኖ የመከላከል ተግባር ይፈፀማል። ዋነኛው አላማም
በአካባቢ አየር የሚከማቹ ጋዞችን ልቀት መጠን ዝቅ በማድረግ አገሪቷ ልትደርስበት ለተመኘችው
የዕድገት ግብ ስኬት የሚረዳ የአረንጔዴ ኢኮኖሚ አጋጣሚዎችን መለየት ነው፡፡ መንግስትም ይህንን
አዲስና ቀጣይነት ያለው የዕድገት ሞዴል ለማስፈፀም የሚረዱትን የልማት አገሮች ለመሳብ ተልሟል፡፡
መንግስት ሌሎች የኢንዱስትሪ ንዑስ ዘርፎችንም ቀጣይነት ባለው የልማት ጎዳና ውሥጥ የሚያስጉዝ
ርምጃዎችንም ይወስዳል። እስከ 2030 ዓ.ም /እ.ኤ.አ/ ድረስ በከባቢ አየር ላይ የሚከማቹ ጋዞችን
በመልቀቅ ኢንዱስትሪ ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል።እስከአሁን ባለው አካሄድ ሲገመት፣ የጋዝ ልቀቱ
አሁን (በ2010 እ.ኤ.አ) ካለበት ደረጃ / 4 ሜትሪከ ቶን ካርቦነ ዳይ ክሳይድ ኢኪዩቫልንት በ2030
እ.ኤ.አ. ወደ 71 ሜትሪከ ቶን ካርቦነ ዳይ ክሳይድ ኢኪዩቫልንት ከፍ ይላል።በዚህ የማጠቃለያ ሪፖርት ፣
ወደ ሁሉን አቀፍ ፣ ዝቅተኛ የጋዝ ልቀት ፣ የአየር ንብረት ተስማሚ የአረንጔዴ ኢንዱስትሪ ልማት
በአገሪቷ ለሚደረገው ሽግግር ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር የሚያስፈልግ ሰፋ ያለ ፖሊሲ ትንተና /
ፖሊሲዎች፣ደንቦች ደረጃ መለኪያዎች እና ኮዶች/ ተዘርዝረው ቀርበዋል፡፡

2. የኢንዱስትሪ ፖሊሲ
ከኢንዱስትሪ ዘርፍ ውስጥ፣ ዋነኛው የጋዝ ልቀት አመንጪ የሲሚንቶ ኢንዱስትሪው ሲሆን በመቀጠል
የኬሚካልና ብረት ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪዎች ይከተላሉ:: የኢንዱስትሪ ዘርፉ ልቀት በእያንዳንዱ
ኢንዱስትሪ የምርት መጠንና በእያንዳንዱ ምርት ላይ ለልቀት መነሻ በሚሆኑ ነገሮች የሚወሰን ነው፡፡
የኢንዱስትሪው ዘርፍ ለ12 የኢንዱስትሪ መስኮች ፣ 37 የሚሆኑ የልቀት መቀነሻ ዘዴዎችን ገምግሞ
አስቀምጣል፡፡ በዚህም በአጠቃላይ በ2030 ዓ.ም ከተገመተው ልቀት 22 ሜትሪከ ቶን ካርቦነ ዳይ
ክሳይድ ኢኪዩቫልንት ያህል መቀነስ ይጠበቃል፡፡ አብዛኛውን የጋዝ ልቀት ድርሻ የሚወስደው
የሲሚኒቶ ኢንዱስትሪ ፣ ልቀት የመቀነሻ አቅሙም ከፍተኛ ነው፡፡ በዚህም በአጠቃላይ 16 ሜትሪከ
ቶን ካርቦነ ዳይ ክሳይድ ኢኪዩቫልንት የመቀነስ አቅም ይኖረዋል፡፡
አብዛኞቹ የልቀት ቅነሳን የሚያጠናክሩ ጉዳዮች በሚከተሉት ዝርዝሮች ውስጥ ይካተታሉ።
1. የኢነርጂ ብቃት (ለምሳሌ ፋብሪካዎችን፣በዘመናዊ ማምረቻ ቴክኖሎጂዎች) እንደገና ማደራጀት፣
ይህም አስተላላፊነታቸውን ማሻሻል ፣ የሚለቀቁ ተወጋጅ ሙቀቶችን (ኢነርጂን) መልሶ መጠቀም እና
የመልሶ መጠቀም ዘዴዎችን ያካትታል።
2. አማራጭ ኢነርጂ (ለምሳሌ ከከሰልና መሰል ነዳጅ ይልቅ ከዕፀዋት የሚገኙ ነዳጆች ወይም
ኤሌክትሪሲቲ መቀየር)
3. አማራጭ የምርት ሂደቶች (ለምሳሌ ኬሚካሎችን በኢንዛይሞች መተካት ፣ የበዛ ጭስ የሚያወጡትን
የመተካት ሂደት)
4. ካርበንን አቆይቶ /አምቆ/ በግብአትነት ካርቦንን ለሚጠቀሙ ሌሎች ኢንዱስትሪዎች ማቅረብ
የአየር ንብረትና የልማት ዕቅድን፣ ፖሊሲዎችንና አፈፃፀሞችን በነዚህ የተለያዩ ዘርፎች በተደራጀ
መልኩ በማቀናጀት፣ የካርቦን መጠንን ልቀት የቀነሰ ልማት በአደጉት አገሮች የተሰራውን ስህተት
በግልፅ የሚያስወግድ ይሆናል። እንዲሁም የካርቦን ልቀትን እየቀነሱ፣ የኢኮኖሚ እድገትን ማፋጠን
ወይም መጠበቅ አብረው ሊሄዱ የሚችሉ መሆናቸውን ታሳቢ ያደርጋል። ይህንን የልማት ጐዳና
ለማረጋገጥ የታቀደውን ስትራቴጂ ለመተግበር የሚያስችልና የተግባሩ ተዋንያንን የሚደግፉና
የሚያነቃቁ ፖሊሲዎች፣ ደንቦችና፣ ዝርዝር አተገባበሮች ያስፈልጋሉ።

2.1. የኢትዮጵያ የአካባቢ ፖሊሲ
የኢትዮጵያ የአካባቢ ፖሊሲ፣ የአካባቢ ባለስልጣን ከኢኮኖሚ ልማትና ትብብር ሚኒስቴር ጋር
በመተባበር በኢትዮጵያ መንግስት በአፕሪል 2 1997 /እ.ኤ.አ/ የወጣ ሲሆን አጠቃይ የፖሊሲው
ግብም እንደሚከተለው ሰፍሯል።
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•

የሁሉም ኢትዮጵያዊያን የጤናና የአኗኗር ደረጃ ማሻሻልና ማሳደግ ፣ እንዲሁም አካባቢን
በአጠቃላይ

•

የተፈጥሮ፣ ሰው ሰራሽ እና ባህላዊ ሃብቶችን ደረጃ ማሻሻልና ማሳደግ ፣ እንዲሁም አካባቢን
አግባብነት ባለው ሁኔታ በመጠቀምና በመጠበቅ ማጎልበት።

•

ቀጣይነት ያለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማትን ማጎልበት፡፡ ይህም የአሁኑ ትውልድ
ፍላጎት በቀጣዩ ትውልድ ኪሳራ እንዳይሟላ ያደርጋል።

ከኢንዱስትሪ ዘርፉ ጋር የተያያዙ ቁልፍ የአካባቢ ፖሊሲዎች አደገኛ ቁሳቁሶችንና ብክለትን መቆጣጠር፣
የአከባቢ አየር ብክለትን መቆጣጠርና አካባቢ ላይ ሊደርሱ የሚችሉ ተፅዕኖዎችን መገምገም ናቸው።

2.2. የአካባቢ ደረጃ መለኪያዎች
የኢንዱስትሪ ብክለትን ለመቆጣጠር በአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን የወጣው የአካባቢ ደረጃ መለኪያዎች
የሚከተሉትን ያካትታሉ፡፡
1.

ለተወሰኑ የኢንዱስትሪ ዘርፎች የወጡ መለኪያዎች

2. አጠቃላይ መለኪያዎች ለሁሉም ሌሎች ኢንዱስትሪዎች ፈሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ
3. ለሁሉም ሌሎች ኢንዱስትሪ ጋዞች ልቀት መለኪያዎች
4. ለድምጽ መጠን የወጣ መለኪያ
በደረጃ መለኪያዎቹ ውስጥ የተጠቀሱት የመጠን መለኪያዎች ወደ ከባቢ የሚለቀቀውን የጋዝ ልቀት
ወደ ውሃ የሚለቀቀውን የብክለት መጠንና የድምጽን መጠን ይወስናሉ።

2.3. የመፍትሄ አሳብ
•

ከነዳጅና ከምርት ሂደት የሚወጣው አጠቃላይ የካርበን ዳይ ኦክሳይድ ልቀት መጠን
በከፍተኛ ደረጃ በመጨመር በ2006 እ.ኤ.አ 3.32 ሚሊየን ሜትሪክ ቶን ደርሷል፡፡ በ2003
እና 2006 እ.ኤ.አ መካከል አዲስ የተሰሩ ብዛት ያላቸው አነስተኛ የሲሚንቶ ኢንዱስትሪዎች
በመስፋፋታቸው የጭስና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት በ300% ጭማሪ አሳይቷል። ይህ
አዝማሚያ አሁን በግንባታ ላይ ያሉት ስድስት የስሚንቶ ኢንዱስትሪዎች ስራ ሲጀምሩ ተባብሶ
የሚቀጥል ይሆናል። ስለዚህ የደንብ አስከባሪ አካላት የፖሊሲ አፈፃፀሙን በጥብቅ መከታተል
ይኖርባቸዋል።
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•

ሰነዱ ውስጥ እንደሰፈረው፣ የካርቦንዳይኦክሳይድ አስተማማኝ ቅነሳ ፖሊሲዎች በኢነርጂ
ብቃትና ነዳጅን መተካት ላይ ብቻ ያተኮረ ነው። ሆኖም የሂደት ልቀቶችም ላይ ትኩረት
ማድረግ አለበት።

•

በኢትዮጵያ ውስጥ ፖሊሲ አውጪዎች የተለያዩ ጉዳዮችን አቀናጅተው አንድ ወጥ የሆነ ጉዳይ
ማውጣት አለባቸው። የኢንዱስትሪ ፖሊሲው የመጨረሻ ግብ ሰፋ ባለ መልክ የማህበረኢኮኖሚ ልማትን ማምጣት በመሆኑ፣ የአገሪቷ ኢንዱስትሪ ልማት ስኬት መቃኘት ያለበት ፣
የኢንዱስትሪው ልማት በአጠቃላይ የማህበረ- ኢኮኖሚውን ልማት ለማሳደግ ባለው
አስተዋጽኦ መሆን አለበት፡፡

•

የአየር ንብረትና የልማት ዕቅድን፣ ፖሊሲዎችንና አፈፃፀሞችን በተለያዩ ዘርፎች በተደራጀ
መልኩ በማቀናጀት፣ የካርበን መጠንን ልቀት የቀነሰ ልማትና በአደጉ አገሮች የተሰራውን
ስህተት በግልፅ የሚያስወግድ ይሆናል። እንዲሁም የካርበን ልቀትን እየቀነሱ የኢኮኖሚ
እድገት ማፋጠን ወይም መጠበቅ አብረው ሊሄዱ የሚችሉ መሆናቸውን ታሳቢ ያደርጋል።
ይህንን የልማት ጎዳና ለማረጋገጥ፣ የታቀደውን ስትራቴጂ ለመተግበር የሚያስችልና የተግባሩ
ተዋንያንን የሚደግፉና የሚያነቃቁ ፖሊሲዎች ደንቦችና ዝርዝር አተገባበሮች እንደሚያስፈልጉ
ማወቅ ጠቃሚ ነው።

3. የትራንስፖርት ዘርፉ ፖሊሲ
ብዙ የአፍሪካ አገራት ለአካባቢ ጥበቃ የሚውሉ ህጎችን አውጥተዋል፡ የነዚህ ህጎች ዋነኛ አንቀፅ፣
ለመተግበር የቀረቡ የፕሮጀክት አሳቦች ከመተግበራቸው በፊት የፕሮጀክት ድጋፍ ሰጪዎች
(አስፈፃሚዎች) ስለሚያከናውኑ ለአካባቢ ተጽእኖ ግምገማ የሚያስፈልጉ ዝርዝር መስፈርቶችን የያዘ
ነው። ከዚህ ብሔራዊ የአካባቢ ህጎች በተጨማሪ፣ብዙዎቹ አገሮች ኢትዮጵያ፣ ግብጽ ሶርያ፣ ታንዛኒያ፣
ደቡብ አፍሪካ እና ኡጋንዳ ለእነዚህ ፖሊሲዎችና ህጎች ማስፈፀሚያ የሚሆን ደጋፊ ደንቦችንና
የየዘርፎቹን መመሪያዎች አውጥተዋል።

3.1. የትራንስፖርት ፖሊሲ አቅጣጫዎች
በረቂቅ ደረጃ ያለው የብሔራዊ ትራንስፖርት ፖሊሲ አካባቢን በተመለከተ ለትራንስፖርት ዘርፉ፣
የሚከተሉትን የፖሊሲ አቅጣጫዎች ይጠቁማል፡፡
i. ከትራንስፖርት መሰረተ ልማት ግንባታ፣ ጥገና አገልግሎት አሠጣጥ የተነሳ የሚመጡትን
አሉታዊ የአካባቢ ተጽእኖዎች መቀነስ
ii. በትራፊክ እንቅስቃሴ አማካኝነት የሚነሱ የከተማ አካባቢ ብክለቶችን መቀነስ
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iii. የደንብ አስፈፃሚ ስርዓት መመስረት
iv. በትራንስፖርት ዘርፍ ውስጥ አካባቢ ጥበቃ ክፍል/ዲፓርትመንት/መመስረት

3.2 የፖሊሲውን አላማ ለማሳካት የወጡ ስትራቴጂዎች
የብሔራዊ ትራንስፖርት የፖሊሲ ረቂቅ፣ አካባቢን በተመለከተ፣ የፖሊሲውን አላማዎች ለማሳካት
የሚከተሉትን ስትራቴጂዎች አስቀምጧል።
ሀ/ በትራንስፖርት ዘርፍ በሚካሄዱ ፕሮጀክቶችና የቅነሳ እርምጃዎችን ለማስፈጸም የአካባቢ ተጽእኖ
ግምገማዎችን ቁልፍ መስፈርቶች አድርጎ ማስቀመጥ፣
ለ/ ብቃት ያለውና አነስተኛ ብክለት ያለው ትራንስፖርትን ማበረታታት፣
ሐ/ የከፋ ጉዳዮችን ለመቀነስ ሞተር አልባ የትራንስፖርት አገልግሎቶችን ማበረታታት፣
መ/ ለሞተር ተሽከርካሪዎች፣ የነዳጅ ቁጠባ ደረጃዎችን ማውጣት፣
ሠ/ አማራጭ የነዳጅና ኢነርጂ ምንጮች አጠቃቀምን ማበረታታት፣
ረ/ በመጋጠሚያዎች አካባቢ ያለውን የትራፊክ ፍሰት ጭንቅንቅ መፍታትና ደረጃውን የጠበቀ
አገልግሎት ለመስጠት የትራፊክ ምልክቶችንና ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ፣
የማቋረጫዎችንና አደባባዮችን ጥቅምና አገልግሎት በመገምገም ብቃት ያለው እንዲሆን ማድረግ
ሰ/ የእግረኛ መንገድ ማስፋፋት፣ ከሌሎች ተንቀሳቃሾች የተለየ የብስክሌትና የእግረኞች መሄጃ
መገንባትና የእግረኛ መሄጃን ለመገንባት ኮብል ድንጋይና ሌሎች ተስማሚ ቴክኖሎጂዎችን
መጠቀም። ከፍተኛ የትራፊክ ፍሰት ባለባቸው ዋና ዋና ጎዳናዎች ከስርም ሆነ ከላይ የማለፊያ
ማሳለጫዎችን መገንባት፣
ሸ/ የደረቅ ዕቃ ማራገፊያን ከቀለበት መንገዱ ውጪ በማድረግ ከመሀል ከተማ ማራቅ በዚህም ከባድ
ተሽከርካሪዎች ለመጫንም ሆነ ለማራገፍ በዚያው እንዲወሰኑ ይሆናል።
መንግስት ወደ ፈሳሽ ውሃም ሆነ ወደ ከርሰ ምድር የሚለቀቁ በካይ ንጥረነገሮችንና የጋዝ ልቀቶችን
ለመቀነስ የሚያስችል ትራንስፖርት ጥቅም ላይ እንዲውል፣ እንዲሁም በእያንዳንዱ የትራንስፖርት
ተሽከርካሪ እና መሰረተ ልማት የጉዞ ዑደት የሚመነጩትን በካይ ቆሻሻዎች ለመቀነስ የሚያስችል
አሰራርን ያበረታታል።
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ረቂቅ የብሔራዊ ትራንስፖርት ፖሊሲ መንግስት የከተማ አውቶቡስ አገልግሎት ላይ ትልቁና ዋነኛውን
ድርሻ እንደሚወስድና አሁን ያለውን የህዝብ አውቶቡስ ትራንስፖርት አገልግሎት ለማሻሻል፣ የትራፊክ
መጨናነቅን ለመቀነስ እና አካባቢን ከብክለት ለመጠበቅ የሚያስችል ሰፊ የስራ ፕሮግራሞች እንዳሉት
ያመለክታል፡፡

3.3. ለትራንስፖርት ዘርፍ የተመከረ ፖሊሲ
1.

አገር ውስጥ ለሚገጣጠሙም ሆነ ከውጪ ለሚገቡ ተሽከርካሪዎች የነዳጅ አጠቃቀም
ብቃታቸውንና የጋዝ ልቀት መጠናቸውን የሚወስን አስገዳጅ መስፈርት ማውጣት ፡፡

2. ከ8-10 ዓመት በላይ ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች አገር ውስጥ እንዳይገቡ ዕግድ ማውጣት
3. በኤሌክትሪክ የሚሰሩና በኤሌክትሪክና በነዳጅ ሞተር ተዳቅለው የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን ከቀረጥ
ነፃ ማስገባት፣ የተሽከርካሪዎች መጠገኛ መሰረተ ልማቶችን ማሻሻልና ግንዛቤ ማስጨበጥ፣
4. በናፍጣ ነዳጅ ውስጥ ያለውን የሰልፈር /ድኝ/ ከፍተኛ መጠን በ50 ‘ፓርትስ ፐር ሚሊየን’
ለመገደብ እንዲቻል የነዳጅ ደረጃ መለኪያ መስፈርቱን መከለስ፣
5. “የባዮዲዝል” (ህያው ከሆነ ቁስ የሚገኝ) ምርትን ለማበረታታት የማበረታቻ ( ማትጊያ) ፓኬጅ
ማዘጋጀት ለምሳሌ፣ ከእሴት ጭማሪ ታክስ (ቫት) ነፃ ማድረግ
6. አገር ውስጥ የሚገጣጠሙትንም ሆነ ከውጭ የሚገቡትን ተሽከርካሪዎች ቢያንስ በአውሮፓውያን
የልቀት ልኬት 3ኛ ደረጃ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ መሳሪያ (ካታሊክ ኮንቨርተር) እንዲኖራቸው
የሚያስገድድ ህግ ማውጣት
7. ሁሉም ባለ ሶስት ጎማ ተሽከርካሪዎች ባለ አራት ስሮክ ሞተሮችና የልቀት መጠንን የሚቆጣጠር /
ካታሊክ ኮንቨርተር/ እንዲኖራቸው የሚያስገድድ ህግ ማውጣት
8. በከተሞች አካባቢ የህዝብ ማጔጔዣ ትራንስፖርትን ማቅረብ፡፡ ለምሳሌ አውቶቡሶችንና ቀላል
የባቡር ትራንስፖርት

4. መሰረተ ልማትና የከተማ ዕቅድ
ፖሊሲው፣ የከተማውን ማዕከላት ከአየርና ከድምጽ ብክለት የሚከላከሉ ተግባራትን በማከናወን፣
የከተማው ትራንስፖርትና አካባቢያዊ ብክለቶችን ተፅዕኖ ለመቀነስ የሚያስችል ስትራቴጂ ላይ ትኩረት
ያደርጋል፡፡ ይህንንም ለማሟላት፣ መንግስት ከውጪ በሚገባው የነዳጅ ጥራትና የተሽከርካሪዎች
ደረጃ፣ በስራ ላይ ያሉ ተሽከርካሪዎች ከዕድሜያቸውና ከሚሰጡት ጥቅም አንፃር (በገበያ ካላቸው ዋጋ
በተቃራኒ) ትኩረት ያደርጋል። (የትራንስፖርት፣ ሚ/ር 2011)
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የትራንስፖርት ሚኒስቴር አንዱ አላማ የተቀናጀ የከተማ ልማት ዕቅድና የትራንስፖርት መሰረተ ልማት
እና የአገልግሎት ዕቅድ አፈፃፀምን ማረጋገጥ፣ እርስ በርስ ተደጋጋፊ የሆነ አጠቃላይ የከተማና የከተማ
ትራንስፖርት ልማትን ማጎልበት ነው። ከዚህ አላማ በተያያዘ የሚከተሉት የፖሊሲ አቅጣጫዎችን
አስቀምጧል።
1.

በዝግጅትም ሆነ በአፈፃፀም የጊዜ ወቅት የከተማ ልማትና የትራንስፖርት ዕቅዶች የሚኖራቸውን
ትስስር ማረጋገጥ፣

2. የወደፊቱ የከተማ ልማት አቅጣጫ የትራንስፖርት መሰረተ ልማትንና የህዝብ ትራንስፖርት
አገልግሎቶችን ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት።
3. የጉዞ ርዝመትን ለመቀነስና አላስፈላጊ ጉዞዎችን ለማስወገድ የመኖሪያ አካባቢን ከስራ አካባቢ፣
ትምህርት ቤት፣ የገበያ ቦታ እና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች ከሚሰጥባቸው ጋር የሚያገናኝ
አካባቢያዊ የልማት ዕቅድ ያስፈልጋል።
4. በከተማው የማስተር ፕላን እና የመንገድ ስራ ዕቅድ ዝግጅት ጊዜ ለሞተር አልባ ለሌላቸው
ትራንስፖርት ትኩረት መስጠት፡፡ አፈፃፀማቸውም ብዙ እግረኞችን የሚያስተናግድ እንዲሆን
መስራት፣
5. ጤናማ የትራንስፖርት መሰረተ ልማትና አገልግሎት እንዲረጋገጥ የአካባቢ ጥበቃ፣
የትራንስፖርት ዕቅድና አፈፃፀም መቀናጀት አለባቸው
6. በትራንስፖርት ጥበቃ መሰረተ ልማት ግንባታና አገልግሎት የተነሳ የሚመጡ የአየር ብክለቶችን
ለመቀነስ ወይም ለማስወገድ ሁኔታዎች መመቻቸት አለባቸው።
የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ፖሊሲ (የትራንስፖርት ሚ/ር, 2011 ዓ.ም) የፖሊሲ አላማዎቹን ለማሳካት
የሚያስችሉትን የሚከተሉትን ስትራቴጂዎች አስቀምጧል።
1.

በቂ የትራንስፖርት መሰረተ ልማት፣የህዝብ ትራንስፖርት አቅርቦት፣ የንግድ እንቅስቃሴዎች፣
የመንግስት ተቋማትና ማህበራዊ አገልግሎቶች የሚሰጥባቸውን ማዕከላዊ የመገበያያ
ወረዳዎችን /ቀበሌዎችን/ ማልማት

2. በመንግስትም ሆነ በግል አልሚዎች የሚካሄዱና ከፍተኛ የትራፊክ ጫናን የሚያስከትሉ
ግንባታዎች ከፍተኛ ክብደትን የሚሸከም የላቀ ብቃት ያለው መንገድ እንዲኖረው ማድረግ፣
3. ህዝባዊ አገልግሎትን የሚሰጡ ማህበራዊ ተቋማት የመንገድና የህዝብ ትራንስፖርት አቅርቦት
እንዲኖራቸው ማድረግ፣
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4. አላስፈላጊ ረምጃ ጉዞዎችን ለመቀነስ፣ የስራና የገበያ ቦታዎችን እንዲሁም ማህበራዊ ተቋማትን
በመኖሪያ አካባቢዎች ማልማት፣
5. በትራንስፖርት መሰረተ ልማት ግንባታና የጥገና ጊዜ፣ በአካባቢ ላይ የማደርሰውን አሉታዊ
ተፅእኖ ለመቀነስ የሚያስችል የጎንዮሽ እንቅስቃሴዎችን በማጥናት መተግበር።
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