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امللخص التنفيذي 

تكبدت محافظتي حرضموت واملهرة اليمنيتني أرضار 
كبرية بسبب التغيري املناخي.  وقد أصبحت حاالت 

الجفاف والفيضانات واألعاصري ظواهر شائعة عىل مدى 
السنوات األخرية املاضية بعد أن كانت يف السابق 

تحدث يف حاالت تعد استثنائية يف هذه املناطق. ومتثل 
هذه الكوارث وغريها من القضايا البيئية املقلقة 

ضغوطا إضافية عىل املجتمعات املحلية والسلطات 
املحلية واملؤسسات القامئة املعنية بإدارة النزاعات 

وحلها، كام أنها تعقد العالقة بني الوافدين حديثا إىل 
هذه املحافظات، ممن نزحوا من العنف يف أماكن 

أخرى من البالد، واملجتمعات املحلية األصلية.

استنادا إىل مقابالت أجريت يف كال من محافظتي 
حرضموت واملهرة، تحدد هذه الورقة القضايا البيئية 
الرئيسية التي تواجه سكان حرضموت واملهرة اليوم. 
وتبني الورقة كيفية إرتباط هذه القضايا بالرصاع يف 

املحافظتني، وتستكشف ما تقوم به السلطات املحلية 
واملجتمعات املحلية والجهات الفاعلة الدولية، وما 

ميكن أن تفعله يف املستقبل للتخفيف من آثار تغري 
املناخ وتحسني إدارة الرصاعات الناجمة عنه.

ويتمثل التحدي البيئي الرئييس يف هذه املحافظات يف 
األمطار الغزيرة والعواصف، وأزمة املياه، وتدهور 
األرايض الزراعية واملراعي، والغطاء النبايت والبيئة 

البحرية، وتلوث الهواء، والنفط والتلوث الكيميايئ 
اآلخر. 

تؤثر هذه التحديات بشكل مبارش عىل سبل العيش 
للناس، حيث أن الفيضانات، عىل سبيل املثال، تدمر 
املنازل واآلبار، وتلوث مصادر املياه، وتقتل املاشية، 

وتلحق الرضر بقوارب الصيد، وتجرف الرتبة السطحية 
والحدود بني الحيازات، مام يخلق ارتباكا بني املالكني 

ويؤدي إىل مزيد من النزاعات املحلية عىل األرايض بعد 
الفيضانات. 

كام أن زيادة ملوحة املياه، وإنخفاض منسوب املياه 
الجوفية، والتصحر، وخاصة مع تدفق النازحني داخلياً 
الفارين من الخطوط األمامية للحرب يف اليمن، تزيد 
من التوترات بني النازحني الذين ال أرض لهم ومالك 

األرايض الذين يحاولون منعهم من زراعة أو إستخدام 
أرايض املراعي التقليدية. وباملثل، تزيد التحديات 

البيئية األخرى من حدة التوترات، مام يفرض ضغطاً 
إضافياً عىل السلطات املحلية الضعيفة التي تعاين أصالً 

من نقص املوارد، وتخلق تحديات آلليات املجتمعية 
القامئة للمساعدة الذاتية.

وفيام يتعلق باالستجابة من قبل الدولة واملجتمع 
املحيل لهذه التحديات، بينت املقابالت، مبا يف ذلك 

العديد منها التي أجريت مع مسؤويل الحكومة املحلية، 
بأن السلطات واملؤسسات املحلية تبذل كل ما يف 
وسعها، مسلطة الضوء عىل عدم كفاية االستجابة 

للتعامل مع هذه التحديات. العديد من األشخاص 
الذين أُجريت معهم مقابالت شاركوا شخصياً يف 

مساعدة اآلخرين أثناء وقوع األعاصري، فيام أوضح 
آخرون أن التضامن املجتمعي والدعم املتبادل بني 

املواطنني للتعامل مع حاالت الطوارئ املحلية املرتبطة 
باملناخ تحدث بشكل تلقايئ ومنهجي، ال سيام أثناء 

هطول األمطار املدمرة الغزيرة والفيضانات.

تشجع قيادات املجتمع املحيل واملواطنون السلطات 
املحلية للقيام بدور يتسم بنشاط أكرب يف مجاالت 

التخطيط الحرضي، وترصيف النفايات الصلبة، وإنشاء 
البنى التحتية للرصف الصحي وتشغيله، وإدارة املياه، 

والسيطرة عىل التلوث الناجم عن النفط وغريه من 
املواد الكيميائية، واالستجابة للكوارث الطبيعية. وينتهي 
التقرير بتوصيات موجهة للسلطات املحلية واملنظامت 
املجتمعية واملنظامت الدولية غري حكومية العاملة يف 

مجال البيئة حول الكيفية التي ميكنها تحسني األداء 
ملعالجة القضايا البيئية والتخفيف من آثارها.

تغري املناخ والرصاع يف حرضموت واملهرة  
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تكبدت محافظتي حرضموت واملهرة اليمنيتني أرضار كبرية 
بسبب التغيري املناخي.  وقد أصبحت حاالت الجفاف 

والفيضانات واألعاصري التي كانت تحدث بصفة إستثنائية 
يف هذا املناطق يف السابق ظواهر شائعة عىل مدى 

السنوات األخرية املاضية. ومتثل هذه الكوارث وغريها من 
القضايا البيئية املقلقة ضغوطاً إضافية عىل املجتمعات 
املحلية والسلطات املحلية واملؤسسات القامئة املعنية 

بإدارة النزاعات وحلها، كام أنها تعقد العالقة بني الوافدين 
حديثاً إىل هذه املحافظات، ممن نزحوا من العنف يف 

أماكن أخرى من البالد، وبني املجتمعات املحلية األصلية.
تبنت هذه الورقة نهج إقتصادي سيايس يف تفحصها 

للتفاعل بني الظواهر البيئية املادية والعوامل االجتامعية/
البرشية وقيمت الروابط بينهام ومسبباتها املشرتكة ولذلك 

تبدأ الورقة مبقدمة قصرية حول امليزات اإلقتصادية 
واإلجتامعية يف كل من حرضموت واملهرة وتطورها 

التاريخي كونها تبني السياق األسايس للكيفية التي يتأثر بها 
سكان هاتني املحافظتني من القضايا البيئية الرئيسية. 

ومتيض الدراسة برشح لالزمة البيئية يف اليمن اليوم، قبل 
الرتكيز عىل سبل الرتابط بني التغيري املناخي يف هاتني 

املحافظتني والرصاع. تعد القضايا البيئية من القضايا التي 
تحتل أهمية كربى بالنسبة للسكان وتؤثر عىل حياتهم 

اليومية. ذلك ألن العديد من هذه القضايا تؤدي إىل 
إحداث توتر إجتامعي بني الجريان وتنافس الناس عىل 

املوارد وتضارب االستخدامات لهذه املوارد. حتى أنه يف 
بعض الحاالت، نجد الفقري والغني يف املجتمعات املحلية 

يقفون ضد بعضهم. وحتى املشاكل البسيطة ميكن 
تصعيدها لتصبح مشاكل كبرية ونزاع داخل املجتمعات 
وبدرجات متفاوتة يف املدى القصري، وخاصة أن تدفق 
النازحني والعائدين من اململكة العربية السعودية قد 

ضغط عىل املؤسسات القامئة والرسمية وباتت تتحمل فوق 
طاقتها. ويف األخري، تستكشف الورقة ما تقوم به السلطات 
واملجتمعات املحلية والجهات الفاعلة الدولية، وما ميكنها 

أن تفعله يف املستقبل للتخفيف من آثار تغري املناخ 

1 يف حني أن التقرير يركز عىل الجوانب املحلية وانشطة أفراد املجتمعات والسلطات املحلية، ميثل غياب الدور الفعال للحكومة الوطنية 
عامال مهام يف عدم كفاية االستجابة لكل من الكوارث او املشاكل البيئية املعتادة.

2 أجريت مقابالت يف املحافظتني خالل الفرتة من 15 يونيو إىل 31 يوليو من عام 2021 من قبل فريق من املحاورين الذي لهم خربة مشهودة 
يف هذا املجال. وبلغ عدد من تم إجراء املقابالت معهم 14 رجال و6 نساء يف محافظة املهرة و21 رجال وامرأتني يف وادي حرضموت و7 رجال 
وامرأة واحدة يف ساحل حرضموت. تضمنت املقابالت 21 مقابلة مع مسؤولني حكوميني محليني و8 أعضاء وعضوات أو قيادات يف منظامت 

مجتمع مدين.

3 كام عقدت جلسات تشاورية بالتوازي يف كل من الغيضة وسيئون بتاريخ 26 أغسطس. جمع اللقاء التشاوري يف الغيضة 9 مسئولني محليني 
ونشطاء عاملني يف مجال البيئة )سبعة رجال وامرأتني(. فيام جمع اللقاء التشاوري يف سيئون ثالثة عرش رجال وامرأتني. 

وتحسني إدارة الرصاعات الناجمة عنه.1

ويركز التقرير بشكل عام عىل القضايا التي تواجه سكان 
محافظتي املهرة وحرضموت بغض النظر عن إرتباطها 
املبارش من عدمه بالتغيري املناخي. ذلك، ألن تصنيف 

املشاكل البيئية ليس باألمر الهني، عادة، وخاصة فيام يتعلق 
مبنشئها وأسبابها أو من ناحية تأثريها عىل الجوانب 

االجتامعية. وما يهم يف األخري هو معالجة هذه املشاكل 
بغض النظر عن مسبباتها.

كتبت هذه الدراسة هيلني الكرن استنادا إىل بحث مكتبي 
ومقابالت أجريت يف كل من محافظتي حرضموت واملهرة. 
ودعمت مخرجات لقاءات تشاورية عقدت مع مسؤولني 

محليني وممثلني عن املجتمع املدين وخرباء يف مجال البيئة 
- نظمتها مؤسسة بريغهوف ومنتدى التنمية السياسية يف 

كل من سيئون )وادي حرضموت( ومدينة الغيضة - يف 
املهرة ما خلصت إليه هذه الدراسة من نتائج.2 3 

املقدمة
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تعمل مؤسسة بريغهوف ومنتدى التنمية السياسية يف 
ثالث محافظات، وهي ذمار وحرضموت واملهرة، بهدف 

تعزيز الدور الشامل للسلطات املحلية وجهود بناء 
السالم. وقد تم إثارة قضية الكوارث البيئية مؤخرا يف 

لقاء ملسؤولني حكوميني من كل من محافظتي 
حرضموت واملهرة وخاصة الكيفية التي تؤثر هذه 

الكوارث يف الرصاعات املحلية. وعربوا عن رضورة اتخاذ 
إجراءات عاجلة لتحسني كيفية االستجابة والتنسيق 
للتخفيف من أثارها، ورضورة تبني نهج بعيد املدى 

يتعامل مع النزاعات املحلية التي تنشأ بسبب التغيري 
املناخي. 

 

الخصائص االجتامعية 
والسياسية واالقتصادية 

ملحافظتي حرضموت 
واملهرة

كانت عالقات حرضموت واملهرة محدودة مع 
العاصمتني عدن أو صنعاء حتى إعالن قيام جمهورية 

اليمن الدميقراطية الشعبية عام 1967. ونتيجة 
ملوقعهام الجغرايف وأهمية طرق الهجرة، أنصب تركيز 

الناس حينها عىل االتجاه اآلخر من العامل. وتاريخياً 
مثلت الهجرة الحرضمية عامالً إجتامعياً وثقافياً مهامً 

ركز االنظار بإتجاه املحيط الهندي، ويف القرن العرشين 
تحولت الهجرة من جنوب رشق آسيا إىل اململكة 
العربية السعودية. وبعض من العائالت التجارية 

والصناعية الكبرية يف اململكة العربية السعودية تنحدر 
من أصول حرضمية، وهي من املوجات األوىل من 

الهجرة عندما بدأت إيرادات النفط متكن اململكة من 
متويل مشاريع البنية التحتية يف البالد. ومن هذه 

العائالت عائلة بن محفوظ وبن الدن وعائلة العمودي.4 

املحافظات يف اليمن. مؤسسة بريغهوف، أيار 2018. 

H A D H R A M A W TH A D H R A M A W T
حرضموت

نجران

مأرب

املهرة

شبوة

أبني

4 راجع ولكر، لني )2015(. “الهويات الحرضمية يف اململكة العربية السعودية”. يف: نويل برهوين وسعود الرسحان )وآخرون(، إعادة بناء 
اليمن: التحديات السياسية واالقتصادية واالجتامعية، برلني: غريالك، الصفحات من42 - 60.
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وكانت الصناعات اململوكة للحضارم تجلب العامل من 
حرضموت أثناء فرتة الحكم االشرتايك، خاصة وأن 

اململكة العربية السعودية كانت آنذاك تشجع املعارضة 
للحكم اإلشرتايك. وكان تركيز سكان املهرة تجاه اإلمارات 

العربية املتحدة وعامن. كام ان لسكان املحافظتني 
روابط قدمية مع رشق أفريقيا عن طريق الهجرة. 

إبان فرتة جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية، إستفاد 
سكان املحافظتني من ميزات النظام اإليجابية، مثل 

التعليم املجاين، الذي كان مبستوى معقول، ومن 
الخدمات الصحية املجانية وفرص العمل وعدم التمييز 

االجتامعي، وهو األمر الذي أدى إىل تحسني مستوى 
املعيشة لرشيحة الفقراء وخاصة فئة املزارعني الذين ال 
ميتلكون األرض. وكان تأميم املمتلكات، خاصة األرايض 
الزراعية عمالً مهامً يف إزالة الفوارق االجتامعية، ولكنه 

من جانب آخر أسس لتوترات مستقبلية. أما بالنسبة 
للسامت السلبية لجمهورية اليمن الدميقراطية 

الشعبية، وخاصة غياب الحريات السياسية والقيود 
التي فرضت عىل االستثامر الخاص، فكانت هي القيود 
التي حدت من تنمية القطاعات املختلفة مثل الصناعة 
والسياحة ومعالجة األسامك. ففي السنوات األوىل من 

عمرها، عانت جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية 
كثرياً نتيجة هجرة أفراد الفئات الرثية والنفوذ 

االجتامعي اللذين أخرجوا أصولهم املنقولة معهم. وتم 
قمع أي معارضة سياسية بشدة، وجزء من ذلك كان 

بسبب الحصار املفروض عليها من دول الجوار. 

وقد أدت الوحدة يف عام 1990 إىل القضاء عىل تلك 
السامت السلبية، وعاد من كانوا يف املنفى والعديد 

منهم كان يخطط لالنتقام من أولئك الذين كانوا 
يعتربونهم مغتصبني ملمتلكاتهم. تدهور التعليم العام 
والخدمات الصحية وبات الوصول إليها أقل.  وتوسع 
االستثامر الخاص، بصفة رئيسية من قبل األثرياء من 
أصول حرضمية )سواء أولئك الذين لديهم الجنسية 
السعودية او غريهم( من الذين استقروا يف اململكة 

العربية السعودية او اإلمارات العربية املتحدة، ومولوا 
القطاعات املتوقع منوها: مثل السياحة والنقل والصيد 

السميك )مبا يف ذلك بناء القوارب والتعليب( وكذلك 
قطاعي الصحة والتعليم الخاص. وعاد الفقراء وذوي 

الطبقات الدنيا إىل حالتهم السابقة، وخرسوا األرض عند 
إبطال قوانني اإلصالح الزراعي، وباتوا مرة اخرى عاملة 

باألجر اليومي او مزارعني بالرشاكة يف الحصاد ال

ميتلكون سواء ثروتهم الحيوانية. وعادت القيادات 
القبلية ومن ينتمون إىل فئة السادة5 من املنفى، وتم 
تشجيعهم عىل مامرسة نفوذهم عىل األخرين مقابل 

دعمهم لنظام صالح.

وكام حدث يف بقية البالد، توسعت الفوارق االجتامعية 
وتم التخيل عن إيديولوجيا املساواة إىل حد كبري. وولد 

النمو السكاين الرسيع مجتمعا مع التدهور البيئي حالة 
من الفقر الذي قاد إىل زيادة السخط الشعبي وتصاعد 

املعارضة: وبصفة خاصة تحول الوالء يف أوساط فئات 
املجتمعات الزراعية البسيطة يف وادي حرضموت من 

الحزب االشرتايك اليمني إىل العنارص اإلسالمية يف التجمع 
اليمني لإلصالح )وأنتخبوا 4 أعضاء إىل مجلس النواب 
من بني 10 أعضاء تم انتخابهم يف االنتخابات االخرية 

التي جرت عام 2003(.

5 يستخدم مصطلح السادة )السيد( يف اليمن لوصف فئة اجتامعية تزعم انها من ساللة النبي، وتعد يف املرتبة األعىل يف السلم االجتامعي 
السائد يف اليمن. 
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األزمة البيئية يف اليمن

كانت أزمة البيئة يف اليمن واقع معاش يوميا لعدة 
عقود، ومل يبدأ انتشار الوعي حولها إال مؤخراً بسبب 
تسارع اآلثار املدمرة للتغري املناخي. تتمثل السامت 

الرئيسية لهذه األزمة فيام ييل:  

زيادة تقلب منط هطول األمطار، وخاصة يف جوانب    
التوقيت والشدة، وهي ظاهرة أحدثت خلالً كبرياً 

بالنمط املوسمي املتوقع.

تدهور املدرجات الزراعية التي كان يستفاد منها   
يف حامية الرتبة والحقول الزراعية وتساعد يف تغذية 
املياه الجوفية، وهي ظاهرة مستمرة منذ سبعينيات 

القرن املايض.

بدأ انتشار ظاهرة استنزاف املياه الجوفية بواسطة   
املضخات القوية ومواصلة تعميق اآلبار إىل أعامق غري 

مسبوقة لضخ املياه للري لينتفع منه قلة قليلة من 
مالك األرايض الكبار واستمرت منذ مثانينات القرن 

املايض.

أدت مشكلة التصحر إىل فقدان األرايض الزراعية   
املحدودة أصال بنسبة 3% سنويا.

تلوث الهواء واملياه نتيجة اإلدارة الضعيفة لعمليات   
إستكشاف النفط والغاز والصناعات اإلستخراجية 

وزيادة حركة السري يف الطرقات.

التلوث من جراء النفايات الصلبة والتي هي بسبب   
تغيري أمناط الغذاء وزيادة العبوات البالستيكية 

واملعدنية ذات االستخدام الواحد والتي زاد تفاقمها 
منذ أواخر السبعينيات.

غالباً يف املناطق الريفية، يسبب إنشاء مشاريع   
املياه بدون شبكات الرصف الصحي تجميع املياه 

الراكدة لتشكل مستنقعات خصبة لتكاثر الحرشات 
الناقلة لألمراض مثل البعوض والحرشات الناقلة األخرى.

 
 

يتوقع أن يتفاقم التغيري املناخي حول العامل وهو األمر 
الذي سيضاعف من هذه السامت: الزالت توقعات 

البنك الدويل التي أطلقت عام 2010 صحيحة،6 حيث 
تواجه اليمن ثالثة سيناريوهات، وعىل األرجح أنها 

ستواجه مناخاً “حاراً وجافاً” و “دافئاً ممطراً”(. وبغض 
النظر عام يؤول إليه الوضع، “سرتتفع درجة الحرارة يف 
اليمن، وعىل األرجح أن هذا اإلرتفاع سيكون مبعدالت 

أرسع من املتوسط العاملي. وسيزداد تقلب منط هطول 
األمطار بشكل كبري مع مرور الزمن. ومن املحتمل أن 

يكون هناك زيادة يف وترية حاالت هطول األمطار األشد 
غزارة ما يعني زيادة يف أخطار الفيضانات والسيول 

الجارفة”.7

األزمة املائية يف اليمن

إن شحة املياه هي بكل التقديرات أكرث املشاكل البيئية 
حدة وشهرة. حيث إنخفضت حصة الفرد من مصادر 
املياه املتجددة إىل 75 مرت مكعب عام 2017، بالكاد 
أكرث من 1% من املتوسط العاملي،8 بينام زاد استهالك 

املياه عىل املستوى الوطني بحوايل الثلث مام يتم 
تعويضه، حيث يتم إستخراج حوايل 3.5 مليار مرت 

مكعب بينام يتم تعويض ما مقداره 2.1 مليار مكعب 
فقط أي بعجز مقداره 1.4 مليار مرت مكعب، وهذه 
الكمية يتم تغطيتها من األحواض املائية األحفورية 

العميقة. 

هناك ثالثة أسباب رئيسية لشحة املياه: النمو السكاين 
الرسيع )الزال قريبا من 3% سنويا( وهو ما أدى إىل 

زيادة الطلب وبالتايل انخفاض معدل ما هو متوفر من 
املياه للفرد الواحد. كام مكن االنتشار الرسيع ملضخات 
الديزل والكهرباء، واآلن الطاقة الشمسية، املزارعني من 
الوصول إىل األحواض املائية العميقة وإستهالك الجائر 

للمياه واملخل بالتوازن املايئ، وبالتايل توسيع الرقعة 
الزراعية املروية والتوسع يف زراعة املحاصيل النقدية 

املستنزفة للمياه. وأخرياً، أدى التغيري املناخي إىل تغيري 
أمناط هطول األمطار مام قلل من تغذية املياه الجوفية 

وبالتايل كمية املياه املتوفرة لإلستخدامات املختلفة.  

6 بحسب معرفتي، مل يتم إجراء دراسة أخرى بعدها.
7 البنك الدويل )2010(. اليمن - تقييم أثار التغيري والتقلبات املناخية عىل قطاعات املياه والزراعة وأثر ذلك عىل السياسية. تقرير رقم 

YE-54196. ص. 20.
8 راجع عقالن، مسعد، وهيلني الكرن )2021(. الري بواسطة الطاقة الشمسية يف اليمن: الفرص والتحديات والسياسات. مركز صنعاء للدراسات 

/https://devchampions.org/publications/policy-brief/Solar-Powered-Irrigation-in-Yemen  ،اإلسرتاتيجية
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يكاد يكون إنخفاض منسوب املياه ظاهرة عامة يف 
جميع أنحاء البالد، وقد ترك ذلك أثراً عميقاً عىل 

مستوى معيشة السكان، وخاصة يف املناطق الريفية، 
وذلك هو السبب الرئييس ملا ييل:

الهجرة القرسية التي تحدث عندما يجف مصدر   
املياه الوحيد وال يوجد البديل له.

إنخفاض اإلنتاج الزراعي عند جفاف اآلبار الضحلة   
وال يوجد إمكانية للوصول إىل أي وسيلة ري أخرى.

 
مدة أطول ورحالت صعبة سرياً عىل األقدام أو عىل   
الحيوانات لجلب املياه يف املناطق الريفية، وهذا يؤثر 
بشكل أسايس عىل املرأة واألطفال الذين يقضون جل 

وقتهم يف جلب املياه والذي كان من املمكن أن يسخر 
للتعليم.

عدم توفر املياه يف املناطق الحرضية من خالل   
شبكات املياه والتي ليس لديها مياه كافية توفرها يومياً 

لجميع عمالئها )حتى يف املدن الرئيسية مثل صنعاء 
وتعز والتي ال تغطى شبكاتها الحرضية سوى حوايل 

%40 من السكان(.
  

مدة إنتظار أطول واسعار مرتفعة يتحملها من   
يعتمد عىل املياه املنقولة عرب الشاحنات يف املناطق 

الحرضية والريفية.

توسعت الرقعة الزراعية املروية باآلبار خالل العقود 
املاضية بشكل مثري لإلعجاب، حيث توسعت من 

37000 هكتار يف 1970 إىل أكرث من 400000 هكتار 
يف األلفية الثانية. وخالل هذه الفرتة، ومع زيادة 

الرقعة املروية مبعدل %15، إنخفضت مناطق 
الزراعة املطرية بنسبة 30%.9 باملقابل. وبالرغم من 
أن مساحات كثرية من األرايض الزراعية املروية تعد 

حيازات صغرية متتلكها أرس فقرية، إال أن املستفيد 
الرئييس من الري، وبصفة خاصة من اآلبار 

االرتوازية، هم مالك األرايض الكبار. 

وفيا يتعلق بأزمة املياه، من املهم املالحظة أن الوضع 
يختلف من منطقة ألخرى بإختالف املوقع الجغرايف، 
فاملناطق التي فيها كثافة سكانية ال يوجد فيها سوى 

  
 

مخزون مايئ ضئيل، ويصعب الوصول إىل األحواض 
األحفورية العميقة فيها.  ويف هذا الجانب، يبدو أن 

حرضموت محظوظة، خاصة أنها قد تتمكن من الوصول 
إىل حوض أم الرضامء والذي يعد حوضاً كبرياً، ولكنه 

أحفوري وعميق جداً يقع يف الحدود املشرتكة مع 
اململكة العربية السعودية. 

التأثري املبارش للتغيري املناخي/ الجفاف، 
الفيضانات، والعواصف

يؤثر منط هطول األمطار تأثرياً مبارشاً عىل وفرة املياه، 
وتأثري غري مبارش يف تخفيض إنتاجية املحاصيل والحفاظ 

عىل الرتبة. وبشكل عام، يتسم املناخ يف اليمن 
بالجفاف: يبلغ معدل هطول األمطار 50 ملم بالسنة.10  

يتم فقدان نسبة كبرية من األمطار بسبب التبخر: %6 
فقط تنتهي يف تدفقات السيول، وتصل إىل حوايل 2 

مليار مرت مكعب سنوياً، وظاهرة عدم إنتظام األمطار 
وتوقيت ومدة مواسم األمطار تصعب عىل املزارعني 

التخطيط ملواسم الزراعة املطرية والتي الزالت متارس 
يف 60% من األرايض الزراعية. هطول األمطار بغزارة 

شديدة يقلل من تغذية املياه يف أحواض املياه الجوفية 
ويدمر املحاصيل والبنى التحتية، بدءاً بضفاف الوديان 
واملدرجات الزراعية مام يخلق تأثري يشبه تدحرج كرة 

الثلج الذي يرسع من تدهور األرايض الزراعية.11  

شهدت اليمن يف العقود األخرية زيادة يف وترية ومدة 
فرتات الجفاف وحوادث أكرث من هطول امطار غزيرة 

شديدة تؤدي إىل فيضانات وسيول مدمرة. ووترية 
وشدة الفيضانات هذه “غري مسبوقة” ومتثل ظاهرة 

من ظواهر التغيري املناخي. بدءا من عام 2015 عندما 
رضب اليمن إعصارين رئيسيني، شاباال وميغ، خالل 

أسابيع، استمرت هذه الظاهرة بإعصاري سقر وميكانو 
عام 2018 وصوال إىل الفيضانات املدمرة عام 2020، 

فيام يف العادة ال تشهد اليمن سوى إعصار رئييس واحد 
يف العام. ويف وقت كتابة هذه الورقة، يف منتصف عام 

2021، شهدت اليمن سلسلة من الفيضانات تسببت يف 
دمار واسع. وكافة هذه الظواهر للتغيري املناخي أثرت 

كثريا عىل محافظتي حرضموت واملهرة بصفة خاصة.

 9 كلوساس، ألفار فرانسوا موليل )2016(. حوكمة املياه الجوفية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. تقرير مرشوع تابع للIWMI رقم 1، ص. 

.76
10 طاهر، طه، براين، برانز، عمر بامغا، عادل الوشيل، وفرانك فان ستينبريغن )2012(. ’اإلدارة املحلية للمياه يف اليمن: البناء عىل التقاليد 

ومتكني املجتمعات من صياغة قواعد حاكمة جديدة. صحيفة علوم الجيولوجيا املائية، ص. 1177.

11 تناول الكاتب هذه الجوانب بتفصل أكرث يف حميد بوران وحسن حكيميان )املحرران( )2019( التحديات البيئية يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا: الطريق الطويل من الرصاع إىل التعاون )لندن: غينكو( و ‘التغيري املناخي واألمن: تحديات كربى تواجه مستقبل اليمن’ يف: 

ترواي ستريبريغ )محرر( )2017(. ازمة أخطار املناخ يف املجتمعات األسيوية والبيئة. أبدنتغون: روتيليدج، ص. 103-19
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التصحر وتدهور الرتبة

وإىل جانب هطول األمطار العنيفة، تجرف السيول 
طبقة الرتبة وضفاف الوديان.  وهو األمر الذي يخفض 
من املساحة الصالحة للزراعة، ما ميثل خسارة 3% من 
األرض الصالحة للزراعة سنوياً باملتوسط،12 كام تترضر 

األرض الزراعية من إنجراف الرتبة من جراء الرياح 
الشديدة وهي الظاهرة التي تتفاقم بسبب الرعي 

الجائر نتيجة عدم توفر األعالف للموايش. يعتمد سكان 
الريف الذين ال ميلكون أرايض عىل تربية املوايش، 
ولكنهم غري قادرين عىل رشاء األعالف من املزارع 

لحيواناتهم )وهي مزارع من أرايض مروية وتستخدم 
مياه كبرية( ولذا فهم يعتمدون كثريا عىل الرعي 

واملراعي.

عالوًة عىل ذلك، عند وجود أزمة يف الغاز الطبيعي 
املستخدم للطباخة أو إنتشار الفقر وال يستطيع 

السكان رشاءه، تقوم النسوة بجمع الحطب من القش 
والصبار وأي يشء ممكن يستخدم كوقود، ما يفاقم 

تعرية الغطاء النبايت ويعرض األرض ملزيد من التصحر. 
تواجه الدولة والحكومة، بسبب الضعف العام يف 

معالجة التنمية االقتصادية املستدامة للمدى البعيد مبا 
يخدم الصالح العام للمواطنني، صعوبة كبرية يف إنفاذ 
ادارة املراعي عن طريق فرض الحامية املؤقتة ملناطق 

الرعي إلتاحة الفرصة لتجديد الغطاء النبايت. 

إرتفاع منسوب مياه البحر

إرتفاع منسوب مياه البحر هو أحد جوانب التغيري 
املناخي وقد أدى ذلك إىل حدوث تأثري كبري عىل 

الظروف املعيشية. ال تاٌلحظ هذه الظاهرة يف املناطق 
الساحلية إال يف أوقات هبوب األعاصري الكبرية، إذ 

يتوقع أن يكون لها تأثري وشيك عىل ثالث مدن رئيسية 
يف البالد وهي عدن والحديدة واملكال، فضالً عن عرشات 

من املستوطنات التي يعيش فيها الصيادين التقليدين 
عىل إمتداد سواحل البحر العريب والبحر األحمر.

ومن األرضار األخرى الناجمة عن إرتفاع منسوب مياه 
البحر، وقد باتت ظاهره لألعيان، هي ظاهرة زيادة 
ملوحة األحواض املائية يف مناطق السهل الساحيل 

نتيجة تداخل مياه البحر باملياه الجوفية، وهذا يزيد 

من ملوحة املياه العذبة ويجعلها غري صالحة لإلستهالك 
اآلدمي ، ويؤثر عىل كمية ونوعية املحاصيل الزراعية 

يف هذه املناطق التي تشمل بعض من أخصب املناطق 
الزراعية يف البالد.

التلوث من جراء االستكشافات النفطية

إىل جانب سوء إدارة املوارد املائية املشار اليه أدىن هذا، 
إقترصت األرضار البيئية يف البالد عىل أرضار التلوث 

بسبب إستكشاف النفط يف كل من حرضموت وشبوة 
ومأرب، وهي املحافظات املنتجة للنفط. ومل يتم إيالء 
سوى قليل من االهتامم لتطبيق تدابري التخفيف من 

اآلثار لحامية البيئة وخاصة فيام يتعلق بنظافة الهواء 
الذي يتنفسه الناس واملاء الذي يستخدمونه.  يتم 

حقن املواد الكياموية الخطرة مع املياه النفيسة يف آبار 
النفط لزيادة الضغط وإحراق الغاز املصاحب.  ويشتيك 
الناس يف املناطق املترضرة من زيادة يف حاالت اإلصابة 
بالرسطانات، فضالً عن ظهور أمراض ‘جديدة’. والعديد 

من الناس يعانون من مشاكل صحية واحتامل الوفاة 
نتيجة عدم االكرتاث والالمباالة من قبل الرشكات التي 
همها جني األرباح فقط والتي ليس لديها أي إستعداد 

إلستقطاع جزء من أرباحها لحامية البيئة.13

وكام هو الحال يف الغالب، فشل الضحايا يف منع املزيد 
من األرضار أو الحصول عىل أي تعويض بحكم أن 

رشكات النفط كانت مدعومة من قبل نظام صالح وتم 
تجاهل الشكاوى املقدمة من املواطنني بصفة رسمية. 

وكام أثبتت التجارب من أماكن أخرى يف العامل، يصعب 
اإلثبات للمحاكم أن إنتاج الطاقة )سواء كان نفط أو 
الطاقة الذرية( هو السبب الرئييس إلرتفاع معدالت 

الحاالت املرضية واألمراض بسبب األرضار البيئية التي 
يحدثها إنتاج هذه الطاقة.14 تقوم الرشكات بالتعاقد 

مع كبار املستشارين القانونيني الذين يتقاضون مبالغ 
طائلة، يف حني أن املجتمعات يكون متثيلها القانوين 

ضعيف وال متتلك األدلة الفنية التي متتد عرب عقود من 
الزمن، عىل سبيل املثال عدم قدرتها عىل توفري بيانات 
صحية تقارن بني الوضع قبل إنتاج النفط وبعد البدء 

باإلنتاج لالستدالل بها يف املحكمة.

/https://blogs.lse.ac.uk/mec/2017/12/30/the-once-happy-land-economic-prospects-for-yemen-after-the-war 12

13 وأثناء العمل امليداين يف شبوه وحرضموت خالل السنوات ما بني عامي 1998 و2000، قابل مؤلف الورقة العديد من سكان القرى وآخرون 
ممن كانوا جميعا يشتكون من هذه املشكلة غري انه ال يتوقع ان يتم معالجة مشاكل هؤالء يف ظل وجود نظام قانوين مختل يف اليمن.

14 ما حدث يف اململكة املتحدة نتيجة النزاع القانوين الطويل والضخم حول التلوث التي تسببت فيه محطة سيالفيليد إلنتاج الطاقة الذرية 
هو مثال صارخ عىل ذلك.
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تلوث الهواء واألرض بسبب ضعف إدارة 
املخلفات الصلبة

برزت مشكلة إدارة املخلفات الصلبة كواحدة من 
املشاكل الرئيسية يف اليمن، خاصة مع طرح املعلبات 
الغذائية واملرشوبات يف األسواق والتوسع يف إستخدام 

األكياس البالستكية الخفيفة التي تستخدم ملرة واحدة. 
ويف حني أن املخلفات املنزلية من الطعام الطازج 

يتم تدويرها بشكل طبيعي مع مرور الزمن وميكن 
اإلستفادة منه كسامد عضوي أو وقود يف املنازل، إال 

أن العلب واألكياس البالستيكية واملواد األخرى ال ميكن 
تدويرها بهذه السهولة. ومنذ السبعينيات، توسع 

إستخدامها بشكل كبري يف جميع مناطق البالد حيث 
يتم رميها يف الشوارع وخارج املنازل والحقول. 

لقد تطورت إدارة املخلفات املنزلية يف العقود األخرية 
يف املدن والبلدات، غري أنها الزالت غري كافية كون 

املخلفات ال يتم جمعها بإنتظام أو أنها ترمى يف أماكن 
قريبة من املناطق السكنية وميكن ان تبقى لعقود. 

وعند حرقها، تنبعث عنها أدخنة ضارة وتسبب املزيد 
من املخاطر الصحية. وبالكاد توجد بعض املقالب 
املصممة لهذه األغراض حيث تدار فيها املخلفات 
بشكل جيد. وبالرغم من إيالء هذه القضايا بعض 

االهتامم من السلطات املحلية، إال أن هذا االهتامم غري 
كاف ملعالجة مشكلة بهذا الحجم. ال يوجد شك بان 

 

اليمنيون ال يدركون مشكلة املخلفات البالستيكية داخل 
مناطقهم السكنية، فام بال املناطق التي تقع خارج 

املدن أو يف البحار. وحتى وقت قريب مل يتم بذل أي 
محاولة لتخفيض كمية املخلفات البالستيكية أو األغلفة 
بشكل عام، او حتى فصل املخلفات القابلة للتحلل عن 

بقية املخلفات. ففي أغسطس 2021، أصدرت هيئة 
حامية البيئة قراراً مبنع تصنيع أو إسترياد أو تسويق 
األكياس البالستيكية غري قابلة للتحلل، وذلك تكراراً 

لقرار صدر إبان عهد صالح عام 1999. وبالنظر ملا آلت 
اليه األمور فيام يتعلق بالقرارات السابقة، فأن تطبيق 

هذا القرار أمر فيه نظر.  ويبدو أن النشاط املنترش 
يف هذا املجال هو جمع القوارير البالستيكية الفارغة 
والعلب ليتم بيعها. ويوفر هذا النشاط دخال لبضع 

مئات من الناس يف مناطق مختلفة من البالد.  وبحكم 
ان القوارير البالستكية يتم استخدامها بشكل واسع 

للغاية، فان جمعها – بالتايل - يؤثر إيجابا عىل الوضع.15 

سوء إدارة النفايات الخاصة والخطرة هي قضية أخرى، 
وعدم تدخل الدولة يف إدارة هذا النوع من النفايات 

قد يكون سبباً لربوز مشاكل صحية كبرية بني السكان، 
بسبب التلوث الناجم عن املواد الخطرة التي ترمى يف 
مناطق يلعب فيها األطفال وتتجول فيها املوايش. ومن 

أبرز هذه النفايات: النفايات الطبية التي ترمى بالقرب 
من املستشفيات واملراكز الطبية، والنفايات الصناعية 

ومخلفات الورش.

Judith Lienert / Shutterstock.com :الصورة

https://www.26sep.net/index.php/local/21353-2021-08-07-15-50-22 15 القانون رقم 39 لعام 1999 الصادر إبان عهد نظام صالح 

منع بيع وتصنيع األكياس البالستيكية الغري قابلة للتحلل. فقد تم تجاهل القانون، وفقا ملقال نرش يف املصدر أونالين عام 2012 
 https://almasdaronline.com/article/36920
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The environmental crisis in Yemen 

األلغام األرضية

الحرب الدائرة حالياً تفاقم هذه املشكلة التي كانت 
قامئة بالفعل بعد اشتباكات عسكرية حدثت يف البالد 

سابقاً، ال سيام الحرب التي حدثت بسبب محاولة 
“االنفصال” عام 1994، والتي خلفت ألغام أرضية يف 

مناطق مختلفة من جمهورية اليمن الدميقراطية سابقا، 
وعدم وجود أي خرائط تبني مواقعها، مبا يف ذلك يف 
حرضموت الساحل. ويف الحرب الدائرة حالياً، تنترش 

األلغام األرضية عىل نطاق واسع يف بعض أنحاء البالد؛ 
غري أنه عىل ما يبدو أن املحافظات التي يتناولها التقرير 

قد تجنبت هذه املشكلة.

 

أما يف األماكن األخرى، إنترشت األلغام األرضية عىل 
إمتداد العديد من الخطوط األمامية القامئة واملحتملة 

وتسببت بوقوع إصابات ووفيات بشكل يومي، 
ومعظمها بني األطفال ورعاة املوايش. كام أن وجود 

األلغام متنع العديد من املزارعني من زراعة املحاصيل 
الزراعية يف املناطق التي تنترش فيها األلغام األرضية 

مام يؤدي إىل تخفيض دخلهم ويزيد من تفاقم الفقر.  
ستستغرق هذه املشكلة عقوداً من الزمن لحلها بشكل 

جذري، حتى بعد إنتهاء الحرب، بالرغم من الجهود 
البطولية التي يبذلها متطوعو إزالة األلغام واملنظامت 

املتخصصة يف هذا املجال.
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القضايا البيئية الرئيسية 
يف حرضموت واملهرة

تعاين محافظتي حرضموت واملهرة من معظم القضايا 
البيئية التي تم ذكرها أعاله، الفارق يكمن أساساً يف 

الظروف الزراعية واملناخية السائدة يف املنطقتني، وليس 
الفوارق اإلدارية فحسب. يركز هذا القسم من التقرير 

عىل الجانب امليداين من الدراسة.

تأثري األمطار الغزيرة والعواصف العنيفة

كانت محافظتي حرضموت واملهرة الضحيتني الرئيسيتني 
لألعاصري التي هبت عامي 2015 و2018 ورضبت 

سواحلهام مسببًة أرضاراً جسيمة يف كل من السواحل 
والداخل يف املحافظتني. تسبب إعصار شاباال عام 

2015 يف إحداث أرضار هائلة وكذلك إعصار لوبان عام 
201816  يف املناطق املحيطة بالغيضة والقرى الساحلية 

يف املهرة، وكذلك يف فوه والقرى الساحلية األخرى 

حول املكال. ويف كل حالة من هاتني الحالتني، هطلت 
أمطار غزيرة خالل 24 ساعة ما يعادل ما يهطل سنوياً 

“بالعادة” خالل عقود من الزمن.  تسببت هذه األمطار 
الغزيرة بأرضار كبرية يف مئات املباين والبنية التحتية 
واملحاصيل الزراعية ودمرت بعضها، وقتلت املاشية. 

وكأن تأثري هاذين اإلعصارين عىل محافظة املهرة أشد 
من محافظة حرضموت بكثري. ويف كل حالة من هاتني 

الحالتني، وصفت األعاصري بأنها "غري مسبوقة"، وفريدة 
من نوعها خالل "قرن من الزمن"، وما إىل ذلك، مام 

يبني أنه مل يسبق مشاهدة مثيل لها باملطلق. ويف مايو 
ويوليو من عام 2021، هطلت أمطار غزيرة تسببت يف 
وقوع فيضانات يف وادي حرضموت وساحل املهرة مرة 

أخرى.

Flooding in Al Mahra Governorate due to Cyclone Luban. OCHA, Yemen: Cyclone Luban, Flash Update 1, 15 October 2018 :الصورة
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16 راجع مستجدات األخبار العاجلة من منظمة OCHA لكل حالة من هذه الحاالت.
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تحدثت مديرة شؤون املرأة يف املنطقة الساحلية 
عن بعض تفاصيل تجربتها، وتحدث مدير فرع هيئة 

حامية البيئة أيضاً موضحاً بأن املنازل يف مدينة الغيضة 
ترضرت وبعضها ُدمر، وأضطر الناس للجوء إىل منازل 
الجريان. كام ترضرت سبل العيش للعديد من الناس 

حيث قُتلت مواشيهم وأُلحقت أرضار جسيمة بالبنية 
األساسية للزراعة وغريها من البنى األساسية االقتصادية. 
وألحقت األمواج الشبيهة بأمواج تسونامي عىل الساحل 

أرضاراً باملباين، مبا يف ذلك املنازل ومرافق اإلنزال 
السميك. أما يف املناطق الداخلية، تسببت املياه الناجمة 

عن األمطار يف فيضانات مفاجئة قوية يف الوديان 
القريبة من املنازل، مام أدى إىل تدمري الطرق وعرقلة 

حركة السري. وأدت األمطار الغزيرة يف املناطق الداخلية 
إىل فيضانات ملئت مجاري الوديان مؤدية إىل فيضانات 

زادت من تفاقم الدمار يف املدن الواقعة يف املناطق 
الداخلية. وذكرت طالبة يف محيفيف، وهي قرية تقع 

عىل بعد كيلومرتين من مدينة الغيضة، األمواج العالية 
التي تسببت بها أعاصري شاباال ولوبان ومكونو وعن 

الخسائر التي تكبدها الصيادون واملزارعون يف املنطقة. 

وقام من تم مقابلتهم من الذكور واالناث يف منطقة 
العربي، والتي تبعد عن مدينة الغيضة بحوايل 6 

كيلومرتات، برشح ما حدث من أرضار عىل الزراعة 
مشريين إىل ان اآلبار ُدمرت إىل جانب بعض املنازل 

وُجرفت الرتبة الزراعية وقُتلت املوايش. عالوة عىل ذلك، 
أدت األعاصري إىل تقليص املساحات الصالحة للزراعة 

بعد تجريف ضفاف الوديان القريبة من الحقول 
وتحويل مسار الوادي؛ كام أدت إىل طمس حدود 

االرايض الزراعية مثرية منازعات وخالفات بني املزارعني 
الذين تعذر عليهم التعرف عىل حدود أراضيهم 

السابقة. تم التأكيد عىل هذه النقاط من قبل املشاركني 
واملشاركات يف جلسة تشاورية عقدت يف مدينة سيئون 

ومن قبل مهندس بيئي ذكر الكيفية التي تدمرت بها 
آبار مياه الرشب أو تلويثها يف السهل الساحيل بواسطة 
املياه امللوثة التي تنزل من الوديان وتجرف معها جثث 
الحيوانات وغريها من النفايات التي تتجمع يف مجرى 

الوديان )السيول(. 

أما يف جانب املصائد السمكية، كانت القضايا التي يعاين 
منها القطاع متشابهة يف كال املحافظتني. ففي املهرة، 
خرس صغار الصيادين سبل عيشهم بسبب األعاصري 
التي جرفت أو دمرت قواربهم ومحركاتهم وشباك 

الصيد وتركتهم بإنتظار معدات بديلة من الدولة أو 
من خالل املساعدات الدولية. وتحدث أحد الصيادين 
يف مدينة الغيضة عن عدم رصف التعويضات للضحايا 
الذين ترضروا فعلياً من األعاصري مام زاد من معاناتهم 

وفقرهم وفرض عليهم التحول إىل عامل عاديني. 

وتحدث أيضاً عن األرضار التي تسبب بها إعصار لوبان 
والذي غري مالمح الرشيط الساحيل ودمر مواقع اإلنزال 

السميك وجرف القوارب واملحركات والشباك وأصبح 
الصيادون معدمون من جراء ذلك. وأوضح مدير املوانئ 

ومواقع اإلنزال السميك باملحافظة كيف انترشت املواد 
الكيميائية السامة من السفن ومن حطام قوارب 

الفيربغالس املكرسة يف الساحل ودمرت مناطق تغذية 
األسامك، مام يقلل من كمية الصيد عىل املدى الطويل 
وتسببت يف أسواء تلوث ملياه البحر حتى اآلن، وميثل 
خطراً إضافياً عىل األسامك واألحياء البحرية األخرى. 

وركز املشاركون يف جلسة املشاورات التي عقدت 
يف سيئون عىل األثر االقتصادي الهائل والتكاليف 
املطلوبة إلصالح البنية التحتية واملنازل واألرايض 

الزراعية ومجاري السيول. كام أعرب املشاركون يف 
الحلقة التشاورية التي عقدت يف الغيضة باملهرة عن 

قلقهم إزاء عدم وجود سدود حول املدينة وتغيري 
املالمح الطبيعية لألودية: فقد دفنت الفيضانات اآلبار 
وأصبحت األودية أضيق وأعمق، مام ينذر بآثار مدمرة 
ألي فيضانات مستقبلية ويجعل حدوثها أكرث احتامال. 

كام أن األعاصري، وكذلك االرتفاع يف منسوب مياه البحر، 
)غري ُمالحظ حالياً( إىل جانب إستنزاف املياه الجوفية 

يف الساحل، أثرت عىل مياه الينابيع والسيول واآلبار 
عن طريق زيادة نسبة امللوحة فيها، وهو األمر الذي 
يؤثر عىل إمدادات مياه الرشب ومياه الري عىل حد 

سواء. وحتى منطقة غيل باوزير يف ساحل حرضموت، 
التي إشتهرت بينابيعها الساخنة والحفر املليئة باملياه 
العذبة، أصبحت تعاين من مشكلة نقص املياه الحاد. 

وبحسب أحد املسؤولني يف منظمة محلية غري حكومية 
تعمل يف مجال البيئة أن أسعار املياه إرتفعت بشكل 

ملحوظ، خاصة وأنها تجلب من مناطق بعيدة ألن 
املياه املتوفرة يف املنطقة مل تعد مناسبة لإلستهالك 

البرشي. ويتسبب أثر هذه الزيادة يف معاناة إضافية 
ألن إنخفاض اإلنتاج للمحاصيل الزراعية يقلل من 

دخول األرساملعيشية ملالك األرايض واملستأجرين عىل 
حد سواء.
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كام أصبحت األمطار أكرث غزارة وأكرث تدمرياً يف املناطق 
الداخلية من املحافظة. يشتهر وادي حرضموت 

بالقصور املرتفعة وناطحات السحاب املبنية من 
الطني، والتي تعتمد عىل بقائها وإطالة عمرها عىل 

ندرة هطول األمطار وعىل وسائل الحامية املحدودة 
من الطوابق العليا والسقوف. وأشار مدير عام مكتب 
الثقافة باملحافظة أن السنوات األخرية شهدت هطول 

أمطار عنيفة وملدد طويلة تسببت بحدوث أرضاراً 
كبرية، ال سيام يف أكرث املدن التاريخية شهرة، مدينتي 

سيئون وشبام، مام أدى إىل إنهيار بعض ناطحات 
السحاب يف عام 2020، وكذلك مدينة تريم التي عانت 

يف مايو ويوليو عام 2021 من حالة مشابهة.

منطقة محمية حوف 

تعد منطقة محمية حوف املحمية الطبيعية الوحيدة 
املدرجة بالقامئة اإلرشادية املؤقتة للمحميات الطبيعية 
التابعة ملنظمة اليونسكو لعام 2002. تقع املحمية يف 
أقىص رشق محافظة املهرة، ومتتد من البحر إىل حوايل 

20 كيلومرتا يف داخل البالد، وهي ضمن منظومة البيئة 
الزراعية التي متتد إىل ظفار عىل الجانب األخر من 

الحدود العامنية، وتستفيد من األمطار املوسمية الكبرية 
متميزة بغطاء نبايت وتنوع حيواين فريد. مل تستثمر 

الدولة يف توفري إدارة للمحمية سوى النذر اليسري، إذ 
تتواجد منظمة محلية تعمل بهمة ونشاط يف محاولة 

منها لحاميتها والحفاظ عليها من حدوث أرضار واسعة 
النطاق. وقد حدد أعضاء وعضوات "جمعية أبناء 

حوف" التهديدات الخطرية التي تتعرض لها منطقة 
املحمية والحاجة إىل تدخل خارجي ملساعدة املجتمع 

املحيل عىل إنقاذها، فيام ييل: 

التعدي عىل أرايض املحمية من قبل أبناء القبائل   
الذين يدعون ملكيتهم لها، ثم يقومون ببيع قطع أرض 

للبناء عليها، يليها عمليات بناء ورمي مخلفات البناء 
داخل املحمية.

أرضار وتدمري لألشجار والنباتات األخرى بفعل   
البرش. 

صيد الحيوانات الربية "املحمية"  

الرعي الجائر للموايش التي تأكل النباتات "املحمية"  
األرضار التي لحقت مبصائد األسامك عىل طول   

الساحل

اإلنهيارات األرضية بسبب األمطار والعواصف، وال   
سيام تلك التي أحدثتها أعاصري لوبان ومكونو.

بناء مسارات وطرق غري قانونية    

التعدي عىل املحمية من قبل قوات التحالف يف   
عام 2019، والتي قامت ببناء قاعدة لها داخل أرايض 

املحمية. كام أنهم مل يحرتموا اإلتفاق الذي تم التوصل 
إليه مع املجتمع املحيل، وتقوم القوات )السعودية( 

مبنع املجتمعات املحلية من مامرسة حقوقها التقليدية 
يف عبور الحدود.  

رمي القاممة من قبل الزوار يف جميع أنحاء منطقة   
املحمية والتي تؤدي إىل تلوث الرتبة واملياه.

Don Whitebread / Shutterstock.com :الصورة
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اندلع حريق يف مايو 2021 داخل املحمية، ومتكن   
األهايل من السيطرة عليه بدون أي مساعدة.

تسببت حوادث التغري املناخي يف انهيارات أرضية   
أثرت عىل كل من منطقة املحمية واملزارع يف أماكن 

أخرى؛ وال متتلك الجمعية الوسائل الالزمة للقيام 
مبعالجة األرضار.

تؤدي بعض هذه اإلجراءات إىل تدهور العالقات بني 
الناس داخل املجتمع املحيل، يف حني أن إجراءات 

أخرى تعمل عىل تحسينها: فاالستجابة للحريق كانت 
فرصة للعمل معاً والتعاون، بينام رمي النفايات 

ومخلفات البناء وغريها من األنشطة تثري املشاكل بني 
املواطنني امللتزمني بحامية البيئة والحفاظ عىل النباتات 

والحيوانات األصلية من جهة، وبني أولئك الذين 
يقومون ببيع األرض وإتالف األشجار والنباتات والقضاء 

عىل الحياة الربية، من جهة أخرى.

ذكر ناشط يعمل يف مجال حقوق اإلنسان واملناخ 
يف منطقة حوف باملهرة موضوع إنتشار شجرية 

الربثنيوم والتي بدأت تظهر عام 2019.  هذه النبتة 
تنترش برسعة وضارة يف نفس الوقت، إذ تبني أنها 

سامة للحيوانات وتسبب مشاكل يف الجلد والتنفس 
يف البرش. أُكتشفت هذه النبتة يف الجانب العامين 

من الحدود ويُعتقد بأن ظهورها هو بسبب التغيري 
املناخي، وأنترشت يف كل مكان بسبب السيول الجارفة. 
وأضاف بعض أعضاء املجلس املحيل يف حرضموت، من 

بني الذين شاركوا يف جلسة املشاورات التي عقدت 
يف مدينة سيئون، أنه ال توجد حامية كافية للمناطق 

التي تتمتع بتنوع حيوي نادر وموائل لألنواع املهددة 
باالنقراض. وبسبب عدم إعالنها محميات طبيعية 
بصفة رسمية، نجدها تتحول إىل مواقع للرشكات 

الصناعية أو النفطية.  وتتعرض املناطق الساحلية 
للخطر، ال سيام بسبب رمي املخلفات التي تدمر 

الشعاب املرجانية.

أزمة املياه

تعد مشكلة الحصول عىل املياه لألغراض املنزلية 
والزراعية من أهم املشاكل البيئية التي يواجهها 

أغلبية السكان يف جميع أنحاء البالد. وعىل الرغم 
من أن حرضموت لديها مخزون كبري يف مصادر املياه 

األحفورية، سواء يف املناطق الساحلية أو الداخلية، إال 
أنها شديدة التأثر بهذه املشكلة. أما سكان املهرة فهم 

ميرون بتجربة تعد أسوأ بكثري من حرضموت: فقد 

عانوا لعقود من الزمن من جراء أسوأ فرتات جفاف 
شهدتها البالد - باستثناء منطقة محمية حوف الطبيعية 

التي عادة ما تستفيد من مواسم هبوب الرياح 
املوسمية، والتي تتسم حالة الطقس فيه أثناء موسم 

الصيف بأجواء باردة وضبابية جذابة. أما بقية مناطق 
املحافظة، فهي تعاين من نقص حاد يف املياه. وحتى 
قبل عقدين من الزمن، كانت القرى واملدن الواقعة 

عىل طول السهل الساحيل تعتمد عىل املياه التي تُنقل 
بالشاحنات من اآلبار والينابيع النائية. وتتفاقم املشكلة 
بسب اإلفتقار للسدود والخزانات لتجميع مياه األمطار 

واإلستفادة منها للزراعة وكذلك األمر بالنسبة لعدم 
وجود وسائل لإلستفادة من مياه الرصف الصحي.

 طبيعة مشكلة املياه لإلستخدامات املنزلية تتكون من 
شقني، األول النقص الحاد يف إمدادات املياه، وهو ما 
يتطلب رشاء املياه التي يتم نقلها بواسطة الشاحنات 

من مسافات بعيدة. والشق الثاين، تلوث مصادر املياه.  
ويعاين السكان يف كافة املناطق من كلتا املشكلتني: 
فقد اشتىك كل من مزارع يف قرية بوادي حرضموت 

ورئيس جمعية أصدقاء البيئة يف الوادي من تلوث مياه 
الرشب بسبب املواد الكيميائية الزراعية وغريها، ومن 
مخلفات املاشية، وترسب مياه الرصف الصحي واملياه 
العادمة إىل طبقات املياه الجوفية التي يتم إستخراج 

املياه املستخدمة يف املنازل منها. وأشتىك املزارع نفسه، 
وكذلك مدير الزراعة باملحافظة ومهندس زراعي من 
زيادة الحفر العشوايئ آلبار املياه والذي يؤدي بدوره 

إىل تفاقم مشكلة نقص املياه وإنخفاض منسوب املياه 
الجوفية. كام أشتىك املشاركون يف الحلقة التشاورية 

التي عقدت يف مدينة الغيضة من اإلفتقار ملعايري 
الرقابة عىل الجودة عىل رشكات تعبئة املياه يف محافظة 

املهرة وهو األمر الذي يؤثر عىل نوعية مياه الرشب 
املعبأة.  

إعاقة مجاري السيول رمي مخلفات البناء يف مجاري 
السيول يسبب يف إنسدادها وتحويل مياه السيول إىل 

املزارع واملنازل املجاورة، مام يسب أرضار كبرية أو 
تدمري املنازل حتى ولو كانت مبنية يف أماكن سليمة. 

كام أن تحويل مياه السيول يسبب فيضانات تؤدي 
إىل تآكل الرتبة وتدمري األرايض الزراعية ليجد مالكها 
أنفسهم بدون مزارع أو حدود واضحة لها دون أي 

إمكانية للتعويض. وليس مفاجئاً القول إن ذلك يتسبب 
يف إذكاء النزاعات داخل املجتمعات املحلية وفيام بينها. 
وتتفاقم املشكلة يف حرضموت بسبب التوترات املزمنة 

بني طبقة املالك، وهم يف الغالب من األرس القبلية 
وأرس السادة، وبني صغار املزارعني املستأجرين ومن 

ينحدرون من الطبقات االجتامعية "الدنيا" والحرفيني. 
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وبحسب ما تكرر ذكره يف مقابالت عديدة، أجريت   
يف محافظة حرضموت،17 فقد أدت موجات النزوح 
والعائدين من اململكة العربية السعودية إىل تزايد 

الضغط والتوتر عىل املوارد الشحيحة أصالً.

ونجد أن مجاري السيول جافة متاماً يف كافة هذه 
املناطق باستثناء أجزاء من وادي املسيلة ووادي حجر 

يف محافظة حرضموت التي يسكنها أعداد قليلة من 
الناس، وال تجري املياه فيها إال عند هطول األمطار. 
يعترب الجفاف يف هذه املناطق سمة غالبة وتتسم 

األمطار النادرة بغزارة وقوة عنيفة تستمرأحياناً أليام 
مام يسبب فيضانات تغمر الحقول الزراعية الواقعة 
بالقرب من مجاري السيول. ومن الناحية التاريخية، 

كان من النادر حدوث مشكلة كبرية نظراً إلتساع مجرى 
الوادي، ولكون فرتات هطول األمطار كانت قصرية 

وأقل غزارة وعنفاً ، وكذلك بسبب الكثافة السكانية 
التي كانت منخفضة، وإمتصاص جزء كبري من املياه يف 
الحقول. ولكن اآلن تتأثر كافة مناطق املحافظتني من 
جراء هطول األمطار التي تستمر لفرتات أطول. ذكرنا 
أثناء الحديث عن آثار األعاصري كيف أن تأثريها يكون 
أكرب عىل محافظة املهرة من حرضموت، إال أن هطول 

األمطار ولفرتات أطول من السابق تؤثر عىل املحافظتني 
معاً.

كام أدت الزيادة السكانية الرسيعة إىل تفاقم الوضع، 
بل وبصورة أكرب منذ بدء الحرب، مع تدفق النازحني 

داخلياً من مناطق أخرى من البالد، وعودة الكثري من 
األرس من السعودية )نتيجة لألنظمة الجديدة التي تم 

تطبيقها وتفرض رسوم إقامة مرتفعة عىل أفراد العائلة، 
مام أضطر العامل اليمنني إعادة أرسهم لتوفري تكاليف 

الرسوم املفروضة(. وبحسب ما ذكره مدراء عموم 
املياه والبيئة والتخطيط والتعاون الدويل والعديد من 
اإلدارات األخرى يف حرضموت، تكمن املشكلة بشكل 
عام يف قيام البعض ببناء مساكن عىل أطراف ضفاف 

الوادي وبناء جدران "حامية" إضافية لها تضيق املجرى. 
وتعد فرتة هطول األمطار والفيضانات يف مايو ويوليو 
2021 يف وادي حرضموت أمثلة عىل تدهور الوضع، 
حني ترضر أكرث من 1000 منزل يف الوادي يف مايو، 

معظمها يف مدينة تريم.18

وبحسب مدير شؤون البيئية يف محافظة املهرة ومدير 
الزراعة يف وادي حرضموت، فإن بعض هذه املشاكل 

التي تواجهها املحافظتني مزمنة منذ عقود، مبا يف 
ذلك اإلنتشارالرسيع لشجرية السيسبان )بروسوبيس 
جوليفلورا( وهي شجريات رسيعة النمو، ولها جذور 
طويلة مقاومة للجفاف. تغطي هذه الشجريات قاع 

الوديان وتعيق حركة املياه. تم إدخال هذه الشجرية إىل 
اليمن يف الثامنينات عند تنفيذ مشاريع لتثبيت الكثبان 
الرملية وتم ذلك دون النظر يف مدى تأثريها عىل املدى 

الطويل. ومنذ ذلك الحني، أصبحت هذه الشجرية آفة 
تعاين منها مناطق عديدة يف جميع أنحاء البالد، وذلك 
ألن هذه الشجرية مقاومة للجفاف ولها جذور عميقة 

وتنترش بذورها برسعة بعد أن تأكلها املاشية، ولذا 
انترشت السيسبان يف كل مكان بدون إمكانية للسيطرة 
عليها.  يف املايض كان يتم إقتالع الشجرية بشكل منتظم 

عن طريق بعض املشاريع، وبسبب أن الشجرية تعاود 
النمو برسعة، كان األمر يتطلب االستمرارية واالنتظام، 

ولكن اآلن ال يتم ذلك بسبب نقص التمويل وبروز 
قضايا أخرى تحتل األولوية.

ومن بني أسباب أخرى كثرية، أشار مدير مكتب 
الصحة بوادي حرضموت، ومدير حامية البيئة، ومزارع 

ومهندس بيئي يف املهرة، إىل وجود سبب هام آخر 
لرتاكم املخلفات التي تحرف مسار السيول، وهو رمي 
النفايات ]املنزلية ومخلفات البناء وغريها[ يف مجاري 

الوديان. عندما تأيت األمطار، تجرف مياه األمطار 
النفايات إىل الوادي، وبسبب ذلك، ترتاكم النفايات يف 

املصب وتسد الوادي ومتنع جريانه مام يؤدي إىل إمتالء 
الوادي ليفيض محدثاً أرضاراً باملزارع واملساكن القريبة 

منه.

ويف السنوات األخرية، أدى سوء تخطيط بناء الطرق 
إىل تفاقم الوضع يف كل من وادي حرضموت واملناطق 

الداخلية من املهرة، حيث وجد بان الطرق املسفلتة 
تسد الوادي، ومبجرد هطول أمطار غزيرة. تسبب 

األرضار والدمار من جراء فيضان املياه. كام أدى تحول 
الطرق املؤدية إىل عامن إىل طرق رئيسية إلسترياد 
املواد األساسية إىل حدوث مشكلة أخرى، بسبب 

إرتفاع أعداد الشاحنات املستخدمة لهذه الطرق والتي 
تتسبب يف تلوث الهواء مام يشكل خطراً عىل الصحة يف 

املجتمعات املحلية. 
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17  بعض القضايا االجتامعية مثل املسألة املتعلقة مبكانة الفرد أو األرسة يف الرتكيبة املجتمعية املحلية هي من املسائل التي تتسم بحساسية 

عالية ويصعب تناولها يف مقابالت منظمة. عىل سبيل املثال، نتيجة لصعوبة الحصول عىل أرايض سكنية، نجد ان البناء العشوايئ يف مجاري 
السيول يتم غالبا من قبل األرس الفقرية ومن العائالت البسيطة او من قبل النازحني أو العائدين من اململكة العربية السعودية. ويف حني أن 

غالبية من تم إجراء املقابالت معهم يلقون اللوم عىل النازحني أو العائدين لتسببهم يف معظم املشاكل، يصعب عىل هذه الدراسة الحكم عىل 
مصداقية هذه األقوال خاصة يف ظل غياب اإلحصائيات السليمة، والتبني من أن ما يقال موجود عىل أرض الواقع، أو أنها مجرد إجحاف بحق 

الوافدين الجدد أو تعبري عن االستياء الناتج عن الشعور بالضغط السكاين املتزايد. 
18 راجع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية - اليمن، ملحة حول الفيضانات اعتبارا من 30 05 21، 

 https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-flood-snapshot-30-may-2021
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كام ذكر املشاركون يف الحلقة التشاورية زيادة وترية 
الحفر العشوايئ لآلبار من قبل األفراد، وهو األمر الذي 
يفاقم من إستنزاف املياه الجوفية ويساهم يف شحتها.

تقليص الرقعة الزراعية واملراعي والغطاء 
النبايت؛ واألثار عىل البيئة البحرية

وبحسب املزارعني ومدير الغابات واملراعي ورئيس 
جمعية املهندسني الزراعيني الشباب يف وادي حرضموت، 

تكتسب الرثوة الحيوانية أهمية أكرب نتيجة زيادة عدد 
السكان وخاصة بالنسبة ملن ال ميلكون أرض زراعية، 
ما يعني زيادة يف الضغط عىل املراعي املتاحة. ومع 

التوسع العمراين يف املدن والقرى، يتم تحويل األرايض 
الزراعية إىل أرايض سكنية، ما يؤدي إىل تقليص الرقعة 

الزراعية واملراعي ويحرم سكان الريف من فرص العمل 
التي كانت الزراعة توفرها لهم. وأدى اإلستخدام 

العشوايئ لألسمدة واملواد الكيامئية يف الزراعة إىل 
إحداث أرضار كبرية يف األرايض الزراعية حيث أصبح 

بعضها غري صالح للزراعة.

وتحدث أعضاء وعضوات جمعية حوف، ومدير شئون 
البيئة يف املحافظة عن انتشار التصحر وتقليص مساحة 
املراعي وإنحسار يف الغطاء النبايت يف مناطقهم. ويف كال 
املحافظتني، يسبب التحطيب الجائر أرضار جسيمة عىل 

البيئة مؤدياً إىل إرتفاع درجة الحرارة وحرمان املوايش 
من املراعي واألعالف، وقد أيد ذلك العديد ممن متت 

مقابلتهم، مبن فيهم أستاذ جامعي وناشط بيئي ومدرس 
علوم البيئة وسكرتري مكتب حامية البيئة يف املهرة 

ورئيس جميعة املهندسني الزراعيني الشباب ورئيس 
جمعية النحالني يف وادي حرضموت. 

تتسبب املشاكل البيئية يف زيادة التوتر بني الناس 
الذين ال ميلكون أراٍض وبني أفراد القبائل الذين يدعون 

ملكيتهم لألرض ومينعون الناس من الرعي أو تربية 
النحل أو زراعة هذه األرايض. يوجد نوعني من األشجار 

التي يسميها األهايل بشجر )السدر( و )الُسمر( والتي 
يوليها األهايل أهمية كربى ألهميتها يف إنتاج العسل 

الحرضمي الشهري ذو القيمة العالية.  ينخفض عدد هذا 
النوع من األشجار باستمرار نتيجة قطعها الستخدامها 
للمباين وألغراض أخرى واستخدام أوراقها كصابون من 

قبل النساء، مام يقلل من توفر غذاء للنحل املنتجة 
للعسل. كام يواجه النحالون مشكلة أخرى وهي قيام 

بلدية سيئون وبلديات املدن األخرى بزراعة أشجار 
الزينة يف شوارع املدن وبات النحل يتغذى عليها وهو 

األمر الذي يؤدي إىل إنخفاض جودة العسل.

وبحسب ما ذكره املسؤولني ونشطاء البيئة واملدرسني 
يف كال املحافظتني، هناك مشكلة رئيسية أخرى وهي 

الصيد الجائر بواسطة السفن الكبرية يف املياه اإلقليمية 
للبالد. فإىل جانب الصيد الجائر، تقوم هذه السفن 
بجرف قاع البحر مدمرة الشعب املرجانية ومكامن 

غذاء األسامك يف قاع البحر، ما يؤدي إىل تدمري 
املصائد السمكية. ومثال عىل ذلك "الرشوخ" والذي 
كان يتوفر بكميات كبرية يف سواحل محافظة املهرة 

Sergey-73 / Shutterstock.com :الصورة
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قبل نصف قرن من الزمن، وبسبب الصيد الجائر من 
النادر الحصول عليه اآلن.19 وإىل جانب إلقاء اللوم 

عىل سفن الصيد األجنبية، أكد املشاركني واملشاركات 
يف الحلقة التشاورية ان سفن الصيد الصناعية املحلية 
متارس الصيد الجائر أيضا. وعربوا عن شعورهم بأن ما 
يهم مالك القوارب الكبرية هو صيد أكرب كمية ممكنة 
دون رادع او مراعاة ملواسم التكاثر، أو أساليب إدارة 

املخزون نتيجة عدم تطبيق القوانني واألنظمة - بالرغم 
من أن وزارة الرثوة السمكية تتحدث معهم مراراً 

وتكراراً يف هذا املوضوع. 

تلوث الهواء

يشعر الناس يف جميع أنحاء املحافظتني، وال سيام 
سكان املناطق الحرضية، أن قضية تلوث الهواء باتت 
من القضايا الهامة بالنسبة لهم. وقد متت اإلشارة إىل 

ذلك من قبل العديد ممن تم مقابلتهم، ال سيام رئيس 
جمعية أصدقاء البيئة يف وادي حرضموت، ومدراء 
عموم صندوق النظافة والتحسني، ومكتب الصحة، 

وبعض املواطنني من سكان وادي حرضموت، وجميعهم 
أشاروا إىل أن املصادر الرئيسية لتلوث الهواء هي حرق 

أنواع مختلفة من النفايات، ورميها بطريقة عشوائية 
يف كل مكان بسبب عدم توفر مقالب رسمية للنفايات، 

وكذلك األبخرة املنبعثة من عوادم املركبات. ويف هذا 
الجانب، أكد مدير عام صندوق النظافة والتحسني أن 

السلطات املحلية تواجه صعوبة يف توفري مقالب خاصة 
بالنفايات بسبب معارضة مالك األرايض، سواء كانوا 

من القبائل أو من السادة. كام فندوا أنواع مختلفة من 
امللوثات والتي تتضمن: 

املخلفات املنزلية، والتي تتكون معظمها من   
األكياس البالستيكية )أكياس وعبوات املرشوبات 

واملنتجات السائلة األخرى( والتي يتم رميها بشكل 
عشوايئ إىل جانب املخلفات التي ميكن استخدامها 

كسامد عضوي مثل مخلفات الطعام،

ومع املخلفات الطبيعة، والتي ال يتم فرزها   
والتخلص منها بشكل منفصل وآمن، وهو األمر الذي 
يعرض الناس النتشار العدوى وللغازات السامة عند 

حرقها، 

وكذلك الزيوت العادمة واملواد األخرى التي تخلفها   

ورش إصالح وصيانة املركبات واملصادر التجارية األخرى 
)مثل الطالء من ورش تصنيع األثاث( والتي يتم حرقها 
)وتسبب تلوث الهواء من األبخرة املنبعثة( أو رميها يف 

األرض وتلوث املياه الجوفية مؤثرة عىل مياه الرشب 
والري.

وشكوى أخرى كانت من أحد سكان قرية "طريبه" 
القريبة من مدينة سيئون، حول التلوث الناجم عن 
حظائر املاشية بالقرب من منازل السكان، وبحسب 
الشايك أن مخلفات الحيوانات ترتاكم ويتطاير منها 

الغبار والجسيامت الخطرة يف الهواء وتحملها الرياح 
إىل املنازل عرب مربدات الهواء لتنرش الروائح العفنة 
والبكرتيا الضارة داخلها بهذه الطريقة. تبني هذه 

املشكلة نوع التوترات التي تنشأ داخل املجتمعات التي 
يتم فيها تربية املوايش بالقرب من املساكن، وتتم يف 
الغالب من قبل أرس ال متتلك مصادر أخرى للدخل.20

التلوث النفطي واملواد الكيميائية األخرى

قام التميمي وآخرون بتحليل العالقة بني استخراج 
النفط وبني التلوث يف حقول النفط يف محافظة 

حرضموت، وتوصلوا إىل القول بأنه يُفضل تسمية عملية 
إنتاج النفط يف “بلوك 14 من حقل املسيلة” بعملية 

إنتاج النفايات املمزوجة بأحد مشتقات النفط.21 
يتذكر مؤلف هذا التقرير محادثة جرت عام 2000 يف 
منطقة ساه )بوادي "عدم" بالقرب من حقول النفط 

يف حرضموت( ويف شبوة مع سكان يف املنطقة والذين 
اشتكوا من زيادة األمراض بني البرش واملوايش بسبب 

تلوث الهواء واملاء من عملية إنتاج النفط.
 

ووفقاً ملديرعام املياه يف املحافظة، ورئيسة اللجنة 
الوطنية للمرأة يف وادي حرضموت، ومواطن من 

منطقة ساه أن التلوث الكيميايئ يأيت بأشكال مختلفة 
ترتاوح بني التلوث الناتج عن حرق الغاز املصاحب أثناء 
استخراج النفط، إىل ترسب مشتقات النفط إىل طبقات 
املياه الجوفية - وهي مشكلة تؤثر بصفة رئيسية عىل 

منطقة ساه بالقرب من آبار النفط.

أما املهندس البيئي من املهرة، ومدير عام املياه يف 
محافظة حرضموت، ومدراء عموم الزراعة، وحامية 
البيئة، ومدير الغابات يف الوادي، فهم يتحدثون عن 

التلوث الكياميئ يف كل مكان. وقد ركزوا يف نقاشهم عىل 

 18

19  واألمر األخر أن سكان املهرة قبل االستقالل عام 1967 مل يكونوا يصطادون الرشوخ العتقادهم انه غري صالح لالستهالك األدمي.

20 هذ النوع من مربدات الهواء والتي يكرث استخدامها يف املنطقة، تستهلك طاقة كهربائية أقل بكثري من مكيفات الكهرباء العادية، ولكن 

نوع املرشحات فيها أضعف وال متنع الجسيامت امللوثة من دخول املنازل.
https://hrmars.com/papers_submitted/6831/impact-of-oil-wells-drilling-process-on-human-health-in-hadhramout- 21

yemen.pdf  ص. 929
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التلوث الكيميايئ من العمليات الزراعية ومن الورش 
الحرفية ومن الزيوت العادمة التي ترمى عىل األرض 

وتترسب إىل طبقات املياه الجوفية، ويف نهاية املطاف 
تلوث مياه الرشب واملياه املستخدمة يف الزراعة. وهناك 

عدة عوامل لذلك، ترتاوح بني إسترياد الكيامويات – 
املحظورة يف العديد من الدول - إىل عدم الوعي يف أخذ 

الحيطة والحذرعند إستخدام هذه املواد أو تنظيف 
عبواتها. وغالباً ما يكون الضحايا هم العامل الذي ال 

يطبقون إشرتاطات الوقاية، أو السكان الذين يستهلكون 
مياه الرشب امللوثة. أما فيام يتعلق بالكيامويات 

الزراعية وتلك التي لها استخدامات صناعية، يلعب 
الجهل الدور األكرب وخاصة يف أوساط تجار هذه املواد 

ومن يشرتيها. ويعرف أن هذه املنتجات الكياموية 
تسبب العديد من األمراض، مبا يف ذلك الرسطان، 

والفشل الكلوي، ومشاكل العيون، والربو، والتهابات 
األنف، واألذن، والحنجرة.  

يف وادي حرضموت، ركز كل من مدير عام الزراعة يف 
حرضموت ورئيس جمعية النحالني عىل القضايا املتصلة 

برتبية النحل. ولكون العسل الحرضمي يتمتع بشهرة 
واسعة ويباع بأسعار باهضه، من الطبيعي ان يكون 

مالك مناحل العسل قلقني من إنتشار إستخدام املواد 
الكياموية يف زراعة املحاصيل والتي تنترش يف البيئة 

بشكل عام، مام يسبب مبوت النحل ويقلل من إنتاجية 
العسل ويؤثر عىل أهم مصدر للدخل يف املنطقة.

وميثل التلوث النفطي الناجم عن إلقاء السفن لنفاياتها 
من مواد التشحيم يف البحر مشكلة ملحوظة يف كل 

من محافظتي املهرة وحرضموت. ويشتيك كل من 
مدير املوانئ ومراكز اإلنزال السميك، واملهندس البيئي 

يف محافظ املهرة، ومدير الغابات واملراعي، وسكرتري 
مكتب حامية البيئة، وأستاذ جامعي يدرس مواد بيئية، 
بأن السفن ترمي مواد سامة ونفايات إىل البحر تخرج 

إىل السواحل، وال تقتل األسامك فحسب، بل تلوث 
مراعيها أيضا. وأشار املهندس البيئي، وخبري األغذية 

البحرية يف املهرة أيضا أن الهجوم الذي تم عىل السفينة 
"ملبورغ" تسبب يف ترسب نفطي لوث امتداد واسع من 

الساحل.

املناطق الحرضية

تنطبق العديد من املشاكل البيئية يف املناطق الريفية، 
التي تم مناقشتها سابقاً، عىل املناطق الحرضية كذلك، 

إال أن بعضها يكون تأثريها أكرب يف البلدات واملدن 
بسبب أحجامها.  وشدد املشاركون يف الحلقة التشاورية 

بحرضموت عىل أن العديد من املنازعات املحلية 
نشأت بسبب الهجرة من الريف إىل الحرض بعد تدمري 

الفيضانات، واألمطار الغزيرة، واألعاصري، للمنازل 

واألرايض. ألن سكان الريف عندما ينتقلون للعيش يف 
البلدات واملدن يجلبون مواشيهم معهم مام يسبب 

توتراً بينهم وبني سكان الحرض. فضالً عن الضغط الذي 
يؤدي إىل تنافس شديد عىل املساعدات اإلنسانية من 

غذاء وخدمات صحية.   

وكلام زاد عدد السكان يف املدن يزيد الضغط عىل 
إدارة النفايات الصلبة، إضافة اىل أن املشكلة يف املدن 

يصاحبها غياب املقالب الرسمية للنفايات وعدم 
انتظام جمع وترصيف املخلفات بسبب النقص يف عدد 
املركبات املستخدمة لهذا الغرض، وعدم كفاية التمويل، 
وهي مسألة رئيسية تؤدي إىل عدم دفع مرتبات العامل 

واملوظفني وعدم مقدرة اإلدارات املختصة عىل متويل 
رشاء املعدات أو األرض إلنشاء مقالب للنفايات. رمي 

النفايات الصلبة بال مباالة يف األحياء السكنية، وبالقرب 
من املدن والقرى، وعىل الشواطئ، قضية رئيسية تؤدي 

إىل تكاثر اآلفات التي تسبب األمراض للامشية. وعند 
حرق هذا النوع من النفايات تسبب التلوث نتيجة 

التفاعل الكياموي للبالستيك واملواد األخرى. 

وتعددت الشكاوى التي أُثريت أثناء العمل امليداين 
والنقاش حول املوضوع يف حرضموت مع مدراء عموم 
صندوق النظافة والتحسني، واملياه، والصحة، والشئون 

البيئية، والزراعة، وكذلك مع رئيس جميعة أصدقاء 
البيئة، وطبيبه، ومواطن. ويف املهرة أُثريت هذه القضية 
من قبل رئيس جمعية أبناء حوف، ومن قبل املسئولة 
عن املياه والبيئة يف الجمعية، وناشط حقوقي، وخبري 

األغذية البحرية يف الغيضة، ومدير عام حامية البيئة يف 
املحافظة، وآخرون. ولذا ميكن إعتبار هذه القضية من 
القضايا العامة التي تعاين منها معظم البلدات واملدن.

كام أن ترصيف املياه العادمة والسوائل األخرى ميثل 
مشكلة رئيسية يف املناطق الحرضية. أُثريت مشاكل 

الرصف الصحي يف محافظة املهرة من قبل مديرة 
تنمية املرأة، واملهندس البيئي، وخبري األغذية البحرية، 

وسكرتري مكتب حامية البيئة. وتم إثارة القضايا 
املتعلقة بالرصف الصحي يف وادي حرضموت من قبل 

مدير صندوق النظافة والتحسني يف املحافظة، وشخصية 
اجتامعية يف سيئون، ومواطن، بينام يف حرضموت 

الساحل تم ذكرها من قبل شخصية اجتامعية يف فوة 
)يف ضواحي املكال(، ومدرس علوم بيئية يف الجامعة، 

ومدير عام مديرية املكال، واملدير العام للشؤون البيئية 
وبعض املواطنني. وأشاروا جميعاً إىل أن شبكات الرصف 

الصحي املوجودة ال تفي بالغرض إن وجدت، وعىل 
سبيل املثال شبكة املكال، ليست مكتملة ومتثل خطورة 

يف حال ترضرت وطاقتها االستيعابية ضعيفة ال تفي 
بالغرض. وعند حدوث طفح للمجاري أو هطول األمطار 

تتلوث الشوارع، وتصبح بيئة خصبة لنقل األمراض. 
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كام أشار مدير عام صندوق النظافة والتحسني يف 
املحافظة، وكذلك رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة يف وادي 

حرضموت، وعاقل حارة بأن الوضع يف سيئون يختلف 
عن غريها من املدن، حيث ال توجد شبكة الرصف 
الصحي فيها. يتم ترصيف املجاري يف "البالوعات" 
التي يتم حفرها لكل منزل عىل حده، أو للمبنى 

السكني الواحد. ويكون املالك هو املسؤول عن شفط 
"البالوعة". وقد قامت السلطة املحلية بالتعاقد مع 
صاحب مرشوع محيل يتقاىض املقابل مبارشة من 

املالك، اال أن املشكلة تكمن يف عدم توفر ناقالت كافية 
لهذا الغرض. كام أن املشكلة تكمن أيضاً يف رفض 

العديد من مالك املباين واملنازل دفع الرسوم املطلوبة، 
مام يؤدي إىل طفح "البواليع " وتصبح املياه العادمة 

برك راكدة يف الشوارع لتشكل خطراً صحياً ومرتع 
خصب لتكاثر الحرشات الناقلة للحميات )حمى الضنك، 
واملالريا، وما إىل ذلك(، وينتج عنها روائح كريهة تدخل 

إىل البيوت من خالل أنظمة التربيد املستخدمة يف 
املنطقة. كام يتسبب طفح "البالوعات" يف هذه املناطق 
تلوث املياه الجوفية التي تختلط باملياه العادمة منها. 22

وبحسب مدير اإلعالم والعالقات العامة يف مديرية 
سيحوت، ومدير الشؤون البيئية يف املكال، بنيت شبكة 
إمدادات املياه املحلية بإستخدام أنابيب األسبستوس، 

وهي مادة مرسطنة معروفة ومحظورة يف معظم أنحاء 
العامل، وتسبب الرسطان والفشل الكلوي. ويف األماكن 

األخرى، تكمن املشكلة يف تخزين املياه عن طريق 
خزانات بالستيكية والتي تسبب مشاكل صحية خطرية، 

بحسب إفادة معلم الجغرافيا يف مدرسة محلية، 
ومدرس جامعي يف مدينة الغيضة، واملهندس البيئي، 
وسكرتري مكتب حامية البيئة يف املهرة، ومدراء عموم 

املياه، والبيئة، والصحة يف محافظة حرضموت، ومدرس 
علوم البيئة يف الجامعة يف املكال، وذلك بسبب إرتفاع 
درجة الحرارة التي تؤثر عىل أنابيب املياه والخزانات 

الكبرية. ويسبب إرتفاع درجات الحرارة ذوبان وتدهور 
البالستيك، وإنتاج االنبعاثات السامة التي تؤثر عىل من 

يرشب املاء من هذه الخزانات.

وأخرياً، تربز مشكلة أخرى بسبب طرق إستخدام 
الحدائق واملتنزهات والطريقة التي تقيض األجيال 

املختلفة وقت فراغها يف هذه األماكن. أشار طبيب ويف 
املكال، إىل أن الشباب الذين ميضغون القات ]ويرمون 
األكياس البالستيكية وغريها من النفايات بال مباالة[ 

عىل الشواطئ يف عطالت نهاية األسبوع يتنازعون مع 
األرس التي لديها أطفال ويرغبون يف االستمتاع بشاطئ 
البحر هذه األماكن، مام يكشف عن رصاع بني األجيال 

قد يكون موجوداً يف أماكن أخرى بأشكال مامثلة. ينظر 
البعض إىل مستخدمي القات يف معظم املناطق، عىل 

أنهم ميثلون إشكالية وقدوة سيئة لألطفال وغريهم 
ممن يشاهدون تعاطيهم للقات.

 20
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Major environmental issues in Hadhramawt and Al Mahra 

إستجابة الدولة واملجتمع

تدخالت الدولة واملعيقات التي تؤثر 
عىل أداء الحكومة املحلية واملركزية

أقر من تم مقابلتهم بشكل عام، مبن فيهم العديد 
من مسؤويل السلطة املحلية، بأن السلطات املحلية 

ال تستجيب بالشكل املطلوب ملواجهة هذه القضايا. 
وأنتقد قادة املجتمع املحيل واملواطنون عىل حد 

سواء، السلطات املحلية عىل عدم إتخاذ إجراءات 
فعالة لحل القضايا الرئيسية التي يواجهونها. وحددوا 

القضايا التي ينبغي أن تعالجها الحكومة ميا ييل: 
التخطيط الحرضي، جمع وترصيف املخلفات الصلبة، 

والبنية التحتية للرصف الصحي وتشغيلها، وإدارة املياه 
]سواء كانت إمدادات املياه املنزلية، أو ترصيف مياه 

الرصف الصحي، أو حامية مصادر املياه وتخصيصها 
لالستخدامات املنزلية أو الزراعية[، والتلوث الناجم عن 

النفط واملواد الكيميائية األخرى، والتأهب للكوارث.

وألقي اللوم عىل مؤسسات الحكم املحيل لكونها مل 
تفعل سوى القليل جدا، فيام يتعلق بهذه املسائل، 

البعض، مبن فيهم املسؤولني أنفسهم، ركزوا عىل عدم 
توفر التمويالت الكافية واملهارات الفنية والتدريب 

الالزم. ويشكل نقص التمويل مشكلة رئيسية للسلطات 
املحلية التي ال تستطيع مواجهة النفقات الخاصة ب 

]املرتبات واملواد االستهالكية والعمليات[ وتكاليف 
االستثامر ]إقتناء األرايض ملقالب القاممة، وصيانة وبناء 

شبكات رصف صحي جيدة وخزانات مياه، ومعدات 
ثقيلة[. 

وطرح املشاركون يف الحلقات التشاورية يف كلتا 
املحافظتني القضايا التالية: 

 
عدم وجود آلية عمل مشرتكة، أو تداخل   

املسؤوليات يف بعض األحيان، بني الهيئات الحكومية 
العاملة يف املناطق البيئية واملناخية والسلطة املحلية

غياب الوعي لدى صناع القرار عىل مستوى   
املحافظة بأهمية ربط السياسات البيئية واملناخية 

بالتنمية الزراعية والبنية التحتية

عدم وجود أنظمة كافية لإلنذار املبكر   

عدم وجود دراسات إلطالع صناع القرار عىل اآلثار   
املحتملة للقرارات املتعلقة باملناخ الناتجة عن مبيعات 

األرايض ومشاريع املياه

عدم تطبيق األنظمة واللوائح النافذة.    

اإلنطباع السائد هو أن السلطات واملؤسسات املحلية 
تبذل كل ما يف وسعها، بالنظر إىل املعيقات التي تعرتض 

عملها. والواضح أن املقابالت مثلت فرصة ملن متت 
مقابلتهم للمناشدة للحصول عىل مزيد من الدعم 

املادي والتقني.

صادفنا إنتقادات رصيحة آلليات التعويض التي أنشئت 
يف أعقاب األعاصري الكربى والفيضانات والكوارث 

األخرى. يرى العديد من الذين أجريت معهم مقابالت 
أن عملية التعويضات شابها نوع من املحسوبية 

والفساد. أكدت املقابالت ما تم تغطيته من قبل اإلعالم 
املحيل والدويل يف األشهر التي تلت األعاصري يف عامي 
2015 و2018. واألمور األخرى التي كانت مثار قلق 
لدى من متت مقابلتهم، تتمثل بتصورات أن هناك 

غياب لألنظمة واللوائح املطلوبة فضال عن تصورات 
تتعلق بعدم وجود شفافية كافية يف املناقصات لتنفيذ 

املشاريع املحلية. 

ومل يتم ذكر الحكومة املركزية أثناء املقابالت إال فيام 
ندر. وعىل الرغم من أن املحافظتني تنضوي رسميا 

تحت سلطة الحكومة اليمنية املعرتف بها دولياً، إال أن 
سيطرت األخرية اإلدارية واملالية عىل املحافظات ضعيفة 

جدا. أما فيام يتعلق بالناحية املالية، وعىل الرغم من 
أن حرضموت يفرتض بأنها تحصل اآلن عىل نسبة %20 
من مبيعات النفط من حقل املسيلة النفطي، وتحصل 

املحافظتان عىل دخل من املوانئ واملعابر الحدودية 
واملؤسسات املحلية األخرى، إال أن هذا الدخل ال يكفي 

لتغطية النفقات التشغيلية وتنفيذ مشاريع خدماتية 
فيها.
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إستجابات املجتمع

العديد من األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت 
شاركوا شخصياً يف مساعدة اآلخرين أثناء وقوع 

األعاصري، فيام أوضح آخرون أن التضامن املجتمعي 
والدعم املتبادل بني املواطنني يأيت تلقائياً وبطريقة 

منهجية عند حدوث حاالت طارئة مرتبطة باملناخ، ال 
سيام األمطار الغزيرة املدمرة والفيضانات. ويتم ذلك 

بشكل فردي أو من خالل جمعيات تطوعية محلية 
أو من خالل تدخل قيادات محلية مثل عقال وشيوخ 

الحارات.

وبحكم طبيعة القضايا البيئية التي تم تحديدها 
وإثارتها، يبدو أن اإلستجابة املجتمعية لها تحدث 

إنقسامات ورشوخ مجتمعية. ولكون هذه املشاكل 
هي يف الغالب مشاكل محلية ويتسبب بها املواطنني 
جزئياً، نجد أن الضحية ومرتكب الفعل هم من أبناء 
املجتمع ذاته. فعىل سبيل املثال، يف الحاالت املرتبطة 
برمي النفايات وحرقها يف الشوارع أو يف حاالت طفح 
"البالليع"، يعاين الجميع من هذه املشاكل مبن فيهم 
الناس الذين تسببوا بها: وسواء كانت املشكلة تلوث 
هواء بسبب حرق النفايات أو الحرشات التي تتكاثر 

بسبب النفايات أو أمراض الحميات مثل حمى الضنك 
أو املالريا واألمراض املنقولة عرب الحرشات، فسببها 
انتشار البعوض يف املياه الراكدة. وقد تؤدي هذه 

القضايا إىل تعميق االنقسامات داخل املجتمعات، 
وخاصة بني أولئك القادرين عىل صيانة "بواليعهم" 

وجمع نفايتهم بالشكل السليم وبني غري القادرين عىل 
ذلك.

أما مشكلة تلوث املياه او الرتاجع الحاد يف منسوب 
املياه الجوفية، فهي قضايا قد يكون املتسببني بها من 

بني الضحايا وقد ال يكونوا، والعالقة هنا ليست واضحة 
أو مبارشة. مام يجعل االستجابة املجتمعية لهذه 

املشاكلة غري مجدية إىل حد كبري. فالغالبية ال يفهمون 
حركة وتكوين طبقات املياه الجوفية، وهل هي ضحلة 

أم عميقة واملدة الزمنية للفرتة بني هطول األمطار 
وتغذية املياه الجوفية يف الطبقات الضحلة، فام بلك 

العميقة، مام يعقد القضية إىل حد كبري.

أما بالقضايا األخرى مثل قضية إستخدام املبيدات 
الزراعية، فهي تسبب إنقسامات واضحة بني مزارعو 
املحاصيل الزراعية وبني من يقوم برتبية النحل التي 
متوت من جراء إستخدام املبيدات. ويف هذه الحالة، 
عىل األرجح أن الجهل باملخاطر التي ينطوي عليها 

هذا الفعل يلعب دوراً يف ذلك، وال يُستبعد أن البائع 
واملشرتي لهذه املبيدات غري مدركني باملخاطر التي 

متثلها عىل الصحة والبيئة ألنهم تعرفوا عىل املنتج عن 
طريق اإلعالن وليس عن طريق الدراسات والتقييامت 

ألثرها. 
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State and community responses 

ا لتوصيات

يبني هذا التقرير بوضوح رضورة أن تأخذ أي برامج يتم 
تطويرها لليمن، وباألخص لجنوب رشقي اليمن وهي 

املنطقة األكرث عرضة لتأثري التغيري املناخي والبيئي، 
أن تأخذ يف الحسبان عوامل الضغط الناجمة عن 

التغيريات البيئية وأن تنظر يف كيفية تأثريها عىل البنية 
التحتية والحوكمة والنسيج االجتامعي للمجتمعات 
املحلية. ويجب أن يتم تصميم املشاريع وتنفيذها، 

سواء كانت مشاريع إنسانية أو تنموية أو مشاريع بناء 
السالم لتكون مراعية للمناخ لضامن إستدامة الحلول 
للتحديات ذات األبعاد املتعددة التي تواجه اليمن.  

وميكن تناول التوصيات التي خرج بها هذا العمل 
امليداين من قبل العديد من الفاعلني إبتداًء بالسلطات 

املحلية نفسها إىل املنظامت غري الحكومية املحلية 
والدولية وصوالً إىل الوكاالت التنموية الكربى.  ويعترب 

التدريب والتوعية والتعليم أمور يف غاية األهمية، 
وحجر الزاوية للتنمية وتحسني مستوى املعيشة وميكن 

تغطيتها بواسطة منظامت صغرية. ويعترب الدعم 
باملعدات واألجهزة واملواد من األمور الرضورية، غري أن 

السلطات الوطنية غري قادرة عىل القيام بدورها هنا، 
ولذا ميكن للوكاالت التنموية الكربى بالقيام بتوفريها. 

التوصيات التالية مستمدة من املقابالت وتركز عىل 
القضايا األكرث إلحاحاً:

مسألة إدماج وإرشاك املرأة يف كافة اإلجراءات املقرتحة 
كانت من بني التوصيات العامة. 

وقدمت التوصيات التالية فيام يتصل مبشاريع التنمية:

القيام بإجراء التقييامت وإرشاك املجتمعات يف   
تصميم املشاريع يحد من اإلزدواجية وضامن مالمئة 

املشاريع والتدخالت وتحقيق اإلستدامة للمدى الطويل.

بالنسبة للمنظامت الدولية املنفذة للمشاريع:   
ينبغي مخاطبة السلطات املعنية وتعزيز التنسيق مع 

السلطات املحلية بدالً من تركيز اإلستثامرعىل املبادرات 
املجتمعية فقط. لقد قامت العديد من هذه السلطات 

بإجراء الدراسات األولية، ولديها خطط للمشاريع، 
ولكنها تفتقر إىل التمويل الكايف لتنفيذها.

للسلطات املحلية

التنسيق للمشاريع التنموية التي تنفذها املنظامت   
الدولية داخل املحافظة، خاصة يف مجال شبكات املياه 

والرصف الصحي.

املشاركة يف عملية التعلم بني النظراء يف املحافظات   
ومع البلدان األخرى لتبادل الحلول للتحديات التي 

تواجههم.

إنشاء مركز إلدارة الطوارئ، ويفضل أن يتضمن   
قنوات للتنسيق بني املهرة وحرضموت.

العمل عىل وضع وإنفاذ رشط إجراء تقييامت األثر   
البيئي لجميع املشاريع وتطبيق اللوائح والقوانني 

السارية.

تحسني البنية التحتية داخل املحميات الطبيعية   
لتسهيل سلوك الزوار املناسب )الفتات ومسارات 

مخصصة وصناديق نفايات ومراحيض عامة(

تنظيم مسابقات محلية متنح جوائز ل "أنظف   
حي"، وأفضل إدارة ملنطقة “تربية النحل"،: “ومكافحة 

التلوث” ، وما إىل ذلك. 

للمنظامت املجتمعية

العمل عىل توفري التدريب والتوعية حول القضايا   
البيئية األساسية التي تؤثر عىل املجتمعات املعنية، 

وذلك ألفراد املجتمع والقيادات املجتمعية، مبن فيهم 
النساء والشباب وطالب املدارس.

مسح وحرص النباتات والحيوانات والحياة الربية يف   
املحافظتني.

إطالق مبادرات مجتمعية للتخلص من شجريات   

السيسبان والنباتات الطفيلية من املراعي واألحياء 
]ميكن استخدام األوراق املجففة كأعالف للموايش، 
ولكن إذا أكلت املوايش بذورها، فهي تساعد عىل 

االنتشار الرسيع لهذه الشجريات عن طريق فضالتها[.

 23

تغري املناخ والرصاع يف حرضموت واملهرة  



26

 Climate Change and Conflict in Hadhramawt and Al Mahra

للمنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية 
الدولية

توفري التدريب23 ألفراد املجتمع وقادة املجتمع،   
مبن فيهم النساء والشباب وطالب املدارس، وموظفي 

السلطات املحلية، واملنظامت املجتمعية العاملة يف 
القضايا البيئية وحل النزاعات. 

دعم جهود السلطات املحلية لتنفيذ اللوائح   
السارية، وإجراء عمليات تبادل املعارف بني النظراء 

وتنظيم املسابقات ومنح جوائز عىل مستوى املجتمع 
املحيل.

دعم إعادة التحريج، باستخدام أنواع األشجار   
املفيدة التي يفضلها املجتمع وتناسب مواشيهم 
ونحلهم، عىل سبيل املثال شجر األكاسيا والسمر 

والسدر بأنواعه وأصناف السنط، وتشجيع املبادرات 
املجتمعية للتخلص من السيسبان واألنواع الطفيلية 

األخرى من املراعي واألحياء؛ وتوفري حوافز ملثل هذه 
اإلجراءات.

دعم املنظامت املجتمعية النشطة القامئة وتشجيع   
قيام منظامت أخرى تركز عىل القضايا البيئية، ال سيام 

من خالل إرشاك الشباب لضامن أن يكون الجيل القادم 
أكرث وعياً وحساسية من الناحية البيئية. 

النظر يف خطط لتقديم جوائز ومكافآت أو حوافز   
إلدارات السلطة املحلية يف سبيل تحسني األداء البيئي.

تقييم تكلفة تطوير بنية تحتية للتخلص من   
النفايات الصلبة، وبنية تحتية للرصف الصحي، وإدارة 

عىل مستوى البلديات يف البلدات واملدن، وإنشاء آليات 
مناسبة يف املناطق الريفية واالستثامر يف أي معدات 

وبنية تحتية مطلوبة. 

دعم اإلنذار املبكر للكوارث املرتبطة باملناخ يف   
املحافظات من خالل التدريب واملعدات واالتصاالت.
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Recommendations 

املرفق - توصيات   مفصلة 

تقديم املنظامت غري الحكومية العاملة يف مجال البيئة 
لربامج تدريب ألفراد املجتمع وقادة املجتمع، مبا يف 

ذلك النساء والشباب وطالب املدارس يف مجال:

تغري املناخ وآثاره عىل محافظتهم: الوضع الراهن،   
واآلفاق والتوقعات الرئيسية؛ إجراءات التخفيف 

األساسية؛ ما ميكن لألفراد القيام به؛ وما الذي ينبغي عىل 
الحكومة فعله.

إدارة املوارد املائية، ورشح عملية تغذية طبقات املياه   
الجوفية الضحلة والعميقة، ومصادر التلوث، ومبادئ 

االستدامة، وأهمية إعطاء األولوية لالستخدام املنزيل عىل 
االستخدام الزراعي؛ وكيفية القضاء عىل التلوث؛

وهطول األمطار وتدفق السيول وأهمية الحفاظ   
عىل مجاري السيول خالية من املخلفات، وتعد هذه 

من األمور املهمة لجميع املجتمعات املحلية، ملساعدتها 
عىل تجنب البناء يف أماكن غري مناسبة وتفاقم املشاكل 

البيئية؛

اآلثار املرتتبة عىل ارتفاع منسوب مياه البحر وتغيري   
األحوال يف املحيطات األخرى عىل الساحل اليمني 

الرشقي؛

إدارة النفايات الصلبة: أهميتها؛ دور النفايات يف   
التسبب يف األمراض؛ إعادة التدوير وفوائدها؛

تدابري التخفيف من األثار التي ميكن أن ينفذها   
املواطنون والسلطات؛

االستعداد لألعاصري املستقبلية أو الكوارث األخرى:   
ويشمل ذلك طرق اإلنذار املبكر والتدريب األسايس عىل 

اإلسعافات األولية والتخطيط لحاالت الطوارئ.

تقديم التدريب من قبل املنظامت غري الحكومية 
العاملة يف مجال البيئة ملوظفي السلطات املحلية 

يف املجاالت األتية:

طرق الفرز لألنواع املختلفة من النفايات، لتجنب   
تلوث النفايات املنزلية بالنفايات الطبية؛ 

آليات للحد من تلوث املياه والهواء من آبار النفط يف   
منطقة ساه )بالقرب من حقول نفط حرضموت(؛ 

األساليب التعليمية للقضايا البيئية، ملساعدة   
املسؤولني عىل استخدام أساليب أكرث فعالية لزيادة 
الوعي بالقضايا البيئية. وعىل وجه الخصوص، كيفية 

الوصول إىل امللوثني ]مثل أصحاب ورش الصيانة 
والحرفيني واملوردين للمواد الكياموية املستخدمة يف 

الزراعة[؛ وباإلضافة إىل املعلومات الفنية، فإن استخدام 
لغة واضحة وسهلة املنال وإيجاد سبل إلقناع الناس 

والعمل معهم بطريقة إيجابية تحرتم الطرفني أمر بالغ 
األهمية، وسيكون لهذا التدريب أثر كبري عىل فعالية 

املعلومات الفنية التي يتم تقدميها؛

تحديد النزاعات وحلها، باستخدام أمثلة محلية   
حدثت بالفعل، والرتكيز عىل قضايا محددة؛

وعىل الترشيعات السارية لحامية البيئة يف جميع   
املجاالت وطرق إنفاذها؛

وطرق تطبيق اللوائح املتعلقة بحامية مجاري الوادي   
ومنع التعدي عىل مناطقها؛

االستعداد لألعاصري املستقبلية أو الكوارث األخرى:   
ويشمل ذلك طرق اإلنذار املبكر والتدريب األسايس عىل 

اإلسعافات األولية والتخطيط لحاالت الطوارئ.

تقديم برامج التدريب من قبل املنظامت غري 
الحكومية العاملة يف مجال البيئة للمنظامت 

املجتمعية التي تعالج القضايا البيئية والرصاع يف 
املجاالت األتية: 

مهارات االتصال )وخاصة الرسائل التي تبث عرب   
وسائل التواصل االجتامعي( والقضايا البيئية األساسية، 

مبا يف ذلك أفضل السبل للوصول إىل أولئك الذين ال 
يحرتمون البيئة؛

االستعداد لألعاصري املستقبلية أو الكوارث األخرى:   
ويشمل ذلك طرق اإلنذار املبكر والتدريب األسايس 
عىل اإلسعافات األولية والتخطيط لحاالت الطوارئ.

املواضيع التي يعتربونها مهمة، مثل أن أعضاء   
وعضوات جمعية أبناء حوف قد يرغبون يف تدريب 

محدد عىل التعامل مع الربثينيوم، بينام الناس يف 
املناطق الساحلية أو وادي حرضموت سيكون لديهم 

متطلبات مختلفة.
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