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الملخص التنفيذي

الشــديدة  والفيضانــات  الجفــاف  مؤشــراتها  وتشــمل  اليمــن،  يف  بوضــوح  وآثارهــا  املناخيــة  التغــرات  تــرز 
واآلفــات وتفــي األمــراض والتغــرات يف أنمــاط هطــول األمطــار وزيــادة تواتــر العواصــف وشــدتها وارتفــاع 
مستويات مياه سطح البحر. تشكل هذه التغرات وآثارها تهديًدا للنظم الطبيعية يف البالد واملجتمعات 
التــي تعتمــد عــى املــوارد الطبيعيــة. لــم ُتســتثنى محافظــة املهــرة - التــي يعتمــد ســكانها بشــكل كبــر عــى 
صيــد األســماك والرعــي والزراعــة - مــن الظواهــر الجويــة الشــديدة الناتجــة عــن تغــر املنــاخ إذ ازداد تعرضهــا 

لألعاصــر والفيضانــات يف الســنوات األخــرة. 

فعــى ســبيل املثــال، شــهدت املحافظــة فيضانــات مفاجئــة عــام 2008، واألعاصــر املداريــة تشــاباال وميــج 
عام 2015، وساجار ومكونو ولبان عام 2018، ما أدى إىل خسائر يف األرواح وموجات نزوح وتدمر سبل 
العيــش، إضافــة إىل أضــرار واســعة النطــاق طــال الكثــر مــن املنــازل واملمتلــكات واألرايض الزراعيــة ومعــدات 
الصيــد والبنيــة التحتيــة. ومــن املتوقــع أن تشــهد املحافظــة عواصــف أكــر تواتــًرا وشــدة، األمــر الــذي ســيؤثر 

بشــكل مباشــر عــى ســبل عيــش ســكان املهــرة. 

خلقت الخصائص الجغرافية واملناخ شبه الجاف السائد يف املهرة مجموعة واسعة من املوائل واألنظمة 
النــادرة واملهــددة باالنقــراض. وتشــمل  النباتــات والحيوانــات  التــي تدعــم تجمًعــا كبــًرا ألنــواع مــن  الغنيــة 
نظــم التنــوع البيولوجــي املهمــة واملعرضــة لتأثــرات تغــر املنــاخ والتــي تتطلــب اعتبــارات خاصــة يف املحافظــة، 

محميــة حــوف وبحــرات عبداللــه غريــب وشــاطئ قشــن. 

تســلط هــذه الورقــة الضــوء عــى بعــض املخــاوف الرئيســية املتعلقــة بتغــرات املنــاخ يف املهــرة، وتهــدف إىل 
لفــت انتبــاه أصحــاب املصلحــة وصنــاع القــرار إىل بعــض نقــاط الضعــف التــي يجــب النظــر فيهــا عنــد وضــع 
السياسات واالسرتاتيجيات والرامج استعداًدا للظواهر الجوية املتطرفة املستقبلية يف املهرة. أكد جميع 
الخــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم يف كتابــة هــذا التقريــر عــى الحاجــة إىل اســتعداد أفضــل إلدارة آثــار تغــرات 
املنــاخ. ولكــن هنــاك العديــد مــن القيــود املتعلقــة بتوافــر البيانــات فهنــاك فجــوات كبــرة يتطلــب ســدها بحًثــا 
أخذهــا  يجــب  التــي  الخطــوات  تشــمل  املهــرة.  يف  واملحليــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الظــروف  يف  ــا  ميدانيًّ

والتوصيــات مــا يــي: 

إجراء تقييم شامل ألثر تغر املناخ والتكيف معه.	 

تطوير واعتماد وتنفيذ خطة استجابة للكوارث.	 

إنشاء صندوق طوارئ للكوارث الطبيعية عى مستوى املحافظة. 	 

وضع وتنفيذ برنامج توعية بشأن املخاطر والكوارث التي يسببها تغر املناخ.	 

وضع خطة متكاملة إلدارة استخدام األرايض.	 

إجراء تقييمات األثر البيئي كجزء ال يتجزأ من أنشطة التنمية.	 

تفعيل وتطبيق مشروع خطة اإلدارة الحالية ملحمية حوف. 	 
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مقدمة

تجمــع وثائــق السياســات والتقاريــر الفنيــة التــي أُعــدت يف ســياق التغيــرات املناخيــة يف اليمــن عــى أن تغــر 

املنــاخ ظاهــرة واضحــة تهــدد اليمــن ومجتمعاتــه املحليــة وأنظمــة التنــوع البيولوجــي واملــوارد الطبيعيــة. حــذر 

مســؤولو البيئــة اليمنيــون منــذ أكــر مــن عقــد مــن أن البــالد املصنفــة مــن بــن أقــل البلــدان نمــاًء يف العالــم)1) 

"معّرضة بشدة لآلثار املتعلقة بتغر املناخ مثل الجفاف والفيضانات الشديدة واآلفات والتفي املفاجئ 

لألمراض وتغرات أنماط هطول األمطار وزيادة وترة وشدة العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر".)2) 

تمثــل الزراعــة البعليــة املوســمية الدعامــة األساســية للحيــاة يف املناطــق الريفيــة يف املهــرة، وينطبــق الحــال 

ذاته عى العديد من املناطق الريفية يف البالد، األمر الذي يجعل اليمنين بشكل عام "معتمدين بشكل 

كبــر عــى الظــروف املناخيــة املواتيــة لكســب عيشــهم".))) يعمــل الســكان املحليــون يف املناطــق الداخليــة يف 

الغذائيــة ألســرهم وتأمــن مصــدر دخــل، ســواء  لتلبيــة االحتياجــات  املحاصيــل  الحيوانــات وزراعــة  تربيــة 

بشــكل مباشــر من خالل الزراعة أو بشــكل غر مباشــر من خالل تجارة املنتجات الزراعية، يف حن يعتمد 

بصيــد  املتعلقــة  األنشــطة  وخاصــة  عيشــهم،  لكســب  البحريــة  املــوارد  عــى  كبــر  بشــكل  الســاحل  ســكان 

األســماك. 

إىل  شــواطئها  قبالــة  املرجانيــة  الشــعاب  مــن  الفريــدة،  البيئيــة  النظــم  مــن  بمجموعــة  أيًضــا  املهــرة  تتمتــع 

الشواطئ الرملية واألرايض الرطبة يف املنطقة الساحلية وكذلك الغابات الجبلية. وبالتايل فإن االستعداد 

لتجنب تفاقم التهديدات واآلثار الناجمة عن تغر املناخ يف املستقبل -سواء عى البيئة املتنوعة بيولوجيًّا 

للمحافظــة أو عــى ســكانها املحليــن وبنيتهــا التحتيــة واقتصادهــا- ضــروري يف عمليــات صنــع القــرار عــى 

املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة. 

يســعى موجــز السياســة هــذا إىل تســليط الضــوء عــى بعــض املجــاالت الرئيســية ورفــع مســتوى الوعــي بــن 

باملنــاخ  املتعلقــة  القضايــا  السياســات- حــول  التخطيــط وصنــع  عــى  القائمــن  -خاصــة  املصلحــة  أصحــاب 

والتــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد صياغــة السياســات ووضــع االســرتاتيجيات والرامــج ملحافظــة املهــرة، 

كمــا يهــدف إىل تقديــم إرشــادات مــن شــأنها تعزيــز الصمــود وبنــاء القــدرات التكيفيــة للمجتمعــات املحليــة 

الضعيفــة يف مواجهــة التغــرات املناخيــة وكذلــك تخفيــف تأثــر هــذه التغيــرات عــى املــوارد الطبيعيــة يف 

الوقــت الحــايل واملســتقبل. 

1) "البلــدان األقــل نمــاًء: ملــف اليمــن،" إدارة األمــم املتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة، اســتناًدا إىل بيانــات 2018، تــم االطــالع يف 26 أكتوبر/تشــرين األول 2020، 
 https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category-yemen.html

https://unfccc.int/topics/resilience/  ،1 ص.   ،2009 مــارس/آذار  صنعــاء،  البيئــة،  لحمايــة  العامــة  الهيئــة  املنــاخ"،  مــع  للتكيــف  الوطنــي  العمــل  2) "برنامــج 
workstreams/national-adaptation-programmes-of-action/napas-received

)) املصدر نفسه.
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ــا، وتتطلــب هــذه الفجــوات يف البيانــات تقييًمــا شــاماًل وعمــاًل  البيانــات املتوفــرة حــول املهــرة محــدودة حاليًّ

ــا أوســع مــن نطــاق موجــز السياســة هــذا، ولذلــك جــرى اســتخدام نهــج التحليــل النوعــي لتحديــد  ميدانيًّ

وتحليــل نقــاط الضعــف وآثــار تغــر املنــاخ، وتعتــر النتائــج املعروضــة وصفيــة بطبيعتهــا.
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خلفية عامة 

تقــع محافظــة املهــرة يف الجــزء الشــرقي مــن اليمــن ولهــا حــدود مــع الســعودية مــن الشــمال وســلطنة عمــان 

املحافظــة، ويف مجتمعــات عــى  الغيضــة، عاصمــة  الكثــر مــن ســكانها يف مدينــة  الشــرق، ويعيــش  مــن 

طــول ســواحل بحــر العــرب. تنقســم املحافظــة إداريًّــا إىل تســع مديريــات مقّســمة إىل عــزل ثــم قــرى. تتميــز 

جغرافيــة املهــرة بالســهول الســاحلية يف الجنــوب، وقمــم جبــال عاتيــة ووديــان تمــر فيهــا الروافــد املوســمية 
التــي تغــذي التجمعــات الصغــرة واألرايض الزراعيــة، وصحــراء الربــع الخــايل التــي تقــع يف الشــمال.)))

عدد السكان

بلــغ عــدد ســكان املهــرة عــام )200 -وفــق أحــدث تعــداد ســكاين- )88,59 نســمة أي مــا يمثــل %0.5 فقــط 

مــن عــدد الســكان الــكي يف اليمــن، وكان مــن املتوقــع أن ينمــو عــدد الســكان يف املحافظــة بنســبة 51%.) 

إىل  هــذا  نســمة، ويعــود  ألــف  بــن 150 و650  تتفــاوت  الحاليــة  الســكان  عــدد  تقديــرات  ســنويًّا،)5) ولكــن 

التحوالت السكانية الداخلية املرتبطة بالحرب.)6) يعمل سكان املهرة عادة يف تربية النحل والصيد الحريف 

وزراعــة الكفــاف، وهــي ســبل عيــش هشــة وُتعــد شــديدة التأثــر باملخاطــر والكــوارث الناجمــة عــن املنــاخ مثــل 

الفيضانــات واألعاصــر والعواصــف والجفــاف طويــل األمــد. 

يعــد قطــاع الــروة الســمكية املصــدر الرئيــي للعيــش يف املجتمعــات الســاحلية باملهــرة، فغالًبــا مــا ُيصــدر 

ــا فتبــاع  الجمــري مــن املهــرة إىل الخــارج، أمــا أســماك القــرش التــي يتــم صيدهــا وتمليحهــا وتجفيفهــا محليًّ

عــادة بشــكل أســايس للبــدو يف املنطقــة إذ يســتهلكونه كمصــدر رئيــي للروتــن. كمــا أن الســردين - وهــو 

مكــّون رئيــي يف غــذاء املاشــية والجمــال - هــو أيًضــا منتــج بحــري مهــم لالقتصــاد املحــي. 

اقتصاديــة  أهميــة  املاعــز واألغنــام واملاشــية واإلبــل- ذات  تربيــة  الحيوانــات -وال ســيما  الرعــي وتربيــة  ُيعــد 

امليــاه  نــدرة  تحــد  املنخفضــة.  الســكانية  الكثافــة  الداخليــة ذات  املناطــق  يعيشــون يف  للبــدو وغرهــم ممــن 

مــن  املحافظــة  أنحــاء  يف معظــم  الســائدة  الصحراويــة  والظــروف  للزراعــة  الصالحــة  األرايض  ومحدوديــة 

األهميــة االقتصاديــة لألنشــطة الزراعيــة األخــرى، عــى الرغــم مــن أن بعــض محاصيــل الحبــوب والفاكهــة 

ــا.   محليًّ ُتــزرع  والخضــروات 

./https://yemen-nic.info/gover/almahraa/brife ،نبذة تعريفية عن محافظة املهرة"، املركز الوطني للمعلومات" ((

5) املصدر نفسه.

https://sanaacenter. ،2019 6) يحيــى الســواري، "املهــرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية"، مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية، 5 يوليو/تمــوز
org/publications/analysis/7606
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املناخ

تتمتــع املهــرة بمنــاخ شــبه جــاف يتســم بقلــة هطــول األمطــار والريــاح املوســمية مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة 

والرطوبــة النســبية، خاصــة عــى طــول الســاحل. تســفر األمطــار املوســمية التــي تهطــل عــى املناطــق الجبليــة 

إىل هطــول  ســبتمر/أيلول)   - )يونيو/حزيــران  الغربيــة  الجنوبيــة  املوســمية  الريــاح  فــرتة  باملحافظــة خــالل 

00) إىل 700 ملــم مــن ميــاه األمطــار ســنويًّا. أحــد الظواهــر املهمــة يف هــذا املوســم هــي الضبــاب الــذي يغطــي 

ــا للميــاه عنــد حصادهــا. وفًقــا لدراســة أجرتهــا الهيئــة العامــة  الجبــال، وهــي ظاهــرة تشــكل مصــدًرا إضافيًّ

للبحــوث واإلرشــاد الزراعــي عــام 2002، يمكــن حصــاد 1-6 لــرتات ميــاه مــن الضبــاب، وذلــك لــكل مــرت مربــع 
مــن املــادة املســتخدمة يف جمــع القطــرات.)7)

ويــرتاوح متوســط   درجــات الحــرارة الكــرى الشــهرية يف الغيضــة مــن 28 درجــة مئويــة يف يناير/كانــون الثــاين 

إىل 6) درجة مئوية يف مايو/أيار ويونيو/حزيران. ويرتاوح متوسط   درجات الحرارة الصغرى من 16 درجة 

مئوية يف يناير/كانون األول اىل 27 درجة مئوية يف مايو/أيار ويونيو/حزيران )انظر الشكل رقم 1). ترتاوح 

معــدالت هطــول األمطــار الشــهرية مــن 1 ملــم يف يناير/كانــون األول وأكتوبر/تشــرين األول إىل 11 ملــم يف 

أغســطس/آب )انظر الشــكل رقم 2). 

املصدر: ُجمعت بواسطة املؤلف من بيانات أداة تقييم الرتبة واملياه)8)

7) "الحفــاظ عــى التنــوع البيولوجــي يف حــوف مــن خــالل تعزيــز اإلدارة املســتدامة للمنطقــة املحميــة مــن قبــل املجتمــع املحــي"، مســودة تقريــر غــر منشــور كجــزء مــن دراســة 
أجرتهــا الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة خــالل الفــرتة مــن يوليو/تمــوز )200 إىل ســبتمر/أيلول )200. 

.SWAT 8) "بيانات املناخ"، بيانات الطقس العاملية من موقع أداة تقييم الرتبة واملياه
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التنوع البيولوجي

ــا وفريــًدا   مــن نوعــه ســواء يف مناطقهــا  كمثــل باقــي مناطــق اليمــن، ُيعــد التنــوع البيولوجــي يف املهــرة غنيًّ

الســاحلية أو يف املنطقــة الجبليــة، وينتــج هــذا الــراء عــن الخصائــص املناخيــة والجغرافيــة املختلفــة التــي 

تتحــد مًعــا لتنتــج مجموعــة واســعة مــن املوائــل واألنظمــة التــي تــأوي مجموعــات كبــرة مــن أنــواع النباتــات 

النــادرة واملهــددة باالنقــراض. والحيوانــات املحليــة 

مصدر الصور: جوجل إيرث Google Earth: 15 فراير/شباط 2021.
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تتضمــن بعــض أنظمــة التنــوع البيولوجــي األكــر أهميــة واألكــر ضعًفــا يف املحافظــة والتــي تتطلــب اتخــاذ 

إجــراءات للحــد مــن آثــار تغــر املنــاخ عليهــا مــا يــي:

محميــة حــوف: يغطــي هــذا النظــام الحرجــي الواقــع عــى الحــدود اليمنيــة العمانيــة شــرق املهــرة،   •

 (00 مســاحتها  تبلــغ  منطقــة  الغيضــة،  شــرق  شــمال  تقريًبــا  كيلومــرًتا   120 بعــد  عــى  وتحديــًدا 

كيلومــرت مربــع، وتصــل أطرافهــا الجنوبيــة إىل شــواطئ بحــر العــرب، وتتــدرج يف ارتفاعهــا إىل 1200 

مــرت فــوق مســتوى ســطح البحــر.)9) تحــوي الغابــة عــى أكــر مــن 220 نوًعــا مــن النباتــات، 56 منهــا 

مســتوطنة أو شــبه مســتوطنة. وتشــمل النباتــات 5) نوًعــا مــن األشــجار و9) نوًعــا مــن الشــجرات 

و80 نوًعــا مــن األعشــاب و27 نوًعــا مميــًزا مــن النباتــات املتســلقة والحشــائش. ُيــزرع فيهــا 12 نوًعــا 

مــن النباتــات، تتضمــن أشــجار اللبــان والبابايــا واملانجــو واملــوز.)10) تشــمل الحيوانــات املحميــة يف نظــام 

غابــات حــوف الذئــب والوشــق والوعــل والضبــع والنمــس والغريــر، و65 نوًعــا مــن الطيــور، مــن بينهــا 

ســتة أنــواع نــادرة، ويشــمل بعضهــا الحبــارى والحجــل وشــمعي املنقــار العربــي والنســر. ُتعــد املنطقــة 
أيًضــا موطًنــا ملجموعــة متنوعــة مــن الزواحــف.)11)

بحــريات عبداللــه غريــب: تتكــون هــذه األرايض الرطبــة مــن بحــرات ســاحلية معتدلــة امللوحــة إىل مالحــة   •

شــرق  شــمال  كيلومــرًتا   20 حــوايل  بعــد  عــى  وتقــع  هكتــار،)12)   100 حــوايل  اإلجماليــة  مســاحتها  تبلــغ 

األخــرى. املائيــة  البحــر والطيــور  النــورس وخطــاف  لطيــور  البحــرات مهمــة تحديــًدا  الغيضــة. وُتعــد هــذه 

الكثبــان  تدعمــه  بانســياب  املنخفــض  رمــي  لشــاطئ  امتــداد  عــن  املوقــع عبــارة  هــذا  شــاطئ قشــن:   •

الرمليــة ويغطــي مــا يقــرب مــن 100 هكتــار، ويُعــد شــديد الحساســية لتــآكل الســواحل وغمرهــا.))1) 

وهــو مهــم بشــكل خــاص بالنســبة للنــورس األســخم وقــد ُحــدد الشــاطئ كموقــع تعشــيش محتمــل 
البحريــة.))1) للســالحف 

الشعاب املرجانية: مثل العديد من املناطق الساحلية األخرى يف اليمن، تلعب الشعاب املرجانية   •

ــا يف البيئــة البحريــة، حيــث توفــر مواطــن فريــدة ملجموعــة متنوعــة مــن األنــواع  قبالــة املهــرة دوًرا مهمًّ

البحريــة. تقــوم الشــعاب املرجانيــة أيًضــا بتبديــد طاقــة األمــواج قبــل وصولهــا إىل الشــاطئ، وبالتــايل 

تشــكل خــط الحمايــة األول ضــد تــآكل الســواحل وأضــرار العواصــف. 

9) "الغابات الطبيعية والتنوع البيولوجي"، مسودة تقرير غر منشورة حصل عليها املؤلف، الهيئة العامة لحماية البيئة، الجمهورية اليمنية، أغسطس/آب )201.

10) املصدر نفسه، ص )).

11) أشــارت مســودة تقريــر غــر منشــور للهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة لعــام )201، "الغابــات الطبيعيــة والتنــوع البيولوجــي"، إىل بعــض األنــواع املحــددة مــن الحيوانــات 
والطيور التي تعيش يف محمية حوف، وتشمل الذئب الرمادي/الذئب األشيب، ووشق الكاراكال، والوعل األلبي، والضبع املخطط، والنمس أبيض الذيل، وغرير 

العســل، والحبــاري االفريقــي، والحجــل العربــي، وشــمعي املنقــار العربــي، والٌعقــاب )أنــواع متعــددة).

12) "البــالغ الوطنــي الثالــث ملؤتمــر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغــر املناخــي"، الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة بالجمهوريــة اليمنيــة، يونيــو / حزيــران 
2018، ص. )6.

)1) املصدر نفسه.

اختصــايص  تقريــر مجموعــة  آســيا:  األوســط وجنــوب  الشــرق  البحريــة يف منطقــة  "الســالحف  )املحرريــن)"،  ريــس  فيلــوت وآالن  "أندريــا  "اليمــن"، يف:  ميلــر،  )1) جيــف 
.182 ص.   ،IUCN- SSC، 2018 الســالحف  اختصاصيــي  تقريــر مجموعــة  مســودة   "،2018 الســنوي  اإلقليمــي   (MTSG( البحريــة  الســالحف 
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أوجه الضعف وتأثيرات تغير المناخ:

ُحددت أوجه الضعف الرئيسية وتأثرات تغر املناخ يف اليمن بوضوح يف وثائق السياسة السابقة، والتي 

تشــمل البــالغ الوطنــي األول لعــام 2001،)15) وبرنامــج العمــل الوطنــي للتكيــف مــع املنــاخ لعــام 2009،)16) 

والبالغ الوطني الثالث لعام 2018.)17) ورغم أنه من املتوقع أن يؤدي تغر املناخ إىل زيادة درجات الحرارة 

يف اليمــن ككل مــن ).1 إىل 2.8 درجــة مئويــة بحلــول عــام 2050، إال أن تأثــره عــى أنمــاط هطــول األمطــار 

املتطرفــة مثــل األعاصــر  املناخيــة  الظواهــر واألحــداث  تــزداد  أن  املتوقــع  أكــر.)18) مــن  بشــكل  "غــر مؤكــد" 

لهــا  يكــون  التواتــر والشــدة، وأن  مــن حيــث  األخــرة  الســنوات  التــي شــوهدت يف  والفيضانــات والجفــاف 

عواقــب عــى مــوارد امليــاه واملجتمعــات الريفيــة والســاحلية والبيئــة والبنيــة التحتيــة وكذلــك الزراعــة واألمــن 
الغــذايئ والصحــة العامــة والســياحة.)19)

تســببت الفيضانــات املفاجئــة عــام 2008 بأضــرار جســيمة عــى خطــوط الكهربــاء والطــرق وإمــدادات امليــاه 

يف املهــرة، ومقتــل مــا ال يقــل عــن خمســة أشــخاص وجــرف حــوايل 000,) منــزل وأكــر مــن 600 مزرعــة يف 

املحافظــة، كمــا فقــد حــوايل 50) صيــاًدا معداتهــم مــن بينهــا 100 قــارب صيــد تقريًبــا.)20) كانــت الفيضانــات 

فعــى  ومدمــرة،  متكــررة  األخــرة  الســنوات  يف  الجويــة  واملنخفضــات  واألعاصــر  االســتوائية  والعواصــف 

الثــاين 2015.  اليمــن خــالل نفــس األســبوع يف نوفمر/تشــرين  املثــال ضــرب إعصــارا تشــاباال وميــج  ســبيل 

وســقطرى  وشــبوة  محافظــات، حضرمــوت  أربــع  يف  املنــازل  وتدمــر  كبــرة  فيضانــات  يف  تشــاباال  تســبب 

وكذلــك املهــرة، حيــث تضــررت املرافــق الصحيــة يف ســيحوت وقشــن والغيضــة واملســيلة وحصويــن.)21) 

املهــرة، ســاجار ومكونــو يف مايو/أيــار، ولبــان يف  يف موســم العواصــف عــام 2018، ضربــت ثالثــة أعاصــر 

أكتوبر/تشــرين األول. أغــرق إعصــار مكونــو القــوارب يف الغيضــة والعــري، وألحــق أضــراًرا باملنــازل واملبــاين 

أبــراج االتصــاالت واملعــدات  العامــة، مثــل مكتــب مينــاء صرفيــت واملــدارس يف حصويــن وخولــة، وحطــم 

الزراعية.)22) أما إعصار لبان فقتل ما ال يقل عن ثالثة أشخاص، وشرد اآلالف يف املسيلة وسيحوت وقشن 

15) "البالغ الوطني األول"، الهيئة العامة لحماية البيئة، صنعاء، أبريل/نيسان 2001.

16) "برنامج العمل الوطني للتكيف"، الجمهورية اليمنية، الهيئة العامة لحماية البيئة، صنعاء، مارس/آذار 2009.

17) "البــالغ الوطنــي الثالــث ملؤتمــر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغــر املناخــي"، الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة بالجمهوريــة اليمنيــة، يونيو/حزيــران 
2018، ص. )6.

18) "برنامج العمل الوطني للتكيف" الجمهورية اليمنية، الهيئة العامة لحماية البيئة، نيسان 2009، 2.2.

19) "البــالغ الوطنــي الثالــث ملؤتمــر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغــر املناخي"،الجمهوريــة اليمنيــة، الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة، يونيو/حزيــران 
2018، ص. 2)، 1.

20) "مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية"، تقريــر الوضــع رقــم ) -اليمــن  الفيضانــات. مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، 7 نوفمر/تشــرين 
الثــاين 2008.

21) "تقرير الوضع رقم 18، 26 أكتوبر/تشرين األول -  نوفمر/تشرين الثاين 2015، النزاع يف اليمن"، منظمة الصحة العاملية.

22) "اليمن: إعصار مكونو"، نشرة معلومات، االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 27 مايو/أيار 2018.
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وحصويــن والغيضــة، وتســببت األمطــار الغزيــرة عــى مــدى ثالثــة أيــام -بعــد إن تراجعــت حــدة اإلعصــار إىل 
منخفــض اســتوايئ- يف فيضانــات كبــرة دمــرت الطــرق والجســور وقطعــت الكهربــاء واالتصــاالت.))2)

عــن  الناتجــة  الراكــدة  امليــاه  تخلــق  املثــال،  ســبيل  عــى  مباشــرة.  غــر  تأثــرات  الشــديدة  العواصــف  لهــذه 

الفيضانــات بيئــة مناســبة لتفــي ونمــو األمــراض املنقولــة بامليــاه والنواقــل مثــل الكولــرا واملالريــا، كمــا يمكــن 

أن تخلــق األعاصــر ظــروف تكاثــر مواتيــة للجــراد، وهــو مــا كان واضًحــا بعــد إعصــاري مكونــو ولبــان عــام 

2018، فقــد جلبــا األمطــار إىل مناطــق الداخــل ووصلــت إىل صحــراء الربــع الخــايل، حيــث اســتمر التكاثــر 

دون رادع لعــدة أشــهر. خــالل النصــف األول مــن عــام 2019، انتشــرت األســراب بعــد ذلــك يف الســعودية 

املتحــدة لألغذيــة والزراعــة مــن تهديــد  األمــم  إيــران.))2) حــذرت منظمــة  اليمــن وجنــوب غــرب  وأجــزاء مــن 

املحاصيــل يف معظــم أنحــاء اليمــن، بمــا يف ذلــك املهــرة، ونصحــت بأخــذ إجــراءات ملكافحــة أســراب الجــراد. 

قــط  لــم يصــدر  الرغــم مــن ذلــك  البــالد، وعــى  أجــزاء مــن  املحاصيــل يف  تلــف  التقاريــر عــن  بعــض  أفــادت 
تحذيــًرا "بالخطــر" وهــو أعــى مســتوى للتهديــد.)25)

مــن املحتمــل أن يــؤدي ارتفــاع درجــة حــرارة املنــاخ إىل تغيــر توقيــت وشــدة مثــل هــذه العواصــف الفرديــة، 

البحــر  الجوفيــة لخطــر تســرب ميــاه  امليــاه  تتعــرض مصــادر  قــد  امليــاه وجودتهــا، كمــا  توافــر  وســيؤثر عــى 

بســبب ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر.)26) ســيكون لهــذه العواقــب تأثــًرا مباشــًرا عــى ســبل عيــش ســكان 

املهــرة ســواء بــن املجتمعــات الضعيفــة اقتصاديًّــا يف املناطــق الزراعيــة الريفيــة أو قــرى الصيــد الســاحلية. 

الزراعة واألمن الغذايئ

أشــار تقرير الهيئة العامة لحماية البيئة لعام 2009 إىل أن التغرات يف درجات الحرارة وهطول األمطار 

باإلضافة إىل فرتات الجفاف املتكررة "يمكن أن تؤدي إىل عواقب وخيمة عى الزراعة واألمن الغذايئ" يف 

البــالد ككل.)27) يمكــن للفيضانــات التــي تســببها العواصــف املمطــرة القصــرة ولكــن الشــديدة أن تــؤدي إىل 

تــآكل الرتبــة الخصبــة، وإذا أعقبهــا الجفــاف فقــد يحــدث مزيــد مــن اضمحــالل الرتبــة مــع بــدء التصحــر. أمــا 
بالنســبة للمجتمعــات املحليــة فســتفقد مصــادر دخلهــا أيًضــا.)28)

)2) "اليمن: تحديث عاجل رقم 2: إعصار لبان"، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 17 أكتوبر/تشرين األول 2018.

)2) "موقع لوكست ووتش: التصاعد الحايل )2021-2019)،" منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة. تم االطالع يف ) فراير/شباط 2021.

http:// ،2021 25) "موقــع لوكســت ووتــش: خرائــط مخاطــر الجــراد الصحــراوي- 2019"، منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة. تــم االطــالع يف ) فراير/شــباط
www.fao.org/ag/locusts/en/archives/1((0/2(70/2(5(/index.html

https://unfccc.int/resource/docs/napa/yem01.pdf،5 26) "برنامج العمل الوطني للتكيف"، الهيئة العامة لحماية البيئة، أبريل/نيسان 2009، ص

27) املصدر نفسه.

28) املصدر نفسه.
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إن  عــدن،  يف  البيئــة  لحمايــة  العامــة  الهيئــة  يف  البيولوجــي  التنــوع  أخصــايئ  راجــح،  الحكيــم  عبــد  قــال 

الفيضانــات يف املهــرة الناتجــة عــن عواصــف الســنوات األخــرة تســببت يف انهيــارات أرضيــة وتعريــة كبــرة 

املنخفضــة  الزراعيــة  املناطــق  النــاس يف  إن  املرتفعــة. وأضــاف  املناطــق  النبــايت يف  الغطــاء  للرتبــة واقتلعــت 
ُتجــرف.)29) وأراضيهــم  مواشــيهم  شــاهدوا 

املجتمعات الساحلية

يمكن أن يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة الفيضانات إىل غمر املناطق املنخفضة يف املهرة وتآكلها 

وذلــك حــول البلــدات الســاحلية، أي الغيضــة وحصويــن وقشــن وســيحوت. وســتتضمن األصــول العامــة 

والخاصــة والبنيــة التحتيــة املعرضــة للخطــر كل مــن مرافــق مصائــد األســماك، مثــل مناطــق اإلنــزال ومواقــع 

التخزيــن وأكشــاك الســوق الســاحلية.

قال عبد الناصر كلشات، رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية باملهرة، إن جزًرا صغرة وحواجز برية 

ظهــرت قبالــة الشــاطئ بعــد أعاصــر 2018، خاصــة يف منطقــة محيفيــف، ويبــدو أن ذلــك يعــود للكميــات 

الهائلــة مــن الرتبــة واألرايض الزراعيــة التــي ُجرفــت إىل البحــر. وقــال كلشــات: "بــن عشــية وضحاهــا، لــم 

ُتــرتك شــجرة واحــدة يف بعــض الوديــان"، مشــًرا إىل أن األمطــار الغزيــرة والفيضانــات غــّرت بشــكل كبــر 

تضاريــس الوديــان ومجاريهــا، وهــي مجــاري األنهــار الجافــة التــي ُتمــأل موســميًّا. 

الســكان  ومنــازل  والقــوارب  الصيــد  بمعــدات  لحقــت  التــي  األعاصــر  عــن  الناجمــة  األضــرار  أن  حــن  يف 

واملجتمعــات الســاحلية كانــت جســيمة يف الســنوات األخــرة، إال أنــه وبحســب مــا قالــه كلشــات فقــد كان 

لتلــك العواصــف آثــاًرا إيجابيــة عــى قطــاع إنتــاج األســماك. فعــى ســبيل املثــال ظهــر الجمــري بأعــداد كبــرة 

يف أكــر مــن منطقــة بعــد الفيضانــات، وأصبــح مــن املمكــن صيــد أنــواع مــن األســماك لــم تكــن موجــودة مــن 

قبــل يف املنطقــة، ووصفهــا كلشــات بأنهــا جيــدة للصياديــن. ولكنــه أضــاف إن أعــداد الحبــار قــد تضاءلــت أو 
اختفــت يف عــدة مواقــع.)0))

29) عبد الحكيم راجح، مقابلة هاتفية أجراها الكاتب، 15 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

0)) عبد الناصر كلشات، مقابلة هاتفية أجراها الكاتب، 15 نوفمر/تشرين الثاين 2020.
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التأثريات عىل املوائل والتنوع البيولوجي

مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة، وتغــر أنمــاط هطــول األمطــار واحتمــال حــدوث جفــاف أكــر حــدة يــؤدي إىل 

اســتنزاف الرتبــة، ســتتغر النظــم البيئيــة يف الجبــال، ممــا يؤثــر عــى غابــة حــوف ذات التنــوع البيولوجــي 

الخــاص باملهــرة عــى طــول الســاحل اليمنــي. قــد تتعــرض املوائــل الســاحلية يف املهــرة، مثــل بحــرات عبداللــه 

غريــب وشــاطئ قشــن والشــعاب املرجانيــة قبالــة ســاحل املحافظــة، لخطــر التدهــور بســبب ارتفــاع مســتوى 

ســطح البحــر وكثافــة نشــاط األمــواج وزيــادة تواتــر وشــدة العواصــف الســاحلية واألعاصــر املداريــة.)1)) 

قــال راجــح، خبــر التنــوع البيولوجــي، إن الحيــاة النباتيــة يف محميــة حــوف تدهــورت بســبب فــرتات الجفــاف 

الطويلــة. وأشــار إىل ظهــور أنــواع جديــدة مــن النباتــات الغريبــة تنافــس األنــواع املســتوطنة. وأضــاف أنــه نظــًرا 

ملســتوى ارتفــاع املحميــة، فقــد كانــت أقــل تأثــًرا بالعواصــف الشــديدة يف الســنوات األخــرة مقارنــة باملناطــق 

األشــجار  واقتــالع  الرتبــة  وتــآكل  األرضيــة  االنهيــارات  اقتصــرت  النهــر، يف حــن  اتجــاه مجــرى  الواقعــة يف 

بشــكل أكــر عــى أطــراف املحميــة.)2)) 

قــال ســالم رعفيــت وهــو مديــر محميــة حــوف ومديــر فــرع الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة يف املهــرة باإلنابــة، 

إن تضاريــس حــوف الجبليــة تســبب يف تدفــق ميــاه األمطــار الغزيــرة بســرعة نحــو املناطــق املنخفضــة وتنتهــي 

إىل البحــر. وأضــاف أنــه يجــب بنــاء الســدود، بحيــث يمكــن جمــع امليــاه املفقــودة بشــكل روتينــي وتخزينهــا 

الســتخدامها خــالل فــرتات الجفــاف.)))) 

ُتعــد األرايض الرطبــة يف املنطقــة الســاحلية التــي تمثــل مواقــع مهمــة للطيــور، مثــل بحــرات عبداللــه غريــب 

واألنظمــة الســاحلية األخــرى، معرضــة أيًضــا لخطــر املزيــد مــن التدهــور. وقــال راجــح إن العواصــف العاتيــة 

يف الســنوات األخــرة كثفــت األمــواج ممــا أدى إىل تــآكل الشــواطئ الرمليــة بشــدة، وإن ميــاه البحــر وصلــت 
إىل الطــرق قبــل أن تنحســر يف بعــض املناطــق.))))

https://unfccc.int/resource/docs/napa/yem01.pdf  ،5 1)) "برنامج العمل الوطني للتكيف"، الهيئة العامة لحماية البيئة، أبريل/نيسان 2009، ص

2)) عبد الحكيم راجح، مقابلة هاتفية أجراها الكاتب، 15 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

))) سالم رعفيت، مقابلة هاتفية أجراها الكاتب، 17 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

))) عبد الحكيم راجح، مقابلة هاتفية أجراها الكاتب، 15 نوفمر/تشرين الثاين 2020.
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التحديات والتوصيات:

يمكــن أن تكــون عواقــب تغــر املنــاخ جســيمة وخطــرة بشــكل خــاص عــى النظــم البيئيــة والســكان املعرضــن 

للخطــر، وقــد تحــرم النــاس مــن منازلهــم وســبل عيشــهم ومواردهــم الطبيعيــة. أشــار جميــع الخــراء الذيــن 

تمــت مقابلتهــم مــن أجــل كتابــة هــذا التقريــر إىل ضــرورة االســتعداد بشــكل أفضــل للتخفيــف مــن مواطــن 

الغايــات.)5))  الخطــوات لتحقيــق هــذه  املحليــة بعــض  الســلطات  اتخــذت  املنــاخ.  آثــار تغــر  الضعــف وإدارة 

املنــاخ  ــا للحصــول عــى فهــم كامــل آلثــار تغــر  البيانــات بحًثــا ميدانيًّ بتوافــر  املتعلقــة  القيــود  ولكــن تطلــب 

باملهــرة.  واملحليــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الظــروف  يف  الضعــف  ومواطــن 

توصيات للسلطات املحلية لحماية البيئة:

إـجـراء	تقييــم	شــامل	ألثــر	تغــر	املنــاخ	والتكيــف	معــه	كخطــوة	أوىل،	ومعرفــة	مواطــن	الضعــف	يف		 
املـهـرة.	يجــب	أن	يتطــرق	للعديــد	مــن	القضايــا	بمــا	يف	ذلــك:

تحديــد النظــم واملوائــل البيئيــة الحاليــة وكذلــك األنــواع املســتوطنة واملهــددة باالنقــراض مــن النباتــات 	 
وأعدادهــا. والحيوانــات 

املعرضــة 	  الرطبــة  واألرايض  املنخفضــة  األرايض  مواقــع وحجــم  عــن  دقيقــة  بيانــات  لجمــع  مســوحات 
البحــر. ســطح  مســتوى  ارتفــاع  بســبب  للفيضانــات 

املحليــة 	  املجتمعــات  وكيفيــة  لتحديــد حجــم  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  املعلومــات  لجمــع  مســوحات 
عيشــهم. وســبل 

الخــط الســاحي والتــي 	  الواقعــة عــى مســافة معينــة مــن  قوائــم جــرد للممتلــكات العامــة والخاصــة 
يمكــن أن تتأثــر بارتفــاع مســتوى ســطح البحــر.

البيئيــة والفئــات 	  املــوارد  املنــاخ عــى  تغــر  وآثــار  الضعــف  الحساســيات ومواطــن  أنــواع ودرجــة  تقييــم 
الضعيفــة.

وضــع مجموعــة مــن تدابــر التكيــف املحتملــة املــوىص بهــا للتعامــل مــع تأثــرات تغــر املنــاخ وتدابــر بنــاء 	 
قــدرة املــوارد الطبيعيــة الضعيفــة عــى الصمــود وكذلــك املجتمعــات واملجموعــات املعرضــة للخطــر.

فرض	إجراء	تقييمات	األثر	البيئي	كجزء	ال	يتجزأ	من	أنشطة	التنمية.	 

تطويــر	وتنفيــذ	برنامــج	توعيــة	بشــأن	املخاطــر	والكــوارث	التــي	يســببها	تغــر	املنــاخ.	يجــب	أن	يصمــم		 
بمــا	يف	ذلــك	املنظمــات	 الربنامــج	الســتهداف	أصحــاب	املصلحــة	املعنيــن	عــى	جميــع	املســتويات،	
ذوي	 الـقـرار	والسياســات	واألـفـراد	 والنقابــات	وصـنـاع	 ومنظمــات	املجتمــع	املــدين	 الحكوميــة	 غــر	

التوصيــات  بعــض  وأصــدرت  املنــاخ  تغــر  ناقشــت  2020 حيــث  األول  أكتوبر/تشــرين  يف  املــكال  مدينــة  املجــاورة يف  املهــرة وحضرمــوت  يف  املحليــة  الســلطات  5)) اجتمعــت 
املبكــر، وإعــداد خطــة اســتجابة  إنشــاء وتشــغيل مركــز لإلنــذار  التوصيــات  قــادة املحافظتــن. وشــملت  التوصيــات إىل  تلــك  للكــوارث الطبيعيــة، وأحيلــت  لالســتجابة 

االســتجابة. الطبيعيــة وعمليــات  بالكــوارث  املتعلقــة  البيانــات  قواعــد  وتحديــث  وإنشــاء  الطبيعيــة،  للكــوارث  طــوارئ  صنــدوق  وإنشــاء  للمحافظتــن،  مشــرتكة 
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تهــدف	إىل	إنـشـاء	أســاس	ملمــوس	لألـفـراد	 الفنيــة	والطــاب.	عــى	األنشــطة	املقرتحــة	أن	 الـخـربة	
لبـنـاء	مرونتهــم	وقدرتهــم	عــى	التكيــف	مــع	اآلثــار	القـصـرة	والطويلــة	املــدى	لتغــر	املنــاخ،	ويمكــن	
املــواد	 وإنتــاج	 العمــي،	 والتدريــب	 العمــل،	 وورش	 الفنيــة،	 االجتماعــات	 األنشــطة:	 تشــمل	 أن	

وامللصقــات. والكتيبــات	 مثــل	املنشــورات	 التوعويــة	وتوزيعهــا	

عــى		  ُنوقشــت	 والتــي	 حــوف،	 ملحميــة	 الحاليــة	 اإلدارة	 خطــة	 مشــروع	 وتنفيــذ	 واعتمــاد	 تحديــث	
املســتوين	املحــي	والوطنــي	عــام	2004	ولكــن	لــم	تتــم	املوافقــة	عليهــا	أو	تنفيذهــا.	ســوف	يســاعد	

يف: ذلــك	

الحفــاظ عــى النباتــات واألرايض الحرجيــة مــن أجــل الحفــاظ عــى الغطــاء األخضــر، وبالتــايل التخفيــف 	 
مــن تــآكل الرتبــة الــذي يمكــن أن يوّســع التصحــر.

حماية أنواع النباتات والحيوانات املستوطنة واملهددة باالنقراض وموائلها.	 

بطريقــة 	  املحميــة  للمنطقــة  البيئيــة  املــوارد  اســتخدام  وكيفيــة  فهــم  عــى  املحليــن  الســكان  مســاعدة 
للمنطقــة. املحــدودة  املــوارد  لحمايــة  بيــد  يــًدا  العمــل  وكيفيــة  مســتدامة، 

توصيات للسلطات املحلية واملجتمع املدين:

للهيئــات		  الواضحــة	 واملســؤوليات	 األدوار	 تحــدد	 للكــوارث	 اســتجابة	 خطــة	 وتنفيــذ	 اعتمــاد	
واملؤسســات	املختلفــة	يف	كل	مرحلــة	مــن	مراحــل	الكارثــة	)قبــل	وـقـوع	الكارثــة	وخالهــا	وبعدهــا(	
لضمــان	اســتجابة	سلســة	ومنســقة.	قــد	يشــمل	أصحــاب	املصلحــة	املعنيــن	الســلطات	العامــة	مثــل	
الدـفـاع	املــدين	والصحــة	واإلســكان	واألشــغال	العامــة	والبيئــة	وامليــاه	والـصـرف	الصحــي	والكهرـبـاء.	
تحتاج	منظمات	املجتمع	املدين	واملنظمات	غر	الحكومية	والقطاع	الخاص	أيًضا	إىل	فهم	الخطة	

فيهــا. واملشــاركة	

إنشاء	صندوق	طوارئ	للكوارث	الطبيعية	عى	مستوى	املحافظات	من	شأنه:	 

تضمن آلية ملســاعدة وتعويض األشــخاص األكر تضرًرا، وتوفر الدعم الســتعادة األصول املتضررة، 	 
بما يف ذلك الهياكل واملعدات واألرايض الزراعية، بهدف تسريع االنتعاش االقتصادي.

ضمان توفر اإلمدادات واملعدات الضرورية قبل وأثناء وبعد الكوارث الطبيعية.	 

توفر املوارد الالزمة لتنفيذ خطة االستجابة للكوارث.	 

وضع	خطة	متكاملة	إلدارة	استخدام	األرايض	من	أجل:	 

التحكم يف التوسع يف أنشطة التنمية واألصول املادية والبنية التحتية واملستوطنات املجتمعية.	 

تجنب املناطق شديدة الخطورة لتقليل التعرض لألخطار أو األحداث السلبية املتعلقة بتغر املناخ.	 

حماية النظم البيئية الحساسة والهشة من التدهور نتيجة األنشطة البشرية غر املنضبطة.	 

 



أنور نعمان حاصل على درجة الماجستير في الهندسة 
البيئية، ويمتلك أكثر من 25 عاًما من الخبرة في العمل في 
القضايا البيئية في الهيئة العامة لحماية البيئة، مع التركيز 

بشكل خاص على تغير المناخ.

أعد هذه الورقة مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية 
بالتعاون مع مجموعة أكسفورد لألبحاث، كجزء من برنامج 

اليمن: إعادة الهيكلة.
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