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تغير املناخ والبيئة يف اليمن، التحديات 
يف ظل الغياب الرسمي واجملتمعي

املناخية يعدُّ  بالتغيرات  تأثًرا  العربية  البلدان  أكثر  اليمن من بني 
ت التغيرات  ناهيك مما يواجهه من حتديات بيئية كبيرة فقد أدَّ
العربي،  البحر  يف  الفيضانات  من  كثير  حدوث  إلى  والبيئية  املناخية 
باإلضافة إلى موجات السيول واجلفاف التي يتكرر حدوثها، حيث يؤثر 
بالفعل، ويجعلها أكثر ندرة  املياه الشحيحة به  تغير املناخ يف إمدادات 
مجال  يف  شديدة  لضغوط  اليمن  يف  احلضرية  املــدن  مراكز  وتخضع 
الرزق  تتعرض سبل كسب  كما  السكانية،  الكثافة  ارتفاع  بسبب  املياه؛ 
لسكان الريف بأعدادهم الكبيرة للخطر، وهم يعتمدون اعتماًداً كبيًراً 
على الزراعة التقليدية التي تهددها فيضانات السيول التي تؤدي إلى 
ينتج  واملــزارع مما  الرئيسة  باألودية  الزراعية  األراضــي  تربة  اجنراف 
تغيرات يف البيئة الزراعية وتدني احملاصيل الزراعية وانتشار األمراض 

الناجتة عن املستنقعات املائية.
اليمن ضمن  اُختير  املناخ،  تغير  الناشئة عن  التحديات  ويف ضوء 
تسعة بلدان حول العالم للمشاركة يف البرنامج التجريبي املعني باملرونة 
إزاء املناخ التابع للبنك الدولي. ويهدف هذا البرنامج الذي يحظى بدعم 
يف  الدول  مساعدة  إلى  املناخية  األنشطة  االستثمار يف  من صندوقّي 

يؤثر يف  وتغيره،الذي  املناخ  تقلب  الناشئة عن  والفرص  إدارة اخملاطر 
الوضع البيئي، مع مراعاة تلك األكثر عرضه لهذه اخملاطر.

وقد كان اليمن يضع القضايا البيئية واملناخية على سلم أولوياته 
وإدراجها ضمن التحديات املتعددة التي تواجهه يف كل مشروعات التنمية 
واتخاذ إجراءات حيث إن البيئة وتغير املناخ ال ينفصمان عن بعضهما 
فكل منهما يتطلب سياسات شاملة كما يتشاركان الهدف نفسه املتمثل 
يف تعزيز آلية التعامل مع البيئة واملناخ تعاملًا مسؤولًا ، مبوجبه عمل 
بالتعاطي  والتشريعات اخلاصة  القوانني  العديد من  اليمن على إجناز 
ألنها  املناخية  التغيرات  نظًرا خملاطر  والبيئية   املناخية  التغيرات  مع 
تؤثر  يف صحة البيئة احمليطة. وبسبب الصراع يف اليمن وطول مدته 
املناخية، حيث من  والتغيرات  البيئة  االهتمام بقضايا  إهمال  إلى  أدى 
احملتمل أن ترتفع وتيرة حدوث الكوارث الطبيعية كاجلفاف والفيضانات 
وغير  مباشًرا  تهديًدا  اإلنسان  تهدد سالمة وصحة  قد  التي  وغيرها، 
مباشر، حيث أوضحت عدد من الهيئات الدولية أن للتغيرات املناخية 
آثاًرا صحية محتملة على اإلنسان، من ضمنها انتشار األمراض املنقولة 
بالنواقل، وعدد من األمراض املعدية، واألمراض املنتقلة عن طريق تناول 

يعانون  الذين  األشخاص  صحة  يف  تؤثر  وقد  امللوث،  الغذاء  أو  املاء، 
األمراض املزمنة كمرضى القلب والربو مثلًا، وتفاقم احلالة الصحية لهم 
بسبب تغير واضطراب يف الظروف املناخية املعتادة كاحلرارة، واجتاه 
الرياح، ومنسوب تساقط األمطار لكل منطقة من مناطق األرض بغير 
املناخية كوجود  للتغيرات  املسببات  لها، وهناك بعض  املواسم احملددة 
غطاء طبيعي من غازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي يبقي 
انبعاث  ولكن  نعرفها،  كما  للحياة،  تكفي  بدرجة  دافًئا  األرض  كوكب 
غازات االحتباس احلراري التي تسبب فيها اإلنسان جعلت الغطاء أكثر 

ُسمًكا، بحيث يختزن السخونة ويؤدي إلى احترار عاملي. 
وتعدُّ أنواع الوقود األحفوري أكبر مصدر منفرد لغازات االحتباس 
احلراري التي تنجم عن اإلنسان، إلى جانب قطع وإزالة معظم أشجار 
الغابات االستوائية واحملميات الطبيعية بطريقة جائرة نتجت التصحر 
والغاز  والنفط  الفحم  حرق  أن  كما  الكربون،  أكسيد  ثاني  وانبعاث 
الطبيعي يطلق باليني األطنان من الكربون كل عام، فضلًا عن كميات 
كبيرة من امليثان وأكسيد النتروز، ويف الوقت ذاته ينبعث امليثان بكمية 
هائلة من مخلفات الثروة احليوانية، ........................ البقية ص6
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التنوع احليوي يف اليمنالتنوع احليوي يف اليمن

حلم يف تنمية مستدامة يقابله إساءة وإهمال للبيئة
 علياء محمد 
صوت األمل

العام  يف  احليوي   التنوع  اتفاقية  اليمن  وقع 
)ريو  األرض يف  قمة  انعقاد  فترة  وذلك خالل  1992م 
دي جانيرو( بالبرازيل، ويف العام 1995م صادقت عليه 

احلكومة اليمنية.
وتعد بيئة اليمن من أغنى املناطق وأكثرها متيًزا 
يف تنوعها  احليوي والبيولوجي الفريد والنادر، وتقوم 
الطبوغرايف  التنوع  أسهم  فقد  مفيدة،  حيوية  بوظائف 
لسطح  التفصيلي  الوصف  يف  متخصص  )نظام 
يف  ساعد  ومناخي  حيوي  تنوع  وجود  يف  التضاريس( 
ى دوًرا مهًما يف التنوع احليوي  ظهور بيئات متنوعة وأدَّ
نوعية  على  واحلفاظ  البشري  واالستقرار  الزراعي 

الهواء وضمان بيئة صحية للسكان.
كما أن غنى التنوع احليوي وكثافة الغطاء النباتي 
أهداف  لتحقيق  صاحلة  اليمنية  األرض  من  يجعل 
للصندوق  الدولي  للتقييم  فتبًعا  املستدامة،  التنمية 
أربعة  لليمن  فإن   ،2000 لعام  البرية  لألحياء  العاملي 
البحر  إقليم  وهي:  دولي  اهتمام  ذات  بيئية  أقاليم 
وإقليم  العربي،  والبحر  عدن  خليج  وإقليم  األحمر، 

مناطق الغابات العربية، وإقليم سقطرى.

خطوط  متوازية 
      محمد سالم رويس )مدير عام الهيئة العامة 
البيئة مبحافظة شبوة( يؤكد  أن هناك رباًطا  حلماية 
املستدامة،  التنمية  وعملية  احليوي  التنوع  بني  وثيًقا 
واصًفا العالقة باخلطوط املتوازية، وأنه ال توجد تنمية 

مستدامة من دون احلفاظ على التنوع احليوي.
هي  املستدامة  التنمية  قائلًا:  رويس  ويضيف 
االستخدام األمثل للموارد الطبيعية  يف عمليات التنمية 
ولكن  واملستقبلية،  احلالية  األجيال  حقوق  يحفظ  مبا 
ما  يوظفوا  أن  اليمنيون  يستطع  لم  اليمن  يف  لألسف 
ميتلوكونه من تنوع حيوي يف حتقيق التنمية املستدامة؛  
لألنظمة  اجلائر  االستخدام  أبرزها  عديدة  ألسباب 
العمراني  التوسع  من  التنمية  عمليات  خالل  البيئية 
املسطحات  وانحسار  الزراعية  األراضي  حساب  على 
اخلضراء وهجرة العديد من الكائنات احلية وانتقالها 
إلى بيئات أخرى؛ األمر الذي يتطلب تخطيًطا للتنمية 

على أساس مستدام.
تأثير التنوع احليوي يف عناية التنمية 

املستدامة
العامة  اإلدارة  )مدير  احلمادي  أمني  املهندس 

البيئة(  العامة حلماية  الهيئة  واملعلومات يف  للتخطيط 
يقول: إن  التنمية املستدامة ترتكز على عناصر عديدة  

أهمها أرض و خلق شراكة، ورأس مال .
   مضيًفا، أن هناك 17 هدًفا من أهداف التنمية 
املستدامة، مترابطة ومتصلة مع بعضها  بعًضا حيث إن 
التقدم يف أحدها يعزز التقدم نحو األهداف األخرى، 

والتنوع البيولوجي أمر حيوي لهم جميًعا.
الهدف  األهداف،   هذه   أهم  أن  أمني،  ويوضح 
الرابع عشر واخلامس عشر )احلياة حتت املاء واحلياة 
)اإلنتاج  عشر  الثاني  الهدف  إلى  باإلضافة  البرية(، 
حتقيق  على  يعمل  الذي  املستدامني(  واالستهالك 

التوازن بني اإلنتاج وحماية املوارد وبني ندرتها.
   ويرى أمني احلمادي ـ من وجهة نظره ـ أنه إذا 
أصاب هذا  التوازن خلل يسير؛ فإن التنمية املستدامة 
أمام حتٍد  العامة  ثمَّ سيقف  من  استمراريتها،  ستختل 
اجلميع  من  والصادق  اجلاد  التعاون  إلى  يحتاج  كبير 
السيما الدول الكبرى للحدِّ من آثار التغيرات املناخية 
على املستوى الوطني، والقضاء على املشكالت البيئية 
يف  البيئية  الصحية  اخملاطر  تقليل  على  تعمل  التي 

احلياة.

التنوع البيولوجي يعزز االزدهار االقتصادي 
     الدكتور أحمد محرن العولقي )رئيس مركز 
إلى  يشير  عدن(  جامعة  البيئية  واألبحاث  الدراسات 
أن التنوع البيولوجي يدعم االزدهار االقتصادي، حيث 
املوارد  يعتمدون على  الناس  كبيًرا من  إن هناك عدًدا 
الطبيعية لكسب معيشتهم سواء عن طريق الزراعة أم 

صيد األسماك أم الغابات أم األنشطة األخرى.
أساس  مصدر  الطبيعة  العولقي:  ويضيف       
للعديد من املوارد املستخدمة يف جميع مجاالت احلياة 
إسهاماتها   إلى  باإلضافة  والبيئية،  والغذائية  الصحية 
يف التخفيف من تأثير الكوارث الطبيعية يف املناخ، مثل 

الفيضانات  والعواصف واجلفاف.

الصراع وتدمير التنوع احليوي 
     يعاني اليمن مثل غيره من دول العالم من عملية 
التغير املناخي، حيث يؤدي إلى ارتفاع درجات احلرارة 
وكذا زيادة معدل سقوط األمطار، وينذر بحدوث كوارث 

طبيعية تهدد النظم الطبيعية عموًما.
الهيئة  عام  )مدير  رويس  سالم  محمد  يعود      
العامة حلماية البيئة مبحافظة شبوة( ليقول: إن اليمن 
البيولوجي  تنوعه  يعاني منذ فترات سابقة من تدهور 
ألسباب عديدة كان أبرزها اجلفاف والفيضانات التي 
مرت بها البالد، باإلضافة إلى أن السلطات املتعاقبة لم 
تطبق القوانني البيئية وكذا التساهل يف كثير من تلك 
احليوي،  التنوع  على  حتافظ  التي  واألنظمة  القوانني 
مثل اعتماد الدولة على تصدير النفط من دون تطبيق 
ى إلى  احلد األدنى من معايير احلفاظ على البيئة ما أدَّ
تدهورها يف مناطق االمتياز وعلى طول خطوط أنابيب 

النفط يف احملافظات النفطية ومواني التصدير.
مضيًفا: هذا وقد أدت عملية فتح اجملاالت أمام 
صارمة  رقابة  وجود  دون  من  النفطية  املشتقات  جتار 
التي  الطبيعية  املوارد  تدمير  إلى  البالد  سواحل  على 
املناطق  يف  السكان  من  كبيرة  نسبة  عليها  تعتمد 

العام  يف  الصراع  بدء  “منذ  أنه  إلى  منبًها  الساحلية، 
2015م، ُوِضعت البيئة اليمنية بتنوعها احليوي عموًما 

يف حتديات كبيرة، ومازالت تعاني منها حتى اليوم«. 

وخطوط  الصراع  مناطق  رويس:”تسببت  ويؤكد 
التنوع  تدهور  إلى  املتصارعة  األطراف  بني  االلتماس 
احليوي تدهوًرا كبيًرا جًدا، وأدت هجرة بعض الكائنات 
كونها  إليها؛  التي هاجرت  البيئات األخرى  إلى تدهور 

تنوع بيولوجي دخيل. 
مردًفا، أن التدهور االقتصادي يف البالد وانعدام 
للغاز  املتكررة  واألزمات  األساسية،  السلع  بعض 
يف  اجلائر  االحتطاب  عمليات  إلى  بدوره  أدى  املنزلي 
باإلضافة  النباتي،  للغطاء  التهديدات  وتزايد  األرياف، 
إلى مشكالت الطاقة التي تعاني منها البالد، واعتماد 
كل  اخلاصة،  كاملواطير  أخرى  مصادر  على  املواطنني 
ذلك أدى إلى زيادة االنبعاثات التي أدت إلى  تلوث كبير 

يف الهواء وتدهور يف  النظم البيئية. 
     وبدوره أوضح املهندس أمني احلمادي )مدير 
العامة  الهيئة  يف  واملعلومات  للتخطيط  العامة  اإلدارة 
وتوازنه هو احلياة  البيئي  التنوع  أن   « البيئة(:  حلماية 
واالستمرار يف بقاء احلياة، ولكن لألسف بسبب تدخل 
ا وبحًرا  اإلنسان وعبثه ظهر على هذا التنوع الفساد بّرً
التنمية  عملية  يف  أثر  ثمَّ  ومن  متوازن،  غير  وأصبح 
املستدامة لذلك يجب إعطاء اخملطط البيئي أولوية يف 
البيئي  يكون اخملطط  األقل  أو على  للتنمية  التخطيط 

موازًيا للمخطط االقتصادي«. 
 

حلول لتنوع بيئي وتنمية مستدامة
      أكد  محمد  سالم رويس أهمية احملافظة على 
أهمها  اخلطوات  من  العديد  طريق  عن  البيئي  التنوع 
التوعية بأهمية التنوع البيولوجي واحلفاظ على البيئة 

احمليطة عموًما 
التوعية  من   نبدأ  أن   على ضرورة  ًدا  مشدِّ     
املدرسية التي تقوم على أساس التربية البيئية إلخراج 
تأثيرها  ومدى  البيئة  على  احلفاظ  أهمية  يعي  جيل 

وانعكاسها على احلياة. 
احملميات  إقامة  إلى  حاجة  هناك  أن  مضيًفا، 
الطبيعية وتطبيق قوانني صارمة من  اجلهات الرسمية 
ملشروعات  واملستدام  السليم  والتخطيط  واخلاصة، 
التنمية واالستثمار يف البلد مبا يحفظ املوارد الطبيعية 

ويحافظ على التنوع احليوي النادر من االنقراض. 
دور  تفعيل  إلى  شديدة  بحاجة  »نحن  معقًبا: 
مواردنا  على  للحفاظ  اليمنية؛  الشواطئ  على  الرقابة 
الطبيعية، حيث إنها تعاني من حوادث تلوث بيئي بني 

فترة وأخرى«.
ينبغي  أنه  يرى  الذي  احلمادي  الرأي  يوافقه 
الهيئة  أصدرته  الذي  اليمني  البيئي  القانون  تفعيل 
احليوي  التنوع  على  للحفاظ  البيئة؛   حلماية  العامة 
الوطنية  االستراتيجية  اخلطط  تفعيل  إلى   باإلضافة 
للتنوع احليوي عن طريق توفير احلاجات املادية والفنية 

واملالية.
القطاعات  متعددة  شراكة  خلق  ضرورة  مؤكًدا، 

تؤمن بأهمية احلفاظ على التنوع البيئي.
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زيادة  يف  االقتصاد  على  الصراع  تأثير  ويتجلى 
تكاليف جتارة بيع وشراء البضائع والسلع يف اليمن التي 
باتت مكلفة للغاية، إذ إن الشحنات التي تصل يف غضون 
شهر تستغرق اآلن من ثالثة إلى أربعة أشهر، وهذا يزيد 

من تكلفة الشحن البحري على املستوردين احملليني. 
وتعود زيادة تكلفة االستيراد إلى التأخيرات الكبيرة 
املواني  البضائع يف  يف عمليات مناولة وتفريغ شحنات 
والتفتيش.  للتحقق  املتحدة  آلية األمم  وإدخال  اليمنية، 
عن  الصادرة   ،)3( رقم  اليمن  سياسة  )مذكرة  لـ  وفًقا 

البنك الدولي يف 23مايو 2017م(.
ويف املذكرة تبنيَّ سبب ارتفاع أسعار التأمني على 
تتضمن  ما  غالًبا  إنه  اليمن؛إذ  إلى  الواصلة  الشحنات 
عقود إيجار السفن أحكاًما تتعلق بالصراع، تُعرف باسم 
)اتفاقية شروط مخاطر احلرب(، هذه الشروط تضيف 
شحنة  لكل  دوالر   500 بقيمة  إضافية  تأمني  أقساط 
شحنة  لكل  دوالر  و1000  قدم   20 حاوية  سعة  تعادل 

تعادل 40 قدم.
اجلدير بالذكر أنه مع أن عدن منطقة آمنة وليست 
ضمن نطاق آلية األمم املتحدة للتحقق والتفتيش، إال أنه 
لم يُتَفاوض على التكلفة اإلضافية للشحنات املتجهة إلى 
ميناء عدن، وتقوم شركات التأمني بفرض رسوم تأمني 
اليمنية، ومن  200 دوالر على اخلطوط اجلوية  بنسبة 
السالم  عودة  بعد  كبيًرا  انخفاًضا  ينخفض  أن  املرجح 
ألضرار  الشحنات  تعرض  مخاطر  مستوى  وتراجع 

مباشرة جراء الصراع. تبًعا ملذكرة البنك الدولي.

الصراع والسلع التجارية
تبًعا  املستهلكني  على  السلع  أسعار  تضرر  وعن 
األضرار  )تقييم  تقرير  أشار  االستيراد،  تكلفة  الرتفاع 
اليمن  يف  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  والقدرات( 
26 أبريل 2021م؛ إلى زيادة سعر القمح مبقدار 69% 
منذ أبريل 2017م، وأنه يف 26 أبريل 2021م فإن 50% 
القمح تأتي من  الواحد من  الكيلوغرام  من سعر تكلفة 
وغرامات  والتأمني  الشحن  تكلفة  مثل  النقل  تكاليف 

التأخير.
املهمة  التجارية  الواردات  تراجع  التقرير  بنّي  كما 
بنسبة  والزيت  واألدوية  والُسكر،  واألرز،  القمح،  مثل 
بلغت نحو %35.7، %59.2، %50.1، %76.8، و58.1 
عيش  ُسبل  يف  أثر  له  كان  التراجع  هذا  التوالي،  على 
اليمنيني وتدفق السلع، بخاصة مع تضرر املواني اليمنية 
وبعضها  مؤقًتا  إغالًقا  بعضها  وإغالق  الصراع،  بسبب 
اآلخر إغالًقا دائًما، واحلال نفسه تعانيه املطارات التي 
اعتماًدا  االستيراد  يف  التجاري  القطاع  عليها  يعتمد 

كبيًرا.
 كمال اخلامري)اجلهاز املركزي لإلحصاء( يقول: 
إلى  ى  أدَّ والبحري،  اجلوي  النقل  خدمات  تدهور  »إن 
وسوء  اجملاعة  مخاطر  وتزايد  احلاجاتاإلنسانية  تزايد 
التغذية، ومع استيراد ما يقارب %90 من املواد الغذائية 
املواد  توصيل  يف  تأخير  هناك  البالد،  مواني  عبر 

الغذائية وارتفاع التكاليف”.
مشتقات  أزمات  شهد  اخلامري:«اليمن  ويضيف 
نفطية متتالية، بجميع أنواعها )الديزل والبترول والغاز 
املنزلي( األمر الذي تسبب يف تفاقم األزمة االقتصادية، 
األسعار،  وارتفاع  والبطالة  الفقر  معدالت  واتساع 
والتعليم  كالصحة  األساسية  اخلدمات  توفير  وصعوبة 

واملياه”.
يف تقرير تقييمي خالل الفترة )2015 – 2020م( 
صادر يف 2021م عن وزارة املياه والبيئة ـ حصلت صوت 
أن خالصة حجم األضرار يف  ـ  منه  األمل على نسخة 
الصحي  والصرف  املياه  ومنظومة  واملعدات  املنشآت 

نتيجة الصراع، كاآلتي:
عدد املعدات املدمرة %73.3 منها )%72.8 مدمرة 
املنشآت  عدد  عن  أما  جزئّيًا(،  مدمرة   27.2% كلّيًا، 
املتضررة %26.7 منها )%50.9 مدمرة جزئّيًا، 49.1% 

مدمرة كلّيًا( يف عموم محافظات اجلمهورية  اليمنية.
املشتقات  انعدام  إن  تقول:  سماح محمد)مواطنة( 

الناس خصوًصا يف  من  كثير  تسبب يف جلوء  النفطية 
املناطق الريفية إلى االحتطاب، الذي سبب ضرًرا على 
البيئة اليمنية، مؤكدة أن املنطقة التي تعيش فيها ـ يف 
إحدى قرى تعز اجلبلية ـ تكاد تخلو من األشجار بسبب 

االحتطاب اجلائر.

التغير املناخي 
خالل  واليمن  العربية  واملنطقة  العالم  “شهد 
عصفت  التي  الكوارث  من  العديد  املاضية  السنوات 
أيًضا،  البيئة  ويف  املناخية،  التغيرات  نتيجة  بالبلدان 
ارتفاع  يف  املتمثلة  املناخية  التغيرات  تلك  أن  والشك 
والعواصف  األمطار  هطول  ومنط  األرض،  حرارة 
غير  بتغيرات  تنذر  التي  اجلارفة  السيول  ومستوى 
التي  التهديدات  من  مجموعة  إلى  وتشير  مسبوقة، 
تفرضها تلك التغيرات سواء على مستوى البيئة أو على 
رأسها  على  يأتي  والعاملي،  احمللي  االقتصاد  مستوى 
تباطؤ النشاط االقتصادي الذي ترافق معه وباء كورونا«، 

وفًقا لـ )اخلبير االقتصادي: أحمد سعيد شماخ(.
ويتابع شماخ:اليمن كغيرها من الدول حول العالم 
أن  الطبيعية  والكوارث  املناخية  التغيرات  استطاعت 
تؤثر يف اقتصادها، فنتجت آثاًرا مدمرة على االقتصاد 
املائية، وصحة  املوارد  مستوى  وعلى  بخاصة،  الزراعي 

اإلنسان، واملوارد االقتصادية عموًما.
يف  ارتفاع  ذلك  صاحب  قد  أنه   : وأوضح 
وهذا  العمراني  للتطور  املصاحب  السكانية  الكثافة 
البشرية احملتملة؛كما ستزيد  سيزيدمن قيمة اخلسائر 

واألعاصير  البحر  سطح  ارتفاعمستوى  اخلسائرنتيجة 
الناجمة عن التغيرات املناخية،وقد تقدر تلك اخلسائر 
باملليارات من بلد إلى آخر، بحسب العواصف احلاصلة.
ويؤكد اخلبير االقتصادي أحمد سعيد، أن ارتفاع 
إن  إذ  احمليطة،  البيئة  يف  تغّيًرا  يعمل  احلرارة  درجة 
الرتفاعها آثاًرا إيجابية وسلبية، واألكثر هو األثر السلبي 
نتيجة  الزراعية؛  احملاصيل  حجم  يف  تغيًرا  ينتج  الذي 
تغير تلك املناخات سلًبا وإيجاًبا، إذ يُحدث ارتفاع أسعار 
احملاصيل  تناقص  نتيجة  الطلب،  زيادة  بنسبة  األغذية 
الزراعية؛ األمر الذي سوف يؤدي إلى انخفاض مستوى 
للغذاء  املستوردة  الدول  لدى  خصوًصا  الغذائي  األمن 
ومنها اليمن، كونها تستورد قرابة%90غذاء من اخلارج، 

حتديًدا محاصيل احلبوب.
األمر،  تفاقم  الصراع  ظل  يف  :إنه  شماخ  ويقول 
من  كثيرة  أنواع  هناك  العاملية  التقارير  من  فانطالًقا 
النباتات سوف تتأثر وتتعرض خلطر االنقراض بنسبة 
تزيد على %30، يف حال استمرار ارتفاع درجة احلرارة 
، وما سوف يتبعها من آثار مادية نتيجة تأثر األنشطة 
مشكالت  وأن  البحرية،  واألحياء  والزراعة  االقتصادية 
التلوث كزيوت السفن وباخرة صافر ممكن أن تؤثر يف 
فتؤدي  العربي  والبحر  للبحر األحمر  الغربية  السواحل 
إلى كارثة إنسانية يف حال استمرار الصراع على اليمن.

وسائل إنقاذ
مجتمعة،  العناصر  هذه  “كل   : بأن  ًحا  مصرِّ  
مؤشرات  وهناك  معدية  أمراض  إلى  تؤدي  أن  ممكن 

هناك  أن  إلى  تشير  اليمني  اجملتمع  أوساط  يف  كثيرة 
لهذا  واحلل  موجودة،  املستعصية  األمراض  من  كثيًرا 
العالقة  ذات  اجلهات  من  امليداني  النزول  إلى  يحتاج 
النفايات  نتيجة  التغيرات هذه واالنبعاثات  وإلى دراسة 
اخلطرة التي خلفها الصراع على اليمن، كما أن هناك 
حتتاج  اإلنسان  حياة  على  الضارة  التأثيرات  من  كثيًرا 
بهذا  متخصصة  ومنظمات  وجهات  مؤسسات  إلى  
جملة  هيالكتشاف  األبحاث  هذه  ملثل  الشأن،واحلاجة 

من األشياء الضارة خصوًصا مخلفات النزاع”.
 ويوضح أحمد شماخ: أن من مخلفات الصراع التي 
أثرت يف البيئة،هي تلك األسلحة واملقذوفات التي تهدد 

البيئة وحياة اإلنسان والطيور وكل شيء. 
حكومية  جهود  إلى  بحاجة  اليمن  أن  منبًها، 
وشعبية ومنظمات وحكومات محلية لعمل استراتيجيات 
سبيل  يف  وبرامج  رؤى  وجود  من  البد  وأنه  وأبحاث، 
إيجاد حلول بالتعاون والتنسيق مع مختلف اجلهات ذات 
مع  أيًضا،  دولية.  أم  إقليمية  أم  محلية،  سواء  العالقة 
التحول  والدفع يف سبيل  لليمن  الشقيقة  البلدان  بعض 
مع  يتواءم  أن  البد  االقتصاد  هذا  جديد،  اقتصاد  إلى 
أو  األخضر  االقتصاد  نحو  والتوجه  اجلديدة  التغيرات 

االقتصاد األزرق، وااللتزام بالسياسات املوجهة لذلك.
تشريعات  هناك  يكون  أن  البد  أنه  مضيفاً،    
هذه  مع  تتواكب  التي  سابقتها  عن  تتغير  وقوانني 
التخفيف من  إلى  التوجهات احلديثة، كل ذلك سيؤدي 
اخملاطر البيئية احملدقة من أجل حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة، وأيًضا التخفيف من التغيرات املناخية.

وعن مشكالت وطرق حتسني االقتصاد الزراعي، 
الزراعي  املهندس  مع  حديث  األمل«  »صوت  لـ  كان 
التي  العوامل  أهم  أوضح  الذي  محمد«  شاهر  »صالح 
تؤدي إلى تدهور البيئة ووضح كيفية احلد من تأثيرها، 
وأولها املبيدات الزراعية : إذ إن االستخدام العشوائي 
قتل  إلى  أدى  الزراعية؛  اآلفات  مكافحة  يف  للمبيدات 
يف  خلل  وحدوث  النافعة  احلشرات  من  كثير  وإبادة 
التوازن البيئي الطبيعي، وأدى إلى  ظهور أجيال جديدة 
من احلشرات والفطريات املقاومة لتلك املبيدات، وأنه 
على  األولى  بالدرجة  املسؤولية  تقع  احلال  هذا  يف 
مؤسسات الدولة بتقنني استيراد هذه املبيدات ومكافحة 

تهريبها إلى  داخل الدولة.
االستخدام  إن  فيقول:  املهندس محمد،  ويضيف   
من  الكثير  إليه   يلجأ  الكيماوية،   لألسمدة  املفرط 
حتسني  بغرض  املعدنية  األسمدة  إلضافة  املزارعني؛  
على  أنهم  إال  الزراعية،   محاصيلهم  وكمية  جودة 
استمرار يف إضافة تلك األسمدة يحصل تدهور للتربة 
وهنا  للزراعة،   قابلة  غير  تصبح  أنها  حتى  الزراعية، 
بخطورة  املزارعني  لتوعية  الزراعي  اإلرشاد  دور  يأتي 
من  يسببه  وما  الزراعية  البيئة  على  املمارسات  هذه 

أضرار تلحق بالبيئة عموًما.
 مشيًرا إلى »أن التصحر واالجنرافات كانت نتيجة 
الهجرة التي حدثت يف السنوات السابقة من الريف إلى 
الزراعية،  واملدرجات  لألراضي  إهمال  فحل  املدينة، 
رياح،  و  أمطار  من  الطبيعية  التعرية  لعوامل  وتعرضت 
ويقع اللوم هنا على املزارع نفسه. ويف حال كان بعض 
اجلادين يف استثمار الزراعة يحتاجون إلى مساعدة يف 
صيانة أراضيهم، ندعو املنظمات والصناديق واجلمعيات 
الزراعية التدخل ومساعدتهم يف إعادة بناء ماتخرب من 
أراضيهم ودعمهم باألشجار وبذور احملاصيل املناسبة«. 
من  النفايات  أن  شاهر  صالح  املهندس  ويؤكد 
والتشويه  اإلضرار  إلى  أدت  التي  الرئيسة  األسباب 
خصوًصا  السياحي(  )االستثمار  للبيئة  البصري 
النفايات البالستيكية، ويرى أن منظمات اجملتمع املدني 
واملبادرات التطوعية ستؤدي دوًرا ملموًسا يف حل هذه 
اخمللفات  هذه  جمع  بحمالت  بالقيام  وذلك  القضية؛ 
والتخلص منها بطريقة علمية، وتوعية الناس بالتصرف 
خاصة  عبوات  يف  جُتَمع  فمثلًا  املواد،  تلك  مع  السليم 

وليس مع بقايا النفايات العضوية.
وزارة  يف  االقتصادي  )اخلبير  السوسوة  يونس 
سببه  الذي  البيئي  التدهور  مع  إنه  يقول:  الصناعة( 
التغير املناخي، األمطار وتغذية األحواض املائية واملتمثل 
يف زيادتها وانحصارها، إال أن احلل يف إنقاذ االقتصاد 
وهذا  كل احملاصيل؛  الزراعة يف  بزيادة  يكون  الزراعي 
كبيرة،  بنسبة  االستيراد  فاتورة  انخفاض  على  سيعمل 
عمال  من  للمستفيدين  املضافة  القيمة  وستتضاعف 
مصادر  وتتحسن  البطالة،  نسبة  وتنحصر  ومسوقني 

الدخل.
وعن حلول تدهور االقتصاد املتعلق باملياه واألحياء 
البحرية، بسبب ناقلة النفط “صافر” يقول عبد السالم 
ال  إنه  والبيئة(:  املياه  بوزارة  مساعد  احلكيمي)وكيل 
توجد كارثة حتى اآلن، وإن حلَّ مشكلة الناقلة سياسيٌّ 

بحت ومرتبط باتفاقيات.

الرفاهية يف  النهوض وإحالل  التي ُتسهم يف  املهمة  الركائز  االقتصاد أحد 
والتنقالت  اإلنتاج  بعجلة  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  التجارة  كانت  وملا  الدولة، 
واحلركة التجارية، »صوت األمل« تستعرض أبرز التطورات واالنعكاسات التي 

شهدها اليمن خصوًصا مع تداعيات الصراع والتغير املناخي.
للسنة  الصراع  استمرار  نتيجة  اليمن،  يف  االقتصادية  األوضاع  تدهور  مع 
السابعة على التوالي، أثر النزاع تأثيًرا مباشًرا على النشاط التجاري يف اليمن 

وحركة السلع والبضائع، كما لم تسلم سلسلة توصيل املساعدات اإلغاثية.

أثر الصراع والتغير املناخي يف االقتصاد اليمني

صالح شاهر محمد - مهندس الزراعي



منال أمني 
صوت األمل

الزراعة  وزارة  عن  صادر  تقرير  إلى  واستناًدا 
والري 2015، فأن عدد احملميات األساسية واخملطط 
لها يف اليمن 59 محمية, كما وصل إجمالي مساحات 
تلك احملميات 31818.5 كيلو متر مربع, ونسبة الغابات 
حيث    7.00% اليمن  مساحة  إجمالي  من  واألحراش 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  حسب  اليمن  مساحة  تبلغ 

455524 كيلو متر مربع .
احملميات  مساحات  أهم  أن  التقرير  وأوضح     
األساسية يف اليمن متثلت بـ ) سقطرى،  حوف، جبل 
إرف، جزيرة كمران،  بئر علي،  شرمة - جثمون، عتمة، 
جبل برع، رأس عمران، حنيش الصغرى، العرماك، باب 
احلدية  عمران،  رأس  قلنسية،  الطير،  جبل  املندب، 
)رمية(،  احلسوة،  بحيرة عدن،  املمالح،  الوادي األكبر،  
خور بئر أحمد ( مبساحة إجمالية بلغت 5502.6 كيلو 

متر مربع.
تنوع  يوجد  لليمن  الطبوغرايف  التنوع  "نتيجة    
بيئية  وطنية  أهمية  ذا  حيوي  وتنوع  البيئي  النظام  يف 
وجود  إلى  الدراسات  وتشير  وسياحية،  واقتصادية 
متوطنة  نباتات   15% منها  نباتي  نوع   3000 من  أكثر 
تخص اليمن فقط، كما تأوي البيئة اليمنية العديد من 
احليوانات البرية والبحرية وقد أصبحت هذه الكائنات 
من  خاص  تصريح  يف  ذلك  جاء   . باالنقراض"  مهددة 
يف  التشجير  إدارة  )مدير  علي  طالب  فاروق  املهندس 

وزارة الزراعة والري(.
  و أشار لـ" صوت األمل" إلى أن محافظة املهرة 
 ،38% بنسبة  محمية  مواقع  حتوي  منطقة  أكبر  تعد 
املناطق  أن  كما  الصحراوية,  )حات(  محمية  وأكبرها 
حماية  يف  ساعدت  قد  طبيعية  محميات  أُعِلنت  التي 
الكثير من املوارد الطبيعية والوراثية الغابوية واحلراجية 

.
كما أن هناك محمية حوف التي تعد مركزا للتنوع 
النادرة،  واحليوانات  بالنباتات  املليء  الطبيعي  احليوي 
 ،  2005 يف  طبيعية  محمية  رسميا  إعالنها  مت  التي 
شبه  مستوى  على  املوسمية  الغابات  أكبر  من  وتعتبر 

اجلزيرة العربية .
  ويستوطن يف محمية حوف أكثر من 65 نوع من 
املتنوعة  النباتات  من  نوع   250 عن  ومايزيد   ، الطيور 

الفريدة من نوعها وذات األهمية الغذائية والطبية على 
املستوى احمللي .

   وللحفاظ على احملميات هناك حاجات وأولويات 
فاروق  املهندس  يوضح  حيث  بها،  القيام  وجب  رئيسة 
األراضي يف  ومالك  احمللية  إشراك اجملتمعات  أهمية 
العاملة  الكوادر  وتدريب  الطبيعية،  احملميات  أنشطة 
يف احملميات الطبيعية وتأهيلها للحفاظ عليها بالطرق 
احملميات،  إلدارة  الكافية  امليزانية  ورصد  الصحيحة، 
وتقسيم  إدارة  كيفية  الدولية يف  باملنظمات  واالستعانة 
واملؤسسات  اإلدارات  بني  الفعال  والتنسيق  احملميات، 
احملميات  مجال  يف  العاملة  والهيئات  واجلامعات 
الطبيعية، والتوسع يف إنشاء محميات كافية بحيث متثل 
البيئات النباتية, وحصر النباتات الطبيعية يف احملميات 
املعلومات يف خرائط جغرافية  إبراز  حصًرا شاملًا مع 

عالية الدقة.

التحديات والعوائق
إن أهم التحديات التي متر بها احملميات يف اليمن 
التحتية  البنية  وتدهور  تهدم  هي  الفترة،  هذه  خالل 
واستخدام  اجلائر  واالصطياد  البحرية,  للمحميات 
التي  الفرعية  الطرق  إنشاء  وعدم  النارية,  األسلحة 
العام,  والطريق  البحرية  احملميات  مناطق  بني  تربط 
االستخدام  بفعل  البحرية  احملميات  بيئات  وإتالف 
السيئ للمبيدات نتيجة جلرف السيول، وتدمير الشعاب 
املرجانية والقضاء على األسماك املصاحبة لها, وتدهور 

غابات الشورى بسبب االحتطاب والرعي اجلائر.
تواجه  التي  العوائق  أهم  إلى  فاروق  م/  ويشير   
عملية إنشاء احملميات وحتسني نظام احملافظة عليها، 
يصعب  ملالك  األراضي  وحيازة  ملكية  يف  واملتمثلة 
دور  وضعف  عنها,  بالتخلي  وإقناعهم  معهم  التفاهم 
حتمي  التي  والقوانني  األنظمة  تطبيق  وعدم  الدولة 
واملناطق  احملميات  يف  الطبيعية  املصادر  مبوجبها 
للمحميات  التحتية  البنية  وضعف  العامة،  الطبيعية 
تسوية  وصعوبة  للعمل  املالئمة  البيئة  توفير  وعدم 

الصراعات على املصالح.
)قطاع  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  تقرير 
ـ   2020 نوفمبر  االقتصادية(  والتوقعات  الدراسات 
أهداف التنمية املستدامة يف اليمن أشار إلى أن اليمن 
يعد من الدول التي وقعت على اتفاقية التنوع البيولوجي 
وضعت  كما   ،1995 يف  عليها  وصادقت   ،1992 يف 

 ،  2005 يف  لتنفيذها  عمل  وخطة  وطنية  استراتيجية 
وحدثها يف 2017.

االستثنائية  الظروف  أن  التقرير  أوضح  كما     
التدمير  إلى  باإلضافة  والبيئي،  االقتصادي  والتدهور 
املواد  استخدام  وتأثير  التحتية  بالبنية  حلق  الذي 
الكيميائية واملواد املتفجرة كل ذلك يضع ضغوًطا كبيرة 
بوجه  البيولوجي  والتنوع  عموًما  الطبيعية  البيئة  على 

خاص.

جزيرة سقطرى 
تعدُّ جزيرة سقطرى أكبر محمية طبيعية يف العالم 
من   37% ُصنِّفت  حيث  اخلصوص،  وجه  على  واليمن 
النباتات فيها متوطنة أو فريدة من نوعها يف املنطقة, 
وجرى  الهندي(  احمليط  )غاالباغوس  لقب  وأعطيت 
حتييدها من الصراع احلالي ألنها مدرجة على قائمة 
العسكرية  القوى  لكن  العاملي,  التراث  ملواقع  اليونسكو 
عليها  اخلطر  فازداد   2018 عام  يف  فيها  انتشرت 
الطبيعة  حلماية  الدولي  االحتاد  اقترح  حيث  حالّيًا، 
التراث  قائمة  إلى  اجلزيرة  إضافة  الطبيعية  واملوارد 
التهديدات  من  إلى عدد  نظًرا  للخطر  املعرض  العاملي 
األساسية بينها التنمية غير املنضبطة وانتشار األنواع 
الدخيلة الغازية وآثار تغير املناخ. وذلك وفًقا إلى تقرير 

اليونسكو 2019.
كثيرة  مبراحل  سقطرى(  )أرخبيل  اجلزيرة  مرت 
على مستوى العالم، حيث أُعلنت ضمن املناطق املهمة 
عاملّيًا يف مؤمتر قمة األرض يف البرازيل عام 1991، كما 
اإلنسان  محمية  األرخبيل   2003 عام  اليونسكو  أعلن 
العربية  اجلزيرة  شبة  مستوى  على  احليوي  ومحيطة 
طبيعي  تراث  موقع   2008 اليونسكو  وأعلنها  آنذاك، 
العام نفسه أعلنت محمية )ديطوح( ضمن  عاملي، ويف 
مهًما  موقًعا   22 د  وُحدِّ الرطبة،  األراضي  محميات 
للطيور فيها، واختيرت اجلزيرة ضمن 10 أجمل مواقع 
املواقع  كل  بني  األولى  املرتبة  على  وحصلت  العالم  يف 

عاملّيًا.
ويف تقرير للهيئة العامة حلماية البيئة يف سقطرى 
حول خطة تقسيم مجموعة جزر سقطرى إلى مناطق 
للحماية البيئية والتنمية )املناطق البرية(، ذكر أن عملية 
تقسيم جزيرة سقطرى ملناطق احلماية والتنمية ضمن 
يهدف   2000 لعام   275 رقم  اجلمهورية  رئيس  قرار 
سقطرى،  جزر  جملموعة  احليوي  التنوع  حماية  إلى 

وحماية سالالت األنواع النادرة واملتوطنة لعناصر البيئة 
رئيسة  مناطق  ثالث  إلى  تنقسم  حيث  األرخبيل،  يف 
الوطنية، وحماية  املتنزهات  املوارد،  استخدام  )محمية 
يف  للبيئة  املهمة  اخلصائص  حماية  لضمان  الطبيعة( 

مناطق اجلزيرة. 
وتتألف اجلزيرة من )محمية حومهل، محمية     
محمية  سراهن،  محمية  سكند،  محمية  ديطوح، 
منجروف، وادي شوعب، نيت، جبل صالح/ عبدالكوري، 

سمحه، درسه، كعل فرعون، صابونيه(.

واقع محميات عدن
حماية  هيئة  )مدير  الثعلبي  فيصل  املهندس     
أشهر  األمل"  لـ"صوت  يستعرض  عدن(  يف  البيئة 
محمية   ( وتتضمن  عدن  مدينة  املوجودة يف  احملميات 
احلسوة البيئية, محمية املمالح، محمية خور بئر أحمد، 

ومحمية بحيرات عدن(. 
تبلغ  التي  البيئية  احلسوة  محمية  إن  ويقول:     
األراضي  محميات  إحدى  تعد  هكتاًرا   185 مساحتها 
الرطبة املعلنة رسمّيًا مبوجب قرار رئيس مجلس الوزراء 
محميات  بإعالن  واخلاص  2008م  لسنة   )249( رقم 
عدن،  مبحافظة  وإدارتها  وإنشائها  الرطبة  األراضي 
وتقع يف مديرية املنصورة، حيث ساعدها موقعها املتميز 
الصحي  الصرف  مياه  لتصريف  النهائي  اخملرج  يف 

املعاجلة إلى وجود غطاء نباتي كثيف فيها.
امللوثات  حجز  على  النباتي  الغطاء  "ويعمل    
األشجار،  جذوع  بني  الصحي  الصرف  ملياه  املرافقة 
ويساعد على التخفيف من شدة الرياح املوسمية على 
هجرة  سير  خط  يف  ويقع  للمحمية،  اجملاورة  املناطق 
العديد من أنواع الطيور املهاجرة من قارة آسيا وأوروبا 
آمًنا  مالًذا  احملمية  موقع  من  جتد  التي  أفريقيا  إلى 
الشتوية".  الهجرة  موسم  يف  وبخاصة  والغذاء  للراحة 

وفًقا للثعلبي.

احلسوة  محمية  احليوية يف  البيئية  النظم  وحول 
البيئية يشير الثعلبي إلى أنه يقدر عدد النباتات النامية 
طبيعّيًا يف احملمية نحو 23نباًتا تتبع تسع عوائل نباتية 
ويعدُّ أكبر غطاء نباتي يتحمل امللوحة، كما توجد أكثر 
أنواع  أربعة  منها  احملمية  الطيور يف  من  نوًعا   39 من 
أبيض  النورس  هي:  عاملّيًا  االنقراض  بخطر  مهددة 

العينني Larusleucopthalmus, أبومنجل املقدس, 
Threskiornisaethiopicus   بلشون أسود الرأس, 
Phoe� النحام الصغير  Ardeamelanocephala
األحياء  من  العديد  وهناك   ،nicopterus minor
والعقارب  والزواحف  والثعالب  البرية  كاألرانب  البرية 

واخلفافيش. 
   وحول واقع احملمية يقول الثعلبي: إن احملمية 
بانتهاء  2014م  عام  بداية  مع  سريع  لتدهور  تعرضت 
للموارد  املستدامة  اإلدارة  برنامج  مشروع  أعمال 
الطبيعية املمول من البرنامج  اإلمنائي لألمم املتحدة، 
من  العديد  تنفيذ  يف  اجملتمع  يساعد  املشروع  كان  إذ 
األنشطة منها نشاط السياحة البيئية فكان هناك عدد 
من املستفيدين، كما تدهورت يف بنيتها التحتية مع بداية 
الصراع 2015،  حيث تعرضت للتدمير والنهب والسرقة 

لكل األصول األساسية يف احملمية وإحراق أشجارها.
وفيما يتعلق مبحمية املمالح الطبيعية فهي حتتوي 
امللح  )صناعة  البحرية  الصناعات  أقدم  إحدى  على 
البحري(، الذي يسهم إنتاجه يف زيادة الناجت اإلجمالي 
اعتماد شريحة واسعة من  ناهيك من  القومي،  للدخل 
وتبلغ  ملعيشتها؛  أساس  رزق  مصدر  املمالح  اجملتمع 

املساحة اإلجمالية للمحمية 943.582 هكتاًرا.
ويضيف الثعلبي: أن احملمية تتألف من مسطحات 
مائية ومناطق حضانة، تكون مالًذا آمًنا الرتياد العديد 
إحدى  وتعدُّ  واملهاجرة،  املستوطنة  املائية  الطيور  من 
من  وخصوًصا  للبحار  البيئية  السالمة  مراقبة  عوامل 
التلوث، كما تؤدي دوًرا يف تلطيف اجلو وتخفيض درجة 

احلرارة وخصوًصا يف فصل الصيف.
 "ومن الضغوطات التي مرت على احملمية غياب 
صناعة  بتطوير  املتعلقة  التدريب  وبرامج  الدراسات 
داخل  ألخر  حني  من  امللوثات  بعض  وانتشار  امللح، 

احملمية ومحيطها ويف القنوات". وفًقا للثعلبي .
محمية خور بئر أحمد )الفارسي( البالغة مساحتها 
1173.15  هكتار تعد إحدى محميات األراضي الرطبة 
املمتدة على الشريط الساحلي ملدينة عدن، متتاز بوجود 

األحياء البحرية.
نبات  فيها  ينتشر  احملمية  أن  الثعلبي:  وأضاف 
سم الدجاج, العصل، كما أُدخلت العديد من النباتات 
واملرميرا,  احلبشي,  والقطن  الدمين  مثل  للمحمية 
الطيور  من  عدًدا  وتستقبل  البهش؛  نخيل  وبونسيانا, 
والطيطوي  االسكندراني,  الزقزاق  مثل  املتنوعة 
 , قزوين  بحر  وخرشنة  احملار,  وآكل  الساق,  أحمر 
وكروان  الرأس,  أسود  والنورس  الرمادي,  والبلشون 
السنونو  الفاحم،  السويدي  والنورس  األوراسي,  املاء 
غني  تنوع  وحتتضن  الطيور،  من  وغيرها  الشقراق   ,
اخملتلفة   بأنواعه  البحر  كخيار  جودة  ذات  باألسماك 
وحصان  البحر،  وبقرة  احلجم،  كبير  مقص  وأبو 
البحر، وصدفة اللولو، والشعب املرجانية، واإلسفنجية 

والظفري بأنواعه. 
احملمية  تواجه  يقول:  بالتحديات  يتعلق  وفيما 
التخطيط  وغياب  أراضيها،  على  سطو  عمليات 
البناء، وتصريف مياه  العشوائية يف  احلضري وانتشار 
فيها،  القمامة  مخلفات  ورمي  إليها،  مباشرة  اجملاري 
بسبب  الطيور  أعداد  وتناقص  العشوائي،  واالصطياد 

قلة الغذاء.
يشير  الطبيعية  عدن  بحيرات  محمية  وحول 
محمية  باسم  تشتهر  التي  احملمية  أن  إلى  الثعلبي 
البجع تعد من أهم األراضي الرطبة يف عدن، وتتكون 
اجلنوبية(  والبحيرة  الشمالية  )البحيرة  بحيرتني  من 
متتاز  حيث  110.11هكتار،  بلغت   إجمالية  مساحة  يف 
بأهميتها البيئية واحليوية التي يتغذى منها العديد من 

أنواع الطيور املهددة بخطر االنقراض عاملّيًا.
وتكاثر  حضانة  مناطق  احملمية  تضم  وأضاف: 
وقشريات  أسماك  من  البحرية  األحياء  من  للعديد 
السياحة  لتطوير  مهمة  طبيعية  وحديقة  ورخويات، 
البيئية، ولها أهمية علمية وتعليمية للباحثني واملهتمني 
والطالب، كما لها مميزات مناخية وجيولوجية تساعد 
على حماية الطيور املهاجرة من تقلبات الطقس من رياح 

وعواصف وتغييرات املد واجلزر القوية.
   "وتعاني محمية بحيرات عدن حالّيًا من عمليات 
الردم التي تعرضت لها خالل السنوات السابقة، ورمي 
حرم  داخل  القمامة  ومخلفات  والبناء  الهدم  مخلفات 
احملمية، واصطياد الطيور املهاجرة التي ترتاد احملمية".
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واقع احملميات الطبيعية يف اليمنواقع احملميات الطبيعية يف اليمن

      متتاز اليمن مبوقعها اجلغرايف       متتاز اليمن مبوقعها اجلغرايف 
الفريد من نوعه على مستوى الفريد من نوعه على مستوى 

العالم بني قارتي آسيا وأفريقيا، العالم بني قارتي آسيا وأفريقيا، 
وباختالف تضاريسها وتعدد وباختالف تضاريسها وتعدد 

مناخها وتباين بيئتها الطبيعية، مناخها وتباين بيئتها الطبيعية، 
حيث تشمل من حيث التكوينات حيث تشمل من حيث التكوينات 

الطبيعية الهضاب، واملناطق الطبيعية الهضاب، واملناطق 
اجلبلية، والساحلية والصحراوية اجلبلية، والساحلية والصحراوية 

وأيًضا مناطق اجلزر اليمنية .وأيًضا مناطق اجلزر اليمنية .
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سماح عمالق
صوت األمل

الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  لتقرير  ووفقاً 
 ،2020 نوفمبر  اليمن(  يف  املستدامة  التنمية  )أهدف 
إلى  تشير  املناخية  التغيرات  معظم  »أن  فيه  جاء  الذي 
اليمن،  على  املناخية   الظروف  تقلب  تداعيات  زيادة 
والتي لها تأثيرات كبيرة تضر بالبالد نظًرا للمستويات 
الناجتة عن  واألمطار احلمضية  املياه  ندرة  العالية من 
التلوث البيئي، األمر الذي أثر يف الزراعة ومخزون املياه 

اجلوفية”.
   وقد بينت نشرة املناخ الزراعي يف اليمن ـ يونيو 
لألمم  والزراعة  االغذية  منظمة  نفذتها  التي   2021
التي  األشهر  من  كان  يونيو  شهر  أن   ، )الفاو(  املتحدة 
فيما  خاصة  شديدة  مناخية  تقلبات  اليمن  فيها  شهد 
الشهور  أكثر  يُعد  كان  حيث  احلرارة،  بدرجات  يتعلق 
مئوية  درجة   45 ليتجاوز   2021 عام  بداية  ُمنذ  حراراً 
يف بعض املناطق، باإلضافة إلى التأخير يف بداية موسم 
األمطار ساهم يف فقد العديد من املزارعني البذور التي 

زرعوها يف بداية املوسم .

تأثير التوسع العمراني

البيئة  نوعية  على  أضراٌر  العمراني  للتوسع       
التي متتاز بها األراضي الزراعية يف محافظة إب، حيث 
املساحات  على  القضاء  يف  متثلت  أضراًرا  التوسع  نتج 
معدل  يف  وزيادة  الزراعية  األراضي  من  اخلضراء 
للمنطقة،  البيئي  النظام  بتوازن  واإلخالل  التصحر، 

والقضاء على الغطاء النباتي .
    يقول املهندس يحيى علي إدريس )نائب مدير 
مكتب الزراعة يف محافظة إب(: “تّعد محافظة إب من 
أخصب األماكن يف اليمن؛ لغزارة أمطارها، ومساحتها 
اخلضراء، لكن هذه املدينة تشكو خطر التوسع العمراني 

الذي يهدد األراضي الزراعية باالنقراض”. 
إلى، أن هناك أسباًبا عديدة تقف  ويشير إدريس 
خلف الزحف العمراني، أهمها رغبة املزارع يف حتسني 
الزراعية؛ حيث  املادي، وارتفاع أسعار األراضي  وضعه 
املدينة  يف  الواحدة  مساحة(   )وحدة  البنه  سعر  بلغ 

املزارع  يدفع  ما  وهو  مينّيًا،  ريالًا  مليون   90 يقارب  ما 
للسعي وراء الربح السريع واملضاعف بعد هجران العمل 

يف الزراعة.
ويضيف: “خصصت الدولة أماكن للمياه اجلوفية 
لري املزروعات، ومع األسف نتفاجأ ببناء املنازل عليها 
من  وللحد  للدولة،  ال  للمواطنني  خاصة  ملكية  وكأنها 
األحواض  وعلى  الزراعية  األماكن  يف  العشوائي  البناء 
وإحكامها  لألمور  ضبط  هناك  يكون  أن  ينبغي  املائية 
ودور صارم وفاعل من اجلهات املعنية، وإصدار قوانني 

جتّرم تلك املمارسات”.
مؤكًدا، أن دور مكتب الزراعة يف احملافظة ينحصر 
للمزارعني، وال  والدعم  والتوعية  التسهيالت  تقدمي  يف 
على  البناء  من  املزارعني  ملنع  صالحيات  أية  ميتلك 
الزراعة  مكتب  مدير  لنائب  وفًقا  الزراعية.   أراضيهم 

يف محافظة إب.

ندرة املياه

    يذكر تقرير منظمة األغذية العاملية )الفاو( لعام 
2019م، أن مخاطر انخفاض توافر املياه العذبة سوف 
احلادي  القرن  جديدة خالل  مخاطر  وستظهر  تتوسع، 
والعشرين وبعده، وستشمل اآلثار املستقبلية زيادة خطر 
تغيير  النباتية  األنواع  معظم  تستطيع  فلن  االنقراض، 
الكافية،  بالسرعة  طبيعّيًا  تغييًرا  اجلغرايف  نطاقها 
البحرية  الكائنات  املناخ، وستتعرض  تغير  ملواكبة معدل 
ال  وقد  املياه،  وارتفاع حموضة  أقل  أكسجني  ملستويات 
التغيرات، وقد يؤدي  التكيف مع هذه  تكون قادرة على 
الغذائي  األمن  تهديد  إلى  أيًضا  املناخ  تغير  من  املزيد 
واألعالف  الغذائية  احملاصيل  التأثيرات يف  طريق  عن 

احليوانية النباتية.
     تظهر الدراسات التي ذكرتها اللجنة احلكومية 
املتحدة  األمم  ووكاالت  املناخ  بتغير  املعنية  الدولية 
UNF�  واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
CCC لعام 2018م، أنه كلما ازداد معدل حدوث اجلفاف 
وأصبح أكثر شدة، فسوف تواجه املنطقة تنامًيا يف ندرة 
الصراعات  زيادة  احتمالية  مع  املائي،  واإلجهاد  املياه 

حول املياه. 
الزراعي  اإلنتاج  ينخفض  سوف  للدراسة  وتبًعا  

لري  األمطار  هطول  على  رئيًسا  اعتماًدا  يعتمد  الذي 
احملاصيل يف كثير من البلدان، ونتيجة لذلك ستنكمش 
احملاصيل بنحو %50 بحلول عام 2020م يف بعض الدول 
من قارتي أفريقيا وآسيا، وستتراجع العائدات الصافية 
الكثير من  كما ستُفَقد   ،2100 90%بحلول عام  بنحو  
من  الكثير  معاناة  الزراعية مما سيتسبب يف  األراضي 

املزارعني، وهذا سيؤثر سلًبا يف األمن الغذائي.

املبيدات احلشرية 

   يقول موسى محمد سعد )50 عاًما، مزارع من 
محافظة إب(: »إنه  يبتاع املبيد ملزرعته بعد أن يصف 
للبائع املشكلة فيعطيه الدواء، أما حتديد الكمية املطلوبة 
وعدد مرات الرش فيقدره شخصّيًا من دون استشارة”.
   ويضيف موسى: “يف كل مرة أرش فيها املبيد 
مصحوًبا  تنفسي  يف  وضيق  صدري،  يف  بتهيُّج  أشعر 
بكحة شديدة، استمرت معي عدة أيام، وعاًما بعد عام 
أصبُت  أنني  يبدو  فكما  تفارقني،  ال  الكحة  أصبحت 

مبرٍض مزمن”.
2019م  عام  نشرت  ماجستير  رسالة  كشفت 
الصحة”  على  وأثرها  الزراعية  “املبيدات  بعنوان 
البيئة  للباحثة نارميان جبر العطاونة )باحثة يف شؤون 
بعدد  املزارعني  إصابة  تَعاُظم خطر  عن  فلسطني(  من 
وأمراض  والكبدي  الكلوي  الفشل  منها  األمراض،  من 
اجلهاز العصبي واألورام السرطانية؛ نتيجة اإلفراط يف 
استخدام املبيدات احلشرية وطول مدة التعرُّض، وأثبتت 

للمزارع  التعليمي  املستوى  بني  ارتباط  وجود  الدراسة 
كلما  وأنه  املبيد،  من  املطلوبة  اجلرعة  وكيفية حتديده 
اجلرعة  كفاءته يف حتديد  زادت  التعليمي  مستواه  زاد 

من دون إفراط. 
جامعة  من  فريق  أجراها  مصرية  دراسة  وذكرت 
أواخر  أملانيا،  يف  ميونيخ  جامعة  مع  بالتعاون  املنصورة 
يزيد  احلشرية  للمبيدات  املفرط  التعرُّض  أن  2018م، 
الرعاش،  الشلل  مبرض  املزارعني  إصابة  خطر  من 
وكشفت عن وجود جني يزيد من فرص اإلصابة باملرض 
احلشرية.  للمبيدات  يتعرضون  الذين  األشخاص  لدى 
ة  على وفق التقرير امللخص للدراسة الذي حصلت ُمِعدِّ

التقرير على نسخة منه.
مزارع  عاًما،   51( أحمد  الواحد  عبد  وأوضح 
نتيجة  يؤثر يف  الغالب  املناخي يف  التأثير  أن  إب(،  من 
احملاصيل الزراعية وجودتها، حيث تتأثر بسبب ارتفاع 
األمطار،  هطول  ومعدل  انخفاضها،  أو  احلرارة  درجة 
تضر  التي  احلشرية  اآلفات  أعداد  تتزايد  وأحياًنا 

باحملاصيل الزراعية ، وتسبب لنا خسائر كبيرة.
   كما أضاف ، أن  زيادة ارتفاع درجة احلرارة يؤدي 
إلى تلف بعض النباتات الغذائية التي قد تسبب تصحر 
وجفاف يف بعض املناطق، ويحدث أيًضا اضطرابات يف 

كميات املياه.
    وقال: إن األراضي الزراعية تستفيد من عملية 
وتخلق  رطبة  األوراق  تصبح  حيث  األمطار،  هطول 
مساحة للتبخر وتصبح التربة رطبة فترة طويلة وصاحلة 

للزراعة.  

بوابة للمعاجلات

)مركز مين انفورميشن سنتر للبحوث والدراسات 
التنموية واإلنتاج اإلعالمي( يف منتصف يونيو 2021م، 
أقام ورشة عمل حول “ أثر التوسع العمراني يف التنمية 
جامعة  مع  بالتعاون  وذلك  إب”  محافظة  الزراعية 
املستقبل يف العاصمة صنعاء، هدفت إلى تسليط الضوء 
على تأثير مشكلة التوسع العمراني املتزايد يف مساحة 
خالل  املناخية  بالتغيرات  وتأثرها  الزراعية،  األراضي 
العمراني  الزحف  من  للحد  علمية  حلولًا  ووضع  العام، 
الزراعة  بقطاع  واملناخي  البيئي  النظام  يف  سلًبا  املؤثر 

يف احملافظة.
كما أكدت الندوة العلمية املنعقدة يف نوفمبر 2019 
اليمن” يف  على  وانعكاساته  املناخي  التغير  “أثر  بعنوان 
كل  يف  سلباً  تؤثر  املناخية  التغيرات  أن   ، عدن  جامعة 
نواحي احلياة يف اليمن، وقد يكون القطاع الزراعي هو 
األكثر تضرًرا لتأثره املباشر بالظروف الطبيعية، كما أنه 
يواجه العديد من التحديات التي تعيقه عن مسار التنمية.
وقد عقدت املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج احلبوب 
ًعا  بذمار وبالتنسيق مع مكتب الزراعة؛ لقاًء تشاورّيًا موسَّ
العمراني  التوسع  ، نوقشت فيه مخاطر  2019م  أواخر 
والسبل  باحملافظة  الزراعية  األراضي  حساب  على 
الكفيلة للحد من هذه الظاهرة، وأهمية تنسيق اجلهود 
بني مختلف اجلهات ذات العالقة إليجاد احللول املناسبة 
للحد من ظاهرة التوسع العمراني واحلفاظ على جودة 

األراضي الزراعية .

تأثير التغيرات املناخية يف القطاع الزراعي - ) إب أمنوذًجا(
ا عقب نشوب        شهدت معظم أرياف اليمن منذ 2015م، اكتظاًظا سكانّيً
اليمنية، إذ نزح  الصراع والتغيرات املناخية التي حدثت يف بعض املناطق 
املناطق  بعض  يف  السيول  وأثر  الصراع  من  املتضررين  اليمنيني  من  الكثير 
التي طالت  املعاناة  إلى مناطق مختلفة يف محافظة إب، لتبدأ سلسلة من 

األراضي الزراعية اخلضراء ألسباب عديدة. 

علياء محمد
صوت األمل

وعلب  وإطارات،  وأوراق،  بالستيكي،  زجاج 
معدنية، وأحواض تالفة، كلُّ هذا شدَّ اهتمام “ألطاف 
ياسني األدميي” لتبدأ رحلتها يف عملية االستفادة من 

اخمللفات وإعادة تدويرها.
القدمية،  أحواضها  ومن  منزلها،  بلكونة  فمن 
لت األدميي األشياء  ومن شتالت صغيرة يف املنزل، حوَّ
إلى مشروع جديد وفريد من نوعه،  التالفة واملتهالكة 
واستطاعت بأدوات يسيرة صنع نوافير جميلة؛ لتحقق 

بذلك جناًحا جديًدا يف حياتها .

مشروع التدوير
جتارة  بكالوريوس  على  احلاصلة  ألطاف  جمعت 
من جامعة صنعاء، بني هوايتها يف االهتمام باألشجار 
غير  والنفايات  األدوات  وحتويل  التدوير  ومشروع 
فنية   حتفة  إلى  العام  املنظر  تشوه  التي  املستخدمة 

بأشكال جميلة صديقة للبيئة.
بدأ  املشروع  إن  األمل”:  »صوت  لـ  ألطاف  تقول 
اجلبس  من  فبقليل  الفكرة،  لديها  تطورت  ثم  هواية، 
واألدوات القدمية املستهلكة صنعت شيًئا جميلًا ، وله 

منظر رائع.
واإلنتاج  التدوير  إعادة  عملية  أن  إلى  مشيرة 
للبيئة واجملتمع، فعندما  ومثمر  كبير  لها عائد  عموًما 
جميلة،  أشياء  إلى  ومستهلكة  قدمية  أشياء  نحول 
نستطيع االستفادة منها، فهذه وسيلة من الوسائل التي 
حتافظ على  البيئة، وتعود عليها بفوائد كثيرة أهمها 

التقليل من التلوث املوجود يف البيئة؛ لنحصل على أرض 
نظيفة وحياة آمنة.

نحن  اقتصادية  وأخرى  بيئية  جهة  »من  مضيفة: 
بحاجة إلى أن نكون مجتمًعا منتًجا؛ لتلبية حاجاتنا أولًا 

ومن ثم التصدير بدلًا من االستيراد من اخلارج”.
طاملا  طموح  اإلنتاج  وتطوير  البيئة  على  احلفاظ 
سعت ألطاف إلى حتقيقه، فعلى الرغم من عملها يف 
التدريس والرقابة املالية واإلدارية، لم تكل أو تتعب بل 
فرغت جزًءا من وقتها إلعادة التدوير وصنع النوافير 

مبساعدة أبنائها.

تطوير اإلنتاج
إلى  اإلنتاج  تطوير  إلى  “أطمح  ألطاف:  تقول 
صاحبة  هي  تكون  عاملة  أياٍد  وتشغيل  مستوى،  أعلى 
احتكارها  استثمار منتجاتها، ال  واملستفيدة من  العمل 
الذي  االستغالل  ضد  فأنا  املستثمرين،  من  جملموعة 
يقوم به بعض من أصحاب األموال من امتصاص َعرق 
العاملة  اليد  فعرق  بالفتات،  والعاملة  املكافحة  اليد 
تتكسب  أموال  من  وأفضل  أثمن  واحلرفية  واملكافحة 

بعرق وجهد اآلخرين”.
مييزك”.  ما  ولديك  منك  أفضل  هناك  “ليس 
قادرة على  فهي  الثقة أللطاف،  تعيد  وكلمات  عبارات 

صنع املستحيل عن طريق تطوير مهاراتها. 
وبيئي  اقتصادي  وضع  يف  أنها  األدميي  وتؤكد 
صعب، وأن عدًدا كبيًرا من النساء بحاجة إلى مصدر 
لكسب لقمة العيش، وهي بدورها تقول لهن: »إن عملية 
إعادة التدوير مشروع ناجح ويسير، ال يحتاج منكن إال 
اإلميان بالفكرة، وحتقيقها للحصول على مجتمع مكتٍف 

ذاتّيًا وصحّيًا بيئّيًا”.

البيئية،  دوًرا مهًما يف احلفاظ علۑ  التدوير  ت عملية  أدَّ      
إلى  للوصول  العملية  هذه  على  العالم  دول  من  عدد  واعتمدت 

حتقيق التنمية املستدامة يف قضية احلفاظ على البيئة.

مجسمات ونوافير وحتف فنية صديقة للبيئـــةمجسمات ونوافير وحتف فنية صديقة للبيئـــة
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سماح عمالق
 صوت األمل

تغيير  على  القدرة  اليمن  يف  للشباب       
الواقع والتأثير يف اجملتمع، عن طريق إسهامهم 
يف إصالح الضرر، وحتسني الوضع عبر استثمار 
طاقتهم وقدراتهم يف تبني قضايا مجتمعية مهمة 

كقضية احلفاظ على البيئة.
الواقع،  ت  حتدَّ شبابية  مناذج  هناك    
رت إمكاناتها يف نشر الوعي اجملتمعي ألجل  وسخَّ
احلفاظ على البيئة يف ظل املنعطفات التي متر 
به البلد يف مختلف اجملاالت والقطاعات، فقادوا 

حمالت وشاركوا يف فعاليات خاصة بالبيئة.  
   أمة الرحمن العفوري، فتاة يف العشرين من 
مواليد قرية الظهرة يف مديرية ماوية مبحافظة 
ورئيسة  وإعالمية،  حقوقية  ناشطة  تعد  تعز، 
للشباب  منوذج  وهي  التنموية.  ترابط  مبادرة 
يف  ليسهموا  قوية  بعزمية  الواقع  وا  حتدَّ الذين 

حتسني الوضع العام بالبلد.
البالد  ظروف  تكن  لم  الرحمن:  أمة  تقول 
ت به  الصعبة عائًقا أمامها بل حافًزا كبيًرا؛ حتدَّ
العوائق يف سبيل  القيود اجملتمعية واجتازت كل 
وصولها إلى أهدافها املنشودة، وحتقيق أحالمها 

يف أن تصبح فتاة مؤثرة.
تشرح أمة الرحمن: “حقَقت مبادرتي الفوز 
اإلنسانية  املبادرات  ملتقى  يف  2020م،  للعام 
مستوى  على  مبادرات  ضمن  الكويت  بدولة 
الوطن العربي، وأُنا أول فتاة على مستوى مديرية 
عدن،  بجامعة  اإلعالم  قسم  يف  تدرس  ماوية 
يف  للمشاركة  وانطلقت  نفسي  طورُت  ومنها 
الورش وامللتقيات والندوات على املستوى احمللي 

والدولي.

مًعا نحو صحة أفضل
     تعمل أمة الرحمن العفوري حالّيًا مصّورة 
حّرة، ومراِسلة ملواقع وقنوات محلية عديدة، إلى 
رئيس  موقع  تشغل  فهي  اجملتمعي  العمل  جانب 
اللجنة االجتماعية يف اإلئتالف الوطني اليمني، 
خور  مبديرية  الشبابي  الظّل  مجلس  يف  وعضو 
مكسر يف عدن، وعضو يف اللجنة احمللية مبديرية 
بعدن،  للتنمية  قادة  شبكة  وعضو يف  سعد،  دار 
وعضو شبيبة احتاد عدن، ورئيسة مبادرة ترابط 

التنموية التي أسستها يف محافظة تعز وعدن. 
“أما عن العمل يف اجلانب الصحي والبيئي 
فقد بدأنا فيه منذ 2016م، يف أول حملة حتت 
شعار )مًعا نحو صحة أفضل(، وقتها كنت أعمل 
احلملة  هذه  أمل،  شمعة  منتدى  لفرع  رئيسة 
فيها  عملنا  تعز،  يف  وقرى  إب  محافظة  شملت 
من  كثير  يف  وبروشورات  ملصقات  توزيع  على 
واشتغلنا  والتجمعات،  واألسواق  العامة  املناطق 
إلى  واجلامعات،  املدارس  يف  التوعية  جانب  يف 
ملدة  العمل  استمر  كما  النظافة،  حمالت  جانب 
منتشًرا  الكوليرا  مرض  كان  حينئٍذ  أشهر  ثالثة 

واحلمى كذلك”، وفًقا لـ أمة الرحمن العفوري.
احلملة  أهدف  الرحمن  أمة  وتستعرض     
الصحة   أن  تأكيد  احلملة  هدف  “كان  بقولها: 
بقائها سليمة  لبقاء اجملتمعات، وضرورة  أساس 
خالية من األوبئة واملتاعب سواء أكانت مجتمعات 
بشرية أم حيوانية أم نباتية، لذلك دشن منتدى 
)مًعا   بعنوان  إعالمية  توعية  حملة  أمل  شمعة 

نحو صحة أفضل(.

حمالت توعية
     خالل عام 2017م، عملت العفوري يف 

بصندوق  البيئية  التوعية  مراكز  مع  أيًضا  عدن 
النظافة والتحسني وإدارة التربية والتعليم، ونفذت 
حملة توعية حول مرض الكوليرا يف ساحل جولد 
مور بعدن؛ حيث جاءت فكرة احلملة من انتشار 
مرض الكوليرا ووفاة كثيٍر من املواطنني؛ نتيجة 
متت  وقد  املرض،  مع  التعامل  كيفية  يف  للجهل 
وعروض  البروشورات  توزيع  طريق  عن  التوعية 

االسكتشات واملسرح والدراما. 
التثقيف  مركز  مع  تطوعت  وتضيف:” 
لتوعية  النائية؛  املناطق  إلى  ننزل  وكنا  الصحي، 
وعلى  التثقيفية،  البراشورات  وتوزيع  الناس 
تتكون من  التنموية  ترابط  مبادرة  أن  الرغم من 
سبعة أشخاص بعدن وثمانية أشخاص بتعز فقد 
حقق هذا العدد اليسير نتائج ملموسة يف توعية 

الناس، وتنفيذ العديد من األعمال التطوعية التي 
حتافظ على البيئة سليمة وصحية وآمنة«. 

تنبه العفوري، إلى أنها غير مقيدة مببادرتها، 
تخدم  جهة  أي  مع  وستتطوع  تطوعت  قد  وأنها 

الوطن ومواطنيه.
مجال  يف  متطوعة  الرحمن  أمة  عملَت 
البيئة والسالم مبناسبة  التصوير ضمن مشروع 
اليوم العربي للبيئة الذي نفذته مؤسسة حتديث 
عبارة  املشروع  وكان  األمل،  ومركز  للتنمية 
للمتطوعني  عمل  ورش  مرحلة  مرحلتني:  عن 
على  احلفاظ  أهمية  حول  الشريكة  واملبادرات 
األخرى  واملرحلة  السالم،  ثقافة  ونشر  البيئة 
ونشاط  توعية  حمالت  وتنفيذ  امليداني  النزول 
ميداني لغرس شتالت األشجار وعمل مساحات 
استهدف  حيث  املدارس،  ساحات  يف  خضراء 
مبحافظة  مديريات   8 يف  مدرسة   20 املشروع 

عدن.
أمة  تطوع  إلى  إضافة  املشروعات  هذه  كل 
منوذج  أنها  تثبت  أخرى  مبادرات  يف  الرحمن 
فقد  املسؤولة،  واملبادرة  باإلنسانية  مليء  شبابي 
جاءت أنشطتها تلك كنتاٍج للوضع الصعب الذي 
تعيشه البالد بخاصة عملها يف برنامج التمكني 
االقتصادي للمحتاجني فقد أرادت أمة الرحمن 
بسبب  القرى  تعيشه  كانت  الذي  الوضع  إنعاش 

القصف املتكرر عليها وموجات النزوح. 
زلت  ما  كله  هذا  من  الرغم  “على  مضيفة 
أقف ثابتة واستطعت أن أجتاز احلواجز، وبعض 
العادات والتقاليد وأثبت للجميع أن النجاح يكمن 
يف اإلرادة والعزمية، وأن الفتاة الريفية أقوى من 
الظاملة،  والتقاليد  العادات  من  وأقوى  احلرب 
حتدد هدفها وتصنع النهضة واجملد والثورة فهي 
أمة بحد ذاتها، تناضل بقوة وتتقدم بال حدود”.

أمة الرحمن العفوري.. 

عمل تطوعي للحفاظ على البيئة و الصمود يف وجه التحديات 

التوظيف  مستوى  رفع  يف  الصغيرة  املشروعات  تسهم 
مستواهم  من  ن  وحتسِّ املستفيدين،  من  الكثير  لدى 
مختلف  يف  العاملة  األيدي  استثمار  عبر  املعيشي 
االقتصاد  وتدعم  والبطالة،  الفقر  من  للحدِّ  األعمال 
الوطني والناجت احمللي بدرجة مؤثرة، وحتقق املكاسب 

االجتماعية واالقتصادية يف البلد.
الصفر،  من  بدأت  الصغيرة  املشروعات  من  العديد 
يف  أسهمت  حيث  احملدود،  الدخل  ذوي  واستهدفت 

إعالة أسر بأكملها للرفع من مستواهم املعيشي.
تغُير املناخ .. وتأثيره 

على احلياة العامة 
2014 واليمن متر بأسوأ مرحلة يف ُمنذ  

يُسهم  لم  حيث  املعاصر،  تاريخيها 
وتدمير  الوطني  االقتصاد  الصراع فقط يف تدهور 
املقومات البنيوية له، بل كان هناك حتٍد أخر يتمثل 
يف »تغير املناخ وارتفاع دراجات احلرارة » إذ شكل 

تهديداً محدقاً على مستقبل االقتصاد الهش.
االقتصاد  ينكمش  أن  الدولي  البنك  وتوقع     
اليمني على املدى املتوسط، بنسبة تصل إلى 24% 
بحلول عام 2050 بسبب تغير املناخ، ويسهم الطقس 
املتطرف على املدى القصير، يف اإلصابات وانعدام 
والعجز  واملرض  املعيشية  لألسر  الغذائي  األمن 

وزيادة نزوح السكان وانعدام األمن االقتصادي. 
 

تغييرات مناخية فاقمت الوضع االنساني
2021موجة  احلالي   العام  اليمن خالل  شهد 
يف  متثلت  مناخية،  وصدمات  قاسية،  حرارة 
غير  مواعيد  يف  بغزارة  األمطار  ونزول  األعاصير، 
املوسمية، والتي حدت من األمن الغذائي وإمدادات 
على  سيئة  آثار  وأحلقت  الدخل،  ومستويات  املياه 
فئات اجملتمع الدنيا، حيث أوضحت وثيقة املشروع 
الطارئ للصحة والتغذية يف اليمن أن اآلثار السلبية 
لتغير املناخ طالت الفئات األولى بالرعاية من سكان 
الفئات  تفتقر  إذ  سواهم،  ممن  أكبر  بشكل  اليمن 
منخفضة الدخل إلى املوارد الالزمة لتحمل درجات 
البحر،  مياه  منسوب  وارتفاع  املرتفعة،  احلرارة 
وارتفاع معدالت هطول األمطار، والكوارث الطبيعية 

األخرى.
تهديد األمن الغذائي   

اليمن،  يف  الغذائي  األمن  املناخ  تغير  ويهدد 
اجلفاف  عن  الناجم  احملاصيل  فشل  تسبب  وقد 
الذي ُرصد مؤخراً يف مجاعة بني مزارعي الكفاف، 
ودرجة أشد عمقاً من انعدام األمن الغذائي للنساء 
واحلضرية،  الريفية  املناطق  من  كل  يف  واألطفال 
التراجع  من  مزيد  الزراعي، شهد  اإلنتاج  أن  حيث 
يف ظل استيراد أكثر من %80 من الغالل مع عدم 
يف  الراهنة  الظروف  بسبب  توزيعها  على  القدرة 
لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة  لتقرير  وفقاً  البلد، 

والزراعة 2018. 
وتعتبر التغيرات املناخية من العوامل األساسية 
وحالة  للغذاء  احمللي  باإلنتاج  كثيراً  أضرت  التي 
التي  األضرار  ذلك  ومن  البالد،  يف  الغذائي  األمن 
خلفتها الزوابع واألعاصير والفيضانات التي ضربت 
بعض املناطق اليمنية خالل الفترة 2010 – 2018م.
اخلاصة  الُقطرية  األنشطة  مذكرة  وأكدت 
السلبية،  املناخ  تغير  آلثار  اليمن  تعرض  باليمن، 
وافتقاره إلى القدرة على التكيف، وتوصي بأن تدمج 

العمليات إدارة مخاطر الكوارث يف تصميمها.

222 مليون دوالر خسائر اليمن
الشؤون  تنسيق  مكتب  خدمات  توقع  وقد 
من  اليمن  خسائر  تصل  أن   ،2021 اإلنسانية 
للعام  الصحراوي  اجلراد  وغزو  الطبيعية  األخطار 
2021 إلى 222 مليون دوالر للمحاصيل األساسية 

واحليوانات واملاشية.
وأغسطس  أبريل  بني  اليمن،  تعرضت  وقد 
الغزيرة  األمطار  بسبب  وخسائر  ألضرار   ،2020
وإصابات،  وفيات  يف  تسببت  التي  والفيضانات، 
وتدمير البنية التحتية وسبل العيش، وزيادة انتشار 
األمراض الفتاكة، ليتأثر بذلك عشرات اآلالف من 
أضطر  مما  احملافظات  مختلف  يف  اليمنية  األسر 

العديد منهم إلى النزوح.
يف عامي 2015 و2018، ضربت اليمن أعاصير 
تشاباال ومكونو ولبان، وتسببت يف فيضانات واسعة 
عن  وأسفرت  العشرات،  بحياة  وأودت  النطاق، 
هذه  وجنمت  املمتلكات،  يف  باملليارات  خسائر 
درجات  القياسي يف  االرتفاع  عن  العواصف جزئياً 

حرارة سطح البحر.
الذي  للتكيف،  العاملي  نوتردام  ملؤشر  ووفقاً 
أكثر  من  اليمن  يعد  الكلية،  املناخ  مخاطر  يقيس 
العالم،  يف  استعداداً  وأقلها  للتأثر  قابلية  البلدان 

حيث يحتل املرتبة 167 من أصل 181 بلداً. 
سبل  توفير  فإن  الدولية،  الوثيقة  وبحسب 
تزداد  بالغة  أهمية  ميثل  وإنعاشها  للسكان  العيش 
املطولة  والصراعات  األزمات  أوقات  يف  أكثر 
جلعل السكان أقل عرضة وأكثر قدرة على مقاومة 
مستهلكني  من  وحتويلهم  االقتصادية،  الصدمات 
املؤقتة  اإلنسانية  الغذائية  املساعدات  على  متكلني 
إلى منتجني معتمدين على ذاتهم. وكذلك، زرع بذور 
التحول نحو االستقرار والتعايف حينما يحل السالم.

منـــال أمني

وينتج  النفايات،  ومدافن  األرز  مزارع  ومن 
ولذلك  األسمدة،  استخدام  عن  النتروز  أكسيد 
إذا حصل جتاهل ملشكالت وحتديات املتغيرات 
من  العديد  هناك  ستكون  والبيئية   املناخية 
العواقب املترتبة التي سوف تؤثر يف حياة كثير 
األكثر  هي  وستكون  الفقيرة  اجملتمعات  من 
تعرًضا لتأثيرات تغير املناخ بسبب ضعف البنية 
التحتية ملواجهة أضرار تغير املناخ والبيئة، ومن 
املتوقع أن يرتفع متوسط سطح بحار العالم بني) 
احمليطات  اتساع  نتيجة  سنتيمتًرا،   ) و58   28
موجات  وستحدث  اجلليدية،  األنهار  وذوبان 
وسيزداد  أكبر،  احلرارة  درجات  يف  ارتفاع 

اجلفاف سوًءا يف بعض املناطق، وستزداد شدة 
درجات  ارتفاع  مع  أخرى  مناطق  يف  الهطول 
مناطق  جميع  يف  اخملاطر  وتزايد  احلرارة، 
على  األمطار  هطول  من  مزيًدا  وينتج  العالم، 
إلى  أيًضا  ويؤدي  غزيرة.  أمطار  زخات  شكل 

تسارع التبخر.
كمية  يف  انخفاض  إلى  يؤدي  قد  وهذا   
ونوعية إمدادات املياه العذبة يف جميع املناطق 
الرياح  أمناط  تتغير  أن  املرجح  ،ومن  الرئيسة 
ومسارات العواصف، ومن املتوقع أن تزيد كثافة 
مع  الريح  سرعات  بلوغ  مع  املدارية  األعاصير 
إلى  سيؤدي  وهذا  أكبر  بغزارة  األمطار  هطول 

ارتفاع مستويات البحر نتيجة اتساع احمليطات 
وذوبان األنهار اجلليدية، ما قد يؤدي إلى زيادة 
إلى  البحار،  شواطئ  يف  والتآكل  الفيضانات 
جانب ذلك التهديدات للتنوع األحيائي واحلياة 
وإصابة  واالنقراض  للوفاة  تعرضها  البرية 
األكثر  البحار  سواحل  من  القريبة  اجملتمعات 
قابلية للتأثر بسبب قلة ما لديها من موارد ميكن 
استثمارها يف منع تأثيرات تغير املناخ والتخفيف 
منها، ومن بني بعض أشد الناس تعرًضا للخطر 
املزارعون، والسكان الساحليون، كما أن اجلزر 
وسكانها أكثر تعرًضا خلطر الفيضانات وارتفاع 

منسوب مياه سطح البحار.

التغيرات  لتقليل  احللول  بعض  وهناك 
الوعي  رفع  منها:  البيئية   والتأثيرات  املناخية 
البيئي ألفراد اجملتمع كافة، وتقليل  امللوثات قبل 
أن تنتشر يف الغالف اجلوي، وتقليص اعتمادنا 
للطاقة،واستغالل  أساس  كمصدر  النفط  على 
مصادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة الشمسية 
على  النامية  البلدان  ومساعدة  الرياح،  وطاقة 
امللوثات،  انبعاثات  خفض  مسار  على  التقدم 
وابتكار مصانع وآالت ومبيدات وأسمدة صديقة 
مثل  البيئة  ملوثات  من  البحار  وحماية  للبيئة، 
تسرب النفط أو املواد السامة التي تقضي على 

احلياة البحرية.

تغير املناخ والبيئة يف اليمن، التحديات يف ظل الغياب الرسمي واجملتمعي .... تتمه من ص١
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التعليم البيئي درع واٍق
       يقول الدكتور حسان اخلوالني )مدير عام 
البيئة  “تعرف  الزراعي(:  واإلرشاد  البحوث  قطاع 
حية  كائنات  من  به  يحيط  ما  وكل  اإلنسان  أنها  على 
ونباتات وظروف مناخية، تؤثر يف اإلنسان ويتأثر بها 
سلًبا وإيجاًبا، وتتجه العديد من الدول إلى نشر الثقافة 
عبر  التوعية  طريق  عن  اجملتمع  أوساط  بني  البيئية 
وسائط اإلعالم اخملتلفة املرئية واملسموعة واملقروءة؛  
تنتج  أن  ميكن  التي  والتأثيرات  البيئة  عناصر  ملعرفة 
البشرية  األنشطة  وتفاعل  بعضها  مع  تفاعلها  نتيجة 

فيها.
الفعلي يف  النجاح  أننا سنلمس  إال      مضيًفا، 
الدراسية  واملقررات  املناهج  يف  البيئة  الثقافة  إدماج 
املدرسة  من  ابتداء  التعليمية،  املستويات  مختلف  يف 
واٍع ومترسخ لديه أهمية  لتنشئة جيل  وإلى اجلامعة؛ 
احملافظة على البيئة للوصول إلى حياة كرمية وصحية.
يف  “إننا  قائلًا:  اخلوالني،  الدكتور  ويوضح      
للمحافظة  اجلماعي  العمل  إلى  ماسة  بحاجة  اليمن 
على البيئة وتقليل امللوثات التي باتت الهاجس األكبر 
تزايد أعداد املصابني بأمراض  اليمنيني.  لدى معظم 
السرطانات اخملتلفة دليل واضح على انتشار امللوثات 
عالية  الزراعية  املبيدات  ومنها  لها  املسببة  اخلطيرة 
يستخدمها  التي  الصالحية  املنتهية  أو  السمية 

املزارعون عشوائّيًا”. 
     مشيًرا إلى أن املبيدات التي ال تخضع للرقابة 
التي  املستوردة  املعلبة  املنتجات  بعض  إلى  باإلضافة 
حتتوي على مواد حافظة محظورة وممنوع استخدامها 

عاملّيًا منذ فترة طويلة، تدخل بطرق غير قانونية إلى 
البيئية  اجملتمع  ثقافة  تعزيز  أهمية  مؤكًدا،  اليمن. 
اجلاد  العمل  يتطلب  الذي  األمر  عليها،  واحملافظة 
اجملتمع  ومؤسسات  الرسمية،  اجلهات  مختلف  من 
الطاقة  واستغالل  وتوعيته  اجملتمع  لتحصني  املدني؛ 
الثقافة  لغرس  والشباب  األطفال  لدى  االستيعابية 
الواقي  الدرع  سيشكلون  ،وبدورهم  فيهم  البيئية 

للمحافظة على البيئة.
الدكتور خالد العماري )مدير عام مركز التوثيق 
أهمية  يؤكد   والتعليم(،  التربية  وزارة  يف  التربوي 
التعليمة  املراحل  كل  يف  التربوي  بالتوجيه  االهتمام  
االجتماعية  البيئية  املوضوعات  اختيار  طريق  عن 
واالقتصادية وإدخالها يف املناهج الدراسية، باإلضافة 
التي  البيئية،  التوعية  برامج  إقامة  على  التركيز  إلى 

تبني جيلًا واعًيا قادًرا على فهم بيئته الطبيعية.
      مشيًرا إلى أن معهد املعلمني يف اليمن يدرِّس 
التربية البيئة، ويحمل مفاهيم بيئية  كلَّ األقسام مادةَ 
املفاهيم  من  وغيرها  باإلزعاج  التلوث  أهمها  متعددة 
التلوث  مصادر  وتوضح  البيئة  حب   تغرس  التي 

اخملتلفة.

ا يف حماية البيئة النادي البيئي إسهاًما إيجابّيً
ف املهندس نيازي مصطفى محمود )مدير       عرَّ
حلماية  العامة  الهيئة  يف  البيئي  واإلعالم  التوعية 
مجموعة  هم  بقوله:  البيئي،  النادي  مفهوم  البيئة( 
للوصول  مجموعتهم  ضمن  يعملون  الذين  األفراد 
للقيم  والفهم  الوعي  زيادة  يف  املشترك  هدفهم  إلى 
للمصادر  واجلمالية  والثقافية  والعلمية  االقتصادية 

الطبيعية واإلسهام اإليجابي يف حماية البيئة.
أول  هي  عدن  “محافظة  مصطفى:  ويؤكد 
البيئة  األندية  فيها   أُنشئت  التي  اليمنية  احملافظات 

ومكتب  البيئة  حلماية  العامة  الهيئة  إشراف  حتث 
التربية والتعليم يف احملافظة، حيث يبلغ عدد األندية 
مدارس  يف  نادًيا   120 من  أكثر  احملافظة  يف  البيئة 
التعليم األساسي والثانوي واخلاص، بعدها نقلت هذه 
التجربة إلى عدد من احملافظات مثل: سقطرى، حلج، 

احلديدة، الضالع، أبني وغيرها.
مضيًفا، أن األندية تعمل على أنشطة داخلية أي 
واللوحات  املدرسية،  اإلذاعة  مثل  املدرسة  داخل  يف 
البيئية، واملسرحيات والشعر البيئي، وإصدار اجملالت 
وحمالت  املدرسة،  يف  املساحات  وزراعة  والنشرات، 
وزيارة  اخلارجية،  األنشطة  إلى  باإلضافة  النظافة، 
مع  اخلبرات  وتبادل  احملميات،  مثل:  البيئية  املواقع 

األندية األخرى، واملعارض البيئية للمدارس.
    ويتابع املهندس نيازي القول: “جتري كل تلك 
األنشطة بعد أن يُختار أعضاء النادي الذين يتكونون 
األعضاء  م  ويُقسَّ مدرسة،  كل  يف  عضًوا  خمسني  من 
البحر،  وأصدقاء  والزراعة،  النظافة،  مثل:  إلى جلان 
والشرطة البيئية، واإلعالم. حيث يضع رئيس النادي 
البيئي ـ الذي هو طالب ــ خطة عمل للنادي ويعرضها 

على املعلم املشرف”.
    وفيما يخص اجلامعات، هناك عالقة وتواصل 
جامعة  يف  البيئة  علوم  دراسات  ومركز  الهيئة  بني 
عدن، وأُنشئت عدد من اجلمعيات البيئية يف عدد من 
والتربية  والزراعة،  واإلعالم،  الطب،  مثل:  الكليات، 

بهدف نشر الوعي البيئي بني طالب اجلامعة.
اجلمعيات  من  عدد  مع  الهيئة  تتواصل  كما 
من  عدد  تنفيذ  على  وتعمل  الشبابية،  واملبادرات 
حمالت النظافة لسواحل البحر، واملشاركة يف عدد من 
البيئية عنصر  فالتربية  الهيئة،  تنظمها  التي  الدورات 

أساس يف العملية التربوية.
والباحثني  االختصاصيني  من  العديد  يرى      
واملقررات  املناهج  يف  البيئية  املفاهيم  تضمني  أهمية 
التربوية،  العملية  يف  أساس  عنصر  ألنها  الدراسية؛ 
تهدف إلى تعديل السلوك على وفق قدرات وسلوكيات 

ومهارات التعامل مع البيئية بطريقة مثلى. 
ميمونة محمد )مدرسة جغرافيا( تقول: “تضمني 
واملقرارات  التعليمية  املناهج  يف  البيئية  التربية 
توجيه  يف  قصوى  وأهمية  كبير  دور  له  الدراسية، 
الطالب لالهتمام  بقضايا البيئية ومشكالتها، وجعلها 
يتوفر  حتى  اليومية،  وحياتهم  سلوكياتهم  من  جزًءا 
للطالب مجموعة من املعلومات الكافية التي تساعدهم 

بيئي  وعي  وخلق  البيئية  باملفاهيم  أكثر  التعمق  يف 
األنشطة  يف  املشاركة  على  وتشجيعهم  صحيح، 

البيئية اخملتلفة”.
آلية  إلى  بحاجة  نحن  ميمونة:  وتضيف      
تتخذها وزارة التربية والتعليم لدمج مفاهيم بيئية 
يف جميع مواد املناهج املقررة للوصول إلى حتقيق 
البيئية واملواد  التربية  عالقة تكاملية تربط بني 

األخرى.
     وأردفت قائلة: “أنا بصفتي مدرسة 
جغرافيا، أجد قصوًرا يف املناهج التي يجب أن 
من  كبير  فعدد  تاًما،  ارتباًطا  بالبيئية  ترتبط 
املفاهيم البيئية يجهلها الطالب، وذلك بسبب 

القصور املوجود يف املناهج”. 

إغفال املناهج التعليمية ثقافة 
حماية البيئية

التعليمية ودورها  املناهج       حول 
يؤكد  البيئية  املفاهيم  تعزيز  يف  الفعال 

أن  ابتدائية(،  صفوف  )مدرس  خالد  خلدون 
البيئة  تعِط   لم   اليمن  يف  التعليمية  املناهج 
من   1% نسبة  حتى  حتوي  وال  كبيًرا  حيًزا 

املعلومات عن أهمية البيئة والتشجير.
ملادة  تدريسه  فترة   أنه خالل  مضيًفا، 
العلوم واللغة العربية للصف الثالث لم يجد 
دروًسا مختصة بالبيئة، مذيلًا حديثه بقوله: 
لنشر  كبيرة  مساحة  إلى  نحتاج  “لذلك 
واٍع  جيل  خللق  ومفاهيمها  البيئية  ثقافة 

محب للبيئة”.
املعلم حسني  ذاته جند  السياق  يف 
السابق  يف  فيقول:  يتحدث،  اجلعدي 

كانت هناك مادة تدرس يف املدارس حملت اسم )مادة 
البستنة( أفتقُدها، فاملناهج احلالية ال تهتم بالبيئة أو 

أن اهتمامها يكاد يكون معدوًما.
    ويؤكد اجلعدي: “هناك فئة من الطالب لديهم 
الدور  هذا  تعزيز  يجب  ولكن  البيئية،  جتاه  الوعي 
تواجه  التي  التحديات  ظل  يف  وقته  حان  الذي  املهم 
وتعود  اجلميل  الزمن  إلى  العودة  إلى  نحتاج  البيئة، 
املواد القدمية التي كانت تعلمنا أهمية األشجار وطرق 
زراعتها، وكنا نطبقها عملّيًا، وإذا لم تكن هناك القدرة 
على تضمني مادة خاصة بالتربية البيئية، فيجب تفعيل 
تلك  ترسخ  لكي  توعية  بحمالت  املدرسية  النشاطات 

التعليم وصناعة الوعي البيئي
البيئية  حماية  يف  كبيًرا  دوًرا  البيئية  والتوعية  التعليم  يؤدي       
البيئية  املشكالت  لتعدد  ونظًرا  وتطويرها.  وحتسينها  ورعايتها 
الرشيد   غير  االستخدام  بسبب  وتدهورها   العالم،  يف  مكان  كل  يف 

واستنزاف املوارد البيئية.
      فقد تنامت احلاجة إلى خلق الوعي والثقافة البيئية بني جميع 
أفراد اجملتمع وفئاته، ويعدُّ التعليم والتربية البيئة السبيل األفضل 
الذي يوجه األفراد إلى االهتمام بالبيئة، وميكن أن يأخذ التعليم 

البيئي أشكاًلا متعددة  كما يف املدارس والكليات واجلامعات.

املفاهيم و يفهم الطالب دوره يف احلفاظ على البيئة.
    وبدوره مشتاق البازلي )مدير مدرسة البناء 
والتربوية  التعليمية  العملية  تعذر  إن  يقول:  التربوية( 
سبب رئيس لعدم وجود مواد ومناهج تختص بالتعليم 
البيئية حتتاج إلى منظومة متكاملة  البيئي، فاملفاهيم 
بني التربية والدولة حينها ستظهر األنشطة يف املدارس 
التشجير.  أكثر، وسيتفاعل اجلميع مع  بوضوح وبروز 
ومع املمارسات البيئية الصحية. فاملدرسة تظل البيت 

األهم يف غرس هذه القيم يف نفوس الطالب .
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رجاء مكرد
صوت األمل

طريق  عن  التلوث  من  البيئة  حماية  ميكن      
التخلص من النفايات بطريقة صحيحة، ومع أن اخمللفات 
متثل ضرًرا على البيئة، إال أنها من ناحية اقتصادية لها 
استخدامها  إعادة  على  اليمن  عكف  حال  يف  أهميتها 

وتدويرها.

جولة يف اخمللفات
كل  األزرقني(، يصل  النفايات )مجمع     يف مكب 
يوم أكثر من 300 قالب مخلفات، من مناطق مختلفة من 

صنعاء )أمانة العاصمة( وعمران لكب اخمللفات.
التقت  اجملمع،  إلى  األمل«  »صوت  زيارة  أثناء  يف 
مجمع  يف  املقلب  )مدير  الشريحي  بـصالح  الصيحفة 
األزرقني(، الذي بنيَّ آلية العمل والفرز للنفايات، وكيف 

تضررت معامل التدوير واحلرق بفعل الصراع.
يقول صالح: حتدُث آلية الفرز للمخلفات بطريقة 
فردية )ال توجد آالت للفرز(، تكون النفايات عبارة عن 
وأيُّ  وأخشاب.  وأوراق،  وكرتون،  وزجاج،  بالستيك، 
شخص يُريد أن يجمع النفايات يُسمح له بالدخول إلى 

األحواش وأخذ الذي يُريده.
النفايات عبارة عن أراٍض تُسمى  مضيًفا، أحواش 
يفرزون  الذين  واألفراد  للفرز،  مخصصة  )املقربعني( 
خاصة،  جلهات  بالوزن  ببيعها  يقومون  يدوّيًا  النفايات 

تقوم بكبسها وتصديرها إلى اخلارج. 
يعود  اخمللفات  هذه  كون  باألسف،  حديثُه  مذيلًا 
التدوير،  إعادة  بعد  بالدوالر  لشرائها  اليمني  املواطن 

والسبب أن اليمن ال يوجد فيه مصانع تدوير حكومية.

تأثير اخمللفات يف اجملتمع
     وعن سؤال »صوت األمل« الشريحي، حول ما 
إذا كان ُهناك معامل حلرق اخمللفات خصوًصا اخلطرة، 
أجاب: املعامل تهدمت بفعل الصراع، واخمللفات الطبية 
تعدُّ خطًرا على حياة املواطنني بخاصة األحياء السكنية 

القريبة من مجمع األزرقني يف الناحية الغربية.
التي  الطبية(  اخلدمات  )معامل  أن  إلى  مشيًرا 
التي  الطبية  النفايات  من  التخلص  على  تساعد  كانت 
اخمللفات  كون  خطًرا،  يسبب  تهدمها  املستشفيات،  يف 
الرياح  بسبب  الزراعية  واألراضي  املياه  تلوث  الصحية 

واألمطار.
النشاط  بفعل  اخمللفات  أضرار  إلى  »باإلضافة 
طويل  يكون  وضررها  للمياه  ملوثات  حتدث  البشري، 
املياه  مثل:  البالغني،  من  أكثر  األطفال  وتُصيب  املدى، 
على  احلرص  الضروري  من  لذا  النترات؛  بفعل  امللوثة 
كمية النترات يف املياه، بأن ال تزيد على 46 أو  50ملجم، 
بداية  فالطفل  الطبيعي،  الطفل  منو  على  للمحافظة 
يف  ماهو  أضعاف  أربعة  أو  ثالثة  نشاطه  يكون  تكوينه 
الكبر، وحدوث أي أثر سلبي يف التكوين للمياه سيُعكس 
على صحته مباشرة«. وفًقا لـعبدالسالم احلكيمي )وكيل 

مساعد وزارة املياه والبيئة(.

مثلث مناطق بركانية
      ويضيف احلكيمي: يعدُّ الفلورايد أحد مصادر 
بسبب  بتعز؛  صبر«  »جبل  يف  املوجودة  اخلطرة  التلوث 
املادة  بهذه  امللوثة  املياه  لتلك  الناس  وشرب  البراكني 
جبل  يدخل  فالذي  البالغني،  من  أكثر  األطفال  تؤثر يف 
من  املاء  ويشرب  األولى،  األشهر  التكوين  صبر يف سن 
يتأثر ويبدو األثر  )ثعبات( وما فوق جبل صبر،  منطقة 
بـ )سواد األسنان( يف مرحلة البلوغ؛ ولذا فأهل منطقة 
ليس  بالفلورايد  املياه  تلوث  بأسنان سوداء.  أغلبهم  تعز 
إلى  اليمن ممتد من ذمار  يف تعز وحدها، بل مثلث يف 
دمت إلى القفر؛ منطقة نشطة بركانّيًا وفيها نسبة كبيرة 

من الفلورايد.

يقوي  املاء مفيد؛ ألنه  الفلورايد يف  معقًبا، عنصر 
نسبته،  زيادة  يف  يكون  اخللل  لكن  واألسنان،  العظام 
املياه  شفط  وهو  املياه  لتلوث  آخر  سبب  إلى  مشيًرا 
اجلوفية من املقابر، إذ تكون املياه ملوثة باألمالح، كما أن 

املياه تتلوث باألسمدة يف أثناء ري األراضي.
ويوضح، أن من مكونات املياه يف املناطق البركانية 
الفلورايد والكلورايد والنترات، وأنه يف حال تداخل مياه 
للذوبان  قابلة  صخور  هناك  اجلوفية،  املياه  مع  البحر 
تكون  لفترات طويلة،  املاء  فيها  إذا وجد  )البالط( هذه 
قدرة املياه على اإلذابة أكبر بقليل، ويذيب كمية أكبر من 
الكالسيوم كربونيك )مادة قابلة للذوبان احلجر البالط(.

ملوثات مائية
وقال: ذوبان تلك املواد )البالط( يف املياه اجلوفية، 
إذ  لالستخدام،  صاحلة  غير  وجعلها  تلوثها  على  يعمل 
يسموه  ماء  فتنتج  الكالسيوم،  من  أكبر  كمية  تُذيب 
ال  إليه  الغسيل  مسحوق  أُضيف  إذا  املاء  هذا  )ُعسر(، 
تطلع رغوة الصابون، حتى لو أُضيفت كميات كبيرة من 
املنطقة  هذه  يف  املوجودة  املياه  نوعية  بسبب  الصابون، 

وذوبان الكالسيوم كربونيك.
     ويردف احلكيمي: أن يف الزيوت أيًضا خطًرا 
مينع  البحر  يف  الزيوت  فتسرب  السمكية،  الثروة  على 
املاء  سطح  يغطي  ألنه  األسماك؛  إلى  الضوء  دخول 
بطبقة سميكة، ومن ثمَّ ممكن أن يؤدي إلى وفاة األحياء 

البحرية.
وزارة  )مستشار  الشيخ  حسن  جانبه  من        
السماد  مواد  من  أتت  امللوثات  أن  يوضح  والبيئة(  املياه 
أو من البراكني أو من استمرار جريان املاء يف الصخور 

البركانية، أو درجة حرارة املاء، كأن تكون عالية.
     مضيًفا، مياه الصرف الصحي التي يصفها بأنها 
التعامل معها  التي من الصعب  املاء،  من أخطر ملوثات 
بعكس املعادن، إذ يوجد فيها معلقات بكتيرية، واجملاري، 
واملدابغ، )دباغة اجللود( أو املسالخ ضررهن كبير وقاتل؛ 
الزرنيخ  مثل  فيها  املوجودة  الثقيلة  املعادن  بسبب  وذلك 
باملياه  اختلطت  إذا  معادن  فهذه  والرصاص،  والزنك 
اجلوفية كان لها ضرر كبير؛ فهي سامة وتسبب أمراًضا 

منغولية، وتسمى )العناصر الثقيلة(.
    يُشاركه احلديث الوكيل املساعد يف وزارة املياه 
األطفال  إن   فيقول:  احلكيمي،  عبدالسالم  والبيئة 
الزنك  أو  بالرصاص  امللوث  املاء  من  يشربون  الذين 
الصعب  من  املياه  وهذه  العقلي،  بالتخلف  يصابون 
تأتي  ثقيلة(،  )عناصر  والرصاص  فالزرنيخ  إصالحها، 
بكثرة من املدابغ، ومن تدفق مياه البحر إلى أماكن املياه 
اجلوفية )يختل التوازن(، فتندفع مياه البحر وهي ملوثة 
املياه  إلى  وزرنيخ، ورصاص(  )ذهب،  الثقيلة  بالعناصر 

اجلوفية.
    مضيًفا، أن مياه البحر احململة بالعناصر الثقيلة 
عند اختالطها مع املياه اجلوفية، ممكن أن تسبب جليل 
الضروري  وأنه من  األطفال،  ليس فقط يف  كامل خللًا، 
عمل احللول لها، مستعرًضا جتارب الدول األخرى التي 
املياه  تلك   يف  السباحة  فتمنع  معينة  احترازات  تعمل 
الري  نهر  مياه  تنقية  على  تعمل  دول  وهناك  اخملتلطة، 
وأقل  نظافة  أكثر  ماء  على  لتحصل  معينة،  وتدخالت 

تلوًثا.

ملوثات اإلنتاج الزراعي 
املياه  وزارة  )مستشار  الشيخ  حسن  يقول       
والبيئة(: إن هناك مياًها تضر اإلنتاج الزراعي، عندما 
تكون صودا املاء عالية جًدا، إذ تنهي التربة وليس فقط 
اململحة  واملناطق  الرماد،  مثل  التربة  وجتعل  الزراعة، 
إلى  لونها  يتغير  سنوات  وبعد عشر  أسود،  لونها  يكون 
األبيض، وتكون موادها الغذائية قد انتهت، ومن املمكن 
 )washing(تنقيتها بطريقة تركها تتغذا أو عمل غسيل

لها، خصوًصا يف البلدان املتطورة مثل: روسيا .
إن  يقول:  اجلعيدي،  حلمي  الزراعي،  املهندس 

والزراعة  املناخ  تغير  البيئة  يف  تؤثر  التي  األضرار  من 
فهما عمليتان مترابطتان، ويحصل التأثير بطرق عديدة 
األمطار،  وهطول  احلرارة،  معدالت  يف  التغيرات  منها: 
والتغيرات  احلر؛  كموجات  الشديدة  املناخية  والتقلبات 
الكربون  أكسيد  ثنائي  غاز  ويف  واألمراض؛  اآلفات  يف 
األوزون  طبقة  وتركيزات  اجلوي  الغالف  يف  املوجود 
القريبة من سطح األرض؛ والتغيرات يف اجلودة الغذائية 

لبعض األطعمة؛ ويف مستوى سطح البحر.
ويضيف اجلعيدي: أن التغير املناخي يؤثر سلًبا يف 
اإلنتاج الزراعي، ويف نقص الغذاء لإلنسان  واحليوانات 
املسؤولة عن إنتاج غازات االحتباس احلراري مثل: غاز 
ثاني أكسيد الكربون، وغاز امليثان األمر الذي يؤدي إلى 

عدم خصوبة التربة ونزوح األهالي.

مشروعات ودور اجلهات املعنية
حماية  مشروعات  توجد  ال  احلالي،  الوقت  »يف 
طريق  عن  تُنفذ  صغيرة  أشياء  هناك  رسمّيًا،  للبيئة 
2020عبارة  العام    يف  مشروع  نفذ  فقد  ذاتي،  متويل 
عن )تعقيم( ألجل كورونا والكوليرا، ليست كاملشروعات 
إن  حيث  طويلة،  وملدة  ثابتة  مبهام  تقوم  التي  السابقة 
الكثيرين كانوا يعملون تعقيًما لبعض املواقع مثل األماكن 
التي توجد فيها مكبات القمامة واألوساخ«، وفًقا لـمحمد 

هديش )هيئة حماية البيئة- قسم الدراسات(.
تعقيمية  كانت  املشروعات  أن  هديش،  ويؤكد 

تليها  االنتهاء  وبعد  منطقة  م  تُعقَّ أسبوع  كل  ومزمنة، 
منطقة أخرى، مشيًرا إلى أن املشروعات مؤقتة وليست 
مستدامة، أما فيما يخص التدوير، فاحلاصل أنه جُتَمع 
الُعلب والبالستيك، ويُعَمل لهما طحن. ومصانع التدوير 

األكثر بروًزا هي مصانع تدوير البالستيك.
توجهت  اخمللفات  تدوير  آلية  على  أكثر  وللتعرف 
وأوضح  للنظافة،  العامة  اإلدارة  إلى  األمل«  »صوت 
إبراهيم الصرابي )مدير اإلدارة العامة للنظافة( أنهم يف 
صدد عمل استراتيجية للمخلفات يف )مجمع األزرقني( 

مكان جتميع النفايات بصنعاء.
البيئة(  حماية  هيئة  )وكيل  الغوبير  ياسر  املهندس 
يقول: فيما يخص األنشطة ومشروعات التدوير، هناك 
واختالف  النفاية  باختالف  تختلف  التي  منها  العديد 
االستخدام، فتوجد مشروعات إعادة التدوير للبطاريات 
احلمضية التالفة، وتصدير قوالب الرصاص، أيًضا جمع 

اخمللفات البالستيكية وحتضيرها وتصديرها.
بالستيكية  مواد  إنتاج  عملية  جتري  أنه  مضيًفا، 
عديدة، كما أن هيئة التأمينات تعكف حالّيًا على تنفيذ 

مشروعات استراتيجية إلنتاج الطاقة والسماد.

منازل بالستيكية
يُقدم ندمي املرشدي )مواطن من الغليبة – أعبوس، 
الصني( حلًّا ملشكلة اخمللفات  لغة إجنليزية يف  ومدرس 
البالستيكية غير القابلة للتحلل أو التدوير، وذلك بجمع 
هذه اخمللفات إلى مصنع البردين البالستيكي الذي يقوم 
أحجاًرا  لتصبح   ضغطها؛  ثم  اخمللفات  هذه  بتنظيف 
فيها،  والتحكم  ليونتها  مع  الصالبة  شديدة  بالستيكية 
مجرد  من  ينكسر  رمبا  الذي  كالبردين  تتكسر  ال  فهي 
مسكه باليد، إذ ميكن رميها من الطابق العشرين وتظل 

سليمة.
املسامير  ضرب  شخص  أي  باستطاعة  مضيًفا، 
فيها، وخرقها بالدريل، وعند انتهاء البناء، توضع حواجز 
البالستيكي،  املنزل  جدران  على  احلريق  ضد  حرارية 
متسائلًا عن مدى إمكانية تطبيق هذه الفكرة أو احلل، 
وإن كانت املنظمات أو املؤسسات ستتبنى مشروًعا ينقذ 

البيئة من خطر اخمللفات، كهذا املشروع.
)املنازل  فكرة  ُطبِّقت  إذا  أنه  املرشدي،  ويعقب 
األكياس  املواطن  يجد  أن  املستحيل  البالستيكية(، فمن 
القرى،  أو  الشوارع  يف  البالستيكية  واحلبال  والقوارير 
وستكون هناك عملية سباق اللتقاطها من العمال الذين 

يبحثون عن اللقمة احلالل.

خارطة حلول
حل  تُسهم يف  أن  التي ممكن  احللول   وعن       
الزراعي  واإلنتاج  اإلنسان  وتضرر  املياه،  تلوث  مشكلة 
والثروة البحرية، يقول الوكيل املساعد عبد السالم: إن 
معاجلة النترات جتري عن طريق عمل فلترة. يف صنعاء 
بواسطة  ى  تُصفَّ عالية،  نترات  بها  اآلبار  بعض  هناك 

فالتر أو خلطها مبياه نظيفة.
سياسات  وضع  أن  اجلعيدي،  لـحلمي  ووفًقا      
وانبعاث  الزراعة  تأثر  خطر  من  يقلل  أن  ممكن  معينة 

غازات  االحتباس احلراري.
املهندس  يقول  الداعمة،  اجلهات  عن  أما      
اجليولوجي إسكندر عبداهلل: إن منظمة األغذية الزراعة 
التابعة لألمم املتحدة »الفاو« يف منتصف 2020م )مرفق 
البيئية  للتنمية  أعلنت عن مشروع   )GEF العاملي  البيئة 
وذلك  أمريكي،  دوالر  مليون   17.8 مبلغ  فيه  خصصت 
لدعم احلكومة اليمنية يف إجناز خطتها اخلاصة بالتنمية 

الوطنية البيئية. 
احلفاظ  فوائد  املشروع سيراعي  أن  مضيًفا،      
على املوارد الطبيعية لليمن كما يلي: 45.000 هكتار من 
املناظر الطبيعية، و100.000 هكتار من املوائل البحرية 
يف ظل ممارسات محسنة، نحو 3000 هكتار من الغابات 
نطاق  على  تُدار   )HCV( العالية  احلفظية  القيمة  ذات 
األراضي  من  هكتار   70.000 وقرابة  البيئي،  النظام 
املنتجة لتحقيق حيادية تدهور األراضي، ونحو 115.000 
إضافة  املناخ،  مقاومة  إدارة  حتت  األراضي  من  هكتار 
إلى االستفادة املباشرة من املشروع لعدد 120.000 رجل 

وامرأة يف املناطق الريفية.
ويطرح املهندس إسكندر حلولًا للتعامل مع اخمللفات 
واحلديد    ، والزجاج   ، واخلشب   ، كالورق  الصلبة، 
الستعمالها  تدويرها  إعادة  والبالستيك، ميكن  الصلب، 
كمصدر للطاقة، وميكن التخلص منها عن طريق أفران 

احلرق، أو دفنها يف أماكن بعيدة عن اجملاري املائية.
أما السائلة فيقول عبداهلل: إذا كانت مواًدا عضوية 
مثل: اخمللفات الغذائية، فيمكن التخلص منها عن طريق 
قابلة  غير  عضوية  كانت  إن  أما  البيولوجية،  املعاجلة 
للتحلل أو مواًدا غير عضوية مثل بعض املعادن، كالنحاس 

والزئبق والفلوريدات، تكون املعاجلة كيميائية.

كيفية حماية البيئة اليمنية،  امللوثات وطرق معاجلتها
   ُتعد حماية البيئة من األمور الضرورية التي يجب االنتباه 
إليها، وينبغي أن ينظر الفرد واجملتمع والدولة إلى قضاياها بعني 

املسؤولية ؛ للحد من تدهورها احلاصل بفعل النشاط البشري.
والغازية،  والصلبة  السائلة  البيئة تختلف، فهناك     مخلفات 
وتؤثر يف القطاع الزراعي واملائي والهوائي يف حال لم ُتعالج، كما 

أن بعضها تؤثر يف األطفال وأخرى قد تؤدي إلى الوفاة.
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ثات وتأثيرها السلبي يف األحياء والبيئة البحرية امللوِّ
ثات البحرية التلوث البيئي النفطي ومخلفات السفن والصيد اجلائر من أخطر أنواع امللوِّ

منال أمني 
 صوت األمل

التي  اليمن  البيئية يف  امللوثات  أهم  من   أن   “   
ر البيئة البحرية وتقتل أحياءها  يتسبب بها األنسان وتدمِّ
العضوية,  غير  الكيميائية  واملواد  ومشتقاته،  البترول 
السفن  ومخلفات  املبيدات،  أنواع  و  الثقيلة,  والفلزات 
من قمامة وصرف صحي، والتلوث احلراري، واخمللفات 
العضوية، واخمللفات ذات النشاط االشعاعي” . وفًقا ملا 
أوضحه كتاب ) نظرة عامة حول تنمية القطاع السمكي 
العامة  الهيئة  التي أعدته   )  2014 ـ سبتمبر  اليمن  يف 

ألبحاث علوم البحار واألحياء املائية.

تلوثات نفطية 
محمد عبداهلل سعد )متخصص يف علوم البحار، 
واستشاري بيئة بحرية يف الهيئة العامة حلماية البيئة 
بعدن( يؤكد لـ«صوت األمل« أن التلوث البيئي النفطي 
التي  امللوثات  أنواع  أخطر  من  تعدُّ  السفن  ومخلفات 
من  تتألف  حيث  كبيًرا،  ا  ضّرً البحرية  باألحياء  تضر 
مواد طيارة ومواد شبه طيارة، واملواد الطيارة ال تسبب 
الشبة  املواد  بعكس  البحرية  األحياء  كبيًرا على  ضرًرا 
طيارة التي تترسب فوق أنسجة الكائنات البحرية، وقد 

تسبب السرطان .
حيث أوضح، أن من أسباب حدوث امللوثات البيئية 
النفطية على الشواطئ اليمنية تسرب كميات نفطية يف 
أثناء عملية َميْل بعض السفن عن خط سيرها الطبيعي، 

وتصادمها مع مسطحات جبلية أو جزر.
     كما بنيَّ أن هناك معلومات أوليَّة عن نسبة 
امللوثات املوجودة يف املياه اليمنية خصوًصا يف أنسجة 
لو  فيما  مرجع  تعد  والتي  البحرية،  الكائنات  بعض 
تعرضت إلى تلوث آخر، ويتم تنفيذ قياس لنسبة التلوث 
مرة أخرى  ملعرفة نوعية التلوث اجلديد واملسؤول عليه، 
للجهات  الالزمة  التعويضات  وتقدمي  للقيام مبحاسبته 

املتضررة.
احلكيم  عبد  والباحث  األستاذ  أوضح  جانبه  من 
والتلوث  احمليطات  علم  أختصاصي  سعيد  محمد 
البحري )مدير مرکز دراسات البيئة البحرية والتلوث 
أثرت  التي  امللوثات  أهم  من  أن  البحار«(  علوم  »هيئة 
القليلة  الفترة  خالل  اليمن  يف  الساحلي  الشريط  يف 
املاضية التلوث البکتيري والبايلوجي الناجم عن صب 
مياه اجملاري مباشرة  على الشواطئ من دون معاجلة 
مسبقة, حيث برز هذا التلوث على شواطئ مدينة عدن 
نتيجة  وذلك  اليمنية،  السواحل  وبعض  أبني  وساحل 
لعطل وانهيار منظومة أحواض املعاجلة ملياه اجملاري يف 
أغلب احملافظات اليمنية،  وعدم االهتمام والرقابة من 

اجلهات املعنية خالل الفترة األخيرة.
   وشرح »لصوت األمل” فقال: إنه نتيجة اإلهمال 
ى إلى  وعدم صيانة البواخر الراسية يف ميناء عدن أدَّ
عديدة،  سنوات  منذ  الراسية  السفن  من  عدد  غرق 
يف  سلًبا  أثر  وهذا  بداخلها،  املتبقي  النفط   وتسرب 
الغسيل  عمليات  ذلك  إلى  باإلضافة  البحرية،  البيئة 
على  العابرة  للسفن  حتدث  التي  التوازن  مياه  وتبديل 
عدن  ميناء  إلى  الداخلة  أو  الدولي  املالحي  اخلط 
وبقية املواني اليمنية، ورمي اخمللفات الصلبة والسائلة 

مباشرة إلى البيئة البحرية.
النفطية  املنشاءات  على  الرقابة  عدم  أن   ، وأكد 
وخاصة التي تطل على املوانئ أو القريبة من الشواطئ 
من قبل اجلهات املعنية تسهم يف زيادة التلوث البحري 
، فهناك زيادة يف عمليات التلوث البيئي لتلك الشواطئ 

خاصة خالل الفترة األخيرة .

الصيد اجلائر والصرف الصحي
البيئة  يف  اجلائر  االصطياد  تأثير  وحول      
االصطياد  إن  احلكيم:  عبد  الباحث  يقول  البحرية، 
التي  املمنوعة  االصطياد  وسائل  واستخدام  اجلائر 
تعد  الصنع،  ورديئة  فتحات صغيرة  من  تتكون شباكها 
طبيعية  غير  ملوثات  تنتج  التي  الرئيسة  األسباب  من 

يَُعاد رمي بعض األسماك  البحرية، حيث  على األحياء 
البحرية  البيئة  إلى  فيها  املرغوب  غير  أو  الصغيرة 
البيئة  يف  يوثر  الذي  األمر  اصطيادها،  بعد  مباشرة 

البحرية ويلوثها.
وأكد عبد احلكيم، أن ضعف دور اجلهات املعنية ـ 
اليوم ـ يف معاجلة امللوثات البحرية يعد سبًبا يف تفاقم 
مشكلة امللوثات البحرية تفاقًما واسًعا، وانتشار عملية 

الصيد اجلائر انتشاًرا واسًعا.
يف السياق ذاته يقول املتخصص يف علوم البحار 
الصرف  بسبب  البحار  مياه  تلوث  إن  سعد:  محمد 
تهدد  التي  النفطية  امللوثات  بخطورة  ليس  الصحي 
امللوثات  عليها  وقعت  التي  واملناطق  البحرية.  األحياء 
رأس  ومنطقة  مدينة حضرموت  شواطئ  هي  النفطية 

العارة يف خليج عدن. 
تصيب  التي  الطبيعية  الظواهر  بعض  “هناك    
البحرية  الكائنات  بعض  موت  مثل  البحرية،  األحياء 
ولكن  البحر,  داخل  احلرارة  درجة  ارتفاع  عن  الناجتة 
من  الكثير  على  قضت  أخرى  بشرية  عوامل  هناك 
األسماك واألحياء البحرية؛ وذلك بسبب الصيد اجلائر 
وغير النظامي، واستخدام شباك غير قانونية من بعض 

تتحمل طاقة تخزينية  التي  الكبيرة  والسفن  الصيادين 
معينة من األسماك وترمي ما تبقى من األسماك على 

الشواطئ”. وفًقا للمتخصص محمد سعد.

خور املكال
    صبري محمد جلرب )مدير عام هيئة أبحاث 
“لصوت  يقول  حضرموت(  يف  املائية  واألحياء  البحار 
مفتوح،  بحر  على  تطل  حضرموت  مدينة  إن  االمل”: 
الصرف  مبحطات  اخلاصة  امللوثات  جميع  فإن  ولهذا 
يكون  يكاد  و  مباشرة،  البحر  يف  تصب  الصحي 
والنفايات  البناء  تأثيرها يسيًرا جًدا، كما أن مخلفات 
يؤثر  الشواطئ، وهذا  تُرمى على  البالستيكية وغيرها 

سلًبا يف البيئة البحرية.
   وأوضح، أن يف اآلونة األخيرة ضربت الكثير من 
العربي، وأثرت بدرجة سلبية  البحر  األعاصير منطقة 
يف املناطق القريبة من سواحل البحر العربي، وبخاصة 
وكذا  عامة  البحرية  بيئتها  تأثرت  التي  حضرموت  يف 
املناخية يف  التغيرات  أثرت  كما  الساحلية.  اجملتمعات 
وانخفاضها  البحر  حرارة  دراجة  كارتفاع  البحر  مياه 
واألحياء  األسماك  من  الكثير  نفوق  إلى  يَا  أدَّ اللذين 

األخرى.  
وأردف صبري قائلًا: إن خور املكال الذي هو عبارة 
ف  البحر من جهة واحدة، تُصرَّ عن قناة مفتوحة على 
فيه مياه الصرف الصحي بصورة مستمرة، وهذه املياه 
الصناعية،  كالورش  ملوثات صناعية  من مصادر  تأتي 
ومجاري  املنطقة،  يف  املوجودة  السيارات  ومغاسل 

املنازل.
القناة  يف  تصب  التي  امللوثات  أن  إلى  أشار  و 
حتمل مواًدا كيميائية تؤثر تأثيًرا مباشًرا يف األسماك 
التي تعيش يف اخلور وتأتي  البحرية األخرى  واألحياء 
لون  بتغيير  امللوثات  تلك  تقوم  كما  أساًسا،  البحر  من 
مياه اخلور ورائحتها ما يسبب  انبعاث الروائح الكريهة 
منها، وهكذا فإن كل هذه امللوثات تضر بالبيئة البحرية 

ومواردها.
تنفذ  أن  ينبغي  التي  املعاجلات  عن  ويحدثنا 
تقارير  تنفذ  الهيئة  إن  فيقول:  البيئة،  على  للحفاظ 

وتطرح مقترحات وتوصيات للجهات التنفيذية من أجل 
القيام بدورها يف حماية هذه البيئات الساحلية، والعمل 
أما  منها،  واالستفادة  اجملاري  مياه  تدوير  إعادة  على 
النفايات ومخلفات البناء فالبد من حتديد مواقع رميها 

أو دفنها بعيد عن البيئة الساحلية.

جهات معنية بالبيئة
“إن مركز أبحاث وعلوم البحار واالحتاد األوروبي 
ثات البيئية املوجودة  ذا مسًحا أولّيًا ملعرفة نوعية امللوِّ نفَّ
يف الشريط الساحلي اليمني عام 1995, ويف عام 1996 
نفذ املركز والهيئة العامة حلماية البيئة وجامعة صنعاء 
وجامعة عدن مسًحا آخر, كما ُعِمل مسٌح يتعلق بالتلوث 
النفطي استهداف الشواطئ يف منطقة الشحر، وذلك 
ذلك  و  التلوث ورصد حجم األضرار”.   نوعية  ملعرفة 

وفًقا للمتخصص يف علوم البحار محمد سعد. 
ويتابع صبري قائلًا: إن من أنشطة الهيئة اإلقليمية 
للحفاظ على البيئة يف خليج عدن والبحر األحمر إنشاء 
الشواطئ  تصفية  عملية  على  تعمل  لها  تابعة  منظمة 
إذا وقع عليها إنسكاب نفطي ضمن إجراءات محددة, 
وتُلزم السفن املتسببة باالنسكاب النفطي بعمل حاجز 

حول املنطقة امللوثة، ومعرفة نوعية التلوث للقيام بعملية 
الشفط أو التشتت، والتخلص من الطبقة املوجودة على 
ذ  تُنفَّ سطح البحر، وعند وصول امللوثات إلى الشاطئ 

عملية التصفية.
    واستمرَّ يف تصريحه بقوله: من ضمن نشاط 
الهيئة اإلقليمية نُفِّذت دورات تدريبية لفريق مختص من 
البحرية  امللوثات  ترصد  العالم يف عملية  دول  مختلف 
2021, وذلك بهدف إنشاء فريق يعدُّ نواة  النفطية يف 
النفطي  االنسكاب  من  الشواطئ  تصفية  معاجلة  يف 
الفريق  نزل   2021 العام  ويف  املشتتات,  مع  والتعامل 
ألحد  النفطي  التسرب  ملعاجلة  الدورة  يف  املشارك 

السفن املوجودة يف ميناء عدن.
البحرية  البيئة  وتلوث  دراسات  مركز  دور  وعن 
يف  أنشئ  الذي  املركز  نشاط  احلكيم  عبد  يستعرض 
عام 1992م، ويعد أحد املراكز التي تتبع الهيئة العامة 
ألبحاث علوم البحار واألحياء املائية، ويهدف إلى دراسة 
االكيانوجرافية،  التغيرات  ومراقبة  بأنواعها  امللوثات 
واحلفاظ على التنوع احليوي يف البيئة البحرية، ودراسة 
املوائل والبيئات البحرية التي تتأثر تأثًرا مباشًرا أو غير 
مباشر بهذه امللوثات، والتأكد من سالمتها؛ ألنها تكوِّن 
السلسلة  يف  األولية  الغذائية  للحلقات  حاضنة  بيئات 
الغذائية واألساسية لتكاثر األحياء واألسماك يف البيئة 

البحرية.
البحرية  البيئة  دراسات  مركز  مدير  وقال 
املعاجلات  بوضع  يقوم  املركز  إن  عبداحلكيم:  والتلوث 
واملقترحات الهادفة  إلى احلدِّ أو التقليل من األضرار 
البيئة  لتلوث  املسببة  البشرية  األنشطة  عن  الناجتة 
اخملتلفة  ومصادره  التلوث  البحرية، وحتديد مستويات 
ومناطق  السمكية  املوارد  على  احلفاظ  تسهم يف  التي 

جتمعاتها.
وحول نشاط هيئة أبحاث البحار واألحياء املائية 
صبري  للهيئة  العام  املدير  يستعرض  حضرموت  يف 
وبحثية  علمية  دراسات  من  الهيئة  بها  تقوم  ما  جلرب 
مستمرة تخدم القطاع السمكي على سواحل خليج عدن 
والبحر العربي ) شبوة، وحضرموت، واملهرة، وأرخبيل 
سقطرى ( كونها من أغنى املناطق باملوارد البحرية يف 

اليمن.
ذت دراسة يف  وأوضح لـ«صوت األمل« أن الهيئة نفَّ
منطقة خور املكال يف شهر يناير 2019 ملعرفة التغيرات 
اخملتلفة  امللوثات  بسبب  اخلور  يف  ظهرت  التي  البيئة 
منها الصرف الصحي والصناعي وغيرها، وقد تبنيَّ من 
نتيجة الدراسة أن هناك ارتفاًعا يف نسبة امللوثات من 
املعادن الثقيلة وامليكروبات يف األسماك واحملار مقارنة 
باألعوام السابقة،  وهذا األمر يؤثر يف صحة املواطنني 
يؤثر  كما  جيًدا،  املطبوخة  غير  األسماك  تناولهم  عند 
تلك  من  بالقرب  استحمامهم  عند  األطفال  صحة  يف 

امللوثات.

ا كبيًرا حتدّيً
الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  تقرير  وجاء يف 
يف  واالجتماعية  االقتصادية  املستجدات   (  2020
طوله  يبلغ  ساحلي  بشريط  يتمتع  اليمن  أن  اليمن(، 
على  بالغة  أهمية  البحرية  وملواردها  كيلومتر   2500
والدخل  والتغذية  والصحة  الغذائي  األمن  مستويات 
أخرى  جهة  ومن  الفقر،  وطأة  وتخفيف  العيش  وسبل 
من  بالقرب  يعيشون  الذين  السكان  حماية  يف  تسهم 
املناطق الساحلية، لذا وجب على اجلهات املعنية تقدم 
والتهديدات  البحري  التلوث  للحدِّ من  الكايف  االهتمام 
االحتباس  ومخاطر  النفط  بتسرب  املتعلقة  واخملاطر 

احلراري، واحلد من الصيد املفرط وغير القانوني .
عبر  البحرية  التجارة  أن  إلى  التقرير  أشار  كما 
أمام  كبيًرا  حتدّيًا  متثل  عدن  وخليج  األحمر  البحر 
عدم  ظل  يف  عليها،  واحلفاظ  البحرية  البيئة  حماية 
االهتمام باحلفاظ على املقدرات البحرية من األسماك 
رئيًسا  مصدًرا  تعد  التي  وغيرها،  املرجانية  والشعاب 
وعاملًا  الواعد  السمكي  للقطاع  رئيًسا  ورافًدا  للغذاء 

مهًما للتوازن البيئي.

احلديث  العصر  ظواهر  أخطر  من  تعد  البحرية  البيئية  ثات  امللوِّ    
التي لها تأثير مدمر يف األحياء البحرية، وتؤدي إلى نفوق العديد من 
ونفايات  والسموم  اخمللفات  رمي  بسبب  والكائنات،  البحرية  األحياء 

الدول الصناعية نحو البحر.

صبري جلرب 
مدير عام هيئة ابحاث البحار حضرموت

عبداحلكيم محمد 
اختصاصي علم احمليطات والتلوث البحري 
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بشرى الغيلي
صوت األمل

وازدادت األوضاع سوًءا وتدهورت اخلدمات 
برزت  أن  إلى  وغيرها،  املستشفيات  يف  الطبية 
فكرة اإلنارة بالطاقة الشمسية )الطاقة املتجددة( 
العامة  املؤسسات  من  الكثير  يف  البديلة  أو 
حتى  اجلميع  متناول  يف  صارت  حتى  واخلاصة 
يعتمد  صار  الذي  الفقير  املواطن  مستوى  على 

عليها اعتماًدا كلّيًا يف حياته اليومية.
الطاقة  بدائل  إحدى  الشمسية  الطاقة 
على  للحفاظ  إيجابية  كظاهرة  برزت  النظيفة، 
اإلنسان  أهمية يف حياِة  لها من  وما  بيئة نظيفة 
وبخاصة يف اليمن يف ظل األوضاع الصعبة، إال أن 
لها سلبيات منها عدم تنظيم استخدامها يف بعض 
اجملاالت كاحلفر العشوائي لآلبار الذي سيهددها 
باجلفاِف مستقبلًا حسب آراء مختصني يف ذلك.

بالطاقة املتجددة وّدعنا الظالم

بني  قارنت  )موظفة(  عبدالكرمي  سماح  أم 
مولدات  ُقِصفت  وحني  الصراع  بداية  وضعها 

ضوء  على  لياليها  متضي  فأصبحت  الطاقة 
الشموع، )حسب تعبيرها(، وبعد أن أضاءت بيتها 
بالطاقة الشمسية صارت ال تخشى الظالم، أو أن 

أساًسا  املقطوعة  الكهرباء  رحمة خدمات  تنتظر 
الكيلو  ثمن  يصل  قد  التي  التجارية  الكهرباء  أو 
»منذ  أم سماح:  أضافت  300ريال.  فيها  الواحد 

أن قمنا باقتناء لوح وبطارية قضينا على املعاناة 
التي عشناها لسنوات طويلة«.  

احلفر مبسافاٍت متقاربة

املهندس سيف الزارعي يرى أنه مع إيجابية 

سماح عمالق
صوت األمل

بيئية  مشكالت  من  اليمنية  اجلمهورية  تعاني 
خدمات  وغياب  املياه،  موارد  تلوث  جراء  خطيرة 
الصرف الصحي يف مناطقأغلبها مراكز لتجمع فئة 
مراكز  معظم  يف  اخلدمة  رداءة  وكذلك  املهمشني، 
املدن والقرى؛ األمر الذي أدى إلى انتشار كثيٍر من 
للبلد  والبيئي  الصحي  الوضع  وتدهور  األمراض، 

عموًما. 
كما يعيش اليمن األزمة اإلنسانية األسوأ عاملّيًا 
استمرار  بسبب  املتحدة؛  األمم  علىتصريحات  بناًء 
الصراع الذي تعيشه البالد منذ أواخر عام 2014، 
وهو ما تسبب يف انتشار الكثير من األمراض القاتلة، 
املشبعة  للخضراوات  نظًرا  "الكوليرا"  مقدمتها  ويف 
بـ"مياه الصرف الصحي" كأحد أسباب انتشاره، وفًقا 

ملصادر طبية. 
تقييم عابر 

يف  الصحي  للصرف  الغيثي  محطة  ذكرت   
صنعاء خالل عام 2020 يف دراستها الصادرة عنها  
الناجتة  احليوية  الصلبة  واملواد  السائلة  )النفايات 
الصحي(  الصرف  مياه  ملعاجلة  محطات  أربع  عن 
أن تركيزات القولونيات البرازية كانت أعلى من تلك 
املوصى بها يف إرشادات منظمة الصحة العاملية يف 

جميع عينات املياه العادمة. 
يف  البرازية  أن:"القولونيات  الدراسة  وتوضح 
احلدود  من  أكثر  احليوية  الصلبة  املواد  من   50%
البيئة  حماية  وكالة  بها  أوصت  التي  القياسية 
وكشفت  باء.  الفئة  من  األمريكية  املتحدة  بالواليات 
الدراسة عن وجود %88,88 من اإلشريكية القولونية، 
من  و66,76%  البرازية،  العقديات  من  و70,37% 
بكتيريا الكلبسيلة الرئوية، و %59,23 من البكتيريا 
األمعائية املرياحة، و%33,33 من جرثومة الساملونيال 
الفأرية،  التيفية  الساملونيال  من  و25,93%  التيفية، 
من   % و22,2  السونية،  الشيغيلة  من  و25,93% 

اليرسينيا الطاعونية، يف العينات".
مكتباملياه  أجراها  التي  األبحاث  كشفت  كما 
من  احلمأة  مالءمة  مدى  حول  صنعاء  يف  والبيئة 
صنعاء  يف  الصحي  الصرف  مياه  معاجلة  محطة 

إلى  ستحتاج  احلمأة  أن  كسماد؛  الستخدامها 
من  للتخلص  األقل  على  أشهر  ثالثة  ملدة  التجفيف 
بيض الديدان الطفيلية والقولونية البرازية. وأظهرت 
األبحاث السابقة التي أجريت على احلمأة من خمس 
محطات معاجلة ملياه الصرف الصحي الرئيسة يف 
زالت  ما  احلمأة  أن  وعدن  ويرمي  وإب  كحجة  مدن 
الديدان  وبيض  لألمراض  املسببة  بالبكتيريا  ملوثة 
الطفيلية حتى بعد جتفيفها . وتعدُّ املادة املرتشحة 

من مطامر النفايات تهديًداآخر للمياه اجلوفية.

دراسات أممية 
العامة  الصحة  قسم  نيرا)مديرة  ماريا  تقولد. 
منظمة  يف  للصحة  االجتماعية  واحملددات  والبيئة 
أصدرتها  لدراسة  لها  توطئة  يف  العاملية(  الصحة 
املنظمة بعنوان )التخطيط لسالمة الصرف الصحي 
األوقات سوف  وقت من  أي  2019(:"يف  عام  أواخر 
أو  مبرض  العالم  سكان  نصف  من  مايقرب  يتأثر 
أمراض مرتبطة مباشرًة باملياه غير اآلمنة أو القليلة 
جًدا، ووجود مرافق الصرف الصحي السيئة أو عدم 

وجودها، أو سوء إدارة املوارد املائية".
وتضيف نيرا :" تظل زيادة فرص احلصول على 
مستوى  على  األساسية  الصحي  الصرف  خدمات 
من  للوقاية  العامة  للصحة  حيوّيًا  تدخلًا  األسرة 
وبخاصة  الصحي،  بالصرف  الصلة  ذات  األمراض 
تؤثر يف  التي  والتراخوما  املعوية  والديدان  اإلسهال 

ماليني الناس حول العالم".
مارغريت تشان )املديرة العامة ملنظمة الصحة 
العاملية( تقول :"الميكن القضاء على الفقر أو حتى 
ماليينعديدة  هناك  أن  مادام  كبيًرا  تقلًصا  تقلصه 
من الناس اليستطيعون الوصول إلى املياه اآلمنة أو 
الصاحلة للشرب، كما أن هناك العديد من املليارات 
التي تعيش يف البيئات امللوثة بالبراز، يجب أن يعطى 
النظافة مكاًنا  إلى جنب مع  الصرف الصحي جنًبا 
التنمية  أعمال  جدول  أي  يف  بكثير  ذلك  من  أعلى 
السرعة  وجه  على  ذلك  يحدث  وأن  املستقبل،  يف 

وبصراحة".

غياب املانحني
آمنة  مياه  لديهم  تتوفر  الذين  األشخاص  إن 
يف  اليمنيني  األطفال  من   73% نسبة  اليتعدون 

تبًعا   ، يؤلف68%  التمويل يف هذا اجلانب  أن  حني 
لتقرير الوضع اإلنساني الصادر عن املكتب القطري 
ملنظمة اليونيسيف يف اليمن خالل شهر مايو 2021 
فيما يتعلق بشق املياه والصرف الصحي واإلصحاح 

البيئي. 
اخملصص  التمويل  نقص  التقرير:"أن  ويذكر 
لتدخالت املياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي 
يف حاالت الطوارئ قد أدى إلى تقويض االستجابة 
توفير  وقف  إلى  ستضطر  املنظمة  وأن  املتكاملة، 
 2021 سبتمبر  شهر  املياه يف  الوقود حملطات ضخ 
النشاط  هذا  لدعم  عاجلًا  التمويل  يُحَشد  لم  إذا 

احليوي".

التقرير  ذات  يف  اليونيسيف  منظمة  وتضيف 
إلى  بحاجة  شخص  مليون   15.4 من  أكثر  :"أن 
خدمات  إلى  الوصول  أجل  من  العاجلة  املساعدة 
املياه، والصرف الصحي واإلصحاح البيئي، ويرتبط 
غياب هذه اخلدمات بدوافع سوء التغذية، كما أدى 
بفيروس  اإلصابة  خطر  تفاقم  إلى  فيها  النقص 
فيها  املياه مبا  عبر  املنقولة  واألمراض  "كوفيد19-" 

مرض الكوليرا".
موقعها  يف  العاملية  الصحة  منظمة  وتقول 
الصحي  الصرف  مياه  "إن  اإلنترنت:  على  الرسمي 
غير املعاجلة حتتوي على أكثر من 15 مرًضا خطيًرا 
انتشار  أن  إلى  اليونيسف  أشارت  حني  يف   ، مميتًا 

أكبر على  اليمن تسبب بضغوط  الكوليرا يف  مرض 
أنها  موضحة  البلد،  يف  املتدهور  الصحي  النظام 
تعمل على تعقيم مصادر املياه، وتوزيع لوازم النظافة، 

وتوعية العائالت بشأن الوقاية من املرض". 

عواقب وخيمة

أُبِلغ عن 15863 حالة اشتباه مصابة باإلسهال 
من  الفترة  خالل  اليمن  يف  "الكوليرا"  احلاد  املائي 
حاالت  لثالث  2021،إضافة  يونيو  وإلى6  يناير   1
معدل  من   0.02% بنسبة  أي  مصاحبة  وفاة 
احلاالت يف  معظم  وتتركز  املؤكدة،  احلاالت  وفيات 

الطاقة املتجددة: بديل صديق للبيئـــة  ينير حياة اليمنينيالطاقة املتجددة: بديل صديق للبيئـــة  ينير حياة اليمنيني

الصرف الصحي .. معاناة اليمنيني وحتــــديات الوضــع الراهــــنالصرف الصحي .. معاناة اليمنيني وحتــــديات الوضــع الراهــــن

ت الظروف الراهنة التي متر بها البالد منذ سبع سنوات      أدَّ
خدمة  مقدمتها  ويف  العامة  اخلدمات  معظم  انقطاع  إلى 
الظالِم  يف  والثانوية  الرئيسة  املدن  غرقت  حيث  الكهرباء، 
التي  واملعيشية  اليومية  األعمال  من  الكثير  وتعطلت  الدامس، 

يعتمد عليها املواطن اليمني يف مصدر رزقه ودخله اليومي.
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 منال أمني
  صوت األمل

احلراري  واالحتباس  املناخية،  للتغيرات 
على  والبيئة  اإلنسان  تهدد  كبيرة  أضراٌر 
خصوًصا  اليمن،  سيما  وال  العالم  مستوى 

خالل األعوام املاضية وإلى اآلن.
اليوم  الشائعة  األخطاء  أكثر  من  إن   "
بني  اخللط  هي  املناخية،  التغيرات  فهم  يف 
يشيران  أنهما  ومع  واملناخ،  الطقس  مفهومي 
اإلطار  أن  إال  اجلوي  الغالف  ظروف  إلى 
الزمني لكل منهما يختلف عن اآلخر.". وذلك 
عرمان  الواحد  عبد  املهندس  ذكره  ملا  وفقاً 
)نائب مدير وحدة تغير املناخ يف الهيئة العامة 

حلماية البيئة(.
العلمية  ورقته  يف  استعرض  حيث      
بني  الفرق  املناخية(  )التغيرات  بعنوان 
يصف  الطقس  أن  موضًحا  واملناخ،  الطقس 
املدى  على  مكان محدد  اجلوية يف  الظروف 
القصير، أما املناخ فيُعرف على أنه متوسط 
حالة الطقس إال أنه يتعلق بالظروف اجلوية 
وليس  قروًنا-  أو  -عقوًدا  أطول  مدى  على 
اجلوية خالل  باألحوال  يهتم  الذي  كالطقس 

أيام وأسابيع وشهور.
التغيرات  أن  األمل"،  لـ"صوت  ذكر  كما 
مناخ  نظام  يف  تغييرات  إلى  تشير  املناخية 
مناخية  أمناط  ظهور  إلى  يؤدي  األرض مما 
جديدة، تظل قائمة ملدة طويلة من الزمن، قد 
تصل إلى عدة عقود أو إلى ماليني السنني. 
الغالف  طبقات  يف  حتدث  التغيرات  وهذه 
درجات  يف  تغيرات  إلى  تؤدي  مما  اجلوي 
وارتفاع  األمطار  هطول  ومعدالت  احلرارة 
وغيرها  واحمليطات،  البحار  مياه  منسوب 
من التغيرات التي تُقاس على مدار عقود أو 

فترات طويلة. 

اليمن والتغيرات املناخية
التغير املناخي يف  قدم عرمان حملة عن 
العلمية، قائاًل: إن جميع  اليمن ضمن ورقته 
تأثير  تهديد  حتت  تقع  العالم  حول  البلدان 
التغيرات املناخية، مبا فيها بالدنا، حيث إن 
هناك ارتفاًعا يف معدالت األمطار يف األعوام 
األخيرة، تسببت يف فيضانات وسيول جارفة 
أدت إلى وقوع كوارث إنسانية، كالتي حدثت 

يف حضرموت 2008 وعدن 2020. 
وأضاف، أنه طبًقا للدراسة التي أجراها 
ثالثة  هناك  فإن   2010 عام  الدولي  البنك 
املستقبلية  املناخية  للتغيرات  سيناريوهات 
وجاف"  "ساخن  سيناريو  وتشمل  اليمن،  يف 
الرتفاع درجات احلرارة من 2 إلى 4.5 درجة 
النخفاض  نتيجة  اجلفاف  زيادة  مع  مئوية 
معدالت هطول األمطار، وسيناريو "متوسط" 
 1.6 من  احلرارة  درجات  كبير يف  ارتفاع  مع 
احلادي  القرن  خالل  مئوية  درجة   3.1 إلى 
يف  كبير  تغير  هناك  ليس  ولكن  والعشرين، 
هطول األمطار، باإلضافة إلى سيناريو "دافئ 
 1.6 إلى   1 من  احترار  انخفاض  مع  ورطب" 
درجة مئوية وزيادة يف هطول األمطار". وفًقا 

للمهندس عرمان.
يف  املناخ  تغير  وحدة  مدير  نائب  وأكد 
ويف  اليمن  أن  البيئة،  حلماية  العامة  الهيئة 
يعيشها  التي  املستقرة  غير  األوضاع  ظل 
مناخي  تكيف  حتقيق  باجتاه  يسعى  اليوم، 
الكوارث  من  للتخفيف  العاجل،  القريب  يف 
وتعدُّ  املناخية  التغيرات  تخلفها  قد  التي 
إلى أزمة  تهديًدا حقيقّيًا لبالدنا، وقد تؤدي 
الوطني  التقرير  تقدمي  عبر  وذلك  جديدة، 
الرابع للحالة املناخية يف اليمن ضمن أنشطة 
بتغير  املعنية  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية 
وقامت   ،1996 عام  اليمن  وقعها  التي  املناخ 
باحلالة  تتعلق  وطنية  تقارير  ثالثة  بتسليم 

املناخية.
وذكر عرمان عبر ورقته العلمية املقدمة 
املؤدية  العوامل  أهم  أن  األمل",  لـ"صوت 
عدة  نتيجة  تكون  املناخية  التغيرات  حلدوث 
 External Forcing  " خارجية  عوامل 
على  املناخ  يف  التأثير  يف  تسهم   "Factors
عوامل  بني  ما  وتنقسم  مختلقة،  مستويات 

 "  Natural Phenomena  " طبيعية 
البركانية أو حدوث تغيرات يف  كاالنفجارات 
الشمس،  القادمة من  الطاقة احلرارية  كمية 
البشرية  للنشاطات  نتيجة  أخرى  وعوامل 
Anthropogenic Causes"" التي حُتدث 
للغالف  املكونة  العناصر  تركيب  يف  تغيرات 

اجلوي.
كما أوضح، أن هذه العوامل تشمل تغير 
يف كمية الطاقة احلرارية القادمة من الشمس, 
وحدوث تغير نسبي يف كمية الطاقة احلرارية 
املنعكسة من األرض نتيجة لتغيرات يف حركة 
السحب أو حدوث أي تغير يف عدد األشجار 
تركيزات  وتغير   ، األرض  على  املوجودة 
 Greenhouse Gases" الدفيئة  الغازات 
1"  يف الغالف اجلوي وعلى رأسها غاز ثاني 
أكسيد الكربون CO2 ، نتيجة لتزايد معدالت 
البشرية  األنشطة  من  الغازات  هذه  انبعاث 
 ، )األحفوري(  الوقود  رأسها حرق  التي على 
بكميات  الغازات  هذه  إنتاج  إلى  يؤدي  الذي 
ظاهرة  وراء  الرئيس  السبب  وتعد  كبيرة، 
االحتباس احلراري وزيادة درجة حرارة اجلو، 
جميع  بني  األهم  هو  العامل  هذا  يعد  كما 
العوامل التي تسبب التغيرات املناخية ، نتيجة 
إلسهامه الهائل يف حدوث التغيرات املناخية 

منذ قيام الثورة الصناعية إلى يومنا.
أن  األمل",  لـ"صوت  عرمان  ويؤكد 
الغازات  انبعاث  معدالت  زيادة  استمرار 
الدفيئة يعد أهم عامل لتفاقم ظاهرة التغير 
إلى  سيؤدي  ما  وهو  العالم،  يف  املناخي 

استمرار ارتفاع درجة احلرارة.
أجرتها  التي  للدراسات احلديثة  "فطبًقا 
املناخ بتغير  املعنية  الدولية  احلكومية  اللجنة 
ارتفعت  قد  اجلو  حرارة  درجة  فإن   ،IPCC
كانت  CO(عما   -1.1  0.8( مبقدار  تقريًبا 
عليه قبل الثورة الصناعية عام 1850، وتظهر 
انبعاث  الكبير بني تزايد  الدراسات االرتباط 
غاز ثاني أكسيد الكربون وزيادة درجة حرارة 
اجلو وارتفاع منسوب مياه سطح البحر التي 
 CO2 أو   1.5 مبعدل  تزيد  أن  املتوقع  من 
مستوى  كان  حال  يف   2100 عام  حلول  مع 
مئوية   درجات  أربع  أو  منخفًضا،  االنبعاثات 
CO4 يف حال كان مستوى االنبعاثات مرتفًعا".

أضرار التغيرات املناخية
آثار  العلمية  ورقته  يف  عرمان  بنيَّ      
تعد  التي  وأضرارها  املناخية  التغيرات 
العالم، نظًرا  مسألة شائكة ومعقدة جًدا يف 
الرتباطها مبجاالت أخرى مختلفة ، جميعها 
تؤثر سلًبا ـ على املدى البعيد ـ يف حياة الناس 
واألرض، نظًرا الرتباطها بحرارة اجلو وحركة 
الرياح وزيادة  نقص معدالت هطول األمطار، 
وارتفاع منسوب مياه البحر، مما يجعلها تهدد 
واألمن  كالزراعة  عديدة  قطاعات  مباشرة 
الغذائي والنظم األيكولوجية والتنوع احليوي 

واحلياة البحرية.
    واستعرضت الورقة حلولًا دولية وعلمية 
ملواجهة آثار التغيرات املناخية،  حيث حتركت 
الكثير من البلدان ملواجهة هذه الظاهرة، وقد 
ُوقعت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية 
التي    ”UNFCCC“  1992 عام  املناخ  بتغير 
تلزم الدول الصناعية الكبرى التي تعد العامل 
الرئيس وراء التغيرات املناخية نتيجة لدورها 
تلزمها  الدفيئة؛  الغازات  انبعاث  يف  الكبير 
دعم  وكذلك  انبعاثاتها،  نسبة  من  بالتخفيف 
البلدان النامية للتكيف مع األضرار الناجمة 

من التغيرات املناخية. 
قدمت  فقد  العلمية،  احللول  عن  وأما 
املناخ    بتغير  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة 
تقريًرا   1988 عام  تأسست  التي   IPCC
تغير  آثار  من  التخفيف  أهمية  فيه  أوضحت 
Climate Change Mitiga�“  املناخ
انبعاث  معدالت  من  التخفيف  عبر   :“tion
الطاقة  إنتاج  عمليات  يف  الدفيئة  الغازات 
واالجتاه نحو استخدام وسائل أخرى صديقة 
Cli�“ املناخ تغير  آثار  مع  والتكيف   للبيئة، 
وهو   :  ”mate Change Adaptation
تعديل يف النظم الطبيعية أو البشرية بغرض 
أو  الفعلية  املناخية  للتغيرات  االستجابة 

املتوقعة أو تأثيراتها. 

ثالثة سيناريوهات للتغيرات 
املناخية املستقبلية يف اليمن

وتعامالتنا  حياتنا  يف  املتجددة  الطاقة  وجود 
سلبية  تؤكد  دراسات  هناك  أن  إال  اليومية 
باجلفاف  وتهددها  اجلوفية  املياه  استنزاف 
خصوًصا أن بعض املزارعني ال يحفرون مبسافات 
متباعدة التي من املفترض االلتزام بها، وقد حُتَفر 
بعًضا،  بعضها  من  جًدا  متقاربة  أرتوازية  آبار 
وهذا سيهدد حوض صنعاء باجلفاف يف السنوات 

القليلة القادمة. 
عاجلت إشكاليات طبية

نظر  وجهة  له  تخدير(  )أخصائي  صادق 
يعمل  أنه  بخاصة  والطبي  العملي  بواقعه  ترتبط 
ويقارن هو اآلخر بني  يف مرافق صحية عديدة، 
تعتمد  كانت  التي  املستشفيات  يف  املعاناة  تفاقم 
التي  واملستشفيات  الكهرباء  على  كلّيًا  اعتماًدا 
قضت  التي  املتجددة  الطاقة  منظومة  أدخلت 
إجراء  أثناء  يف  خصوًصا  كثيرة  إشكاليات  على 
الفشل  غسيل  ومرضى  اجلراحية،  العلميات 
الكلوي الذين مبجرد انقطاع التيار عنهم تتعرض 
حياتهم للخطر، ويرى أنها أسهمت كثيًرا يف حل 
حسب  املزعجة.  وانقطاعاتها  الكهرباء  إشكالية 

قوله.  

استقرار معيشي

من اآلراء املؤيدة أيًضا عبداخلالق )صاحب 
العمومية  الكهرباء  انقطاع  مع  أنه  يؤكد  بوفيه( 
تأثر دخله ودخل عائلته من البوفيه الذي ال ميلك 
منظومة  أدخل  أن  ومبجرد  غيره،  آخر  مصدًرا 
الطاقة املتجددة إلى عمله عاد وضعه االقتصادي 

ووضع عائلته إلى االستقرار إلى حدٍّ ما.  

طاقة صديقة للبيئة

)صوت  صحيفة  تواصلت  املوضوع  ألهميِة 
األمل( باملؤسسِة احمللية للمياه والصرف الصحي 

املهندس عادل قائد أحمد  العاصمة  مع  بأمانِة 
معوضة )مدير عام الشؤون الفنية( الذي أكد أن 
املياه  آبار  تشغيل  يف  كلّيًا  تعتمد  كانت  املؤسسة 
للكهرباء(  العامة  املؤسسة  العامة)  الكهرباء  على 
املؤسسة  العامة اضطرت  الكهرباء  انقطاع  ومنذ 
اآلبار  لت  وُشغِّ املمكنة  البدائل  عن  البحث  إلى 
باملولدات التي تعمل مبادة الديزل، وبعد األزمات 
من  البد  كان  النفطية،  املشتقات  يف  املتكررة 
البحث عن بديل مناسب وهو استخدام منظومات 
من  وزاد  اخلدمة،  تشغيل  الشمسية  يف  الطاقة 
هي  البديلة  الطاقة  هذه  أن  اخليار  هذا  أهمية 
آثار سلبية وال  تترك أي  للبيئة ال  طاقة صديقة 

تنتج أضراًرا صحية أو بيئية.
التي  الصعوبات  أهم  أن  معوضة  ويستدرك 
بعض  يف  كافية  مساحات  توفر  عدم  واجهتهم 
نُفِّذت  فقد  هذا  من  الرغم  وعلى  اآلبار،  مواقع 
منظومات طاقة شمسية لعدد 26 بئًرا يف مدينة 
يومّيًا  ساعات  سبع  مبتوسط  تعمل  صنعاء، 
تغطي  حيث  يومّيًا،  تشغيل  ساعة   20 بإجمالي 

نسبة ٪30 من عدد ساعات التشغيل املطلوبة. 

الرياح حلٌّ بديل 

أوضح م/ معوضة جانًبا من  آخر  يف اجتاه 
الشمسية  الطاقة  الستخدام  احملتملة  السلبيات 
الطاقة  منظومات  إن  بالقول:  املياه  مجال  يف 
تخفيض  يف  كبيًرا  إسهاًما  أسهمت  الشمسية 
يؤدي   قد  وهذا  املياه،  إلنتاج  التشغيلية  التكلفة 
خصوًصا  اجلوفية  املياه  استنزاف  زيادة  إلى 
استخدام  لتنظيم  ضوابط  وجود  عدم  ظل  يف 

منظومات الطاقة الشمسية.
    ويضيف معوضه: نحن يف املؤسسة احمللية 
العاصمة نسعى  بأمانة  للمياه والصرف الصحي 
إلى االستفادة القصوى من الطاقة املتجددة كطاقة 
ولكن هناك صعوبات ومن  للبيئة،  بديلة صديقة 
ملنظومات  الالزمة  املساحات  توفر  عدم  أهمها: 

التي  التشغيل  ساعات  وعدد  الشمسية،  الطاقة 
تقتصر على ساعات اإلشعاع الشمسي؛ ولذلك ال 
زلنا نبحث عن حلول وبدائل أخرى مثل استخدام 
شركاء  إلى  بحاجة  ونحن  الطاقة،  لتوليد  الرياح 

لدراسة مثل هذه البدائل.
    اختتم املهندس عادل معوضة تصريحه، 
مبنظومة  ستُشغل  بئًرا   16 عدد  هناك  بالقول: 

الطاقة الشمسية يف العام القادم إن شاء اهلل. 

حتسني الوصول إلى اخلدمات األساسية

    يذكر أنه يف أثناء جائحة كوفيد19 ونظًرا 
لألوضاع املعيشية الصعبة التي يواجهها املواطن 
مّول  الكهربائي  التيار  انقطاع  إلى  وأدت  اليمني 
االجتماعية  احلماية  مشروع  األوربي  اإلحتاد 
)SPCRP( يف اليمن، ونفّذه بالشراكة مع برنامج 
والصندوق   )UNDP( اإلمنائي  املتحدة  األمم 
احلماية  مشروع   .)SFD( للتنمية  االجتماعي 
االجتماعية بلغت تكلفته 28 مليون دوالر أمريكي 
للمجتمعات  الشرائية  القدرة  تعزيز  هدفه  وكان 
اجملتمعية  التحتية  البنية  استعادة  مع  الضعيفة 
الرئيسة  اخلدمات  إلى  الوصول  وحتسني 
مؤقتة،  عمل  فرص  توفير  طريق  عن  وتقدميها 
تأهيل  وإعادة  الشمسية  الطاقة  معدات  وتوفير 
مرافق الرعاية الصحية، وبناء قدرات اجملتمعات 

والسلطات احمللية.
    تباينت اآلراء وتعددت وجهات النظر حول 
أهميِة استخدام الطاقة البديلة يف حياة املواطنني 
واملصانع  واملستشفيات  املؤسسات  وحتى 
باحلياة  مرتبطة  أهميتها  وصارت  والشركات، 
اليومية وأصبح ال غنى عنها، إال أن هناك أصواًتا 
يخص  فيما  بخاصة  االستخدام  بتقنني  تنادي 
اجلانب الزراعي وما يسببه احلفر العشوائي من 
باجلفاف  يهدد  الذي  املائي  للمخزون  استنزاٍف 
يف القريب العاجل، وهنا نضع بني يدي املهتمني 

خالصة ما توصلنا إليه ضمن السياق.

أكدها  لتقارير  واحلديدة،وفًقا  صنعاء  محافظتي 
املوقع الرسمي لوزارة الصحة اليمنية وأوردها كذلك 
التقرير القطري للوضع اإلنساني يف اليمن الصادر 

عن منظمة األمم املتحدة لعام 2021.
مواطن  عاًما،  الصبري)50  يحيى  أحمد  يقول 
أينما  الصحي  الصرف  مجاري  نرى  تعز(:"نحن  من 
احللول  وضع  يف  معينة  جهة  بادرت  وكلما  نظرنا، 
نفسّيًا  متعب  املواطن  الرياح،  أدراج  الدعم  يذهب 
يف  غارقة  أصبحت  فبالدنا  ترون  وكما  وصحّيًا، 
األوبئة من دون معاجلات من القائمني على احلكم، 
وعلى األقل عليهم صرف مستحقات عمال النظافة  

وإكرامهم ليرفعوا عنا هذا املرض".

يضيف الصبري:" تنقصنا مسافة سنة ضوئية 
لنصل إلى وعي العالم املتقدم، ولو حتكم كلُّ مواطن 
ملا  وحضارّيًا  سليًما  تصريًفا   وصّرفها  مبخلفاته 
احتجنا لعمال نظافة إطالًقا، لكننا نرى أكواًما من 
القمامة كلما مشينا عدة خطوات، وهذا األمر يسيء 

لنا ألننا سببه ونحن أيًضا ضحاياه".
من  عام  مسعد)طبيب  محمد  طه  د.  جانبه  من 
الصرف  مياه  يقول:"إن  شبوة(  محافظة  عتق  مدينة 
كالبكتيريا  دقيقة  حية  كائنات  حتوي  الصحي 
املعادن  إلى  باإلضافة  والفيروسات،  والطفيليات 
املستخدمة يف أغراض احلياة  السامة  واملواد  الثقيلة 
اليومية للمواطنني، وهو ما يزيد من انتشار األمراض".

وأمراض  طه:املسرطنات  الدكتور  وأضاف 
واحلميات  الديدان،  وبعض  كالبلهارسيا  كثيرة 
انتشرت بسبب األوساخ املتكدسة ومجاري الصرف 
الصحي التي تعدُّ بيئة خصبة لتجمع البعوض الناقل 

لألمراض.
حتديات وجهود

صالح)سكرتير  أحمد  محمد  يقولبندر 
يف  الصحي  والصرف  املياه  مؤسسة  إدارة  مجلس 
الديزل،ووضع  مادة  انعدام  مشكلة  إب(:"تواجهنا 
اإليرادات  انخفاض  تعرفون؛ مما يسبب  البالد كما 
حتوي  إب  محافظة  وأيًضا  املواطن،  لظروف  نظًرا 
أكثر من مليون نازح،وجميعنا يعرف وضع النازحني 
وما يحتاجونه من املياه ناهيك من أبناءاملدينة، وهذا 
يحتاج إلى متويل  من مادة الديزل وهو أكبر عائق 

نواجهه".
يكمل صالح فيقول: إناملؤسسة تقوم بشراء مادة 
تكاليف  من  السوداء،ناهيك  السوق  بسعر  الديزل 
املوارد  انخفاض  يف  يؤثر  وغيرها،وهذا  الصيانة 
وهي  التحديات  ملواجهة  حلول  ُوِضعت  املالية.وقد 
أكثر  املياه اجلوفية، وإعادة  لتغذية  عمل )كرفانات( 
عليه  ماكانت  إلى  اجلفاف  على  أوشكت  اآلبارالتي 

سابًقا.
يف  الصحي  صالح:الصرف  بندر  ويضيف 
إبيواجه مشكالت عديدة، لكن هناك جزًءا من حل 
الشركات اجملتمعية  أُشِرَكت  ؛ فقد  لهذه املشكالت 
يف أكثر من حارة سواء يف مجال املياه أم الصرف 
الصحي موجودة  الصرف  الصحي،ومازالت مشكلة 
تقوم  التي  كل اجلهود  كبيرةمع  وبدرجة  مع األسف 
املؤسسة  وقيادة  وقيادة احملافظة  الوزارة  قيادة  بها 
محطة  أو  الصحي  الصرف  لشبكة  حلول  لوضع 

املعاجلة. 
رت منظومات شمسية  مشيًرا إلى أنه قد ُوفِّ
من  املؤسسة  معاناة  لتخفيف  اآلبار؛  جلميع 
يون  الدُّ لتحصيل  آلية  ووضعت  الديزل،  مادة 
للمؤسسة  ليتسنى  الصراع؛  سببها  التي  املتأخرة 
االستمرار بخدمتها على أكمل وجه، كذلك جرى 
املعاجلة للصرف الصحي وتوسعة  توسعة محطة 
القائم  لالزدحام  نظًرا  الصحي؛  الصرف  شبكة 
من  جملة  وضع  على  ساري  والعمل  باحملافظة، 

احللول خطوة خطوة.
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رجاء مكرد
صوت األمل

مختار صالح سعيد باصبرين  36( عاًما، من محافظة 
شمسية(  طاقة  مهندس  العامة،  الثانوية  خريج  شبوة، 
الغاز،  إلى  احلاجة  من  جاءت  مشروعه  فكرة  يقول: 

قام صالح  الغاز  انعدام  فعند  2015م،  عام  حتديًدا يف 
بالبحث يف اإلنترنت عن احلل إلى أن وجد بعض الدول 

العربية واألجنبية تقوم بهذا املشروع.
وقام  مهندس مصري،  مع  سعيد  املهندس  تواصل      
كروي  خزان  ببناء  وبدأ  اإلسمنت،  من  الطوب  بطباعة 
يسمى بـ )الهاضم احليوي( يتكون من ماسورة )أنبوب( 
نصف إنش)البوصة( خلروج الغاز، وماسورة ستة إنشات 

لدخول املواد العضوية، وفتحة تكون يف أسفل الهاضم 
بارتفاع 30 سم وبعمق 80 سم وبعرض 60سم خلروج 
ويُستَفاد  منها،  الغاز  وإنتاج  بعد حتللها  العضوية  املواد 

من املواد اخلارجة يف تسميد األراضي الزراعية.
الطوب  بطباعة  قام  أنه  مختار،  املهندس  يؤكد      
لكن  األحمر،  الطوب  طابعة  يُفضل  أنه  مع  اإلسمنتي، 
لعدم توفره قام باستبداله باإلسمنتي، مشيًرا إلى جهوده 
يف املشروع وبأنه كان املهندس والعامل مًعا، حيث كانت 
قبل  ميني  ريال  ألف   100 قرابة  الطوب  طباعة  تكلفة 
القيمة  2021م، ورمبا اآلن تكون  سبع سنوات من اآلن 

أكثر.
إن  الغاز واستخراجه يقول صالح:  آلية عمل      وعن 
الشولة  إلى  احليوي  الهاضم  من  مباشرة  ينتج  الغاز 
)البوجتاز(، وإن احتياجه من الغاز 3.5غاز شهرّيًا، وإن 

ت ما يحتاجه وزيادة. كمية الغاز املستخرج غطَّ
ما بني  الغاز، فهي  التي يحتاجها  الروث  أما كمية      
أو  الهاضم  يف  يوضع  الذي  الروث  ألجل  أبقار   4  -  3
احليوي  الهاضم  حجم  كون  الغنم،  من  رأسًا   30  20-

3x3م وعمقه  2متر.
ُعِمل  احليوي  فالهاضم  صالح  حديث  على  وبناًء      
حتى ال ترمى مخلفات احليوانات يف الشوارع وجوانب 
وحجم  الروث  كمية  تُدَرس  صنعه   وعند  الطرقات، 
احليوانية  اخمللفات  جميع  حتليل  يقبل  لكي  الهاضم، 

يومّيًا.
أربع  مدى  على  اليوم  يف  يعمل  احليوي  الهاضم      

ساعات يومّيًا من دون توقف، الهاضم احليوي كما هو 
موضح يف الصور عمقه  متران وبعرض 3 أمتار، ينتج 
عملية  امليثان، جرت  غاز  من  مكعبة  أمتار  ثالثة  يومّيًا 
تخميره أول مرة بعد إضافة مواد عضوية ومياه ملدة 12 

يوم وبدأ بعدها إنتاج الغاز.
    وهنا واجه مختار صعوبة؛ إذ إن روث األغنام صعب 
تكسيرها، كونها على شكل حبوب صغيرة، وتعمل على 
وبدأ  كثيًرا،  تكررت  املشكلة  هذه  اخلروج،  فتحة  سد 
صالح يبحث عن حلول، لكن من دون جدوى؛ فمخلفات 
قام  وإذا  تكسيرها،  يصعب  جافة  تكن  لم  إذا  األغنام 

بتخميرها تنتج رائحة كريهة.
28م³ من الروث تساوي تقريًبا       ويقول صالح: إن 
ابتكار  يحاول  أنه  كما  واحدة.  منزلي  غاز  أسطوانة 

طاحونة للروث. 
    وقبل أن يختتم مختار صالح قصة مشروعه، قال: 
معه  اشتغل  لتر،   200 بخزان  كانت  مشواره  بداية  إن 
النار يف  يومّيًا، يشعل  ينتج غاًزا  ملدة ستة أشهر، وكان 
دقائق فقط؛ ألن مختار يحتفظ  )البوجتاز( مدة عشر 
لهاضم  تُنَقل  إذ  فيه،  املوجودة  البكتريا  أجل  بالغاز من 
رت عليه فترة االنتظار إذ يستغرق  حيوي جديد، حيث وفَّ

إنتاج الغاز احملّضر يف هاضٍم جديد قرابة 13 يوًما.
الغاز املستخرج  تعبئة  أن      كما يوضح مختار صالح 
حتتاج  إذ  مكلفة،  دراسات  إلى  حتتاج  األسطوانات  يف 
إلى مزرعة يوجد فيها على األقل 2000 1000- بقرة.

   مشروع إنتاج الغاز احليوي لم يحصل على أي تشجيع، 

منذ  بالبيئة  تهتم  منظمات  أو  جهات  من  استثمار  أو 
أربع سنوات. مختار لم يتمكن حتى من شراء طاحونة 
روث  مشكلة  من  تخلصه  أن  املمكن  من  التي  اخمللفات 

األغنام التي تسد أنبوب إخراج الغاز عادة.
    وجد مختار حني تواصل مع أحد أصدقائه يف صنعاء 
أن هناك آالت لطحن مخلفات احليوانات، وهو يسعى 
بالنجاح،  الفكرة  حتى حتظى  مشروعه؛  إلمتام  جاهًدا 
وتكون املنقذ للكثير من اليمنيني الذين يعانون من أزمة 

انعدام الغاز.
النشطة  الشابة  النماذج  أحد  باصبرين  مختار       
تدهور  أو  الصراع،  لظروف  تستسلم  لم  التي  واملثابرة 
التعليم يف اليمن، اجتهد وعمل كثيًرا حتى يتوصل لنتائج 
مرضية تخدمه ومجتمعه، وتسهل خدمات الطاقة التي 

ما إن بدأ النزاع انقطعت وضاعفت معاناة اليمنيني.
    املشروع الذي عمله املهندس مختار صالح، باإلضافة 
إلى إنتاجه للغاز فهو يُسهم يف إنتاج السماد لألراضي 
مخلفات  من  والتخلص  خصبة،  يجعلها  مما  الزراعية 

احليوانات بطرق صحيحة ال تؤذي البيئة.
يؤكد صالح لـ »صوت األمل« أن روث األغنام تنتج غاز 
االحتباس  بحدوث  وتتسبب  حترق،  لم  حال  يف  امليثان 
مخلفات  تُرمى  وعندما  اجلوي،  الغالف  يف  احلراري 
احليوانات أمام بعض املنازل يكون منظًرا غير حضاري. 
فحبه للطبيعة واحملافظة على البيئة دفعه لعمل مشروع 

الغاز احليوي.

عام  يف  بدأت  »جتربتي      
مع  تواصلي  بعد  2015م، 
يف  اخملتصني  املهندسني  أحد 
)غاز  البيوجاز  وحدات  بناء 
مشروعي  ذ  ونفِّ امليثان(، 
أربع  يقارب  ما  وُأنتج  بنجاح 
وهو  ا،  شهرّيً غاز  أسطوانات 
لـ  وفًقا  أحتاجه«.  مما  أكثر 
باصبرين  سعيد  صالح  مختار 
غاز  تدوير  مشروع  )صاحب 

حيوي(.

باصبرين.. مشروع إلنتاج الغاز من مخلفات احليوانات
اخلطوة االولى الهاضم 
احليوي من الطوب 
االسمنتي

اخلطوة الثالثة آلية 
عمل الهاضم احليوي 

اخلطوة الرباعة تغطية 
الهاضم للتخمير

إنتاج الغاز من تدوير 
مخلفات احليوانات

اخلطوة اخلامسة 
استخراج الغاز

اخلطوة الثانية وضع 
اخمللفات احليوانية 
يف الهاضم

حنني الوحش
صوت األمل

يف  كبير  بشكل  واملناخية  البيئية  التغيرات  تؤثر 
والتي   ، التغييرات  تلك  من  املتضررين  األفراد  صحة 
تؤدي إلى ارتفاع معدل انتشار األمراض الناقلة و املعدية 
، وتردي الصحة النفسية والعقلية، خاصة مع ظل انهيار 
شبه تام للبنى التحتية ، و لألنظمة الصحية يف البالد 

نتيجة استمرار الصراع يف اليمن.
     ويف تقرير خاص بالصحة قدمته وثيقة النظرة 
 ،  2021 للعام   اليمن  اإلنسانية يف  العامة لالحتياجات 
أكد على أن التلوث الناجت عن التغيرات املناخية والبيئية 
تسببت يف تفشي األمراض واألوبئة بشكل كبير، وأثقل 
كاهل النظام الصحي الضعيف. ويف ديسمبر العام 2020 
الكوليرا بسبب  بوباء  اشتباه  273.551 حالة  كان هناك 
كما  اليمنية،  احملافظات  مختلف  يف  املناخية  التغيرات 
الضنك،  “الدفتيريا، حمى  مثل   أخرى  أمراض  ظهرت 
الوخيمة  احلادة  التنفسي  اجلهاز  والتهاب  املالريا 
300.000شخص  من       ألكثر  املعدية”  واألمراض 
معظمهم من النازحني داخلياً, و الذين فروا من مناطق 

الصراع وفقدوا أماكن إيوائهم ودخلهم وكل أشكال ُسبل 
العيش التي كانت متاحة لهم .

من  املتضررين  معظم  أن   ، الوثيقة  أوضحت  كما 
هذه األوبئة هم األسر األكثر فقراً، واألسر الذي تعويلها 
وكبار  العمر،  النساء، كذلك األطفال دون اخلامسة من 
االعاقة  وذوي  واملرضعات  احلوامل  والنساء  السن 
أن املرافق  واملصابني بأمراض مزمنة وخطيرة . مؤكداً 
الرعاية  تقدمي  من  غالباً  تستطيع  ال  العاملة  الصحية 

الصحية الكافية .
لألعالم  أخضر  حلم  مركز  أكد  السياق  ذات  يف 
يف تقرير له للعام 2020, أن التغيير املناخي ساهم يف 
تفاقم أعداد املصابني باحلميات،  وذلك بسبب التقلبات 
املستمرة للطقس بالتزامن مع جائحة كوفيد 19، إذ تشير 
اإلحصائيات إلى انه يف منتصف مايو من العام 2020 
مت إصدار حوالي 527 ترخيص الدفن املتوفني املصابني 

باحلميات يف عدن فقط.
مع تقلبات  باإلضافة  أن  التقرير  أشار  كما     
من  تفاقمت  التي  العوامل  من  العديد  توجد  الطقس 
حجم األضرار الصحية والنفسية للمواطن والتي متثلت 
البناء  من  حتد  التي  الصارمة  القوانني  دور  ضعف  يف 
وغرف  السيول  مجرى  فوق  اخملططة  والغير  العشوائي 

الصرف الصحي.

التغير املناخي وصحة اإلنسان

  “ تعد املوجات احلر اليوم من بني أكثر األحداث 
املناخية تأثيراً على صحة اإلنسان يف كثير من البلدان ، 
ونتيجة لهذه املوجات ، ميكن أن يعاني الناس من اإلجهاد 
كاملرضى  للخطر  املعرضني  األفراد  وخاصة   ، احلراري 
وكبار السن ، ويف كثير من البلدان تشير الدراسات إلى 
انه يف حال لم يتم إيجاد حلول للتكيف والتخفيف، فإنه 
من املتوقع أن يكون للنوبات شديدة احلرارة أكبر تأثير 
الواحد  عبد  املهندس  أكده  ما  هذا   , الوفيات.”  على 
العامة  الهيئة  يف  املناخ  تغير  وحدة  مدير  نائب  عرمان 

حلماية البيئة لـ”صوت األمل” . 
و يوضح “الدكتور محمد اليوسفي” ، أن التغيرات 
طريق  عن  األوبئة  انتشار  يف  تسهم  والبيئية  املناخية 
ارتفاع  تنتشر بسبب  التي  الطفيلية واحلميات  الكائنات 
درجة احلرارة أو انخفاضها  وتقلبات اجلو بشكل عام ، 

و تؤثر أيضاً على غذاء اإلنسان .
  ويضيف لصوت األمل، أن هناك دور يترتب على 
هذا  يبرز  حيث   ، احلاالت  هذه  مثل  يف  الصحة  وزارة 

الدور عبر  التوعية والتثقيف الصحي بأنواع األمراض 
اإلصابة  أثناء  الالزمة  العالجات  وتوفير  املنتشرة، 
الكادر  وتوفير   ، والبيئية  املناخية  التغييرات  بأمراض 
ملواجهه  وخطط  دراسات  عمل  املتخصص،  الصحي 

املرض وحتديد ما يلزم .

  نوه ، أن الظروف التي متر بها البالد زاد األمر 
زيادة  على  وعمل   ، للخطر  معرض  اجلميع  وجعل  سوء 
ضعيفة  بإمكانيات  األمراض  ومجابهة  املرض  انتشار 

جدا.
الطوارئ  قسم  عام  مدير  احلبيشي  منصور   “

صحة االنســان بني كفــوف   التغيرات البيئية واملناخيةصحة االنســان بني كفــوف   التغيرات البيئية واملناخية
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    احلالة غير املستقرة للمناخ تسببت يف وقوع تأثيرات كثيرة على منط حياة أبناء اجملتمع عموًما وللمرأة على 
وجه التحديد يف مختلف احملافظات اليمنية.

   تواجه املرأة حتديات عديدة وباستمرار أبرزها صعوبة احلصول على املوارد الطبيعية األساسية التي تتمثل يف 
ا عليها. طرق كسب العيش، وذلك  نتيجة الكوارث البيئية التي ترجع نتائجها سلبّيً

حنني الوحش
صوت األمل

    ســميرة ســعيد )40عاًمــا، أمٌّ لـــ 4أطفــال، 
مــن عــدن( تقــول: “تعرضنــا لســيول جارفــة دخلــت 
إلــى منازلنــا يف نهايــة العــام 2019وتســببت يف دمــار 
شــامل يف املنــزل وركــود امليــاه فيــه، األمــر الــذي 
أثــر يف  حيــاة أســرتي ســلبّيًا مــن الناحيــة الصحيــة 
مبعاجلــة  قمــت  حيــث  واملعيشــية،  واالقتصاديــة 
ــة كـ)حمــى  ــف األوبئ ــوا مبختل ــن أصيب ــي الذي أطفال
ــا، وحمــى فيروســية(، جــراء امليــاه  الضنــك، واملالري
الراكــدة وانتشــار البعــوض، كمــا قمــت بدفــع تكاليــف 
تفــوق طاقتــي إلصــالح أضــرار املنــزل مــن الســيول”.
    أمــا رؤى هشــام ) 32 عــام، مــن تعز(فتقــول: 
طفــالن،  ولــدي  مغتــرب،  وزوجــي  متزوجــة،  إنــي 
املنــزل  يف  شــيء  بــكل  بالقيــام  مكلفــة  أصبحــت 

وخارجــه.
   وتضيــف: البيئــة والتنــوع املناخــي أثــر ســلًبا 
األمطــار  نــزول  عنــد  فمثــال  حياتنــا،  وإيجاًبــا يف 
فــإن اآلبــار املوجــودة والقريبــة متتلــئ، ويكــون مــن 
ــًدا، ولكــن  ــاء وســقي احملصــول جي ــب امل الســهل جل
عنــد نــزول األمطــار بغــزارة فــإن احملاصيــل تدمــر، 
األمطــار،  غــزارة  بســبب  يتضــرر منزلنــا  وأحياًنــا 

وتبتــّل بعــض املــواد الغذائيــة األساســية وتنتهــي.

تقارير
    “تفاقــم أزمــة تغيــر املنــاخ تلحــق أضــراًرا 
يتوقــع  إذ  االقتصــادي  اليمــن  مبســتقبل  وتهديــًدا 
ــى  ــي عل ــي أن ينكمــش االقتصــاد اليمن ــك الدول البن
املــدى املتوســط بنســبة تصــل إلــى %24 بحلــول عــام 
2050 بســبب تغيــر املنــاخ الــذي يؤثــر يف فــرص 
الغذائــي  واألمــن  الغــذاء  أزمــة  وتفاقــم  العيــش، 
وزيــادة األوبئــة واألمــراض يف ظــل الوضــع الصحــي 
املتدهــور”. هــذا مــا جــاء يف تقرير لــوزارة التخطيط 
والتعــاون الدولــي لشــهر نوفمبــر مــن العــام 2020.
الســنوات  خــالل  أنــه  التقريــر،  وأوضــح     
اخلمــس األخيــرة ومنــذ العــام 2015 ضربــت اليمــن 
أعاصيــر عديــدة منهــا )تشــاباال، ومكونــو، ولبــان(  
ــاة  ــات واســعة النطــاق وأودت بحي وتســببت بفيضان
يف  باملليــارات  خســائر  عــن  وأســفرت  العشــرات 
املمتلــكات املاديــة والبشــرية وأيضــا تأثــر القطــاع 

بذلــك. الزراعــي 
خــالل  أنــه  إلــى،  التقريــر  أشــار  فيمــا      
ــرة والســيول التــي  العــام 2020 أدت األمطــار الغزي
إلــى  أغســطس  إلــى  أبريــل  شــهر  مــن  اســتمرت 

تضــرر نحــو 599,95 أســرة, العديــد منهــم نازحــون، 
حيــث تأثــرت 21 محافظــة مينيــة ونحــو 189 مديريــة 
متضــررة، وتــويف 44 شــخًصا مــن املنخفــض اجلــوي 
وهطــول األمطــار الشــديد, وتضــررت العديــد مــن 
ــا ملــا ذكــره  اململــكات اخلاصــة والعامــة.  وذلــك وفًق
تقريــر األوتشــا بعنــوان )حملــة إنســانية حــول الســيول 

4 أكتوبــر 2020(.
لالحتياجــات  العامــة  للنظــرة  وثيقــة  ويف    
دهــا  اإلنســانية يف اليمــن صــدرت للعــام  2021 وحَّ
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، جــاء فيهــا: أن 
اليمــن ُصنفــت ضمــن الــدول األقــل تأهًبــا للصدمات 
ــاخ،  ــر املن ــر عرضــة لتغي ــدول األكث ــني ال ــة وب املناخي
ــار مــن األراضــي الزراعــة  فقــد تضــرر 4.609 هكت
بســبب اجلــراد والتنــوع املناخــي الــذي ســبب خســائر 

زراعيــة تقــدر بنحــو 222 مليــون دوالر أمريكــي.
التغيــر  التــي تســبب بهــا  النتائــج      وحــول 
يف  تفاقــم  وجــود  علــى  الوثيقــة  ركــزت  املناخــي 
اجلافــة  املناطــق  يهــدد  الغذائــي،  األمــن  انعــدام 
والســاحلية خصوًصــا لــدى األســر التــي حتتــرف 
الزراعــة وتربيــة املواشــي، باإلضافــة إلــى نضــوب 
عــن  الناجــم  والتصحــر  ببــطء  امليــاه  مصــادر  يف 
توافــر  يف  ســتؤثر  الــذي  الزراعيــة  الضغــوط 
األراضــي الزراعيــة الصاحلــة للزراعــة واحلصــول 

اآلمنــة. الشــرب  ميــاه  علــى 
     وعــن اخلطــر القائــم مــن هــذه التغيــرات 
أن هنــاك خطــًرا علــى األســر  الوثيقــة  أوضحــت 
وجــه  علــى  واألطفــال  النســاء  وعلــى  عموًمــا 
هــذه  تضــرًرا,  األكثــر  الفئــة  كونهــم  اخلصــوص؛ 
التغيــرات تتســبب يف ســوء التغذيــة ومــا يرتبــط بــه 
مــن وفيــات وآثــار أخــرى طويلــة األمــد علــى منــو 
الطفــل ال ميكــن تداركهــا. كمــا أنهــا تتســبب يف كثــرة 
حــاالت الهجــرة الداخليــة ومتثــل ضغًطــا وإنهــاًكا 

التحتيــة. للبنيــة 

املرأة والتغيرات املناخية
اإلدارة  )مديــرة  الغولــي  فاطمــة  تقــول       
العامــة للمــرأة والبيئــة التابعــة لهيئــة حمايــة البيئــة(: 
ــة  ــة االجتماعي ــة أثــرت يف البيئ إن التغيــرات املناخي
تأثيــًرا كبيــًرا، فهــي تؤثــر يف املــرأة عامــة واملــرأة 
الريفيــة علــى وجــه اخلصــوص، فيكــون التأثيــر مــن 
ناحيــة جلــب امليــاه ومــن جانــب الزراعــة والرعــي، 
ــة  ــا، حــني تنتشــر األوبئ ــر صحّيً ــون التأثي ــك يك كذل
املصاحبــة للتغيــر املناخــي عبــر جلــب النفايــات التــي 
جترفهــا الســيول  إلــى اآلبــار واألحــواض واألراضــي 
فتكــون بــؤرة لألوبئــة، وتــؤدي إلــى تدهــور احلالــة 

الصحيــة للمــرأة والطفــل.

   وتــرى الغولــي “أن املــرأة تتحمــل جــزًءا كبيــًرا 
مــن املشــاركة اجملتمعيــة ويف إحيــاء هــذه األرض، 
فتقــوم باحلفــاظ علــى مواردهــا الطبيعيــة بشــتى 
الوســائل املمكنــة، حيــث تتخــذ التدابيــر الالزمــة 
للحفــاظ علــى بيئــة محيطــة نظيفــة وصحيــة خاصــة 
ألســرتها، وتســاعد نفســها علــى عمليــة االكتفــاء 
املســتخدمة،  األشــياء  تدويــر  إعــادة  عبــر  الذاتــي 
وعمليــة الزراعــة املنزليــة التــي قــد حتقــق لهــا اكتفــاء 

ــر ســبل العيــش”.  ــة توفي مــن ناحي
   وتضيــف »لصــوت األمــل«: نحــن بوصفنــا 
»إدارة امــرأة” نقــوم بعمــل برامــج توعيــة حــول كيفيــة 
التعامــل مــع نوعيــة األغذيــة واحلفــاظ علــى الطفــل 
معــه،  واالنســجام  املناخــي  التنــوع  مــع  والتعامــل 
وبرامــج عــن أهميــة الزراعــة املنزليــة يف األســطح 
ــج األخــرى  ــن البرام ــر م ــة، والكثي ــق املنزلي واحلدائ
ــر تســاعدها يف  ــرأة يف أخــذ تدابي ــي تســاعد امل الت

حياتهــا اليوميــة.

التنوع املناخي للمرأة الريفية
ــي  ــرأة واألضــرار الت ــث عــن امل     وعــن احلدي
ــة  ــرأة الريفي ــوع املناخــي كان للم ــل التن ــا بفع تصيبه
حميــد  ناديــة  املهندســة  ذكرتهــا  عديــدة  تأثيــرات 
الزراعــة  بــوزارة  الريفيــة  التنميــة  إدارة  )مديــرة 
والــري والثــروة الســمكية- عــدن( قائلــة: إن التغيــر 
البيئــي واملناخــي أثــر ســلبّيًا يف احليــاة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة للمــرأة الريفيــة، وأنتــج أضــراًرا كبيــرة 
املســتويات،  مختلــف  يف  مجتمعهــا  ضمــن  عليهــا 
تلــك  ملواجهــة  واالســتعداد  التهيــؤ  لعــدم  وذلــك 

التغيــرات.
     وتشــرح ناديــة: املــرأة الريفيــة تعــدُّ عنصــًرا 
أساًســا يف إدارة املــوارد الطبيعيــة واحلفــاظ عليهــا 
وذلــك يف حــال متكينهــا واســتغاللها اســتغاللًا أمثــل.
    مؤكــدة، أن الــوزارة قصــرت كثيــًرا يف دعــم 
لعــدم  تقدميهــا،  يجــب  التــي  واألنشــطة  البرامــج 

توفــر امليزانيــة املعتمــدة لدعــم األنشــطة.
    وأشــارت ناديــة إلــى الــدور الكبيــر الــذي 
ــاو،  ــل الف ــه املنظمــات واملؤسســات املانحــة مث تقدم
وغيرهــا،  الدوليــة  والهجــرة  األحمــر،  والصليــب 
لتقــدمي الــدورات التدريبيــة واملشــروعات والبرامــج 

اخملتلفــة لدعــم املــرأة الريفيــة.
   وتقتــرح املهندســة ناديــة توصيــات للحــدِّ مــن 
ــد  ــة: الب ــة، قائل ــرأة الريفي ــي تواجــه امل األضــرار الت
مــن وجــود تنســيق مباشــر مــع اإلدارة العامــة لتنميــة 
املــرأة الريفيــة، لتزويــد اجلهــات املعنيــة باحلاجــات 
مبعرفــة  املعنيــة  كونهــا  والضروريــة  األساســية 
األضــرار اخملتلفــة التــي تواجــه املــرأة خاصــة مــن 

ناحيــة التغيــر املناخــي، وتقــدمي دعــم مــادي مباشــر 
للمــرأة الريفيــة عبــر مشــروعات التنميــة املســتدامة 

ــة.  ــة والبيئي ــرات املناخي ــة التغي ملواجه

تفاقم عدم املساواة
املقطــرى )مديــر عــام  الغفــور      غــادة عبــد 
حلمايــة  العامــة  بالهيئــة  املناخيــة  التغيــرات  وحــدة 
البيئــة( تقــول لـ«صــوت األمــل« : إن املــرأة لهــا دور يف 
إدارة املــوارد الطبيعيــة واحلــد مــن اســتنزافها ويتجلــى 
ذلــك يف الوضــع االجتماعــي البــارز الــذي حتتلــه يف 
اجملتمــع، حيــث إنهــا يف املنــزل تديــر املــوارد الطبيعيــة 
املتوفــرة كاملــاء والطعــام والطاقــة،  ولهــا دور يف احلــدِّ 
التقليــل مــن  الــذي يســهم يف  مــن اإلســراف األمــر 

اخمللفــات البيئيــة.
      وأضافــت: املــرأة الريفيــة لهــا دور كبيــر يف 
ــات  ــا العملي ــة خصوًص ــى الســالمة البيئي ــاظ عل احلف
ــا  ــي، كم ــي واحليوان ــة املتنوعــة بشــقيها النبات الزراعي
حتــرص علــى تــاليف أضــرار اإلفــرازات البيئيــة يف 

ــل. احلق
    »للتغيــر املناخــي تأثيراتــه الكبيــرة والواضحــة 

يف النســاء، نتيجة لعدم املســاواة بني اجلنســني فيؤدي 
ــمَّ  ــة، ومــن ث ــل الزراعي ــى تلــف احملاصي ــاخ إل ــر املن تغي
قلــة الغــذاء وزيــادة أعبــاء املــرأة، ونــدرة امليــاه املنزليــة 
واللجــوء إلــى امليــاه امللوثــة وقضــاء املــرأة وقًتــا أطول يف 
توفيــر امليــاه علــى حســاب رعايتهــا لنفســها وأســرتها 

وتعليمهــا.« حســب ملــا اســتعرضته غــادة املقطــري.
يــؤدي  التغيــر املناخــي     وواصلــت قولهــا: إن 
إلــى زيــادة النــزوح والهجــرة اإلجباريــة، ممــا يزيــد مــن 
ضعــف املــرأة ومعاناتهــا، ويــؤدي إلــى نشــوء صراعــات 
علــى املــوارد الطبيعيــة بخاصــة املــوارد املائيــة، وهــذا 
يُحــدث خســائر يف األرواح، ويزيــد مــن العنــف ضــد 

املــرأة، كمــا يزيــد مــن معــدل الوفيــات بــني النســاء.
    ولتقــدمي معاجلــات تخفــف مــن معانــاة املــرأة 
مــع التغيــرات املناخيــة والبيئــة أكــدت املقطــري أهميــة 
واخلــاص  العــام  القطاعــني  بــني  املشــترك  التعــاون 
ومنظمــات اجملتمــع املدنــي واألفــراد؛ ألجــل التصــدي 
للتحديــات البيئيــة والتغيــرات املناخيــة عبــر حزمــة 
مــن اإلجــراءات واألنشــطة التــي تســهم يف احلــدِّ مــن 
ــاخ واإلســهام  انعكاســات املشــكالت البيئيــة وتغيــر املن

يف التنميــة املســتدامة للمجتمعــات .

املرأة يف مواجهة مع البيئة والتغير املستمر للمناخاملرأة يف مواجهة مع البيئة والتغير املستمر للمناخ

عدن”  والسكان-  العامة  الصحة  وزارة  يف  واإلسعاف 
وصحة  املناخي  التغير  بني  وثيق  ترابط  هناك  يقول:  
مرضية  تأثيرات  تتضمن  حيث  طرق،  وبعدة  اإلنسان 

مثبتة و مصاحبة للبيئة املناخية الغير مستقرة.
احمليطة  البيئة  أن  األمل«،  لـ«صوت  وأضاف    
احلرارة،  درجات  وتقلب  كزيادة  للمناخ  املستمر  والتغير 
التغيير يف أمناط هطول األمطار، وارتفاع مستوى سطح 
الكائنات  انتشار  يف  تساعد  البيئية،  والتغيرات  البحر 

احلية الضارة.
  وأكد ، أن تلك العوامل ساعدت يف ظهور أنواع 
مرضية جديدة منها قد كانت انقرضت مثل وباء الكوليرا، 
كما لعبت دوراً كبيراً يف زيادة نسبة األمراض الفيروسية 
والطفيلية احملمولة مثل املالريا، حمى الضنك وغيرها.

تؤثر  املناخية  التأثيرات  أن  احلبيشي،  قال  كما 
مهددة  مناطق  يف  يعيشون  الذين  على  خاص  بشكل 
بالعواصف الساحلية واجلفاف، وأيضاً الذين يعانون من 

ظروف الفقر وكبار السن واجملتمعات املهجرة .
ويف أطار الدور الذي يقدمه القطاع الصحي للحد 
من انتشار األمراض واخذ التدابير الالزمة قال لـ«صوت 
األمل«، أن القطاع الصحي يقوم بتعزيز الوقاية من األوبئة 
عبر رفع مستوى التأهب من أجل التصدي لألوبئة بشكل 

سريع، والتثقيف والتوعية من أجل إبراز أهمية اخملاطر 
واملنصفة  الشاملة  واملشاركة  األوبئة،  هذه  على  املترتبة 
هشة،  ظروف  يعيشون  للذين  خاص  اهتمام  ايالء  مع 

ويواجهون أكبر احتماالت اإلصابة باألوبئة.

حياة وصحة املواطن 

    وتوضح “الدكتورة عبير محمد طبيبة عامة” ، 
أن التغير املناخي له تأثيرات واسعة وغير محدودة على 
وتتوسع  يزداد اخلطر  الوقت  مرور  ومع  األفراد،  صحة 
بؤرة اخلطورة لدى األمراض املصاحبة للتقلبات املناخية 
كتقلبات  مباشر  بشكل  تأثيرها  يأتي  والذي   ، املفاجئة 
التي  مباشر  غير  و  الطبيعية،  والكوارث  احلرارة  درجة 

تكون مرتبطة بالنزوح والصراع على املوارد األساسية .
يعمل  الذي  القيري  ابوبكر   « يرى   جانبه  من    
كممرض يف إحدى مستشفيات صنعاء” ، أن  للبيئة تأثير 
الظروف  اإلنسان خاصة يف مثل هذه  كبير على صحة 
الصعبة التي متر بها البالد، واألوضاع املعيشية املتردية 
وصحة  حياة  على  سلبي  بشكل  تأثيراتها  من  زادت 

املواطن .
أهم  من  أن  األمل«،  لـ«صوت  القيري  وأضاف 

واألوبئة  األمراض  تفشي  يف  ساهمت  الذي  األسباب 
وواسع،و  كبير  بشكل  بالبيئة  املضرة  اخمللفات  النتشار 
بدورها  التي  واحلشرات  البعوض  بنقل  تتسبب  الذي 
تنقل األمراض اخملتلفة، وبالتالي تضر بصحة اإلنسان، 
املناخي  التغيرات  تسببها  التي  األمراض  إلى  باإلضافة 
وتقلبات الفصول، والتي لها دور كبير يف انتشار احلميات 

واألنفلونزا وغيرها. 
  

احلاجة إلى بيئة طبيعية
للتأثيرات النفسية التي يتسبب بها    أما بالنسبة 
التغير البيئي واملناخي على لألفراد.. تقول “األخصائية 
يف علم النفس وفاء سعد”، أن البيئة والتغيرات املناخية 
األشخاص  نفسية  على  كبيرة  وبصورة  واضح  تأثير 
خاصة املتضررين من تلك التغييرات ، بل وتتحكم أيضاً 

يف مستوى اإلبداع لديهم .
   وتقول لصوت األمل، أن حجم التغييرات البيئية 
واملناخية مرتبط بالصحة النفسية لألفراد ، فمثال درجة 
احلرارة املرتفعة تسبب إجهاد وحالة من التوتر واالكتئاب 
والقلق املفرط فيه والعصبية على عكس درجة احلرارة 
املعتدلة واملنخفضة؛ كما تلعب التغييرات دور مهم على 

احلالة النفسية للفرد خاصة يف مرحلة العالج .
أن  البد  نفسيني  كأخصائيني  نحن   ، وتؤكد     
نعرف أوالً البيئة التي أتى منها املريض لنقوم بعد ذلك 
والتخفيف  العالج،  املناسبة يف مرحلة  البيئة  باستخدام 

من الضغوط النفسية لدية .

   مبينه، أن اإلنسان يف حاجة ماسة يف كل مرحلة 
األماكن  مثل  نظيفة  طبيعية  بيئة  إلى  الذهاب  وأخرى 
الواسعة الغنية باألشجار أو البحار ملا لها من أثر كبير 
للمساعدة يف التخلص من أعباء احلياة التي تؤثر بشكل 

سلبي على نفسية الشخص.

صحة االنســان بني كفــوف   التغيرات البيئية واملناخيةصحة االنســان بني كفــوف   التغيرات البيئية واملناخية



منال أمني
صوت األمل

ريادة شباب
»ريادة  مبادرة  )رئيس  الصمد  عبد  نبيل  بشار 
املبادرة  إن  األمل”:  لـ”صوت  يقول  تعز(  يف  شباب« 
تهدف إلى توعية اجملتمع بأهمية احملافظة على البيئة 
احمليطة به باستمرار للوقاية من األمراض، حيث نفذت 
عدًدا من األنشطة يف اجملاالت البيئية داخل احملافظة، 
أبرزها نشاط )كليتي نظيفة( الذي أجُِنز بالشراكة مع 

جامعة تعز داخل كلية الطب وكلية العلوم التطبيقية.
أُجِريت حملة نظافة واسعة يف    وأضاف قائلًا: 
الشباب  من  عدد  مبشاركة  وذلك  »الدحي”  منطقة 
أبناء  من  حقيقي  تعاوٌن  هناك  وكان  املنطقة،  وأبناء 

اجملتمع.
أبرز  من  لعل  بشار:  يقول  التحديات  وحول     
عدم  تعز  يف  املبادرات  عمل  تواجه  التي  الصعوبات 
لهم،  املقدمة  بالتوعية  اجملتمع  أفراد  بعض  تقبل 
واملتعلقة بأهمية احلفاظ على البيئة لضمان سالمتهم، 
باإلضافة إلى قلة تنفيذ مثل هذه األنشطة يف الوقت 
الالزمة  واإلمكانات  الدعم  توفر  عدم  بسبب  الراهن 
واحلقيقي  االيجابي  وتأثيرها  استدامتها  تضمن  التي 

يف اجملتمع .

سفراء االخضرار
مؤسسة  ذته  نفَّ االخضرار”  سفراء  “مشروع 
من  بتمويل   )CPDS( اجملتمع  وحماية  تنمية  أنصار 
مدينة  يف  اخلارجية،  الثقافات  لتبادل  األملاني  املعهد 
مختلف  تشجير  عملية  وتضمن   ،2017 عام   عدن 

املديريات واحلفاظ على املسطحات اخلضراء.
)املديرة  الرحمن  عبد  وحدة  أوضحت  وقد 
األمل«  لـ«صوت  املشروع(  ومديرة  للمؤسسة  التنفيذية 
مبشاركة  شهرين  استمر  الذي  التطوعي  املشروع  أن 
اجلامعات  خريجي  من  وشابة  شاًبا  من30  أكثر 
االهتمام  بضرورة  اجملتمعي  الوعي  نشر  إلى  هدف 
باملسطحات اخلضراء يف مختلف املديريات، وبأهمية 
حدوث  من  األرض  حماية  يف  يساعد  الذي  التشجير 
احمللية  البيئة  حتسني  على  والعمل  للتربة،  اجنراف 

داخل املدينة لإلسهام يف اعتدال درجة احلرارة.

أول متحف بحري 
يف  املستدامة  والتنمية  للبيئة  اليمنية  اجلمعية 
حتقيق  إلى  وتسعى   2002 يوليو  يف  أنشئت  عدن, 
اإلسهام الفاعل يف توعية املواطن، ورفع مستواه العلمي 
فيما  خصوًصا  بالبيئة،  املتعلقة  األمور  يف  والثقايف 
يتعلق بتلوث الهواء واملاء والتربة وحماية مصادر الثروة 
الطبيعية يف البالد واحملافظة عليها، وذلك بالتعاون مع 

اجلهات اخملتصة.
نيازي مصطفى )أمني عام اجلمعية اليمنية للبيئة 
:نفذت  األمل«  لـ«صوت  يقول  املستدامة(  والتنمية 
يف  اليمن  مستوى  على  بحري  متحف  أول  اجلمعية 
شملت  توعية  بأنشطة  قامت  كما  “البريقة”,  منطقة 
ألعضاء  الفكرية  واملسابقات  البيئي  الرسم  فعاليات 
مدارس  البيئة يف  ومعرض  نظافة،  وحمالت  اجلمعية 

عدن.
فصلية  نشرة  أصدرت  اجلمعية  أن  إلى  وأشار 
أُِقيمت  التي  البيئة  باألنشطة  تُعنى  »بيئتنا”  بعنوان 
البيئية على مستوى  يف عدن، وكل ما يتعلق بالقضايا 
العمل  عن  توقفت  اجلمعية  أن  ومع  والعالم،  اليمن 

أنه  إال  الصراع  بسبب  املاضية  القليلة  األعوام  خالل 
يجري حالّيًا إعادة الترتيب إلعادة النشاط من جديد 

 20 يف  للبيئة  الوطني  باليوم  لالحتفال  واالستعداد 
فبراير لعام 2022.

شبكة املناصرة الشبابية
الشباب  شبكة  نشاط  نيازي  استعرض  وقد     
التي  عدن،  يف   )YASD( املستدامة  للتنمية  املناصرة 
الداعية  الشبابية  اجلهود  وحشد  املناصرة  على  تقوم 
اليمن، مثل  املناخي يف  التغير  آثار  العمل ملعاجلة  إلى 

زيادة معدل هطول  وتأثير  املناطق،  اجلفاف يف بعض 
وارتفاع  والفيضانات،  أخرى،  مناطق  يف  األمطار 

مستوى سطح البحر، وارتفاع درجة احلرارة وغيرها.
كما أضاف قائلًا: إن الشبكة تعمل على رفع الوعي 
تستهدف  توعية  حمالت  عمل  طريق  عن  اجملتمعي 
اجملتمع، وذلك عبر النزول امليداني واحلديث مع أفراد 

اجملتمع املتضرر من تأثير التغيرات املناخية.
وأشار نيازي إلى أن الهيئة العامة حلماية البيئة 
حملة  لتنفيذ  الشبكة  يف  الشبابية  املبادرة  فكرة  تبنت 
مبشاركة  تستاهل(  عدن  ونظيفة،  آمنة  )عدن  نظافة 
100 شاب وشابة يف فبراير 2021 تزامًنا مع االحتفال 
الوطني للبيئة, وهدفت إلى تنظيف ساحل جولد مور 

وكان له تأثير قوي يف املستوى اجملتمعي واإلعالمي.

مدد شباب
مختلفة  أنشطة  تنفذ  شباب(  )مدد  مبادرة      
حيث  اليمن،  يف  البيئة  على  احلفاظ  مبجال  تتعلق 
قامت بغرس األشجار يف بعض املناطق يف تعز،  ورفع 
اخمللفات، وبناء الرصيف املهدم، وتوعية أفراد اجملتمع.
يوضح  رشيد  ياسني  للمبادرة  التنفيذي  املدير 
إلى  أنشطتها  يف  تسعى  املبادرة  أن  األمل«  لـ«صوت 
املتجولني  والباعة  احمللي،   اجملتمع  أفراد  استهداف 
التوعية  عبر  باشا”  “بئر  جولة  شوارع  يف  خصوًصا 
للتقليل  البيئة بطرق سليمة  كيفية احلفاظ على  حول 

من اإلصابات بأي أمراض أو أوبئة.
ولكل نشاط ينجز هناك صعوبات، يقول ياسني: 
التفاعل  عدم  هي  بها  منر  التي  التحديات  أهم  إن 
للقمامة  براميل  يوفر  ال  والتحسني  النظافة  فصندوق 
يف تلك املناطق، وعدم إزالة اخمللفات يومّيًا، األمر الذي 
وتدهور  واألوبئة  األمراض  وتفشي  تكدسها  إلى  يؤدي 

الوضع البيئي.
وأضاف: هناك حتديات واقعة على الوضع البيئي 
ومن  تزداد،  املدينة  جتاه  مسؤوليتنا  جعلت  تعز  يف 
البسطات  رفع  يف  الدولة  تعاون  عدم  التحديات  تلك 
ووضعها يف أسواق منظمة، وعدم توفر ميزانية مناسبة 
ودعم الزم إلقامة أنشطة ومشروعات حقيقية ومؤثرة 
تفاعلًا  تفاعل اجملتمع  إلى عدم  باإلضافة  ومستدامة, 

إيجابّيًا مع البرامج املتعلقة بالبيئة.

جمعية احلياة البيئية 
العام  )األمني  علي  غيالن  هاني  املهندس       
جلمعية احلياة للبيئة واملياه يف عدن( يستعرض نشاط 
يف  الشبابية  املبادرات  على  اعتمدت  التي  اجلمعية 

تنفيذ برامجها ومشروعاتها املتعلقة بالبيئة.
أكثر  اجلمعية  حققت  األمل(:  لـ)صوت  قال  و 
التوعية  رئيسة  بدرجة  استهدفت  وفعالية  نشاط  من 
األنشطة  من  عدد  نُفِّذت  وقد  البيئة،  على  للحفاظ 
البيئية مبناسبة اليوم الوطني للبيئة املوافق 20 فبراير 
لشاطئ  نظافة  حملة  شملت  املاضية،  الفترات  خالل 
)البربرية( بالتعاون مع شباب وشابات من أبناء مديرية 
العاملي  اليوم  مبناسبة  علمية  ندوة  وتنفيذ  البريقة، 

للمياه 22 مارس يف جامعة عدن.
به  قامت  الذي  امليداني  النزول  إلى  وأشار 
مبادرات شبابية إلى بعض املدارس يف مديرتي ) املعال 
بيئية استهدفت طالب  لتنفيذ حملة توعية  والتواهي( 
املدارس اإلعدادية، كما ُعِملت دورات تدريبية يف مجال 
من إلى ثالث فئات  تدوير اخمللفات خاصة بالنساء ُقسِّ
) املهمشات، النازحات، املقيمات( وذلك لالستفادة من 

عملية التدوير.

حنني الوحش
صوت األمل

االثار  من  البيئة  حتمي  التي  القوانني  تعددت 
السلبية للنشاط البشري عليها حيث طرحت العديد من 
القوانني والنظم الدولية اضافة الى احمللية حلماية البيئة 
الطبيعية بكافة صورها واشكالها وحتقيق االستدامة لها 
البيئية  والسالمة  والصحة  االمن  توفير  بضرورة  يقينا 

ومعاجلة املشكالت واتخاذ االجراءات الالزمة.

اتفاقات دولية حلماية البيئة
بالبيئة  تختص  دولية  اتفاقيات  عدة  اليمن  وقعت 
لتكون  عليها  واحلفاظ  حلمايتها  ومواردها  الطبيعية 
االتفاقيات  هذه  ومن  البشرية  للحياة  ومالئمة  صاحلة 
اتفاقيات متعلقة باحلفاظ على النباتات واحليوانات يف 
اتفاقيات   ،1923 عام  لندن  ووقعت يف  الطبيعية  حالتها 
منع تلوث البحار الناجم عن النفايات والتي كانت ايضا 
ملكافحة  الدولية  االتفاقيات  1972م،  العام  يف  لندن  يف 

التصحر للعام 1994.
ويف نفس السياق كان هناك ايضا اتفاقية تغير املناخ 
للعام1995م   30 رقم  بالقانون  املصادقة عليها  والتي مت 
اخلطرة  النفايات  بنقل  التحكيم  بشأن  بازل  واتفاقية 
عليها  املصادقة  مت  والتي  احلدود  عبر  منها  والتخلص 
يف القانون رقم 32 لسنة 1995م والعديد من االتفاقيات 
التي بلغ عددها حوالي 28 اتفاقية لتعزيز التعاون الدولي 

واالقليمي بأشكال مختلفة واحلفاظ على بيئة امنه.      

قوانني بيئية صارمة حلماية البيئة 
يف إطار القوانني اليمنية التي حتمي البيئة واملوارد 
الطبيعية من خطر االستخدام البشري اوضح القاضي 
واملشاريع  االعضاء  شؤون  دائرة  رئيس  غالب  سليمان 
بنادي قضاة اليمن ان هناك قوانني بيئية صارمة ومتعددة 
حفظت احلقوق البيئية مثل حماية الهواء والتربة، املياه 

والبحار، النباتات والثروة احليوانية.
كما استعرض القاضي سليمان بعض من نصوص 
لسنة   26 رقم  قانون  احداها  كان  والتي  القوانني  هذه 
او  طبيعي  شخص  كل   « ان  يتضمن  كان  والذي   1995
اعتباري قام او تسبب بتصريف أي مادة ملوثة عمدا يف 
املياه او التربة او الهواء يف اجلمهورية اليمنية فأحدث 
عشر  عن  تزيد  ال  مدة  بالسجن  يعاقب  بالبيئة  ضررا 
كذلك  املناسبة«  املادية  بالتعويضات  احلكم  مع  سنوات 
خصصت عدة مواد حلماية البيئة واالحياء البحرية يف 

القانون رقم 2 لسنة2006 م.
من  الكثير  وجود  على  سليمان  القاضي  واوضح 
القوانني البيئية حلماية الطبيعة متمثلة يف القانون رقم 
احليوانية  الثروة  وحماية  بتنظيم  2007خاصا  17لسنة 
بحماية  خاصة  مواد  ووجود  تقريبا،  مواد   4 واحتوى 
االشجار والزراعة والتي نص عليه القانون رقم 20 لسنه 
1998 والقانون رقم 25 لسنه 1999م بشأن تنظيم تداول 
مبيدات اآلفات النباتية وكذلك وجود قانون يتعلق بنقل 

النفايات والنظافة العامة رقم 39 لسنه 1999م.
واكد القاضي سليمان ان هناك فجوات كبيرة بني 
تدني  بسبب  وذلك  والواقع  القوانني  هذه  مثل  تطبيق 
الوعي القانوني وتدني مستوى تنفيذ مثل هذه االجراءات 
من قبل املؤسسات املعنية باإلضافة الى ضعف الرقابة 
واملساءلة وتدني العمل بإجراءات شفافة ونزيهة وبقاعدة 

بيانات وطنية.

اراء مختلفة لذوي االختصاص 
هناك  بان  العديني  الرقيب  عبد  القانوني  يرى 
قوانني كثيرة للبيئة وجدت ولكن انعدم تطبيقها ولم تنفذ 
بانها  القضاء  يعتبرها  بأن  االمر  بل وقد يصل  االحكام 

مسائل عادية وغير مهمة مقارنة بالقضايا االخرى .
اما مبا يتعلق باملسببات التي متنع تطبيق القوانني 
بالبيئة  ضد  ممارسات  عدة  هناك  ان  العديني  فيقول 
فالقضاء  يوقفها  الذي  الصارم  واالجراء  الردع  تلقى  ال 
لعدم وجود  البيئة  ينظر يف مسائل  نادرا ما  بشكل عام 
الوعي البيئي الكايف ولعدم وجود شكاوي من قبل االفراد 
انفسهم ملثل هذه القضايا بل اصبح االفراد يتعاملون مع 
يتصرفون  لهم  خاصة  ملكية  اراضيهم  ان  مببدأ  االمر 
البيئة  باألضرار  مبالني  غير  شاؤوا  ما  كيف  فيها 
املصاحبة للتصرفات العشوائية لهم  وال يوجد من يسلط 

النظر عليهم ويحاسبهم 
شعبة  وجود  عدم  يف  تكمن  العوائق  ان  موضحا 
هذه  ظل  ويف  وحاليا  البيئي  القضاء  يف  متخصصة 

االوضاع هناك تخريب واضح للبيئة يف عدة امور متمثلة 
يف البناء العشوائي يف االراضي الزراعية، قطع االشجار 
بشكل  واالسمدة  املبيدات  استخدام  التحطيب،  لغرض 
عشوائي وغير مدروس وغياب الدور القانوني والرقابي.
بالهيئة  االعالم  الضياني مسؤولة  االء  اكدت  فيما 
التي  القانونية  البنود  ان  البيئة- صنعاء  العامة حلماية 
جزئي  بشكل  ولكن  تطبيقها  يتم  البيئة  حلماية  وضعت 
الصناعية واخلدمية  املنشآت  البيئي على  التفتيش  مثل 
حتى ان هناك نصوص ال تطبق منذ بدأ الصراع الدائرة 
مثل حماية األنواع املهددة باالنقراض حتى أصبحنا نرى 
وغياب  وذلك بسبب اجلهل  عليها  لالعتداءات  ممارسة 
تقوم  كانت  التي  اخملتصة  اجلهات  من  عليها  الرقابة 

بدورها ولو بشكل جزئي.
يف  وفعال  كبير  دور  االعالم  لوسائل  ان  مؤكدة 
عملية التوعية اجملتمعية على أهمية احلفاظ على البيئة 
والضغط على صناع القرار يف تطبيق القانون على ارض 

الواقع.
بيئية مختلفة مت تسليط  ان هناك قضايا  مضيفة 
الوسائل االعالمية ومت طرح احللول  الضوء عليها عبر 
يكن  ولم  القضايا  هذه  الالزمة حول  التوعية  ونشر  لها 
الدور القائم على االعالم مقتصرا على ذلك وحسب بل 
كان للدور االعالمي الشأن االكبر يف حتريك الرأي العام 
يف  القانونية  البنود  تطبيق  على  القرار  متخذي  إلجبار 

مثل هذه القضايا. 
ويف نفس السياق تقول احملامية ناهد جمال هناك 

الطبيعة  وحماية  بالبيئة  املتعلقة  القوانني  من  الكثير 
فاليمن  الغرض  فعالة والتؤدي  القوانني غير  ولكن هذه 
يعاني من قضايا بيئية واستغالل سيئ للموارد والتدهور 

املستمر ملحوظ يف هذا اجلانب .
التوجه  جعلت  الراهنة  االوضاع  ان  على  مشددة 
اجلانب  هذا  وجتاهلت  االخرى  للمشكالت  القضائي 

بشكل كبير .
ويعتقد احملامي توحيد شاهر ان من اهم االسباب 
التي خلقت القضايا البيئية هي غياب الوعي وعدم توفر 
االرشادات الدورية قبل القانون الذي يعد اساسا قاصر 

يف تأدية مهامه وضبط اخملالفات املتعلقة بالبيئة .
النوع  بهذا  اخملصصة  للقضايا  بالنسبة  اما 
نيابات  انشاء  يتم  لم  انه  شاهر  اوضح  املشكالت  من 
متخصصة بالبيئة وان اساس املشكلة هي تفنيد القانون 
البيئية  املشاكل  لبعض  ليظل حجة منشأة  تنفيذه  وعدم 
والنصوص  القوانني  بتنفيذ  املعنية  للجهات  وكذلك 

الدستورية التي حتمي البيئة العامة.
عدنان  القانون  رجل  اعتبر  سبق  ما  وعلى خالف 
مدهش ان كل القوانني البيئة املوجودة جاءت نصوصها 
من  الطبيعية  واملوارد  البيئة  وحماية  لردع  واضحة 

االستخدام السيئ لألفراد .
اخملالفات  من  كغيرها  البيئية  القضايا  ان  مؤكدا 
القوانني  وتطبق  اجراءات  ضدها  يتخذ  والقضايا 
واحملكمة  النيابة  قبل  من  جتاوزات  أي  ضد  واالحكام 

اخملتصة.

رؤى شبابية14

الشباب ودورهم يف التوعية اجملتمعية بأهمية احلفاظ على البيئةالشباب ودورهم يف التوعية اجملتمعية بأهمية احلفاظ على البيئة

نظم قانونية تدير البيئةنظم قانونية تدير البيئة

نيازي مصطفى 
 أمني عام اجلمعية اليمنية للبيئة

    أصبح موضوع البيئة والتغير املناخي خالل األعوام األخيرة يشغل كل القائمني من ذوي االختصاص واجلهات املعنية 
بالبيئة، وكذا املنظمات الدولية واحمللية التي تسعى إلى التخفيف من آثار التغير املناخي على األرض واإلنسان، وتسهم يف 

رفع الوعي اجملتمعي بأهمية احملافظة على البيئة والترشيد الستخدام الطاقة النظيفة.
   »صوت األمل” تسلط الضوء على بعض األعمال الشبابية التي أسهمت يف رفع الوعي اجملتمعي بأهمية احلفاظ على 

البيئة والوقاية من األوبئة، لإلميان الكامل بقدرات وإمكانات الشباب وتأثيرهم الكبير يف الواقع اجملتمعي.
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علياء محمد 
صوت األمل

الوطني  املركز  عن  صادر  تقرير  ويف 
واحلد  البالستيكية  »األكياس  بعنوان  للمعلومات 
من التلوث البيئي« ذكر أن اليمن لم تعرف أكياس 
وقبل  الثمانينيات،  إال يف مطلع عقد  البالستيك 
ذلك كان اليمنيون يستخدمون األكياس املصنوعة 
من القماش أو القش إلى جانب األكياس الورقية 

التي تعد صحية وغير ضارة بالبيئة.
تستهلك  اليمنية  األسر  أصبحت  اآلن  أما 
كميات كبيرة من األكياس واملواد البالستيكية يف 
فتتراكم  التسوق،  أو  الشراء  اليومية عند  حياتها 
وتعد  وكبيًرا،  الفًتا  تراكًما  البالستيك  مخلفات 
العام  التي ثلوث املنظر  البيئية  امللوثات  من أشد 

والتربة والهواء.
البالستيك أخطر امللوثات 

الكيمياء  قسم  )رئيس  محمد  قاسم  جميل 
كلية العلوم جامعة إب( يقول: بدأ إنتاج البالستيك 
عام  إلى  1950م  عام  ومنذ  1839م،  العام  يف 
2018م، ُصنِّع نحو 6,3 مليار طن من البالستيك 

على مستوى العالم
، %9 أُعيد تدويره و%12 مت ترميده )حرقه(، 

وما تبقى يلقى يف البيئة من دون أي معاجلات.
املواد  مبخلفات  التلوث  أن  مضيًفا، 
التلوث  أنواع  أخطر  من  واحد  البالستيكية 
انتشاًرا  املواد  أكثر  من  يعد  والبالستيك  البيئي، 
يف  البالستيكية  املنتجات  على  الطلب  يزال  وال 
مواصفات  به من  يتمتع  ملا  وذلك  تزايد مستمر؛ 
مثل: القوة واملرونة وخفة الوزن ومقاومته للتآكل 

وسهولة تشكيله وانخفاض تكلفته نسبّيًا. 
 ويؤكد قاسم، أن البالستيك -اليوم- واحد 
منتج  يوجد  يكاد  ال  التي  املنتجات  أهم  من 
املياه،  قوارير  صناعة  يف  يدخل  فهو  منه،  يخلو 
الغذائية،  واملنتجات  األطعمة  وتغليف  واملالبس، 
واألواني  املياه،  وشبكات  السيارات،  صناعة  ويف 

املنزلية، والقطع اإللكترونية.
أنواع  من  الكثير  هناك  أن،  إلى  مشيًرا 
وخواصها  تركيبها  يف  تختلف  التي  البالستيك 
ونوع املضافات حسب الهدف من التصنيع، فهناك 
االستخدام  ألغراض  تصنع  بالستيكية  مواد 
لغرض  تصنع  بالستيكية  مواد  وهناك  املتكرر، 
إيثيلني ثالثي  البولي  االستخدام ملرة واحدة مثل 
 Polyethylene Terephthalate( الفثالت
املياه  قوارير  صناعة  يف  تستخدم  التي   )))PET

وعلب العصائر.

املنشآت املنتجة ملواد البالستيك
يف العام 1997م أصدر مجلس الوزراء قرار 
للحد  البالستيكية؛  باألكياس  اخلاص   146 رقم 
وجاء  البيئة،  يف  البالستيكية  تأثير  األكياس  من 
فيه  منع دخول أي أكياس بالستيكية عند سماكة 
أقل من 70 ميكرون للوجه، باإلضافة إلى إلتزام 
املصانع احمللية بإنتاج األكياس املصنوعة من مادة 
بولي إيثيلني منخفضة  الكثافة، ومادة بولي إيثيلني 
للوجه  ميكرون   60 سماكة  عند  الكثافة  مرتفعة 

كحد أدنى. 
من جانبه أوضح قاسم صالح عبد الرحمن 
اليمنية  الهيئة  أن  اجلودة(  تأكيد  إدارة  )مدير 
أصدرت  اجلودة  وضبط  واملقاييس  للمواصفات 
لألنظمة  ووفًقا  2013م،  لسنة   211 رقم  تعميم 
واللوائح الفنية، منعت مبوجبه دخول املواد األولية 
العبوات  التي ُصِنعت بإعادة تدوير اخمللفات من 
منها  حرًصا  املستخدمة  البالستيكية  واملنتجات 

على صحة املستهلك وسالمة البيئة.
تفرضها  التي  والشروط  املعايير  أهم  وحول 
املواد  إنتاج  ومصانع  املعامل  على  الهيئة 
البالستيكية، يقول عبد الرحمن: »من الضروري 
أن تكون املواد البالستيكية قابلة للتحلل، وهناك 
 OXO -أنواع لها النوعان الرئيسان هما: )أوكسو
قابلة للتحلل( وتندرج حتت هذا النوع املواد التي 
تتحلل عن طريق األكسدة، حيث يتحلل البالستيك 
حتى يصبح كل ما تبقى هو ثاني أكسيد الكربون 
يف  بتروكيماويات  أي  يترك  وال  والدبال  واملاء 

التربة.
وتندرج  )املائي حتلل(  وهو  اآلخر  النوع  أما 
عن  بيولوجّيًا  تتحلل  التي  املواد  النوع  هذا  حتت 
مع  املاء  فيه  يتفاعل  حيث  املائي،  التحلل  طريق 
مركب إلنتاج مركبات أخرى، السيما أن   املواد 
مصادر  من  تصنع  الفئة  هذه  البالستيكية حتت 

متجددة، وحتتوي على محتويات النشا والزيت.
احلالتني  كلتا  يف  أنه  عبدالرحمن،  ويردف   
حتلل  أو  )أكسدة  كيميائية  بعملية  التدهور  يبدأ 
مائي(، تليها عملية بيولوجية، وكال النوعني تنبعث 
منه ثاني أكسيد الكربون  2CO  كما أنها تتحلل، 
ولكن املائية القابلة للتحلل احليوي سوف ينبعث 
الهوائية  غير  الظروف  ظل  يف  امليثان  غاز  منها 

على سبيل املثال يف عمق مدافن النفايات. 
   موضًحا، أن هذه األنواع قد اجتازت جميع 
ذلك  يف  مبا  املعتادة،  البيئية  السمية  اختبارات 
احلي،  الكائن  وبقاء  النبات  ومنو  البذور  إنبات 
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  ملعايير  وفًقا 

االقتصادي.

أضرار اخمللفات البالستيكية
التشكيل،  مادة سهلة  من  البالستيك  يتركب 

العديد  من  تتكون  )البوليمرات(  عليها  ويطلق 
مصنعة  العضویة  وغير  العضوية  املركبات  من 
مصانع  تقوم  حيث  البتروكیماویات،  من 
إلى  اخلام  البترول  بتحويل  البتروكيماوية 

مونوميرات عن طريق تكسير الروابط.
)مدير  مجرن  محمد  أحمد  الدكتور  يرى 
مركز دراسات وعلوم البيئة(، أن موضوع التلوث 
أن  يجب  التي  البيئية  القضايا  من  البالستيكي 
نوليها اهتماًما كبيًرا جًدا، حيث أثبتت الدراسات 
ويجب  واإلنسان،  البيئة  على  أضرارها  خطورة 
هذه  مع  التعامل  كيفية  اإلنسان  ويفهم  يعي  أن 
حياتنا  يف  يوم  كل  نستخدمها  كوننا  اخمللفات؛ 

اليومية.
الناس  من  كثيًرا  أن  مجرن:  ويضيف 
البالستيك  استخدام  يف  اإلفراط  أضرار  تغفل 
حيث  الساخنة،  األشياء  حفظ  عند  خصوًصا 
بني  تفاعل  من  يحدث  ما  أن  الدراسات  أثبتت 
البالستيكية  الطعام واملشروبات الساخنة واملواد 
الناجتة  املواد  بسبب  اإلنسان  صحة  على  خطر 

من التفاعل.
الزراعة(  بكلية  )استاذ  اجلبار  عبد  حسن 
يف  تؤثر  البالستيكية  واخمللفات  املواد  إن  يقول: 
من  النبات  ومتنع  خصوبتها  وتفقدها  التربة؛ 

النمو.
التي حتتاج  املواد  »البالستيك من   مضيًفا: 
إلى مدة طويلة لتتحلل فتتأثر بذلك التربة وعملية 
تبادل الغازات، باإلضافة إلى تكوين طبقات متنع 

وصول املاء إلى الطبقة السفلى للنبات«.
)رئيس قسم  من جانبه جميل محمد قاسم 
أنه  يوضح،  إب(  جامعة  العلوم  -كلية  الكيمياء 
حتى عند حدوث حتلل أو تكسر لبعض املنتجات 
مواد  إلى  تتكسر  فإنها  التربة  يف  البالستيكية 
وتشير  الصغر(،  فائقة  )جزيئات  نانومترية 
أكثر  إلى  حتتاج  املواد  هذه  أن  إلى  الدراسات 
من ألف عام حتى تتحلل كلّيًا وتصبح غير ضارة 

بالبيئة. 
اخمللفات  رمي  »أن  محمد  يؤكد  كما 
إلى  يؤدي  معاجلة  أي  دون  من  البالستيكية 
واسعة  مساحات  على  البالستيكية  القطع  تناثر 
بذلك يف  مؤثًرا  املائية،  واملسطحات  اليابسة  من 
األحياء املائية مثل األسماك والطيور والسالحف 

واألحياء الدقيقة«.
ويشير إلى، أن التأثير يف احليوانات يكون 
لتعرض  وإما  للتسمم  تعرضها  طريق  عن  إما 
القطع  ابتالع  بسبب  لالختناق  منها  الكثير 
بالبالستيك  التلوث  يسبب  كما  البالستيكية، 
الكثير من األضرار لإلنسان نتيجة ما حتتويه 
مواد  املضافات  فمعظم  ضارة،  مواد  من 
مسرطنة، مثل: مشتقات الفوثاالت، كما تسبب 

مادة BPA اختالالت الغدد الصماء ما يسبب 
الكثير من األضرار جلسم اإلنسان.

طرق  التخلص من البالستيك 

البالستيك،  من  التخلص  طرق  وعن     
املتبعة  الطرق  »تختلف  محمد:  قاسم  يقول 
للتخلص من اخمللفات البالستيكية، التي تكون 
ما  أو  باحلرق  وإما  التدوير،  بإعادة  إما  عادة 
يف  )الطمر(  بالدفن  وإما  بالترميد،  يسمى 

التربة، أورميها من دون أي معاجلات. 
أفضل  التدوير  إعادة  أن  إلى،  مشيًرا 
البالستيكية،  اخمللفات  مع  للتعامل  الطرق 
ر سوى %9 من إجمالي البالستيك  ولكن ال يُدوَّ
فينتج  الثانية  الطريقة  أما  العالم،  يف  املنتج 
عنها الكثير من امللوثات التي تنطلق إلى الهواء 
وتنتقل  واملاء  التربة  إلى  تعود  ثم  ومن  اجلوي 
بذلك إلى النباتات واحليوانات حتى تصل إلى 

اإلنسان.
اخمللفات  دفن  عند  احلال  »وكذلك 
البالستيكية فإنه يؤدي إلى حتلل جزء منها إلى 
ثم  واملاء  التربة  إلى  تتسرب  نانومترية(  )مواد 
تصل إلى اإلنسان وغيره من الكائنات، وتؤدي 
تصاعد  إلى  البالستيكية  املواد  حرق  عملية 
اجلوي،  الهواء  إلى  السامة  والغازات  الدخان 
مثل ثاني أوكسيد الكربون وغاز امليثان اللذين 
وارتفاع  احلراري  االحتباس  عملية  يسببان 
قاسم  محمد  لـجميل  وفًقا  األرض«،  حرارة 
)رئيس قسم الكيمياء  كلية العلوم جامعة إب(.
املواد  من  الكثير  هناك  أن  منبًِّها،    
احلرق،  عند  تتطاير  التي  واخلطرة  السامة 
والبنزالدهيد، واالسيتون،  مثل: )األستالدهد، 
يف  يستخدم  الذي  الفوسجني  وغاز  والبنزول، 
احلروب الكيميائية( كما تؤدي عملية الترميد 
غير  الصلبة  اخمللفات  من  الكثير  ترك  إلى 
على  يحتوي  الذي  الرماد  أو  متاًما  احملترقة 
الكثير من املواد السامة، مثل: العناصر الثقيلة 

التي تتسرب إلى التربة واملياه.
مركز  )مدير  مجرن  أحمد  الدكتور  يقول 
تدوير  إعادة  إن  البيئة(:  وعلوم  دراسات 
أفضل  من  جمعها  بعد  البالستيكية  اخمللفات 
إلى  باإلضافة  تأثيراتها،  من  للحدِّ  الطرق 
لهذه  الرشيد  لالستخدام  الوعي  وخلق  نشر 
املواد وعدم اإلفراط يف استخدامها ومحاولة 

استخدام البديل األنسب لها.
واملنظمات  اجلمعيات  دور  أهمية  مؤكًدا، 
واجلهات اخملتصة بحماية البيئة لعمل خطط 
خطر  من  واحلدِّ  التقليل  شأنها  من  مدروسة 

اخمللفات البالستيكية.

جمعية حماية املستهلك:
اكد  االمل  لصوت  خاص  تصريح  ويف 
مدير اجلمعية اليمنية حلماية املستهلك فضل 
ألكياس  قياسية  مواصفات  هناك  منصور » 
االلتزام  يتم  ال  ولكن  املستخدمة،  البالستيك 
األطراف  جميع  املواصفات من  هذه  بتنفيذ 
وأكياس  واملستوردين  املصنعني  العالقة  ذات 
خاصة ذات السماكة اخلفيفة التي تقل عن ٦٠ 
ميكرو وكذلك اجلهات اخملتصة مضيفا »بينت 
وضع  اخلصوص  بهذا  املعتمدة  املواصفات 
البيانات اإليضاحية على كل عبوة من أكياس 
ومشمعات عديد االيثلني املستخدمة لألغراض 
 ، التجارية  الصانع وعالمته  اسم  منها  العامة 
اسم املنتج ، مقاس األكياس ونوعها وبلد املنشأ 

وتاريخ اإلنتاج.
كما ألزمت املواصفات املعتمدة أن يتضمن 
الوزن  مثل  أخرى  إيضاحية  بيانات  أي  املنتج 
الى  واإلشارة  سمكه،  الكيس،  يتحمله  الذي 

مدى األضرار البيئية. 
بتنفيذ  أحد  يلتزم  لم  انه  منصور  ويؤكد 
بل  باجلودة  املتعلقة  القرارات  وال  املواصفات 
زادت املشكلة وتوسعت نتيجة زيادة االستخدام 
أكبر  أصبحت  والتي  األكياس  لهذه  واإلنتاج 

ملوث للبيئة ولصحة االنسان واحليوان 
وعن دور اجلمعية أوضح منصور » إن يف 
مطلع هذا العام شكلت جلنة ملوضوع األكياس 
احللول  مقترحات  وضع  ومت  البالستيكية 
إلصدار  الوزراء  جمللس  ورفعها  واملعاجلات 

قرارات تنفيذية بذلك. 
املتابعة  على  اجلمعية  دور  يقتصر  ولم 
فعملت خالل السنوات السابقة برامج توعوية 
هذه  استخدامات  عن  حتذيرية  وإعالنات 
األكياس وخاصة النوع األسود يف كافة وسائل 
استخدام هذه  من  املستهلكني  اإلعالم حتذير 

األكياس وإيجاد بدائل 
تتبناها  التي  التدريبية  البرامج  وعن 
برنامج  تنفيذ  من  انتهينا  لتونا  قال:  اجلمعية 
تدريبي للمرأة العاملة يف القطاع التربوي حتت 

شعار »معا للحفاظ على البيئة واالستدامة »
التدريبي  البرنامج  هذا  تنفيذ  ومت 
والتعليم  التربية  وزارة  مع  والتعاون  بالتنسيق 
واستهدف  العاصمة  بأمانة  التربية  ومكتب 
املناطق  مختلف  من  متدربة   50 البرنامج 
بعنوان  العاصمة  بأمانة  واملديريات  التعليمية 
البالستيكي  التلوث  من  واحلد  والبيئة  »املرأة 
» واستمر البرنامج التدريبي خالل الفترة ٤-٧ 

أكتوبر ٢٠٢١ 
كل  يف  الفاعل  اجلمعية  دور  وسيستمر 

القضايا التي تهم املستهلك واجملتمع.

التأثيرات البيئية والصحية خمللفات البالستيك وطرق التخلص منها 

أحد  البالستيكي  التلوث      
تسعى  التي  البيئية  املشكالت 
بسبب  لها  حلول  إليجاد  الدول 
تؤثر  التي  واألمراض  األضرار 
والتربة  اإلنسان  حياة  يف 
البحرية.  والكائنات  والهواء 
األكثر  املواد  أحد  والبالستيك 
قلة  بسبب  وانتشاًرا؛  استعماًلا 
وتعدد  وزنه  وخفة  تكلفته 

استخداماته.



صحيفة اجتماعية - 

تنموية - شاملة - مستقلة 

)نصف شهرية(

 تصدر عن

 مين إنفورميشن سنتر 

www.yemeninformation.org   -   www.sawt-alamal.net

yic@yemeninformation.org

العدد )20(  15 /11/ 2021      16  صفحة

يتخصص املركز اليمني للمعلومات يف الدراسات االستراتيجية واالنتاج االعالمي
الذي يعالج قضايا التنمية والسالم يف اليمن

استطالع.. ازدياد نسبة التلوث يف البيئة بنسبة  استطالع.. ازدياد نسبة التلوث يف البيئة بنسبة  8989  %%
رجاء مكرد
صوت األمل

مين  أجراه  عام  رأي  استطالع  نتائج  أوضحت 
انفورميشن سنتر بداية شهر أكتوبر 2021م، حول )النظام 
البيئي يف اليمن(، ازدياد نسبة تلوث البيئة يف اليمن 89 

%، يف حني 11 % غير ملوثة.
تلوًثا  اليمنية  احملافظات  أكثر  أن  النتائج  وكشفت 
تليهما أمانة   ،21.3 27.9، احلديدة   % بيئًيا، تعز بنسبة 
العاصمة 16.4 %، يف حني شكلت صنعاء 14.8 %، عدن 

9.8 %، إب 4.9 %، ذمار %3.3، وحضرموت 1.6 %.
وعن أكثر مشاكل تلوث النظام البيئي يف اليمن، بنّي 
االستطالع أن %66 تلوث مبخلفات البالستيك، %8 تلوث 
مائي، 10 % تلوث هوائي، 7 % تلوث التربة، %9 ملوثات 

أخرى لم يتم حتديدها.
 9.2 متزن،  غير   %  90.8 اليمن  البيئي يف  النظام 

% متزن
الذكور  من   %  69 استهدف  الذي  االستطالع  ويف 
%31 اإلناث، اجتهت 90.8 % من اآلراء أن النظام البيئي 

يف اليمن غير متزن، 9.2 % متزن.
يف ذات االستطالع، كشفت نتائج االستطالع أن أكثر 
أسباب تدهور البيئة يف اليمن 54 % نشاط اإلنسان، % 

45 الصراع، بينما 1 % الكوارث الطبيعية.
84.6 % تأثير املبيدات الزراعية على البيئة سلبي

كما تطرق االستطالع تأثير املبيدات الزراعية على 

البيئة، وأن 84.6 % سلبي، 9.2 % إيجابي، بينما  6.2 
% كانت إجابتهم بـ “ال أعلم”.

كما أظهرت النتائج تأثير محطات الصرف الصحي 
على سالمة البيئة، 46 % كبير جًدا، 35 % كبير، 16 % 

متوسط، 3 % ضعيف.
90 % تعامل عشوائي، 79 % توعية غير فّعالة

وعن كيفية تعامل اليمنيون مع التغير املُناخي، % 7 
لم يحددوا نوع التعامل، يف حني أثبت 3 % من املُستطلعني 

أنه تعاملًا حكيًما، و 90 % عشوائًيا.
وقّيم االستطالع التوعية التي تقدمها مناهج التعليم 
غير  توعية   79  % بأن  البيئة  على  احلفاظ  املدرسي يف 
فّعالة، 12 % توعية فّعالة، بينما 9 % من اآلراء لم تُقيم 

وأتخذت موقف احلياد بـ “ال أعلم”.
وعن دور اجلهات املعنية يف حماية البيئة، اجتهت 92 
% من اآلراء ناحية أنها غير فّعالة، بينما 8 % رأوا بأن لها 
دور فّعال، أما عن دور املنظمات الدولية واجملتمع املدني 
بينت نتائج االستطالع أن 77 % ضعيف، 12 % متوسط، 

6 % كبير، 5 % كبير جًدا.
بعملية  اإلهتمام  أن  املُستطلعني  آراء  اتفقت  كما 
تدوير اخمللفات،  32%سيُساهم يف احلفاظ على البيئة، 
االقتصاد  كاليهما   %  67 الوطني،  االقتصاد  رفع   %  1

وحماية البيئة.
وعن حل مشكلة ناقلة صافر، يتفق 52.2 % على أن 
احلل بـ إنهاء الصراع، 26.9 % اتفاق سياسي، 11.9 % 

صيانة الناقلة، بينما 9 % تسويق النفط.
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اإلطارات العادمة من خطر متجدد الى مشروع صديق للبيئةاإلطارات العادمة من خطر متجدد الى مشروع صديق للبيئة

حنني الوحش
صوت األمل

»هناك أعداد كبيرة من اإلطارات املرمية يف الشوارع، 
الذي  واملواطن، هذا األمر  الوطن  بيئّيًا على  تُسبب خطًرا 
هذه  واستثمار  الستصالح  خطة  بوضع  البدء  إلى  دفعني 
منقذة  أعمال  إلى  بيئي  خطر  من  وحتويلها  اإلطارات 
)املهندس  نعمان  سفيان  قاله  ما  للبيئة«.هذا  ومصاحبة 
وتشكيل  استصالح  إعادة  فكرة  47عاًما،صاحب  البيئي 

اإلطارات املستعملة يف صنعاء(.

موهبة وأفكار حتمي البيئة
على  املرمية  اإلطارات  تشكيل  إعادة  فكرة  بدأت 
البيئية  األنشطة  عن  الشركات  خروج  عند  الشوارع 
واجملتمعية منذ بدأ الصراع تقريًبا. فكر نعمانباالستفادة من 
الرسم لديهالستصالح اإلطارات  اإلطارات مستغلًا موهبة 
املرمية، وعمل استثمار يخدم الوطن ويخدم اجلميع بأشكال 
ومناظر جمالية تزين املدن واحملالت التجارية، فبدأ سفيان 
توسع  واليوم  محدودة،  منزلهوبإمكانات  من  وحده  العمل 
العمل ليضم العديد من احملافظات التي تبنت هذا النشاط 

التابع لبرنامج حماية البيئة.

مراحل إعادة استصالح اإلطارات
يشرح نعمان مشروعه،فيقول: أولًا نبدأ مبرحلة جمع 
نقوم بتنظيفها والقيام  اإلطارات من مختلف األماكن، ومن ثمَّ
بعملية تعقيم كامل لها؛ لضمان احلصول على نظافة أكبر 
شكل  وحتديد  التخطيط  عملية  تأتي  ذلك  وبعد  لإلطار 
اإلطار حسب املكان الذي سيوضع فيه،وبعدها جتريعملية 
التقطيع والتشكيل والرسم والتلوين وعرض اإلطار ووضعه 
اإلطار  تشكيل  يَُعادبها  التي  املراحل  هي  مكانه.هذه  يف 
منها  ويستفيد  البيئة،  حتمي  جديدة  أخرى  بهيئة  ليخرج 
توضع  كزينة  أو  األشجار  فيها  تُزرع  كمزهريات  إما  الفرد 
الذي  وفقالقطاع  على  وتشكل  واملطاعم،  الشركات  عند 

ستوضع فيه أو كألعابلألطفال يف احلدائق، وميكن حتويلها 
كثيرة  استخداماتها  للمنزل  وزينة  وطاوالت  مقاعد  إلى 

ومتعددة.

محاولةلرفعاالقتصادالوطني
مشروعههواجتماعيو من  الهدفاألول  أن  يؤكدنعمان 
البطالة  من  احلدِّ  يف  ويسهم  ويوعيه  خدمي،يخدماجملتمع 
ٍبديل  كحّل  احمللية،ويعمل  السوق  جديدة يف  حرفة  بإظهار 
توعية  إلى  باإلضافة  الوطني،  االقتصاد  ورفد  لالستيراد 
البيئة وكيفية االستفادة من  بأهمية احلفاظ على  اجملتمع 

اإلطارات يف مجاالت عديدة. 
ويضيف نعمان: اإلطارات كارثة بيئية مستقبلية فمثلًا 
الغازات  من  طن  واحد  ينتج  إطار  ألف  أربعة  حرق  عند 
وتتسبب  تقدير  أقل  على  17 شخًصا  تصيب  التي  السامة 
التخلص منها عن  بحالتي وفاة على األقل، وإذا فكرنا يف 
طريق دفنها نكون بذلك قتلنا األرض واألشجار يف احلالتني، 

األمر خطر لهذا كان البد من حل يسهم يف إعادة التدوير 
واالستفادة من هذه اإلطارات فيما يخدم املصلحة العامة.

إلى  الكارثة من سلبية  نتائج هذه  »عملنا على عكس 
إيجابية، فقمنا بتشكيل واستبدال الكثير من املنتجات احمللية 
باخلارجية كاألثاث، فمثلًا بدلًا من استيراد سالل القمامة 
املنتجات  من  وغيرها  واألحواض  والطاوالت  والكراسي 
الباهظة ميكننا من هذه اإلطارات أن نصنعها يدوّيًا بأشكال 

وأحجام مختلفة ومتعددة تعود بالنفع للجميع«.

تشجيع األطفال
       قام نعمان بالنزول امليداني لعدد من املدارس 
التشجير،  عملية  على  وتشجيعهم  األطفال  الستهداف 
اإلطارات؛  من  املصنوعة  الفارغة  األحواض  لهم  ر  ووفَّ
اخلاصة  نبتتهم  ليزرعوا  عليها  والرسم  بتلوينها  ليقوموا 
فيها،وكانهذانوًعا من أنواع الترغيب لألطفال وخلق الوعي 

البيئي لهم،جلعلهم مشاركني يف احلفاظ على بيئتهم.

دورات تدريبية وفرص عمل للشباب
للشباب  مت  ُقدِّ التي  التدريبة  الدورات  سياق  ويف 

املتدربني وصل  أن عدد  النعمان  العمل أوضح  العاطل عن 
إلى 70متدرًباأغلبهم اُستُقِطبوا من نازحي احلديدة الذين 
لم تتوفر لهم فرص عمل،منهم من انفصل واستقل بنفسه 
ومنهم من بقى ثابًتا ومتمكًنا معنا يف عمل األعمال الفنية، 
تشكيل  يف  خبراء  أصبحوا  اكتسبوها  التي  اخلبرة  ومن 

اإلطارات.

طموحات مستقبلية
نعمان،يقول:  يرجوها  التي  الطموحات  وحول      
»نطمح إلى زيادة الوعي البيئي لدى األفراد لالستفادة من 
إعادة تدوير األشياء فيما يخدم البيئة واالنتقال إلى تصنيع 

البالستيك”.
مشيًرا إلى أن هناك مجالًا كبيًرا لتصنيع البالستيك 
اإلطارات  فتات  من  اخلام  واملواد  البالستيك  ومواد 
توفرت  إذا  املستقبل  يف  إليه  نطمح  ما  وهذا  املستعملة، 
اإلمكانات وانتهت اخلصومة وساد الوفاق والوئام يف البلد 

عامة.

تقدير محلي ودولي

الداخل  يف  واستحسانهم  قبوالجلميع  نال  “العمل 
واوسع  ألكمل  معنوّيًاودفعني  رفعني  ما  وهذا  واخلارج، 

انتشار هذا العمل”، وفًقا للمهندس نعمان.
اجلوائز  من  نعمانالعديد  استعرض  اإلطار  هذا  ويف 
والشهادات الذي تلقاها من بعض اجلهات احمللية والدولية، 
وكان أبرزها شهادة مقدمة من األمم املتحدة للبيئة يف يوم 

البيئة العاملي.

اجلهات الداعمة
يؤكد النعمان أنأخته هي أول الداعمني لهمنُذ أن بدأ 
املشروع،وكذا بعض األصدقاء والتجار الذين عملوا جاهدين 

على الوقوف معه يف مختلف مراحل املشروع.
تشكيل  إعادة  مشروع  أن  نعمان  يوضح  ذلك  بعد 
الهيئة  كاننتاًجالتضافراجلهودمع  اإلطارات  واستصالح 
مدعًما  والكبرى.  األولى  السلطة  هي  بل  للبيئة،  العامة 
متمثلة  للبيئة  العامة  الهيئة  قدمت  بقوله:”حقيقة  حديثه 
بدء  منذ  محدود  غير  دعًما  الغزالي  امللك  عبد  باألستاذ 
دور  له  كان  الذي  البيئية  التوعية  مركز  املشروع،وكذلك 
والتحسني  النظافة  العمل، وصندوق  وترويج  نشر  كبير يف 
الذي دفع باملشروع ليكون حقيقّيًا وعلى أرض الواقع متمثل 

باألستاذ إبراهيم الصرابي واألستاذ فضل الروني”.
اجلهات  من  للكثير  نعمان:كان  يقول  السياقذاته  ويف 
اخلاصة واحلكومية مثل الشركات واملطاعم واملستشفيات 
يخدم  فيما  ودعمهم  مساندتهم  يف  وفعال  كبير  دور 
الوطن،وكان لها دور يف عملية تنمية املهارات والقدرات التي 
على  منالقدرة  املشروع  هذا  على  العاملني  الشباب  متكن 

كسب لقمة العيش.
يف  ومشاركات  عديدة  فعاليات  قدم  أنه  مضيًفا: 
الفعاليات واخلطط  العديد من  وأن هناك  املعارضالبيئية، 

التي ستنفذ؛ لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

بتلك  ليس  إليهما  الوصول  ولكن  وأهداف،  طموٌح  منا  فرد  لكلِّ 
السهولة، فهناك ساللم كثيرة يجب أن يصعدها الشخص للوصل 
إلى القمة، ويف هذه الساللم عثرات وصعوبات من املمكن أن تقف 
عائًقا يف طريقه، لتمنعه من إكمال السير، ولكن من ميلك اإلميان 

والثقة بنفسه يستطيع أن يتخطاها ليصل إلى مبتغاه.

سفيان نعمان


