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الخلفية والسياق

الجزيرة االكولوجية سقطرى

الحياة البحرية يف وحول أرخبيل سقطرى هي مزيج فريد من األنواع من غرب املحيط الهندي
والبحر األحمر وأفريقيا الرشقية ،وعىل نطاق أوسع بني الهند واملحيط الهادئ .املياه الساحلية
تحتوي عىل  253نوعا من الشعاب املرجانية  730 ،نوعا من األسامك ،و  300نوع من رسطان
البحر وجراد البحر والروبيان .واألهم ،األنواع املهددة عامليا من السالحف البحرية  -الخرضاء
وضخمة الرأس  -تعشش عىل شواطئ سقطرى .ألن البيئة البحرية ونظم الشعاب املحيطة
بسقطرى هي أقل تدهورا بكثري من ما تبقى من املحيط الهندي ،فإنها تعترب مبثابة مصدر هام
للتغذية واالنتشار للمناطق املحيطة بها.

سقطرى هي كربى أربع جزر التي تشكل أرخبيل سقطرى .وهي تقع يف مصب خليج عدن
يف شامل غرب املحيط الهندي وقبالة ساحل اليمن .وقد سمي كذلك أرخبيل “غاالباغوس
يف املحيط الهندي” للتنوع البيولوجي االستثنايئ املوجود به .كام تم تصنيفها كرتاث عاملي
لليونسكو .مشابهة لجزر غاالباغوس ،سقطرى تحتوي عىل حياة نباتية متنوعة وفريدة من
نوعها .سقطرى هي موطن ل 825نوع من النباتات  157 ،منها اما مهددة باالنقراض ،مهددة
باالنقراض بشكل حرج أوهشة ،مبا يف ذلك مثانية أنواع من اللبان وأشجار التنني ،وأشجار الخيار.
أكرث من  300نوع من هذه النباتات تم العثور عليها فقط يف هذه املنطقة من العامل.

العزلة االقتصادية

الجزر هي موطن ل  192نوع من الطيور  ،سبع منها متوطنة .األرخبيل يحتوي عىل 22
منطقة والتي تم تصنيفها عىل أنها “مناطق الطيور الهامة عىل الصعيد العاملي” من قبل حياة
الطيور الدولية  .Birdlife Internationalأكرث من  1,000من النسور املرصية املهددة
باالنقراض تعيش يف سقطرى ،وكذلك ستة أنواع متوطنة و  10سالالت من الطيور املتوطنة .من
بني  34من الزواحف بالجزيرة 90 ،يف املئة منها متوطنة ،مبا يف ذلك ستة أنواع من الثعابني،
 skinks ، geckoes 15اثنني ،اثنني من السحايل  ،وحرباء واحد .الجزيرة تحتوي أيضا عىل
نظام كهوف و متاهات تحت األرض  ،وهو ما مل يتم استكشافها بالكامل وهو ما يحتمل ان
تحتوي عىل معلومات حول نباتات وحيوانات إضافية.

العزلة الجغرافية نفسها التي تركت النظم اإليكولوجية البحرية بسقطرى تتمتع بتنوع بيولوجي
فريد نسبيا ال تشوبه شائبة تركت كذلك السكان بالجزيرة معزولني ومهمشني اقتصاديا .سقطرى
هي من أفقر مناطق اليمن .والغالبية العظمى من السكان يعيشون تحت خط الفقر املطلق
مع محدودية فرص الحصول عىل مياه الرشب املأمونة ،والتعليم األسايس ،أو عىل الخدمات
الصحية .سبل العيش املحلية تدور حول تربية املوايش ،ومزارع النخيل ،حدائق منزلية  ،تجارة
محلية ،والرعي شبه الرحيل ،وصيد األسامك يف املناطق الساحلية .سمك القرش ،سمك امللك،
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التقليدية وتكييفها بواسطة تذابري ادارية محلية  .تم تطبيق القيود عىل أماكن استخدام
أنواع معينة من معدات الصيد (املطلوبة والعالية التأثري)،تم تحديد فرتات االغالق املوسمية
(او”الراحة”) البيولوجية و كذلك مناطق الحظر ،وفرضت القيود عىل صيد األنواع املعرضة
للخطرمن االسامك ،كام تم الرتويج لتقنيات الصيد التقليدي باعتبارها بديال للشبكات القاعية.
يف عام  ،2000اكتسبت روش الوضع القانوين الرسمي كضيعة او محمية بحرية ،وهي التسمية
التي تحظر متاما صيد األسامك يف املنطقة .مراقبي وحراس املنطقة يسهرون عىل ضامن وتنفيذ
القواعد السائدة.

والتونة هي املواد الغذائية األساسية الولئك املوجودين عىل الجزيرة والرب  ،بينام تباع عادة
جراد البحر وأسامك الشعاب املرجانية لسفن الصيد من بلدان أخرى .الصيادين املحليني
ضعفاء ،بدون اعتبارميلكون فقط سيطرة نسبية حول سوق السمك ،حيث أن التجاردوو
العالمات التجارية هم من يقومون بتحديد السعر والكمية ونوع الصيد الذي يجمعونه من
القرى الساحلية .ألن هذه القرى تفتقر عادة إىل مرافق تخزين وتجهيز كافية  ،فان املوقف
التفاويض للصيادين املحليني يبقى ضعيفا و يف خطرال يرتك لهم أي خيار سوى قبول الثمن
املقدم لهم مهام كان .وتجاوزا ملواردهم البحرية ،فان السكان املحليني بسقطرى يعتمدون عىل
غاباتها األرضية لكسب العيش ،التغذية  ،واألمن الغذايئ ،وقود والطبخ ومواد البناء واحتياجات
التدفئة .وقد زاد الضغط املتزايد لتلبية هذه االحتياجات من قطع األشجار (وليس فقط
باستخدام األخشاب امليتة) كام اصبح يهدد األنواع املتوطنة مثل Metaporana Obtusaو
.Maerua Angolensis

يف عام  ،2008أعلن أحد السكان املحليني خطط لبيع قطعة من األرض ذات اهمية اسرتاتيجية
ساحلية ملستثمر الذي بدوره يخطط النشاء منتجع كبري .تدخل املجتمع لالحتفاظ بالسيطرة
عىل املنطقة البحرية املحمية .واثر ذلك أعرب مالك األرض عن اقتناعه باملشاركة يف إنشاء
املخيم البيئي الذي من شأنه أن يدر دخال للمجتمع بأكمله ،والذي من شأنه أن يعمل ملصالح
واحتياجات املنطقة البحرية املحمية وانشغاالتها املركزية .ومبنحة بدء من طرف برنامج املنح
الصغرية  GEFنفدت بواسطة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  ،وبدعم من تصميم خطة تصنيف
سقطرى ،أطلق املجتمع املخيم البيئي يف عام  .2009تقدم مؤسسة السياحة البيئية للزوار
أماكن اإلقامة األساسية واملواد الغذائية والهدايا التذكارية ،وخدمات الغطس ،والتي تؤكد نهج
البيئة املستدامة.

روش املنطقة البحرية املحمية
روش هي منطقة بحرية محمية تقع تقريبا عىل مسافة كيلومرت واحد قبالة الساحل الشاميل
لجزيرة سقطرى.مبدئيا تنتمي املياه إىل قرى  Sacraو ،Diherhomالتي تحتوي مجتمعة عىل
 800نسمة .بدأت مبادرات املحافظة عىل البيئة واالستعادة اإليكولوجية يف اوائل التسعينات،
جزء كبري منها استجابة النخفاض اإلنتاجية يف مصايد األسامك املحلية.و بدأت املجتمعات
يف املنطقة تنفذ قواعد صارمة يف كيفية الحصول عىل املوارد مستندة عىل املعارف واملوارد

“كل يشء لدينا يأيت من الطبيعة .يف اليمن ،كام هو الحال يف أجزاء أخرى من العامل ،منيل لرعاية الكثري عن البناء والتحديث.
ولكن كل هذه االشياء تأيت من الطبيعة .سيكون من الحكمة أن نتذكر هذه الحقيقة كل يوم ،وعند كل خطوة جديدة يف
مجال التنمية البرشية”.
وجدي عمر عيل أحمد ،مجتمع الروش
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األنشطة الرئيسية واالبتكارات
يقوم مجتمع الروش بتنفيذ عدد من األنشطة لضامن املحافظة عىل املنطقة البحرية املحمية ،
العملية السلسة للمخيم البيئي الروش  ،وتوفري خيارات بديلة لكسب الرزق بطريقة مستدامة
ألعضاء املجتمع املحيل .يف جميع أنشطته ،يؤكد املجتمع عىل املقاربة التشاركية يف عمليات
صنع القرار والتي تعمل وفقا ملبادئ تقاسم املنافع التي تضمن إدراج جميع أفراد املجتمع يف
تصميم املشاريع وتنفيذها.

الحفظ والرصد
قبل مجيء املنطقة البحرية املحمية رسميا إىل حيز الوجود ،وقبل التقنني القانوين للضيعة الذي
تم يف عام  ، 2000قام مجتمع الروش بتنفيذ قانون عريف إلدارة املوارد والذي يضم قيود صارمة
عىل الصيد يف املياه الساحلية .ألن طرق الصيد الحديثة واملعدات والتكنولوجيا أثبتت أرضارها
عىل اإلمدادات السمكية عموما ،قرر املجتمع إعادة اعتامد بيئتهم التقليدية ،وقواعد صيد
األجداد التي وضعت يف األصل بحيث ميكن لسكان الجزيرة املعزولة جغرافيا تحقيق االكتفاء
الذايت وتلبية جميع احتياجاتها األساسية عىل أساس مستدام .وشملت هذه القوانني العرفية
حظرا عىل اشباك الصيد التي ال متيز بني األسامك الكبرية و الصغرية  ،وعىل الصيد بالشباك خالل
“الليايل القمرية” ،وعىل حصاد خيار البحر (النها مفيدة للحفاظ عىل صحة الشعاب املرجانية).
وكان إلدارة هذا النظام املجتمعي دور فعال يف السامح لتجديد الحياة البحرية ،حتى قبل حظر
الصيد يف منطقة املحمية او الضيعة  .اليوم ،تم استخدام زوارق من طرف أفراد املجتمع لرصد
و حراسة املنطقة البحرية املحمية .يتم استثامرطاقة خاصة يف رصد سفن الصيد الخارجية
والصيادين األجانب تحديدا خالل موسم حصاد خيار البحر.

بواسطة الحجر التقليدي و أوراق النخيل لتناسب منط البيئة بسقطرى .املخيم ايضا مدعوم
بالطاقة الشمسية .بدال من نظام الرصف التقليدي ،املياه االتية من املخيم اإليكولوجي تعمل
يف نظام يسقي الغابات املحلية باملنطقة .يستخدم املوقع أيضا إدارة تدبريالنفايات بطريقة
مستدامة للحد من اآلثار السلبية عىل البيئة .يعقد املجتمع اجتامعات منتظمة لتقييم أداء
املخيم البيئي و تولد الشعور بامللكية املشرتكة للمؤسسة .جميع أفراد املجتمع مشرتكون يف
تسيري املرشوع بطريقة او باخرى  -البعض من خالل العاملة املبارشة ،والبعض اآلخر عن طريق
توفري اإلمدادات ،وآخرون عن طريق تقاسم املنافع يف املجتمع.

تشغيل املخيم البيئي

يرشف املجتمع عىل صيانة وإدارة املخيم البيئي روش وحامية األرايض املحيطة به .و يستخدم تقاسم منافع املجتمع
املخيم البيئي كذلك التقنيات املستدامة التي تتامىش مع املعايريالصناعية وتستعمل ايضا
تقنيات البناء التقليدية ،وذلك باستخدام املواد الطبيعية املتاحة محليا .وتم بناء هياكل املوقع

يف جميع أنشطته ،يتبع املجتمع مبدا تقاسم املنافع الذي يفرض أن كل القرارات ،و الفوائد
املحققة تعود للمجتمع برمته .مبدأ تقاسم املنافع هو دليل للمجتمع لتوزيع املنافع النقدية
واملادية من أنشطتها بشكل منصف .عندما يستئجر الغواصون القوارب من الصيادين املحليني،
هناك نظام مجتمعي يتوخى ضامن حدوث ذلك عىل أساس تكافؤ الفرص .السلع املحلية و
مزودي املخيم البيئي بالخدمات واالحتياجات يتم عىل أساس التناوب .اإليرادات الناتجة من
مرشوع السياحة البيئية تتم اعادة استثامرها يف مشاريع املجتمع  ،والتي شملت حتى اآلن
أنابيب املياه ،وثالجة عمومية (لتخزين األسامك) ،واحتياجات دورية الحفظ .يتم توزيع
العائدات املتبقية بعد إجراء االستثامرات يف البنية التحتية للمجتمع و االحتياجات بني أفراد
املجتمع وفقا لحجم األرسة.
يقوم جميع الذكوريف املجتمع باملشاركة يف صنع القرار باملنطقة البحرية املحمية .يتم اتخاذ
القرارات باالجامع واألغلبية .األعراف االجتامعية والدينية يف سقطرى متيل إىل تنحية املرأة
من املشاركة يف الحياة العامة .ومع ذلك ،فإن لجنة الروش قد أدرجت النساء يف األنشطة
املجتمعية كام تم اعطاؤهن فرص تطويربعض األعامل الصغرية .النساء أيضا يشرتكن يف
التدريبات ،وحمالت التوعية حول املحافظة عىل البيئة  ،واملناقشات املتعلقة باإلدارة عندما
ينظر يف مشاريع مرتبطة مبارشة مبجاالت املرأة .و ميكن أن يحدث هذا أيضا بدعوة من
النساء املحليات .عىل سبيل املثال ،وضعت مجموعة من االرامل املحلية طلب إىل لجنة الروش
لدعم فتح مزرعة للخرضوات إلنتاج الطعام للمخيم البيئي وسوق حديبو (عاصمة سقطرى).
وللمزرعة اآلن أولوية يف خطة التنمية القروية.
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اآلثار
آثارالتنوع البيولوجي
منذ أن تم اإلعالن عن املنطقة املحمية البحرية الحظ السكان املحليني والصيادين زيادة يف
وفرة األسامك باختالف انواعها .خصوصا ان املنطقة تحتوي اآلن عىل أعداد كبرية من األسامك
كالهامور والسمك األبيض ،وجراد البحر  ،lobsterوخيار البحر ،وأسامك القرش .التقرير
النهايئ للتنوع البيولوجي البحري و  Marine Habitatومسوح الرثوة السمكية منذ 2002
اقربوجود  250نوعا من األسامك يف الضيعة .أحد عرش من هذه األنواع ال  250هي أسامك
الفراشة ،التي تعترب مؤرشا عىل صحة الشعاب املرجانية  .الحظ أيضا الصيادون املحليون زيادة
يف نسبة حجم الصيد اليومي خارج املنطقة املحمية.
ويلعب املخيم البيئي دورا هاما يف حامية التنوع البيولوجي البحري ،كام يتيح للزوار مكانا
للبقاء ألنهم يجلبون دخل اضايف للمجتمع .هذا املرشوع يذكر أفراد املجتمع بالفوائد االقتصادية
املرتبطة بجهودهم يف املحافظة عىل البيئة .وقد شيد املجتمع أيضا نظاما فريدا إلعادة تدوير
املياه املستخدمة يف املخيم ،والذي يسقي الغابات املحلية (أو مستنبتات االشجار) .هذا النظام
يساعد عىل منوأشجار  Adenium socotranumوالجاتروفا  Jatrophaوكالهام متوطنة
يف جزيرة سقطرى .تساعد جذور Adenium socotranumيف الحامية ضد انجراف الرتبة
كام تعد جذوعها يف كثري من األحيان مبثابة منازل للمحار .سمحت العائدات من مشاريع
السياحة البيئية للمجتمع مبتابعة أنشطة حفظ موسعة ،مبا يف ذلك الحامية الخاصة يف اآلونة
األخرية ملعظم مواطن جراد البحر وبناء رصيف القوارب الذي يسمح برسوها دون الرضر
بالشعاب املرجانية أو املناطق الساحلية املعرضة للخطر.

و  Diherhomمن املحركني االساسيني للمبادرة .ومع ذلك ،فالفوائد االجتامعية واالقتصادية
الناتجة عن عملهام ،قد امتدت إىل اماكن اخرى .وقد ترجمت زيادة مخزون األسامك ووفرة
املوارد اىل تحسني سبل املعيشة للصيادين املحليني و جلب األمن الغذايئ للسكان املحليني
بأكملهم .وقد خلق تشغيل املنطقة البحرية املحمية اقتصاد الحفظ ،حيث فرص عمل جديدة
وسبل العيش البديلة تأيت من استعادة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية املحلية بدال من
استغاللها .كام تم توزيع الفوائد االجتامعية واالقتصادية الناتجة عن املرشوع بالتساوي بني
السكان املحليني من خالل تطبيق مبدأ تقاسم املنافع.

االثار االجتامعية واالقتصادية
األرخبيل يعد موطنا ل 44,000نسمة ،يعيش معظمهم يف جزيرة سقطرى بالقرب من
العاصمة  Hadibuوبلدة  Qalansyaيف الرشق .وكعاصمة،تعترب  Hadibuهي املركز
التجاري لسقطرى حيث يقوم الصيادون املحليون ببيع منتجاتهم .كام تعترب قرى Sacra

أفضل مثال عىل اقتصاد الحفظ يف شكله العميل هواملامرسة املجتمعية باملخيم البيئي .يف
السنة األوىل وحدها ،جلب املخيم البيئي  1.5مليون ريال (أي ما يعادل  7,000دوالر).
أنشأت مؤسسة السياحة البيئية فرص العمل واالنشطة املدرة للدخل للسكان الذين كان لذيهم
عدد قليل من الخيارات البديلة لكسب العيش .ويوظف املخيم البيئي بشكل مبارش و دائم
عرشة أعضاءمن املجتمع .ويجعل هذا املرشوع التجاري ايضا املجتمع املحيل مصدرا للغذاء
واملواد والخدمات  ،والتي خلقت فرص عمل غري مبارشة و انشطة مدرة للدخل.
عىل أساس التناوب يقوم األفـراد واملوردين من القرى املحلية بتوفري األسامك واللحوم
والخرضوات ،والحرف اليدوية التقليدية ،وخدمات التوجيه وإيجار القوارب وغريها إىل املخيم
البيئي .تقوم النساء املحليات أيضا بإنتاج الهدايا التذكارية التقليدية مثل األحزمة املنسوجة
( ،)habwaالسجاد والبطانيات املصنوعة يدويا  ،واللبان يف صناديق أوراق النخيل التي تباع
كلها يف املخيم .هناك منتوج واحد له شعبية بني السياح الزائرين هو ما يسمى ب ‘دم التنني
‘ :راتنج أحمريتم جمعه من شجرة  ،Dracraena cinnabariاملتوطنة يف جزيرة سقطرى.
وكان للراتنج قيمة تجارية يف العصور القدمية ،حيث كان يستخدم يف الصبغ والخصائص الطبية
عىل حد سواء.
تم استثامر ثلثي اإليرادات باملخيم البيئي يف املؤسسة لتعزيز خدماتها ومتويل مشاريع أشغال
املجتمع ،مبا يف ذلك نظام أنابيب املياه  ،ورشاء مجمد جامعي للصيادين لتخزين منتجاتهم،
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وبناء بقعة آمنة لرسو القوارب (للحد من األرضار التي قد تلحق بالشعاب املرجانية املحلية).
وكمثال عىل كيفية هذه التدخالت التي قد تبدو صغرية ميكن أن تكون تحويلية ،من خالل رشاء
املجمد الجامعي ،الذي جعل الصيادين املحليني اآلن يف موقف تفاويض أقوى بكثري مع التجار
والوسطاء واالكرث من ذلك انها متكنت من خلق التوازنات يف السلطة غري املتكافئة من قبل .مع
عدم وجود التخزين والتجميد للموارد السمكية والبحرية ،كان الصيادين يف املجتمع تعتمدون
عىل وسطاء لرشاء صيدهم بطريقة غري متناسبة ،بل مل يكن لديهم متسع من الوقت للتفاوض
عىل أسعار أفضل ملنتجاتهم .نفس الصيادين اآلن ميكن لهم تخزين منتجاتهم واملطالبة بأسعار
أكرث إنصافا لصيدهم .كام تم إعادة استثامر عائدات السياحة البيئية يف جهود الحفظ املحلية،
مثل استعادة مواطن جراد البحر.

اآلثارالسياسية

وقد كان لتجربة مجتمع الروش االدارية يف املنطقة البحرية املحمية عددا من اآلثار السياسية،
والتي ترتبت عنها انعكاسات إلدارة املوارد والحفاظ عليها ليس فقط يف سقطرى ،ولكن يف
جميع أنحاء اليمن .وقد أعربت كل من وكالة حامية البيئة ( )APEووزارة املياه والبيئة عن
اهتاممها يف استخدام املرشوع كنموذج ألفضل املامرسات وتكرارها .وقد توىل املجتمع أيضا
دورا قياديا يف الضغط من أجل قوانني أكرث رصامة عىل الحصول واستخراج املوارد البحرية.
وعىل سبيل املثال ،وافق الصيادون يف الروش يف فرض حظر عىل الصيد الخطي والغوص لصيد
خيار البحر يف املنطقة البحرية املحمية .وأنتج هذا االجراء املجتمعي عن التبني الرسمي
(تنظيم وقوانني ملحقة) لهذا الحظر من قبل وكالة حامية البيئة  .APEويف نفس الوقت،
فإن مجتمع الروش ضغط بنجاح مع وكالة حامية البيئة لحظر مضغ القات يف املنطقة البحرية
املحمية؛ هذا القانون الذي تم اعتامده من قبل جميع املناطق املحمية يف اليمن .تباع أوراق
القات وهو منبه قانوين وشائع االستخدام يف اليمن  ،ويتم توزيعها يف أكياس بالستيكية التي
كان يجري التخلص منها ،وتسبب مشاكل للتنوع البيولوجي البحري.

مبادرات مجتمع الروش لحفظ البيئة البحرية أيضا وفرت للسكان املحليني تداريب واوراش
عمل ،التي بنت القدرات املحلية كام نقلت مهارات بيئية جديدة للقرى املهمشة اقتصاديا.
وقد عرضت دورات تدريبية يف إدارة املناطق املحمية  ،السياحة البيئية ،وإعداد الطعام  ،ومحو
األمية الحاسوبية وتعليم اللغة اإلنجليزية.

“نحن ممتنون لسقطرى يف الحصول عىل الدعم من حكومتنا .وجود سياسات داعمة تستجيب الحتياجاتنا لعبت دورا مهام
يف قدرتنا عىل الحفاظ عىل التنوع البيولوجي“ .
وجدي عمر عيل أحمد ،مجتمع الروش
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االستدامة والنسخ املتامثل
االستدامة

تم تصميم املنطقة البحرية املحمية روش ،جنبا إىل جنب مع املبادرة املجتمعية التي جلبتها
إىل حيز الوجود ،لتكون مستدامة بيئيا واجتامعيا ،وماليا.
النهج املتبع لبناء وتشغيل املخيم البيئي جعله يتمتع باالكتفاء الذايت عن بقية الجزيرة.
األلواح الشمسية ،وأنظمة مياه الرصف الصحي ،وإجراءات إدارة النفايات التي وضعت لضامن
االستدامة عىل املدى الطويل مع خفض التأثري عىل البيئة واملناطق املحيطة قدر اإلمكان .ومع
العائدات املستقبلية ملرشوع السياحة البيئية ،فان املجتمع لديه طموحات لتوسيع خدمات
الطاقة املتجددة إىل القرى أيضا
من حيث االستدامة االجتامعية ،فقد نجحت املبادرة (ونامل يف مواصلة ذلك نأمل يف
املستقبل) كنتيجة مللكية املجتمع واملشاركة يف أنشطة املرشوع ،وصنع القرار وعمليات
التخطيط االسرتاتيجي .التكافل االجتامعي يدعم قدرة املجتمع عىل اتخاذ خطوات جامعية
نحو رؤية مشرتكة .وقد تعزز هذا االلتزام و التضامن املحيل من خالل التحفيزعىل مبدأ تقاسم
املنافع .و يعترب جني الفوائد االقتصادية واالجتامعية والبيئية التي نتجت عن التقاسم العادل
للمنافع ،الدافع االسايس ألفراد املجتمع للحفاظ عىل التنوع البيولوجي بدال من استغالله بطرق
مدمرة لتحقيق مكاسب شخصية وقصرية األجل .وهذا صحيح عىل مستوى الفرد و القرية ايضا .مثال املجتمعني  Agalesو Timreخلقت مناطق محمية بحرية يف قالب وصورة للنموذج
وقد خلق تقاسم املنافع دخل أكرب لألفراد ،ولكن قد أدى أيضا إىل توجيه اإليرادات نحو البنية روش .تبادل املعارف و الزيارات امليدانية كانت حاسمة يف نقل املامرسات الجيدة واخد الدروس
والعرب .وقد نجم عن ذلك أيضا خلق فائض ايجايب يف القدرة عىل التعامل مع السياح الغواصني
التحتية وتوفري الخدمات للقرية (كام يف قطاعي التعليم والصحة).
 ،وعندما “يغرق” الروش يف أكرث من خمسة غواصني تحت املاء (وهذا هو الحد األقىص يف
وترتبط االستدامة املالية للمرشوع بشكل وثيق مع االستدامة البيئية يف املنطقة ،وال سيام الجهود املنطقة البحرية املحمية) ،ترسل الفائض إىل  .Timreوبهذه الطريقة ،تستفيد املجتمعات
املبذولة يف الحامية املستمرة و الرتميم التي تم القيام بها يف املنطقة البحرية املحمية .الحرم املجاورة من السياحة البيئية ورؤية الفوائد املبارشة التي تأيت من املحافظة عىل البيئة .لقد
اوالضيعة هو من بني مواقع الغطس األكرث قيمة يف املنطقة ،وسوف تستمر يف جذب السياح افرزت هذه العملية خمس مخيامت األخرى يف سقطرى ،مبا يف ذلك وادي  Ayhaftبالقرب
الذين لديهم اهتامم يف رؤية وتجريب التنوع البيولوجي الفريد لها .وسوف يتواصل تدفق من حديبو.
عائدات السياحية يف املجتمع ،ما دامت سالمة النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي الرثي
محافظ عليها .منوذج املرشوع قائم بعد سنة واحدة فقط ،كام حقق املخيم البيئي االستدامة
التشغيلية .املجتمع أيضا خطط لتوسيع املؤسسة لتوفري مجموعة أوسع من الخدمات.
لقد قدم برنامج املنح الصغرية للمرفق البيئة العاملي  FEGواملنفذ من طرف برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ يف اليمن الدعم التقني واملايل للمجتمع ،وكان مفيدا وخاصة خالل بناء املخيم
النسخ املتامثل
والبيئي و مشاريع حفظ موائل جراد البحر.

الرشكاء

تواصلت مبادرة مجتمع الروش بنشاط مع املجتمعات املجاورة الذين يحملون أهداف مامثلة
يف الحفظ  ،إدارة املوارد البحرية واستدامة سبل العيش ولكن مل ينشؤا بعد مبادرات خاصة بهم .وفرت الهيئة العامة لحامية البيئة يف سقطرى ووزارة املياه والبيئة اوراش عمل ومحارضات
ألفراد املجتمع .كام وفرت الدعم القانوين واإلداري يف تهيئة املنطقة املحمية واملخيم البيئي ،
وكان لهم دور فعال يف تدوين عدد من القوانني وانظمة الحظر ،مبا يف ذلك الغوص لجمع خيار
البحر يف املناطق البحرية املحمية ،شباك الصيد ،ومضغ القات يف املناطق املحمية .كانت وزارة
السياحة يف سقطرى أيضا متعاونة يف إنشاء حظرمضغ القات  ،وقدمت أيضا املشورة والتعاون
يف مجال قضايا السياحة البيئية بصفة عامة.
ودعم املانحون الثنائيون بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  ،مبا يف ذلك برنامج سقطرى للحفظ
والتنمية ( ،)SCDPمبادرة روش من عام  2003حتى عام  ،2009عندما تم ارشاك مرشوع
الحكامة والتنوع البيولوجي لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومرفق البيئة العاملي بسقطرى .يف
عام  ،2008تربعت  SCDPبتمويل بناء املخيم البيئي .وقد لعب مرشوع الحكامة والتنوع
البيولوجي لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومرفق البيئة العاملي دورا استشاريا يف الروش .لقد
قاموا بتقييم وتعزيز القدرات اإلدارية يف مجال الحامية.
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مزيد من املراجع
•فيديو‘ :القلق والسياحة البيئية اليمن ينمو( 2010 ،يوتيوب)

•املجتمع روش املنطقة املحمية الصورة قصة (فيميو) vimeo.com/15748106
•سقطرى الحكم والتنوع البيولوجي موقع مرشوع socotraproject.org

انقر فوق الصور املصغرة أدناه لقراءة املزيد من دراسات الحالة مثل هذه:

مبادرة خط االستواء
ومجموعة البيئة والطاقة
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ()UNDP
 304شارع  45رشق ،الطابق السادس
نيويوركNY 10017 ،
الهاتف+1 646 781-4032 :
www.equatorinitiative.org
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