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محمية الحسوة الطبيعية
لالراضي الرطبة
اليمن
دراسات حالة مبادرة خط االستواء

حلول التنمية المستدامة المحلية للناس والطبيعة والمجتمعات المرنة

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدراسة حالة المبادرة االستقصائية
تعمل المجتمعات المحلية واألصلية في جميع أنحاء العالم على تطوير حلول مبتكرة للتنمية المستدامة التي تعمل من أجل الناس والطبيعة .القليل من المنشورات أو
دراسات الحالة تحكي القصة الكاملة لكيفية تطور هذه المبادرات ،أو مدى تأثيرها ،أو كيف تتغير مع مرور الوقت .ما زال هناك عدد أقل من الذين تعهدوا برواية
هذه القصص مع ممارسي المجتمع أنفسهم الذين يرشدون الرواية .تهدف مبادرة خط االستواء إلى سد هذه الفجوة.
منحت جائزة خط االستواء لعام  2014إلى  35من مبادرات المجتمع المحلي والشعوب األصلية المتميزة التي تعمل على مواجهة تحديات المناخ والتنمية من خالل
الحفاظ على الطبيعة واستخدامها المستدام .تم اختيار الفائزين من بين  1234ترشيحًا من  121دولة ،وقد تم تكريم الفائزين إلنجازاتهم في حفل توزيع الجوائز الذي
أقيم بالتزامن مع قمة المناخ التي عقدها األمين العام لألمم المتحدة والمؤتمر العالمي المعني بالشعوب األصلية في مدينة نيويورك .وتم التركيز بشكل خاص على
استعادة الغابات والنظام اإليكولوجي واألمن الغذائي والزراعة وإدارة المياه والمحيطات .دراسة الحالة التالية هي واحدة من سلسلة متنامية تصف أفضل الممارسات
التي تم فحصها واستعراضها من قِبل النظراء والتي تهدف إلى إلهام الحوار السياسي الالزم للنجاح على المستوى المحلي ،وتحسين قاعدة المعارف العالمية بشأن
البيئة المحلية وحلول التنمية ،والعمل بمثابة نماذج للتكرار .يمكن االطالع على دراسات الحالة وفهمها على نحو أفضل بالرجوع إلى “قوة العمل المحلي :الدروس
المستفادة من  10سنوات من جائزة خط االستواء” ،وهي عبارة عن ملخص للدروس المستفادة وإرشادات السياسة العامة المستمدة من مادة الحالة.

المحررين

رئيس التحرير :جوزيف كوركوران
المحررين المساهمون :ماتيا مركوسيك  ،آن فيرنيج

ال ُكتّاب المساهمون

أنثوني فون أركس  ،تيفاني شاله  ،إيل تشانج ،جوزيف كوركوران ،لورينا دي ال بارا الندا ،إيفا غوريا ،أنثوني هالي ،كيانغ لي ،كاثرين مك كان ،جون مولكوين ،ماريكا باكيت،
ديجانيت بيري ،أليخاندرا بيرو  ،االن بييرس ،دَينا روباك  ,إليزابيث شو ،مارتن سومرشوه ،آن فيرنيج ،جوشوا فوجيس

التصميم

كيمبرلي كوسروفسكي

شكر وتقدير

تعترف مبادرة خط االستواء مع االمتنان بمنطقة الحسوة لألراضي الرطبة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في اليمن ،على وجه التخصيص بمساهمات فؤاد علي  .جميع الصور من منطقة
الحسوة المحمية .الخرائط من وكالة االستخبارات المركزية األمريكية وفيسبوك وويكيبيديا .تمت الترجمة من قِبل [ عبدهللا الز ] وتم التدقيق بواسطة [ مخلد ناجي صعب ] .

االقتباس المقترح

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2016 .منطقة الحسوة لألراضي الرطبة ،اليمن .سلسلة دراسة حالة خط االستواء .في مدينة نيويورك ،والية نيويورك.

محمية الحسوة الطبيعية لالراضي الرطبة
اليمن

ملخص المشروع

الحقائق الرئيسية

نجحت المجتمعات المحلية خلف محمية الحسوة لألراضي الرطبة في تحويل مكب
النفايات إلى نظام بيئي فعال لألراضي الرطبة ،يوفر موقعا ً لتكاثر أكثر من  100نوع
من الطيور المهاجرة ،بما في ذلك طيور الفالمنجو .ونتيجة لذلك ،نمت أراضي عدن
الرطبة لتصبح واحدة من بين النظم البيئية لألراضي الرطبة األكثر أهمية في اليمن
وفي المنطقة بأسرها .كما تم إدخال نظام لفرض رسوم على دخول المحمية ،لتمويل
السياحة البيئية ولضمان إيرادات كافية لإلدارة الفعالة للمحمية .وقد تحسنت سبل العيش
المحلية ،مع خلق وظائف في مجاالت إدارة الموارد الطبيعية ،وتربية النحل ،واألعمال
التجارية الصغيرة ،واحياء النظام البيئي .يقوم سكان المجتمع المحلي المقيمين بالقرب
من المحمية بأنشطة الرصد والتقييم وتنظيم الدخول للمحمية  ،وتضمن أن إحياء هذا
النظام البيئي تخلق سبل مستدامة لكسب العيش  .كما يقوم سكان المجتمع المحلي
المسؤولين عن ادارة المحمية بإعادة توجيه المياه العادمة المعالجة بعيدا عن البحر إلى
األراضي الرطبة والمزارع المحلية ،مما يؤدي إلى تحسين استخدام المورد في البيئة
التي تندر فيها المياه والحد من اآلثار السلبية على مواطن البيئة البحرية.

الفائز بجائزة خط االستواء.2014 :
تأسست في.2004 :
الموقع :األراضي الرطبة في عدن ،محافظة عدن ،اليمن.
المستفيدون :المجتمعات المحلية في خليج عدن.
مجال التركيز :إحياء األراضي الرطبة ،السياحة البيئية،
وتنمية سبل المعيشة.
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الخلفية والسياق

هي أراضي مراعي 3% .فقط من إجمالي األراضي هي أراضي صالحة
للزراعة ،وأقل من نصف هذه المساحة أي حوالي  1.5مليون هكتار يتم
زراعتها بالفعل .وعلى الرغم من محدودية األراضي الصالحة للزراعة،
تعتبر الزراعة الدعامة األساسية لالقتصاد اليمني ،حيث تمثل أكثر من
 20%من الناتج المحلي اإلجمالي منذ عام  54.2%( 1990في عام 2005
وفقًا للبنك المركزي اليمني) وتوظف أكثر من نصف القوى العاملة من
السكان ( 54.2%في عام .)2003

أرض الفقر والصراع

تقع اليمن في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية بين عُمان والمملكة
العربية السعودية .وتقع عند مدخل مضيق باب المندب مباشرة ،والذي
يربط بين البحر األحمر والمحيط الهندي ،وهو أحد أكثر ممرات المالحة
نشاطًا واستراتيجية في العالم.
اليمن هي أفقر دولة في الشرق األوسط .في عام  ،2015احتلت المرتبة
 160من أصل  177دولة على مؤشر التنمية البشرية ( ،)HDIوهو مقياس
لمتوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة .توجد العديد من برامج
الرعاية االجتماعية ،لكنها تعتبر بشكل عام غير كافية لتلبية احتياجات
المواطنين الفقراء في اليمن ،حيث يعيش أكثر من  80%من السكان في
المناطق الريفية وتشير التقديرات الى أن  40%من السكان يعيشون في
فقر مدقع مزمن .ومع وجود عدد سكانها البالغ  23مليون نسمة في عام
 ،2008تُعد اليمن أكثر البلدان اكتظاظًا بالسكان في شبه الجزيرة العربية،
ويتجمع أكثر من نصف السكان في المرتفعات في أربع محافظات غربية،
والجدير بالذكر هو التدفق المنتظم لالجئين الصوماليين إلى اليمن ،حيث
يتدفق عشرات اآلالف كل عام  ,ووفقا لوكالة األمم المتحدة لالجئين ،كان
هناك ما يقرب من  96,000الجئ أفريقي في اليمن في عام  ،2016من
بينهم أكثر من  91,000صومالي .

توزع المساحة المزروعة في اليمن بين حوالي  1.2مليون مالك .أرض.
 62%من مساحة المزارع تقدر مساحتها بأقل من هكتارين ،بينما تبلغ
مساحة المزارع أكثر من عشرة هكتارات فقط ب  .4%تتركز األراضي
في اليمن بشكل متزايد في أيدي عدد صغير من العائالت الثرية ،مما يقلل
من وصول فقراء الريف والحضر إلى األرض ،وغالبًا ما يكون كبار مالك
األراضي غائبين ،مما يؤدي إلى زيادة مدى تواجد السلطة والثروة والنفوذ
في المدن وتهميش السكان الريفيين.
المحاصيل الغذائية الرئيسية في اليمن هي محاصيل الفواكه والخضروات
والحبوب مثل الذرة الرفيعة والقمح والذرة الصفراء والدخن والشعير.
وتشمل المحاصيل النقدية األكثر ربحية القات والبن والقطن والسمسم
والتبغ .إن إنتاج القات ،وهو مخدر معتدل يمضغه الكثير من البالغين
اليمنيين بصورة يومية ،في ارتفاع مستمر وفقًا للبنك الدولي ،وتلعب زراعة
هذا النبات دورًا رئيسيًا في االقتصاد الزراعي في اليمن ،حيث تشكل 10%
من الناتج المحلي اإلجمالي وتوظف ما يقدر بنحو  150,000شخص بينما
تستهلك ما يقدر بنحو  30%من مياه الري وتحل محل مساحات األراضي
التي يمكن استخدامها إلنتاج الغذاء لالستهالك المحلي.

حصلت شمال اليمن على استقاللها من اإلمبراطورية العثمانية في نوفمبر
 ،1918وأصبحت جنوب اليمن مستقلة عن بريطانيا في  30نوفمبر ،1967
تم إنشاء الجمهورية اليمنية في  22مايو  ،1900مع اندماج اليمن الشمالي
(سابقًا الجمهورية العربية اليمنية) ،وجنوب اليمن (المعروف سابقًا باسم
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) .وفي مارس  ،2015انحدرت اليمن
إلى نزاع مسلح واسع النطاق ،مما زاد من تفاقم الوضع الرهيب بالفعل
حيث يحتاج  15.9مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية.

ن تاريخ طويل في إزالة األشجار وعمل المصاطب على منحدرات
التالل للحفاظ على التربة والمياه وزيادة إنتاج المحاصيل المستدامة.
نتيجة للتطوير الزراعي الصناعي المكثف على مدى السنوات األربعين
الماضية ،تدهورت الكثير من المناظر الطبيعية في اليمن بشدة .اتسمت
الزراعة الصناعية بزيادة كبيرة في استخدام المكننة واألسمدة والمبيدات
الحشرية وسوء إدارة خصوبة التربة واإلفراط في استهالك المراعي
(الرعي الجائر) .في العقد الماضيُ ،فقدت  12مليون هكتار من األراضي
الزراعية بسبب تآكل التربة و  3.8مليون هكتار بسبب الملوحة ،وثالثة

الزراعة ،تركيز الثروة والتصحر

معظم اليمن ( )55%من إجمالي مساحة األرض هي صحراء حيث إنها
منطقة جافة وصخرية ويندر فيها المياه .تم تصنيف  34%من أراضي
اليمن على أنها أراضي زراعية ،ولكن الغالبية العظمى من هذه األراضي
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عدن تشكل مجتمعة واحدة من أهم المناطق لخوض الطيور في الماء بحثا
عن الطعام وغيرها من الطيور المائية في المنطقة .كما يستخدم ما يزيد عن
 100نوع من الطيور المهاجرة الموقع للتغذية وااليواء ،بما في ذلك طائر
البلشون ( ،)Bibulous ibisوطيور الفالمنجو القزم (الفينيقية الصغيرة)،
وطائر القطا كستنائي البطن ( ،)Pterocles exustusوطائر الطيطوي
ذو السيقان الحمراء ( .)Tringa totanusويحتوي الموقع بانتظام على
أكثر من  10,000من الطيور المائية بما في ذلك  12نوعًا من الطيور ذات
األهمية اإلقليمية وثالثة أنواع مهددة عالميًا.

إلى خمسة في المائة من األراضي الزراعية أصبحت عرضة للتصحر .كما
تفقد الغابات والمحميات الطبيعية التنوع البيولوجي بسبب الرعي الجائر
والصيد الجائر وبناء الطرق وجمع الحطب والمشكلة األكبر حتى اآلن هي
ندرة المياه.
أزمة المياه المتصاعدة

يواجه اليمن أزمة فيما يتعلق بإمدادات وجودة المياه ،حيث يحصل أقل من
نصف عدد سكان الريف على مياه الشرب الم ّؤمنة والدولة لديها واحدة من
أقل معدالت توافر المياه للفرد في العالم ،حيث يبلغ نصيب الفرد  150متراً
مكعبا ً فقط في السنة ،ويتراوح معدل هطول األمطار السنوي بين  67و 93
ملليمتر مكعب ،وال يوجد في البلد أنهار دائمة مما يعني أن المياه السطحية
متوفرة أساسًا من مياه الفيضانات الموسمية والينابيع.

منذ إعادة توحيد اليمن في مايو  ،1990حدثت تغيرات اجتماعية وسياسية
واقتصادية كبيرة في جميع أنحاء البالد في عدن على وجه الخصوص والتي
زادت من تهديدات سالمة األراضي الرطبة ،كما أدى التطور السريع والضغط
الديموغرافي وسحب المياه ألغراض الري والتلوث بالنفط من خطوط أنابيب
النفط وتحويل المواطن على نطاق واسع وممارسات الحصاد غير المستدامة
أدت إلى تدمير موطن األراضي الرطبة القيمة بصورة منتظمة .تتم إدارة
الموقع من قبل السلطات الحكومية التي أبدت القليل من االهتمام لموازنة
تخطيط التنمية على المدى الطويل مع حماية البيئة ،على الرغم من أهمية
األراضي الرطبة الصحية لتوفير خدمات النظام البيئي التي تجعل الحياة في
المنطقة ممكنة .قبل إنشاء محمية الحسوة ،كان النظام البيئي لألراضي الرطبة
تحت تهديد ممارسات اإلدارة السيئة ،حيث تدهورت مساحة كبيرة تما ًما
من خالل استخدام الموقع كمكب للنفايات ،أدت التغيرات المرتبطة بتغير
المناخ واختالف توقيتات هطول األمطار إلى تفاقم الوضع وأدت زيادة تواتر
حاالت الجفاف إلى إعادة التغذية بالمياه الجوفية وتكثيف التصحر في كل من
األراضي الرطبة في عدن واألراضي الزراعية العازلة.

فسة على المياه لالستخدام المنزلي والصناعي آخذة في االزدياد ،وتؤدي
عمليات السحب إلى تجاوز القدرة على تجديد منسوب المياه الجوفية.
وتتجاوز عمليات سحب الموارد المتجددة بنسبة ( 36%المركز الدولي
لبحوث التنمية ( )IDRC 2010ويقل منسوب المياه الجوفية في اليمن
بحوالي مترين في السنة .تلوث المياه الجوفية منتشر بسبب النفايات
الصناعية والسكنية وكذلك تسرب المياه العادمة ,العديد من خزانات المياه
الجوفية الضحلة ملوثة وخزانات المياه الجوفية الساحلية عرضة الختراق
المياه المالحة ,ال يتم ترشيح المياه الجوفية المستخدمة في إمدادات المياه
العمومية ،ومياه اآلبار ملوثة بالفيروسات والبكتيريا ،وتفشي األمراض
المنقولة عن طريق المياه مثل الكوليرا والدوسنتاريا البكتيرية والتيفويد
والتهاب الكبد الوبائي في أفقر األحياء والقرى.

المبادرة المجتمعية إلحياء األراضي الرطبة في عدن

تحكم المبادئ العرفية إلدارة المياه معظم ارجاء اليمن ،حيث تنص هذه
المبادئ على ما يلي )1( :الماء هو مورد بدون مالك يمكن تخصيصه
بواسطة أولئك الذين يطورون المورد (مثل حفر البئر)؛ ( )2كيانات
مشاطنة ذات أولوية اعلى النهر؛ ( )3مياه ال يمكن عزلها عن األرض؛
( )4يجب أن تتباعد اآلبار عن بعضها البعض بمسافة معينة؛ و ( )5ال
أحد يستطيع حرمان أي شخص آخر من مياه الشرب .ومع ذلك ،في العديد
من مناطق البالد ،فإن التكنولوجيا الجديدة التي تمكن من تحويل كميات
كبيرة من المياه في اتجاه أعلى النهر (المنبع) باإلضافة إلى الحفر غير
المنضبط الذى يستنفذ احتياطيات المياه الجوفية تعني أن المستخدمين في
اتجاه مجرى النهر (المصب) محرومون من الحصول على المياه بالكامل.
وقد قوض هذا بشكل متزايد المبادئ التقليدية إلدارة المياه ونظم إدارة
المياه ،مما أدى إلى التوزيع غير العادل للمياه.

إدرا ًكا لفراغ الحكومة واالشراف ،اجتمعت المجتمعات التي تعيش في
عدن وحولها مع خبراء محليين لمناقشة تدهور األراضي المستمر وإدارة
المياه ومخاطر الجفاف بعد عملية تشاور ،توصلوا إلى فكرة تحويل المياه
العادمة المعالجة إلى موقع مكب النفايات السابق وهذا التحويل لن يساهم في
التدخل في ري التربة المحيطة برعي الماشية فحسب  ،بل سيحول أيضًا
مكب النفايات السابق إلى نظام بيئي لألراضي الرطبة للطيور المهاجرة,
وفي عام  ،2005وافقت الحكومة اليمنية على خطة متكاملة إلدارة منطقة
عدن الساحلية ،بحلول عام  ،2008أنشأت رسميا ً محمية االراضي الرطبة
بالحسوة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
جاءت الغالبية الساحقة من العمل الالزم إلطالق هذه المبادرة ودعمها ،من
العمل التطوعي المجتمعي وقيادة المزارعين ،مع القليل من المدخالت المالية
من أصحاب المصلحة الخارجيين ،تقود المجتمعات التي تعيش بالقرب من
المنطقة المحمية أنشطة رصد وتقييم وتنظيم الدخول الى المحمية ،وضمان
أن إحياء هذا النظام البيئي تخلق أيضًا سبل عيش مستدامة.

خليج عدن :نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي

يبلغ طول ساحل اليمن ما يزيد عن  2,500كيلومتر ويتضمن ثالث مناطق
ساحلية مختلفة :البحر األحمر وخليج عدن وبحر العرب .يمثل كالً من
البحر األحمر ومنطقة خليج عدن النظم البيئية البحرية االستوائية المعقدة
والفريدة من نوعها مع تنوع بيولوجي غير عادي ودرجة عالية من التوطن
بشكل ملحوظ.

تم إنشاء مجلس إدارة إلدارة المحمية بطريقة مستدامة ولتوفير نظام أساسي
يضمن المساءلة والشفافية وإشراك المجتمع المحلي في صنع القرار بشأن
أنشطة الحفاظ على المحمية وسبل العيش ،يخضع مجلس اإلدارة لخطة
اإلدارة التي تم وضعها لتوجيه العمل المجتمعي وتحديد أدوار ومسؤوليات
أعضاء فريق العمل السبعة عشر ،ويتمثل أحد المكونات الرئيسية للمشروع
في تطوير محمية الحسوة كوجهة سياحية بيئية.

تعد األراضي الرطبة في عدن من أهم األراضي الرطبة في الجزيرة العربية،
وهي تتألف من البحيرات الشاطئية والسهول المالحة والطينية والمستنقعات
والشواطئ ،وهي مجموعة من المستوطنات (المواطن) المجاورة لمدينة
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األنشطة الرئيسية واالبتكارات

صغيرة مفتوحة تمكنهم من تحويل المياه العادمة المعالجة من األراضي
الرطبة إلى حقولهم ،والتي تستخدم للحفاظ على المحاصيل الغذائية أو
زراعة األعالف للحيوانات ،وهذا هو الحل الذي نحن في أمس الحاجة إليه
في منطقة شحيحة المياه ،كما يستخدم المزارعون أيضًا محميات األراضي
الرطبة لرعي ماشيتهم ،والتمسك بجدول الرعي المبني على أساس التناوب
و الذي يتم مراقبته عن كثب.

برزت محمية الحسوة لألراضي الرطبة كمبادرة يقودها المجتمع إلعادة
إحياء النظام البيئي وإدارة التنوع البيولوجي وتنويع سبل العيش في منطقة
مزقتها الحروب وتفتقر إلى المياه .تتمحور أنشطة المبادرة حول إحياء
األراضي الرطبة في مواجهة تغير المناخ ،واالستخدام المستدام للموارد
الطبيعية ،والسياحة البيئية .إن اعتراف الحكومات الوطنية واإلقليمية
بالمنطقة التي يحميها المجتمع المحلي قد م ّكن المجتمعات المحلية من
اإلدارة المستدامة للنظم البيئية لألراضي الرطبة وتوليد تدفقات إيرادات
محلية .هذه المبادرة هي األولى من نوعها في البالد وفي المنطقة التي
تستخدم النفايات السائلة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي الستعادة
النظم البيئية لألراضي الرطبة.

ويلعب نخيل الدوم المستخدم في تنقية المياه دورًا مه ًما في حماية النظام
البيئي وتنمية سبل العيش المحلية ،كما تستخدم النساء المحليون أوراق
النخيل إلنتاج خل شعبي يمكن بيعه في أسواق مدينة عدن ،ويستخدم خشب
النخيل وسعفه أيضًا إلنتاج األكواخ واألسرة والسجاد والسالل وشبك الصيد
والقبعات .ينظر المجتمع إلى إنتاج الخل والحرف اليدوية من نخيل الدوم
كاستراتيجيات مهمة لتنويع سبل العيش.

استعادة عمل النظام البيئي وتعزيز سبل العيش المحلية

تخدمت المجتمعات التي تدير محمية الحسوة لألراضي الرطبة نهجًا
مبتكرًا إلحياء األراضي الرطبة التي تمول من الموارد الحالية .استجابة
لظروف الجفاف المرتبطة بتغير المناخ والمياه الجوفية المستنفدة ،أعادت
المبادرة توجيه المياه العادمة من محطة الصرف الصحي في عدن الستعادة
منسوب المياه في األراضي الرطبة ،ولتحقيق ذلك ،قام أفراد المجتمع
بحرث وتخطيط قنوات لتحويل مياه الصرف الصحي المعالجة والمتدفقة
من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في عدن إلى المحمية والمناطق
الزراعية المحيطة بها .يتم تحويل وإعادة استخدام  6,750متر مكعب
تقريبًا ،أو  45%من إجمالي النفايات السائلة لمياه الصرف الصحي المتدفقة
يوميًا ،ولضمان معالجة المياه بشكل صحيح قبل الوصول إلى األراضي
الرطبة واألراضي الزراعية المحيطة بها ،قام أفراد المجتمع بزراعة
منطقة عازلة مساحتها أربعة هكتارات مع نخيل الدوم المفيدة اقتصاديًا
وبيئيًا ( ،)Hyphaene thebaicaحيث يلعب هذا النوع دورًا مه ًما في
تنقية المياه العادمة وتوفير حماية إضافية لضمان إزالة السموم قبل دخول
المياه إلى النظام البيئي لألراضي الرطبة.

في محاولة أخرى لزيادة التنوع البيولوجي وكثافة الغطاء النباتي في األراضي
الرطبة ،زرع أعضاء المجتمع مجموعة واسعة من النباتات في جميع أنحاء
المحمية ،بما في ذلك أشجار المانغروف االستوائية الرمادية (Avicennia
 )Marinaوالقطن ( )Gossypoum incanumوالحناء (Lawsonia
 .)inermisومع نمو أدغال األشجار االستوائية في محطة تدفق المياه
العادمة المعالجة ،فإنها تخصب شبكة األغذية البحرية باألكسجين والمواد
المغذية الحيوية ،وستحمي ساحل البحر من التآكل ،وتوفر موطنًا لعدد من
الطيور المهاجرة .إن المحاصيل الصناعية مثل القطن والحناء ،والتي ال تتأثر
بالمياه العادمة غير النقية ،ستزيد من حماية المحيط من جريان المياه الملوثة.
تم إنشاء مشتل جديد يتزود بمياه الصرف الصحي في المحمية لتزويد
شتالت المانغروف والبمباكس (الدعس – قطن الغدي) والقطن والحناء في
محمية األراضي الرطبة ،وكذلك إلى المؤسسات المجاورة مثل المدارس
والمزارع .كما تم إنشاء المشتل لتدريب أفراد المجتمع على عمليات تشغيله
وخلق مصدر دخل للمستفيدين.

لم تؤد إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المتدفقة للري إلى استعادة
مالذات األراضي الرطبة ألنواع الطيور المهاجرة ذات األهمية الدولية
فحسب ،بل أدت أيضًا إلى زيادة دخل المجتمعات التي تحيط باألراضي
الرطبة في محمية الحسوة .ويقوم المزارعون المحليون بحفر قنوات

إدارة موقع السياحة البيئية

يتمثل النشاط األساسي لمجتمعات الحسوة في إدارة موقع للسياحة البيئية،
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اإلدارة اليومية للمنطقة المحمية ،بما في ذلك أنشطة احيائها .لقد أصبحت
هذه المبادرة هيئة حكم ذات مصداقية وشرعية في أعين سلطات الحكومة
المحلية ،التي كانت سنوات اإلدارة المركزية للنظام البيئي لها غير فعالة
ومكلفة ودون جدوى.

والذي أصبح وجهة سياحية مفضلة للزائرين المحليين في المنطقة .توفر
السياحة البيئية ونظام رسوم دخول المحمية تدفقًا أساسيًا من العائدات
للمبادرة ،مما يجعل جميع أنشطة المجموعة األخرى في المحمية ممكنة ،بما
في ذلك االستثمارات في الصيانة واحياء المحمية وسبل العيش المستدامة.
تم بناء البنية التحتية األساسية لتلبية احتياجات السائحين ،بما في ذلك
مرصد من طابقين لمراقبة الطيور ،ومقصورة للدخول ،وخمس مسارات
للمشي ،وأكثر من “ 90سقيفة بيئية” توفر مناطق جلوس للسائحين للراحة،
وحمامين ،وموقف للسيارات يسع  30سيارة.

أدى التأسيس القانوني للمنطقة المحمية ككيان يديره المجتمع إلى الحد
بشكل كبير من خطر تطوير الموقع في المستقبل .تعتبر محمية الحسوة
هي المساحة الخضراء المتبقية الوحيدة داخل مدينة عدن ،وتعتبر منافع
الرزق الخالصة التي توفرها األراضي الرطبة بما في ذلك تعزيز اإلنتاجية
الزراعية ،والطاقة االستيعابية ألراضي المراعي ،والحرف اليدوية القائمة
على نخيل الدوم ،وفرص السياحة توفر دافعًا محليًا وإقليميًا قويًا لمواصلة
حمايتها .أصبح من المعترف به اآلن أن األراضي الرطبة تعد واحدة من
مقدار ضئيل من المواقع السياحية في المنطقة ،والتي تبشر بقابلية النجاح
على المدى الطويل.

تعمل المبادرة على تدريب أفراد المجتمع كمرشدين كوسيلة لتحسين جودة
المشاركة السياحية مع توفير وظائف إضافية لمدينة عدن .أدى نظام رسوم
الدخول إلى تحقيق االكتفاء الذاتي التشغيلي ويزود المجتمع بإيرادات
شهرية تغطي تكاليف جميع الموظفين السبعة عشر الالزمين للحفاظ
على المحمية .في الوقت نفسه ،يتم االحتفاظ بعدد الزوار ضمن القدرة
االستيعابية للمنطقة ،والتي تكون دائما أقل من  250زائر يوميا .يضمن
هذا الحد االقصى لعدد الزائرين استدامة المبادرة من خالل حماية وظائف
األراضي الرطبة وخدمات النظام البيئي.

وضعت المبادرة خطة إدارة مفصلة تحدد اإلجراءات ذات األولوية لمعالجة
الحفاظ على البيئة والتنمية االقتصادية في جميع أنحاء المنطقة .تشمل
المشاريع المخطط لها التثقيف البيئي وزيادة الوعي بين أفراد المجتمع
والسياسيين ،وتشكيل جمعيات محلية لحماية األراضي الرطبة ،وزيادة
مدخالت مياه الصرف الصحي وتقليل الملوثات ،وإعادة زراعة الغابات
من جديد والدراسات العلمية للتنوع البيولوجي ،وتعزيز أنشطة إدرار
الدخل للمجتمعات المحلية.

ترسيم الحدود والحفاظ على محمية الحسوة

ومن بين اإلنجازات الرئيسية للمبادرة ،اإلعالن الرسمي للحسوة كمنطقة
محمية ،كما جعلت الالمركزية في سلطة اإلدارة ،المجتمعات مسؤولة عن

7

االثار

االثار البيئية

توجيه المياه العادمة ،وإقامة سياج في مناطق رعي الحيوانات ،وإدارة
مشاتل األشجار والنباتات باإلضافة إلى بنك البذور .يتم تنظيم حمالت
التنظيف المجتمعي بانتظام لتشجيع المدارس المحلية للمساعدة في الحفاظ
على األراضي الرطبة خالية من النفايات.

تحتل اليمن منطقة جغرافية فريدة من نوعها في غرب آسيا ،وينبع ثراء
التنوع البيولوجي من وجود مجموعة واسعة من النظم البيئية ،ومجموعة
واسعة من الهضاب المرتفعة واختالف المناخ وعزلها الجغرافي حيث
يحيط بها سياج من الصحراء والبحر .البلد عبارة عن “منطقة انتقالية” بين
ثالثة مناطق من الجغرافية الحيوية ،مما يؤدي إلى مزيج من األنواع من
المناطق الثالثة .تقع البالد عند سفح شبه الجزيرة العربية وتعد وجهة مهمة
لتوقف رحلة  370نوعًا من الطيور المهاجرة ،بما في ذلك كل من الطيور
الجارحة والطيور التي تحصل على غذائها من المياه الضحلة.

األنواع التالية من الطيور المهاجرة تتكاثر في األراضي الرطبة في عدن
التي تم احيائها :البلشون األخضر ( ،)Butorides virescensالبلشون
( ،)Bubulcus ibisبلشون الصخر( ،)Egretta gularisدجاجة
الم ( ،)Gallinula chloropusكرسوع أبو المغازل  /كرسوع
أسود الجناحين( ، )Himantopus himantopusزقزاق مصري
( ،)Hoplopterus spinosusالزقزاق اإلسكندراني (Charadrius
 ،)alexandrinesخرشنة ساندرز الصغيرة (.)Sterna saundersi
وقد حاول طائر الفالمنجو القزم ( )Phoenicopterusالتكاثر في المنطقة
مؤخرا ،حيث بنى  172من أعشاش التالل والذى يمثل أكبر تركيز في
أي مكان في الشرق األوسط .الحسوة هي الموقع الوحيد في شبه الجزيرة
العربية التي حاول طائر الفالمنجو القزم التكاثر فيها باإلضافة إلى الطيور
المائية ،وتعتبر المستنقعات مصدراً مهما ً لري طائر القطا كستنائي البطن
(.)Pterocles exustus

ومع ذلك ،تعاني البالد من نقص في أنظمة إدارة الموارد الطبيعية مقارنة
بثروتها البيولوجية ،حيث أن تنوعها البيولوجي يتقلص بوتيرة سريعة،
هذا باإلضافة إلى فقدان الحياة البرية وأنواع الطيور ،وتدهور النظم البيئية
مثل األراضي الرطبة إلى درجة أنها لم تعد قادرة على توفير خدمات
النظم البيئية التي تدعم السكان المحليين .إن إزالة الغابات وتدمير الشعاب
المرجانية واالعتماد المفرط على المبيدات في الزراعة الكثيفة وتدمير
المستنقعات وأشجار المانغروف والتلوث الصناعي والتنقيب عن النفط
بطريقة غير مسؤولة كلها عوامل تؤدي إلى تدهور بيئي واسع النطاق.

اآلثار االجتماعية واالقتصادية

على النقيض من هذه الخلفية ،تمكنت المجتمعات الواقعة خلف محمية
الحسوة لألراضي الرطبة من تحقيق ما بدا أنه عمل مستحيل تقريبًا ،حيث
تم تحويل مكب نفايات الى نظام بيئي صحي لألراضي الرطبة يعمل
بكامل طاقته ويدعم حاليا ً الحياة البرية المحلية ويعد اآلن حجر الزاوية
لالقتصاد المحلي  ،وبين عامي  2004و  ،2008تضاعف حجم مساحة
األراضي الرطبة تقريبًا  ،حيث امتد من  10هكتارات إلى  19هكتار.
حددت المجموعة أولويات دعم ممارسات اإلدارة المستدامة للموارد
الطبيعية مثل إعادة زراعة الغابات وتحسين الري والتي أعادت اراضي
المستنقعات إلى الحياة ،وشملت أنشطة الحفاظ على المحمية أيضًا إعادة

أدى إنشاء محمية الحسوة لألراضي الرطبة إلى تحسين سبل العيش
المحلية وخلق فرص عمل في مجاالت إدارة الموارد الطبيعية وتربية
النحل واألعمال التجارية الصغيرة واحياء النظم البيئية .بين عامي
 2008و  ،2011بلغ إجمالي اإليرادات الناتجة من محمية الحسوة
لألراضي الرطبة أكثر من  78,000دوالر أمريكي ،وفي عام 2012
وحده ،بلغت إيرادات سبل العيش الصديقة للبيئة حوالي  96,000دوالر
أمريكي (انظر الجدول .)1
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الجدول ( .)١اإليرادات المقدرة لسبل العيش الصديقة للبيئة في عام 2012
المستفيدون المحليون

االيرادات السنوية التقديرية )(US$

النشاط
السياحة البيئية

 25اسرة

35,000

انتاج البخور والتسويق

 50امرأة

5,000

انتاج الخل والتسويق

 40رجل

15,000

جمع سعف النخيل والتسويق

 25اسرة

3,000

الخياطة

 95امرأة وفتاة

9,800

التطريز

 20امرأة وفتاة

1,200

تسويق منتجات البان

 50اسرة

7,000

انتاج عسل النحل والتسويق

 30رجل

17,000

حرف يدوية من سعف اشجار النخيل

 50امرأة

3,000
96,000

اإلجمالي

بإدارة األعمال التجارية ،وإنشاء مصادر دخل قابلة لالستمرار ،ومتابعة
تعبئة الموارد لمجموعة األنشطة الخاصة بهم.

قبل المبادرة ،كان الرعاة المحليون وحيواناتهم يعانون من الجفاف المتكرر
وعدم الحصول على مياه الشرب ،وقد نتج عن ذلك حالة “مأساة المشاع”
حيث تسبب اإلفراط في استخدام األراضي المشتركة (على المشاع) في دفع
الرعاة إلى المغامرة الى حد بعيد للوصول إلى المياه لحيواناتهم ،مما خلق
حلقة مستمرة من تدهور األراضي المتزايد وخفض أداء النظام البيئي .ومن
خالل تحويل المياه العادمة وإعادة استخدامها ،تمكنت المبادرة من إنشاء
منطقة رعي مخصصة لرعي الحيوانات بحيث ال يُحد الجفاف وندرة المياه
من إنتاج الثروة الحيوانية .لقد كان النظام فعاالً ألكثر من ثماني سنوات
ونمت مساحة المراعي المخصصة لدعم أكثر من  500حيوان مع االلتزام
بمبادئ االستدامة.

اآلثار السياسية
تتماشى العديد من السياسات الحكومية ،بدءاً من المستوى المحلي إلى
المستوى القومي لدعم حماية األراضي الرطبة في الحسوة ،ومن بين هذه
السياسات ،حددت الخطة الرئيسية لمدينة عدن للفترة من  2005الى 2025
محمية األراضي الرطبة باعتبارها “منطقة حساسة بيئياً” يجب حمايتها.
لقد تقدم المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء الوطني رقم )2005( 2
خطوة إلى األمام ،حيث حدد األراضي الرطبة في عدن كمنطقة محمية
ضمن خطة إدارة متكاملة على مستوى المناظر الطبيعية لمنطقة عدن
الساحلية .في عام  ،2008تم توسيع مرسوم مجلس الوزراء رقم  249بشأن
هذا االعتراف على المستوى الوطني بمحمية الحسوة ،حيث حدد حدود
مناطق مختلفة من األراضي الرطبة وتم تعيين هيئات اإلدارة الرسمية لها،
كما أوضح المرسوم رقم  249دور المجتمعات في إدارة المنطقة المحمية
ونطاق مسؤوليات الهيئة اإلدارية لمحمية الحسوة والغرض من المنطقة
المحمية وعقوبات انتهاك القواعد التي تحكم المنطقة المحمية.

اثار النوع (ذكر  /أنثى)
كان تمكين المرأة مجاال هاما إلنجاز المبادرة كجزء من تسجيل المناطق
المحمية ،حيث أنشأت المبادرة منظمة غير حكومية نسائية للمساعدة في
تعبئة الموارد واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة القضايا ذات األولوية
للمرأة في المجتمع ،كما أجرت المنظمة الغير حكومية تقييمات لالحتياجات
لتحديد أولويات النساء المحليات وتحديد المجاالت المهيأة لتنمية األعمال
التجارية الصغيرة ,وقد حددت هذه التقييمات أعمال الخياطة المنزلية
والتطريز والصناعات اليدوية على أنها أعمال واعدة ومثمرة ,وعالوة
على ذلك ،دعمت المنظمة النسائية الغير حكومية لشراء وحدات الخياطة
وأماكن العمل والمعدات المكتبية وطاوالت عمل المؤتمرات والمكاوي.
تلقت أكثر من  150امرأة من الحسوة تدريبا ً في مجاالت متنوعة بما في
ذلك الحرف اليدوية والخياطة والنسيج وتربية الحيوانات والممارسات
البيطرية ومراقبة الطيور واإلسعافات األولية وتوليد النساء وتعلم القراءة
والكتابة وتخطيط انشطة االعمال التجارية وتطوير المقترحات ودورات
اللغة اإلنجليزية ،ومسك الدفاتر ،والمحاسبة وبرمجة الكمبيوتر ,وقد وضع
هذا المزيج من آليات الدعم المنظمة النسائية وأعضائها في وضع يسمح

اجتمع ممثلون عن مختلف الوزارات الحكومية وسلطات الشرطة والمجتمع
المحلي إلنشاء مجلس إدارة عدن ( ،)AMBحيث يهدف مجلس ادارة عدن
( )AMBإلى توفير آلية ألفراد المجتمع المحلي للدفاع عن السياسات التي
تدعم حماية وصيانة محمية الحسوة على المستويات المحلية واإلقليمية
والوطنية ،والهدف من المجلس أيضا أن يكون بمثابة هيئة إشراف قادرة
على تعبئة الموارد وتطوير الشراكة مع المانحين للتبرعات ومع القطاع
الخاص .لسوء الحظ ،تم تعليق المناقشات حول تشكيل مجلس ادارة
عدن ( )AMBمؤقتًا بسبب الحرب األهلية المستمرة في اليمن ولكن
يبقى تشكيلها ،على أي حال ،أولوية قصوى للمجتمع المحلي والوكاالت
الحكومية.
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االستمرارية والتكرار

االستدامة

الحكومية ،أدت الحرب األهلية أيضًا إلى تعليق العديد من األهداف الطويلة
األجل لمحمية الحسوة .وبينما يستمر الحفاظ على مساحة األراضي
الرطبة ،إال أنه تم تدمير البنية التحتية للمحمية مثل بوابة الدخول ومشتل
النباتات .يشكل انعدام األمن الناجم عن اوضاع العنف والحرب والصراع
أكبر تهديد الستدامة هذه المبادرة على المدى الطويل .يعمل النزاع أيضًا
على الحد من حركة السياحة التي تعتمد عليها المبادرة لتحقيق االكتفاء
الذاتي المالي ألنشطة الحماية والتجديد المستمرة .منذ اشتداد الصراع في
اليمن ،انخفضت مستويات الزوار إلى الصفر .عند استعادة السالم ،يتعين
على المجتمع االلتزام بالعمل مع المسؤولين الحكوميين لتعزيز الخدمات
االقتصادية والبيئية التي توفرها المناطق المحمية.

يضمن نظام رسوم الدخول لمحمية الحسوة أن المبادرة مجهزة بموارد مالية
كافية إلدارة العمليات وتقديم خدماتها بشكل مستدام .لقد أثبت هذا النظام أنه
فعال للغاية في نقل المبادرة نحو االكتفاء الذاتي المالي ،وعلى الرغم من أن
نظام رسوم الدخول يوفر ما يكفي من المال لتغطية التكاليف التشغيلية للمنطقة
المحمية  ،فإنه ال يوفر األموال التي يحتاجها المجتمع لتعزيز مشروع السياحة
البيئية .وتوجد مقترحات غير ممولة لنظام منسق لجمع النفايات ومقهى صغير
وبرك معالجة مياه الصرف الصحي األخرى.
لضمان االستدامة البيئية ،يبلغ عدد زوار المنطقة المحمية  250شخصًا
يوميًا ،وقد تم إحاطة منطقة األراضي الرطبة باألسوار ووضع لوحات
ارشادية تطلب من الزوار عدم إزعاج الطيور ،كما يتم التحكم بشكل
صارم في رعي الماشية من خالل االستخدام بالتناوب لمناطق الرعي،
ويتم تشجيع المزارعين المحليين على زراعة الحناء والقطن كبديل لتربية
الماشية .وينظر الى محمية الحسوة باعتبارها واحدة من المواقع القليلة غير
المطورة في مدينة عدن حيث ترتفع قيمة األرض بسرعة ومع هذا االرتفاع
 ،قد تواجه محمية الحسوة ضغوطًا متزايدة من المطورين في السنوات
القادمة .ستظل المشاركة المجتمعية القوية عامالً حاسما ً لضمان استمرارية
محمية الحسوة لألراضي الرطبة.

تكرار التجربة
لقد َولَدت منطقة الحسوة المحمية قدرًا كبيرًا من وضوح الرؤية في البلد
والمنطقة كنموذج مبتكر له إمكانية كبيرة للتكرار .تم إطالق المبادرة
ودعمها من خالل مشروع “اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية” التابع
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومن بين المواقع الثالثة التي استهدفها
هذا البرنامج ،برزت محمية الحسوة لتكون األكثر نجاحًا .وتلقت المبادرة
تغطية إعالمية كبيرة من وسائل اإلعالم المحلية والوطنية نظراً إلنجازاتها
وللطبيعة الشعبية ألنشطة الحماية .تم تبادل تجربة محمية الحسوة من خالل
برامج عمل مناظرة لمناطق محميات أخرى في اليمن.

مد إدارة موقع الحسوة اعتمادًا كبيرًا على المتطوعين ،وهي مجموعة من
األفراد الملتزمين الذين يكرسون وقتهم لتطهير موقع القمامة وإنشاء محمية
قابلة للحياة .من أجل ضمان نجاح هذه الجهود ،سيحتاج أعضاء المبادرة
إلى تطوير استراتيجيات فعالة للتواصل وحشد التأييد للمبادرة .سيكون بناء
القدرات في المهارات الفنية ،وتسويق المنتجات المحلية ،والترويج للسياحة
البيئية في جميع أنحاء البالد ،وتطوير السياحة البيئية وخدمات الضيافة
كلها أمور ضرورية لتحسين سبل العيش المحلية على المدى الطويل.

الشركاء
أنشأت المبادرة شراكات مع المؤسسات األكاديمية والبحثية وكذلك مع
المنظمات الغير حكومية البيئية الدولية مثل ((Birdlife International
والمنظمات الحكومية الدولية مثل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
( .)UNOPSوقد ساعد خبراء من جامعة عدن المبادرة في تناول القضايا
التقنية المتعلقة باإلدارة المستدامة لألراضي الرطبة .كما دعمت منظمة
( )Bird-life Internationalو ( )UNOPSالتوعية المجتمعية وزيادة

العمل في منطقة الصراع النشطة

قبل اندالع الصراع في اليمن في مارس  ،2015تلقت محمية الحسوة دعما
ماليا متواضعا من هيئة حماية البيئة ودعما ً سياسيا ً من محافظ عدن .ومع
ذلك ،فقد أدت الحرب إلى وقف تام للدعم المالي والسياسي من السلطات
10

تم إنشاء أكثر من  80ناديًا بيئيًا مدرسيا ً لدعم حمالت زيادة التوعية في
محمية الحسوة ومشاريع الترميم وأنشطة التنظيف كوسيلة لضمان غرس
أخالقيات الحماية في األجيال القادمة .

الوعي باإلضافة إلى ذلك ،أقامت وحافظت محمية الحسوة لألراضي
الرطبة على شراكات مع وسائل اإلعالم والوكاالت المعنية والمكاتب
المحلية للوزارات والمجالس المحلية والمحافظات لضمان دعم طويل
األجل لعملهم عبر مختلف القطاعات.

11

مزيد من الموارد
. متاح على اإلنترنت هنا،2016 ،” “اليمن،•البنك الدولي
.” خطة العمل: “الفصل الرابع،•هيئة البيئة لألراضي الرطبة
. وصف تفصيلي لالعتبارات ) اجراءات التدخل ) المنصوص عليها في خطة العمل: الفصل الخامس،• هيئة البيئة لألراضي الرطبة
. متاح على اإلنترنت هنا،2015 ،” اليمن: “تقارير التنمية البشرية،•برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
. متاحة على اإلنترنت هنا،2012 ،” “خطة إدارة محمية الحسوة،•آلية مركز تبادل المعلومات للتنوع البيولوجي في اليمن
. متاح على اإلنترنت هنا.2010 ، مساهمات الجمهورية اليمنية:•احتفاالت السنة الدولية للتنوع البيولوجي

Empowered lives.
Resilient nations.

KIPSAINA CRANE AND
WETLANDS CONSERVATION
GROUP

Kenya
Equator Initiative Case Studies

Local sustainable development solutions for people, nature, and resilient communities

Empowered lives.
Resilient nations.

PHU MY LEPIRONIA
WETLAND CONSERVATION
PROJECT

Viet Nam
Equator Initiative Case Studies

Local sustainable development solutions for people, nature, and resilient communities

Empowered lives.
Resilient nations.

SEPIK WETLANDS
MANAGEMENT INITIATIVE

Papua New Guinea
Equator Initiative Case Studies

Local sustainable development solutions for people, nature, and resilient communities

Equator Initiative
Sustainable Development Cluster
United Nations Development Programme (UNDP)
304 East 45th Street, 6th Floor
New York, NY 10017
Tel: +1 646 781-4023
www.equatorinitiative.org
UNDP partners with people at all levels of society to help build nations that can withstand crisis, and drive and sustain the kind of
growth that improves the quality of life for everyone. On the ground in over 170 countries and territories, we offer global perspective
.and local insight to help empower lives and build resilient nations
تجمع مبادرة خط االستواء بين األمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني والشركات والمنظمات الشعبية لتقدير حلول التنمية المستدامة المحلية للناس والطبيعة
.والمجتمعات المرنة وتطويرها
 مبادرة خط االستواء2016©
كل الحقوق محفوظة

Empowered lives.
Resilient nations.

