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  : المنطقة جغرافيًا وديمغرافيًا-١

  

ة   : ١-١  تضم المنطقة مجال الدراسة مـديريتي اللحيـة التابعـة         :األوضاع الجغرافي
لمحافظة الحديدة ومديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة، وعلـى الـرغم مـن اخـتالف               
األوضاع اإلدارية للمنطقة، فإنها متجانسة من الناحية الجغرافية، حيث تقع فـي إطـار              

ويتـصف هـذا    "إقليم السهول الساحلية الغربية في اليمن والمطلة على البحر األحمر،           
ملم، وارتفاع ملحوظ في درجات     ٧٠-٣٠اإلقليم بقلة أمطاره السنوية والتي تتراوح بين        

وإذا ما أخذنا بعـين     . )١("م في آخر شهور فصل الصيف     37ْالحرارة، يصل معدلها إلى     
 كيلـو   ٨٠االعتبار الشريط الساحلي بين مدينتي اللحية وميدي فإن طوله يبلغ حـوالي             

  .متراً
  

  :األوضاع الديمغرافية: ٢-١
 تعتبر مديرية ميدي مـن المـديريات ذات الكثافـة           :حجم السكان ونموهم  :١-٢-١

م، حـوالي   ١٩٩٤ عدد سكانها المقيمون وفقاً لتعداد عـام         السكانية المنخفضة، فلقد بلغ   
أما سكان  . )٢( نسمة ١٦٠٩٦ نسمة، وإجمالي سكانها وفقاً لنفس المصدر حوالي         ١١٨١٧

م، وتعتبر مـن المـديريات متوسـطة        ١٩٩٤ نسمة عام    ٧٥٥٢٢مديرية اللحية فقد بلغ     
  .الكثافة السكانية

كن القول أنها من المناطق التي شهدت نمواً        وبالنظر إلى التاريخ الديمغرافي للمنطقة يم     
 نسمة وكان ٦٨٢٢م، حوالي  ١٩٨٦سكانياً عالياً حيث كان عدد سكان مديرية ميدي عام          

 نسمة، وبمقارنة هـذه األرقـام       ٥٤٣٤٥عدد سكان مديرية اللحية في نفس العام حوالي         
  .ثمان سنواتم، فإن سكان مديرية ميدي قد تضاعفوا تقريباً خالل ١٩٩٤بمؤشرات عام 

                                                           
م، سلسلة تقارير ٢٠٠٢/٢٠٠٣ المركز العام للدراسات والبحوث واإلصدار، التقرير االستراتيجي، اليمن )١(

  .١٢٩م، ص٢٠٠٣، صنعاء، )٣(وث ودراسات وبح
 أنظر، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي لإلحصاء، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، )٢(

  .٣٨م، ص١٩٩٦م، النتائج النهائية لمحافظة حجة، التقرير األول، يناير ١٩٩٤ديسمبر 



  ٤

  عدد سكان مدن وقرى مديرية اللحية) ١(جدول رقم 
  م١٩٩٤حسب تعداد نتائج التعداد العام للسكان والمساآن عام 

  

المدينة أو القرية والمحالت   المديرية
  التابعة لها

  إجمالي  إناث  ذآور

  ٣٫٩٧٦  ٢٫٠٤١  ١٫٩٣٥  مدينة اللحية  
  ٧٤٥  ٣٧٩  ٣٦٧  جبل الملح  
  ٤١٨  ١٨٥  ٢٣٣  العقيلية  
  ٥٠٧  ٢١٥  ٢٩٢  بني الهارب  
  ٢٧٧  ١٤٣  ١٣٤  بني الحاسر  
  ٦١٢  ٣١٥  ٢٩٧  الرصاص  
  ٣٧٦  ١٧٦  ٢٠٠  بيوت حسين  
  ٦٩٧  ٣٢٢  ٣٧٥  آدمة دحدح  
  ٧٦٠٩  ٣٧٧٦  ٣٨٣٣  الجزر التابعة لمديرية اللحية  
  ٣٧٣٩  ١٨٢٠  ١٩١٩  ربع الحضرمي  
  ٢٢٣٩  ١١٠٣  ١١٣٦  ربع الشام  
  ٢٩٠٦  ١٤١٨  ١٤٨٨  مور  
  ١٦٩١  ٨٧٠  ٨٢١  الحماسية  
  ٥٩٤  ٢٩٦  ٢٩٨  المسالم  
  ٢٥٤  ١١٦  ١٢٩  العشه  
  ١١٨٢  ٦٠٠  ٥٨٢  زبيه  
  ٤٢٥  ٢٢٠  ٢٠٥  شعب العبيد  
  ٣٣٤  ١٦٠  ١٧٤  الحويجه  
  ٧٩٢  ٤١١  ٣٨١  المزف الجديد  
  ١٠٢٤٥  ٥١٢٩  ٥١١٦  محل مطيع  
  ١٧٣٤  ٨٥٩  ٨٧٥  دير األخرش  
  ٥٣١  ٢٥٠  ٢٨١  المحفد  
  ١٠١٢٤  ٤٩٨٧  ٥١٣٧  دير العليل والقرى المجاورة  
  ٧١٠٦  ٣٤٩٥  ٣٦١١  ربع المحجوي  
  ١٠٤٢  ٥١٨  ٥٢٤  ربع المقرني  
  ٨١٧  ٣٩٠  ٤٢٧  دير درين  
  ٩٣٧٤  ٤٥٩١  ٤٧٨٣  الدمنة  
  ٩٦٠  ٤٧٠  ٤٩٠  المعليه  
  ١١١٠  ٥٢٤  ٥٨٦  المراخشه  
  ٩٢٤  ٤٦٦  ٤٨٥  القراعيه  
  ١٦١٥  ٧٥٦  ٨٥٩  الزيلعية  
  ٨٣٨  ٣٩١  ٤٤٧  دير منبه  
  ٩٠٤  ٤٢٤  ٤٨٩  دير الفحل  
  ١١٠٢  ٥٤٣  ٥٥٩  القصبه والعرمة  
  ١٤٣٢  ٦٧٦  ٧٥٦  ربع الحلو  
  ٥٦٥٣  ٢٦٤٥  ٣٠٠٨  الخوبه  
  ٣١٦٣  ١٩٠٥  ١٦٤٠  باقي القرى  

  



  ٥

  -:اتجاهات الهجرة:٢-٢-١
خالل العقدين الـسابع والثـامن مـن القـرن          ) مديريتي اللحية وميدي  (شهدت المنطقة   

السعودية، وذلك بسبب قربهـا     العشرين حركة هجرة نازحة كبيرة إلى المملكة العربية         
الجغرافي من حدود المملكة العربية السعودية، وما شهدته هذه األخيـرة مـن انتعـاش               

م بين العرب   ١٩٧٣اقتصادي خالل تلك الفترة بسبب ارتفاع أسعار النفط بعد حرب عام            
وإسرائيل، ولكن معظم هؤالء المهاجرين عادوا في مطلع تسعينات القرن العشرين بعد            

  . الخليج الثانيةحرب
يقول السكان المحليون أن مدينتي اللحية وميدي من المدن القديمة في تهامة، ومع ذلـك               
فإن عدد سكانها الحالي ليس كبيراً مقارنة بتاريخهما الطويل، ويرجع ذلـك إال أنهمـا               
تاريخياً شهدتا حركة هجرة نازحة كبيرة، وأن ما شهدتاه من نمو سكاني خالل العقـدين      

يرين يرجع إلى ما شهدتاه من هجرة وافدة من بعض المناطق الريفيـة للمـديريتين    األخ
  .ومن مديريات أخرى في تهامة وخاصة هجرة بعض أبناء مديرية برع إلى مدينة ميدي

وعلى الرغم من عودة كثير من أبناء المديريتين من المملكة العربية السعودية في مطلع 
 إال أن عدداً منهم ال سيما من أبناء مدينة اللحية ظلوا العقد األخير من القرن العشرين،

هناك، ويدل على ذلك العدد الكبير من البيوت الطينية المهدمة في المدينة والتي أهملت 
بسبب غياب مالكيها وبقائهم لفترات طويلة في المهجر، فضالً عن ذلك فقد بدأ عدد من 

هجرة مرة أخرى إلى المملكة العربية أبناء المديريتين خالل السنوات األخيرة في ال
  .السعودية

  : توزيع السكان حسب النوع- ٣:٢:١
تتميز المنطقة بشكل عام بارتفاع نسبة السكان الذكور مقارنة بالسكان اإلناث، وتختلف 
هذه النسب حسب موقع التجمعات السكانية، فالتجمعات السكانية التي تقع على الشاطئ 

س بشكل واضح، بينما التجمعات السكانية الداخلية ال يبدو الفرق تتميز بارتفاع نسبة الجن
م ١٩٩٤بين عدد السكان الذكور واإلناث كبيراً، فعلى سبيل المثال تشير نتائج تعداد عام 

 نسمة كلهم من الذكور، وسكان قرية ١٦إلى أن عدد سكان قرية حبل الساحلية كان 
أما نسبة السكان الذكور .  اإلناث من١٥٢ من الذكور و ١٧٩ نسمة منهم ٣١٣بحيص 

 ذكور في مقابل كل ١٠٤أي أن هناك % ٥٢من إجمالي سكان مدينة ميدي فتبلغ حوالي 
  . أنثى١٠٠



  ٦

  يبين عدد سكان بعض مدن وقرى ) ٢(جدول رقم 
  مديرية ميدي حسب النوع

  

المؤشرات   قرى فالحية داخلية  قرى ومدن ساحلية
 العماشية الخرايجه ي قشانعزلة بن بحيص  حبل  ميدي  السكانية
  ٩  ٣٢  ١٢٧  ٦١  ٤  ٧٦٤  مساكن
  ٩  ٣٢  ١٢٧  ٦١  ٤  ٧٨٦  أسر
  ٣  ٥٩  ٢٧٢  ١٧٩  ١٦  ٢٢٧١  ذكور
  ١٢  ٥٨  ٢٨٩  ١٥٢  ٠  ٢٠٩٨  إناث

  ١٥  ١١٧  ٥٦١  ٣٣١  ١٦  ٤٣٦٩  إجمالي السكان
  الجهـاز  -ركب الباحث الجدول استناداً على المعلومات الواردة فـي وزارة التخطـيط والتنميـة             : المصدر

م، النتـائج النهائيـة     ١٩٩٤المركزي لإلحصاء، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، ديـسمبر          
  .٤١-٣٨م، ص ص ١٩٩٦لمحافظة حجة، التقرير األول، يناير 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : حجم األسرة-٤:٢
األسرة في مديريتي اللحية وميدي أسرة صغيرة، يرجع ذلك إلى تأخر سـن الـزواج،               

كلفة بناء المنازل ال سيما أن كثير من المنازل مبنية من العشش، لـذلك              وإلى انخفاض ت  



  ٧

فإن الشبان المتزوجون حديثاً يميلون إلى االستقالل بمنازل مستقلة ليكونوا أسراً نوويـة             
Necular families   على العكس مما هو سائد في المناطق الجبلية من اليمن حيـث تـسود ، 
  .األسر الممتدة

  
  :جتماعيةالظروف اال: ٣
م إلى أن األمية تنتشر بـشكل  ١٩٩٤ تشير بيانات تعداد عام   :الخدمات التعليمية :١-٣

واسع بين السكان في مديرية اللحية حيث يصل معدل األمية بين النساء إلـى حـوالي                
بين السكان في مديرية اللحيـة بـشكل    % ٧٨,٢٥، وإلى   %٦٤,١٩وبين الذكور   % ٩٢
  .)١(عام
  
  
  
  

  

                                                           
زي لإلحصاء، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت،  أنظر وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المرك)١(

  .٤٤م، ص١٩٩٦م، النتائج النهائية لمحافظة الحديدة، التقرير الثاني، صنعاء، يناير ١٩٩٤ديسمبر 



  ٨

  ألوضاع التعليمية لسكان مديرية اللحية ا) ٣(جدول رقم 
  م١٩٩٤وفقاً لنتائج تعداد 

  

  اإلناث  الذآور  الحالة التعليمية
  ٢٢٩٩٣  ١٦٥٥٠  أمي

  ١٢٨٣  ٦٣٩٩  يقرأ ويكتب
  ٤٥٨  ٢٨١٥  ابتدائية فأعلى
  ٢٠  ١٧  غير مبين
  ٢٤٧٥٤  ٢٥٧٨١  المجموع

  

تعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي لإلحصاء، ال: المصدر
  .٤٤م، ص١٩٩٦م، النتائج النهائية لمحافظة الحديدة، التقرير الثاني، صنعاء، يناير ١٩٩٤ديسمبر 

  

الحظ فريق البحث أن هناك تبايناً كبيراً بين الخدمات التعليمية في مركـزي مـديريتي               
ارس الريفيـة محـدودة القـدرة       اللحية وميدي والخدمات التعليمية في أريافهما، فالمـد       

تقـول  . االستيعابية، وال يوجد بها عدد كاف من المدرسين، وتأهيل العاملين منهم متدنٍ           
بالنسبة لألوالد أصبحوا ما يهتموش بالدراسة كثيراً، وبعض األسر سجل          "إحدى النساء   

  ". المهم أنه بالمدرسة…أبنائها بالمدرسة وال تتابع إذا كان يدرس وإال ال
كل عام يمكن القول أن الخدمات التعليمية في مديريتي اللحية وميدي قد شهدت تطوراً    بش

كبيراً خالل السنوات األخيرة، وبدأت توجهات السكان المحليين نحو التعليم في التغيـر،             
ال سيما توجهاتهم نحو تعليم الفتاة، حيث يفوق عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم في مدينة              

  .ألطفال الذكورميدي عن عدد ا
  

  عدد المدارس والتالميذ في مدينة ميدي) ٤(جدول رقم 
  

 التالميذ اإلناث  التالميذ الذآور  المدرســـــــــــــة
  -  ١٥٠  "الفترة الصباحية"الثورة األساسية 

  -  ١٥٩  "الفترة المسائية"الثورة األساسية الثانوية 
  ٧٣٥  -  مدرسة أسماء للتعليم األساسي والثانوي

  -  ١٨٩  درسة ا لميثاق للتعليم األساسي م
  -  ١٢٠  مدرسة طارق للتعليم األساسي
  ٧٣٥  ٦١٨  إجمالي التالميذ

  .مقابلة مع أحد موظفي المركز التعليمي بمديرية ميدي: المصدر
  



  ٩

وكذلك الوضع في مدينة اللحية، حيث الحظ فريق البحث أن هناك إقباالً على إ لحاق 
كانات استمرارهن في التعليم أكبر من احتمال استمرار األطفال الفتيات بالتعليم، وأن إم

الذكور، ومع ذلك يمكن القول أن هذا الوضع ال ينطبق إال على المناطق الحضرية من 
المديريتين، أما المناطق الريفية فإن إلحاق الفتيات بالتعليم محدود جداً، بل وأن التحاق 

  .األطفال عموماً بالتعليم محدود جداً
  

  المستويات التعليمية ألرباب األسر الذين تمت مقابلتهم) ٥(جدول رقم 
  في مدينتي ميدي واللحية

  

أرباب األسر الذآور   الوضع التعليمي
%  

أرباب األسر اإلناث 
%  

  %٧٠  %٧٥  أمي
  -  %٦  يقرأ ويكتب
  -  -  ابتدائية
  %١٥  %٧  إعدادية
  %١٢  %٥  ثانوية
  %٣  %٧  جامعي

      أعلى من الجامعي
  
  : الخدمات الصحية وخدمات المياه- ٢-٣

يوجد في مركز مديرية ميدي مستشفى ومركز صحي حكوميان كما يوجـد مستـشفى              
ومركز صحي في مديرية اللحية، إال أن مستوى الخدمات الصحية التي تقـدمها هـذه               
المرافق الصحية كما يقيمها المواطنون ليست بالمستوى المطلوب، حيث تعاني من عدم            

وارتفاع الكلفة غير الرسـمية لخـدماتها       . لعاملين فيها بأوقات الدوام الرسمي    انضباط ا 
األمر الذي يحول دون وصول الفئات السكانية الفقيرة لخدماتها، على الرغم من الحاجة             
الماسة للخدمات الصحية، فقد خلصت المناقشات البؤرية مع النساء في مدينة اللحية إلى             

باإلضافة إلى  .  كبير في المدينة بسبب انتشار الباعوض      أن مرض المالريا ينتشر بشكل    
أمراض فقر الدم وأمراض المعدة وارتفاع ضغط       : ذلك فإن أكثر األمراض انتشاراً هي     

  .الدم خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة



  ١٠

أوضاع الخدمات الصحية الحكومية في مدينة ) ١(إطار رقم 
  "مقتبس من مناقشة بؤرية مع الرجال في مدينة ميدي"ميدي 

  

المستشفى يفتح من ثمانية صباحاً إلى واحدة ظهراً، ويقفل إلى 
ثاني يوم، مافيش مناوبات، ولو في حاالت والدة تجيب المولدة 

و مريض طلبنا له اإلسعاف، بألف ريال، واحد جارنا ارتمى وه
قالوا هات بترول للسيارة ومصاريف للسواق، ولما جبنا حق 
البترول والمصاريف قالوا اشتروا بطارية للسيارة، قاموا أهل 

الخير بشراء بطارية، ولو معك مريض بعد الظهر أو في الليل 
تشتي تنقله إلى حرض والسيارة بألف ريال، ولو المستشفى 

  .الجمفكوك ما فيش ع

تقيم النساء لخدمات المركز الصحي )٢(إطار رقم
  "مقتبس من مناقشة بؤرية"الحكومي باللحية 

الخدمات الصحية بالمركز أحسن مـن األول، ولكـن         
اعتقد أنه ناقص شوية ما فيش فيـه رعايـة كافيـة،            
ومافيش غرف عمليات وال أقسام كثيرة ومافيش تنويم        

حياناً نروح وما نحصل     وأ …)أي أقسام داخلية للرقود   (
  .وفي دكتور واحد لكل شيء. ممرض

  

أما في مدينة ميدي فإن أكثر األمراض انتشاراً إلى جانب المالريا أمـراض التهابـات               
  .صوات الكلى واألمراض الجلدية عند األطفالوح
  

وبسبب عدم قـدرة الفقـراء      
على الوصول إلى الخـدمات     
الــصحية الحكوميــة فــإنهم 
يلجأون إلى شراء األدوية من     
الصيدليات ومخازن األدويـة    
التابعة للقطاع الخـاص دون     
استشارة طبيب، وقد الحـظ     

دينة ا للحية، وعندما سؤل صاحب      فريق البحث كثرة عدد مخازن األدوية الخاصة في م        
أن : إحدى الصيدليات، قـال   

من المرضى يشترون   % ٨٠
  . عالج دون استشارة الطبيب

  
وتربط خدمات مياه الـشرب     
بالخدمات الصحية ارتباطـاً    
وثيقاً، وقد تبين أن مـدينتي      

اللحية وميدي يوجد بهما مشروعان حكوميان للمياه، ويعد مشروع مياه اللحية أفـضل             
م بدعم مـن الـصندوق      ١٩٩٩ من مشروع مياه ميدي، حيث تم إعادة تأهيله عام           حاالً

ولذلك لـم يجـد     . )١( دوالر أمريكي  ١٨٢,٠٦٠االجتماعي للتنمية بتكلفة قدرت بحوالي      
فريق البحث أي شكوى من خدمات المياه في مدينة اللحية، أما في مدينة ميـدي فـإن                 

سبب ارتفاع تكلفة المياه هناك عدد من األسر        السكان يشكون كثيراً من خدمات المياه، فب      
لم تستطيع الوصول إلى خدمات المياه، فضالً عن ذلك فإن المياه غير كافية ويـضطر               

                                                           
  .م١٩٩٩ أنظر، الصندوق االجتماعي للتنمية، تقرير الصندوق االجتماعي للتنمية، لعام )١(
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 ١٥٠٠السكان لشراء مياه من مالكي سيارات نقل المياه، حيث تتكلف األسـر حـوالي               
  .ريال شهرياً

  

  المصدر الرئيس لمياه الشرب) ٦(جدول رقم 
  "اختيار متعدد" مقابلتها لألسر التي تم

  

  %  المصدر الرئيس لمياه الشرب
  %١٠٠  مشروع حكومي
  %٥  بئر خاص
  -  سد
  -  بركة

  -  مشروع أهلي
  -  بئر عام
  -  حاجز
  %٣٧  شراء

  
  : األنشطة االقتصادية-٤

يعمل معظم سكان مدينتي اللحية باالصطياد حيث يقدر السكان نسبة العاملين فـي هـذا            
ويتوزع العشرون في المائة الباقون على القطاعات االقتـصادية         % ٨٠القطاع بحوالي   

األخرى، وتختلف هذه التقديرات مع نتائج دراستنا، ويبدو أن التقديرات أكثر دقة وذلك             
فضالً عن ذلك فإن هـذه      . بسبب أننا عمدنا في اختيارنا للعينة إلى تنويع مجاالت العمل         

  .ستوى المديريتينالنتائج تختلف عن مجاالت العمل على م
  

  يبين مجاالت عمل رب األسرة) ٧(جدول رقم 
  

  %  مجال العمل
  -  الزراعة

  %٢  اإلدارة الحكومية
  %٤  موظف قطاع خاص

  -  الرعي
  %٣  الصناعة



  ١٢

  %  مجال العمل
  %٢  التعليم
  %٣  الجيش
  %٦  التجارة
  %٣  الصحة
  %٢  الشرطة
  %٦٦  الصيد

  %٢  النقل البري
  -  النقل البحري
  %٥  الخدمات

  %٢   حرةمهن
  

  :ويمكن فيما يلي عرض أهم مجاالت عمل السكان في المنطقة

  : الزراعة والرعي-١:٤
تعتبر المديريتان من أقل المديريات اشتغاالً بالزراعة ويغلب طابع الرعي على المناطق            

 جمل تمثـل    ١٦٩٧الريفية فعلى سبيل المثال يبلغ عدد الجمال في مديرية اللحية حوالي            
  . جمال٧٤٦٧ًالي الجمال في محافظة الحديدة البالغ عددها من إجم% ٢٢,٧٣

  

  :االصطياد-٢:٤
يعمل معظم السكان في مجال الصيد، ويتم االصطياد بأسلوب تقليدي، أما عالقات العمل             
فتنتظم على أساس عائلي، فيقوم األبناء بمساعدة أبيهم في االصطياد وإلى جانب ذلـك              

ى أساس قرابي، ومع ذلك فإن العاملين فـي هـذا           هناك تنظيم آخر للعمل هو اآلخر عل      
القطاع يشكون من تراجع دخولهم بسبب وجود عدد كبير من سفن الصيد التـي تقـوم                

وقد بدأت هذه الشكوى منذ وقت مبكر من التسعينات ومع          . بالصيد عن طريق التجريف   
  .ذلك لم تتخذ حتى اآلن أي إجراءات ضد هذه السفن

  .تقريباً% ٨٠بة العاملين في قطاع الصيد في المنطقة بحوالي يقدر السكان المحليون نس
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  :التجارة والخدمات-٣:٤
هناك عدد من محالت بيع التجزئة المنتشرة في مدينتي ميدي واللحيـة، إال أن هنـاك                
مجال واسع وفرص عديدة يمكن تطويرها في هذا المجال ومنها على سبيل المثال تجارة      

 قالت النساء في اللحية أن كل مالبس األسرة يتم شـراؤها            المالبس وأدوات الزينة حيث   
  .من مدينة الحديدة، وكذلك تجارة مواد البناء

وفي مجال النقل ال زالت هنا فرص في هذا المجال إال أن عدم وجود رأس مال لـدى                  
السكان حال دون عملهم في هذا المجال ففي مدينة ميدي توجد خمس سـيارات لنقـل                

في بطلبات السكان المحليين إذ يتم الحجز أحيانـاً قبـل أسـبوع أو              الركاب، وهي ال ت   
  .أسبوعين على موعد السفر لدى مالك هذه السيارات

  
  : السياحة الثقافية والبيئية-٤:٤

تكاد مساهمة السياحة في اقتصاد المنطقة أن تكون معدومة تماماً، فعدد السواح اليمنيين             
األسر خالل العام، أما السواح األجانـب الـذين         ال يتجاوز عشرات    " السياحة الداخلية "

وهؤالء السواح سـواء    .  سائحاً ١٥يزورون مدينة  اللحية خالل العام يقدرون بحوالي         
اليمنيين و األجانب ال ينفقون أي مبالغ في المنطقة، وذلك بـسبب غيـاب التـسهيالت                

ولـذلك  . قرى السياحية والمرافق الخدمية السياحية، فالمنطقة تفتقر للفنادق والمطاعم وال       
فإن السواح اليمنيين واألجانب الذين يقدمون إلى المنطقة وخاصة إلى مدينـة اللحيـة،              
يضطرون إلى العودة في نفس اليوم إلى مدينة الحديدة، فضالً عن ذلك فـإنهم يجلبـون                

األمر الذي يمكن معه القول بأن السياحة       . معهم كل ما يحتاجونه من أطعمة ومشروبات      
  .اهم في التنمية المحلية على اإلطالقال تس

تتمتع المنطقة الممتدة بين مدينتي اللحية وميدي بإمكانات سياحية غير مستغلة، في مجال    
السياحة الثقافية تتميز مديرية اللحية بالطابع الفريد للزخارف الداخلية والخارجية التـي            

لطين وتسقف بالقش على شـكل      التي تبنى جدرانها الدائرية با    (تزين به مساكنها الريفية     
، فضالً عن قلعتها المتميزة والقالع القريبة منها والتي يرجع تاريخ بنائهـا إلـى               )قباب

وتوجد في مدينة ميدي عدد مـن القـالع         ) أثناء االحتالل العثماني  (القرن الثامن عشر    
لعقـد  قلعة اإلدريسي التي بناها وتحصن فيها اإلمام اإلدريـسي فـي ا           : التاريخية أهمها 

الثالث من القرن العشرين، وهي معروفة في أوساط السكان المحليين بقلعـة القماحيـة،      
وتمثل جزيرة بكالن موقعاً متميزاً علـى       . وقلعة جوبه وقلعة الدويمة وقلعة المنصورية     



  ١٤

خارطة السياحة الثقافية للمنطقة نظراً لما تحويه من منازل تاريخية وآبار قديمة، أما في              
ة البيئية فتضم المنطقة عدداً من المواقع البحرية التي تمثـل بيئـة مثاليـة       مجال السياح 

وكذلك عدد من الجزر التي توجد فيها أسماك ملونة نادرة وشـعاب مرجانيـة              . للغطس
بكالن، توكاله، البيضاء،   (ملونة وأهمها جزيرتي الدنج والمغلوق وجزر أرخبيل بكالن         

إلضافة إلى ذلك فإن المنطقة الشاطئية الممتدة بين        وجزيرة الدويمة، با  ) الظهره، وأبوقار 
مدينتي اللحية وميدي تمثل كما يقول السكان المحليـون مزرعـة متواصـلة ألشـجار               
المانجروف ال تنقطع إال في المناطق التي توجد فيها المدن والقرى الـساحلية، وعلـى               

" خور بحر غوار  "ن  الرغم من ذلك فإن الخليج الصغير الذي يطلق عليه السكان المحليو          
  .يكتسب أهمية خاصة في هذا المجال، حيث يمثل غابة صغيرة ألشجار المانجروف

هذه اإلمكانات السياحية كلها معطلة وغير مستغلة بسبب عدم وجود التسهيالت السياحية            
وقد تبين من خالل    . والبنية التحتية للسياحة، فضالً عن قصور برامج الترويج السياحي        

قشات البؤرية والمقابالت غير المقننة التي نفذت مع السكان والقادة المحليـين            نتائج المنا 
في مدينة اللحية أنهم يرغبون في تفعيل القطاع السياحي بحيث يصبح أحد مصادر دخل              
السكان المحليين وأحد مصادر تمويل التنمية المحلية، إال أنهم يفتقرون إلى الخبـرة وال              

  .ية الالزمةتتوفر لديهم القدرات المال

  :العمل في القطاع الخاص: ٥:٤

العمل في جميع المجاالت االقتصادية في المنطقة باستثناء القطاع العام الخدمي والجيش            
والشرطة هو عمل عائلي غير مأجور يشارك فيه كل أفراد العائلـة الـذكور، ويبـدأ                

لك على العمل فـي  األطفال العمل ال سيما في الصيد عند سن العاشرة تقريباً، وينطبق ذ         
مشروعات القطاع الخاص، فمشروعات القطاع الخاص إلى جانب محدوديتها وصـغر           

  .الخ…حجمها فإنها مشروعات عائلية، ومنها مثالً ورش النجارة والمحالت التجارية
أما المشروعات التي تقوم عالقات العمل فيها على أساس العمل المأجور فإنهـا تكـاد               

 عـامالً،   ١٤مصنع الثلج في ميدي والذي يعمل فيـه حـوالي           تكون معدومة باستثناء    
م ٢٠٠٠ومزرعة مسلم لألحياء البحرية في مدينة اللحية والتي بدأ العمـل فيهـا عـام                

 بركـة لتربيـة     ٣٠وتنشط المزرعة في تربية الجمبري، وتتكون المزرعة من حوالي          
ني وطاقته اإلنتاجية  مليون ريال يم٧٩٧يرقات ا لجمبري، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي       
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 طن سنوياً، وقد لمس السكان النتائج اإليجابية لهذا المـشروع فـي مجـال               ٣٠حوالي  
مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، حيث التحق بالعمل في هذا المشروع عـدد مـن               

  .أبناء اللحية
  
  
  
  :القطاع العام الخدمي:٦-٤

 ومنها المدارس والمـستوصفات     هناك عدد من المرافق الخدمية ا لحكومية في المنطقة        
  .ومشروعات المياه، غير أن قدرة هذه المشروعات على خلق فرص محدودة

  
  :عمل المرأة:٥

المرأة في المنطقة ال تشارك في العمل باستثناء عدد من النـساء الالئـي يعملـن فـي                  
 التدريس بالمدارس الخاصة بالفتيات وتوجد في مدينة اللحية عدد من الفتيـات الالئـي             
أكملن تعليمهن الجامعي، ولم يستطعن الحصول علـى فـرص عمـل تتناسـب مـع                

  .مؤهالتهن، سواء في القطاع العام أو الخاص
تعمل النساء في مدينة اللحية سواء المتعلمات أو األميات في مجـال صـناعة أغطيـة                

ر والخياطة النسائية وتزيين النساء، صناعة الحبال والحـصي       " الكوافي"الرأس الرجالية   
  …والسالل

  

  الحاصلة على شهادة جامعية في مجال القانون) س(حالة الفتاة ) ٣(إطار رقم 
  

هنا في اللحية ال توجد مجاالت لعمل المرأة، أنا خريجة قانون ولم أجد وظيفة تتناسب مع مـؤهلي                  
  .في المديرية، وال أستطيع العمل في منطقة أخرى، وأنا أشتغل بالخياطة اآلن في المنزل

  
  :الفقر ومستويات المعيشة: ٦

محدودة، " بالنسبة للرجال "بالنظر إلى عالقة السكان بالعمل، قد تبدوا البطالة في المنطقة           
ولكن الحقيقة غير ذلك، حيث أن كثير من الشباب يعملون في مجاالت ال تتناسب مـع                

لـصيد  مستويات تأهيلهم فضالً عن الدخل المتولد من هذه األعمال ومعظمها في مجال ا            
لذلك فإن الفقر   . ال يتناسب مع مستويات التأهيل، ويضطر الشباب لقبول العمل بأجر أقل          

ينتشر على نطاق واسع، ويترتب على ذلك تدني مستويات المعيشة، وتنفق معظم األسر             
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دخلها في الغذاء وتعليم األطفال وبناء المنازل وتأثيثها، وتشير بيانات صندوق الضمان            
م، إلى أن عدد األسر التي تحـصل علـى معاشـات الـضمان              ٢٠٠١االجتماعي لعام   

  . أسرة١٦٨٣االجتماعي في اللحية 
 أسرة، فضالً عن ذلك فإن األسر الفقيرة تحصل على بعض المساعدات            ٩٢٣وفي ميدي   

المادية والعينية في المناسبات وفي األعياد وفي شهر رمضان، ويرى السكان المحليـين         
  .الة وعدم وجود فرص عملأن الفقر يرجع إلى البط

  
  : اإلنسان والبيئة والتنمية المستدامة-٧

  

تتوقف إمكانية استدامة التنمية على طبيعة التعامل اإلنساني مع الموارد الطبيعية،           
فعلى الرغم من القدرة النسبية للبيئة على تجديد نفسها، إال أن بعض اآلثـار التدميريـة                

درة البيئة على التجديد، ونحاول في هذا الجزء مـن          لتعامل اإلنسان مع البيئة تتجاوز ق     
الدراسة تحليل العالقة بين اإلنسان والبيئة في المنطقة الساحلية  الممتدة بـين مـدينتي               

  .اللحية وميدي
  
ة   -١ تشكل المنطقة المستهدفة منطقة ذات أهمية بيئيـة        : الخصائص البيئية للمنطق

 والبحري فيها، فهي منطقة ساحلية رملية       خاصة، نظراً لطبيعة التنوع الحيوي الساحلي     
تتخللها أحياناً مستنقعات ساحلية، وبشكل     ) تمثل بيئة مثالية لتوالد السالحف    (في معظمها   

عام فإن المنطقة الساحلية الممتدة بين مدينتي اللحية وميدي تتميز بكثرة وجود أشـجار              
  . فيهاAvicennia marinaالشورى السوداء 
ر الشورى من موقع إلى آخر حيث تقل كثافتها كلما اتجهت من ميدي             تتباين كثافة أشجا  

ومتوسطة الكثافة  " الجرفانية"جنوباً، فالمنطقة األكثر كثافة هي تلك التي تقع بين ميدي و          
بين الجرفانية وبحيص، وقليلة الكثافة بين بحيص واللحية، وهي أشجار ضعيفة يسميها            

  .السكان المحليون شورى حارقة

في أنها تمثل آلية طبيعية لحماية الشاطئ من        " الشورى"مية أشجار المانجروف    تكمن أه 
االنجراف والنحر، وبيئة مالئمة لتوالد بعض أنواع األسماك وحماية الصغار منها حتى            
ال تأكلها الكبار، وحماية يرقات الجمبري وأبو مقص وبعض أنواع السالحف، وحمايـة             

  .الشعاب المرجانية
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 بوجود نوع من السالحف هو السالحف الخضراء التي يسميها الـسكان            وتتميز المنطقة 
إضافة إلى الشعاب المرجانية والحشائش البحرية، وعدد كبيـر مـن           ". الزقر"المحليون  

  .أنواع األسماك

  

  
  
  :األنشطة اإلنسانية الضارة بالبيئة: ٢

 البيئي ومهددة تبين لفريق البحث أن المنطقة شهدت وتشهد أنشطة إنسانية مضرة بالنظام    
للموارد الطبيعية البحرية، فبشكل عام يمكن القول أن النمو السكاني يهدد البيئة الساحلية             
والبحرية، فقد لوحظ أن أشجار الشورى تقل كثافتها في محيط المدن والقرى الـساحلية              
الواقعة على الساحل الممتد بين مدينتي ميدي واللحية، ومع ذلك فإن بعـض التغيـرات               

جتماعية االقتصادية التي شهدتها المنطقة خالل السنوات األخيرة قللت مـن اآلثـار             اال
البيئية السلبية، منها على سبيل المثال تحول السكان من استخدام الحطب كوقـود إلـى               
استخدام الغاز ال سيما في مدينة اللحية، حيث لم يعد السكان يقطعون أشجار الـشورى               

، وتحول عدد كبير من السكان إلى بناء منازلهم باستخدام          الستخدام حطبها وقوداً للطهي   
الطوب االسمنتي بدالً من األخشاب والقش،وبالتالي التوقف عن قطع أشجار الـشورى            

إال أن ذلك ال يعني تحسن الظروف البيئية في المنطقة، بل           . الستخدام أخشابها في البناء   
ية أخرى أكثر أضراراً بالنظـام      استمر تدهورها بفعل التوسع في ممارسة أنشطة إنسان       
  :وأهمها ما يلي. البيئي واكثر تهديداً للموارد الطبيعية الساحلية والبحرية

  :االصطياد الجائر:١-٢
يعمل معظم سكان المنطقة بالصيد البحري، األمر الذي يشكل ضغطاً على الموارد 

ا لعربية السعودية السمكية في المنطقة، وقد ساهم عودة عدد من المهاجرين من المملكة 
والخليج العربي في مطلع العقد األخير من القرن العشرين في تزايد هذا الضغط، إال أن 
السكان المحليين يرون أن ذلك ال يمثل تهديداً للموارد الطبيعية البحرية، إذ أن معظم 

ئة، الصيادين المحليين يستخدمون أساليب تقليدية في االصطياد وهي ال تضر كثيراً بالبي
سواء التابعة لشركات (وأن األضرار الجسيمة للموارد البحرية تسببها سفن الصيد 
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، التي )أجنبية أو المملوكة لبعض أصحاب رؤوس األموال اليمنيين من محافظات أخرى
  .تقوم باالصطياد عن طريق التجريف
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ينتمي عدد قوارب الصيد التي تمارس االصطياد التقليدي والقرى التي ) ٨(جدول رقم 
  إليها مالكوها من داخل وخارج المنطقة حسب تقديرات السكان المحليين

  

  مالحظات  عدد القوارب  المدينة أو القرية
    ٤٢٥  ميدي
    ١٠  حبل
    ٨  بحيص
    ٢٥  المناجي

    ٣  أبو حلق 
المدن والقرى والجزر الواقعة بين مدينتي   ١٥  الجرفانية

  ميدي واللحية
    ٤٠٠  اللحية

    ٣٠٠  غراب وذو حراب والفاشقجزر الظهره و
    ٥٠٠  الخوبه

  جنوب اللحية ومناطق أخرى  ١٠٠  مناطق أخرى
  

 قارب اصطياد تمارس االصطياد التقليدي، وهي ٤٢٥توجد في مدينة ميدي حوالي 
مسجلة لدى مكتب وزارة الثروة السمكية، ويقدر السكان المحليون عدد قوارب الصيد 

 قارباً في القرى الواقعة بين المدينتين، وبذلك ٦١ضافة إلى التقليدية في مدينة اللحية باإل
 قارباً ٨٨٦فإن عدد قوارب الصيد التقليدية التي يملكها السكان المحليون يقدر بحوالي 

 قارب تنطلق من جزر الظهره وغراب وذو حراب والفاشق، و ٣٠٠باإلضافة إلى 
القوارب التي تمارس  قارب قادمة من اخرج المنطقة، أي أن إجمالي عدد ١٠٠

 ١٢٨٦االصطياد التقليدي في المنطقة الواقعة بين مدينتي ميدي واللحية تبلغ تقريباً 
قارباً، وفي المقابل يقدر السكان المحليين عدد سفن الصيد التي تقوم باالصطياد بطرق 

 سفينة، وتقوم باالصطياد عن طريق التجريف ٢٥٠وأساليب مضرة بالبيئة بحوالي 
م الجرافات أو ما يسميه السكان المحليين بالمساحب، وال تلتزم بأي ضوابط باستخدا

حيث تقوم بالتجريف أو السحب كل ساعتين ليالً ونهاراً، وبعضها تستمر في رحلة 
  .االصطياد الواحدة حوالي شهرين، وتتم هذه العملية على مدار العام

لطبيعية البحرية، حيث يدمر يلحق هذا النوع من االصطياد أضراراً كبيرة بالموارد ا
الشعاب المرجانية والنباتات والطحالب البحرية التي تعد الغذاء الرئيسي لبعض أنواع 



  ٢٠

األسماك، فضالً عن ذلك فهو يدمر مساكن األسماك كما يقول السكان المحليون، ويؤدي 
جده في إلى تلويث البيئة البحرية، إذ أن هذه السفن عندما تقوم بالتجريف تجرف كل ما ت

طريقها من أسماك وكائنات بحرية ونباتات وطحالب وشعاب مرجانية، ثم تحتفظ 
طواقمها بالجمبري وتلقي األنواع األخرى من األسماك والكائنات البحرية بعد موتها في 
البحر، فتستقر في قاع البحر أياماً قبل طفوها وتسبب تلوثاً للبيئة البحرية، ويرى 

ليديون أن هذه اآلثار قد تؤدي في حال تفاقمها إلى أن تصبح الصيادون المحليون التق
البيئة البحرية في المنطقة غير مالئمة لبعض أنواع األسماك، األمر الذي قد يدفعها إلى 

  .الهجرة إلى مناطق أخرى
  

وصف أحد الصيادين التقليديين المحليين في مدينة ميدي لآلثار البيئية ) ٤(إطار رقم 
  )مقتبس من مناقشة بؤرية(فن التي تقوم بالتجريف التي تحدثها الس

  

أصحاب الجرافات بعضهم يمنيين من الحديدة والصليف ومسئولين من صنعاء وبعـضهم أجانـب وخاصـة                
المصريين، بعضهم مرخصين وأكثرهم بدون ترخيص، والمسحب يجرف مثل الشيول، المسحب فـي معـاه               
 مخالب حديد تشبه مخالب المحراث الذي تجره الجرارة الزراعية، ويجر خلفه شبكة مثـل المـضلة، ولمـا                 

يسحب معاه بيوت السمك ألن السمك معاه مساكن، وإذا تخربت يهاجر إلى أماكن ثانيـة، ويجـرف                 .. يسحب
  .معاه مزروعات البحر والشعب المرجانية، يعني إنه يسحب األكل حق السمك

ولما يسحب المسحب ما يميزش الجمبري من السمك وال الصغير من الكبير، يسحب مع الجمبري فـي كـل                   
سين ألف سمكة صغيرة، يأخذون الجمبري ويطرشون السمك الصغير في البحر، لـو مـشيت               سحبه يجي خم  

بعده تشوف أرض البحر بيضاء،وهو يسحب من هذا المكان سحبه ويرمي السمك الميت في البحـر، وينتقـل                 
ينة وتقعد الـسف  . إلى مكان ثاني يسحب، وبعدين مكان ثالث ورابع وخامس، والسحبة الواحدة تأخذ لها ساعتين             

في البحر في بعض األحيان شهرين، شوف كم يموتوا سمك وكم يعفنوا البحر وكـم يخربـوا زرع وشـعاب      
  . واحد صياد أجنبي قال واهللا ال نخلي لكم البحر ماء صافي…مرجانية

   
التي ( ويرى السكان المحليون أن اآلثار التدميرية التي تحدثها سفن الصيد اليمنية 

 على البيئة البحرية في المنطقة تفوق كثيراً تلك التي تحدثها ا )تصطاد بأسلوب التجريف
لسفن الكبيرة، والتي غالباً ما تكون مملوكة لشركات أجنبية، فهذه األخيرة بحكم كونها 
أجنبية فإن معظمها تمارس نشاطها وفقاً لتصاريح االصطياد من قبل وزارة الثروة 

 مدى التزامها بالشروط المنصوص عليها في السمكية، ويرافقها مندوبون يمنيون لمراقبة
التصريح، وعلى الرغم من أن كثيراً من التصاريح التي تمنح لهذه السفن ال تلتزم 

إذ تعطيها الحق في (بمتطلبات حماية البيئة البحرية وشروط التنمية المستدامة، 
الكائنات االصطياد ليالً ونهاراً ولفترات طويلة، وال تراع مواسم توالد األسماك و
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، إال أن هذه السفن تتجاوز هذه الشروط التي هي في األساس مجحفة )البحرية األخرى
في حق اليمن، وتغاضي المندوبين اليمنيين الذين يرافقونها عن هذه التجاوزات يفاقم 
المشكلة، وعلى الرغم من ذلك فإن األضرار البيئية التي تحدثها أقل تدميراً من تلك التي 

فن الصغيرة المملوكة في الغالب لمالك يمنيين، فالسفن الكبيرة بحكم حجمها تحدثها الس
 متراً كما يقول الصيادون المحليون، ١٥الكبير ال تستطيع االصطياد في أعماق تقل عن 

  أما السفن الصغيرة فتستطيع أن تقوم بالتجريف على أعماق قد تصل إلى مترين فقط،
  . القريبة من الشاطئ ومناطق المدوبالتالي تقوم بالتدمير في المياه

  
  :االصطياد غير المنظم:٢-٢

في أن هذا األخيـر يـؤدي إلـى         . يختلف االصطياد غير المنظم عن االصطياد الجائر      
 ،  sustainable developmentاستنزاف الموارد الطبيعية البحرية، ويعوق التنمية المستدامة 

 نظرنا االستخدام غير االقتصادي للموارد    أما االصطياد غير المنظم فإنه يعني من وجهة       
  .الطبيعية البحرية سواًء ترتب عليه آثار تدميرية عليها أو لم يترتب

خلصت المناقشات البؤرية والمقابالت غير المنظمة التي نفـذت مـع الـسكان             
المحليين في مدينة اللحية بشكل عام ومع الصيادين التقليديين منهم بشكل خاص إلى أن              

" الحدره" األخيرة شهدت أسلوباً جديداً الصطياد نوع من األسماك يطلقون عليه            السنوات
حيث يتم اصطياده عن طريق الغطس، وقد كان هذا النوع من األسماك معروف لـدى               
الصيادين في المنطقة قبل ذلك، وكان يتم اصطياده مصادفة في الشباك، وغير مرغوب             

جار نبهوهم إلى أن هذا النوع عليه طلب كبير         من قبل المستهلك اليمني، إال أن بعض الت       
في بعض الدول األخرى وخاصة في اليابـان، وقـدموا للـصيادين تـسهيالت ماليـة                
الصطياده، ويتم اصطياده حالياً عن طريق الغوص، وعلى الرغم مـن أن الـصيادين              

رنـة  يحصلون على عائدات مالية كبيرة لقاء بيع الحدره للتجار اليمنيين المتعهـدين مقا            
بعائدات بيع األنواع األخرى من األسماك، إال أنهم ال يعرفون طبيعة استخدامات هـذا              
النوع من األسماك، وبالتالي ال يعرفون ثمنه الحقيقي الذي ربما كان أكبر بكثيـر مـن                

األمر الذي يؤدي إلى إهدار هذا المورد وعـدم اسـتغالله           . السعر الذي يحصلون عليه   
ألمثل، وبما يعود بالفائدة الحقيقية على الصيادين األفراد وعلـى          االستغالل االقتصادي ا  

  .التنمية المحلية والتنمية البشرية على المستوى الوطني بشكل عام
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" محدودية الموارد الطبيعيـة   "إلى أن   ) ٢٠٢٥-٢٠٠٠(تشير الرؤية االستراتيجية لليمن     
د القيـود األساسـية     تمثل أح ) …(وعلى رأسها ضيق الرقعة الزراعية وشحة األمطار        

للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وتمثل المناطق الساحلية الممتدة على طول الـسواحل           
اليمنية التي تربو على ألفي كيلو متر من ميدي في الشمال إلى حوف في الشرق مكوناً                

  . )١("ووسيلة استراتيجية أساسية للخروج من هذه اإلشكالية
الموارد الطبيعية البحرية الغنية التي تملكها اليمن تـشكل         وذلك يعني ضمن ما يعنيه أن       

أ؛د حلول مشكلة ندرة الموارد الطبيعية األرضية، وهو ما أشارت إليـه االسـتراتيجية              
أن قطاع األسماك يعد من أهم القطاعات االقتصادية الواعدة،         "صراحة، حيث جاء فيها     

السمكية بفـضل الموقـع البحـري       نظراً لما يمتلكه اليمن من مخزون كبير من الثروة          
المميز والسواحل الطويلة والمياه اإلقليمية الممتدة على البحرين األحمر والعربي وخليج           
عدن، فضالً عن شواطئ الجزر المنتشرة في مياهه، ونتيجة كثافة العمالة فـي نـشاط               

ة لألسـماك   االصطياد التقليدي وتوفر المياه الدافئة طوال العام فيمكن إقامة مزارع حديث          
واألحياء البحرية ذات القيمة التجارية العالية، والتي تتوفر لها أسواق مغرية في كل من              
أوروبا وأمريكا، ولتحقيق ذلك ينبغي االهتمام بالبحوث والدراسـات الـسمكية، ودعـم             

  .)٢("المراكز والمختبرات القائمة وإنشاء أخرى في مختلف المدن الساحلية
  

ابق رغم طوله للتأكيد على أهمية المعرفة والمعلوماتيـة لتطـوير           لقد أوردنا النص الس   
القطاع السمكي، وتعظيم عائداته، إال أن هذا األمر يكاد يكون غائباً في هـذه المنطقـة                
والتي تعد أهم مناطق االصطياد في اليمن، لذلك فإن على المؤسسات الحكومية المعنيـة          

ماتية ا لمتعلقة بالقطاع الـسمكي، وتطـوير        أن تقوم بدورها في تطويرا لمعرفة والمعلو      
  .آليات نشرها في أوساط العاملين في هذا القطاع

  :استخدام الشاطئ آطريق للسيارات: ٣-٢
خالل فصل الصيف عندما يتراجع مياه البحر يستخدم السكان المحليون الساحل الممتـد             

يه تدمير بيض ويرقات    بين مدينتي ميدي واللحية طريقاً للسيارات، األمر الذي يترتب عل         

                                                           
، مطابع )٢٠٠٥-٢٠٠١( الخمسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية  وزارة التخطيط والتنمية، الخطة)١(

 .٤٧ت، ص.دار اآلفاق، صنعاء، د
 ٥٠ المرجع السابق، ص)٢(
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السالحف، وهي من األنواع المهددة باالنقراض، وما يزيد من اآلثار التدميريـة لهـذا              
  .النشاط اإلنساني أن توالد السالحف يتم في فصل الصيف

  
  

  :التغذية والتداوي ببعض األحياء البحرية المهددة باالنقراض:٤-٢

رونها ذات قيمة غذائية عالية، بل يجمع السكان المحليون بيض السالحف ألكلها ويعتب
  .ويتغذون على لحوم السالحف نفسها، ويعتبرونها عالجاً ناجعاً اللتهابات الكلى

  :"الشورى"رعي الجمال في المناطق التي توجد بها أشجار المانجروف :٥-٢

تمثل نباتـاً مفـضالً للجمـال       " الشورى"يقول السكان المحليون أن أشجار المانجروف       
نة تربية الجمال انتشاراً واسعاً في المنطقة الصحراوية المحاذيـة للـشريط            وتنتشر مه 

الساحلي، وهي منطقة ذات مناخ صحراوي جاف، ال توجد بهـا أشـجار أو مراعـي                
مناسبة للجمال، فإن الرعاة يقومون برعيها فـي المنطقـة الـساحلية علـى أشـجار                

ل تفـضل الثمـار الـصفراء       ، ويقول السكان المحليون أن الجما     "الشورى"المانجروف  
  .، األمرا لذي يضر كثيراً بتآكل هذه األشجار"الشورى"ألشجار المانجروف 

  

  :الستخدامها في البناء والطهي" الشورى"قطع أشجار المانجروف :٦-٢

بعد تعبيد الطريق بين حرض وميدي وتحسين الطريق الذي يربط مدينة اللحية بطريـق              
سهل على السكان المحليين شراء اسـطوانات الغـاز        الحديدة حرض وتعبيد جزء منها،      

بأسعار مناسبة وبتكلفة نقل أقل، األمر الذي قلل من اعتمـادهم علىالحطـب كوقـود               
للطهي، فتراجع عدد األسر التي تستخدم الحطب، فحسب نتائج التعداد العـام للـسكان              

ـ         % ٥١م، كان   ١٩٩٤والمساكن عام    ب من سكان مديرية ميدي يعتمـدون علـى الحط
، في مقابل ذلك تشير نتائج المناقـشات البؤريـة التـي            )١(كمصدر رئيس لوقود الطهي   

أجريت مع السكان المحليين في مديرية ميدي إلى أنهم يقدرون نـسبة الـسكان الـذين                
فقط، أما في مدينة اللحية فتقدر نسبة       % ٤٠يعتمدون على الحطب كوقود للطهي بحوالي       

فقط، ويرجع ذلك إلـى تحـسن       % ٢٥الحطب بحوالي   األسر التي ال زالت تعتمد على       
                                                           

)١(  
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المستوى المعيشي في مدينة اللحية مقارنة بما هو عليه في مدينة ميدي، فضالً عن ذلك               
فإن الحطب الذي يستخدمه السكان وقوداً للطهي في مدينة اللحية يتم الحصول عليه عن              

 بسبب تنامي الطباع    وذلك. طريق الشراء وهو حطب يجلبه التجار من المناطق الداخلية        
الحضري لمدينة اللحية وتزايد الطابع النقدي لالقتصاد المحلي وتراجع اقتصاد الكفـاف            

subsistence economy    وتراجع مساهمة المرأة في المجال العام التقليـدي أمـا لـصالح ، 
لذلك فقـد تراجـع     . أو لصالح المجال العام الحديث    " األعمال المنزلية "المجال الخاص   

  .راً تقطيع النساء ألشجار الشورى الستخدامها كوقود للطهيكثي

حيث . وفي موازاة ذلك تراجع أيضاً استخدام أخشاب أشجار الشورى في بناء المساكن           
. بدأ عدد من السكان يعتمدون على الطوب االسمنتي واألحجار كمادة رئيـسية للبنـاء             

ة من خالل الحفاظ على أشـجار       والذي على الرغم من أثره اإليجابي على البيئة الطبيعي        
  .الشورى يهدد الطابع الثقافي المميز للمنطقة وخاصة المتعلقة بالبناء والعمارة

هذه التحوالت رغم أهميتها لم يترتب عليها تخلي السكان المحليين تماماً عن اسـتخدام              
أشجار الشوري في البناء وكمصدر لوقود الطهي، فال زال هناك بعض األسر تستخدمها             
في هذين المجالين، وتعتبر أخشاب الشورى أخشاب مفضلة الستخدامها في البناء مـن             

  .قبل بعض األسر بسبب قدرتها العالية على مقاومة الرطوبة العالية والملوحة

  يبين استخدامات أخشاب أشجار الشورى في البناء مأخوذ عن مناقشة بؤرية) ٥(إطار رقم 
  

 يسقفون السقوف بخشب الشورى، واألحواش أيضاً يستخدمون في إقامتها          بعض الناس حتى اللي يبنون بالبلك     
مـن  " الـسوري "أخشاب الشورى، أحسن أيام لقطع الشورى هي أيام الظالم أو األيام اللي نسميها نحن بأيام                

عشرين إلى يوم ثالثين في الشهر العربي، لو قطعت في هذه األيام تكون قوية جداً، واللي ساعد فـي تـدمير                     
  .شورى هو أنها ملكية عامة وليست ملكية خاصةال

  : الستخدامها فخاخًا لصيد الطيور"الشورى"تقطيع أشجار المانجروف :٧-٤

في المنطقة الممتدة بين مدينتي اللحية وميدي بيئـة         " الشورى"تعتبر أشجار المانجروف    
ـ             رى مالئمة ومهمة لطيور دجاج الماء المهاجرة، ولبعض الطيـور والحيوانـات األخ

، لذلك  )١(السالحف الخضراء والدبغة والنورس أبيض العين     : المهددة باالنقراض وأهمها  

                                                           
 .٦٩م، ص٢٠٠١ أنظر، الهيئة العامة لحماية البيئة، تقرير الوضع البيئي في الجمهورية اليمنية لعام )١(
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مأخوذة "يبين استخدامات أشجار الشورى ) ٦(إطار رقم
  "من مناقشة بؤرية

هناك قلة من األهالي ال زالت تـستخدم الحطـب فـي            
الطهي، وقد ساعد الغاز على التقليل مـن االحتطـاب،          
حيث أن توفره بعد وصول المواصالت جعـل النـاس          

لونه على الحطب، ألنه مريح وليس متعـب مثـل          يفض
الحطب، والحطب المستخدم في الطهي ليس مـصدره        
أشجار الشورى بشكل أساسي حث الحطب يتم شـراءه         
من المناطق المجاورة، ونادراً مـا يـستخدم الـشورى          

  .كحطب للطهي
ولكن هناك عمليات قطع االشجار الشورى الستخدامها       

الكبير للشورى يـتم مـن      في بناء العشش، واالستخدام     
خالل قطعها ونقلها إلى خارج المنطقة إلى البـراري،         
ويتم تجهيزها ونصبها وكأنها متجـذرة فـي األرض،         
وتغطي بالشباك لصيد الطيـور، بـشكل كبيـر جـداً،           
فالطيور تقع في هذه الشباك ويحاصرها األهالي، ومـن         

الكمل، اليعقوب، الحمـام،    : الطيور التي يتم اصطيادها   
  .اج البحردج

  

فإن تدمير أشجار الشورى بأي شكل وبأي وسيلة وألي هدف، يساهم بشكل غير مباشر              
  .في زيادة الضغوط والمخاطر البيئية المهددة لهذه الطيور والحيوانات

  

 وقد تبين من خالل الدراسة االجتماعية     
االقتصادية للمنطقة أن بعض الـسكان      
المحليين يقومون بأنـشطة ذات آثـار       
سلبية مزدوجة على البيئـة الـشاطئة،       
وتتمثل في تقطيع أشجار المـانجروف      

الستخدامها لنـصب فخـاخ     " الشورى"
الصطياد بعض الطيور البحرية، ومنها     
دجــاج البحــر والعقــاب والنــوارس 

  . وغيرها

ور البحرية،  يقول األهالي أن عدد الطي    
قد شهدت تراجعاً كبيراً خالل السنوات      
األخيرة، والذي يمكن اعتباره مؤشـراً      

  .على تدهور البيئة الشاطئية والبحرية

ة  :٨-٤ اء البحري تخدام بعض األحي اس
  :آأدوات زينة

 التي أجريت مع النساء في مدينة  Focus group discussionخلصت كل المناقشات البؤرية 
نهن يستخدمن بعض األسماك واألحياء البحرية في الزينة الشخصية وفـي           اللحية إلى أ  

تزيين البيوت، وصناعة بعض التحف وأهم األحياء البحرية التي تستخدمها النساء فـي             
والقواقـع  " النجوم"و  " أبو مقط "،  "السمبط: "الزينة كما وردت في المناقشات البؤرية هي      

  .والمحار

  :لمستدامةالفقر والبيئة والتنمية ا: ٣
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يتضح من خالل األجزاء السابقة من هذه الدراسة أن السكان المحليين يمارسون عـدداً              
من األنشطة التي من شأنها اإلضرار بالبيئة الشاطئية والبحرية والتنوع الحيـوي فـي              
المنطقة، ولعل السبب األول في ذلك هو الفقر، فبسبب البطالة عدم وجود فرص عمـل               

لعمل في االصطياد، األمر الذي يزيد من الضغوط علـى هـذا            يضطر معظم السكان ل   
المورد الطبيعي، ومما يزيد األمر  تعقيداً أن االصطياد يتم بشكل عشوائي كما يـصفه               

وهي مسألة ليست غائبة    . أحد السكان المحليين، وال يتم بأساليب تراع تنمية هذا القطاع         
شارت النساء في إحـدى المناقـشات   عن وعي السكان المحليين بما فيهم النساء، حيث أ       

البؤرية إلى أن مؤسسة االستزراع السمكي التي أسسها القطاع الخاص خالل الـسنوات             
  .األخيرة ساهمت في تخفيف الضغوط على القطاع السمكي في المنطقة

  مقتطفات من مناقشات بؤرية مع النساء في مدينة اللحية ) ٧(إطار 
  .يم الضغط على الموارد الطبيعية والبحريةتبين دور الفقر والبطالة في تعظ

  

 طول عمرنا عايشين تعبانين، والفقر شامل الكل، والوجبات الثالث          …الفقر عايشين فيه من صغرنا إلى كبران      
ما فيش عندنا مجال للعمـل حتـى        . ما نحصلها والجاهل إذا يريد يروح المدرسة الخمسة الريال ما يحصلها          

ح البحر والمتعلمين عندنا لو ما حصلوش وظائف يشتغلوا في البحر، والـصيد              األكثرية ترو  …يشتغل الناس 
عندنا عشوائي، في ناس يشتغلوا حمالين وبعضهم أجير، وبعضهم صياد، وبعضهم يروح يجلب علشان يبيـع                

تقـصد  " شركة بامـسلم     … البطالة كثير والسبب عدم توفر رأس المال والوظائف        …وبعضهم ينظف الفالوكه  
  دخلوا الناس فيها وغطت البطالة، ولو في شركات زيها كثير كنا مرتاحين " زراع الجمبريمؤسسة است

  

بسبب الفقر يضطر السكان المحليين لقطع أشجار الشورى الستخدامها في البناء وفـي             
الطهي واالصطياد بشكل عشوائي دون مراعاة مبادئ تطوير القطاع السمكي بما يكفـل             

ك يدفع الفقر السكان إلى صيد الطيور البحريـة والـسالحف           استدامة هذا المورد، وكذل   
  .األمر الذي يهدد البيئة ويدمر الموارد الطبيعية البحرية. ألكلها

  :إدارة البيئة والموارد الطبيعية البحرية

   ال توجد مؤسسات حكومية محلية إلدارة الموارد الطبيعية البحريـة فـي المنطقـة              
ة للتسويق السمكي في مدينة ميدي، غيـر أن الـصيادين           باستثناء مكتب المؤسسة العام   

التقليديين في المدينة غير راضين عن أداءه، فقد كان في السابق يتم تسيير أعماله مـن                
قبل متعهد من القطاع الخاص، وحالياً يدار حكوميـاً، إال أنـه ال يـستخدم األسـاليب                 

  .لسكان المحليونالمحاسبية المعمول بها في الدوائر الحكومية كما يقول ا
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أقام مكتب المؤسسة العامة للتسويق السمكي في مدينة ميدي حلقة لبيع األسماك، يقـوم              
من ثمـن   % ١٠ويتم استقطاع   ". وكالء"بالوساطة في بيع األسماك فيها خمسة سماسرة        

لجمعيـة  % ٢للمؤسـسة و    % ٣للسمسار ،   % ٥: مبيعات األسماك فيها تتوزع كالتالي    
 الصيادون بأن هذه المؤسسة ال تقوم بأي جهود من شأنها تحسين            ويقول. صيادي ميدي 

  .وتنمية الموارد السمكية

فضالً عن ذلك يوجد في مدينة ميدي مكتب لوزارة الثروة السمكية، وقد أجرى فريـق               
البحث مقابلة غير مقننة معه، خلصت إلى أن المكتب يرى أن الصيادين التقليديين رغم              

يقومون به إال أنهم ال يضرون كثيراً بالموارد السمكية، وعلى          عشوائية االصطياد الذي    
العكس من ذلك فإن السفن والقوارب التي تقوم بالتجريف هي التـي تـضر باسـتدامة                

وأن المكتب عاجز عن أداء دوره في       . الموارد البحرية والتنوع الحيوي والبيئة البحرية     
عدم امتالكه لزوارق بحريـة للقيـام       الحفاظ على الموارد البحرية وتنميتها وذلك بسبب        

بأعمال المراقبة والدوريات، وأنه يعتمد على جهود الصيادين المحليين في القبض على            
سفن االصطياد المخالفة، ومع ذلك ال يستطيع اتخاذ أي إجراءات ضدها، بسبب تدخالت             

 مـع   لذلك تستمر عمليات التجريف، وقد حاول التكيف      . المؤسسات الحكومية المركزية  
هذا الوضع من خالل االتفاق مع طواقم السفن التي تقـوم بـالتجريف علـى أن تقـوم          
بالتجريف خالل النهار وأن يخصص الليل لالصطياد التقليدي، ألن عمليات التجريف ال            
تقتصر أضرارها على الموارد الطبيعية البحرية فقط، بـل تـضر بمـستوى معيـشة               

زيق شباك الصيادين التقليديين الفقراء، ومن خالل     الصيادين التقليديين وذلك من خالل تم     
  .تجريف كل األسماك بحيث ال تترك للصيادين التقليديين ما يصطادوه

دراسة حالة ألحد الصيادين الفقراء تبين تدهور مستوى معيشته بسبب ) ٨( إطار رقم 
  قيام سفن الصيد الكبيرة باالصطياد عن طريق التجريف

  

سيرها بالتجديف باأليدي، وكنت أدخل مسافة كيلو في البحر، وأصطاد بالجلـب مـا              كان معي فلوكه خشبية أ    
  . اآلن أمضي شهور وال أستطيع توفير مصاريف أوالدي…يكفيني أنا وأوالدي

يمشي على رجليه ويحمل على ظهره سلة،       .. كان الصياد يصطاد ساعتين أو ثالث في اليوم، وبدون صنبوق         
" الجرافـات " يبيع منه بألف ريال يومياً، واآلن بعدما بدأت السحابات           … السلة يمسك السمك بيديه ويجمعه في    

  واآلن اللي معه صنبوق طول الليل في البحر، وأحياناً ال يجد ما يكفي مصاريفه
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توجد في المنطقة عدد من المنظمات غير الحكومية التي يفترض أنها تنشط في مجـال               
جمعية صيادي ميدي، وجمعيـة أبنـاء       : رية، ومنها البيئة وتنمية الموارد الطبيعية البح    

اللحية السمكية، جمعية حبل وبحيص السمكية وجمعية جزر البحر األحمر التي تنـشط             
غير أن أنشطة هذه الجمعيات محدودة، ويرجع ذلـك إلـى قـصور             . من مدينة الحديدة  

  .مواردها المالية، وافتقارها إلى القدرات المؤسسية واإلدارية
  

  :لسكان المحليين نحو إعالن منطقتهم محمية ساحليةتوجهات ا
خلص فريق البحث إلى أن السكان المحليين واعون بحجم األضرار البيئية التي تحـدثها      
األنشطة اإلنسانية التي يمارسونها وما تحدثه عمليات االصطياد عن طريق التجريـف،            

 بذلك، فهـم يـرون أن       وأنهم يوافقون على إعالن منطقتهم محمية ساحلية بل ويطالبون        
إعالن المنطقة محمية ساحلية وترشيد االصطياد هو في صالح الصيادين، فإلى جانـب             
آثاره اإليجابية على الموارد الطبيعية البحرية وضمان تنميتها المستدامة، فإنـه سـوف             
يحقق لهم عائدات أكبر أو على األقل على نفس العائدات التي يحصلون عليها حالياً في               

  .قل، وسوف يوفر لهم بعض الوقت الستثماره في أنشطة اقتصادية أخرىوقت أ

واستخلص فريق البحث أن السكان المحليين على استعداد للمشاركة في إدارة المنطقـة             
وأن لديهم تصورات حول التوجهات     . المحمية، سواًء كأفراد أو كمنظمات غير حكومية      
  :مية  الساحلية وأهمهاالعامة التي يجب أن يتضمنها قانون إعالن المح

تحديد طرق االصطياد ومواعيده بحيث يحضر االصطياد عـن طريـق التجريـف              •
  .ويحضر االصطياد في مواسم توالد األسماك

  .تحديد الكميات المسموح باصطيادها لكل قارب •
  .تحديد األنواع المسموح باصطيادها في كل موسم •
  .حماية ألشجار الشورىتحديد أماكن محددة لتجمع قوارب الصيد التقليدية  •
  .تحديد أنواع شباك الصيد المسموح باستخدامها •
  .حظر اصطياد السالحف والطيور البحرية المهددة باالنقراض •
  .حظر قطع أشجار الشورى ألي سبب كان •
  .حظر رعي الجمال في الشاطئ •
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  نتائج وتوصيات: الخاتمة
  :النتــائج: أوًال

  -:يمكن تلخيصها فيما يليخلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج 
تعاني المنطقة من انتشار الفقر البشري، وتتباين مستويات الفقـر بـين المنـاطق               - ١

الحضرية والريفية، فالسكان الريفيون أكثر فقراً من السكان الحـضريين، وعلـى            
  .مستوى الحضر نفسه فإن سكان مدينة ميدي أكثر فقراً من سكان مدينة اللحية

وال ترجـع   . ساط عدد كبير من السكان الذكور فـي المنطقـة         تنتشر البطالة في أو    - ٢
البطالة إلى االفتقار للتأهيل، بل إلى عدم وجود فرص عمل في قطاعات الـصناعة              

الخ، فهناك عدد من الشباب ال سيما في مدينة اللحيـة حاصـلون             …والتجارة والنقل 
  .على شهادات جامعية أو ثانوية يعملون في مجال االصطياد التقليدي

غياب مشاركة المرأة في المجال االقتصادي، فعلى الرغم من انتشار التعليم الثانوي             - ٣
للفتيات إال أن معظم الفتيات ال يستكملن تعليمهن الجامعي بسبب عدم وجود فرص             
عمل، وبالتالي يتركن التعليم ويقعدن في البيوت انتظاراً للزواج، وحتـى الالئـي             

  .ظمهن لم يلتحقن بأي عملاستكملن التعليم الجامعي، فإن مع
إن عدم التحاق النساء بالعمل ال يرجع إلى عدم رغبتهن في العمل أو إلى سيادة قيم                 - ٤

اجتماعية رافضة لعمل المرأة، بل إلى عدم وجود فرص عمـل فـي القطاعـات               
  .االقتصادية الحديثة

بسبب محدودية قدرة القطاعات االقتصادية المختلفة على خلق فرص عمل جديـدة،             - ٥
إن معظم قوة العمل تشتغل في مجال الصيد التقليدي، مما يعاظم الضغوط على هذا  ف

  .القطاع
إن خدمات الصحة والتعليم  متوفرة في المنطقة ال سيما في المنـاطق الحـضرية،                - ٦

غير أن السكان المحليين يشكون من سوء نوعية هذه الخدمات، وسـوء اداراتهـا،              
الفقيرة على الوصول إلى هذه الخدمات، وقـد        وارتفاع تكلفتها، وعدم قدرة الفئات      

تركزت شكوى السكان المحليين في مدينة ميدي من ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية            
الحكومية، حيث أن أسلوب إدارة الخدمات الصحية الحكومية، قد جعل تكلفتها تكاد            

  .تكون مساوية لتكلفة الخدمات غير الحكومية
خدمات الكهرباء والمياه واالتصاالت العامة، وعلى      تتوفر في مدينتي اللحية وميدي       - ٧

الرغم من ذلك فإن بعض األسر الفقيرة غير قادرة على الوصـول إلـى خـدمات                
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الكهرباء، أما خدمات المياه فإنها محدودة كمياه خاصة في مدينة ميدي وهي لـذلك              
  .غالية الثمن

صالت بـين مـدينتي     شهدت السنوات األخيرة تحسناً كبيراً في خدمات النقل والموا         - ٨
اللحية وميدي من جانب وباقي مناطق الداخل من جانب آخر، تعبيد طريق ميـدي              

  .حرض وتحسين طريق اللحية المعرص وتعبيد جزء منها
انتشار عمالة األطفال الذكور في قطاع الصيد التقليدي، وقد ترتب على ذلك تسرب              - ٩

لدراسي للذين يجمعون بـين     نسب كبيرة منهم من التعليم، وتدني مستويات اإلنجاز ا        
وقد دلت المناقشات البؤرية التي نفذت مـع الـسكان المحليـين أن         . التعليم والعمل 

  .بعض األطفال يبدأون العمل في سن العاشرة
  .تعاني المنطقة من انتشار بعض األمراض الوبائية في فصل الصيف -١٠
انية فـي   هناك درجة عالية من التضامن االجتماعي بين سكان التجمعات الـسك           -١١

المنطقة بعضهم تجاه البعض األخر، وال توجد صراعات كبيرة بيـنهم، فلـم يعـد               
السكان المحليون متمسكين بانتماءاتهم القبلية، وال يحتكمون إلـى األطـر الثقافيـة             
المولدة للصراعات كالبنى والعالقات العصبوية والقبلية، األمر الذي يمكن اعتبـاره           

  . المحليةبيئة ثقافية مالئمة للتنمية
يتبنى السكان توجهات ثقافية إيجابية نحو تفعيل القوانين وتطبيقها، ال سيما تلـك              -١٢

التي يشعرون أن امتثالهم لها يحدث أثراً إيجابياً على مستويات معيشتهم وتحـسين             
  .أوضاع التنمية المحلية

  .لدى السكان المحليين استعداد كبير للمشاركة في التنمية -١٣
ئة في المنطقة لضغوط كبيرة ويتم التعامل معها بأسـاليب          تتعرض البيئة الشاط   -١٤

مضرة كثيرة من شأنها اإلضرار بالتنوع الحيوي وتم استنزاف الموارد الطبيعيـة            
  .البحرية واستغاللها دون مراعاة استدامتها

هناك قطاعات واسعة من السكان تنتشر في أوساطهم درجة عالية من الـوعي               -١٥
  .بيئة جراء التعامل اإلنساني غير الرفيق بهاباألضرار التي تتعرض لها ال

تبين لفريق البحث أن السكان المحليين الفقراء سواء أولئك الذين يعملـون فـي               -١٦
قطاع الصيد التقليدي أو القطاع األخرى، يرون أن حمايـة البيئـة الـشاطئة فـي                
مناطقهم سوف يحقق تحسناً في مستويات معيشتهم ومعيشة األجيال القادمـة مـن             

كان، وأن الفئات التي سوف تخسر جراء إعالن المنطقة محمية سـاحلية فـي              الس
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وهؤالء في األساس ليـسوا مـن سـكان         . شركات االصطياد عن طريق التجريف    
المنطقة بل هم أما أجانب أو يمنيين ينتمون إلى محافظات أخرى، لذلك فإن السكان              

 استعداد للمشاركة في    المحليين يتطلعون إلى إعالن منطقتهم محمية ساحلية، وعلى       
  . سواء عن طريق الجهود التطوعية أو العمل المأجور-إدارتها

هناك قدر من التراكم لرأسا لمال االجتماعي في المنطقة، يتجلى فـي امـتالك               -١٧
السكان لتراث كبير في مجال المساعدة ا لذاتية وشبكات المساعدة المتبادلة، ووجود            

في ذلك المنظمات الناشطة في مجال حمايـة        عدد من المنظمات غير الحكومية بما       
البيئة، غير أن هذه األخيرة محدودة النشاط بـسبب افتقارهـا لمـصادر التمويـل               

  .ومحدودية القدرات المؤسسية واإلدارية لناشطيها
على الرغم من انتشار الوعي في أوساط بعض الفئات السكانية بالقضايا البيئية،             -١٨

رون إلى الوعي البيئي، وعمومـاً فـإن الـسكان          إال أن بعض السكان ال زال يفتق      
  .يفتقرون إلى معرفة األساليب الصحيحة للتعامل الرفيق بالبيئة

تفتقر المنطقة إلى األنظمة التقليدية إلدارة البيئة والموارد الطبيعية، وذلك خالفاً            -١٩
ما هو عليه الحال في المناطق األخرى حيث توجد أنظمة تقليدية إلدارة المراعـي              

  .صادر المياه والموارد الطبيعية البحريوم
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  :التوصيات: ثانيًا
أخذاً في االعتبار نتائج الدراسة التي تم عرضها في الفقرة أوالً من هذا القـسم بـشكل                 
خاص، ونتائج الدراسة بشكل عام فإن فريق البحث يرى أن الحفاظ على  البيئة الساحلية              

ءات االقتصادية والقانونيـة واالجتماعيـة،      والبحرية في المنطقة يتطلب عدد من اإلجرا      
  -:نعرضها فيما يلي

على أن تراعى عند إعداد قانون المحميـة  . اإلسراع بإعالن المنطقة محمية ساحلية  - ١
وخطة إدارتها تصورات السكان المحليين والتي تم عرضها في الفقرة الخاصة بـ            

وكـذلك  ) ص    " (توجهات السكان المحليين نحو إعالن منطقتهم محمية سـاحلية        "
مراعاة تحديد الموانئ وفقاً لفصول السنة ومواسم توالد واصطياد األسماك واألحياء           

  .البحرية
تنفيذ برامج وأنشطة تنموية في المنطقة وحث برامج مكافحـة الفقـر وصـناديق               - ٢

التمويل على تمويل وتنفيذ مشروعات لمكافحة الفقر البشري في المنطقة، والعمـل            
ات في قطاعات التصنيع والنقل والزراعة وخلق فرص عمـل          على تأسيس مشروع  

  .في هذه القطاعات لتخفيف العبء على قطاع االصطياد
  .تنفيذ مشروعات اقتصادية تخلق فرص عمل للنساء - ٣
تقديم الدعم المؤسسي والمالي للمنظمات غيرا لحكومية الناشطة في مجال البيئـة،             - ٤

 عروض التمويـل واإلدارة وتـصميم       وتنفيذ برامج لبناء قدرات ناشطيها في مجال      
  .حمالت التوعية

تنفيذ حمالت توعوية مصممة ومخططة بأسلوب علمي كفؤ، يراعى فيهـا حـسن              - ٥
وحسن اختيار أوقات تنفيذها    ) أفراد وجماعات ومؤسسات  (اختيار الفئات المستهدفة    

وتحديد مددها، وأن يراعى في تصميمها إشراك المجتمع المحلـي فـي تنفيـذها،              
ها بما يتناسب مع تباين الفئات العمرية للفئات المستهدفة ومستوياتها التعليمية           وتنوع

  . والثقافية واالقتصادية واالجتماعية، وأخيراً مراعاتها لخصوصية الثقافة المحلية
  
  
 


