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 مجموعة جزر سقطرى -١٠
اً من الساحل اليمنـي وتحـت إدارة         كم تقريب  ٤٠٠٠تقع مجموعة جزر سقطرى على مسافة       

محافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية، وتتكون مجموعة جزر سـقطرى مـن جزيـرة              
 إضافة إلى عدد من الجزر الصغيرة    ،درسهوسمحة،  وسقطرى وثالث جزر هي عبد الكوري،       

 كـم،   ٣٠ كم وعرضـها     ١١٠سقطرى هي األكبر ويبلغ طولها حوالي       جداً ، وتعتبر جزيرة     
 وتعد جزيرة عبد الكـوري      . كم ٣٢٠ ه محاطة بساحل محيط   ٢ كم ٣٦٢٥وتقدر مساحتها بـ    

 كـم   ٣٢ ويبلغ طول سـواحلها      ، عن سواحل الصومال   . كم ٩٥ثاني أكبر جزيرة والتي تبعد      
 كـم علـى     ١٥،١٠لغ طولهمـا    فيب)  األخوين  (  سمحة ودرسه    اكم ، أما جزيرت   ٥وعرضها  

 . وتحيط بالسواحل الغربية الجنوبية منحدرات صخرية حادة،التوالي
كما تقع مجموعة جزر سقطرى ضمن سلسلة جبال كارلسبرغ التي تعتبر جزءاً مـن نظـام                

 الجزيرة العربية عن    هسلسلة الجبال التي تقع في وسط المحيط الهندي والتي تفصل حوض شب           
 م، أمـا الجهـة      ٤٠٠٠-٣٠٠٠ الجبال قاع بحري يصل عمقه ما بين          ويحيط بهذه  .الصومال

الغربية فهي ضحلة وتتعرض هذه المجموعة إلى طقس الريـاح الموسـمية للبحـر األحمـر             
 وأعنـف   ، وتهب الرياح الموسمية الشمال شرقية بين شهر نوفمبر ومـارس          .والمحيط الهندي 

 وتقع مع بداية شهر مـايو وحتـى         ،يالرياح الموسمية تلك التي تهب من جهة الجنوب الغرب        
 .شهر سبتمبر تاركة شهري إبريل وأكتوبر لتتعرض إلى رياح انتقالية معتدلة

 ألف نسمة ويقطن معظـم سـكان        ٨٠-٥٠يقدر عدد سكان مجموعة جزر سقطرى  ما بين          و
الجزيرة في السهول الوسطى الواقعة في السواحل الشمالية لبلدتي حديبو العاصـمة والمينـاء              

 يضاف إلى ذلـك بعـض السـكان         ،ية ويشكل سكان هاتين البلدتين معظم سكان الجزيرة       قلنس
 .الموزعين الذين يقطنون السهول الجنوبية وعلى الجبال

 كما تحدث في هذه     ،إن نظام الرياح الموسمية يحدث تيارات متحركة وبشكل كبير حول الجزر          
ندفاع دوامات سـاكنة لميـاه       وتظهر في ا   ،الجزر من ناحيتي الشرق والغرب ظاهرة االنبثاق      

قليلة من المياه العميقة نحو األعلى لتحل محل المياه الدافئة في طبقات السطح والتي تتحـرك                
 في درجة حرارة المياه     اًنحو بحر العرب بفعل الرياح الموسمية الجنوب غربية محدثة انخفاض         

شرقية بالقرب من    إضافة إلى تيارات بحرية قوية شرقية وشمال         ، درجة مئوية  ١٨لتصل إلى   
 وتستبدل هذه التيارات بتيارات غربية وجنوب غربية خالل الرياح الموسمية           ،جزيرة سقطرى 

 .الشتوية لتهب بموازاة الشواطئ الغربية
باتجاه عقارب الساعة حول مجموعة جـزر       يكون  منتظم ولكنة   غير  فهو نظام المد والجزر     أما

لغ معدل تساقط األمطـار حـوالي       سقطرى أثناء المد وعكس عقارب الساعة عند الجزر، ويب        
 ويبلغ طول متوسـط     .نوفمبر ، وديسمبر  و ملم ، وتسقط بشكل رئيسي في أشهر يونيو ،           ٢٠٠

كمـا تتعـرض    .   درجة مئوية في يوليو    ٣٧ درجة مئوية في يناير و       ١٧درجة حرارة المياه    
الرغم من ذلك فان    غلى  وأمواج عاتية وقوية، و   مجمل سواحل مجموعة جزر سقطرى لرياح       

ذه السواحل تمثل موائل بيئية غنية وعديدة مقارنة بصغر مساحتها، وتهيمن أحـافير الحيـد               ه
. درسـة و،  سمحهو،  الصخرية المناطق المتوسطة والجالميد على سواحل جزر عبده الكوري        

 الساحلية فيكتنفها شعاب مرجانية منتشرة مع سالسل صـخرية، وحشـائش            هأما المناطق شب  
  .    بحرية كبيرة ورمال

 :التنوع احليوي يف جمموعة جزر سقطرى -١-١٠
تعتبر منطقة مجموعة جزر سقطرى منطقة بالغة األهمية من منطلـق التوزيـع الجغرافـي               

هذه الحياة الفطرية اعتبار     علىالحيوي البري والبحري، وقد وضعت المؤسسة العالمية للحفاظ         
سبب النسـبة المرتفعـة     المجموعة نسخة مماثلة في المحيط الهندي لجزر كاالباجوس وذلك ب         
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لألنواع المتوطنة واألنواع الفريدة لنباتات هذه الجزر، ومن أجل المحافظة الفعالة على التنوع             
الحيوي في مجموعة جزر سقطرى فانه يجب معاملة كامل المجموعة كوحدة فائقـة األهميـة               

 الهامـة    يشبه بعـض المنـاطق     ه وذلك ألن  ،وخاصة التنوع الحيوي الذي يجب اعتباره مهدداً      
 .المحمية في العالم

 تم تسجيلها حتى اآلن في  اً نوع ٨٥٠ نوعاً من أصل     ٢٧٧فقد بلغ عدد أنواع النباتات المتوطنة       
 . مجموعة الجزر

 :بيئات البحرية والتنوع الحيويلا -٢-١٠
 ٥٠٠ (االمسوحات االستكشافية المكثفة لمناطق وبيئات المد والجزر وما تحته        هنــاك بعض   

لعمل السابق الذي قام به الفريق االستكشافي واألرضي وباستخدام الصور          إلى جانب ا  ). موقع
  إلى جانب تدريب الكـوادر المحليـة         ،الفضائية وتم عمل خرائط بيئية ودليل تصنيفي للبيئات       

 .  العملءوالوطنية أثنا
الرغم من محدوديـة انتشـارها       لىعلشعاب  لدلت النتائج األولية على وجود تنوع كبير        وقد  

المعرفة  سعة   لى ع الدراساتدلت  كذلك  . بما فيها أنواع عديدة لم تسجل من سابق       )  نوع ٢٠٠(
 بكونها مستوطنة في منـاطق      ة مدى انتشار أنواع عديدة من المراجين والتي كانت معروف         في

 .أخرى
 .تحت التنفيذ للحصول على المعلومات الوافية والتفصيلية       المسوحاتوحيث مازالت الدراسات    

والحساسـية  تم اختيار مجموعة من المواقـع ذات األهميـة          فقد   ،ج المسوحات  على نتائ  بناءو
 وهي التي شكلت القاعدة العلمية للجزء الساحلي والبحري فـي           .الكبيرة من أجل الحفاظ عليها    

 . مناطق مجموعة جزر سقطرىيممشروع خطة تقس

 :البحريةسقطرى موارد مجموعة جزر  -٣-١٠
 كـون يحيث  , حوال البحرية الشديدة والمناخ الفصلي     سقطرى تتحكم فيها وتحددها األ     مصا ئد 

مـن    خالل الفترة من يونيو إلى سبتمبر      بسبب سوء األحوال الجوية     مستحيل هشبالصيد فيها   
 . وجود موانئ مناسبةموعد) سنابيك(وذلك لصغر قوارب االصطياد . كل عام

 على األنـواع التـي       حيث يتركز  ،ويتركز موسم االصطياد خالل الفترة من أكتوبر إلى مايو        
التـي تشـكل    مثل أسماك القرش واألسماك السطحية الكبيـرة        ) تجفيف وتمليح (يسهل حفظها   

كما تستخدم أسماك الشعاب المرجانية لالسـتهالك المحلـي     . مصدر الدخل الرئيسي للصيادين   
 .غالبا

صـدير  التونتيجة لعدم توفر وسائل الحفـظ    بعض الصعوبات الشروخ حالياطياد صويواجه ا 
 الـذي   إنشاء المطار الجديـد    وسيلعب   .الرغم من بناء وحدة تبريد قرب حديبو      على   المناسبة
خطط توسيع الميناء الحالي إلى مينـاء يعمـل فـي جميـع              تنفيذ   لك وكذ طوال العام سيعمل  

 عديـدة   اً سيتيح فرص  حيث.  في تخيف هذه المصاعب    اًدوراً كبير الظروف المناخية والفصلية    
، األمـر الـذي     األسماك وجمعها وتخزينها  مثل مرافق تجهيز    الصطياد   في مجال ا   لالستثمار
ينذر بـالخطر علـى     كثافة االصطياد والتسويق بشكل     سارع  يسيره فت تصدير  العملية  سيجعل  

جزيـرة  وعلى ضوء ذلك فان مشروع التنـوع الحيـوي ل         . الثروات السمكية والبحرية هناك   
 علـى اسـتدامتها     اً خطر ا عملية استغالله  ل موارد بحرية مهمة قد تشك     ةسقطرى قد أبرز ثالث   

 -:وهى
 .أسماك القرش •
 .الشروخ الصخري •
 . أسماك الشعاب المرجانية •
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 :اسماك القرش -٤-١٠
  أن البيانات المتوفرة تشـير إلـى       الرغم من عدم وجود بيانات صيد حقيقية وواقعية إالَ        على   

 .يوط الطويلة والخةي يتم صيدها بواسطة الشباك السطحية والقاعيتال ردا الموهتدهور هذ
 فـي   نوعلى سبيل المثال فان التحليل األولي لجهد االصطياد الذي قام به أحد المشرفين البيئيي             

 نوعا من اسماك القرش وأبـو سـفن تـم           ١٧الجزء الجنوبي من الجزيرة أشار إلى أن هناك         
وكان الحجم السائد   .  ١٩٩٩ إلى منتصف عام     -١٩٩٨صيدها خالل الفترة من منتصف عام       

 سم وهو حجم أقل من حجمها الطبيعي عندما تصـل إلـى             ٦٠نواع المرغوبة هو أقل من      لأل
 .   مرحلة النضج والتزاوج

يصـطاد  ,  طن من أسـماك القـرش      ٢٦١٠أنه من أصل    الى   الدراسات السابقة    أشارتوقد  
ن مـن حضـرموت و      ون القـادم  و بينما يصطاد الصياد   ، فقط اً طن ١٣٥٠ن  ون المحل والصياد
 . طن١٢٦٠المهرة 
 بينما تصـطاد األسـماك      ،ن بتجفيف وتمليح اسماك القرش الصغيرة كاملة      وقوم الصياد يهذا و 

  . الحجم من أجل  زعانفها التي تصدر إلى شرق آسياالكبيرة 

 -:الشروخ الصخري -٥-١٠
 موسـم    قصـر  الرغم من على   لصيادي  سقطرى     مغٍريشكل الشروخ الصخري مصدر دخل      

  يأتون مـن عمـان     تجاروغالبية ال . ين ووسائل التخز  تاجر السمك والتي يحددها ال  . االصطياد
 اليمني  تاجربينما ال . مارات العربية المتحدة  بقوارب مجهزة بوسائل التبريد المناسبة        ودولة اإل 

 تحتوي على قوالب ثلج وبذلك تكون فترة بقائـه          ت صغيرة الحجم مزودة بخزانا     بقوارب يأتي
  .محدودة

ن الصيادين المحليين علـى منـع صـيد          وقاعدة عامة بي   اً شايع اًالرغم من أن هناك عرف    على  
 أن المسوح التـي تمـت علـى ظهـر قـوارب             صغار الشروخ واإلناث الحاملة  للبيض إالَ      

 وأحجـام مختلفـة مـن       ،المشتريين دلت على وجود نسب مختلفة من اإلناث الحاملة للبيض         
مـا  كمـا وجـد أن   . التي تم صيدها بواسطة العديد من الصيادين ومن أماكن مختلفة الشروخ  

اد من منطقة زاهق يشكل أصغر األحجام مما يدل على تعاظم الضغط على هذه المصائد               طيص
وعلى سبيل   .طلبالعرض وال  رفاوعلى استعداد الصيادين لمد فترة موسم االصطياد إذا ما تو         

يبـدءون   موسم الصيد قبل شهر مارس لكن الصيادين في جنوب غرب الجزيرة             يبدأالمثال ال   
بينما , يوم/قارب/كجم١٨ اليوم األول    م١٩٩٩ في عام    مبر وقد كان ناتج الصيد    الموسم في نوف  

. يوم/قارب/ كجم ٥-٣يوم وبعض القوارب إلى     /قارب/كجم١٠هبط الناتج في اليوم الربع إلى       
 .وهذا دليل على تدهور المصيد في مناطق االصطياد هذه

 :أسماك الشعاب المرجانية -٦-١٠
 تجار اسـماك   إن وجود    انية يتم استهالكها محليا إالَ    الرغم من أن اسماك الشعاب المرج     على   

ـ  اًمن عمان واإلمارات العربية المتحدة وحضرموت والمهرة قد يشـكل تهديـد             علـى   اً حقيقي
إلى جانب إن عملية تقييم ما يتم صيده من هـذه األسـماك             . المخزون الطبيعي لهذه األسماك   

 عنـدما تـتم عمليـة    تجار السمكصعبة لعدم وجود المتخصصين وللعدوانية التي يتصف بها   
 .  التقييم على ظهر قواربهم

 : الموارد البحريةتهديدات -٧-١٠
 .االستنزاف الجائر للموارد •
 .متحكم بهالغير و يقانونالغير طياد صاال •
 .تدهور وتدمير البيئات البحرية •
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 .المؤثرات الطبيعية •
 .المؤثرات االجتماعية •

 : الجائر للمواردتنزاف االسأسباب  -٨-١٠
 .ف اسماك القرشزيادة الطلب على زعان •
بشكل قانوني وغير   (وجود عدد كبير من قوارب الصيد الحديثة والمجهزة للصيد التجاري            •

تركز نشاطها على زعانف أسماك القرش واألسماك السطحية داخل وخارج المياه           ) قانوني
 .اإلقليمية

ففـي  . في خليج عـــدن   % ٦٠ بنسبة   ن الشروخ خالل العامين الماضيي    طيادصاتدهور   •
  ٤٠ انـه مـن اصـل        وت على سبيل المثال وبالرغم من زيادة جهد االصطياد إالَ         حضرم
 .يوم/قارب/كجم٨,٦يوم هبط اإلنتاج إلى / قارب/كجم

في جزيرة سقطرى باستخدام الشباك مما يصعب عمليـة         من الشروخ   صيد جميع األحجام     •
ألقفاص عوضا  استخدام ا  إلى   الحاجةوتعتبر  . إعادة اإلناث والصغار مرة أخرى إلى البحر      

 .واإلناث الحاملة للبيض) سم١٨أقل من (نع صيد الصغارمل عن الشباك ضرورة ملحة

 :متحكم بهالغير و  يقانونالغير طياد صاال -٩-١٠
وجود اصطياد غير قانوني واسع يشمل صيادين من خارج اليمن يستهدفون اسماك القرش              •

 .لزعانفها واألسماك السطحية
ـ  وقليمية تشتري ما يبيعه الصياد    وجود قوارب خارج المياه اإل     • ن مـن زعـانف     ون المحلي

  .القروش وبذلك يتهربون من الرقابة والتحكم
االصطياد باستخدام الوسائل الحديثة في خليج عدن ألسماك القرش والحبـار والجمبـري              •

 .قانوني أدى إلى استنزاف هذه المصائدالغير والجرف القاعي و
ب األجنبية الحديثة التـي تسـتخدم عمليـة الصـيد           إعطاء تصاريح لعدد كبير من القوار      •

إلى جانب تخلصها مـن الصـيد       , بالجرف القاعي أدى إلى دمار البيئات وتدهور المصائد       
 مرة أخرى إلى  البحر بما فـي ذلـك           هالمصاحب لألنواع المرغوبة عن طريق إعادة رمي      

 . السالحف والدالفين
ولعـدم وجـود    , ن وبحر العـرب    قارب جرف تراخيص للصيد في خليج عد       ٧٠تم منح    •

 لشركة واحدة أكبر بكثيـر مـن العـدد          طادالرقابة يمكن أن يكون عدد القوارب التي تص       
 .المصرح به

 ولذلك تقوم بالصيد فـي      ،غير محددة التراخيص الممنوحة لقوارب الجرف الحديثة عامة        •
يملكهـا  إلى تدمير وسـائل وأدوات الصـيد التـي          يؤدي  المناطق القريبة من الساحل مما      

ونتج عن ذلك ظهور العديد من الخالفات والنزعات بين هذه القوارب           , نون المحلي والصياد
 . والصيادين المحليين

عدم وجود وسائل الرقابة والتحكم وتنفيذ القوانين لدى مكتـب وزارة الثـروة السـمكية                •
التي صغيرة   قوارب الصيادين ال   م يتم استخدا  بخفر السواحل وفى حالة االستعانة    , بالجزيرة
 . على تعقب المخالفينرال تقد

 

  :تدهور وتدمير البيئات -١٠-١٠
, نتيجة لزيادة المشاريع االستثمارية بدون عمل تقييم آلثارها البيئية  مثل مخازن التبريـد              •

م من مستوى أعلى مـد      ١٠٠أكثر من   بعضها   دال يبع التي  مصانع الثلج والبلوك والفنادق     
 .بحري
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 .  األسماك في مساحات واسعة من سواحل حديبوانتشار القمامة ومخلفات •
الطريق الترابي من حديبو إلى المطار وباتجاه الغرب تعرض للتعرية بشكل كبيـر ممـا                •

 .يؤثر على البيئات المجاورةويسبب عملية تملح شديدة بعد هطول األمطار 
بر في شـهر نـوفم    حيث أنه   يتم جمع الصخور المرجانية بشكل واسع في شمال سقطرى           •

 .  طن منها إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة٣٠٠٠م تم جمع وتصدير ١٩٩٩

 :المؤثرات الطبيعية -١١-١٠
وأدى إلـى   م    ١٩٩٨ ابيضاض الشعاب المرجانية والذي حصل بشكل واسع وكبير في عـام          

كذلك ازدهار المفترسات التـي تتغـذى   . من الغطاء المرجاني% ٥٠موت وابيضاض حوالي  
 .ل بعض أنواع الرخويات والجلد شوكياتعلى هذه الشعاب مث

  

 :االجتماعيةالمؤثرات  -١٢-١٠
ن إمعرضة للتدهور مثل الشروخ ف    تكون  مانتيجة لزيادة أسعار بعض األنواع والتي هي غالبا         

التي تعمـل علـى حمايـة المـوارد         الصيادين المحليين تخلوا عن وسائل االصطياد التقليدية        
 .نو التي يكثر فيه المشترواستخدموا وسائل اكثر تطور خاصة في المناطق

 انه من السهل مخالفتهـا      الرغم من وجود بعض األعراف والتقاليد الخاصة بالصيد إالَ        على  و
نه من السهل إن يسمحوا للقوارب التي تـأتي مـن خـارج             إونتيجة لكرم وتساهل الصيادين ف    

 .مناطقهم بالصيد ما داموا ملتزمين بقواعد الصيد التقليدية
مأهولة من الممكن أن تزداد شدة االصطياد من القـوراب القادمـة مـن              الغير  في المناطق   و

 . في غيرها من األماكن المأهولةالخارج نتيجة لعدم المقاومة التي يواجهونها من األهالي

 التهديدات التي تعاني منها الثروات البحرية في جزيرة سقطرى) ١-١٠(جدول رقم 
درجة التهديد  السبب المعالجات

 وانتشارها
نوع التهديد خصوصيته

فـي  منع استخدام الشـباك     
ــيد  ــمك ص ــروش س الق
الـتحكم بالصـيد    , تدريجيا

تطبيق نظام  . لغير المحليين 
الحجم المسـموح لـبعض     
األنواع والموسم بناء علـى     

 .بينات بيولوجية

, الطلب الكبير على الزعـانف    
, االصطياد على مـدى طويـل     

االعتماد الكبير عليه كمصـدر     
قليميـة و   مشكلة إ , غذاء محلي 

 عالمية

شديدة وواسعة  
 االنتشار

اسماك القـرش   
والصـــــيد 
ــاحب  المصــ
للحيتــــــان 
ــالحف  والســ

 والدالفين 

االستنزاف 
 الجائر

, تطبيق قـانون االصـطياد    
ـ استخدام األقفاص بدال     ن م

ــباك ــد  , الش ــد جه تحدي
 .االصطياد األمثل

الطلب نتيجة لتدهور المصـائد     
القيمـة  . في البر الرئيسي للبالد   

ة أدت إلى عـدم االلتـزام       العالي
عدم وجـود   , بتقاليد االصطياد 

آلية لتطبيـق القـوانين علـى       
عــدم , الصــيادين والمشــترين

 . فر وسائل الصيد المناسبةاتو

ــديد  , ةشـــ
 محدودية
 النطاق

  الشروخ

الحماية المشـددة للمنـاطق     
تقويــة ,المحميــة البحريــة

الرقابــة علــى الصــيادين 

عـدم  , الطلب المتزايد للتصدير  
 .معرفة المخزون

ة إلى ناشئةخفيف   اسماك الشعاب
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البدء بتطبيـق   , والمشترين
 فـي إدارة  لعلمـي   البحث ا 

 .اسماك الشعاب
 

, تقوية برامج التوعية الحالية   
, تطبيق منع صيد السالحف   

تطور وسائل صيد تحد من     
صيد السالحف عن طريـق     

مثل منـع اسـتخدام     , الخطأ
الشباك في أماكن ومواسـم     

 , معينة

في جزيـرة   . د الوعي عدم وجو 
 تشـكل المصـدر     يعبد الكور 

الرئيسي للبروتين في الفصـل     
 . (monsoon)  الموســـمي 

 بالشباك عن طريـق     ااصطياده
 .الخطأ

 ة وواسع ةشديد
ــن   ــن م ولك
الممكـــن إن 

, لتوعيةبايخف  
والحفاظ علـى   
ــالحف  الســ

 .وبيضها
 

  السالحف

ــة  ــى موافق الحصــول عل
الحكومة على منع الصـيد     

الجزر وداخل  بالجرف بين   
 ميل بحري لمجموعة    ١٢ال

 .سقطرى جزر
تقوية مقدرة السلطة المحلية    
ــوانين   ــق الق ــى تطبي عل

تقوية وتشديد  . والتشريعات
 .  الرقابة 

المنح الواسع والكبير لـرخص     
عدم القدرة العمليـة    , االصطياد
تطبيـــق القـــوانين علـــى 

 .الخاصةوالتشريعات 

, الصيد بالجرف  ةواسـع, ةشديد
. لحديثوالصيد ا

غير الصيد  
ــانوني  قـ

ــر و غيــ
 متحكم بهال

تطبيق الحكومـة لبرنـامج     
ـ     مها يحماية الجزيـرة وتقس

ضمان . إلى مناطق مختلفة  
التنسيق بين خطة التقسـيم     
وخطة تطـوير المحميـات     

 .البحرية للجزيرة

 ةمحدود, ةشديد . تخطيط وهندسة غير مناسبة
 النطاق

ــدمير  إنشاء الميناء تــ
 البيئات

عدم التخطيط وبدون تقييم لألثر      ابقكما في الس
 البيئي

, نوعا ما  ةشديد
 محدود

  التطوير الساحلي

تقـديم  , كما فـي السـابق    
المساعدة التقنية فـي بنـاء      

 الطرق
 

ــال  ــيئ واألعم التخطــيط الس
 الهندسية

 إلـى   ةمتوسط
 ةمحدود

التعرية الساحلية  
 من بناء الطرق

 

منع تصدير صخور الشعاب    
ق ا من منـاط   ءبد, تدريجيا

المحميات الوطنية والمناطق   
 .المحرم استقاللها

عدم وجود  , الحوافز االقتصادية 
 . المنظمةفالقوانين أو األعرا

,  نوعا ما  ةشديد
ــي  منتشــر وف

 ازدياد

ــن   ــدين م التع
 الشعاب للتصدير

 

 .الرقابة واألبحاث العلمية
 
 

ظاهرة طبيعية قد تكون مرتبطة     
 .بظاهرة عالمية

ــديد ــى ةش  إل
 ة واسع ةطمتوس
 نتشاراال

ابيضـــــاض 
 الشعاب

ــدد ت االمه
 األخرى

موسـمية فـي    (, ظاهرة طبيعية  .الرقابة واألبحاث العلمية
 )موقعها

 إلـى   ةمتوسط
 ةعرضي, ةدشدي

ــاخ   ــدة المن ش
 )االنبثاق(
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ــي   ظاهرة طبيعية .الرقابة واألبحاث العلمية ــديدة ف ش

مناطق محـددة   
 ونادرة

 

  الفيضانات

 القانونيـة   ةإعطاء الصـبغ  
عراف والتقاليد  أللوالرسمية  

دعم , التي تحافظ على البيئة   
 وتقوية التوعية

مة الحوافز  وعدم القدرة على مقا   
 والتأثير الخارجي, االقتصادية

 إلـى   ةمتوسط
ــي ةمحــدود  ف

مناطق معينـة   
ــي   ــن ف ولك

 .ازدياد
 
 
 

ــل   ــرك العم ت
بالتقاليــــــد 
االجتماعية التي  
ــى   ــافظ عل تح

 . البيئة

ــار  اآلثــ
 االجتماعية

ية عمل دراسـات تفصـيل    
لنظام حقـوق االسـتغالل     

دعم نظـام   , السابق والحالية 
 الحالي من   لأحقية االستغال 

 .خالل خطة تقسيم الجزيرة

, زيادة القيمة للمنتجات البحريـة  
 .و زيادة كثافة االصطياد

متوسطة إلـى   
شديدة في أماكن   
معينة ولكن في   

 .ازدياد

زيادة الخالفـات   
ــة   ــى أحقي عل

 .استغالل البحر

 

, لتدفق الحـالي  تقييم مدى ا  
ــة  ــائل الرقاب تطــوير وس
 .والتحكم في تدفق األجانب

إزالة العقبات أمـام التسـويق      
عـدم وجـود نظـام      , تدريجيا

 الصيادين والتجـار    ىللرقابة عل 
 من خـارج مجموعـة جـزر      

 .سقطرى

محدود , متوسط
 .لكن في ازدياد

تدفق الصـادين 
ــن  ــار م والتج
خارج مجموعـة   

سـقطرى  جزر  
ــي   ــة ف خاص

غيــر المنــاطق 
 . مأهولةال
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