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 جزيرة سقطري
  

تتميز جزيرة سقطرى بموقعها االستراتيجي الهام حيث يعطيها موقعها في المحيط أهمية اسـتراتيجية للمالحـة الدوليـة         
  حيث يتراوح ارتفاعها بين صفر على ساحل البحر األحمر).  استراليا- أفريقيا-آسيا(للقارات الثالث

  أعلي قمة في جزيرة سقطرى) متر1506(و
   سقطرى من اكبر الجزر المصنفة عالمياً بالمحميات الطبيعية واكبر الجزر العربية مساحة وتنوح حيويوتعتبر جزيرة

  كما أنها تنفرد بعدة خصائص تميزها عن غيرها
  اومن هذه الخصائص التي تنفرد بها جزيرة سقطرى عن غيره* 
  
  : األشجار الطبية النادرة-1

حيـث يـستعمل    . ة سقطرى وغيرها من األشجار الطبيعية النادرة األخـرى          مثل شجرة دم األخوين التي تنفرد بها جزير       
الراتنج األحمر المستخرج من جدعها في الزخرفة مثل واجهات المنازل وجدرانها وفي الطب الـشعبي إليقـاف النزيـف              

 .كما يستخدم الراتنج عالمياً كصبغة حمراء في صناعة األلوان. وعالج المغص
  
 : التنوع الحيوي-2
  تنوع الحيوي في الجزر البيئة البحريةال

يعد التنوع الحيوي أحد المقومات المهمة لحياة الكائنات بما فيها اإلنسان وإلدامة المحيط الحيوي من حولها كنظام فاعل                  
من جهة ولتوفير المستلزمات األساسية واالحتياجات الضرورية من جهة أخرى بهذا فهو تراث طبيعي هام ويعتبر ثـروة                 

ة ليس فقط لما يسهم به في الدخل المحلي  فقط فاألهمية الجوهرية للتنوع البيولوجي تنبع من مـساهمات مـوارده                     هائل
العديدة والكثيرة في تلبية احتياجات البشر الحالية والوفاء باحتياجات األجيال المستقبلية وفي التنمية إذا استغل بـصورة                 

صادية واالجتماعية للتنوع الحيوي، من االرتباط المباشـر بحيـاة اإلنـسان            مستدامة تكفل ديمومته، وتنبع األهمية االقت     
والتنوع الحيوي بشكل عام عالم  كبير وخصب        .والحيوان والبيئة ،وذلك من خالل مساهمة موارده بمنتجات وسلع مختلفة         

ري بشكل خاص يعد من اكبـر       لما يزخر من مجاميع هائلة ومتباينة من األنواع في األنظمة البيئية ،والتنوع الحيوي البح             
  .من المساحة الكلية لألرض ويحوي أنظمة متعددة، هي غاية في التعقيد  % 70األنظمة نظرا لما تشكله بيئته من 

وعليه فأن فهم  قضية التنوع الحيوي وأدراك مفاهيمه األساسية من القضايا المهمة في العصر الراهن ، فهنالك النـوع                    
  .الخ . …النباتية والحيوانية وهنالك التنوع في األنظمة األرضية والبحرية الحاصل في مجمل األنواع 

  .ومفهوم التنوع الحيوي في العصر الحالي تعددت وبمفاهيم عديدة 
فالمفهوم المبسط له عبارة  عن إجمالي أنواع الحياة على األرض، أما بحسب اتفاقية التنوع البيولوجي فقد حـدد بأنـه                     

) اليابـسة   ( ات الحية المستمدة من جميع المصادر وتشمل من بين أمور أخرى نظم البيئـة األرضـية                 التباين بين الكائن  
والمائية والمجمعات البيئية التي تعد جزء منها ،وهذا يشمل التنوع ضمن األنواع وبين األنواع والنظم البيئية ، وبعبـارة                   

أما من الناحية الفنية فانه يكـون       . ا ومستوياتها وتركيباتها    أخرى التنوع البيولوجي هو التباين في الحياة بجميع أشكاله        
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على ثالثة مستويات أساسية هي  التنوع على مستوى األنواع ، والتنوع على مستوى النظم البيئية والتنوع على مستوى                
  .الجينات أو التنوع الوراثي 

   
  :أهمية التنوع الحيوي*
  

لمية والتي تجري عليه عدة هيئات داخل منظومة األمم المتحدة وخارجها ، وهو             يعد التنوع الحيوي أحد قضايا البيئة العا      
من الخواص المميزة لألنواع واألنظمة البيئية الطبيعية والتي يمكن لهذه األنواع من مقاومة الضغوط الخارجية ، ويعتبر                 

وفقدان هـذا التنـوع قـد     . مناخ  التنوع الجيني داخل كل نوع أساس تطوير مقاومته لمرض من األمراض او تغير في ال              
يؤدي الى انقراض ذلك النوع فالتنوع يتيح االستقرار لألنظمة البيئية لذا فان الحفاظ على التنوع الحيوي يعتبر شكالً من                   

أشكال عملية إدارة الموارد التي يتمثل هدفها األساسي الحفاظ على قدرة الموارد البيولوجية علـى الوفـاء باحتياجـات                    
ويعتبر هذا من المبادئ األساسية للتنمية المستدامة، وان الخسارة في التنوع البيولـوجي غيـر قابلـة                 .  القادمة األجيال

لذلك ينبغي ادراك القيمة الجوهرية للتنوع الحيوي والقـيم االيكولوجيـة والجينيـة واالجتماعيـة والعلميـة                 . للتعويض
الحيوي وعناصره، وأيضا أهمية التنوع الحيـوي مـن اجـل التطـور             والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع      

  .ولصيانة  النظم الكفيلة باستمرار الحياة في المحيط الحيوي والذي يشكل اهتماماً مشتركاً لجميع الشعوب 
ـ       ة لـصيانة  إن توقيع اليمن على االتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي هو التزام  يؤكد ان  مفهوم وفكرة خطط العمل الوطني

التنوع البيولوجي  واستخدامه على نحو قابل لالستمرار  تعتبران أداة مهمة للوفاء بااللتزامات بمقتضى االتفاقية  ولـن                   
  .يتسنى لالتفاقية أن تحقق أهدافها دون التزامات وطنية  قوية 

  
  : النباتات-3
  

ته الفريدة والتنوع البيولوجي الهائل والفريـد ذو  يشكل ارخبيل سقطرى نظاماُ ايكولوجيا بحري مستقل حيث ان أهمية بيئ          
جاالبـاجوس  (وقد وصفه االتحاد الدولي لصون لطبيعة بانه        . األهمية العالمية الذي ال يقل أهمية  عن جزر جاالباجوس           

  )المحيط الهندي 
لـف النباتـات والحيوانـات      كما الجزيرة  من أهم أربع جزر في العالم من ناحية التنوع الحيوي النباتي وتعتبر موطناً ال                

والطيور المستوطنة وهي بذلك تعتبر اهم موطن الشجار اللبان المشهورة في العصور القديمة ، حيث يوجد فـي العـالم                    
  . انواع مستوطنة في جزيرة سقطرى9 نوع من اللبان منها 25بأكمله 

ة في الجزيرة وال توجد في أي مكـان          نوعا مستوطن  270 نوعا من النباتات منها حوالي       850سجل في الجزيرة حوالي     
ـ    10من بين االنواع الهامة والقيمة سجرة دم االخوين  وتجدر اإلشارة الى ان              . أخر من العالم    مـن   18 من االنواع الـ

 7النباتات النادرة والمهددة في اليمن موجودة في سقطرى ، مما يتوجب ضرورة االهتمام والمحافظة عليها حيـث وان                   
  .  كنباتات نادرة ومهددة IUCNرجة في الكتاب الحمر لالتحاد الدولي لصون الطبيعةأنواع منها مد

  -: البيئة البحرية-4
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ان هناك ثمة امكانية لم تكشف بعد لوجود احياء بحرية مستوطنة ، وقد دللت الدراسـات علـى تنـوع كبيـر للـشعاب                        
يعتبـر الجـزء الـشمالي      . توطنة في مناطق أخرى     المرجانية انتشار أنواع من المرجان والتي كانت معروفة بكونها مس         

الغربي من خليج عدن والمنطقة المحيطة بأرخبيل سقطرى من بين اكثر المناطق البحرية إنتاجية في العالم وتقارن فـي                   
دة انتاجيتها سواحل البيرو وغرب افريقيا، وهنالك قواعد عامة يتبعها الصيادين في استغالل الموارد البحرية إال أن زيـا                 
 36الطلب على األسماك وارتفاع السعر يسهل على السكان التخلي عن عاداتهم في صيد اسماك القرش التي يتواجد منها                 

  .نوعاً وجمع صخور المرجان والشروخ الصخري وتهديد السالحف البحرية 
  \:من ضمن االنواع البحرية  المسجلة التالي
 عدد األنواع المسجلة النوع

 680 اسماك

 36 القرشاسماك 

 120 رخويات

 157 قشريات

 512 شعاب

 350 طحالب

 80 سرطانات

 4 سالحف

 185 طيور

  
  
  -: الطيور-5

 نوع تحـت مـستوطن      11 منها مهددة عالميا     3انواع مستوطنة   ) 6(نوع  ) 185(بلغ عدد الطيور المسجلة في سقطرى       
 أنواع  بأعداد ذات أهمية عالمية وتحـوي         3اجد   نوع تتكاثر في سقطرى كما تتو      41 تصبح مستوطنة هناك     3-2وربما  

  موقعاً هاما للطيور كما ان سقطرى المكان الوحيد في العالم لتكاثر طائر النؤ الجواشي22الجزيرة على 
انواع مستوطنة  ) 6(نوع  ) 185( تنتشر بها أنواع كثيرة من الطيور النادرة  حيث بلغ عدد الطيور المسجلة في سقطرى                

 نوع تتكاثر في سقطرى كما تتواجد       41 تصبح مستوطنة هناك     3-2 نوع تحت مستوطن وربما      11 عالمياً    منها مهددة  3
 موقعاً هاماً للطيور كما ان سقطرى المكان الوحيد في العالم           22 انواع باعداد ذات اهمية عالمية وتحوى الجزيرة على          3

  .لتكاثر طائر النؤ الجواشي
  : المغارات والكهوف-6

 من  الكهوف تفوق على األربعين كهف في جزيرة سقطرى ويعد كهف منطقة حالة غاية في االبداع اذ يصل                     تنتشر عدة 
مع احتوائه على اآلثار والمياه المنسابة ذات االنسياب المنتظم         ) م تقريباً 17( وبمتوسط عرض )  كم 3.1(طوله الي حوالي  

قدمون للمأوى وال تزال الشواهد األثرية شاخصة ومدللة        مشكلة أعمدة كلسية يفوح منها عبق التاريخ حيث استخدمها األ         
  .على حضارة إنسانية اتخذت من الكهوف مالذا آمنا لها
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  : وفرة المواقع السياحية-7
  تتنوع الموائل السياحية في جزيرة سقطرى  حيث تتميز بتنوع البيئة 

   ......)-ع مناخي تنو- محميات بحرية- محميات طبيعية- سواحل رملية-سالسل جبلية شاهقة(
  . والربط بين القارات) الترانزيت( مركز للتمويل البحري والجوي-4
 . كما التزال البيئة االستثمارية بكراً-5
  . تعتبر جزيرة سقطرى من الجزر التي تقع على مراكز االحتياط االستراتيجي للثروة السمكية واألحياء البحرية-6
  .لة أرخبيل يمتاز بمساحة كبيرة تؤهلها بالقيام بمشاريع استثمارية كبرى تضم مجموعة من الجزر اليمنية مشك-7
  .فيها)  بحرية-برية( وجود محميات طبيعية -8
  . وجود الشعب المرجانية  والسواحل الرملية الناعمة-9

  . وجود موروث تقافي حضاري-10
  . وجود مشاريع استثمارية قائمة-11
  .ية في عموم مناطق الجزيرة انتشار المراكز التعليمية والصح-12
   توفر القوى العاملة بالجزيرة مع وجود حركة هجرة إلى الجزيرة-13
  ).حواجز مائية-) انهار-آبار( توفر المياه العذبة في الجزيرة-14
  

  :الموقع* 
  .         تقع جزيرة سقطرى في الجهة الجنوبية للجمهورية اليمنية قبالة مدينة المكال

  
  

  :السكان* 
  
  ) نسمه120000(لغ عدد سكان جزيرة سقطرى حوالي يب
  

  :المساحة
  

  .تقريبا) 2كم3625(تقدر مساحة جزيرة سقطرى حوالي
  

  :درجة الحرارة
  

  درجة مئوية صيفاً ) 37(تتراوح درجة الحرارة في جزيرة سقطرى بين
  .درجة مئوية شتاءًًً ) 29(و
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  :كمية االمطار
 
  

  .ملم) 290(و ) 33(تتراوح كمية األمطار السنوية بين 
  

  :التضاريس
  

تتكون جزيرة سقطري من مرتفعات جبلية ممتدة ومتنوعة من الجهة الشرقية إلى الغربية لها يتخللها مخفضات ووديـان                
واسعة ذات تربة طينية خصبة صالحة للزراعة والرعي كما تتوزع السهول الساحلية الرمليـة مـن أطـراف الجزيـرة                    

  .األربعة
  
  

  :النباتات
  

نادر وهناك  ) 236(نوع من النباتات الطبيعة منها      ) 800(ز أرخبيل سقطري بغطاء نباتي فريد ويحتوي على اكثر من           يتمي
، ) عر هيـب  (دم األخوين ، القمحين  ، السبرة  ،نباتات تم استكشافها حديثاً ولم تصنف علمياً بعد ومن أهم نباتاتها المترر           

  ،عطرهن ، طيف ، ) تريمو(إسفد، زورف ، إمطها 
 
  :النشاط السكاني في الجزيرة* 
  

  يعتبر العنصر البشري من أهم الدعائم األساسية للبناء والتنمية في الجزيرة
  كما توجد فئة متعلمة تمارس العمل الوظيفي والخدمي في الجزيرة ،ويعد أغلبية السكان يزاولون مهنتي الرعي والصيد 

  سواء في القطاع العام والخاص
  

  :قطرىمديريات جزيرة س* 
  وتقع شرق الجزيرة                    . مديرية حديبو-1
     مديرية قلنسية وعبد الكوري وتقع غرب الجزيرة  -2
 
  :أهم الجهود الوطنية والدولية في الجزيرة* 
    

  . إعالن سقطرى محمية طبيعية-1   
   إنشاء مطار سقطرى الدولي-2   
  . انتشار الطرق اإلسفلتية-3   
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  ر المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من البنى التحتية للجزيرة توف-4   
 
  الفرص االستثمارية* 
  
   إقامة شاليهات ومنتزهات سياحية-1
  وغيرها.....  إقامة مشروعات استثمارية سمكية-2
   

  القطاع التعليمي في جزيرة سقطرى
  

  مدرسة أساسية ثانوية) 52(عدد المدارس في الجزيرة تبلغ 
  مدرسة ثانوية قسم ادبي  في الجزيرة) 1( مدرسة أساسية و)51(منها

  :وتتوزع هذه المدارس كالتالي
  مدرسة ثانوية) 1(مدارس أساسية و ) 6( مدينة حديبو -1
  مدارس أساسية                                             ) 7( مديرية قلنسية-2
  ق الجزيرة في الجهات   وتتوزع بقية المدارس األساسية علي بقية مناط-3

  .مدرسة أساسية ) 38(الشرقية والغربية والجنوبية وعددها 
  علما أن فترة التدريس خالل الفترة الصباحية ما عدا أربع مدارس أساسية خالل فترتين صباحي ومسائي

  ) سنوات7(وتقدر متوسط عمر الطالب الملتحق بالدراسة 
  

  ..لمؤسسات الحكوميةحيث تم تنفيذ المدارس من قبل الحكومة وا
  :ما عدا ثالث مدراس نم بناءها من قبل األهالي وهي

  وتبني المدارس من األحجار ما عدا) مدرسة سعد بن معاذ-مدرسة جوه(
  ). مدارس بنية من البلوك6 (

 نقـل  كما أن هناك طالب يأتون إلى حديبو للدراسة الثانوية ويقيمون في حديبو لبعد المسافة حيث ال توجـد أي وسـائل                   
  ولعدم وجود مدرسة ثانوية في مديرية قلنسية

  . أما بالنسبة لوسائل النقل في مكتب التربية ال توجد سوى سيارة واحدة مع مدير المكتب التعليمي
  ريال) 27000-17000(ويقد رواتب المدرسين في الجزيرة  

   وال نوجد مصادر أخرى لدخل المدرسين
  . كما يوجد معهد لتعليم اللغة اإلنجليزية تابع منظمة االتحاد األوروبي

  
 في الجزيرة)  إناث-ذكور( الجدول التالي يوضح توزيع الطالب 
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  م2001-2002
 عدد الطالب

 اإلجمالي مالحظات
 ذكور إناث

 الصف عدد الفصول

 األول 044 833 883 1716 

 الثاني 29 531 531 1062 

 الثالث 38 634 542 1176 

 الرابع 28 504 371 875 

 الخامس 28 497 327 824 

 السادس 19 365 303 668 

 السابع 13 273 132 405 

 الثامن 9 178 114 292 

 التاسع 7 167 84 251 

المرحلة 
األساس
 ية

 أجمالي المرحلةاالساسية 215 3982 3287 7269 

 األول 4 177 46 223 

 الثاني 3 71 27 98 

 الثالث 1 47 23 70 

المرحلة 
 الثانوية

 إجمالي المرحلة الثانوية 8 295 96 391 

 اإلجمالي العام 223 4277 3383 7660 

                                 
  )7269(عدد طالب المرحلة األساسية

  )391( طالب الثانوية          عدد
  7660اجمالي طالب المرحلتين    

  
  )       223(عدد الفصول                

  
  في الجزيرة)  إناث-ذكور(الجدول التالي يوضح توزيع الطالب 

  م2002-2003
 عدد الطالب

 اإلجمالي مالحظات
 ذكور اناث

 الصف عدد الفصول

 األول 45 860 1125 1985 

 الثاني 38 602 637 1239 

حلة المر
األساس
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 الثالث 29 488 450 938 

 الرابع 32 558 416 974 

 الخامس 25 397 322 719 

 السادس 17 337 222 559 

 السابع 14 294 166 460 

 الثامن 10 236 92 328 

 التاسع 5 191 84 275 

 ية

 أجمالي المرحلةاالساسية 215 3963 3514 7477 

 األول 3 102 68 170 

 الثاني 3 142 46 188 

 الثالث 2 56 25 81 

المرحلة 
 الثانوية

 إجمالي المرحلة الثانوية 8 300 139 439 

 اإلجمالي العام 223 4263 3653 7916 

  
  )7477(عدد طالب المرحلة األساسية
  )439(عدد طالب الثانوية          
  7916اجمالي طالب المرحلتين    

  
  )       223(دد الفصول                ع
  

  جدول يوضح عدد المدرسين للمراحل األساسية و الثانوية في جزيرة سقطري
  

 المرحلة ذكور إناث اإلجمالي مالحظات

 األساسية 218 8 226 

 الثانوية 23 9 32 

 اإلجمالي 241 17 258 

  
  
  :المعوقات*
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   ال يوجد أي دورات تأهيلية للمدرسي-1
   ال يوجد قسم علمي في الجزيرة لطالب الثانوية-2
   تأخر الكتاب المدرسي-3
   ال يوجد تخصصات في الجامعة سوى التربية اإلسالمية واللغة العربية لمخرجات التعليم الثانوي-4
  

  *:التوصيات
 
 . توفير المعاهد الفنية-1
  . إدخال القسم العلمي وتوفير المعلمين  -2
  .تأهيلهم  تدريب المدرسين و-3
 
 

 العقارات في جزيرة سقطرى
  
  

  يتم المحافظة على األرض وجعلها مصدر للرعي فقط وبذلك ال يتم زراعتها
ونعتبر األرض ملك للقبائل والعشائر السقطرية وهناك حدود للقبائل لدرجة أن المنطقة التي تمطر ال يتم الرعي بها مـن                    

  إثباتا لملكية القبيلة لألرضبقية القبائل إال بعد االستئذان من القبيلة  
وهناك مناطق للدولة وكنها قليلة منها حتى اآلن تم حجز سور للجامعـة باإلضـافة إلـى مقـرات الـدوائر الحكوميـة                       

  )متر من الساحل على طول الشريط الساحلي للجزيرة) 300(واقرار
  ومعظم أراضي وعقارات الجزيرة موثقة والجزء اآلخر باسطين  على

  دامها في الرعي والجوانب اآلخراألرض الستخ
 

 الزراعة في جزيرة سقطرى
  

 :من أنشطة مكتب الزراعة في الجزيرة
  
   مساعدة المزارعين-1
   توزيع البذور الزراعية مجانا للمواطنين-2
   اإلرشاد الزراعي-3
   العالجات البيطرية-4
   التوعية الزراعية والبيئية للمزارعين-5
  سين وتوسيع الحدائق المنزلية في الجزيرة دعم النساء الريفيات لتح-6
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   تحسين وتطوير صحة وغذاء الثروة الحيوانية بالجزيرة-7
 إعداد شبكة لإلنتاج والتسويق لمساعدة النساء الريفيات التي يعملن في زراعة المحاصيل الغذائية وإيجاد آلية تنسيق                 -8

 تنفيذ المشروع الجهات المعنية للرفع من مـستوى المـرأة           مشتركة بين اإلدارة العامة للمرأة الريفية كجهة مشرفة عن        
  الريفية في الجزيرة

 يتم إختيار مرشدة زراعية من كل منطقة من مناطق الجزيرة لها القدرة والمعرفة في مجـال الزراعـة الغذائيـة و                      -9
  األعالف

  . التعرف على التعاونيات الزراعية في الجزيرة وأهدافها-10
   مسؤول المتابعة والتقييم- منسق البيطرة-لحدائق المنزلية اختيار منسقة ا-11
 زيارة المشاتل الموجودة في الجزيرة ومعرفة أنواع الشتالت للمحاصيل الزراعية ومدى قدرتها على توفيرها للنساء    -12

 .الريفيات
ـ   -13 ا فـي الجوانـب الزراعيـة     اللقاء مع المعنيين بالمشروع لمعرفة احتياجات المرأة الريفية والمشاكل التي تواجهه

   الحيواني إلى جانب العناية بتغذية األسرة ومعرفة المقترحات والتوصيات التي يمكن األخذ بها بالمشروع-النباتي
  . وضع برامج لقواعد المتابعة والتقييم-14
  . وضع برنامج  وخطة عمل إلدارة المشروع-15
  .التنفيذ إعداد تقرير عن الزيارة ووضع المقترحات والية -16
  

  م جزيرة سقطرى93توزيع الحائزين الزراعيين حسب نوع الحيازة خالل العام * 
ــائزين   ــالي الجـ اجمـ

 الزراعيين
حــائزة ثــروة حيوانيــة 

 وارض زراعية
 حائزي ارض زراعية فقط حائزي ثروة حيوانية فقط

2687 805 1801 81 
  
  

  م المساحة بالهكتار1992وعة خالل العام توزيع الحائزين الزراعيين حسب المساحات الصالحة والمزر* 
  

 عدد الحائزين الزراعيين المساحة الصالحة بالهكتار المساحة المزروعة بالهكتار
128 129 886 

  
  

  م1993توزيع حائزي الثروة الحيوانية حسب نوع الحيازة خالل العام * 
  

 الضان الماعز األبقار اإلجمالي
حائزي الثروة 
 الحيوانية

436 1440 221705 31466 2606 
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  :أنواع الزراعة
  

 يتم زراعة المحاصيل اآلتية في بساتين المنازل وهي كالتالي
.....  النخيل   - الباذنجان - الجزر - البصل - البطاطس - الخيار - الطماطم - الثوم - الكوسة - الشمام - البسباس -الحبحب(

  )وغيرها
  حدائق المنازل: مناطق الزراعة 

  
  :عدد المزارعين

  
  لب سكان الجزيرة يهتمون بزراعة حدائق المنازلأغ
  

  تعتبر زراعة النخيل من أهم مصادر الدخل لسكان جزيرة سقطري: زراعة النخيل 
  ) نخلة500 -70بين ( حيث يقد متوسط ملكية النخيل للفرد الواحد

  حيث يقوم صاحب النخيل الكثيرة ببيع التمور وبذلك يحصل على مردود
  ليلة يستخدمون التمور كغذاء لألسرةأما صاحب النخيل الق

 .وتعتبر النخيل مصدر دخل لسكان المناطق الداخلية
  :أصناف النخيل

  
  باإلضافة إلى أنواع أخرى)  صرفان-تمور حكم وهو من افضل األنواع(هناك أصناف كثيرة من التمور السقطري منها 

 حمياتيسمح بزراعة النخيل واإلكثار من زراعتها ما عدا في مناطق الم
  كم يمكن زراعة الذرة والدخن في الجزيرة ولكن ال تزرع حاليا

  
  :العالجات البيطرية

  
  يقدم المكتب العالجات البيطرية لجميع أنواع الحيوانات مجانا
  )جفاف المراعي(حيث تتكاثر الحيوانات في موسم األمطار وفي موسم الجفاف

  )ى  سبتمبرمايو  إل(يؤثر عي تكاثر الحيوانات وذلك في األشهر
  

  ) الجمال- واألغنام-األبقار(كما يعمل المكتب على تشجيع تربية الحيوانات مثل 
  علما أن حيوانات الكالب ال توجد في الجزيرة
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  :األمطار

  
 .كما ال توجد رياح شديدة على نفس الشريط الجنوبي) نوجد(تتركز األمطار في المناطق الجنوبية

  )أشهر أمطار واخضرار الجزيرة)  نوفمبر من كل عام- سبتمبر-أكتوبر(كم تعتبر اشهر 
  

  *المواصالت في جزيرة سقطرى
 
 

ويعتبر من احدث السنتالرات  ومن افضل مميزاته انـه باإلمكـان            )  خط22000(سنترال حكومي يصل عدد الخطوط إلى       
 توزيعه على الجزيرة كامالًَ

  
  :المشتركين* 
  

 مشترك في حديبو)  529( بلغ عدد المشتركين في جزيرة سقطرى
  خطوط في منطقة قلنسية  من سعة الشبكة الجاهزة حالياً ومقدارها) 3(و
خط ولكن لم يتم تنفيذ الشبكات للتوسعة في العاصمة حديبوه وبقية           ) 300(خط وهناك ضغط بالطلبات وصلت إلى       ) 600(

  مناطق الجزيرة
  م2003 -94والجدول يوضح توزيع الشبكة خالل األعوام 

  
 عدد الخطوط توزيعسنة ال

 266 م1999 -1994

 55 م2000

 6 م2001

 41 م2002

 66 م2003

 529 اإلجمالي

  
  %25خط نفذ منها جزء حوالي  ) 3000(والتوسعة الحالية لمدينة حديبوه لعدد

  .ولكن تعثر لعدم مواصلة المقاول العمل واآلن بصدد تسليم المشروع لمقاول أخر
  

  *:الالسعة االستيعابية للسنتر
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 خط) 22000(تبلغ السعة االستيعابية للسنترال 
  

  الثروة السمكية في جزيرة سقطرى
  
  :أنواع األسماك*
كما يعتبر الشروخ مصدر اقتصادي ولكن يتم تهريبه كما يبدأ موسم الشروخ فـي              )  الثماد - الديرك - الهامور -الجحش( 

هر أكتوبر ونوفمبر كما يوجد في موري فـي شـهري           شهر مارس وفي الشتاء يبدأ في يناير وفي شهر مايو ويونيو ش           
  مارس وأبريل

  
 :معدات اإلصطياد* 
  
وتعتبر السخاوي من افضل األدوات وذلك من اجل الحفاظ على هذه الثروات ويكـون              )  السخاوي - أوتار الجر  -األشباك( 

 االصطياد حسب قرار الوزارة
  
  :مواسم الصيد*
  

 من كل عام)  مايو-يناير(و) ر نوفمب-أكتوبر (خالل الفترات التالية
  :الصيادين * 
  
 

من سكان الجزيرة واغلبهم أميون ومـستوى دخلهـم         % 70صياد حيث يمثلون    ) 6080(يبلغ عدد الصيادين في الجزيرة    
  ريال شهرياً) 7000( ضعيف حيث تقدر نسبة متوسط الدخل للصياد الواحد 

ومن ثم ينتظرون حتى شهرفبرائر ويتوقف فـي منـاطق   ) بر نوفم-أكتوبر (وكلهم محليون واغلبهم يصطادون في شهر       
  ) والقشريات- الديرك-الثماد(الرياح ويصطادون

  
  وسبب ركود الصيادون لعدم اصطيادهم لجميع األنواع حيث يقتصرون على أنواع محددة

  
  .مع مالحظة أن الصيادون في ازدياد مستمر من سنة إلى أخرى

  
 
  :عدد القوارب* 
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  قارب) 3900(ارب بحوالي يقدر عدد القو
 
  :أنواع القوارب* 
  

  ) متر تصنيع وطني20(فيبر جالس ويبلغ طول الواحد منها
  

 :صيانة القوارب* 
  

 يتم صيانة القوارب في مدينة حضرموت حيث ال توجد ورشة صيانة في الجزيرة
  

  *:الجمعيات السمكية
 

حيث يوجد ضعف في    ) ية واحدة منها في عبد الكوري     جمعية سمك ) 16(تبلغ عدد الجمعيات السمكية في جزيرة سقطرى        
نشاط الجمعيات السمكية حيث أنشأت هذه الجمعيات بشكل عفوي بدون التخطيط وترتيب األوضاع وبدون إنشاء مقومات                

  البيئة التحتية
يـف بكيفيـة   والبد من أن يكون هناك تنسيق وترتيب مسبق لهذه لجمعيات واالستفادة من التجارب وعمل الندوات والتعر 

  طرق اصطياد الشروخ ولى الحفاظ على هذه الثروة
  

  مواقع االنزال* 
  

منطقة إنزال في الجزيرة كما يتم تسليم واستالم األسماك بطريقة عشوائية وسبب عدم إمكانيات مكتب الثروة                ) 15(هناك  
 ال تتجـاوز المـصاريف التـشغيلية        السمكية حيث يفتقر الي المصاريف التشغيلية التي تمكنه من المتابعة والرقابة حيث           

  شهريا)  ريال8000(
 - حديبوه - دليشة - قرية - صقرة - راس إرسل  - مومي - محقرهن - زاحق - ستره -قعره(ومن هذه المواقع في الجزيرة    

  ) قوعهر- شر برب- سمحة- عبد الكوري- قلنسية- عنبه- ديحمض- موري-قاضب
  
 
  :االنتاج السمكي*
  

  طن سنويا ) 3600(أي حوالي)  طن10(ماك حوالييصل اإلنتاج اليومي من األس
ً  

 :مراكز مراقبة االصطياد* 
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يوجد مراكز مراقبة ولكنها ضعيفة ويوجد فيها ركود حيث يتم الصيد الجائر والغير شرعي حتى من الجهـات الخارجيـة                    
 بسبب عدم وجود مراقبة وتمشيط  ومتابعة الرقابة

  
  :مواقع االصطياد*
  

  .  وغيرها من مواقع االصطياد- قاضب- حديبوه- حاله- مومي-نوجد(طياد منها هناك عدة مواقع لالص
  ) شو عب- قلنسية- حاله-نوجد(ومن مناطق االصطياد الرئيسية 

  كما يقترح منطقة حبشه منطقة استراتيجية كموقع اصطياد
  :مصانع الثلج * 
  

  يوجد ثالثة مصانع للثلج واحد منها حكومي واألخريين للقطاع الخاص
  يومياً)  طن4( واآلخر)  طن8( والمصنعان اآلخران ينتج أحدهما)  طن يوميا10( حيث ينتج المصنع الحكومي

  
 :االحتياجات والطلبات*
   مصانع ثلج-1
   أماكن تسليم األسماك-2
  كيفية إيجاد لسان بحري للحفاظ علي القوارب أو إيجاد ميناء اصطياد وبأقل تكلفة-3
 صيانة في الجزيرة من قبل الوزارة لصيانة المعدات واليات االصطياد وترميم القـوارب               العمل على إيجاد ورشة    -4
  )وتم طرحه على االتحاد األوروبي(
 
 توفير تموين الصيادين من النفط حيث يتواجدون في المناطق الجنوبية وال يتوفر النفط في نلك المنـاطق حيـث            -5

  يصل الجالون إلى 
  ريال)40000(فط إلى ريال ويصل برميل الن) 2500(
   عدم توفير جهات الستالم السمك من الصيادين-6
   البد من وجود إحصاء سمكي حتى تكون هناك معلومات واضحة-7
   توجد بعض الشركات الستالم األسماك مثل شركة تاج ويستلمون لبعض المناطق فقط وال يغطي تغطية كاملة-8
 المياه أو الثلج أو النفط النوجد وسائل خدمات االصطياد سواء توفير -9

   هناك مشروع أوربي  ولكن موقف من قبل الوزارة السمكية-10
  ) ميل4-3(  االصطياد الجائر من قبل السفن األجنبية وعلى بعد-11
  

  الهيئة العامة لتنمية الجزر اليمنية: المصدر


