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موقع مر�شح لالئحة مواقع الإرث العاملي يواجه
التهديدات البيئية لربامج التنمية
�أخبار املجل�س العاملي حلماية الطيور الربية ،الثالثاء  12فربايرhttp://www.birdlife.org/news/ 2008 ،
news/2008/02/socotra.html http://www.birdlife.org/news/news/2008/02/socotra.html

�سوقطرى هي جمموعة جزر مينية خالبة وبعيدة ن�سبيا يف بحر العرب .ويتمتع هذا الأرخبيل املعزول ن�سبيا بعدد كبري
من الأنواع احلياتية امل�ستوطنة والتي ال تتواجد يف مكان �آخر من العامل .فهنالك ما يربو عن ثالثمائة نوع م�ستوطن من
النباتات ،و�أحد وع�شرون نوعا من الزواحف ،و �أكرث من �ستني نوعا من الفرا�شات والعثيات .كذلك تتمتع اجلزر بتنوع فريد
للطيورالربية حيث �أن هنالك على الأقل ثمانية �أنواع من الطيور امل�ستوطنة و�إثنى ع�شر نوعا م�صنفا على الئحة الأنواع
املهددة بالإنقرا�ض .كما �أن هنالك �أربعة وع�شرون نوعا من الطيور تتواجد ب�أعداد ذات �أهمية عاملية ،حيث يعتقد على �سبيل
املثال �أن �أكرب تركيز لأعداد الرخمة امل�صرية املهددة بالإنقرا�ض يف العامل موجود يف �سوقطرى ويتجاوز الألف طري .كذلك
يعترب الأرخبيل ذا �أهمية عاملية لأنواع الطيور البحرية حيث ان هنالك ع�شرة �أنواع تتكاثر يف هذه اجلزر نوعان منها وهما
طائر النوء اجلوانيني وغراب البحر ال�سوقطري ،م�صنفان عامليا كنوعني مهددين بالإنقرا�ض.
�إن ما تقدم يزيد وي�ؤكد �أهمية �سوقطرى العاملية بالن�سبة للطيور .ويف ظل هذا التنوع البيولوجي الكبري فقد مت تر�شيح
�سوقطرى كموقع �إرث عاملي متميز وفريد .يقول د .عبدالرحمن الإرياين ،وزير املياه والبيئة اليمني «نحن فخورون جدا
برت�شيح جزيرة �سوقطرى الرائعة كموقع �إرث عاملي» .كذلك عرب الإرياين عن �سعادته ب�إعالن بحرية ديتوا يف �سوقطرى،
ك�أول موقع رام�سار يف اليمن بعد ان�ضمامها حديثا التفاقية رام�سار الدولية اخلا�صة باملناطق الرطبة.
�إن املناطق احل�سا�سة واملهمة ايكولوجيا يف �سوقطرى تتعر�ض حديثا للعديد من التهديدات الناجمة عن اخلطط التنموية
الغري منظمة وبالتحديد الربنامج املقرتح ب�إن�شاء �شبكة طرق جديدة يف اجلزيرة� .إن حجم و�ضخامة الإن�شاءات املقرتحة ال
تتالءم وتتوافق مع �أهمية وح�سا�سية النظام البيئي يف �سوقطرى و كذلك الإحتياجات املحلية .وفيما �إذا مت ان�شاء هذه ال�شبكة
من الطرق ف�إنها �سوف ت�ؤثر وب�شكل كبري على احلياة الربية يف اجلزيرة وخا�صة النباتات و الطيور الفريدة .فمن املتوقع
�أن ت�ؤثر عمليات الإن�شاءات على و�ضع احلماية واملحافظة على ت�سعة ع�شر نوعا من الطيور ب�سبب تدمري موائل ومناطق
تكاثروتع�شي�ش هذه الطيور وهي ت�شمل :طائر النوء اجلوانيني ،مغنية �سوقطرى ،هازجة �سوقطرى ،زرزور �سوقطرى ،متري
�سوقطرى (�أبو الزهور ال�سوقطري)� ،ضخم املنقار ال�سوقطري ودر�سة �سقطرى.

مبكان درا�سة وتقييم برنامج بناء الطرق املقرتح ،بعناية كبرية
من قبل احلكومة اليمنية قبل �أن يت�سبب هذا الربنامج ب�آثار
مدمرة على بيئة �سوقطرى واله�شة وذات الأهمية العاملية «.
كما يقول مدير الربامج يف برنامج املحافظة وتنمية �سوقطرى،
ال�سيد مالك عبد العزيز «بالتاكيد يحتاج �سكان �سوقطرى �إىل
بع�ض الطرق الأ�سا�سية ولكنهم �أي�ضا يرغبون باملحافظة على
البيئة الفريدة يف اجلزيرة والتي يعتمد عليها اقت�صاد املجتمعات
املحلية وتعترب الأهم لهم وعليه فيجب التو�صل �إىل توازن معقول
بني التنمية والبيئة ل�ضمان تنمية رفيقة بالبيئة».
�أن املجل�س العاملي حلماية الطيور الربية يدعو احلكومة اليمنية
للعمل على بناء فقط الطرق الأ�سا�سية والتي تعود بالنفع على
املجتمعات املحلية وتراعي ح�سا�سية و�أهمية البيئة يف �سوقطرى.
وعليه ف�إن الوفر املايل املرتتب على بناء فقط الطرق الأ�سا�سية
والذي �سي�صبح �أكرث ميكن �أن يوفر دعم اكرب لربامج التنمية
املحلية ال�صغرية والتي حتتاجها املجتمعات املحلية وبنف�س
الوقت لن يكون هنالك تاثري كبري على احلياة الربية و الطبيعة
يف اجلزيرة .علما �أن اجلزيرة ت�صبح و ب�شكل متزايد وجهة
مهمة لل�سياحة البيئية .ينهي بورتر بقوله «�أنه مل�أ�ساة عاملية �أن
يت�سبب برنامج �شبكة الطرق املقرتح بتقلي�ص فر�ص اجلزيرة
لإدراجها كموقع �إرث عاملي.

يقول ريت�شاد بورتر �أحد معدي التقرير عن التهديدات املتوقعة لربنامج �شبكة الطرق يف اجلزيرة والذي �أر�سل حديثا �إىل
فخامة الرئي�س اليمني من قبل املجل�س العاملي حلماية الطيور الربية واحلديقة النباتية امللكية يف �إدنربة «�أنه من الأهمية

Figure 2. Socotra Golden-winged Grosbeak on Croton
(©Richard Porter).
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Figure 1. Dragons Blood Trees in the Haggier foothills (©Richard Porter).

Figure 3. One of the badly landscaped roads on Socotra.

