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 اخبار

 الشكر موصول لجامعة مندل
  

 عبد الوھاب سعد سعيد على
 مدير البحوث والدراسات

 أرخبيل سقطرى -الھيئة العامة لحماية البيئة 
 

اءه من  ل أصدق ب طرى من ق ل سق ي يتم دعم أرخب
رد  مختلف الدول من أجل حماية تنوعه الحيوي المتف
ولحماية وتنظيم التوازن بين تطور السكان واستدامة 
ى  استخدام الموارد الطبيعية. أود أن أتقدم بالشكر إل
دعم  كي ل شي ت األشخاص الذين يقودون المشروع ال
ل  ي ب زراعي في أرخ م ال ي صغار المزارعين والتعل
ل درجة  ي ن ي ل ة دراست اي م ورع ھ دعم طرى ل سق
ة  ي ن ق ات وت اب غ ة ال ي ل الماجستير في جامعة مندل، ك
ة  األخشاب في برنو. أود أن أعترف بأنني أجد رعاي
خاصة بصفتي صديقا لھم، كما أود أن أشكرھم كذلك 
عات  م جت م دة ال ى مساع ركز عل ألنشطتھم التي ت
السقطرية المحلية من خالل التدريب وإنشاء الحدائق 
رة  ة من جزي ف ل ت خ اطق م ن ك في م ة وذل ي المنزل
م في أن  ھ ت ب م ورغ اھ سقطرى. وينبع ھذا من اھتم

 تظل سقطرى مكانا جميال في المستقبل.

 تسليم دعم أصدقاء سقطرى المالي إلى عبد الباسر

دعم العيادات المتنقلة لخدمة 
 الصحة الريفية في سقطرى

  
 

ع من  اب طرى في الس اء سق سلمت جمعية أصدق
م  2013فبراير  ال اسر، مساعد د. س ب إلى عبد ال

ي،  500يسر مفتاح، مبلغا يزيد عن  ن ي جنيه استرل
ھدف  وذلك لدعم العيادات المتنقلة في سقطرى. ال
ن  حسي معي ھو ت جت م الرئيسي لھذ المشروع ال
صحة األطفال واألمھات في األرخبيل، وباألخص 
خفض النسبة العالية لوفيات األطفال في سقطرى. 
دد  ع ل ى ل رجوع إل للمزيد من المعلومات يمكن ال

 . 3)، ص 2012التاسع من طيف (
 

 بيانات االتصال
 د. سالم يسر مفتاح

ال  بكالوريوس طب وجراحة، ماجستير طب أطف
 المناطق الحارة

 مجموعة صحة الطفل والصحة  اإلنجابية
 مستشفى حديبو، جزيرة سقطرى

 00967 770343166تلفون جوال: 
ي رون ت ك د إل ري : ب

salem.yousr@yahoo.com 
 

تسليم دعم أصدقاء سقطرى المالي إلى عبد 
 الباسر

 تسليم دعم أصدقاء سقطرى المالي إلى عبد الباسر

 

 عصام الطالب األول
 

ة  ي ع ة جم ن ج عصام الدين محمد على، عضو ل
أصدقاء سقطرى، يتلقى حاليا دراسات عاليا في 
ة  ي ل ب، ك ري ع ت ة وال رجم ت دة ال وح ة ب الترجم
ة السودان.  وري اآلداب، جامعة الخرطوم، جمھ
مركز  ة إلحرازه ال ئ ن ھ ت ال يسرنا أن نتقدم له ب
ريسه جزءا  ك ت ام. ول األول على دفعته لھذا الع
اء  ة ألصدق اري ب شرة األخ ن من وقته لترجمة ال

 سقطرى "طيف".

 االجتماع السنوي العام الثاني عشر أصدقاء سقطرى
2013سبتمبر  13-15  

 جامعة مندل في برنو، جمھورية التشيك كلية البساتين، ليدنيسى
 

 نزھة قبل بداية المؤتمر -سبتمبر  12
 شاتيو  ليدنيسى المحاضرات، عشاء في -سبتمبر  13
 المحاضرات -سبتمبر  14
 صباحا، اجتماع أصدقاء سقطرى، نزھة بعد الظھر إلى حديقة شاتيو في ليدنيسى -سبتمبر  15
 نزھة بعد اإلنتھاء المؤتمر -سبتمبر  16

 
سى  ليدنيسى بلدة جنوب مورافية رائعة ذات تقليد في زراعة الكروم. إن المناظر الطبيعية الثقافية في ي دن - لي

 فالتيك ھي إحدى كنور التراث الثقافي العالمي لليونسكو.
 

 للتسجيل يمكن االتصال:
 بإرينا ھبالكوفا  

irena.hubalkova@mendelu.cz  
 يورو، تشمل وجبات الغداء والعشاء في شاتيو)،  40(رسوم التسجيل 
 أو كاي فان دام

  kay.vandamme@gmail.com  
 أو جوليان 

Julian.jansenvanrensburg@gmail.com 
 

 للمزيد من المعلومات وللحصول على الكتيب. 
 أغسطس.  21وللملخصات حتى  2013يونيو  30آخر موعد للتسجيل 

 ستنشر وقائع جلسات المؤتمر في عدد خاص من مجلة علم البيئة الطبيعية.
 

 Boswelliaصورة الغالف: شجرة لُبَّان 
sp. –  18بيتر ماديرا، أنظر ص 

أخبار مشروع التنوع 
 الحيوي في سقطرى

 
وع  ن تمت إعادة افتتاح مشروع الدعم المؤسسي والت
الحيوي في سقطرى وتم تعيين عبد الرقيب شمسان 
ي  ان ھ ت أحر ال ه ب العكاشي مديرا للمشروع. نتقدم ل

 وأجمل األمنيات.
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 مشروع جديد من المساعدة اإلنمائية التشيكية في سقطرى
 "دعم صغار المزراعين والتعليم الزراعي في جزيرة سقطرى"

 
 ھانا ھابروفا وبيتر نيميك (جامعة مندل في برنو، جمھورية التشيك)

hana.habrova@centrum.cz 

 
 

ك  2012يتم تنفيذ مشروع جديد منذ أغسطس  مشروع وذل شيك ال لدعم سكان سقطرى من قبل خبراء جامعة مندل. يمول التعاون اإلنمائي لجمھورية الت
ف ت ي اء عبر وكالة التنمية التشيكية. الھدف ھو دعم سكان الجزيرة في محاولة لتحسين سالمة األغذية والقيمة الغذائية لألغذية، ولزيادة األك ذائ غ ي ال ذات ال

 للمجتمعات المحلية من خالل األنشطة التثقيفية في ھذا المجال.
 

ي ن ع م نشاء أو ة إلفي الغالب تواصل أنشطة المشروع في البناء على نتائج المشاريع التشيكية التي نفذت سابقا في جزيرة سقطرى. فقد تم تشجيع األسر ال
م ت لتوسيع حدائقھا المنزلية. يتم دعم المشاتل التي تنتج شتول المحاصيل الزراعية واألنواع المستوطنة من خالل توفير المستلزمات والمرتبا ا. ت ھ ري مدي

 إنشاء أربعة مشاتل زراعية غابية كبيرة لتكون بمثابة نماذج ألفضل الممارسات وكمراكز تدريب. 
 

م ق. ت حدائ ع ال وسي م كل دع أضيف نشاط جديد آخر في الجزيرة. بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم تم إختيار إحدى عشرة مدرسة مناسبة إلنشاء أو ت
واع من ت مدرسة بتوفير سياج لمساحة كافية إلنشاء حديقة. تم تثبيت السياج بأعمدة حديدية ومكعبات خرسانية. وفّر المشروع التربة الخصبة والشتال ألن

ت قريبة. نوااألشجار المحلية وبذور وشتالت خضروات. تم شراء أو بناء خزانات بالستيكية أو خرسانية لتوفير المياه؛ في أربعة مدراس جلب الماء من ق
ا ُدعمت المدراس كذلك بتوفير األدوات: العربات والمعاول والمعاول الشوكية والفؤوس وخراطيم المياه الخ.  ستوفر األشجار التي تم زراعت ظل في ھ ال
ن ي وم أث ساحات المدارس، األمر الذي له أھمية خاصة في شوارع مدينة حديبو الحارة. سوف يعتني التالميذ بالحدائق تحت قيادة المدرسين المَدرب ي اء ال ن
منتجة للغذاء ال الدراسي أو األنشطة الالمنھجية، وھذا نشاط له أھمية خاصة لدى الطالب في حديبو. تم تدريس الطالب  حول كيفية فالحة التربة والنباتات

 وشجعوا على نقل معارفھم إلى  أسرھم.
 

دار م م دعم ال د ت مشروع. وق رار ال م س كانت معايير إختيار المدارس التي شملت مالئمة األرض وعدد الطالب وحماس المدير والمدرسين مھمة الست
 :2012التالية خالل العام 

 االبتدائيةقللھن  مدرسة  
 مدرسة القلنسيه االبتدائية والثانوية

 مدرسة  راھن االبتدائية
 مدرسة الزھراء االبتدائية (حديبو)
 مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية

 مدرسة  حافج االبتدائية
 (حديبو)  نوفمبر االبتدائية 30مدرسة 

 مدرسة الوحدة االبتدائية (معنفو) (منوفو) 
 مدرسة أم القرى االبتدائية
 مدرسة حومھل االبتدئية
   مدرسة  محفرھن االبتدائية

حديقة تمت زراعتھا في مدرسة 
 الزھراء

 صورة: إرينا ھبالكوفا
 
 

يوجد المزيد من الصور 
 على الصفحة الخلفية

  

 
 

بناء خزان 
في مدرسة 

 نوفمبر 30
صورة: 
تريزيا 
  دوردياك
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في حومھل بوسفيال إلونكاتازراعة المزيد من أشجار   
 

 انا بيتشد
dana.pietsch@uni-tuebingen.de 

 
ابت ومعظم ج ثعلى الرغم من اإلرتياب المبدئي في النجاح عند بداية المشروع، إال أن عملية رصد التربة والنبات في حومھل كانت ناجحة بالفعل: فالسيا

 ).1ظلت على قيد الحياة (صورة  بوسفيال إلونكاتاأشجار 
 

ام  - بوسفيال إلونكاتا، وكجزء من برنامج الرصد، تم غرس خمسة من شتالت 2013في فبراير من العام  في  - 2008التي كانت تنمو في المشتل منذ الع
 الحقل. إضافة إلى ذلك غـُرست ثالثة شتالت تحت شجيرات الحماية لمعرفة ما إذا كانت تستطيع البقاء أم ال.  

 
ة 3و 2ساھم في دعم زراعة األشجار أحمد أديب (من حديبو) وليزا بانفيلد (من المملكة المتحدة) وخميس تحكي من حومھل (صورة  ب راق م ). قام خميس ب

لك تسقى كذ األشجار والسياج أثناء فصل الربيع والرياح الموسمية. عند الضرورة يتم إصالح السياج، وھو مھم جدا لحماية األشجار الصغيرة من الرعي.
 األشجار الضعيفة بكميات قليلة من الماء مرة واحدة في الشھر. 

 
غي األمن المھم لنجاح عملية نقل الشتول أن يتم زارعتھا في مشتل لمدة تصل إلى ثالث سنوات على األقل قبل أن يتم غرسھا في الحقل. في السنة  ب ولى ين

ة في أن تسقي الُعقل (أو الشتالت) تحت الظل؛ في السنة الثانية يمكن نقلھا إلى الخارج، بينما يجب تقليل كمية الماء المضاف بصورة كبيرة؛  ث ال ث ة ال ن الس
 تستطيع األشجار أن تنمو في الخارج مع ري بكميات قليلة من الماء وفي فترات متباعدة. 

 
اط  م ا مع األن م اغ ن ت كون م يوصي بوضع سياج حول كل شجرة منفردة بدال عن وضع سياج حول المساحات الكبيرة. نمط زراعة األشجار يجب أن ي

ن في ال رالطبيعية لتوزيع ھذه األشجار. يبدو أن الري الدائم لألشجار الصغيرة غير ضروري؛ يمكن إضافة كمية قليلة من الماء مرة أو مرتي ر  شھ ث األك
 جفافا. 

 
: بوسفيال إلونكاتا في حومھل في 1صورة 

 2011يناير 
 
 

: خميس تحكي يستبدل شجرة أو 2صور 
شجرتين ميتتين بشتالت جديدة من بوسفيال 

 2013إلونكاتا في حومھل في فبراير 
 
 
 

يراقب مھد التربة   أديب : أحمد3صورة 
تحت شجيرات  بوسفيال إلونكاتالشتالت 
 الحماية
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 آراء المعلمين السقطريين في التعليم المحلي
 

 إرينا ھبالكوفا
xhubalko@node.mendelu.cz 

 

 
ي وھو جزء من  محل م ال ي ل ع ت يقدم ھذا التقرير آراء المعلمين السقطريين في ال
ة حول  زي ي أطروحة بحث. وجھت أسئلة  إلى خمسة معلمين يتحدثون اللغة اإلنجل
وا  اب ن. وأج بعض الحقائق األساسية مثل أعداد الطالب والمدرسين ونسبة الجنسي
ات  وي ع مست ي مي في جم أيضا عن أسئلة حول مؤھالت المعلمين والنظام التعلي

 التعليم وتوظيف الخريجين الجدد. 
 

ة،  األشخاص المستطلعون أولھم سوليا وھي معلمة لغة إنجليزية بالمرحلة اإلبتدائي
عون  طل ست م ا ال ة. أم وي ان ث وثانيھم عائشة، وھي معلمة لغة إنجليزية بالمرحلة ال
عي،  جام د ال ھ ع م ال م ب ل ع م، م ال اآلخرون فھم محمد، معلم بالمرحلة الثانوية وس

 واألخير سعد وھو طالب جامعي حاليا وسيصبح معلما في المستقبل.
 

ة،  66مدرسة، تشمل  72يوجد على الجزيرة  2011منذ يناير  ي دائ ت درسة إب م
ة  ع ام ج ع ل اب ا ت ي وج ول ن ك ت وم وال ل ع ل د جامعي ل ھ ع وخمسة مدارس ثانوية وم

م  وق 45/1992حضرموت. يخضع نظام التعليم لقانون التعليم رق ون حق ان ، وق
حال في  24/1992، وقانون حقوق الشباب رقم 45/2002الطفل رقم  كما ھو ال

ن  ي ا ب ة م ي دائ ى  6البر الرئيسي لليمن. يتراوح عمر أطفال المدارس اإلبت  16إل
ى  ة إل وي ان ث ة ال ل مرح سنة، بحسب سعة المدرسة ووضع األسرة. ينتقل طالب ال

 .20الجامعة في سن الـ 

 

ووفقا للمعلمين المحليين فإن العملية التعليمية تتأثر بعزلة الجزيرة واإلرث الثقافي 
دارس  م في م ي ل ع ت م. جودة ال ھ ات ارس م واإلعتقاد الديني وتوجھات المعلمين وم
ة  ي م ي ل ع ت مؤھالت ال اء من ذوي ال ف األساس ضعيفة بسبب نقص المعلمين األك
ن  ذي اء ال ف عات األك جام العالية. إحدى المميزات ھي وجود العديد من خريجي ال
م،  ال م وھو س جامعي. أحدھ درسوا في الخارج في المدارس الثانوية والمعھد ال
ة  ي م ي ل ع تخرج من جامعة في نيودلھي. الرغبة في مھنة التعليم وتوافر الوسائل الت
مون  ل ع م فت ال ة. ول ي ان تتناقصان مع بعد المدارس عن المناطق األكثر كثافة سك
ظة خاصة  ت ك االنتباه أيضا إلى أعداد الطالب الكبيرة جدا والفصول الدراسية الم

ن 15في المدارس اإلبتدائية. يعتقد المعلمون أن نسبة  ذي ذ ال ي الم ت قط من ال % ف
أكملوا المرحلة اإلبتدائية يستمرون في الدارسة إلى المرحلة الثانوية. كما يعتقدون 

ة 5أن  ب % فقط من طالب المرحلة الثانوية يدخلون الجامعة، على الرغم من الرغ
ل بشكل  ي م ن ت سي جن ن ال الھائلة بين الطالب في الدراسة الجامعية. إن النسبة بي

قرب من  رجال و80ملحوظ إلى مصلحة الرجال، مع ما ي % من 20% من ال
دراس  م ات ال ب ال النساء. على الرغم من ھذا الواقع يتفق المعلمون على أن عدد ط
ا  قد ازداد خالل السنوات األخيرة. وتختلف النسبة بين الجنسين وسط المعلمين تبع
اطق ذات  ن م ة في ال ي دائ ت لنوع المدرسة، وھذه النسبة متوازنة في المدارس اإلب

 الكثافة السكانية العالية.

 

بماذا أوصى األشخاص المستطلعون؟ يرغب محمد في استخدام مجموعة من 
طرق التعليمية الحديثة. يتمنى سالم تحسين التعليم في سقطرى ويعتقد أن وصول 
معلمين مؤھلين جدد من البر الرئيسي ھو أفضل طريقة لتحقيق ذلك. سعد يتمنى 
تنمية اجتماعية واقتصادية إلى جانب تحسين جودة دورس اللغة اإلنجليزية. يمثل 

من وجھة نظرھم العقبة الرئيسة التي تقف أمام تحسين  -نقص الموارد المالية 
  التعليم المحلي.

 الصور من األعلى إلى األسفل
)إرينا ھوبالكوفامدرسة إبتدائية في محفرھن. (  

) جان فورجتفصل دراسي، مدرسة إبتدائية في حومھل. (  
)جان فورجتبنات يأخذن حصة دراسية، مدرسة إبتدائية في حومھل. (  

)إرينا ھوبالكوفاحصة لغة إنجليزية، مدرسة إبتدائية في حديبو. (  



  مستشفى جديد لسقطرى –حديث المدينة 

 بقلم د. سالم يسر مفتاح

 
ان االنسان    م ك ال لطالما اعتقدُت اعتقاد راسخا ان الصحة ھي اغلى قيمة انسانية في حياة البشر, و ھنا في ھذا الجزء الصغير من الع

را  ي ث ا ك اءن يعيش و يموت و كانه لم يكن كما ُكتب ذلك تماما ذات يوم في مجلة العربي في السبعينيات المنصرمة, و ناضل اجدادنا و آب
و ليست بطبيعة الحال كتلك الحالة التي و صفھا لنا بوتنج في رحلته الشھيرة  ، نعم ھي كذلك ،حتى وصلنا الى ھذه الحالة االفضل نسبيا

و احتفلنا و رقصنا بھذا المولود المجيد و في مارس  2012. فلقد افتتحنا مستشفى جديد في ديسمبر من عام 1954الى سقطرى عام 
 قالھا لي سعادة السفير البريطاني السيد نيكوالس ھبيتون اثناء زيارته لنا في المستشفى "انھا حقا مستشفى". 2013من عام 

 
ة,,  ،فإنني اود ايھا السادة ان اقدم للعالم العاملة النموذجية في مستشفانا السيدة غريبة سنكور ،و ألننا قد وصلنا الى ھذه الحالة و لؤھل

ا تستحضرني قصة  ن كنُت قد ظننت انني االفضل و لكنھا تفوقت علي ھي و الكثير من زمالئي و زميالتي العاملين في المستشفى و ھ
موت  ،لطالما كانت في مخيلتنا تحكي عن قوة االرادة و العزيمة بمستقبل افضل ات ال ى شرف ة" عل ب ففي مطلع الثمانينيات كانت "غري

ك االرض و  ،تماما و ھي في مخاض الوالدة المتعسرة و خيم حزن على المدينة ي دام دك م ة ت والذي و دعاءا و رجاء, و تلك االرادة الف
ا  ة و ھ اسست لھا ساسا و ابراج حتى ارسلت السلطات طائرة خاصة لتقوم بإسعافھا الى عدن و تضع ذاك المولود في العملية القيصري
م  م و ل ھ ال ل ي ا جم ھي اآلن في المقدمة ھي و زمالئي و زميالتي في ھذه الرحلة االنسانية و كم كنت جاھدا احاول البحث عن وصف

 ”الصحة تاج على رؤوس االصحاء ال يراه إال المرضى“يقول المثل العربي:  استطع.
 

ة  ي رب ع ارات ال ة االم في المدينة حديث,, حديث شكر و عرفان لكل اللذين ساھموا و شاركوا في ما وصلنا اليه  و يأتي في المقدمة دول
رة  المتحدة و سعادة السفير عبداللة مطر المزروعي السفير السابق لدولة االمارات العربية في المتحدة في صنعاء و كان رجل دو بصي
و ايمان عميق في القيم االنسانية و كان نتاج ذلك اعادة بناء و تأھيل المستشفى الجديد و الذي يعتبر اھم منجز تنموي ونموذج لنوعية 

 التنمية و التدخل التنموي في المناطق االقل نموا كحالتنا في سقطرى.
 

عظمى  ،و كم جميال ان نتذكر بريطانيا و مساھمتھا الكبيرة ا ال ي و يكفي ان نتذكر ان اول مبنى صحي في سقطرى كان بدعم من بريطان
انت  ،فشكرا لك يا جاللة الملكة اليزابيث الثانية,, شكرا لك,, شكرا لكل تلك القيم و المبادي العظيمة ة و اذا ك اعي و كل االحاسيس الجم

ك  ل اك, في ت ھناك مسافات فردانية فان ھذه القيم الجماعية قد تميزت على الدوام بمجموعة من المشاعر و االحساس المتبادل. كنت ھن
ع ه مالبالد الجميلة اثناء دراستي العليا و كم انا سعيدا بكل المعارف و المھارات و القيم التي تعلمتھا ھناك و ان اتشارك في كل ما تعلمت

 اھلي في موطني. 
 

مساھمة الجمعية البريطانية اليمنية كبيرة و ال تزال كذلك حيث تساھم اآلن في دعم مجموعة من الطالبات لدراسة الطب و التمريض في 
 اليابسة.

 
 

 لمعيشة في سقطرى
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 لمعيشة في سقطرى
 

م دعم  مشاركة جمعية اصدقاء سقطرى ملموسة و محسوسة و لھا اثر كبير, حيث كانت البداية في ارسال بعض االجھزة الطبية و من ث
ة من خالل  برنامج  العيادة المتنقلة بما يساھم في الوصول الى المرامي االلفية لألمم المتحدة و ستشارك األمم المتحدة في ھذه المرحل

 اعتماد الطواري التوليدية الشاملة في المستشفى و دعم طالبات لدراسة القبالة العليا.
 

اد  2013في مطلع  م اء و اعت ع تلقينا دعم سخي من منظمة الصحة العالمية في تدريب عمال المستشفى في كال من حضرموت و صن
 طبيبة نساء و توليد في المستشفى و شراء قارب بحري لجزيرة عبدالكوري.

 
دة  ،حكومة الصين الشعبية لھا مساھمة و نصيب في حديث المدينة م و ينتظر الناس قدوم البعثة الصينية و التي ستعمل في المستشفى ل

 سنتين و سيكون ذلك بدون شك ملھما للغاية.
 

ا  ،و لألفراد حظ و نصيب رھ ق عون (م ة ال فھناك منحة الشيخ ابو طارق و منحة الشيخ بقشان و منحة الشيخ بن محفوظ و منحة منظم
 السودان) و التي ساھمت كثيرا في نمو و تطور الخدمة الصحية في سقطرى.

 
ذي طال  2013زيارة معالي الدكتور احمد قاسم العنسي وزير الصحة العامة و السكان في شھر مارس  جسر ال زاد و ال ل ال ث كانت م

ان  ة و السك ام ع انتظاره و قد كان معاليه متفھما و مساعدا لنا و كم سنكون سعداء في ترفيع و اعتماد المستشفى في وزارة الصحة ال
كوننا ببساطة نستحق ذلك, و قد ناضل اجدادنا و آباءنا كثيرا في سبيل ذلك.  و قد حان الوقت لذلك و لكل القلوب الخيرة التي ساھمت و 

 شاركت في غرس ھذه البدرة ان تستمر في سقايتھا حتى تغدوا شجرة يانعه.
 

 حفظكم اللة.
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 الثقافة والتراث
 

 سقطرى: جزيرة تعج باالكتشافات
 

 على 2012نوفمبر  26نشر بتاريخ 
http://www.yementimes.com/en/1628/report/1665/Socotra-An-island-rife-with-discovery.htm 

 
 أشرف المرقب

 
رة التي اكشتفھا فريق من الباحثين اليمنيين والروس  -التي يعتقد أنھا ترجع لعدة قرون  -تجري حاليا بحوث في جزيرة سقطرى للتحقق من التحف  جزي ظل يعمل في ال

من  -روسي -لثالثة عقود. (صورة يمن تايمز بواسطة صادق الواصابي). في األسبوع الماضي أكتشف فريق يمني ا  -ظل يعمل لخمس سنوات في الي ن ب رة م في جزي
 سقطرى يرجع تاريخه إلى القرن الثامن الميالدي، وذلك وفقا إلى خالد على اآلنسي، خبير اآلثار لدى الھيئة العامة لآلثار. 

 
شاعب في الجزيرة، يعود تاريخه إلى ما قبل الفترة اإلسالمية. بعد اكتشاف المبنى واصل الفريق  فوعر وذكر اآلنسي ليمن تايمز أن الموقع األثري المكتشف في مديرية 

 أبحاثه ليكتشف مجمعا كامال يتكون من مباني مربعة ودائرية تفصلھا أزقة عن بعضھا البعض. 
 

ام  بماعثر علماء اآلثار داخل المجمع على منحوتات تحمل أبجدية جنوب الجزيرة العربية، إلى جانب مجموعة من الحروف التي يعتقد اآلنسي أنھا ر حك ل اء ل تكون أسم
حقق من بحووالملوك السابقين. يرجح اآلنسي أن بعض اآلثار المكتشفة في المناطق الشرقية والجنوبية من سقطرى يعود تاريخھا إلى العصر الحجري. وال ث جارية للت
 ثالثة عقود.  إلىصحة التوايخ المفترضة. يأمل البحاثون اليمنيون مواصلة العمل مع الفريق الروسي. ظل علماء اآلثار الروس يعملون في الجزيرة لمدة تصل 

 
اليمن. وأشاد بالفريق الروسي في وقد أثنى مھند السياني، رئيس الھيئة العامة لآلثار، على العالقة التاريخية بين اليمن وروسيا في مجال البحث والتنقيب في عدة مناطق 

 . 2011التخاذه قرارا باستئناف أنشطته في مجال اآلثار في الجزيرة عقب االضطرابات السياسية التي وقعت في العام 
 

ر من الص ي ث ك ادوقد اكتشف فريق من علماء اآلثار الروس في وقت سابق من ھذا العام موقعا يسمى كوش في سقطرى. وقد استخرج في ھذا الموقع ال ة ن حجري ق ال ي
 سنة. 2,000والخشبية واألواني الفخارية. ويُعتقد أن القطع األثرية يعود تاريخھا إلى 

 
ق ض اقال جميل شمسان، مدير ھيئة الحفاظ على المواقع التاريخية، أنھم يخططون بالتعاون مع الھيئة العامة لآلثار إلى تنظيم مؤتمر دولي لعر ري ا ف ھ ع ي جم ت آلثار ال

 المنقبين الروس في الجزيرة. 
 

رة عي ويأمل السياني بأن االھتمام الدولي الناتج من ھذه االكتشافات سيؤدي إلى زيادة السياحة في سقطرى، الجزيرة التي تتميز بجمالھا الطبي ي ث ان ك عرف في أحي وت
 بلؤلؤة المحيط الھندي. 

 
رة أرخبيل سقطرى، أن جزيرة سقطرى تتميز بتنوعھا النباتي. وقالت أنه وعلى الر -وقالت نجالء جبران، الموظفة بالھيئة العامة لحماية البيئة  ي ا الصغ ھ غم من مساحت

 نوع تنمو فقط في جزيرة سقطرى.  307نوع من النباتات البرية، منھا  825كلم مربع، فإنه يوجد بھا  3,598نسبيا، التي تبلغ 
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 المؤتمرات

بحوث الطبيعة والمحافظة عليھا لدى واجھة التعاون اإلنمائي؛ حالة 
 أرخبيل سقطرى

 
 ندوة سقطرى و االجتماع السنوي العام لجمعية أصدقاء سقطرى الحادي عشر

 دانا بيتش وليزا بانفيلد
dana.pietsch@uni-tuebingen.de, L.Banfield@rbge.ac.uk 

 
رج  23إلى  21ُعقد االجتماع الحادي عشر لجمعية أصدقاء سقطرى خالل الفترة من  ي ب ن ي ك ن سبتمبر بمركز بحوث المناخ والتنوع الحيوي، معھد بحوث س

ا حفاوالمتاحف الطبيعية في فرانكفورت، ألمانيا. وكان اجتماع الجمعية جزءا من الندوة التي بدأت بورشة عمل مواضيعية حول بحوث الطبيعة وال ھ ي ل ظ ع
ز  به لدى واجھة التعاون اإلنمائي تلتھا المحادثات واالجتماع السنوي العام لجمعية أصدقاء سقطرى. وكان تنظيم ھذا الحدث تنظيما ممتازا قام أوي زاجون

زبمساعدة كل من كاي فان دام (رئيس جمعية أصدقاء سقطرى) وجوليان يانسين فان رينسبيرج (سكرتير جمعية أصدقاء سقطرى) وإدوارد الفيرن (م  رك
 فرانكفورت) و كاتيا سيتزكورن (جي أي زد). -بحوث المناخ والتنوع الحيوي

 
زمالء  15زميل من  65شارك   –ولقد سررنا كثيرا بحضور عدد كبير من المندوبين  بلدا. وكان مفرحا بصورة خاصة حضور عدد كبير من األصدقاء وال

 "لقد كان رائعا أن نراكم جميعا".  –من جزيرة سقطرى والبر الرئيسي لليمن 
 

ألراضي  38المحاضرات في مجموعھا بلغت  ة ل دي ي ل ق ت غطت مجموعة واسعة من المواضيع من السياسة والتعليم إلى التحليل والوارثي واالستخدامات ال
دا حول المستقبل ا جوإدرتھا والتاريخ وبالطبع بحوث التنوع الحيوي والحفاظ. وقد قدم معالي وزير المياه والبيئة السابق، عبد الرحمن اإلرياني، خطابا مھم

ة  ي وان ي ح روة ال ث ى إدارة ال في السياسي لجزيرة سقطرى. محاضرة مھمة أخرى قدمتھا د.ميرندا موريس سلطت األضواء على التغيّرات التي طرأت عل
ر ا أالتاريخ الحديث.كانت ھذه التغيّرات وسوف تستمر مھمة جدا لفھم البيئة المتغيّرة لجزيرة سقطرى ولتصميم جھود الحفاظ في المستقبل. وبم ه من غي ن

ة  ل من الممكن ولألسف نشر مستخلصات جميع المحاضرات في "طيف"، تم تلخيص عدد مختار منھا في الصفحات التالية. يمكن الحصول على البقية كام
 الموقع:

 http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=362&cms_veranstaltung_id=168  
 

اون ال وكان "المقھى العالمي" جانب آخر من جوانب االجتماع المثيرة لالھتمام والحماس، حيث نظمت فيه أربعة موائد مواضيعية نقاشت مواضيع مثل ع ت
 الدولي والتنوع الحيوي وبناء القدرات من أجل حماية البيئة.

 
ى محطة إل إضافة إلى المؤتمر اتيحت للمشاركين الفرصة للقيام بالجوالت المصحوبة بمرشدين لمتحف سنكينبيرج  للتاريخ الطبيعي وللمشاركة في نزھات

 بحوث ميسيل لجمعية سنكينبيرج  لبحوث الطبيعة وإلى مواقع التراث العلمي لليونسكو ميسيل بت ووادي الراين لوريالي.
 

ن و ي موكان االجتماع بمثابة نجاح باھر ليس فقط لجمعية أصدقاء سقطرى. وأظھرت الندورة ببراعة مدى أھمية التبادل بين الممارسين والباحث ؤسسات ال
 ، ذلك أن تنفيذ مشروعات تنمية جديدة جاري على قدم وساق.2014الحكومية. ونأمل أن يستقر الوضع السياسي في اليمن بعد اإلنتخابات التي ستجري في 

 
ة  (GIZ)تود جمعية أصدقاء سقطرى أن تتقدم بالشكر الجزيل للوكالة األلمانية للتعاون الفني  ي م ن ت صادي وال ت اون االق ع ت  (BMZ)والوزارة االتحادية لل

 ومعاھد سنكينبيرج  لتمويل ودعم ھذا الحدث وعلى وجه الخصوص تمكين أربعة من األصدقاء والزمالء اليمنيين والسقطريين من الحضور.
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يرك فان دورب، مصور وعضو مشروع سقطرى كارست؛ فؤاد سعيد (ھئية حماية 
 )البيئة، سقطرى

 
زاي (المركز العربي خد. سعيد ال

 اإلقليمي للتراث العالمي)

 رشبروفسير/ د. عبد الكريم نا

 
  م. عبد الرحمن فضل اإلرياني

 المؤتمرات

؛ أحمد سعيد سليمان؛ عامرليزا بانفيلد؛ فؤاد سعيد؛ محمد 
 بروفسير/ د. عبد الكريم ناشر؛ مالك عبد العزيز
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 بحوث

 

 نظرة عامة حول إدارة التنوع الحيوي في أرخبيل سقطرى
 

  عامر ومحمد 2وعبد الرحمن فضل اإلرياني ، *1مالك عبد العزيز
 الھيئة العامة لحماية البيئة ووزارة المياه والبيئة، اليمن 1

 وزير سابق، وزارة المياه والبيئة 2
 *malek_asaad@yahoo.com 

 
ديشھد أرخبيل سقطرى اھتماما دوليا لتنوعه الحيوي الفريد فقط خالل السنوات القليلة األخيرة من القرن العشرين، فقد تم تمويل وتنفيذ ال ام ع ع ذ ال ن ع م شاري م د من ال

قوية للحفاظ على ھذا ة بمشاركة المؤسسات الدولية ذات العالقة في اليمن. كان مبدأ ھذه المبادرات ھو دراسة التنوع الحيوي في األرخبيل والعمل على تطوير آلي 1997
 التنوع الحيوي الفريد. 

 
شركاء المحليين وإجازتھا ال أسفرت الجھود بھذا الصدد عن تنفيذ برامج بحوث علمية حول األرخبيل وتوثيق نتائجھا. تم إعداد خريطة تقسيم لمناطق الحفاظ بالتشاور مع
ل في من الجھات الحكومية العليا، مما أدى إلى بناء قدرات الھيئة العامة لحماية البيئة وموظفيھا في سقطرى، وأسفر عنھا كذلك إدراج سقطرى  ث ة م ي م ال اإلعالنات الع

 محمية اإلنسان والمحيط الحيوي لليونسكو وكأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
 

عم الحفاظ من خالل ولدمن أجل دمج وتشجيع المجتمع المحلي السقطرى للمشاركة اإليجابية في جھود الحفاظ، تم التخطيط لبعض المشاريع والبرامج لمواصلة البحوث 
وارد االاالستجابة الحتياجات المجتمعات المحلية الضرورية فيما يتعلق بالصحة والمياه والتغذية. إضافة إلى ذلك ھدفت ھذه المشاريع إلى تشجيع  م ل دام ل ت س م ستخدام ال

 الطبيعية من خالل دعم تأسيس الجمعيات غير الحكومية وبناء قدراتھا لتمكينھا من إدارة المشاريع المدرة للدخل بطريقة مستدامة. 
 

ألنواع الغازية وجمع الحطب، ل اوحتى اليوم ال يزال الرعي الجائر نتيجة إلرتفاع أعداد الماعز، وتطوير البنية التحتية غير المنضبط، واستنزاف األنواع البحرية وإدخا
الحيوي الفريد لجزيرة سقطرى وع باإلضافة إلى مشكلة الفقر تھدد التنوع الحيوي في األرخبيل. لذا ينبغي أن يستمر بذل المزيد من الجھود الدولية لدعم الحفاظ على التن

 وذلك من خالل:
 

 استمرار البحوث البيئية وبرامج المراقبة؛

 تحديث خطة تقسيم مناطق الحفاظ في سقطرى والقيام بتفصيلھا ووضع التشريعات لھا؛

 تمكين السلطات المحلية؛

 دعم إنشاء المنطقة اإلدارية الخاصة بسقطرى؛

 دعم المجتمع المحلي من أجل تحديد وتنفيذ المشاريع  المستدامة والتعليم والتثقيف البيئي المستمرين.

 االجتماع السنوي العام ألصدقاء سقطرى الحادي عاشر
 احتفاال بالذكري السنوية الخامسة لجزيرة سقطرى كموقع للتراث العالمي لليونسكو

 مع ورشة العمل المواضيعية

 بحوث الطبيعة والمحافظة عليھا لدى واجھة التعاون من أجل التنمية:
 حالة أرخبيل سقطرى

 

 ملخصات من محادثات مختارة. يمكن تحميل التقرير الكامل من الموقع: 
http://www.bik-f.de/files/veranstaltungen/soqotrameeting2012/

soqotra_symposium_fos_agm_2012_programme_book_version2-2.pdf 
  

 
ندري ام. عبد الرحمن فضل اإلرياني؛ د. إدواردو ز
(برنامج األمم المتحدة للبيئة/ صندوق البيئة 

العالمية)؛ مالك عبد العزيز (الھيئة العامة لحماية 
البيئة)؛ محمد عامر (الھيئة العامة لحماية البيئة، 

سقطرى)، ممثل جمعية أصدقاء سقطرى في 
 سقطرى.
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 بحوث
 

كيف سيكون مستقبل سقطرى ومواقع التراث العالمي األخرى 
 في اليمن الالمركزي الجديد؟

 

 فضل اإلرياني الرحمان عبد 
 وزير سابق، وزارة المياه والبيئة، اليمن 

af.eryani@gmail.com 
 

  
 لقد أنجزت حكومة اليمن مع المجتمع الدولي خالل الخمسة عشرة سنة الماضية قدرا كبيرا فيما يتعلق بالحفاظ على جزيرة سقطرى. وشمل ذلك:

 
 مسوحات علمية مكثفة للحياة البرية والبحرية لألرخبيل؛
 خريطة تقسيم مناطق الحفاظ (ربما تحتاج إلى تحديث)؛

 انتشار الوعي باألھمية البيولوجية للجزيرة على مستوى العالم؛
 لليونسكو؛ MABاالعتراف الدولي بالجزيرة كأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ومحمية اإلنسان والمحيط الحيوي 

 تدريب العشرات من السقطريين واليمنيين من البر الرئيسي على مختلف موضوعات الحفاظ.
 

 بعض المشاكل السلبية التي حدثت في ھذه الفترة:

 نشر الكثير من التوقعات غير الواقعية بين سكان الجزيرة؛

 جھود إنمائية ضعيفة وغير مناسبة لمصاحبة جھود الحفاظ؛

 ستويات؛المسياسة الحكومة المركزية والمحلية نحو الجزيرة ضعيفة ومتعارضة في كثير من األحيان (ال توجد رؤية موحدة) وضعف وفساد حكومي على كافة 

 عدم وجود نماذج كافية من طرق الحفاظ والتنمية المناسبة والمفيدة ليحتذى بھا؛

 إھمال وعدم تقدير ھياكل السلطة التقليدية والمعرفة والممارسات المحلية وبصورة عامة تجاھل السياق االجتماعي واالقتصادي؛ 

 أدى ھذا إلى إنتشار تيار من المشاعر المعادية للحفاظ وسط سكان سقطرى.

 

 ثم جاء الربيع اليمني

 ، وتلك التي ال تزال مستمرة، فيما يسمى بثورة الشباب؛2011يشكك الكثيرون في أھمية وعمق التغيّرات التي حدثت خالل العام 

ق ا ي حق ت ة ل ل ي ل دأنا مع الرأي القائل أن الثورة غيرت جذريا وإلى األبد الوضع القائم في اليمن، على الرغم من أن األمر سيستغرق سنوات ق م ذه ل ھ امل ل ك ى ال

 التغيرات؛

ق من لل أحد ھذه التغيرات ھو أنه لن يوجد إقليم سيقبل بأي نوع من الھيمنة من قبل إقليم آخر؛ نوع ما من االتحاد سيكون الشكل الوحيد المقبول حكومة التي ستنبث

 عملية الحوار الوطني الجارية حاليا؛

 من المرجح: أن تتشكل في اليمن على األقل خمسة أقاليم (واليات) وربما أكثر مع حكومة برلمانية مركزية؛

 يجب أن يكون أرخبيل سقطرى واحدا من ھذه األقاليم. فقط التعصب الطائفي بين السقطرين ربما يحول دون ذلك؛

 أھمية ھذا األمر مفِرحة ومرعبة في نفس الوقت.

 

ع لت فقط المجتمع الدولي المعني وبدرجة أقل الحكومة المركزية يستطيعان توجيه ومساعدة مستقبل القيادة السقطرية المنبثقة في تعبيد الطريق وق نمية مستدامة وصون لم
 التراث العالمي لجزيرة سقطرى. 

 
 ماذا عن أقاليم مواقع التراث العالمي ومحميات اإلنسان والمحيط الحيوي لليونسكو األخرى:

 أعتقد مع تطور النظام الفيدرالي في اليمن سيزدھر كل إقليم ليكون لديه موقع أو مواقع حفاظ يمكن أن يكون فخورا بھا.

ي ط أإن إنتقال مسؤولية رعاية المواقع الثقافية والطبيعية من الحكومة المركزية إلى الحكومات اإلقليمية في رأيي سوف يكون مفيدا جدا، بشر دول مع ال جت م ر ال وف ن ي

 والحكومة اإلتحادية (المركزية) التوجيه وبذل الضغط من أجل إدارة أكثر مسؤولية لھذه المواقع.

 

 وخالصة األمر:

 أن التغيرات في اليمن، على الرغم من كونھا فوضوية ومربكة، إال أنھا ستكون إيجابية في خاتمة المطاف؛

 .فاظإن الالمركزية/ اإلتحادية ونظام الحكومة البرلمانية سوف يؤدي في النھاية إلى حكم أفضل في معظم األقاليم وبالتالي إمكانية أفضل للح

 المجتمع الدولي لديه نفوذ قوي جدا في الوقت الحالي وفي المستقبل لتوجيه ومساعدة المواطنين والحكومات في اليمن لفعل الشيء الصحيح.
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 بحوث
بين التقاليد المحلية دارسينا سينباري" إدارة أشجار دم التنين "

 والتطورات الجديدة
  

 عبد الرقيب العكاشي
 جامعة مندل في برنو، جمھورية التشيك -طالب دكتوراه 

 نائب مدير الھيئة العامة لحماية البيئة، فرع أرخبيل سقطرى، اليمن
abdulraqeb07@yahoo.com 

 
على حد السواء. اظ يعتقد الكثير من الباحثين أن المزيد من اإلدارة المكثفة للمنتجات الغابية غير الخشبية يمكن أن يساھم في تحقيق أھداف التنمية والحف

جمع ال مل ل تبينما ھناك تقدير متزايد ألھمية المنتجات غير الغابية لألسر الريفية، خاصة األكثر فقرا، ھنالك أيضا قلق حول األثر المحت ن ر م جات غي
 ة؟ الغابية على التنوع الحيوي. وعادة ما يثار عدد من األسئلة الھامة، مثل: تحت أي ظروف يمكن حصاد المنتجات غير الغابية بطريقة مستدام

 
دراسات  دارسينا سنباريإن راتنج شجرة دم التنين الذي يجمع من أشجار  د من ال دي ع اك ال ن واحد من أھم المنتجات غير الغابية في جزيرة سقطرى. ھ

ددات دارسينا سنباري التي أجريت على أشجار  ھ م ا وال ھ ات خالل العشرين سنة الماضية، ركزت على تصنيفھا ومظھرھا الخارجي وتوزيعھا واستخدام
نضج. دارسينا سنباري التي تؤثر على بقائھا. أوضحت ھذه الدراسات الكثير من المشاكل التي تواجه أشجار  رط ال رعي وف اخي وال ن بسبب التغيّر الم

ا  ھ ف ائ ى وظ ة االالخطوة المنطقية التالية ھي كيف يمكن إدارة ھذه األشجار من خالل نھج األنواع أو األنظمة البيئية، وذلك من أجل الحفاظ عل ي اع م ت ج
 واالقتصادية والبيئية.

 
ضا ب زوار وال شآت وال ن م اد: ال ع.عندما بدأت سقطرى تنفتح على العالم الخارجي خالل التسعينات من القرن الماضي، أخذت ثالثة أمور في اإلزدي  ئ

اري وبالمقابل أصبح ھناك تغيّر في طريقة حياة الناس، مما أثر على طريقة تعامل الناس مع أرضھم. وقد تأثرت أشجار  ب ن ا س ن ي ذا دارس ھ اشرة ب ب م
 التطور وكذلك باستجابة الناس له. 

 
ة دارسينا سنباري. ستقدم المحاضرة عرضا لألھمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية ألشجار  ي ل ح م ة ال دي ل ي ق ت سأعطي لمحة عامة عن نظام اإلدارة ال

رح بعض طرق اإلدارة دارسينا سنباريوجھود الحفاظ الجارية حاليا وسأوضح كيف أن التطورات الجديدة تؤثر على أشجار  ت ، وفي الختام سوف أق
  للنقاش. 

تربية الماشية والتأقلم مع التغيّر: بعض تصورات كبار السن من 
 سكان الجزيرة 

  

 ميرندا مورس
 جامعة سانت أندروز، اسكتلندا، المملكة المتحدة
miranda@mirandamorris.co.uk 

 
ذ ا ال ن ن ستناقش المحاضرة بعض التغيّرات التي طرأت على الجزيرة من حيث أنھا تؤثر على تربية الحيوانات وكما ينظر إليھا الجيل األكبر س ادوا ي ت اع

اشعلى االعتماد على خبراتھم في تربية الماشية وإدارة المراعي من أجل بقاءھم وبقاء أسرھم. ستشمل التغيّرات التي سيتم نقاشھا إدارة ال دام م خ ة واست ي
زاع ومناألراضي والغطاء النباتي واستنزاف النباتات وتوافر واستخدام المياه والزراعة واالتصاالت والبنية التحتية وتسويق الثروة الحيوانية  ن ا وال ھ تجات

دة  ي ف م رات ال يّ غ ت اش ال ق م ن ت ي ك س ذل اة. وك ي ح ل لعلى األراضي والنمو السكاني وإغراءات المدينة والتعليم وفقدان جاذبية الطريقة الريفية ل ث األمن  م
 واإلتصاالت والصحة والتوظيف واإلسكان والنظام الغذائي. 

إلى اليسار: محمد عامر، مالك 
عبد العزيز، بروفسير/ د. عبد 

 ر، جامعة صنعاءشالكريم نا

إلى اليمين: محمد عامر 
(الھيئة العامة لحماية 

البيئة، سقطرى)؛ ممثل 
جمعية أصدقاء سقطرى 
في سقطرى؛ ميراندا 

 موريس



14  

 بحوث
الخطوات األولية لبناء برنامج طويل المدي للحفاظ على السالحف   

 البحرية في سقطرى
 

  2و مسعاء الجميلي * 1ناشر عبد الكريم 
 الجامعة اللبنانية الدولية، اليمن 2جامعة صنعاء، اليمن؛  1

*karimnasher@yahoo.com 
 

م رصد  Carettacarettaisكارتاكارتيس السلحفاة ضخمة الرأس  د ت ھي النوع الوحيد من السالحف البحرية الذي يعرف بأنه يعشش في سقطرى. وق
من رى أربعة أنواع أخرى تبحث عن الغذاء في المياه الضحلة والعميقة في السواحل الشمالية والجنوبية من الجزيرة. وكما ھو الحال في أجزاء أخ ي من ال

ة مايفإن السالحف البحرية تكون ضحية للصيادين الذين يذبحونھا من أجل لحمھا أو يھدمون أعشاشھا من أجل بيضھا. وقد أطلقت الھيئة العامة لح ئ ي ب ة ال
لرصد وحماية السالحف البحرية التي تزور شاطيء عبلھن للتعشيش.  1998باليمن مع المانحين الدوليين وبمشاركة سكان قرية دسالمھو مبادرة في العام 

ثم توقفت نتيجة لوقف الدعم المالي. شھد العام  2007تواصلت األنشطة حتى العام 
مذبحة رھيبة للسالحف البحرية ضخمة الرأس حيث قتل الدخالء العشرات  2011

محاوالت  رغم من ال ال ود، ب جھ منھا وقاموا بتدمير أعشاشھا. وقد فشلت كل ال
 المتكررة لحث المسؤولين على حماية السالحف البحرية.

 
اة  2011حصل المؤلف األول في العام  ي ح اك وال على منحة من خدمات األسم

من.  ي اظ في ال حف اجات ال البحرية األمريكية لتقييم حالة السالحف البحرية وإحتي
ونظرا ألھمية سقطرى من حيث التنوع الحيوي وكونھا من مواقع التراث العالمي 
ذه األشطة  اك. شملت ھ ن فقد استخدم الجزء األكبر من التمويل للقيام بأنشطة ھ
دريب. أظھرت  ات ت ق ل ة وح ي وع مع وحمالت ت جت لقاءات بالشيوخ وأفراد الم

ة  ي ل ح م عات ال م جت م ل ة ل ق ث ا مخرجات ھذه األنشطة أن إعطاء بعض ال ارھ وإشع
 بالمسؤولية يمكن أن يسھم بصورة فاعلة في جھود الحماية.

 أھمية طيور سقطرى
 
 ،**2ورتشارد بورتر ،*1أحمد سعيد سليمان

 جمعية الطيور العالمية، المملكة المتحدة 2الھيئة العامة لحماية البيئة، فرع سقطرى، اليمن؛  1
* qamhem@yahoo.com, ** RFPorter@talktalk.net 

 
زال   ما مدى معرفتنا بالطيور السقطرية والحفاظ عليھا خالل العقد األخير؟ ما ھي اإلنجازات التي تحققت؟ وما ھي الخطوات ي ال ت والتوجھات المھمة الت

ة و ي م ال ع ور ال طي ة ال ي ع مھامة للمستقبل؟ في السنوات األخيرة ضمنت الجھود المشتركة بين الھيئة العامة لحماية البيئة، أرخبيل سقطرى وجم ن ال حي ان
ي ب طرى، وال ل سالدوليين (البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ومبادرة داروين، المملكة المتحدة وغيرھا) استمرارية رصد الطيور والحفاظ عليھا في أرخ ق

ظام  38نوعا من الطيور في سقطرى، منھا  221يزال ھناك الكثير الذي ينبغي القيام به. في الوقت الحالي تم تسجيل  ت ان ر ب اث غراب  -نوعا تتك ا، ال أحدھ
 نوع يمكن اعتبارھا اآلن مستوطنة في أرخبيل سقطرى.  11نوع من الزوار المھاجرين، و 180أكثر من  -الھندي المنزلي الذي تم القضاء عليه بنجاح

 
ور  15الطيور ذات األولوية للحماية إلى جانب األنواع المستوطنة، يوجد   واع من طي نوع مھدد أو شبه مھدد باإلنقراض على مستوى العالم، وعشرة أن

از  البحر التي تتكاثر بأعداد مھمة عالميا. وقد أعلن أحد األنواع وھو طائر الدھيوق ب ر أل وع آخر ھو طائ ظھر ن ي، وي وطن من ال  السقطرى كطائر الي
ة العالسقطرى في موسوعة غينيس لألرقام القياسية "كأحدث نوع مكتشف من الطيور الجارحة في العالم". إن المسوحات التي أجرتھا جمعية الطيور  ي م ال

د  380شملت أكثر من  1999وبرنامج صون وتنمية سقطرى والھيئة العامة لحماية البيئة منذ العام  كلم من المقاطع العرضية في جميع أنحاء األرخبيل وق
 طائر.  1900استخدمت للحصول على تقديرات ألعداد أنواع الطيور المختلفة. على سبيل المثال يقدر عدد أنواع طائر العقاب المصري بـ 

 
اذ  خ جراءات اإلوال تزال الدراسات الوراثية والمورفولوجية والمجتمعية على طيور سقطرى مستمرة. وينبغي أن تركز التوصيات الرئيسية للحفاظ أو إلت

ر و  رعيحول طيور سقطرى على المھددات الرئيسية مثل استخدام الكيماويات (مبيدات اآلفات واألدوية البيطرية وسموم الفئران) وتدمير البيئة (ال ائ ج ال
و طي ر ال ب ت ع وي. وت حي ا ال ھ وع ن ر جمع الحطب والتغيير في استخدام األراضي) واالضطرابات وعلى التثقيف البيئي المستمرة وعلى أھمية سقطرى وت

ظل ھامة الستمرارية الحماية والحفاظ على األ -كونھا واحدة من المجموعات الحيوانية الرئيسية التي توجد لھا بيانات طويلة المدى -السقطرية  رخبيل، وت
 كمجموعة مھمة للبحث وتحتاج إلى جھود مشتركة ومستمرة. 
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 بحوث
التوجھات والمشاكل في الموارد البحرية وإدارة مصائد األسماك       

 في سقطرى
 

 2وريبكا كالوس 2،3،5وإدواردو الفارن  2،3يوى زاجنزو  4،2ومطيع شيخ عيديد 1و ثابت خميس  وصالح سعيد ، *2، 1فؤاد نصيب سعيد

 
معھد بحوث سنكينبيرج  3مركز بحوث التنوع الحيوي والمناخ، فرنكفورت، ألمانيا؛  2الھيئة العامة لحماية البيئة، فرع سقطرى، اليمن؛  1

جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، قسم الموارد البحرية ومصائد  4ومتحف التاريخ الطبيعي، قسم علم األسماك، فرانكفورت، ألمانيا؛ 
 ،  جامعة ويستيرن بريتاني، بريست، فرنسا6539المير أمر  5األسماك، قسم األحياء البحرية، المكال، اليمن؛ 

*zenahfouad@yahoo.com 
 

ا   أوضحت دراسات حديثة أن األنظمة الساحلية في سقطرى عالية اإلنتاجية أيضا وذلك في إتساق مع تنوعھا الحيوي الكبير، ھ ن ة م ن ي ع ع م وتصنف مواق
ة، ھا ضمن أكثر المواقع إنتاجية في المحيط الھندي. فاالنتاجية األولية تخصَّب موسميا بمياه األمواج المتقلبة الغنية بالمغذيات التي تحرك ي وسم م اح ال ري ال

وا رة من أن ي ب دادا ك اك ذات ع اوالكتلة الحيوية للعوالق الناتجة عن ذلك تكّون القاعدة األساسية لشبكة الغذاء البحري التي تعول بصورة طبيعية أع ألسم
مة حول ضخ الزاعنف الصالحة لألكل والمھمة تجاريا. الموارد البحرية الحية األخرى مثل اللوبستر الشوكي (الشارخة) وخيار البحر توجد كذلك بكميات

ل مجموعة الجزر. ولذا فإن مصائد األسماك الساحلية مكتملة للغاية وتؤدي دورا مھما بالنسبة للسكان المحليين. فھي أحد الموارد األساسية دخل، ل ذاء وال غ
ثوتمثل نسبة كبيرة من االقتصاد المحلي، ويعتبرھا الكثير من أصحاب المصلحة محركا رئيسيا للنمو االقتصادي والتنمية لمجموعة جزرھم. وي ى ـُ ى عل ن
مس واع ال دمجتمعات الصيادين إلدارتھا المخزون السمكي بطريقة مستدامة وفقا لألعراف التقليدية ولفترة طويلة، مع وجود عدد قليل من األن ھ ل ت ث ة م ف

 أسماك القرش والشارخة ومؤخرا جدا خيار البحر التي ربما يكون قد تم اصطيادھا بطريقة مفرطة. 
 

ة حول  ناتومع ذلك فإن اإلنتاجية الساحلية وحتى وقت قريب لم يتم قياسھا فعليا وبدال عن ذلك يستدل عليھا من بيانات اإلنتاج. تم استعراض البيا ث دي ح ال
دعم ا دات. و تـُ دي ھ ت ذه  آلنجھود اصطياد األسماك وإنتاج األسماك ذات الزعانف وأسماك الشارخة وخيار البحر وتم تعريف التوجھات والتحديات وال ھ

صل إلى حدود ة تالمالحظات المستندة إلى اإلنتاج وإلى الخبرة ببيانات تعداد الكتلة الحيوية لألسماك. وھي تشير بقوة إلى أن مصائد األسماك بصورة عام
فاستدامة مواردھا عبر مجموعة واسعة من مخزونات األسماك المستغلة. وتشير التقديرات الظاھرية تحت المائية إلى أن الكتلة الحيوية قد إ دة نخ ضت بش

ام 75، وأن الكميات المتوافرة انخفضت بحوالي 2011و 2007طن/ھكتار بين العام  0.24إلى  1.53من  ع ات األحدث من ال  2012%. ويبدو أن البيان
األمن ا ذتؤكد ھذا النمط السلبي، ونحن ندعو إلى تحسين إدارة المصائد، وإلى قيود فورية للصيد والتجارة، وتخطيط للطواريء فيما يتعلق ب غ ى ل ي، وإل ائ

 تغيير التطلعات فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن تلعبه المصائد المحلية في التنمية االقتصادية للجزر. 

 
محمد عامر (الھيئة العامة لحماية البيئة، سقطرى)؛ ممثل جمعية 

أصدقاء سقطرى في سقطرى، مالك عبد العزيز (الھيئة العامة 
ر، جامعة صنعاء؛ شلحماية البيئة)؛ بروفسير/ د. عبد الكريم نا

 أحمد سعيد سليمان (الھيئة العامة لحماية البيئة، سقطرى)

محمد عامر (الھيئة العامة لحماية البيئة، سقطرى)؛ ممثل جمعية أصدقاء 
 سقطرى في سقطرى؛ فؤاد سعيد، (الھيئة العامة لحماية البيئة، سقطرى)



مشروع البحوث والحفاظ على النبات المھدد باالنقراض ديفاليندرا 
 ، المستوطن في سقطرى Duvaliandradioscoridisديوسكوريدس 

  
 ليزا بانفيلد وسابينا نيس

 مركز نباتات الشرق األوسط، الحديقة النباتية الملكية بأدنبرا
L.Banfield@rbge.ac.uk , S.Knees@rbge.ac.uk 

 
قط ھو  Duvaliandrais ديفاليندريس وع واحد ف ى ن جنس عل ذا ال دسأحد أجناس النباتات التي توجد في جزيرة سقطرى فقط ويحتوي ھ وري وسك درا دي ن ي ال ف  دي

Duvaliandradioscoridis الذي صنف حاليا من قبل االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردھا ،(IUCN)  دد ھ على أنه "مھدد باإلنقراض"، وذلك يعني أنه م
 باإلنقراض بشكل كبير في المستقبل القريب. 

 
ق 2010و 2008في عام  ى وعدد طرقام فريق من الحديقة النباتية الملكية البريطانية بأدنبرا ومركز نباتات الشرق األوسط مع فريق  من الھيئة العامة لحماية البيئة بس

د . والمتبقيةديفاليندرا ديوسكوريدس بتسجيل ورصد تجمعات نبات ماله دھو دعامن سكان قرية  ات ق ب ن ذا ال وجدت ھذه الدراسات  االستقصائية أن عددا من تجمعات ھ
 باتات. النانخفض حجمھا أو اختفت بالكامل مع وجود عالمات لجمعھا بطريقة غير قانونية.  وكونه نبات عصاري نادر جدا فھو جاذب جدا لألفراد وتجار 

 
اسة االستقصائية التي أجريت في لدرإضافة إلى ذلك، فقد أظھرت المقارنات بين بيانات الحديقة النباتية الملكية البريطانية بأدنبرا ومركز نباتات الشرق األوسط وبيانات ا

ك. 90حيث اختفت حوالي    –انخفضت بشكل كبير ديفاليندرا ديوسكوريدس من قبل آخرين أن أعداد نبات  2002العام  ل ان ت م ث وات ال رة السن ت % من النبات خالل  ف
فمن المعروف   –. قد يكون  ھذا نمطا طبيعا لھذا النبات وقد ال يكون 2010وعلى أية حال،  اكتشف فريق الھيئة العامة لحماية البيئة العديد من المواقع الجديدة في العام 

د ا أن بعض تجمعات النباتات العصارية تكون ديناميكية، تختفي في منطقة وتظھر في أخرى. وعلى أية حال، ھناك حاجة للمزيد من البحوث لتحدي ذا ھو  م ان ھ إذا ك
 ديفاليندرا ديوسكوريدس.الحال بالنسبة لنبات 

 
دوق ديفاليندرا ديوسكوريدسنظرا للتراجع الواضح  لنبات  ، قامت الحديقة النباتية الملكية البريطانية بأدنبرا ومركز نباتات الشرق األوسط بتأمين منحة صغيرة من صن

 محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية إلنشاء مشروع قصير يمتد لثالث أو أربع سنوات ويھدف إلى:
 المعروفة؛ديفاليندرا ديوسكوريدس االستمرار في رصد تجمعات نبات 

 استكشاف المناطق المحيطة الكتشاف المناطق المحتملة والغير معروفة لتوزيع وتواجد النبات؛
ات في مالهدھو دعا الموقع" في مشتل أديب تُربّى فقط للتأمين ضد انقراض ھذا النبات في-زراعة أعداد قليلة "خارج ب  (في تلك الحالة سوف يتم إعادة زراعة الن

 )؛مالهدھو دعا
 جمع عينات لتحليل الحمض النووي لمعرفة التنوع الجيني للنبات، وطريقة تكاثره والفوارق بين المواقع المختلفة إن وجدت؛

 .مالهدھو دعااستكشاف الفرص لمنع الجمع غير القانوني لھذا النبات من قبل السياح وذلك من خالل إشراك سكان 
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أحمد أديب يحسب سيقان نبات 
  ديفاليندرا ديوسكوريدس

مالهدھو دعاعيسى علي في   

 بحوث
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، وللبدء في تنفيذ األھداف المذكورة أعاله. جمعت مالهدھو دعا تم القيام بزيارة ميدانية قصيرة لمناقشة أھداف المشروع مع ھيئة حماية البيئة وسكان 2013في فبراير 
 في المشتل.  -الموقع" -عينات الحمض النووي وجمعت أعداد قليلة من النباتات لتكوين مجتمع النبات "خارج

 
ام ديفاليندرا ديوسكوريدس أوضح رصد مجموعة نباتات  ع ذي أجري في ال ك بعض 2010أن العديد من تجمعات النبات قد اختفت منذ المسح األخير ال ا في ذل م ، ب

أن النباتات المكشوفة تجرفھا المياه بسھولة وذلك في أوقات األمطار  مالهدھو دعاالتجمعات الكبيرة. تشير المعلومات التي حصلنا عليھا من عيسى علي عبد هللا من قرية 
خور الثابتة التي عادة ما الصالغزيرة ويبدو ھذا مرجحا، نظرا للجذور الضحلة والسھولة التي يمكن بھا كسر سيقان النبات. ھذا يسلط الضوء على أھمية نباتات المشتل و

ى  ديفاليندرا ديوسكوريدستوجد تحتھا ھذه النباتات. لم يتم العثور في الوقت الراھن على مجموعات جديدة من نبات  ر إل ، على الرغم من أن وجود الزھور والثمار يشي
اميكية أعداد ھذا النبات بصورة دينتجدد نمو النبات. وعلى الرغم من ھذه النتائج لم يتم التخطيط ألي إجراءات حفاظ فّعالة في ھذه المرحلة، حتى يتم فھم النظام البيئي و

 أفضل.
 

ى ا-جالخطوات التالية من المشروع ستكون إجراء تحليل الحمض النووي واالستمرار في رصد األعداد البرية من النبات وزراعة أعداد النبات "خار ة إل لموقع". إضاف
لتقليل من الجمع غير ف اذلك سوف يتم إنشاء مشروع تجريبي بالتركيز على فوائد السياحة للمجتمعات المحلية وخلق فرص عمل لھم للتفاعل مع السياح في منطقتھم بھد

 القانوني للنباتات المھددة باالنقراض.
 

، والھيئة العامة للحفاظ على البيئة، 2002نود أن نتقدم بجزيل الشكر إلى صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، ود. سيو كريستي للمشاركة ببيانات مسح 
 ومحمد أديب لحسن ضيافتھم ودعمھم للمشروع والمساعدة في الحقل. مالهدھو دعاوشيخ عبد هللا أحمد سعيد ومعاذ مسلم علي من قرية 

دليل محتمل للجمع غير  –إلى األعلى يمين 
 القانوني



  18 

 متفرقات

 أبيات في وصف مشاق الجفاف 

 من قصيدة تقليدية
 

 جمعتھا وترجمتھا من اللغة السقطرية إلى اللغة اإلنجليزية 
 ميرندا موريس

 وترجمھا من اإلنجليزية إلى العربية
 عصام الدين عوض

 

 يا رب، عينّي! يا رب، أحفظ لي عينّي!
 الشائكة وأشجار السدر الشوكية الصغيرة (أي كي اتجنبھما). العوسج  ألني أرى بھما يا رب شجيرات

 اليوم استطيع أن أرى حقيقةً، وأن أقدر تماما كم كانت ھذه السنة الجافة ضارة لي.
 جنبا إلى جنب (ميتة). -التي جاءت جميعھا من ساللة واحدة  -بسببھا ترقد أغنامي الجميلة ذات اللون البني المحمر 

 يا رب ھب لي نصيبا غير منقوص!
 كي ال يتجاوزني الزوار (ويذھبون إلى شخص آخر) ألني أعجز عن القيام  بواجبي تجاھھم (أي بمساعدتھم بالطعام أو الماشية).

 يا رب، ھدئ غضب ھذا الجفاف! ال تسمح لسنة الجفاف ھذه بأخذھم جميعا معھا (أي أغنامي).
 أرجو أال أرى أياً منھما مرة أخرى! –ال تذكرني بشبھان أو طيداعه 

 لقد سببت لي ھنالك أغنامي الوديعة ھذا األلم، حتى أن األمر سيأخذ الكثير من الوقت كي تفارق المرارة التي أشعر بھا قلبي.
 

 مالحظات:

 شجيرة شائكة جدا.  :Lycium socotranumالعوسج 

رات ا، Ziziphus spina-christiالسدر  خراف شجي ام وال ن كي األغ ال والصيغة المستخدمة ھنا تشير إلى شجرة صغيرة كثيرة األشواك من السدر والتي ليس لھا جذع مركزي. يعتبر م ع  Lyciumسج  ل
socotranum .وأشجار السدر الصغيرة ال قيمة لھما: فھما ال أوراق لھما في فصل الجفاف وأشواكھما تخدش ضروع الحيوانات وتنقل العدوى 

 ن: ھضبة في وسط سقطرى.ھشبھ

 طيداعه: منطقة ھضبة عالية في وسط سقطرى (حرفيا تعني "ظھر").

Boswelliaشجرة لُبَّان بوسفيال   بيتر ماديرا –    
 
 
 
 
 
 ھانا ھابروفا -عنزة صغيرة 

 
 Boswelliaبحث حول أنواع أشجار اللُبَّان 

 السقطري اعتمادا على التحاليل الكيميائية للراتنجات
  

بيتر مادريا وألينا أنسوركوفا وجان سيبستا وبوريس فرسكوفي وسمويل لفونشيك وھانا 
 ھابروفا وھانا دولزيلوفا

hana.habrova@centrum.cz 
 

ا  Boswelliaجميع أنواع اللُبَّان  ب ري ق ل ت ث م ة. وھي ت وطن الثمانية التي وصفت في سقطرى مست
ي Boswelliaنصف األنواع التي توجد في العالم تحت جنس اللُبَّان   . تم نشر العديد من األعمال الت

ة  طري واع السق ى األن ك عل ركزت على التركيب الكيميائي لراتنجات اللُبَّان ، ولكن نادرا ما يتم ذل
 ومعظم النتائج لم يتم الوصول إليھا باستخدام عينات جديدة من اللُبَّان . 

 

ه في  ب ة وسك ي يب زجاج اب مل من  2اعتمدت طريقتنا على جمع الراتنج الطازج مباشرة في أن
ع  واق م د ال دي ح الميثانول واغالقه بغطاء غير الصق. وكان قد حدد موقع كل شجرة باستخدام نظام ت

و  (GPS)العالمي  اي ات خالل م ن ر  2010وتم تقدير األنواع وأخذت الصور. تم جمع العي راي ب وف
 .2012ومارس  2011

 

 6عينة من جميع أنواع اللُبَّان  باستخدام غاز الكروماتوجراف ومقارنتھا مع  36تم تحليل ما جملته 
حجازي  ّر ال ُم ان ال بَّ لُ ن .  Commiphoraعينات من نوع ال ي رب ت ان ال موضوع   terpenesوك

 اھتمامنا.
 

ان بَّ لُ ان أشجار ال بَّ ن في لُ ي رب حجازي   Boswellia وكان ھدفنا ھو وصف تركيب الت مر ال وال
Commiphora  ،وع ن السقطريين. وكانت فرضيتنا أن تركيب الراتنج سوف يكون محددا بحسب ال

ان  بَّ لُ واع ال كن  Boswelliaغير أن النتائج لم تؤكد ذلك. فتركيب التربين متشابه بين جميع أن ، ول
ا،  104كانت أكثر تنوعا. وجدنا ما جملته  Commiphoraأنواع المر الحجازي  ھ ات ق ت ن ومش تربي

 لم تكن معروفة من قبل. 28منھا 



 لالتصال بجمعة أصدقاء سقطرى
 

info@friendsofsoqotra.org 
https://www.facebook.com/FriendsOfSoqotra  

 
 

): جوليان جونسن فان رينسبورج السكرتير( العامة الرسائل
fos.secretary@gmail.com؛ 

 
، BT27 5NGشارع كارنبان، لسبيرن،  49: سيو كريستي، طيف

 2892(0) 44+أو  455770 2890(0) 44+إيرلندا الشمالية. تلفون 
682770 

 drsuechristie@aol.comبريد إلكتروني: 
   
 

 
: كاي فان دام، جامعة غينت، مختبر البيئات البحرية، الجمعية رئيس

 غينت، بلجيكا 35,9000لدجركانكستر. 
 Kay.VanDamme@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 

 ممثلي الدول:
 د. دانا بيتش، توبينجن، ألمانياألمانيا: 

dana.pietsch@uni-tuebingen.de 
 

سقطرى،  111: محمد عامر أحمد عامر دمن سلمھن [ص ب سقطرى
 ]777727753جوال: 

 
، 21، الرمز البريدي 766عصام خميس ثابت السقطري، ص ب ُعمان: 

 00 968 95485734محافظة ظفار، سلطنة ُعمان، تلفون 
 

، عجمان، 1590: شكري نوح عبد الحربي ديكيشين، ص ب الخليج
أو  00 97150 5775678اإلمارات العربية المتحدة، تلفون: 

2320808 97150 00 
 
 

 

 أعضاء المكتب واللجنة التنفيذية
 

 : كاي فان دام، جامعة غينت، بلجيكارئيس الجمعية
Kay.VanDamme@gmail.com 

: د. ميرندا موريس، جامعة سانت أندروز ، سانت نائب رئيس الجمعية 
 أندروز، اسكتلندا.

miranda@mirandamorris.com 
 جوليان جونسن فان رينسبيرجالسكرتير:  

fos.secretary@gmail.com  
: د. ھيو موريس، سانت أندروز، سكرتير العضوية وأمين الصندوق

 أسكتلندا
hctmorris@hotmail.com 

 : د. سيو كريستي، رابطة البيئة، رئيس تحرير طيف
 Drsuechristie@aol.comأيرلندا الشمالية، أيرلندا الشمالية. 

 : ليزا بانفيلدمسؤول االتصال
 

اللجنة التنفيذية (إضافة إلى المذكورين 
 أعاله)

 ديكون االسكندر، لندن، إنجلترا
 عصام الدين محمد على
  د. سلمى باركوان، وليز

 ليزا مانفليد، الحديقة النباتية الملكية إدنبرا، أسكتلندا
 مارتن كوري، المھندسين المعماريين نيل، ھولندا

 د. رودريك داتون، درھام، إنجلترا
 د. ھانا ھابروفا، جمھورية التشيك

 نيك جيفرسون
 سابينا نيس، الحديقة النباتية الملكية إدنبرا، اسكتلندا

 د. دانا بيتش، تيوبجن، ألمانيا
 روان سالم

 جويالن جانسين فان رينسبيرج، جامعة إكستر، 
 إنجلترا
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 جمعية أصدقاء سقطرى
جمعية أصدقاء سقطرى ھي منظمة 

) 1097546خيرية بريطانية (رقم: 
، وھدفھا األساسي ھو 2001تأسست في 

جمع األشخاص ذوي االھتمامات في 
البحث العلمي وأوالئك الذين لھم 

 اھتمامات عامة من أجل:
 التشجيع على اإلستعمال

المستدام للبيئة الطبيعية في 
مجموعة جزر سقطرى والمحافظة 

 عليھا.
 زيادة التوعية للتنوع البيولوجي

في األرخبيل وحضارة ولغة 
 السكان المتميزة.

 المساعدة في تحسين طبيعة الحياة
بالمجتمعات التي تعيش في الجزر 
ودعم الممارسات التقليدية إلدارة 

 األراضي

 المواقع على اإلنترنت
 

www.FriendsofSoqotra.org 
www.Socotraisland.org/fund 

   

مواقع اإلنترنت التالية تقدم كذلك معلومات حول 
 الجزيرة

موقع الحديقة النباتية الملكية أدنبرة. نباتات، معارض 
 وعلم نبات

 

http://rbgesun1.rbge.org.uk/Arabia/Soq
otra/home/page01.html  
 موقع جامعة روستوك (حيوانات)
www.unirostock.de/fakult/manafak/b
iologie/wranik/socotra.  
 موقع شخصي جون فارار
www.soqotra.info    
 موقع المناطق المحمية باليمن
www.yemen-protectedareas.org 
موقع مشروع الدعم المؤسسي والتنوع الحيوي 
 سقطرى 
www.socotraproject.org  

http://www.sogotra.com; http://
www.soqotra.org/int/ 
http:///www.sogotra.com/vb/
showthread.php?p=39668 
 
http://socotra.info/socotra-
news.php?start=20 

  طيف

 

شكر وتقدير وطلب 
 للمساھمة

 
إن كنت تريد أن تدخل مقالة، مذكرة بحث أو  

مالحظة في األعداد القادمة يرجى إرسالھا 
 إلى:

drsuechristie@aol.com  
 تحرير، تصميم وإخراج سيو كرستي 

الترجمة إلى اللغة العربية: عصام الدين محمد 
  azol12@yahoo.comعلى 

 
الشكر الجزيل لجميع المساھمين في ھذا  

، والذين توجد تفاصيل طيفالعدد من 
عناوينھم مع مقاالتھم أو يمكن الحصول 

عليھا من رئيس التحرير. المقاالت 
"اإلخبارية" القصيرة والتي لم تنسب 
لشخص معين تم الحصول عليھا من 

الصحافة اليمنية؛ المقاالت الكاملة بدون ذكر 
اسم مؤلف قام بإعدادھا رئيس التحرير من 

 المواد التي قدمت له

الموقع الجديد لجمعية أصدقاء 
 سقطرى على اإلنترنت

 

في اجتماع جمعية أصدقاء سقطرى الذي عقد 
صوت جميع  2011في بيرن في العام 

األعضاء الحاضرين باالجماع على إنشاء 
موقع جديد للجمعية على األنترنت. كان جون 

فارار يقوم بإدراة الموقع السابق منذ العام 
وقام بتسليم ھذه المھمة اآلن إلى دانا  2001

بيتش. الشكر موصول إلى جون لقيامه بھذا 
العمل الكبير في مجال العالقات العامة خالل 
العشرة سنوات الماضية. كذلك يدين  أصدقاء 

سقطرى بالكثير إلى بوھدانا رومبيسكوفا 
لمساعدتھا في التصميم وبتقديم النصوص 

وخاصة تعليقاتھا البناءة حول الموقع الجديد. 
يوفر ھذا الموقع مثل سابقه ملعومات حول 

البحوث العلمية المنجزة والجارية حاليا بشأن 
أرخبيل سقطرى ويشمل ذلك بيانات 

ومعلومات وعناوين المؤسسات والفرق 
البحثية. كذلك يتضمن الھيكل والتصميم 
الجديد للموقع صفحة باللغة العربية تقدم 

بعض المعلومات العامة حول جميعة أصدقاء 
 سقطرى.

http://www.friendsofsoqotra.org 

 عناوين



 
صور: ھانا ھابروفا و إرينا 

ھبالكوفا ولينكا 
 اھرينبيرجروفا

3أنظر المقال بصفحة    


