بعض فوائد العضوية:
التعرف على نباتات وحيوانات والبيئة البحرية لجزيرة
سقطري المتفردة والهامة عالميا؛
مواكبة آخر األخبار واألحداث حول جزيرة سقطري عن
طريق رسائلنا اإللكترونية
إكتساب معلومات حول التاريخ والثقافة السقطرية
مناقشة وجهات نظرك وآرئك

صورة :ديكون االسكندر

العناوين
الخل

تجعلك على اتصال باالخصائين في مختلف المجاالت

اليمن وسقطري

شكري نوح عبد هللا الحربي
دي كيشان
ص ب 1590
عجمان
اإلمارات العربية المتحدة
00971 50 236 0602

محمد عهامر احمد عامر دمن
سلمهن
ر.ص666 .
00967 77 772 7753
mohamed7amer@yahoo.com

s-h-2003@hotmail.com

عمان
عصام خميس ثابت السقطري
 766ص ب
رمز بريدي 211
محافظة ظفار سلطنة عمان
سلطنة عما
00968 9548 5734
alsoqatri@hotmail.com

تعال لتصبح عضوا
ادعم سكان وبيئة جزيرة
سقطري

Web: www.FriendsofSoqotra.org
Email: info@FriendsofSoqotra.org
االشتراك السنوي ،يدفع في األول من أكتوبر:
 25جنيه استرليني 30 ،يوره أوروبي 30 ،دوالر امريكي
 10جنيه استرليني االشتراك المخفض (للطالب مثال)
 1000لاير يمني للمشتركين من سقطرة ،الجزيرة العربية

نرحب بالتبرعات كذلك
جمعية خيرية مسجلة رقم 6457901
تم تجديد هذه المطوية في يوليو 0464

تكوين صداقات مع أشخاص تحتل جزيرة سقطري أهمية
خاصة لهم
المساعدة في تحسين كل من بيئة وحياة سكان جزيرة
سقطري
الحصول على الرسالة االخبارية السنوية "طايف" باللغة
اإلنجليزية أو باللغة العربية ،والتي تحوي آخر األخبار حول
المشاريع البحثية الحالية والمقاالت الخاصة حول جزيرة
سقطري
الحصول على دليل سياحي حول متحف جزيرة سقطري
للفلكور الشعبي

طايف ،الرسالة األخبارية لجزيرة سقطري

نبذة عن جزيرة سقطري
تقع جزيرة سقطري في المحيط الهندي وتبلغ مساحة الجزيرة
 50109كم ،0وسقطري هي الجزيرة األكبر من أربعة جزر تكّون
أرخبيل سقطري .يقدر عدد سكان جزيرة سقطري بحوالي
 940444نسمة .وهي جزء من اليمن ،والذي يعد واحداً من
أفقر بلدان العالم ذات الدخل المحدود.
تم التبرع بمبلغ  6444دوالر أمريكي إلى القرى الساحلية
في أعقاب عواصف قوية ألحقت أضرارا بمراكب الصيد
والمنازل

رفع الوعي وتنظيم حملة ضد التنمية غير المستدامة والتي
تلحق أضرارا بالبيئة ،مثال لذلك برنامج تشييد طريق
األسفلت والذي يجري تنفيذه حاليا

تعرف جزيرة سقطري عالميا بجمال نباتاتها وحيواناتها المتفرد
وتنوع بئتها البحرية ،وربما هي األكثر شهرة بسبب غابات
شجرة دم األخوين ،وبفضل إهتمام ورعاية سكان جزيرة
سقطري تم الحفاظ على جمال هذه الطبيعة المتفردة  .ولكن
التنمية المتسارعة اآلن تهدد الثقافة والبيئة المتفردة لهذه
الجزيرة.

ُبرص مستوطن
صورة :كاي فان دام

شجرة دم األخوين
صورة :ديكون االسكندر

طائر الشمس السقطري
صورة :ريتشارد بورتر

المشروعات األخرى للجمعية تشمل ...

نبذة عن جمعية أصدقاء سقطري

المساعدة في إقامة معرض ضخم حول جزيرة سقطري تم
عرضه في إيدنبرج وصعناء وعدن ،بلغ عدد زوار المعرض أكثر
من  140444شخص

تم تكوين جمعية أصدقاء سقطري في العام  0446وذلك:
لتشجيع االستخدام المستدام والمحافظة على البيئة الطبيعية
لمجموعة جزر سقطري

التبرع بـ  00ماكينة وأدوات خياطة إلى المجالس المحلية
وجمعية سقطري النسوية
دفع اإليجار السنوي للمكتبة العامة في حديبو إضافة إلى
شراء الكتب ومشغل دي في دي واسطوانات دي في دي
تعليمية تشمل جميع برامج الحياة البرية الصادرة عن البي
بي سي (هيئة االذاعة البريطانية)

رفع الوعي حول التنوعي الحيوي لألرخبيل والثقافة واللغة
المتفردة لسكان الجزيرة

تم التبرع بملغ  594دوالر أمريكي وذلك لمشروع مكافحة
مشاكل تعرية التربة الخطيرة في هومهل وذلك بمشاركة
المجمتع المحلي

منحة بمبلغ  044دوالر أمريكي تم تقديمها إلى متحف
سقطرة للفلكور الشعبي الجديد في رجيله في هاله والذي
تم إفتتاحه بتاريخ  64يناير0440

هل تعلم ...
أنه قد تم إعالن جزيرة سقطري كموقع إرث عالمي عام
0440
أن  %644من أنواع الحيوانات القشرية الكهفية و %54من
القوارض و %14من العناكب و %57من النباتات الموجوة في
جزيرة سقطري هي أنواع مستوطنة (أي ال توجد في أي
مكان آخر في العالم)

المساعدة في تحسين نوعية الحياة لسكان الجزيرة ودعم
ممارساتهم التقليدية في إدارة األرض

أنه تم مؤخرا اكتشاف أطول كهف في الشرق األوسط وذلك
في جزيرة سقطري بطول  65كلم (بيتر دي جست)0440 ،

يبلغ أعضاء الجمعية حاليا  600عضوا من جزيرة سقطري وعمان
والخليج واألردن واإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة
األمريكية والمملكة المتحدة ودول األتحاد األروبي.

أن سكان الجزر الثالث األصغر يكونون معزولين تماما عن باقي
العالم أثناء الرياح الموسمية كما كان سكان جزيرة سقطري
قبل بناء مدرج المطار في العام .6555
لدى سكلن سقطري لغة متفردة وخاصة بهم تسمى
اللغة السقطرية

