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 :أػشائٙ أطذلبء انًُز انؼزثٙ

فٙ أَشطخ  زغى انٓذٔء انًؤلذ انذ٘ حظم يؤخزاف. يؼظى ػًم انًؤسسخٚجز٘  شٙء ػظٛى أٌ أػٕد إنٗ طُؼبء حٛث

زٛذ نهًسبػذح يبنُٛٙ ث إَُب سؼذاء ثبسزضبفخ انجبحثخ. فٙ إَجبس أْذافُب ثبنغخ األًْٛخٛكٌٕ فززح س، فئٌ انخزٚف انًؤسسخ

 . ًبٌ َٔؼًم ػهٗ ػذد يٍ انًجبدراد انٓبيخ األخزٖنجذء ثًشزٔع حٕف كًب أَُب َسزؼذ نهذٔرح انزذرٚجٛخ فٙ ػ  ا ػهٗ

          دٚفٛذ.                                                       يغ خبنض األيُٛبد ٔجشٚم انشكز الْزًبيكى ٔدػًكى انذائًٍٛ

  

 : بٍخٍج حصل إلى صٌعاءهالًٌٍ  الزائزةالباحثت . 1

 

 

. دٔالر نهًؤسسخ 042رجزػذ فزلخ طبنخ طُؼبء نهزلض ثًجهغ : للٍوي الوطًٌالزقص هي أجل حواٌت الحٍواى . 2

نكم أػضبء  شكزا  . ئى جذا  فٙ ٔلذ يال سٚبرح يبنُٛٙ ٔثبنزبنٙ فمذ جبء انزجزعٔسٕف ٚسزخذو ْذا انزجزع نذػى جشء يٍ 

 .   ٔانزائغ لظٓى انزشٛكهًؤسسخ ثزٓى ندػًانفزلخ ػهٗ 

"أصدقاء الٌوز العزبً"  
!ػضٕ رمزٚجب يٍ أَحبء انؼبنى 022  

م2111 سبخوبز 11: 11ححدٌث رقن   

 

 

 

 يؤسسخ حًبٚخ انًُز انؼزثٙ فٙ انًٍٛ

9207: ة.ص  

انجًٕٓرٚخ انًُٛٛخ  –طُؼبء   

+709 999710707: جٕال  

+709-1-992179: فبكس  

  contact@yemenileopard.org:ثزٚذ إنكززَٔٙ

ثبَسجبو يغ انًجزًؼبد انزٙ رؼٛش انًُز انؼزثٙ  نمطؼبٌانؼًم يٍ أجم ضًبٌ إدارح يسزذايخ "

"انًحهٛخ فٙ انًٍٛ  

 

يؼٓذ ْٔٙ طبنجخ خزٚجخ يٍ  ٛذٚسزَب اسزضبفخ يبنُٛٙ ثٛز

. كُذ فٙ كبَززثز٘ فٙدٔرٚم نحًبٚخ انًٕارد انطجٛؼٛخ ٔانجٛئخ 

سجزًجز ٔسٕف رجمٗ فٙ انًٍٛ  51ٔطهذ يبنُٛٙ إنٗ طُؼبء فٙ 

انؼبنٛخ  دٚسًجز ٔخالل ْذِ انفززح سٕف رسزخذو خجزرٓب 51حزٗ 

مذ لبيذ يبنُٛٙ ثززكٛت ف. فٛذ يسٕحبد ثبنكبيٛزاد انًخفٛخفٙ رُ

األيبسٌٔ فٙ يُطمخ كبيٛزا يخفٛخ  12أكثز يٍ يزالجخ ٔ

زح يبنُٛٙ فٙ خجكًب أٌ . انجٛزٔفٙ ٔػذد يٍ انًٕالغ فٙ انُٓذ

 فٙ يُزشِ ثٛزٚبر انمٕيٙ فٙ انُٓذنًُٕر لٛبدح ػًهٛخ إحظبء ا

ٔرغى . زظم ثؼًهُب ثظٕرح خبطخٔانزٙ اسزغزلذ سزخ أسبثٛغ ر

، نذراسزٓبرطجٛك ػًهٙ  سٚبرح يبنُٛٙأٌ أَُب لذ اشزَب يسجمب إنٗ 

فًٍ انٕاضح أَُب سٕف َزؼهى انكثٛز يٍ خجزرٓب انٕاسؼخ فٙ رُفٛذ 

ٔرشًم أػًبل يبنُٛٙ األخزٖ . ٛزاد انًخفٛخييسٕحبد ثبنكب

رؼمت انخُبسٚز انجزٚخ ثأجٓشح ارظبالد السهكٛخ  انًزظهخ

. ٔانزطٕع نًذح ػبيٍٛ فٙ يسزشفٗ انطٕٛر انجزٚخ فٙ سٕٚسزا

شِ ثبَذٚجٕر انمٕيٙ سٚبراد يٛذاَٛخ فٙ يُزضب  يبنُٛٙ أٚلبدد ٔ

أرثغ  خالل رٕاجذ يبنُٛٙ فٙ انًٍٛ، سٕف رُشز. فٙ انُٓذ

رْب ّٕ ًزكش رظًٛى ٔركُٕنٕجٛب ٔانذْب ن كبيٛزاد يخفٛخ رلًٛخ ط

  .اإلنكززَٔٛبد انزبثغ نهًؼٓذ انُٓذ٘ نهؼهٕو، ثبَجهٕر

mailto:contact@yemenileopard.org
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ٔاحذح فٙ حضزيٕد  ،كبٌ نذٖ انًؤسسخ خًس كبيٛزاد يٛذاَٛخ ،حزٗ ٔلذ لزٚت :الكاهٍزاهسوحاث إشكالٍاث  .3

انؼًم ٚزمٍ أٌ انًزؼبلذ يؼُب ُْبن نى  أرضح حٛثٔنكٍ نألسف ػهُٛب سحت كبيزارٍٛ يٍ يهحبٌ . ٔأرثغ فٙ ججم يهحبٌ

 . ٚتانززرٛت نًشٚذ يٍ انزذرٚزى ٔ. فٙ ألم يٍ شٓزكبيٛزا ٔاحذِ ثطٕرح نُفسّ  600ظ فمذ انزم. رًبيب
 

 

طٕر انحٛبح انجزٚخ ٔانزٙ  ثبإلضبفخ إنٗ انظٕر انذارٛخ، ػًم يمبٔنُب ػهٗ انزمبط لهٛم يٍ :ًجاح هخواضع فً هلحاى. 4

ٍٛ أٌ انًُٕر ْٙ طزائذَب انزئٛسٛخ، فئٌ ٔفٙ ح (.ػهٗ انًٍٛٛ)ٔثؼهت ثالَفٕرد ( ػهٗ انٛسبر)يُمظ * نسُٕر َؼزمذ أَٓب

ٔػُذ َشز انًشٚذ يٍ . بيب  جذا  أيزا  ْٚ ؼذ طٕر أٔضح ٔأدق ٔرٕثٛك كم انحٛبح فٙ يُبطك دراسزُب انحظٕل ػهٗ 

: يالحظخ. )*نحٛبح انجزٚخ انزٙ رُزفغ يٍ ْذِ انًُبطكفسٕف رزطٕر يؼزفزُب ثبٚزالجٓب ػبيهٌٕ يذرثٌٕ جٛذا ، انكبيٛزاد 

 (. ٕرح انسُٕر يجزيج ثظٕرح غٛز طحٛحخربرٚخ ط
    

  

فً الواقع، هذا هو . ال حشك هطلقا بقدرة هجووعت صغٍزة هي الوواطٌٍي الوفكزٌي والوصووٍي على حغٍٍز العالن"

 زٌج هٍدجرها - ."الشًء الوحٍد الذي ٌحصل دائوا

  

  

  


