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 :  ٔسٌز انًٍبِ ٔانبٍئت انًًٍُ ٌظخقٍم يٍ يُصبّ. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ٔظشا ٌٍٛظغ األِٕٟ اٌّعطشة فٟ إٌّطمخ، لشس د٠ٛاْ اٌجالغ اٌغٍطبٟٔ اٌؼّبٟٔ رأع١ً ص٠بسح : حؤجٍم سٌبرة انٕفذ انؼًبًَ. 2

عبء ٘زا اٌمشاس فٟ آخش ٌحظخ ٚسغُ . حزٝ إشؼبس آخش إٌّٙذط صالػ اٌّحزٚسٞ ٚخ١ٍفخ اٌحشعٛعٟ ٚخبٌذ اٌحىّبٟٔ إٌٝ ا١ٌّٓ

ٚٔزطٍغ إٌٝ اعزعبفخ اٌفش٠ك اٌؼّبٟٔ . شؼٛسٔب ثبٌخ١جخ ثغجت رأع١ً ٘زٖ اٌض٠بسح إال إٔٔب ٔزفُٙ ٚٔمذس لشاس د٠ٛاْ اٌجالغ اٌغٍطبٟٔ

١٘ئخ اإلراػخ اٌجش٠طب١ٔخ ٔزبط فٟ ثبٌزشبٚس ِغ فش٠ك اإل ٚلزٗٚفٟ ٘زٖ األصٕبء، ٠غزف١ذ خبٌذ ِٓ . ثؼط اٌشٟء األٚظبعػٕذِب رٙذأ 

 ٚثٕبء  ". اٌح١بح اٌجش٠خ فٟ اٌغض٠شح اٌؼشث١خ"ٌغشض إٔزبط حٍمبد عذ٠ذح ِٓ صالصخ أعضاء حٛي اٌح١بح اٌجش٠خ ٚاٌزٟ عزىْٛ ثؼٕٛاْ 

 .ػٍٝ رؼ١ٍّبد ِٓ خبٌذ، لبَ اٌفش٠ك ثبٌزمبغ ِبدح سائؼخ ٚػب١ٌخ اٌٛظٛػ ٌّٕش ػشثٟ فٟ ِح١ّخ عجً عّحبْ اٌطج١ؼ١خ

رحصً ػٍٝ حٛاٌٟ أص١ٕٓ ١ٍِْٛ إشبسح إٌٝ فٟ ِحشن اٌجحش عٛعٛي، عٛف " إٌّش اٌؼشثٟ"إرا ثحضذ ػٓ  :دػى إػاليً .3

. لذ ٠غزغشق األِش عبػبد غ٠ٍٛخ ِٓ اٌٛلذ ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ اٌخٛض فٟ ٘زا اٌّح١ػ ِٓ اٌّؼٍِٛبد أِشا ِّزؼب ٌٚىٓ .اٌّٛظٛع

  .   ٛي ػٍٝ آخش رغط١خ خجش٠خ حٛي إٌّش اٌؼشثٟ فٟ ا١ٌّٓ ٚػّبْٚثبٌزبٌٟ، ٠ّىٕه اعزخذاَ اٌشٚاثػ اٌزب١ٌخ ٌٍحص

http://www.wildlifeextra.com/go/news/yemen-leopard.html 

http://www.wanderlust.co.uk/magazine/news/leopard-captured-on-camera-in-yemen-for-first-time 

http://gulfnews.com/news/gulf/uae/environment/offbeat-track-to-conservation-in-arabian-peninsula-1.778173 

"أصذقبء انًُز انؼزبً"  

 !ِئبد األػعبء ِٓ أٔحبء اٌؼبٌُ

و2011 يبرص 31: 16ححذٌث رقى   

 

  ِؤعغخ حّب٠خ إٌّش اٌؼشثٟ فٟ ا١ٌّٓ

9607: ة.ص  
اٌغّٙٛس٠خ ا١ّٕ١ٌخ  –صٕؼبء   
+709 999710737: عٛاي  
+709-1-996179: فبوظ  

 contact@yemenileopard.org: بزٌذ إنكخزًَٔ 

"بٌ انًُز انؼزبً ٔانؼٍش ببَظجبو يغ انًجخًؼبث انًحهٍت فً انًٍٍانؼًم يٍ أجم ضًبٌ إدارة يظخذايت نقطؼ"  

 

 

َ، اعزمبي ِؼبٌٟ اٌغ١ذ 3611ِبسط  31فٟ ٠َٛ االص١ٕٓ اٌّٛافك 

ػجذاٌشحّٓ فعً اإلس٠بٟٔ ٚص٠ش ا١ٌّبٖ ٚاٌج١ئخ ا١ٌّٕٟ ِٓ 

ِٕصجٗ، ٚرٌه رؼبغفب  ِغ اٌحشوخ اٌشجبث١خ اٌزٟ رزظب٘ش ع١ٍّب ِٓ 

اٌٛص٠ش اإلس٠بٟٔ داػُ  ِٚؼبٌٟ. أعً اٌزغ١١ش اٌغ١بعٟ فٟ ا١ٌّٓ

. لٛٞ ٌغٙٛد اٌحفبظ ػٍٝ إٌّش اٌؼشثٟ فٟ ا١ٌّٓ ِٕز ػذح عٕٛاد

ٚلذ وبْ ػعٛ ِؤعظ ٌٍجشٔبِظ ا١ٌّٕٟ ٌحّب٠خ إٌّٛس ٚشبسن 

فٟ رجٕٟ لشاس ِغٍظ اٌٛصساء ا١ٌّٕٟ ثشأْ اػزجبس إٌّش اٌؼشثٟ 

وّب . 3667َإثش٠ً  37اٌح١ٛاْ اٌٛغٕٟ ١ٌٍّٓ ٚاٌزٞ صذس فٟ 

ً فٟ رح٠ًٛ اٌجشٔبِظ ا١ٌّٕٟ ٌحّب٠خ إٌّٛس إٌٝ وبْ ٌٗ اٌفع

ِؤعغخ حّب٠خ إٌّش اٌؼشثٟ فٟ ا١ٌّٓ ٚاٌزٟ ُعغٍذ سع١ّب فٟ 

َ ٚوبْ ػعٛا ٍِزضِب فٟ ِغٍظ إِٔبء 3667شٙش ٔٛفّجش 

ٚثحىُ ِٕصجٗ اٌحىِٟٛ، لبَ ِؼبٌٟ . اٌّؤعغخ ِٕز إٔشبئٙب

رحش٠ش خطبثبد ِٚزوشاد : اٌٛص٠ش ثذػُ اٌّؤعغخ ثشزٝ اٌطشق

ُ غٍجبد اٌحصٛي ػٍٝ ِغبػذاد ٌٍّؤعغخ ٚاٌزشبٚس ِغ ٚدػ

غ١شٖ ِٓ صٕبع اٌمشاس ثّب ٠زؼٍك ثؼٍّٙب ٚفٛق رٌه ِغبٔذح 

ٚثؼذ خّظ عٕٛاد . أٔشطخ اٌّؤعغخ ثىبًِ صمً ِٕصجٗ اٌشعّٟ

ِٓ اٌؼًّ فٟ ظً ظشٚف شبلخ، ٠غزحك ِؼب١ٌٗ فزشح ساحخ ِٓ 

ِٓ  ِضاٌك اٌغ١بعخ، ٌٚىٕٕب ٔزٛلغ اعزّشاسٖ فٟ سػب٠خ أِش٠ٓ

األِٛس اٌزٟ رحظٝ ثب٘زّبِٗ ثبػزجبسٖ ِٛاغٓ ٠ّٕٟ ِؤصش ّٚ٘ب 

ٔٛد أْ ٔزمذَ ثبٌشىش ٚاالِزٕبْ اٌذائُ إٌٝ . عمطشٜ ٚإٌّش اٌؼشثٟ

 .               اٌٛص٠ش اٌغبثك ِغ أغ١ت األ١ِٕبد ٌّغزمجً خ١بسارٗ

http://www.wildlifeextra.com/go/news/yemen-leopard.html
http://www.wanderlust.co.uk/magazine/news/leopard-captured-on-camera-in-yemen-for-first-time
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/environment/offbeat-track-to-conservation-in-arabian-peninsula-1.778173
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أغبص ػًّ ِز١ّض فٟ  اٌزٟ رشٙذ٘ب ا١ٌّٓ، ٠ٛاصً ١ٌٚذ ِٚشاداٌفزشح اٌّعطشثخ سغُ  :انًشٌذ يٍ انُخبئج فً حٕف. 4

 ٌح١ٛاْ اٌمٕفزٚاٌصٛس اٌزب١ٌخ رج١ٓ رغؼخ أٔٛاع ِٓ اٌح١ٛأبد اٌالحّخ اٌزٟ رُ رص٠ٛش٘ب حزٝ ا٢ْ ٚصٛسح ٚاحذح . حٛف

ثٛاعطخ وب١ِشاد  ٚاٌمٕفزٚاٌمػ اٌجشٞ  ٚإٌّظ رُ اٌزمبغ صٛس اٌعجغ .ٗأوضش ِٓ صّب١ٔٓ صٛسح اٌزمطذ ٌث١ٓ اخزشٔب٘ب ِٓ 

أِب . أٔذس٠ٗ ث١ز١ذ ِٓ ِشوض رصب١ُِ ٚرىٌٕٛٛع١ب اإلٌىزش١ٔٚبد اٌزبثغ ٌٍّؼٙذ إٌٙذٞ ٌٍؼٍَٛ فٟ ثٕغٍٛس. ِخف١خ ِٓ رص١ُّ د

      .   اءثبعزخذاَ األشؼخ رحذ اٌحّش( RC60HO)ثم١خ اٌصٛس فمذ اٌزمطذ ثٛاعطخ ِؼذاد س٠ى١ٔٛىظ 

                                 

                              

                            

                                      

                        

 

 
 

 

 إٌّش اٌؼشثٟ
(Panthera pardus nimr) 

 

 اٌعجغ اٌّخطػ
 (Hyaena hyaena sultana) 

 Striped Hyena 
(Hyaena hyaena sultana) 

 

Gordon’s Wildcat 
(Felis sylvestris gordoni) 

 

 اٌضؼٍت اٌؼشثٟ األحّش
(Vulpes vulpes arabica) 

 

 اٌٛشك اٌؼشثٟ
(Caracal caracal schmitzi) 

 

 إٌٙذٞ اٌمٕفز
(Hystrix indica) ًغش٠ش اٌؼغً أٚ اٌشار 

(Mellivora capensis pumillio) 

 

 اٌشرُ إٌّمػ
(Genetta genetta felina) 

 

 اٌزئت اٌؼشثٟ
(Canis lupus arabs) 

 إٌّظ أث١ط اٌز٠ً
(Ichneumon albicauda) 

 اٌمػ اٌجشٞ
(Felis sylvestris gordoni) 
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ا١ٌّٓ ٘زٖ األ٠بَ ٟ٘ ِٓ ٔزبئظ ثحٛس ِٓ  اٌزٟ رأرٟش٠خ فٟ ٚالغ اٌحبي، وً رغغ١الد اٌضذ١٠بد اٌج :َخبئج يٍ جبم يهحبٌ .5

ٌذ٠ٕب أوضش ِٓ أٌف١ٓ صٛسح ٌٍح١بح اٌجش٠خ رُ اٌحصٛي ػ١ٍٙب ِٓ خالي دساعخ إٌّٛس فٟ حٛف ٚعٛف ٔجذأ . اٌّؤعغخ

ثبٌحصٛي ػٍٝ ثؼط إٌزبئظ اٌش١مخ ِٓ عجً ٍِحبْ ح١ش ٠مَٛ ٔبصش اٌغٛغ ثزشغ١ً صالس وب١ِشاد ِخف١خ ِمذِخ ِٓ 

رعُ اٌزغغ١الد اٌفٛرٛغشاف١خ اٌحذ٠ضخ ِٓ ٍِحبْ صٛس ٌٍٛشك ٚاٌضؼٍت اٌؼشثٟ األحّش . ش١ّذد ِٓ ٘بِجشط ثأٌّب١ٔب ٘بٔظ

ِٚٓ خالي ثشِغخ أحذٜ اٌىب١ِشاد ػٍٝ ٚظغ رص٠ٛش ف١ذ٠ٛ، حصً . ٚاٌعجغ اٌّخطػ ٚإٌّظ أث١ط اٌز٠ً ٚلشد اٌجبثْٛ

ِٚغ اٌّض٠ذ ِٓ . اٌجبثْٛ ٚأٔٛاع أخشٜ ِٓ اٌح١بح اٌجش٠خ ٔبصش ػٍٝ ِمبغغ ف١ذ٠ٛ ِذح وً ِٕٙب ػشش صٛأٟ رؼشض لشٚد

اٌصجش ٚل١ًٍ ِٓ اٌحع، ٔزٛلغ أْ ٠زّىٓ فٟ ٔٙب٠خ األِش ِٓ رص٠ٛش اٌح١ٛاْ اٌّمصٛد ِٓ ٘زا اٌجحش اٌّعٕٟ ٌٍىب١ِشاد 

 .حبرٌخ صٕرة انقزد غٍز صحٍح: يالحظت. اٌّخف١خ أال ٚ٘ٛ إٌّش اٌؼشثٟ

                 

   

 

 

 

 

أزٙٝ اٌفٕبْ ا١ٌّٕٟ ٚػعٛ ِغٍظ إِٔبء اٌّؤعغخ ػذٔبْ عّٓ ِٓ : "انُقبط انًخالشٍت"َخٓبء يٍ يشزٔع رطٕيبث اال. 7

غ عزة ا٘زّبَ رؼىظ ٌٛحبد ػذٔبْ لصخ وبس١ٌٚٓ ٕ٘بط ثشىً سائ". إٌمبغ اٌّزالش١خ"ٌٛحخ ف١ٕخ ٌّششٚع وزبة  36سعُ 

           .  أعً ٘زا اٌّششٚعاحذ وجبس إٌبشش٠ٓ فٟ ا١ٌّٓ ٚعؼٍٗ ٠ىشط عٙٛد ِؤعغزٗ ِٓ 

     

 

 

 

 

رّذ اٌّٛافمخ  :صُذٔق ائخًبٌ حببدل انخبزاث بٍٍ دٔل انجُٕة. 6

ذ اٌّؤعغخ لذ لذِزٗ إٌٝ صٕذٚق ِؤخشا ػٍٝ ر٠ًّٛ ِمزشػ وبٔ

ائزّبْ رجبدي اٌخجشاد ث١ٓ دٚي اٌغٕٛة ٌغشض رٕف١ز رذس٠ت ٌجٕبء 

اٌمذساد ِغ ١٘ئخ اٌجشاسٞ اٌٛغ١ٕخ ثغٕٛة أفش٠م١ب ٚاٌّؼٙذ اٌٛغٕٟ 

ٚعٛف ٔجذأ فٟ رٕف١ز . ٌٍزٕٛع اٌح١ٛٞ ثغٕٛة أفش٠م١ب ٚاٌحىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ

   .     بعٟ اٌحبٌٟ فٟ ا١ٌّٓ٘زا اٌّششٚع اٌٙبَ حبٌّب ٠ٙذأ االظطشاة اٌغ١

crucial project. 

 

انُقبط "حخببغ قصت ". انًخالشٍت انُقبط"نٕحت فٍُت رطًٓب ػذَبٌ نقصت كبرٔنٍٍ ْبَض بؼُٕاٌ  20نٕحخبٌ يٍ 

ر انقصت انخٓذٌذاث . ٓىبخفزق اَخٓبء   يُذ انصغز ٔانًآطً انخً حذثج نٓى ػبئهت يٍ انًُٕرأفزاد  "انًخالشٍت ّٕ حص

انًٍٍٍٍُ طفبل األانقصت ػهى يٍ انفؼهٍت انخً حظببج فً اَخفبض أػذاد انًُٕر انؼزبٍت ٔطٕف ٌخى حٕسٌغ َظخ 

   .  حٍٕاٌ انٕطًُ نبهذْىهحفبظ ػهى اننخحفٍشْى ن
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لداعمٌن لها الذٌن ٌمثلون تحالف واسع على اتعتمد المؤسسة فً فاعلٌتها : داعمين للمؤسسةجهات واألفراد الال. 8

والصنف األول ٌضم . الطبٌعٌة ومؤسسات راعٌة وأصدقاءالحماٌة ألنشطة  جهات مانحةأفراد ومن ٌتكون ومتنوع 
ن أوروبا وأمرٌكا الشمالٌة والٌمن والذٌن تبرعوا بمبالغ تتراوح من رٌاالت قلٌلة إلى خمسمائة ٌورو أشخاص مهتمٌن م

انها ونحتفظ بتواصل مباشر مع كل المانحٌن للحفاظ على ثقتهم بأن مساهماتهم لم تؤخذ اعتباطا أو  .دعما لبرامجنا
وبالتالً فلهم دور فً تحدٌد كٌفٌة استخدام تبرعاتهم  كل المانحٌن أعضاء فً فرٌق المؤسسةنعتبر . استخدمت بال مبرر
قدم بعض األفراد وقد . فً إنفاق مساهماتهم بصورة فاعلةأن ٌظلوا مجهولٌن وٌثقوا بنا  الغالبٌة منهمورغم ذلك ٌفضل 

توفٌر أتاح لنا بالتبرع بأعمال فنٌة وغٌرها من المواد وكذا المساعدة فً النقل إلى الٌمن وفً تحوٌل التبرعات مما  دعم
            . بالحد من النفقات البنكٌة مبالغ شحٌحة

 :الطبيعية الحماية انجٓبث انًبَحت ألَشطت

 

 

 

 

 

وهو صندوق لدعم جهود الحماٌة الطبٌعٌة ومقره فً أبوظبً وٌدعم بسخاء مشروع بحث  :صندوق محمد بن زايد لحماية األنواع
على أكثر من ألفٌن صورة للحٌاة البرٌة وتحدٌدا ألكثر من خمسٌن نوع بما فً ذلك تسعة  الحصول منالنمور فً حوف مما مكننا 

 .أول صور للنمر العربً فً الٌمنالحصول على أنواع من الحٌوانات الالحمة وكذلك 

 . المتعلقة بالنموروهً منظمة أمرٌكٌة غٌر حكومٌة وقد اشترت أربع كامٌرات مخفٌة للمؤسسة الستخدامها فً البحوث  :أيديا وايلد

وهً جمعٌة ٌهتم مسئولٌها بالحماٌة الطبٌعٌة وقد دعمت البعثة التدرٌبٌة التً  :غرفة أبوظبي لمجموعة التاريخ الطبيعي اإلماراتي

 .ا من تدرٌب خمسة ٌمنٌٌن فً مجال البحوث المتصلة بالنموروبذلك تمكن  م 3616أجرٌت فً عمان فً شهر نوفمبر 

قدم المحافظ الحجري أول دعم حكومً لنشاط المؤسسة منذ ورشة العمل  :محافظ محافظة إب معالي السيد أحمد عبدهللا الحجري

 .مشروع بحث النمور فً محافظة إبمقدم لدعم م، وهذا ال3616ٌونٌو  9المحوٌت فً التً أقٌمت فً 

ونتٌجة لهذا التعاون، أصدر . حان بتنسٌق مع المؤسسةٌقدم هانس دعم خاص لبحث النمور فً جبل مل :هانس جوكيم شميدت

إن التزام هانس بحماٌة النمور العربٌة . م3616نوفمبر  32مجلس الوزراء الٌمنً قرارا باعتبار جبل ملحان محمٌة طبٌعٌة فً 

 .ٌثبت صحة شعارنا

ات الداعمة تمثل ة عضالتها، فإن المؤسسإذا كان األفراد ٌمثلون قلب وروح المؤسسة ومانحً الحماٌة الطبٌعٌ :مؤسسات داعمة
بدون مساهمات الشركة الوطنٌة للتبغ والكبرٌت وشركة توتال ٌمن لالستكشاف فالمؤسسة لم تكن قادرة على البقاء . عمودها الفقري

        .  بساطةنطرحها بكل هذه هً الحقٌقة . مرجان للسفرٌات وشركة رحاب للهندسةوكالة واإلنتاج ومجموعة جرٌفن و
 

 

 

 

 

 
 

خاصة ولكن، ٌستحق اثنان منهم إشارة . لذكر أسمائهم هنا المئات من األصدقاء ال ٌتسع المجاللدٌها لمؤسسة ا: األصدقاء
لدعمهم المتواصل منذ البداٌة، وهما أسرة تحرٌر أخبار الحٌاة البرٌة فً الشرق األوسط وإدارة مركز تربٌة الحٌاة البرٌة 

 .  نقدم لهم وإلى كل أصدقائنا شكرنا وامتنانا لتشجٌعهم المستمر لنانود أن و. نقراض فً الشارقةالعربٌة المعرضة لال
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فً انٕاقغ، ْذا ْٕ . ٕػت صغٍزة يٍ انًٕاطٍٍُ انًفكزٌٍ ٔانًصًًٍٍ ػهى حغٍٍز انؼبنىال حشك يطهقب بقذرة يجً"

 جزٌج يٍذريب - ."انشًء انٕحٍذ انذي ٌحصم دائًب
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