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ثؼذ يشٔس ثًبَٛخ أشٓش يٍ دساعخ انًُٕس فٙ دٕف ٔانزٙ ًٕٚنٓب : ولٍد وهساد ٌلتقطاى الصوزة السابعة للٌوس فً حوف .1

. ٌٜ نهًُش انؼشثٙ فٙ انًٍٛيشاد يٍ انزمبط انظٕسح انشاثؼخ دزٗ أًكٍ ٔنٛذ ق يذًذ ثٍ صاٚذ نذًبٚخ األَٕاع، رطُذٔ

ػشثٙ فٙ دٕف ْٔٙ انظٕسح انثبَٛخ نذٕٛاٌ انظٛذ انثبنث نهكبيٛشا نًُش يبٕٚ  11فٙ ْزِ انظٕسح انزٙ انزمطذ  ٔرظٓش

ٔدمٛمخ أٌ ْزِ انظٕسح لذ انزمطذ ػهٗ ثؼذ أيٛبل ٔثؼذ . فجشاٚش 42هًشح األٔنٗ فٙ ٔثظذخ جٛذح ٔلذ رى رظٕٚشِ نركش 

بدٛخ انفؼهٛخ ال ًٚكٍ أٌ رأٔ٘ يذًٛخ ٔيٍ انُ. نهًذًٛخ يُزظىأشٓش يٍ انظٕسح األٔنٗ رشٛش إنٗ أٌ انًُش انًظٕس صائش 

ٔنكٍ ٚزضخ يٍ ثذثُب ٔجٕد . ْكزبس فمظ طغٛشح جذا   030333دٕف ًَٕس ػشثٛخ يمًٛخ ألٌ يغبدزٓب انزٙ رجهغ 

اَظش ْم ًٚكُك رذذٚذ انؼاليبد ٔلبسٌ ثٍٛ انظٕسرٍٛ انزبنٛزٍٛ . يغزٕطُبد يٍ فشدٍٚ ػهٗ األلم فٙ أجضاء يٍ انًذًٛخ

 (:ال ٕٚجذ رٕسٚخ فٙ األيش)انظٕسرٍٛ ْٙ نُفظ انًُش  انزٙ رثجذ أٌ ْبرٍٛ
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ثؼذ ثالثخ أػٕاو يٍ انزشلت ٔانزغٕٚف فٙ اإلػذاد، رى أخٛشا  رذشٍٛ انًٕلغ : تدشٍي الووقع اإللكتسوًً للوؤسسة. 2

رظًٛى ٔرطٕٚش ٔسػبٚخ دثٙ كُٛٛهض آَذ كبرش٘ ٔيٍ  ثزُظٛىؤعغخ رى إػذاد انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ نهً .اإلنكزشَٔٙ نهًؤعغخ

ٔجبء رذشٍٛ انًٕلغ ثؼذ جهغبد . يبٕٚ 2ٔلذ رهمٗ رجبٔة كجٛش ػُذ رذشُّٛ فٙ ٕٚو األدذ،  ثهٕثٛزم ٔٚت دٚضاٍٚ ثذثٙيٍ 

رى إػذاد . و ثذثٙػذٚذح إلدخبل انًذزٕٚبد ٔثؼذ رشبٔس أخٛش يغ انًجذع أيٛش فشْبد٘ فٙ يمش ثهٕثٛزم فٙ يذُٚخ اإلػال

يغزخذيٕ  .انًٕلغ نٛكٌٕ خالطخ ٔافٛخ نهًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثبنًُش انؼشثٙ ٔثشايجُب نذًبٚزّ يٍ االَمشاع فٙ انًٍٛ

انًٕلغ عٕف ٚذسكٌٕ فٕسا ثأٌ انؼًم يب صال جبسٚب  نزطٕٚشِ ٔنكُُب عٕف َضٛف إنّٛ ثشكم يغزًش ٔرذشٚشِ كهًب كبٌ 

ػشع  َزٛجخ  نزذشٍٛ انًٕلغ ٔانز٘ رشافك يغٔ .انجُبء ٔكزا ثبنًغبًْبد يٍ أطذلبءَبَٔذٍ َشدت ثبنُمذ . رنك ضشٔسٚب  

كًب رٕلف انؼذٚذ يٍ . ػهٗ لُبح انجضٚشح انذٔنٛخ فمذ رٕعؼذ يجًٕػخ أطذلبءَب ثغشػخ" إَمبر انًُش"انفٛهى انٕثبئمٙ 

انًٕلغ عٕف ٚجؼم َششح انًؤعغخ  يٍ انًذزًم أٌ. انُبشطٍٛ انًزطٕػٍٛ نهجذث فٙ يذزٕٖ انًٕلغ ٔألغبيّ انًخزهفخ

ٔفٙ ْزِ األثُبء، َذػٕ . صائذح ػٍ انذبجخ ٔنكٍ فٙ انٕلذ انذبنٙ عٕف َغزًش فٙ إطذاس انزذذٚثبد انشٓشٚخ نهًؤعغخ

ٚشجٗ إسعبل ْزا انشاثظ إنٗ . ثظٕسح يُزظًخ www.yemenileopard.org  :انجًٛغ إنٗ صٚبسح يٕلؼُب ػهٗ انشجكخ اإلنكزشَٔٛخ

 !شكشا نكى. أ٘ شخض يٓزى ثبأليش
 

 

"أصدقاء الٌوس العسبً"  
!يئبد األػضبء يٍ أَذبء انؼبنى  

م2188 هاٌو 18: 81تحدٌث زقن   

 

  يؤعغخ دًبٚخ انًُش انؼشثٙ فٙ انًٍٛ

1303: ة.ص  
انجًٕٓسٚخ انًُٛٛخ  –ء طُؼب  
+301 100310342: جٕال  
+301-1-013130: فبكظ  

  contact@yemenileopard.org:ثشٚذ إنكزشَٔٙ

"انؼًم يٍ أجم ضًبٌ إداسح يغزذايخ نمطؼبٌ انًُش انؼشثٙ نزؼٛش ثبَغجبو يغ انًجزًؼبد انًذهٛخ فٙ انًٍٛ"  

 

http://www.yemenileopard.org/
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سغى اضطشاة انجٕ انغٛبعٙ ٔانمهك ثشأٌ  :تدشٍي الوسٍسة السابعة لودزسة صٌعاء الدولٍة هي أجل إًقاذ الٌوس العسبً. 1 

بد نذػى جٕٓد انذفبظ ػهٗ انزُٕع انٕضغ فٙ انًٍٛ، ٔاطهذ يذسعخ طُؼبء انذٔنٛخ رمهٛذْب انغُٕ٘ انشاثغ نجًغ رجشػ

رًٛضد انًغٛشح ثؼذد يٍ . جٕصٚف ْبس انًذسط فٙ يذسعخ طُؼبء انذٔنٛخ/ َظى انًغٛشح فٙ ْزا انؼبو انغٛذ .انذٕٛ٘

 134,433عبًْذ انجًبػخ انطالثٛخ كبيهخ فٙ جًغ . رذممذ ثُجبح كجٛشنًهذٕظخ ػٍ انًغٛشاد انغبثمخ ٔلذ انزغٛٛشاد ا

لاير ٔثزنك أطجذذ ثطهخ  2,333دٔالس ٔ 053جًؼذ أسّٚ ثَٕٙ أكجش يجهغ ٔلذسِ . ظبنخ انًؤعغخدٔالس ن 053لاير ٔ

. دٔالس يٍ ششكخ عهفش فهزش 533دظهذ أسّٚ ػهٗ أكجش رجشع ثًجهغ . يغٛشح جًغ انزجشػبد نهؼبو انثبَٙ ػهٗ انزٕانٙ

أٌ إداسح انًذسعخ ْٔٛئخ انزذسٚظ ٔانطالة ثذأد جٕٓد انذفبظ ػهٗ انًُش انؼشثٙ فٙ يذسعخ طُؼبء انذٔنٛخ َٔذٍ َؼزض ث

لذ ٚكٌٕ انًٍٛ ْٕ انجهذ انٕدٛذ فٙ انؼبنى دٛث ٚزى رُفٛز أكثش انجٕٓد انذًبئٛخ  .يغزًشٌٔ ثذػى ْزِ انجٕٓد انذًبئٛخ انفشٚذح

    . فؼبنٛخ فٙ انجهذ ثبنزؼبٌٔ يغ يذسعخ

     

 
  شرٓب َذٕ انفٕصٛأسّٚ ثَٕٙ فٙ يغ                                                       نؼًم ا فشٚك                                               

 

  !رٕلف انغٛذ إٚفبَظ نهزضٔد ثبنٕلٕد َٕٔس رٕلفذ نهزٕ                                        يٍ لبل أٌ انًٕضخ ٔانًُٕس ال ٚجزًؼبٌ؟

فً الواقع، هرا هو . ي الوواطٌٍي الوفكسٌي والوصووٍي على تغٍٍس العالنال تشك هطلقا بقدزة هجووعة صغٍسة ه"

 جسٌت هٍدزها - ."الشًء الوحٍد الري ٌحصل دائوا


