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 مؤسسة حماية النمر العربي في اليمن
7069ص.ب:   

  الجمهورية اليمنية –صنعاء 
+967 733916928جوال:   

+967-1-370193فاكس:   
  contact@yemenileopard.org بريد إلكتروني:

"العمل من أجل ضمان إدارة مستدامة لقطعان النمر العربي التي تقطن بانسجام مع المجتمعات 
 المحلية في اليمن"  

 "أصدقاء النمر العربي"
 مئات األعضاء حول العالم!

 م2011 يونيو 30: 19تحديث رقم 

 
 في منتصف طريقها نحو عامها الثاني؛ أضحت المؤسسة ازدياد الثقة بالمؤسسة: .1

صرحاً تثق به المنظمات وأفراد ذوو صلة وثيقة في مجال حماية التنوع البيئي. 
وكمثال لتلك الثقة فقد تطوع راعون جدد لرعاية نشطات المؤسسة وكذا وافقت 

 مايو كتبت اآلنسة جوستين 27مؤسستان صديقة منح المؤسسة أعطيات متابعة. وفي 
أولر (مساعد مدير البرنامج) في منظمة النمر (بانثيرا) موضحة أن طلب المؤسسة 

لتقديم دعم متعلق بدراسة قط الكاركال العربي (الوشق) في محافظتي عمران 
والمحويت سوف يموله وبشكل جزئي صندوق تمويل حركة القط الصغير التابع 

لمؤسسة النمر (بانثيرا). ورغم شعورنا بالرضا تجاه الدعم الذي قدمته مؤسسة بانثيرا 
 دوالر فإننا مسرورون كذلك بالموافقة الضمنية التي 5.020لدراسة الكاركال بمبلغ 

أبدتها اآلنسة أولر في مقالتها التي مفادها مايلي: "تبنى قرارات المؤسسة (في منح 
دعم) على عدة عوامل متضمنة المراجعة الفنية والقيود على الميزانية وأهمية الحماية 

 البيئية للبحث المقترح وهو تماماً ما اتصف به بحثكم وبشكل جيد للغاية".
 يونيو حيث 8تبع هذه الرسالة المشجعة من مؤسسة بانثيرا أخباراً جيدة أخرى في 

ذكر الدكتور كيث تايلر نائب رئيس غرفة أبو ظبي في جمعية اإلمارات للتاريخ 
الطبيعي ما يلي: "في لقاء البارحة أجمعت جمعية اإلمارات للتاريخ الطبيعي بالموافقة 

 دوالر أمريكي"  وبحسب ما تم إعالنه في 3000على طلبكم وذلك بمنحكم مبلغ 
موقع المؤسسة؛ فإنه سيتم استخدام جزء صغير من هذا المبلغ لعمل دورات تدريبية 

إضافية للسيد وليد الراعلي ومراد محمد باحثا المؤسسة في حوف. وبالتالي فسوف يتم 
استخدام أغلب مبلغ الدعم في تنظيم سلسلة من ورشات العمل حول النمر العربي في 
خمس مناطق حرجة في اليمن. ويعتبر هذا الدعم الثاني الذي يقدمه لنا أصدقاؤنا في 
جمعية اإلمارات للتاريخ الطبيعي علماً بأنه قد تم استخدام جزء من الدعم األول في 

م. وقد قال الدكتور تايلر 2010الدورة التدريبية التي أقيمت في عمان في نوفمبر 
مؤخراً - بخصوص تلك الدورة - : "إنه ليسرني إبالغكم تعليقاً سمعته من غير ما 
عضو في اللجنة؛ أن دعم مشروع التدريب الخاص بمؤسستكم العام الماضي هو 

أفضل شيء أنجزناه بمال النادي حتى اآلن (بحسب ما نتذكره)". وهو وسام شرف أن 
تحصل المؤسسة على دعم من غرفة أبو ظبي لجمعية اإلمارات للتاريخ الطبيعي وبذا 

فالمؤسسة متحمسة إذ سمعت أن أعضاء لجنة الجمعية مسرورون بحصد نتائج 
 دعمهم.

 
 يونيو سررنا كذلك بسماع أخبار جيدة أخرى في رسالة من مدير مؤسسة 9وفي 

رفورد للمنح الصغيرة السيد جوش كول يقول فيها: " يسرني إبالغكم أن أمناء مؤسسة 
. وسوف يتم استخدام دعم كالً من مؤسستي   جنيه"6000رفورد وافقوا على منحكم 

بانثيرا ورفورد لمواصلة الجهود التي بدأها هانس سكميد في جبل ملحان وبنتائج 
 متوقعة كونها تطوير إلستراتيجية الحماية في محمية منطقة جبل ملحان.

 

mailto:contact@yemenileopard.org


 
شركة توتال يمن لالستكشاف واإلنتاج تدعم حماية النمر العربي في اليمن                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعمل السيد نيكوالس دونيس المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة اإلستراتيجية . إكتياليسس تعمل نيابة عن المؤسسة: 2
االستشارية إكتياليسس على تطوير نظام يستطيع من خالله مزودو الهواتف النقالة في اليمن المساهمة في مجال حماية النمر 

العربي من خالل شبكة المعلومات لديهم. وقد تم التخطيط لمقابالت على مستويات متقدمة مع أشخاص تنفيذيين أبدوا اهتمامهم 
 بالنظام. 

اً للنهج الذي ابتدأ منذ األيام األولى للمؤسسة (كبرنامج إحياء النمر إتباع. مؤسسة سيف البيئية تقوي روابطها بالمؤسسة: 3
اليمني)، ال تزال منظمة سيف مستمرة في اإلعالن عن حالة النمر العربي في اليمن ونشاطات المؤسسة حيال ذلك في موقعها 

. وقد كتبت سكرتيرة منظمة سيف اآلنسة جوهرة الزنداني بالنيابة عن مجلس هيئة المنظمات www.syff.orgااللكتروني:
الغير حكومية ما يلي: " تفتخر منظمة سيف انتسابها لمنظمة حماية النمر العربي وترجو أن يكون بينهما المزيد من التعاون 

 في المستقبل"
  

 يونيو كتب مدير صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية 26أخيراً، في 
  أننا سنكون قادرين على دعممن دواعي سروري إبالغكمنيكوالس هيرد قائالً : " 

 دوالر التي 10.000 الـ  مبلغ في اليمن". إننشاطاتكمكم لنسهم في استمرار مؤسست
محاولة ك لتوسعة بحوثنا غرب منطقة حوف وذلك ستستخدمتم دعم المؤسسة بها 

إلثبات وجود منافذ إيكولوجية تربط النظام االقتصادي لظفار وحوف بالمواطن الغنية 
 أن دعم غيروادي المسيلة في حضرموت. إنها مهمة كبيرة تتطلب دعماً إضافياً ب

دنا يزوكون عوناً لنا لتمؤسسة محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية ست
بكل تأكيد وإننا و نطاق أعمالنا في شرق اليمن. من أجل زيادةبالمصادر التي نحتاجها 

 من أجل تدريب الباحثين اليمنيين ذين يدعمون برامجنا في مجال الحمايةممتنين لكل ال
حماية النمر العربي في اليمن. وظيف تلك المبالغ في جهودنا المبذولة من أجل وت

 عليها التي قدمناها مؤخراً والتي تم حتى اآلن مراجعتها والموافقة  الدعمإن كل طلبات
معركة حماية النمر اعتبار العديد من مجتمعات حماية البيئة أن ) 1ثبت ما يلي: ت

) عكست طلبات المؤسسة 2.  سبب يستحق االهتمامالعربي في اليمن من االنقراض
. وعلى الرغم من ذلك فإننا ال نعلم عن أي مقدمي الدعم في أعين استحقاقيتهاللدعم 

متبرع في مجال الحماية قام بتمويل تكاليف إدارية جوهرية و الدعم الذي حصلنا عليه 
. إن الدعم المالي لتغطية احتياجات كتابة مقترحات وإدارة  غير مستثنىمؤخراً 

مشروع ومصاريف مكتبية ووسائل اتصاالت وأغلب المعدات واحتياجات روتينية 
 ودعم خاص. ولألسف، فقد ذهب هذا كون عبر رعاية مؤسسية أن تنبغيضرورية ي

أدراج الرياح التي تعصف بالعالم العربي ولذا اضطرت المؤسسة أن تعمل تحت 
حاالت القلق ناهيك عن عجز مالي. وفي الواقع فإنه بسبب هذه العقبات المالية 

المستشرية في اليمن والنتائج الغير متوقعة التي تخلق التحديات الكبيرة التي نواجهها. 

. مصور مؤسسة كاليفورنيا للحياة البرية سيعمل مع 4
 يونيو تقابل المدير التنفيذي لمؤسسة 3في المؤسسة في حوف: 

حماية النمر العربي السيد ديفيد ستانتون مع مصور الحياة البرية 
والداعي لحماية البيئة السيد سبستيان في مكاتب مايندن 

بيكتشرس في أبتوس، كاليفورنيا. وخالل المقابلة بحث الطرفان 
خطط السيد سبستيان من أجل زيارة اليمن لمدة ثالثة أشهر بدءاً 

من نهاية شهر أكتوبر. وسيقوم السيد سبسيتان (وهو يتمتع 
بخبرة عالية) بالتقاط صور لألسود الجبلية وصور أخرى للحياة 

البرية بكاميرات مراقبة ذات دقة عالية من تصميمه الشخصي 
ويأتي ذلك كجهد للحصول على صور للنمر العربي ذات دقة 

عالية ليتم استخدامها في المتاحف وغيرها من الحيوانات البرية 
المهددة باإلنقراض في محمية منطقة حوف وما جاورها. وقد 

قام االسيد سبستيان بتمويل المشروع وتقوم المؤسسة بتقديم 
اإلمدادات لذلك. وعلى كٍل فقد تم طلب دعم إضافي لزيادة عدد 
العمليات وكذا الوصول إلى فرص نجاح أكثر في هذه المهمة 

 الكبيرة.
 

  شبل جبلي ©  كينركنتشتصوير  سبستيان 
"ال تشك مطلقا بقدرة مجموعة صغيرة من المواطنين المفكرين 

والمصممين على تغيير العالم. في الواقع، هذا هو الشيء الوحيد الذي 
 مارجريت ميد - يحصل دائما."
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