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 نوفمبر. وحيث قد تم تسجيل المؤسسة لدى وزارة 18احتفت المؤسسة (دون إعالن بذلك) بمرور عامها الثاني في العام الثاني للمؤسسة:  .1
الشئون االجتماعية والعمل كمؤسسة حماية النمر العربي في اليمن فقد ركزت المؤسسة على حماية الحيوانات الثديية الكبيرة المهددة 

باالنقراض وذلك كوسيلة لتوليد حماية لكل األنظمة االيكولوجية. إن تلك الثوابت التي تؤمن بها المؤسسة والتي استوحتها من ورشة الحماية 
السنوية للتنوع البيئي في الجزيرة العربية الذي تم عقده في مركز تربية الحياة البرية المهددة باالنقراض في الشارقة (اإلمارات العربية 

 ) وجوب حماية النمر العربي1تتمثل فيما يلي:  لحماية البيئة المتحدة) ومجموعة المتخصصين في القطط في االتحاد العالمي

 

) أنه وبالرغم من أن الوقت لم يفت بعد لحماية النمر العربي إال أن هناك 3 أن اليمن شريك مهم في الجهود اإلقليمية لحماية النمر العربي 2)
 حاجة ُملـحة لبذل جهود سريعة. وفيما يلي ملخص لبعض إنجازات المؤسسة خالل العامين الماضيين:

  نشرة شهرية محتوية على رزمة من المعلومات باللغتين العربية واإلنجليزية.24نشر  •
• www.yemenileopard.org) إنشاء موقع المؤسسة الذي صممته ورعته مصمم المواقع بلوبيتل BlueBeetle في (

 2011 مايو 8دبي وبدعم من مؤسسة دبي لمأوى القطط والكالب، تم افتتاح الموقع 

 

 

 

 

حصول المؤسسة على رعاية مؤسسية من شركة التبغ والكبريت الوطنية ومجموعة جريفن وشركة توتال يمن لالستكشاف  •
 واإلنتاج ومؤسسة مرجان للسفريات ورحاب لإلنشاء وشركة شبام القابضة.

 

 

 

 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 
 "أصدقاء النمر العربي" المحلية في اليمن"  

 مئات األعضاء حول العالم!
 م2011 نوفمبر 30: 24تحديث رقم 

 

http://www.yemenileopard.org/
mailto:contact@yemenileopard.org
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مقترحات لعروض ناجحة تم تسليمها بالنيابة عن مؤسسة حماية النمر العربي إلى مؤسسة آيديا وايلد وغرفة أبو ظبي التابع لمجموعة  •
) 2) ومؤسسة النمر ومحافظ محافظة إب (2) وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية (2اإلمارات للتاريخ الطبيعي (

 ومؤسسة رفورد للتمويل األصغر.

 

 

) وصندوق جنوب-جنوب ثقة تبادل 2مقترحات لعروض ناجحة تم تسليمها بالنيابة عن وزارة المياه والبيئة اليمنية للبنك الدولي ( •
 الخبرات.

 

  

 

 

 www.kickstarter.comإنشاء ملف مشاريع المؤسسة وطلب التمويل في موقع  •
 تدريب مجموعتين من الباحثين اليمنيين لدراسة النمر العربي في ظفار في سلطنة عمان •

 

 حدائق شمال أفريقيا الوطنية في شمال مقاطعة كيب تقوم بتدريب ستة أشخاص ممن يدعون لحماية البيئة  •

 2011سبتمبر 

November, 2010 

 فريق المؤسسة يزور مشروع األناضول للكلب الراعي في منطقة ناماقوال موسى جوهانز بيوكس يشرح طريقة استخدام جهاز التعقب

 2010نوفمبر 

http://www.kickstarter.com/
http://www.kickstarter.com/
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 المهرجان الثالث والرابع الذي تقيمه مدارس صنعاء الدولية بعنوان امشي لحماية النمر العربي •

  ملصق للنمور على مياه شمالن في جميع المحافظات 6.000.000طبع وتوزيع أكثر من  •

 مطبوعات ومقاالت على مواقع إنترنت حول المؤسسة تم نشرها باللغة اإلنجليزية و/أو العربية •

 

 

  

 

 الصورة األولى والوحيدة التي  تم التقاطها للنمر العربي في اليمن •

  عرض تقديمي لحماية النمر العربي في اليمن واإلمارات العربية المتحدة20إلقاء أكثر من  •

 مجموعة اإلمارات للتاريخ الطبيعي (غرفتي دبي و أبوظبي) ومدرسة دبي الناطقة قائمة لبعض األماكن التي تم تقديم العروض فيها:
باللغة اإلنجليزية ومدرسة صنعاء الدولية والجمعية اليمنية لحماية الحياة البرية ومدرسة هورايزن في دبي وجامعة زايد وشركة توتال 

 و وزارة المياه والبيئة والبنك الدولي وشركة Basementيمن وشركة أويل سيرش وجمعية الطيور اليمنية والجمعية النسوية الدولية و
 شبام القابضة والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومكاتب محافظة إب وهلم جراً .

 

2011يونيو  2009نوفمبر    

2011 يناير 11                      2011 فبراير 24                 2011 مايو 17             
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 لزواحف حيث مقدمين بذلك أفضل 10 صورة لطيور و30 لحيوانات ثديية و15التقاط آالف الصور في محمية منطقة حوف منها  •
البيانات كماً ونوعاً عن التنوع في حدائق الحيوان في المنطقة مضيفة بذلك العديد من السجالت الحديثة عن الحيوانات الثديية 

 والطيور والزواحف لمنطقة شرق اليمن.

 وجمعية اإلمارات للتاريخ الطبيعي  عقد ورش عمل حول النمور في محافظتي المحويت والمهرة بدعم من وزارة المياه والبيئة •

 Think دقيقة حول حماية النمور عملته مصممة األفالم 24بث وثائقي على قناة الجزيرة إنترناشيونال (اإلنجليزية) مدته  •
Tank Filmsوقد تم رفعه على عدد من المواقع وتم عرضه في الجمعية الجغرافية الملكية في لندن  

 توظيف واستخدام وتدريب ستة باحثين يمنيين وسائق يعملون بدوام كامل •

 

 

 

 

 

 

 الذئب العربي حباري أم سي كوين ثعبان (يشبه جلده رداءالممرض)

 2011 أكتوبر 30

 2010 يونيو 7

 مراد محمد عبد هللا
 ناجي

 سعد علي سهيل سعيد

 ناصر أحمد يحيى

 جالل عبد هللا ناجي قايد السريحي

 وليد أحمد علي محمد أحمد

 زاهر علي عبد هللا مصلح 

 إبراهيم حسين علي الوادعي
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 توظيف ثالثة يمنيين بدوام جزئي من أجل القيام بأعمال الترجمة والتموين والتخطيط وأدوار أساسية أخرى متعددة. •

 تم استخدام عدد من المتطوعين األجانب للعمل في اليمن وكذلك عن بعد من خارج اليمن •

 

 

 

 

 

 

 

 

 روابط قوية مع عدد من مؤسسات حماية القطط حول العالم: •
http://wild-cat.org/pardus/leopards/index.htm?habitat.htm  

 

 

 

  شخص من أصدقاء النمر العربي300تجنيد أكثر من  •

 

 يوسف محمد عمر محاجب

 محمد أحمد شمسان غالب

 قضل عبد الرحمن اإلرياني

 رشا سكايبي

 كيت ديكسون و باربرا سيتلس
 كارو قيره

 مايك جينينقس

 ستيفاني كابوكسي

 ماليني بيتت

 دانيل ماهوني

SMALL WILD CAT  
CONSERVATION  

FOUNDATION 

بدت مهمة المؤسسة ثابتة لم تتغير خالل العامين الماضين غير أن إستراتيجية ورؤية المؤسسة ال تزال مستمرة في ظل نمو المؤسسة. 
وتصب المؤسسة تركيزها بشكل أساسي ع لتحديد اليمنيين ذوي المواهب والحماس لتقوم بتزويدهم باألدوات الالزمة للقيام بأعمالهم. إن 
التزامها لحماية النمور كان له دور دائم بإضافة فائدة لتعزيز حماية النظام اإليكولوجي برمته وذلك أنه ال يمكن أن نحصل قطعان لنمور 
صحية دون وجود باحة صيد مناسبة والتي أيضاً ال يمكن أن تتواجد دون حياة نباتية مناسبة والتي تعتمد على تربية صحية ومياه نظيفة 

 هو التوسع واالنتقال لتكون 2012لنموها. وعلى كل حال فإن هذه الحقيقة ليست واضحة بشكل مباشر لكل ناظر وهدف المؤسسة لعام 
مؤسسة حماية شاملة بشكل واضح. ولذلك فإن المؤسسة تسعى لتصبح منصة مناسبة منها يستقي كل دعاة حماية البيئة من جميع 

األطياف برامج الحماية (كدعاة حماية الحياة البحرية والنباتية وعلم الطيور وعلم الحشرات). وهدف آخر للمؤسسة بما أنها تدخل عامها 
 الثالث هو أن تنتقل لقيادة يمنية.

    

http://wild-cat.org/pardus/leopards/index.htm?habitat.htm
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 حصد نتائج إيجابية بعد رفع ملف فيديو لنمر معذب .2
لقد تم إخطار المؤسسة عن وجود ملف فيديو يظهر فيه مجموعة من القبليين اليمنيين وهم يعذبون نمراً قاموا بأسره في مديرية لدور 

 شخص بنشر تعليقات إنتقادية على اليوتيوب وقاموا بإرسال رسالة 100التابعة لمحافظة أبين. وكنتيجة لذلك فقد قام ما  يقارب 
للمهندس عمر باعشن مدير وحدة الحيوانات المهددة بالخطر ومسئول في االتفاقية التجارية الدولية في األنواع المهددة باالنقراض 

التابع لهيئة الحماية البيئية يطلبون منه التحري في األعمال اإلجرامية المذكورة. وبينما قام الشخص الذي رفع الفيديو على اليوتيوب 
بسحب الملف علمت المؤسسة من مدير مديرية لودر أن النمر تم أسره في منطقة غير معلومة بالقرب من لودر في شهر مايو وكذا 

 دوالر أمريكي). وقد قيل أن النمر توفي بعد بيعه بفترة 3000 لایر يمني (بما يعادل 700.00تم بيعه لرجل من محافظة ذمار بمبلغ 
% من نسبة 1قصيرة وهناك أشياء أخرى من المتوقع الكشف عنها في تحرياتنا المستمرة. علماً بأن هذا الحيوان يمثل أكثر من 

القطعان البرية للنمور العربية ويظهر الفيديو المرفوع خسارة محزنة ألولئك الذين يأملون حماية هذه الحيوانات المهددة بشكل كبير. 
والجانب المشرق في هذا هو أن الفيديو يثبت وجود النمور في مناطق ظن أهلها أن النمور قد انقرضت فيها. وفي محادثة مع وكالة 
حماية البيئة فقد تم الوصول إلى قرار بالتعاون على مواصلة التحري والقيام بحملة توعية في مديرية لودر وبذلك نقوي الروابط بين 

 هاتين الفئتين. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا حماية أفضل للنمور العربية في لودر ومناطق أخرى في اليمن.
 

  لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية:2010ظهور دراسة النمور لمنطقة حوف في التقارير السنوية لعام  .3

لم يكن النمو السريع للمؤسسة أو نجاحاتها لتكون ممكنة دون دعم عدد من األصدقاء والداعمين. ورأس هؤالء الداعمين صندوق 
محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية الداعمون لدراسة النمور في منطقة حوف. ويعتبر مدير الصندوق السيد نيكوالس هيرد 
صديقاً حقيقياً للمؤسسة ولم يعجز باقتطاع جزء من وقته الثمين لمناقشة إنجاز دعمين اثنين والتي بدورها استلمته المؤسسة. وقد تم 

 م ويمكن تحميله بإتباع الرابط التالي:2010رفع ملخص لدراسة نمور منطقة حوف في التقرير السنوي لصندوق محمد بن زايد لعام 
  http://www.mbzspeciesconservation.org/media/mbz-species-conservation-fund-23.pdfباللغة العربية: 

  http://www.mbzspeciesconservation.org/media/mbz-species-conservation-fund-21.pdfباللغة اإلنجليزية: 
 

 صديقة المؤسسة رشا سكايبي تفتح صفحة على الفيس بوك باسم "أصدقاء النمر العربي": .4
صفحة جديدة للمؤسسة على الفيسبوك! لتواكب آخر أخبار النمور العربي ولمطالعة الصور باإلضافة إلى أحدث مشاهد كاميرات 

): likeالمراقبة واكتشف المزيد عن فرص المتطوعين اتبع الرابط التالي واضغط على زر "اعجبني" (
https://www.facebook.com/pages/Foundation-for-the-Protection-of-the-Arabian-Leopard-in-

Yemen/171154712978798?ref=tn_tnmn" 
 

 أكتوبر عقد ممثلو المؤسسة 30في ورشة منطقة حوف للنمور ترسخ التزاماً محلياً للمحافظة على الحياة البرية في حوف:  .5
ووزارة المياه والبيئة ورشة عمل في قرية جدب في محمية منطقة حوف. وقد نظمت المؤسسة هذا الورشة بالتعاون مع األخ محمد 
شمسان مدير عام السياسات والبرامج البيئية في  الوزارة واألخ يوسف محاجب مؤسس ومدير عام الجوالت البيئية العربية والسيد 
علي أبو خالد مدير عام مديرية حوف والسيد سعيد علي باكريت رئيس جمعية حوف االجتماعية للتنمية حيث حضر الورشة أكثير 

 عضواً من المجتمع المحلي. وقد تم بذل جهود خاصة لدعوة كبار ووجهاء المناطق في منطقة حوف حيث أنهم أكثر الناس 40من 
تأثراً وتأثيراً على الحياة البيئية. وقد افتتح الورشة السيد شمسان وتخلل الحفل خطاباً للسيد أبو خالد والسيد باكريت. وبعد نقاش 

مختصر ألقى  السيد ديفيد ستانتون محاضرة عن "أهمية حماية الحيوان الوطني في اليمن في محمية منطقة حوف" وقد ألقى اإلخوة 
وليد ومراد خطاباً حماسياً عن الطبيعة وأهميتها ونتائج أعمالهم كما ألقى السيد مجيب خطاباً توسع فيه بذكر أهمية فوائد وثمار 

السياحة البيئية التي سيجنيها سكان منطقة حوف. وقد قام السيد شمسان بتحضير التجهيزات بمهارة ومع أنه غلب طابع الحماس على 
النقاشات فقد كانت نتائج الورشة إيجابية بشكل كبير. وقد تعهد مدير مديرية حوف باستمرار دعمه لألعمال الحالية والمستقبلية 

http://www.mbzspeciesconservation.org/media/mbz-species-conservation-fund-23.pdf
http://www.mbzspeciesconservation.org/media/mbz-species-conservation-fund-23.pdf
http://www.mbzspeciesconservation.org/media/mbz-species-conservation-fund-23.pdf
http://www.mbzspeciesconservation.org/media/mbz-species-conservation-fund-21.pdf
http://www.mbzspeciesconservation.org/media/mbz-species-conservation-fund-21.pdf
http://www.mbzspeciesconservation.org/media/mbz-species-conservation-fund-21.pdf
https://www.facebook.com/pages/Foundation-for-the-Protection-of-the-Arabian-Leopard-in-Yemen/171154712978798?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/pages/Foundation-for-the-Protection-of-the-Arabian-Leopard-in-Yemen/171154712978798?ref=tn_tnmn
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للمؤسسة وقدم العديد من الحاضرين شكرهم لمن ألقوا الخطابات على صدقهم في الحديث ومشاعرهم حول قضية لم يكونوا على علم 
 )4(انظر لصور إضافية في الصفحةكامل بأهميتها. 

 

 

 

 

 

  

خالل أيام من الوصول إلى الموقع، قام الرجل األلماني الداعي لحماية  سبستيان في  مواجهة اإلعصار وذلك إلنجاز مهمته في حوف:   .6
البيئة السيد سبستان بتركيب ثالث من كاميراته الخمس للمراقبة عالية الدقة الخاصة به لمساعدة وليد ومراد. ولم يكن يعلم  الفريق بوجود 

 نوفمبر بأمطار 3 أشخاص في عمان وضربت منطقة حوف في 4عاصفة استوائية تعصف بالمحيط الهندي. حيث وقد تسببت العاصفة بمقتل 
غزيرة مما أدى إلى سيول عارمة في المحمية. تحطمت بذلك الطرق وكما خربت إحدى أجهزة سبستيان المتطورة. وقد دمرت السيول أيضاً 

ثالث من كاميرات المؤسسة. وبدون أدنى تردد قام السيد سبستيان وفريق المؤسسة بالمضي قدماً السترجاع بطاريات معداتهم. وتم السعي 
للحصول على كاميرا احتياطية وعدد فالشين من مؤسسة بركيلي لصديق المؤسسة جيري سكوت في درانقو في كلورادو.  وقد أحضر جيري 

 ديسمبر. وفي الوقت نفسه فقد جلب األخ خالد عبد هللا أبو طاهر 1 نوفمبر وسيتم إرسالها مع وليد إلى حوف في 20المعدات إلى صنعاء في 
 نوفمبر لتحل محل الكاميرات الضائعة. دراسة النمور في 17الذي يعمل كموظف مؤقت مع المؤسسة ثالث كاميرات مراقبة إلى حوف في 

 منطقة حوف عادت بقوة.

 

محمد شمسان يتقدم لإلجابة عن األسئلة األخيرة بينما يقترب بساط الوقت باالنتهاء 
  التقطها سبستيان كينيقكىيشت4(هذه الصور باإلضافة إلى الصور في الصفحة 

ديفيد ستانتون يوضح أهمية الحفاظ على الحياة البرية في محمية منطقة حوف 
 لسكان منطقة حوف ويوسف محاجب يترجم ذلك

ترتيب الصور من أعال الشمال باتجاه عقارب الساعة: السيول تقطع الطريق باتجاه الحدود العمانية، مراد يحاول استرجاع معدات سبستيان المتحطمة، أجزء من الطريق إلى عمان 
 كينيقكىيشت) شبه محطمة تماماً (صور سبستيان

 "ال تشك مطلقا بقدرة مجموعة صغيرة من المواطنين المفكرين والمصممين على تغيير العالم. في الواقع، هذا هو الشيء الوحيد الذي يحصل دائما."
 مارجريت ميد- 

 


