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 أن تمثلماليني بيتت  استطاعت: إلى أكسفورد تتوجهماليني  .1
الذي تم الثاني  ءصحراتخصصات المؤتمر المؤسسة ببراعة في 

قد بي فركواحدة من أصدقاء النمر العو. جامعة أكسفوردفي  عقده
في بدء دراسة نمور منطقة رفت ماليني بدورها بالغ األهمية عُ 

 26كباحثة متطوعة من  لمشروع وعملهاتصميمها ل فبعد. حوف
بتمهيد الطريق م قامت ماليني 2010نوفمبر  28سبتمبر وحتى 

د الريل ومراد محمد من أجل مستقبل المشروع وذلك بتدريب ولي
ني إن ميراث مالي. الترصد تفيما يتصل بكاميرا سليمةبمنهجية 

مراد ووليد  حيث قامثماره  نتجالجدير باالعتبار ال يزال ي
ن في الوقت الراهن في إب وجبل بتدريب باحثين آخرين يعمال

الرغم على و). انظر إلى الفقرة التالية(وف ة وحملحان ووداع
ل للحماية والتنوع البيئي في جامعة كنت إال أنها يرومعهد دفي للماجستير  *من برنامجها الشاق في تحضير رسالتها

 هذا الملصق قد قدمتلو ."واقع حماية النمر العربي في شرق اليمنتقييم : "عنوانباستطاعت تصميم ملصق إعالني 
رنامج بحثنا بدء بلمتنة لماليني حيث أعطتنا الفرصة ستظل المؤسسة دوماً م. في مؤتمر أكسفورد مفعم بالحماسلجمهور 

حظيت  يجابي الذيالعرض اإلالتي قدمتها للمؤسسة كمثال على تلك الخدمة و .في خدمة المؤسسةأن تستمر  ه ليسرناوإن
 . لملصق اإلعالنيا من خالللمؤسسة في أكسفورد به ا

 

  مؤسسة حماية النمر العربي في اليمن
بانسجام مع المجتمعات التي تعيش النمر العربي  لقطعانالعمل من أجل ضمان إدارة مستدامة "

 "المحلية في اليمن
 م2012  ابريل 30: 29تحديث رقم 

 
 

حماية النمر  لمؤسسة هي الراعي الرائد لوطنيةا لتبغ والكبريتاشركة تكون  إنني فخور أن
 .أكثر المؤسسات فاعلية ونشاطاً في البلد في مجال حماية البيئة التي تعتبرالعربي في اليمن 

 

 رئيس مجلس اإلدارة –توفيق صالح عبد هللا صالح / الشيخ -
 

 وكسفوردالملصق اإلعالني الذي صممته ماليني وعرضته في مؤتمر تخصصات الصحراء الثاني في أ

 األمازونفي بحث دام تسعة أشهر عن الحياة البرية في بيرو مستقاة من رسالة ماليني في الماجستير *
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 :ب وتوظف باحثين جديدين للعمل في دراسة نمور منطقة حوف في المهرةالمؤسسة تدر .2
 

 

 

 

 

 

 
 

 إجراء حماية دونإذ أنه من المستحيل اتخاذ  البيئة حمايةب ما يتعلقهاماً بالنسبة إلستراتيجية المؤسسة فيمرتكزاً يعتبر البحث 
خلق تنمية احترافية  )المؤسسة لسياسةبالنسبة (وعلى الرغم من ذلك فمن المهم أيضاً . والتأكد من مدى جدواها العلم مسبقاً 

 المكرسينو مجموعة من اليمنيين الماهرينشمل خلق ت) طويلة األمد(إن نظرة المؤسسة  .مكنم حد أقصىلموظفينا إلى 
وفيما يتصل بهذا فقد تم تفريغ وليد ومراد . مستقبالً  فيها البرية قيادة هذا البلد نحو حماية الحياةيعون لحماية البيئة ممن يستط

مؤسس معهد مالي السيد مازن  بشفاعةحالياً من عمليات البحث لمواصلة تعلم اللغة اإلنجليزية في معهد مالي في صنعاء 
 عد أن أصبح يتمتع بمهارات عاليةبجدد هما بسام علي وهشام عبده  ينوقبل مغادرتهما حوف قام مراد بتدريب موظف. لقمان

أن  منهما ويسرنا التفاني الذي أبداه بسام وهشام في منطقة حوف ونتوقعكما .  شهراً  16توصل لها بعد عمل ميداني دام 
لمنطقة التنوع  يلد الطووتعتبر هذه الدراسة ذات األم. عامه الثالثالذي يتجه نحو يقوما بعمل دراسة نمور منطقة حوف 

صنعاء، وباإلضافة وهناك في . ذت الحكومة اليمنية القرارات المقدمة من إدارة محمية منطقة حوفالبيئي هذه هامة إذا اتخ
 .سلم المؤسسةفي  يرتقيانأعظم وهما مسئوليات  نطاق يتوليان للغة اإلنجليزية إال أنهما إلى تعلم وليد ومراد

 ؛الفيس بوك من كرست جل وقتها على صفحاتالمؤسسة أن لديها  ه لمن حظإن :الفيس بوك والمؤسسة .3
وتبذل رشا قصارى جهدها . رشا سكايبي وهي السبب الرئيسي في زيادة اشتهار صفحتنا على الفيس بوك

للحفاظ على تحديث الصفحة بمحتويات جديدة وتتمتع ببصيرة متوقدة فيما يتعلق بالتصميم وما يجعل 
أو  www.facebook.com/yemenileopardمدعوون لزيارة صفحتنا على إن الجميع . الصفحة محفزة

 www.yemenileopard.org : للمؤسسة على الرابط منك دعم كوسيلة" يأعجبن"اضغط على زر 
حوالي أربع سنوات  إن قصة كتاب النمر اليمني يتالشى قصة طويلة ترجع إلى: للمطابع يؤخذ "النمر اليمني يتالشى"كتاب  .4

 السيدة كارولين هان وقام السيد عدنان جمن عضو مجلس إدارة المؤسسة مؤلفة األمريكية لكتب األطفالال لقد ألفته. مضين
م 2007في ديسمبر بدأ العمل على الكتاب . ب بالصوراتزويد الكتب

م بعد أن تم تزويد الكتاب بصور رسمها 2008وتمت في مارس 
تم المضي قدماً في دعم وقد  .لم يتم مراجعة رسوماته رسام مبتدئ

طباعة ونشر الكتاب بواسطة موظفي تحرير أخبار الحياة البرية 
التنسيق في مدارس دبي الناطقة في الشرق األوسط حين قامت ب

في ) جميعاً (ية ومدرسة هورايزن ومدرسة الكينج باللغة اإلنجليز
حين تم التعاقد مع السيد عدنان جمن إلعادة تزويد كذلك و .دبي

 يمن لالستكشاف واإلنتاج بتقديمالكتاب بالصور قامت شركة توتال 
تبرع إضافي لدعم طباعة كتاب النمر اليمني يتالشى وعندما تم 

رئيس تحرير صحيفة يمن االنتهاء من تزويد الكتاب بالصور وافق 
بفترة  وبعد الموافقة. نشر الكتابأوبزرفر  السيد فارس السنباني ب

قصيرة كان السيد فارس السنباني حاضراً أثناء محاولة اغتيال الرئيس على عبد هللا صالح وبذا فقد السيد السنباني رغبته في 
اتفقنا وقد . وتم إرسالها إلى لبنان للطباعةبعدها بأشهر وحين وجدنا ناشراً جديداً تم حينها تحسين التصميم النهائي . المشروع

إن مشروع . نسخة مبدئياً حيث سنوزعها مجاناً لجهات سياسية وألطفال المدارس في مناطق مقصودة 2000على نشر عدد 
 . بة لحملة الوعي التي نقوم بها ويسرنا أنها على وشك االنتهاءكتاب النمر اليمني يتالشى يعتبر مهماً بالنس

5. 

كاميرات المؤسسة الثالثة المتبقية  إحدىبسام يتفحص بطاريات 
)(Reconyx ففي حو. 

هشام عبده يتحمل درجة الحرارة المرتفعة في غابة حوف وهو يتفحص كاميرا 
 )Reconyx(أخرى 
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إننا نركز كمؤسسة على حماية الحيوان الوطني في اليمن وذلك أنه وبكل بساطة أولى أولويات الحماية ما خطب االسم؟ 
بي التي تعيش بانسجام مع من أجل ضمان إدارة مستدامة لقطعان النمر العر"لقد ُعرفنا دوماً بأننا نعمل  .في الوطن العربي

فرائس النمور من آكالت األعشاب واألراضي الخصبة التي تقتات يلح علينا بحماية وهذا " المجتمعات المحلية في اليمن
وباختصار فمن أجل حماية مظلة من . لنموها عليها تلك الحيوانات وكذلك التربة والماء التي تحتاج إليها تلك المجتمعات

ويدرك جميع أصدقاء النمر مثل هذا األمر إال . يتطلب حماية النظام اإليكولوجي بأكملهفإن األمر ر مثالُ الحيوانات كالنم
جميع المجاالت في الحقيقة أكثر وضوحاً وذلك من خالل زيادة مسئولياتنا في حماية البيئة لتغطية  لكعل تأننا نسعى أن نج

 بطلب للحصول على اسمرخصة المؤسسة تقدمنا  الشئون االجتماعيةوزارة العمل و ولهذا السبب، عندما منحتنا. اليمن
وفي الوقت الراهن . مؤسسة حماية الحياة البرية المهددة باالنقراض: بديل وتم إعطاءنا رخصة بذلك ليصبح اسم المؤسسة

لوقت وبعد أن قمنا لكن ومع مضي ااشتهرنا بهذا االسم وأننا سنعمل تحت اسم مؤسسة حماية النمر العربي في اليمن حيث 
وسيكون لهذا االنتقال عدة فوائد منها قدرتنا على أن نعمل . رمز المؤسسة فإننا سننتقل تدريجياً إلى هويتنا الجديدةبتحديث 

المختلفة كعلماء النبات وعلماء  اة البيئة اليمنيون من ذوي التخصصاتكمنصة لمشاريع الحماية والبحث التي يقوم بها حم
يعتبر أهم قضايا الحماية العاجلة هنا إال إن حماية النمر العربي من االنقراض . وعلماء الطيور وغيرهمرية األحياء البح

تغطية الثغر بنشاطات حماية تخدم التنوع البيئي المهدد بالخطر ككل في ) بشكل متزايد(أنها ليست القضية الوحيدة ونعتزم 
 .أرجاء اليمن

يعتبر البحث مرتكزاً هاما لنشاطات المؤسسة ومشاريعها المستقبلية في حوف  :ن وإبنتائج إضافية من حوف وجبل ملحا .6
 .الصور التالية تعتبر صوراً حديثة من المناطق الثالث. وإب وجبل ملحان وال تزال تحصد نتائج نافعة مثمرة

 
 

 

ذات نظام األشعة تحت الحمراء في منطقة خروبت في ) Trailmaster(الخفاش المصري، تم التقاطها بواسطة كاميرا : باتجاه عقارب الساعة من أعال الشمال
بي في وادي غرير في جبل ملحان وأخيراً الوشق الوشق العر). واحدة من الصور الوحيدة التي التقطناها لهذا النوع(وعالن نوبيان في حجالت في حوف . حوف

 مؤسسة حماية  الحياة البرية المهددة باالنقراض/ الحقوق محفوظة لدى مؤسسة حماية النمر العربي في اليمن        .  العربي في شالل جبيالن في أب

في الواقع، هذا هو . ال تشك مطلقا بقدرة مجموعة صغيرة من المواطنين المفكرين والمصممين على تغيير العالم"
 جريت ميدرما - ."ائماالشيء الوحيد الذي يحصل د
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