
 

 

 

 األعساء أصذقاء انًُر انعرتً،

وعهى انرغى يٍ جسايح وصعىتح يهًتُا، إال أَُا ياضىٌ تخطًى حثٍثح َحى هذفُا نسٌادج أعذاد انًُر انعرتً . ٌصادف انٍىو َهاٌح انرتع األول يٍ والدج يؤسستُا

إرا كُت تعرف شخصاً ٌرغة أٌ ٌستهى انُشرج يستقثالً،أرجى أٌ تطهة يُه . ستسودكى َشرتٍ انثانثح تًا حذث فً انشهر انًاضً يٍ أعًال انًؤسسح. فً انًٍٍ

  david@yemenileopard.orgانكتاتح إنً عٍ طرٌق انثرٌذ األنكتروًَ 

. دٌفٍذ. وشكراً  

 

، والدكتور دٌفٌد  دكتور عبد الكرٌم ناشر،عضو مجلس أمناء المؤسسةقام القبل عام ونٌف، : تأكٌدات حدٌثة عن وجود النمر العربً فً الٌمن (1

وفً مكان لم ٌكشف . فً بعض المواقع فً غرب الٌمن مالون، عضو مجموعة الظلفٌات باإلتحاد العالمً لصون الطبٌعة، بإجراء تقوٌم سرٌع 

دٌس الذي ٌعمل فً مركز البٌولوجٌا البٌئٌة بجامعة لشبونة فً النقاب عنه، قاموا بجمع عٌنات براز، تم إرسالها إلى الدكتور كارلوس فٌرنان

لقد قام الدكتور كارلوس فٌرناندٌس، المتخصص فً علم الوراثة، بتحلٌل عٌنات البراز والتعرف على الحمض النووي فً البراز حٌث . البرتغال

العربً فً الجزٌرة العربٌة خارج عمان، وبالتالً ٌؤكد وجود النمر  ٌمثل أحدث تقرٌر ٌؤكد وجود النمر مراأل إن هذا. ثبت أنه ٌعود للنمر العربً

 .وبهذه المناسبة تنوي المؤسسة وضع كامٌرات مراقبة فً تلك المنطقة بأسرع ما ٌمكن.  العربً فً الٌمن

 

       

 

 عقد فً الشارقةتمثٌل المؤسسة فً ورشة العمل ومؤتمرالحفاظ على التنوع الحٌوي فً شبه الجزٌرة العربٌة والمن (2

 

تلقٌت أنا دعوة وكل من عضوي مجلس األمناء الدكتور عبدالكرٌم ناشر والدكتورة مسعى الجمٌلً، لحضور ورشة العمل الحادٌة عشر لصون 

وانات المهددة حٌوانات شبه الجزٌرة العربٌة وقد شاركنا لمدة ٌومٌن فً تدرٌب مكثف عن القائمة الحمراء لإلتحاد العالمً لصون الطبٌعة عن الحً

وبعد راحة مستحقة، شاركنا فً المؤتمر األول من نوعه عن صون التنوع . باإلنقراض؛ وعن نظم المعلومات الجغرافٌة والتخطٌط المنهجً للصون

عاٌة صاحب لقد تم عقد هاتٌن الفعالٌتٌن بتنظٌم من هٌئة البٌئة والمحمٌات الطبٌعٌة بالشارقة وتحت ر. الحٌوي فً شبه الجزٌرة العربٌة

حاكم إمارة الشارقة، علماً بأن العاملٌن فً مركز إكثار الحٌوانات العربٌة المهددة باإلنقراض قد بذلوا الجهد  –السموالدكتور الشٌخ سلطان القاسمً 

رائعة إلقامة عالقات جدٌدة وباإلضافة إلى التدرٌب والعدٌد من المحاضرات الممتازة، فقد أتاحت ورشة العمل والمؤتمر فرصة . األكبر فً التنظٌم

حماٌة "وبالتالً وضع " أمانة النمر العربً"فقد كنا محظوظٌن بلقاء الدكتورة ماراٌكا ٌونجبلود، وهً أول شخص بدأ بتأسٌس . وتعزٌز القائم منها

. على خارطة العالم" النمر العربً
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 تم نشر استراتٌجٌة حماٌة النمر العربً فً شبه الجزٌرة العربٌة (3

إن خطة عمل المؤسسة . مت هٌئة البٌئة والمحمٌات الطبٌعٌة فً الشارقة مؤخراً بنشراستراتٌجٌة حماٌة النمر العربً فً شبه الجزٌرة العربٌةقا

ستراتٌجٌة لقد قدم صاحب السمو الدكتور الشٌخ سلطان القاسمً فً التمهٌد لهذه اإل. متسقة مع مع هذه اإلستراتٌجٌة وسٌتم صقلها لجعلها أكثر توافقاً 

إن العمل على  "كما جاء فً المقدمة . بدون التدخل فإن النمر سٌنقرض من برٌة شبه الجزٌرة العربٌة، كما حدث لألسد والفهد الصٌاد" .... قائالً 

توصٌات هذه اإلستراتٌجٌة  لذا فإنه من الضروري جداً أن تطبق الدول المعنٌة!  ]هو الذي سٌحمً النمر العربً من اإلنقراض  [أرض الواقع فقط 

 .وهذا بالفعل ما تقوم به المؤسسة" دون أي تأخٌر

 

 تحقٌي بعثة بناا القدرات إلى ساانة عمان تممً قدماًا  العمل على (4

وع الحٌوي التقى أعضاء المؤسسة أثناء انعقاد مؤتمر التنوع الحٌوي فً الشارقة بالدكتور أندرو سبالتون، مستشار دٌوان البالط الملكً لصون التن

وال ٌزال الدكتور سبالتون إٌجابٌاً حول إمكانٌة تدرٌب ستة ٌمنٌٌن فً مجال البحوث المٌدانٌة عن النمر العربً فً المحمٌة الطبٌعٌة . بساطنة عمان

فرع مجموعة لقد حصلنا على تبرع سخً من ". سنبذل قصارى جهدنا لكً تتم هذه الزٌارة بأسرع ما ٌمكن" فً جبل سمحان بظفارحٌث أشار 

دوالر مرٌكً لهذه البعثة، إال أن مٌزانٌة الرحلة تتطلب المزٌد وما نزال نسعى للحصول على  3000اإلمارات للتارٌخ الطبٌعً بأبو ظبً مقداره 

. دعم إضافً لتغطٌة تكالٌف هذه المهمة

 

 على الشبكة العالمٌة موقع المؤسسة  (5

والسٌد مارك هٌرست الذي ٌعمل ( دي كً سً)مع السٌد تود كارسون، الذي ٌعمل مع كٌنٌلس وكاتري  فبراٌر كان لً لقاًء مثمراً  3فً ٌوم الثالثاء 

بلوبٌتلس "بالتموٌل وستتولى ( دي كً سً)ستقوم . موقع للمؤسسة على الشبكة العالمٌة وذلك بخصوص إنشاء" بلوبٌتلس سولٌوشنس"مع 

 .العامة للموقع ونأمل أن ٌكون الموقع جاهزاً خالل ستة أشهر لقد اعتمد مجلس األمناء الخارطة. تنفٌذها" سولٌوشنس

    

 

    

 

 كٌف ٌمكنك أن تقدم المساعدة (6

النمر العربً  إن تحقٌق أهداف المؤسسة لزٌادة أعداد النمور العربٌة البرٌة فً الٌمن ٌسٌر جنباً إلى جنب مع الرؤٌة بعٌدة المدى إلستراتٌجٌة حماٌة

بحٌث نتمكن من إدارة مجموعة حٌوٌة ومستدامة من النمور العربٌة، وكذلك فرائسها الطبٌعٌة وموائلها األصلٌة بحٌث : "ٌةفً شبه الجزٌرة العرب

الحاجة العاجلة للمسوح "تشٌر اإلستراتٌجٌة كذلك إلى ". تتعاٌش مع المجتمعات المحلٌة على مدى تواجد هذه النمور فً شبه الجزٌرة العربٌة

من تواجد النمر العربً فً جمٌع المواقع التً ٌحتمل أن تكون أماكن مناسبة لمعٌشته وكذلك لتقوٌم الوضع القائم لجمٌع المجموعات للتأكد المٌدانٌة 

لرؤٌة إن المؤسسة لدٌها ا. ال ٌمكننا اإلنتظار لقدوم خبراء أجانب من الخارج للقٌام بهذه األعمال األساسٌة والواجب تنفٌذها منذ مدة طوٌلة". الثانوٌة

إن الهبات المتواضعة من الشركات، أو . وال ٌنقصنا اآلن سوى الموارد. والمعرفة والعزٌمة إلنقاذ الحٌوان الوطنً للٌمن وحماٌته من اإلنقراض

. نرجو منك أن توصل هذه الكلمة إلى الجمٌع؛ شكراً لك. حتى من متبرع سخً هً كل ما نحتاج إلٌه لتحقٌق أهداف المؤسسة

 

وفً الحقٌقة ذاك هو الشٌئ الوحٌد الذي ٌمكن . فً أن مجموعة صغٌرة من المواانٌن المفكرٌن والملتزمٌن تستاٌع أن تغٌر العالم ما من شك"

 مارجرٌت مٌد." أن ٌحدث

 


