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  أعزائي أصدقاء النمر العربي

وفي حين . نظرة موضوعية بعيدة لنجاحاتنا وفشلنا عملي ا'ول فإنه يجب علينا أن نحددال ناعامبما أننا نختم نصف 
 تقديراً  ا أن ننكر حقيقة أننا > نملك حتى ا?ن> يمكنن سة إ> أنهيھدف جل عملنا إلى ضمان استقرار طويل ا'مد للمؤس

 حيث أننا > نملك بيانات دقيقة نبني" قياسية" ھي ھنا التي نستخدمھا الكلمة الرئيسيةو. يمنلقطعان النمور في ال دقيقاً 

ومن ناحية أخرى فإني  سارةأخباراً  ليست لھذا الشھر كل أخبارنا سترون في ھذا التحديث أنكما و .تقدمنا مدىعليھا 
  البطيء والنكسة التي نواجھھا فإن أعمال المؤسسة > تزال راكدةبالرغم من التقدم  على أمل أن تجدوا

  شكرا لدعمكم واھتمامكم

  ديفيد

لقد كان ھذا الشھر مليئا بالحزن بالنسبة للمؤسسة حيث اضطررنا أن : وداعاً �عضاء مھمين في الھيئة .1
 الدكتورة ماسة لثSثة من أعز أعضاء الھيئة حيث قدم الدكتور عبد الكريم ناشر و" وداعاً "نقول 

  

لقد شعرا باليأس مما حققته المؤسسة وذلك بعد أن عمS بجد ليساعدا على . أبريل 13الجميلي استقالتھما في 
أو أننا وقد عبرا عن إحباطھما فيما يتعلق بنمو المؤسسة البطيء وشعرا بأننا > ندخر جھداً . تأسيس المؤسسة

أن يبقى الدكتور عبد الكريم والدكتورة ماسة صديقان بنحن سعداء و .ة لتحقيق أھدافناكافيمصادر > نستعين ب
صدمة أخرى . سيقومان بالمساھمة بخبراتھما في بحوث حقلية مستقبلية) كما أرجو(للمؤسسة واللذان 

أنھا وبسبب انشغالھا في دراسات طب  الدكتورة أمل الكبسي من شھر مايو حين أخبرتنا 3أصابتنا في 
Sفي اليمن وكعضو في ھيئة  رئيسة مؤسسة حماية الحيوان والنباتستقالة من منصب ا'سنان مضطرة ل

وبالرغم من شدة حزننا على فقد مواھب كبيرة إ> أننا نقدر لھم التضحيات التي  .مؤسسة حماية النمر العربي
 .قدموھا لتأسيس المؤسسة

ريل قامت شركة توتال يمن أب 13في : شركة توتال يمن ل$نتاج وا!ستكشاف تدعم المؤسسة بسخاء .2
وقد تم وضع ثلثي ھذا المبلغ جزئيا في . دو>ر 15.000ل`نتاج وا>ستكشاف بمنح المؤسسة مبلغ قدره 

ونحن حقاً  .الثلث المتبقي كدعم عام خصيصوت البقع المت+شية ونشر كتاب) باستخدام ا'وفست(طباعة 
 .المؤسسة ونشاطاتھا ممتنون dدارة شركة توتال يمن على مساھمتھا في دعم

  

 مؤسسة حماية النمر العربي في اليمن

 7069: ب.ص

 الجمھورية اليمنية  –صنعاء 

 +967 733916928: جوال

 +967- 1-370193: فاكس

  contact@yemenileopard.org :بريد إلكتروني

ع المجتمعات مبانسجام التي تقطن النمر العربي  لقطعانالعمل من أجل ضمان إدارة مستدامة "
 "  المحلية في اليمن

 "أصدقاء النمر العربي"
 !مئات ا'عضاء حول العالم

 م2010 مايو 18 :6تحديث رقم 
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أبريل تبرع  25في : شركة التبغ والكبريت الوطنية تحافظ على استمرار المؤسسة بقوة .3

الشيخ توفيق صالح عبد هللا صالح رئيس شركة التبغ والكبريت الوطنية للمؤسسة بمبلغ 
إن . نفقات وأنشطة المؤسسةكدعم ل) دو>ر 17.700بما يعادل (لایر يمني  4.000.000

 .م الشيخ المستمر مھم لبقاء المؤسسة واستقرارھا وتأثيرھا ونحن نقدر له ذلكدع

من المؤسسة ووزارة المياه ابريل قام فريق مكون  28في يوم ا'ربعاء  :رحلة إلى وداعة .4
ة ومكتب عمران لھيئة حماية البيئة بزيارة إلى الضلعين في وداعة وھي مديرية والبيئ

حيث أنھا منشأ وأصل لبحثنا نطقة مھمة وتعتبر وداعة م .فرعية بالقرب من منطقة خمر
وتبع ذلك زيارة بعد أسبوع من الزيارة ا'ولى  .عبر مر ا'عوامجميع النمور البرية التي تم العثور عليھا في اليمن 

وعلى . يهلمكتب صنعاء في ھيئة حماية البيئة حيث وجدوا آثارا يعتقدون بأنھا لنمور و> يزال تقريرھم غير مفصول ف
لطلب تقرير عن زيارة المؤسسة ھذه . به في ھذا الموقع الحاسم الرغم من ذلك فھناك الكثير مما يجب علينا القيام

 contact@yemenileopard.org: أرجو إرسال طلب على العنوان التالي

 

 :ن صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحيةالموافقة على منح المؤسسة دعماً م .5

  

لقد سررنا حين أخبرنا مدير صندوق محمد بن  
ايد للمحافظة على الكائنات الحية ز
)www.mbzspeciesconservation.org (

أن ھيئة صندوق  أبريل 29السيد نيكو>س في 
دو>ر  25.000بن زايد وافقوا على طلبنا بدعم 

حث يتعلق بالنمر العربي في محمية للقيام بعمل ب
وقد جاء الدعم في الوقت المناسب حيث وقعت الجمھورية اليمنية وسلطنة عمان على مذكرة تفاھم   .حوف في محافظة المھرة

وستمد المؤسسة يد العون ليحقق . بخصوص التعاون اdداري لمحمية منطقة حوف ومحمية جبل سمحان الطبيعية في عمان
الوظيفة ا'ولى لحماية المنطقة الحدودية في الجزيرة العربية وسيعيننا دعم صندوق محمد بن زايد للحوصل على ن ھذان الجانبا

 .رجوةممعلومات تمكننا من تقوية ھذه النتيجة ال

انقاذ  برنامج"منذ النشأة ا'ولى للمؤسسة باسم : أخبار الحياة البرية في الشرق ا�وسط تستمر في مساعدة المؤسسة .6
إن عملية جمع . نشرة أخبار الحياة  البرية في الشرق ا'وسطتحرير اقتصر دعم المؤسسة على فريق " ربينمر العال

وتقديم إعSنات وتوزيع نشرات ونشر مقا>ت واقتراح استراتيجيات تعتبر  البقع المت+شيةالدعم من أجل مشروع 
ولSشتراك في . ساعدة المؤسسة خSل السنوات الماضيةأمثلة بسيطة لجھود توم و ثيري بيلي و ديكSن و كريس في م

ية في الشرق ا'وسط أو نشرة الحياة البر
 لتحميل أحدث نشراتھا عن المؤسسة بصيغة

PDF ) برجاء قم بزيارة ) 4العدد  4المجلد
 www.wmenews.com: الرابط التالي

 

ت المؤسسة حصل: دار ضيافة المؤسسة .7
غرفتي نوم دار ضيافة مكونة من مؤخراً على 

ر كجزء تابع لمكتب المؤسسة وسكن للباحثين الذين يأتون احيث يتم استخدام الد. في منطقة حدة في صنعاءمفروشة 
نرحب بأصدقاء المؤسسة >ستخدام الدار عندما تكون شاغرة عند قدومھم إلى صنعاء في و .في زيارة المؤسسة

وأجور  ا'غراض المستخدمةكلفة و ـّدر مساھمتكم وتعاونكم في اdيجارنقصيرة وبدون أي مقابل رغم أننا زيارات ق
 .733916928إن اردتم حجز الدار فارجو أن تتصلوا مسبقاً على الرقم . الصيانة

مراقبة نوع لقد قام السيد ھانس العامل مع مؤسسة ھامبرق بشراء كاميرا : كاميرا مراقبة جديدة لمنطقة ملحان .8
)Dorr bolyguard ( عبر مجموعة قريفن بالرغم لى صنعاء ألمانيا إوقد تم إرسال المعدات عبر شركة فيديكس من

ويسرنا أن نتمكن من مساعدة السيد ھانس وباحثه السيد ناصر . خر الشحنة بسبب الحادث البركاني في آيسلندمن تأ
 .احمد قاسم في جبل ملحان
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مايو الشھر السادس منذ أن تسجلت المؤسسة رسمياً في وزارة الشئون ا>جتماعية والعمل  18يعتبر  :التقييم السنوي .9
إن تحقيقنا لمھامنا يعتمد . وأظنھا الفرصة المناسبة 'ن أعكس صورة توضيحية صادقة عن ا'عمال التي تقوم بھا المؤسسة

السعي لحماية ) بية النمور في اليمن وأخيراً جمستوى ترتحسين )رفع مستوى الوعي ب) أ: على مجا>ت ثSث وھي
 .دعونا نختبر ھذه الثSث المجا>ت كل على حدة.  النمور البرية

 رفع مستوى الوعي  . أ

 
  التعليق +/-  النشاط

نشر مقالة عن المؤسسة نشرته صحيفة يمن تودي  •
  2010في شھر يناير 

نشرة أخرى تابعة للنشرة ا'ولى نشرت في نشرة   •
  ن النمر العربيشھر أبريل ع

على الموقع نسخة باdضافة إلى نسخة  15000تم توزيع  +
ومن المتوقع أن تؤثر ھذه النسخ على صانعي  .في اdنترنت

التأثير لن يكون كبيراً حيث أن  القرار بالرغم من أن
وقد تم . تنشر باللغة اdنجليزية Yemen Todayصحيفة 

  لتنوع البيئيتوزيع عدد شھر يناير في مؤتمر الشارقة ل

على عدد قليل توزيع تحديثات شھرية تصدرھا المؤسسة 
لكنھا ذو احتمالية ) 8نسخة في الوقت الراھن 168(

  ھادفة اكبر

متوفر للتحميل من موقع أخبار الحياة  توزيع محدود ولكنه  +
البرية في الشرق ا'وسط بالنسختين العربية و ا>نجليزية 

  )انظر اسفل(

توزيع مقال عن المؤسسة تم نشره في شھر مارس 
في أخبار الحياة البرية في الشرق ) 4العدد 4النسخة (

  ا'وسط

مع  )نسخة 1000(وزعت على جمھور بصورة ھادفة اكبر   +
نسخة على موقع على اdنترنت ذات قائمة بريدية تحتوي 

باللغتين ) انظر لvعلى(عنوان بريدي  7500على أكثر من 
  ة واdنجليزيةالعربي

مياه شمSن  على علب) بالعربي(للنمر العربي  ملصقات
ملصق على أن توزع على جميع مليون  6بما يقارب 

  أرجاء البSد

  ليست جاھزة بعد  +

  تقدم بطيء لتجھيز موقع المؤسسة

www.yemenileopard.org 

ر وھناك نسخة إنجليزية من المفترض أن محتوى قيد التطوي  +\- 
 )من المحتمل أن تتأخر(تكون جاھزة في آخر شھر يونيو 

تمت تجھيز ترجمة لبعض (كما تم التخطيط لنسخة عربية 
  )المحتويات

من الصور ذات المعايير العالية % 25تم تجھيز حوالي   - +  النمر العربي: البقع المت+شيةتقدم بطيء نحو 
دو>ر 'جل النشر موجودة حالياً  15000مبلغ جداً، كما ان 

  كما أننا > زلنا نبتعد كثيرا عن تنفيذ ھذا المشروع

وقد تم تطوير بعض الوسائل . نعمل في الوقت الحالي على عدد من المبادرات الھادفة لرفع مستوى الوعي: نشاطات مستقبلية
حيث وقد تصميم ھذه الوسائل ليسھل نقلھا إلى محافظات أخرى  تيونيو في محافظة المحوي 7عليھا في ورشة ستقام في للعمل 

علماً بأن ھناك برامج تلفزيونية حول المؤسسة وحماية النمر العربي في اليمن يدور النقاش  .كعمران وشبوة وجبل برع وغيرھا
واقع عربية حيث ان الغالبية العظمى مكما تم النقاش على نشر أعمال المؤسسة في . أو تطوير في بلدين اثنين\حولھا حالياً و كذلك

وعلى كل حال فإن . إن تفاصيل المبادرات المذكورة أعSه لم يتم إكمالھا لذا فمن المبكر مناقشتھا .يقرأون الصحف العربية
  .المؤسسة تعمل على بشكل فعال على تطوير تلك الوسائل التي من شأنھا إظھار ھذه المواضيع لتلفت انتباه جمھور أوسع

بالرغم من أن المؤسسة مستمرة dظھار مھامھا للعامة فإن ھناك اشياء كثيرة مما يمكننا ان نفعلھا أو مما يجب علينا فعله  :لخاتمةا
  .يمنيين الذي > يقرأون إ> ما كتب باللغة العربيةوخصوصا لنصل إلى ال

  

  

  

    

  

  

  

  

  
  

 مت+شيةصورة من كتاب البقع ال 1شكل رقم
 واحدة من نماذج عدنان جمعان في دعم الكتاب بلصور
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  نزيادة نسبة نجاح تربية النمور المأسورة في اليم) ب

  

زيارة المؤسسة الرسمية لحديقة حيوان صنعاء  •
  ديسمبر 11في 

زيارة غير رسمية لحديقة حيوان صنعاء مع  •
 ديسمبر 28عدد من المسئولين في 

مقابلة مجموعة متطوعة للعمل في حديقة  •
  مارس 29الحيوان في 

ليس ھناك أي تقدم تم إنجازه في حديقة الحيوان في   - 
ما لم نملك الوقت  صنعاء ولن يكون ھناك أي تقدم

والكادر والموارد التي من شأنھا أن تقدونا لتجاوز ھذا 
  تجاوز كلفة المشروع وكذلك  العائقة المعضلة

حديقة الحيوان في تعز في لزيارة غير رسمية للمؤسسة 
  ديسمبر 29

  تم احراز تقدم يسير في حديقة الحيوان بتعز  - 

ھذا يتضمن تسھيل افتتاح مركز و. قيد التنفيذ > تزال الحيوان في صنعاء وتعز إن جميع نشاطاتنا في حديقة: نشاطات مستمرة
التوعية في حديقة الحيوان في صنعاء لتقديم برنامج توعية نوعية للعامة ولنقوم بتوسيع سياجات النمور وبناء قدرات لموظفي 

  .الحديقة وتحسين تغذية النمور وغير ذلك

نمر في كل  28؛ فإن الــ على كل .ھادفاً في واحدة من حدائق الحيوان في اليمنليكون لھا تأثيراً  المؤسسة حالياً  تتوسع: الخاتمة
  .مھماً جداً  أمراً  على توعية العامة يعتبر ليكون لھم القدرة موظفي الحدائق بناء مساكن لھا وتأھيلمن حديقتي صنعاء وتعز تم 

  

 السعي لحماية أفضل) ج  

 3ديسمبر وحتى  30ن بدءا من تقييم سريع في جبل ملحا

  يناير

  نتائج واعدة وكاميرتي مراقبة   +

  فشلت بالحصول على كاميرا مراقبة كما كنا نرجو  - +/  فبراير 25زيارة ميدانية إلى حجة في 

حصلنا على رؤية حول ا'حداث الحالية ولكن النتائج   - +/  أبريل 28زيارة ميدانية إلى وداعة في 
  النھاية غير مؤكدة

  في انتظار استSم معدات لدراسة حقلية في جبل برع  +  طلب دعم ناجح إلى مؤسسة وايلد آيديا

طلب دعم ناجح لصندوق محمد بن زايد لحماية الحياة 
  البرية

  أكبر مشروع دعم تم تقديمه للمؤسسة  +

بناء قدرات لسبع من الباحثين الحقليين في اليمن وللمدير 
بل سمحان الطبيعية في التنفيذي للمؤسسة في محمية ج

  ظفار في سلطنة عمان

تم اتخاذ جميع اdجراءات ا'ساسية لضمان القيام بھذه   - +/
يعتبر أصدقاءنا في عمان متعاونون . الدورة التدريبية

دو>ر من غرفة أبو  3000حيث قدموا لنا دعماً بمبلغ 
على كل فإن . ظبي لمجموعة اdمارات للتاريخ الطبيعي

  .أو التدريب يعتبر بطيءموعد التمرين 

 > ينبغي. تزال قيد التطوير > وآخرييزا>ن معلقان  لدى المؤسسة طلبا دعم كبيران قيد المراجعة وآخران >: نشاطات مستمرة

  .ولكن التغذية الرجعية ا'ساسية لطلب دعم أكبر يعتبر إيجابياً بشكل أكبر" عصفور في اليد"أن نعتبر طلب الدعم كما يقال 

إقناع ) أ: فقط إذا قمنا بما يليويعتبر إلى حد كبير أمراً معقداً يمكننا أن نحققه . ھذا يعتبر أھم عامل لما نحاول أن نحققه: لخاتمةا
إقناع صانعوا القرار السياسي بتوسعة شبكة المنطقة المحمية )العامة وصانعوا القرار السياسي أن ھدف المؤسسة ھدف سامي ب

بناء قدرات لحماية الباحثين المحليين ) ھـ. وفرائسھاإيقاف المتاجرة بالنمور ) طياد لنمور وكذا فرائسھا دمنع اص) في اليمن ج
الحصول على دعم ) العمل على مجموعة شاملة لدراسة تفصيلية في أرجاء البلد ز) و والمراقبين والمتخصصين في الحماية

ننا نبعد عن تحقيق أھداف المؤسسة إ> أنني اعتقد أن نتائج ا'شھر الست وبالرغم من أ. >ستمرار بقاء المؤسسة ودعم نشاطاتھا
 .ا'ولى للمؤسسة توحي إلى أننا نسير في الطريق الصحيح وأننا نتقدم بشكل ملحوظ

 

: ھل ھذا كافي؟ الجواب.  دو>ر كدعم 60000منذ التحديث ا'خير فقد استلمت المؤسسة ما يقارب : م+حظة حول المال .10

< .dيين الدو>راتSإننا نعمل بطريقة . نجاز مھام المؤسسة بنجاح فإن ذلك قد يستغرق عقودا وعددا من العمال وم
لدينا ما يمكن أن نصنع به بداية جيدة وإن كان يعتبر طريقة مناسبة فإنه > يمكننا أن . حصيفة بقدر اdمكان وبذا نحرز تقدماً 

ا تبرعات للمؤسسة أو ينون تقديم دعم لھا أقول لھم اطمئنوا فإن أموالكم تنفق في وفي الوقت نفسه أقول للذين قدمو .نستريح
والبحوث ونحن نعتمد على الشركات الداعمة لتغطية التكاليف اdدارية  .ا'شياء التي تحتاج إليھا المؤسسة بشكل كبير
 .ونعتمد على منح الحماية لتمويل المشاريع

 

 
في الواقع، ھذا ھو الشيء الوحيد الذي . � تشك مطلقا بقدرة مجموعة صغيرة من المواطنين المفكرين والمصممين على تغيير العالم"

 مارجريت ميد -." يحصل دائما


