ﻣؤسسة حماية النمر العربي في اليمن
ص.ب7069 :
صنعاء – الجمھورية اليمنية
جوال+967 733916928 :
فاكس+967-1-370193 :
بريد إلكترونيcontact@yemenileopard.org :

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

"أصدقاء النمر العربي"

ﻣئات األعضاء حول العالم!
تحديث رقم  18 :6مايو 2010م

أعزائي أصدقاء النمر العربي
بما أننا نختم نصف عاﻣنا العملي األول فإنه يجب علينا أن نحدد نظرة ﻣوضوعية بعيدة لنجاحاتنا وفشلنا .وفي حين
يھدف جل عملنا إلى ضمان استقرار طويل األﻣد للمؤسسة إال أنه ال يمكننا أن ننكر حقيقة أننا ال نملك حتى اآلن تقديراً
دقيقا ً لقطعان النمور في اليمن .والكلمة الرئيسية التي نستخدﻣھا ھنا ھي "قياسية" حيث أننا ال نملك بيانات دقيقة نبني
عليھا ﻣدى تقدﻣنا .وكما سترون في ھذا التحديث أن كل أخبارنا لھذا الشھر ليست أخباراً سارة وﻣن ناحية أخرى فإني
على أﻣل أن تجدوا بالرغم ﻣن التقدم البطيء والنكسة التي نواجھھا فإن أعمال المؤسسة ال تزال راكدة
شكرا لدعمكم واھتماﻣكم
ديفيد
 .1وداعا ً ألعضاء مھمين في الھيئة :لقد كان ھذا الشھر ﻣليئا بالحزن بالنسبة للمؤسسة حيث اضطررنا أن
نقول "وداعا ً" لثالثة ﻣن أعز أعضاء الھيئة حيث قدم الدكتور عبد الكريم ناشر والدكتورة ﻣاسة

الجميلي استقالتھما في  13أبريل .لقد شعرا باليأس ﻣما حققته المؤسسة وذلك بعد أن عمال بجد ليساعدا على
تأسيس المؤسسة .وقد عبرا عن إحباطھما فيما يتعلق بنمو المؤسسة البطيء وشعرا بأننا ال ندخر جھداً أو أننا
ال نستعين بمصادر كافية لتحقيق أھدافنا .ونحن سعداء بأن يبقى الدكتور عبد الكريم والدكتورة ﻣاسة صديقان
للمؤسسة واللذان )كما أرجو( سيقوﻣان بالمساھمة بخبراتھما في بحوث حقلية ﻣستقبلية .صدﻣة أخرى
أصابتنا في  3ﻣن شھر ﻣايو حين أخبرتنا الدكتورة أﻣل الكبسي أنھا وبسبب انشغالھا في دراسات طب
األسنان ﻣضطرة لالستقالة ﻣن ﻣنصب رئيسة ﻣؤسسة حماية الحيوان والنبات في اليمن وكعضو في ھيئة
ﻣؤسسة حماية النمر العربي .وبالرغم ﻣن شدة حزننا على فقد ﻣواھب كبيرة إال أننا نقدر لھم التضحيات التي
قدﻣوھا لتأسيس المؤسسة.
 .2شركة توتال يمن لإلنتاج واالستكشاف تدعم المؤسسة بسخاء :في  13أبريل قاﻣت شركة توتال يمن
لإلنتاج واالستكشاف بمنح المؤسسة ﻣبلغ قدره  15.000دوالر .وقد تم وضع ثلثي ھذا المبلغ جزئيا في
طباعة )باستخدام األوفست( ونشر كتاب البقع المتالشية وتخصيص الثلث المتبقي كدعم عام .ونحن حقا ً
ﻣمتنون إلدارة شركة توتال يمن على ﻣساھمتھا في دعم المؤسسة ونشاطاتھا.
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 .3شركة التبغ والكبريت الوطنية تحافظ على استمرار المؤسسة بقوة :في  25أبريل تبرع
الشيخ توفيق صالح عبد ﷲ صالح رئيس شركة التبغ والكبريت الوطنية للمؤسسة بمبلغ
 4.000.000﷼ يمني )بما يعادل  17.700دوالر( كدعم لنفقات وأنشطة المؤسسة .إن
دعم الشيخ المستمر ﻣھم لبقاء المؤسسة واستقرارھا وتأثيرھا ونحن نقدر له ذلك.
 .4رحلة إلى وداعة :في يوم األربعاء  28ابريل قام فريق ﻣكون ﻣن المؤسسة ووزارة المياه
والبيئة وﻣكتب عمران لھيئة حماية البيئة بزيارة إلى الضلعين في وداعة وھي ﻣديرية
فرعية بالقرب ﻣن ﻣنطقة خمر .وتعتبر وداعة ﻣنطقة ﻣھمة لبحثنا حيث أنھا ﻣنشأ وأصل
جميع النمور البرية التي تم العثور عليھا في اليمن عبر ﻣر األعوام .وتبع ذلك زيارة بعد أسبوع ﻣن الزيارة األولى
لمكتب صنعاء في ھيئة حماية البيئة حيث وجدوا آثارا يعتقدون بأنھا لنمور وال يزال تقريرھم غير ﻣفصول فيه .وعلى
الرغم ﻣن ذلك فھناك الكثير ﻣما يجب علينا القيام به في ھذا الموقع الحاسم .لطلب تقرير عن زيارة المؤسسة ھذه
أرجو إرسال طلب على العنوان التاليcontact@yemenileopard.org :
 .5الموافقة على منح المؤسسة دعما ً من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية:
لقد سررنا حين أخبرنا ﻣدير صندوق ﻣحمد بن
زايد للمحافظة على الكائنات الحية
)(www.mbzspeciesconservation.org
السيد نيكوالس في  29أبريل أن ھيئة صندوق
بن زايد وافقوا على طلبنا بدعم  25.000دوالر
للقيام بعمل بحث يتعلق بالنمر العربي في ﻣحمية
حوف في ﻣحافظة المھرة .وقد جاء الدعم في الوقت المناسب حيث وقعت الجمھورية اليمنية وسلطنة عمان على ﻣذكرة تفاھم
بخصوص التعاون اإلداري لمحمية ﻣنطقة حوف وﻣحمية جبل سمحان الطبيعية في عمان .وستمد المؤسسة يد العون ليحقق
ھذان الجانبان الوظيفة األولى لحماية المنطقة الحدودية في الجزيرة العربية وسيعيننا دعم صندوق ﻣحمد بن زايد للحوصل على
ﻣعلوﻣات تمكننا ﻣن تقوية ھذه النتيجة المرجوة.
 .6أخبار الحياة البرية في الشرق األوسط تستمر في مساعدة المؤسسة :ﻣنذ النشأة األولى للمؤسسة باسم "برناﻣج انقاذ
النمر العربي" اقتصر دعم المؤسسة على فريق تحرير نشرة أخبار الحياة البرية في الشرق األوسط .إن عملية جمع
الدعم ﻣن أجل ﻣشروع البقع المتالشية وتقديم إعالنات وتوزيع نشرات ونشر ﻣقاالت واقتراح استراتيجيات تعتبر
أﻣثلة بسيطة لجھود توم و ثيري بيلي و ديكالن و كريس في ﻣساعدة المؤسسة خالل السنوات الماضية .ولالشتراك في
نشرة الحياة البرية في الشرق األوسط أو
لتحميل أحدث نشراتھا عن المؤسسة بصيغة
) PDFالمجلد  4العدد  (4برجاء قم بزيارة
الرابط التاليwww.wmenews.com :
 .7دار ضيافة المؤسسة :حصلت المؤسسة
ﻣؤخراً على دار ضيافة ﻣكونة ﻣن غرفتي نوم
ﻣفروشة في ﻣنطقة حدة في صنعاء .حيث يتم استخدام الدار كجزء تابع لمكتب المؤسسة وسكن للباحثين الذين يأتون
في زيارة المؤسسة .ونرحب بأصدقاء المؤسسة الستخدام الدار عندﻣا تكون شاغرة عند قدوﻣھم إلى صنعاء في
زيارات قصيرة وبدون أي ﻣقابل رغم أننا نقـ ّدر ﻣساھمتكم وتعاونكم في اإليجار وكلفة األغراض المستخدﻣة وأجور
الصيانة .إن اردتم حجز الدار فارجو أن تتصلوا ﻣسبقا ً على الرقم .733916928
 .8كاميرا مراقبة جديدة لمنطقة ملحان :لقد قام السيد ھانس العاﻣل ﻣع ﻣؤسسة ھاﻣبرق بشراء كاﻣيرا ﻣراقبة نوع
) (Dorr bolyguardوقد تم إرسال المعدات عبر شركة فيديكس ﻣن ألمانيا إلى صنعاء عبر ﻣجموعة قريفن بالرغم
ﻣن تأخر الشحنة بسبب الحادث البركاني في آيسلند .ويسرنا أن نتمكن ﻣن ﻣساعدة السيد ھانس وباحثه السيد ناصر
احمد قاسم في جبل ﻣلحان.
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 .9التقييم السنوي :يعتبر  18ﻣايو الشھر السادس ﻣنذ أن تسجلت المؤسسة رسميا ً في وزارة الشئون االجتماعية والعمل
وأظنھا الفرصة المناسبة ألن أعكس صورة توضيحية صادقة عن األعمال التي تقوم بھا المؤسسة .إن تحقيقنا لمھاﻣنا يعتمد
على ﻣجاالت ثالث وھي :أ( رفع ﻣستوى الوعي ب(تحسين ﻣستوى تربية النمور في اليمن وأخيراً ج( السعي لحماية
النمور البرية .دعونا نختبر ھذه الثالث المجاالت كل على حدة.
أ .رفع مستوى الوعي

•
•

النشاط
نشر ﻣقالة عن المؤسسة نشرته صحيفة يمن تودي
في شھر يناير 2010
نشرة أخرى تابعة للنشرة األولى نشرت في نشرة
شھر أبريل عن النمر العربي

توزيع تحديثات شھرية تصدرھا المؤسسة على عدد قليل
) 168نسخة في الوقت الراھن (8لكنھا ذو احتمالية
ھادفة اكبر
توزيع ﻣقال عن المؤسسة تم نشره في شھر ﻣارس
)النسخة  4العدد (4في أخبار الحياة البرية في الشرق
األوسط
ﻣلصقات للنمر العربي )بالعربي( على علب ﻣياه شمالن
بما يقارب  6ﻣليون ﻣلصق على أن توزع على جميع
أرجاء البالد
تقدم بطيء لتجھيز ﻣوقع المؤسسة
www.yemenileopard.org

-/+
+

+

+

+

التعليق
تم توزيع  15000نسخة باإلضافة إلى نسخة على الموقع
في اإلنترنت .وﻣن المتوقع أن تؤثر ھذه النسخ على صانعي
القرار بالرغم ﻣن أن التأثير لن يكون كبيراً حيث أن
صحيفة  Yemen Todayتنشر باللغة اإلنجليزية .وقد تم
توزيع عدد شھر يناير في ﻣؤتمر الشارقة للتنوع البيئي
توزيع ﻣحدود ولكنه ﻣتوفر للتحميل ﻣن ﻣوقع أخبار الحياة
البرية في الشرق األوسط بالنسختين العربية و االنجليزية
)انظر اسفل(
وزعت على جمھور بصورة ھادفة اكبر ) 1000نسخة( ﻣع
نسخة على ﻣوقع على اإلنترنت ذات قائمة بريدية تحتوي
على أكثر ﻣن  7500عنوان بريدي )انظر لألعلى( باللغتين
العربية واإلنجليزية
ليست جاھزة بعد

\ +ﻣحتوى قيد التطوير وھناك نسخة إنجليزية ﻣن المفترض أنتكون جاھزة في آخر شھر يونيو )ﻣن المحتمل أن تتأخر(
كما تم التخطيط لنسخة عربية )تمت تجھيز ترجمة لبعض
المحتويات(
تم تجھيز حوالي  %25ﻣن الصور ذات المعايير العالية
-+
تقدم بطيء نحو البقع المتالشية :النمر العربي
جداً ،كما ان ﻣبلغ  15000دوالر ألجل النشر ﻣوجودة حاليا ً
كما أننا ال زلنا نبتعد كثيرا عن تنفيذ ھذا المشروع
نشاطات مستقبلية :نعمل في الوقت الحالي على عدد ﻣن المبادرات الھادفة لرفع ﻣستوى الوعي .وقد تم تطوير بعض الوسائل
للعمل عليھا في ورشة ستقام في  7يونيو في ﻣحافظة المحويت حيث وقد تصميم ھذه الوسائل ليسھل نقلھا إلى ﻣحافظات أخرى
كعمران وشبوة وجبل برع وغيرھا .علما ً بأن ھناك براﻣج تلفزيونية حول المؤسسة وحماية النمر العربي في اليمن يدور النقاش
حولھا حاليا ً و كذلك\أو تطوير في بلدين اثنين .كما تم النقاش على نشر أعمال المؤسسة في ﻣواقع عربية حيث ان الغالبية العظمى
يقرأون الصحف العربية .إن تفاصيل المبادرات المذكورة أعاله لم يتم إكمالھا لذا فمن المبكر ﻣناقشتھا .وعلى كل حال فإن
المؤسسة تعمل على بشكل فعال على تطوير تلك الوسائل التي ﻣن شأنھا إظھار ھذه المواضيع لتلفت انتباه جمھور أوسع.
الخاتمة :بالرغم ﻣن أن المؤسسة ﻣستمرة إلظھار ﻣھاﻣھا للعاﻣة فإن ھناك اشياء كثيرة ﻣما يمكننا ان نفعلھا أو ﻣما يجب علينا فعله
وخصوصا لنصل إلى اليمنيين الذي ال يقرأون إال ﻣا كتب باللغة العربية.

واحدة من نماذج عدنان جمعان في دعم الكتاب بلصور

شكل رقم 1صورة من كتاب البقع المتالشية
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ب( زيادة نسبة نجاح تربية النمور المأسورة في اليمن
-

ليس ھناك أي تقدم تم إنجازه في حديقة الحيوان في
صنعاء ولن يكون ھناك أي تقدم ﻣا لم نملك الوقت
والكادر والموارد التي ﻣن شأنھا أن تقدونا لتجاوز ھذا
المعضلة العائقة وكذلك تجاوز كلفة المشروع

+

نتائج واعدة وكاﻣيرتي ﻣراقبة

-/+
-/+

فشلت بالحصول على كاﻣيرا ﻣراقبة كما كنا نرجو
حصلنا على رؤية حول األحداث الحالية ولكن النتائج
النھاية غير ﻣؤكدة
في انتظار استالم ﻣعدات لدراسة حقلية في جبل برع
أكبر ﻣشروع دعم تم تقديمه للمؤسسة

• زيارة المؤسسة الرسمية لحديقة حيوان صنعاء
في  11ديسمبر
• زيارة غير رسمية لحديقة حيوان صنعاء ﻣع
عدد ﻣن المسئولين في  28ديسمبر
• ﻣقابلة ﻣجموعة ﻣتطوعة للعمل في حديقة
الحيوان في  29ﻣارس
تم احراز تقدم يسير في حديقة الحيوان بتعز
زيارة غير رسمية للمؤسسة لحديقة الحيوان في تعز في
 29ديسمبر
نشاطات مستمرة :إن جميع نشاطاتنا في حديقة الحيوان في صنعاء وتعز ال تزال قيد التنفيذ .وھذا يتضمن تسھيل افتتاح ﻣركز
التوعية في حديقة الحيوان في صنعاء لتقديم برناﻣج توعية نوعية للعاﻣة ولنقوم بتوسيع سياجات النمور وبناء قدرات لموظفي
الحديقة وتحسين تغذية النمور وغير ذلك.
الخاتمة :تتوسع المؤسسة حاليا ً ليكون لھا تأثيراً ھادفا ً في واحدة ﻣن حدائق الحيوان في اليمن .على كل؛ فإن الــ  28نمر في كل
ﻣن حديقتي صنعاء وتعز تم بناء ﻣساكن لھا وتأھيل ﻣوظفي الحدائق ليكون لھم القدرة على توعية العاﻣة يعتبر أﻣراً ﻣھما ً جداً.
ج( السعي لحماية أفضل
تقييم سريع في جبل ﻣلحان بدءا ﻣن  30ديسمبر وحتى 3
يناير
زيارة ﻣيدانية إلى حجة في  25فبراير
زيارة ﻣيدانية إلى وداعة في  28أبريل
طلب دعم ناجح إلى ﻣؤسسة وايلد آيديا
طلب دعم ناجح لصندوق ﻣحمد بن زايد لحماية الحياة
البرية
بناء قدرات لسبع ﻣن الباحثين الحقليين في اليمن وللمدير
التنفيذي للمؤسسة في ﻣحمية جبل سمحان الطبيعية في
ظفار في سلطنة عمان

+
+

تم اتخاذ جميع اإلجراءات األساسية لضمان القيام بھذه
-/+
الدورة التدريبية .يعتبر أصدقاءنا في عمان ﻣتعاونون
حيث قدﻣوا لنا دعماً بمبلغ  3000دوالر ﻣن غرفة أبو
ظبي لمجموعة اإلﻣارات للتاريخ الطبيعي .على كل فإن
ﻣوعد التمرين أو التدريب يعتبر بطيء.
نشاطات مستمرة :لدى المؤسسة طلبا دعم كبيران قيد المراجعة وآخران ال يزاالن ﻣعلقان وآخري ال تزال قيد التطوير .ال ينبغي
أن نعتبر طلب الدعم كما يقال "عصفور في اليد" ولكن التغذية الرجعية األساسية لطلب دعم أكبر يعتبر إيجابيا ً بشكل أكبر.
الخاتمة :ھذا يعتبر أھم عاﻣل لما نحاول أن نحققه .ويعتبر إلى حد كبير أﻣراً ﻣعقداً يمكننا أن نحققه فقط إذا قمنا بما يلي :أ( إقناع
العاﻣة وصانعوا القرار السياسي أن ھدف المؤسسة ھدف ساﻣي ب(إقناع صانعوا القرار السياسي بتوسعة شبكة المنطقة المحمية
في اليمن ج( ﻣنع اصطياد لنمور وكذا فرائسھا د( إيقاف المتاجرة بالنمور وفرائسھا .ھـ( بناء قدرات لحماية الباحثين المحليين
والمراقبين والمتخصصين في الحماية و( العمل على ﻣجموعة شاﻣلة لدراسة تفصيلية في أرجاء البلد ز( الحصول على دعم
الستمرار بقاء المؤسسة ودعم نشاطاتھا .وبالرغم ﻣن أننا نبعد عن تحقيق أھداف المؤسسة إال أنني اعتقد أن نتائج األشھر الست
األولى للمؤسسة توحي إلى أننا نسير في الطريق الصحيح وأننا نتقدم بشكل ﻣلحوظ.

 .10مالحظة حول المال :ﻣنذ التحديث األخير فقد استلمت المؤسسة ﻣا يقارب  60000دوالر كدعم .ھل ھذا كافي؟ الجواب:
ال .إلنجاز ﻣھام المؤسسة بنجاح فإن ذلك قد يستغرق عقودا وعددا ﻣن العمال وﻣاليين الدوالرات .إننا نعمل بطريقة
حصيفة بقدر اإلﻣكان وبذا نحرز تقدﻣا ً .لدينا ﻣا يمكن أن نصنع به بداية جيدة وإن كان يعتبر طريقة ﻣناسبة فإنه ال يمكننا أن
نستريح .وفي الوقت نفسه أقول للذين قدﻣوا تبرعات للمؤسسة أو ينون تقديم دعم لھا أقول لھم اطمئنوا فإن أﻣوالكم تنفق في
األشياء التي تحتاج إليھا المؤسسة بشكل كبير .ونحن نعتمد على الشركات الداعمة لتغطية التكاليف اإلدارية والبحوث
ونعتمد على ﻣنح الحماية لتمويل المشاريع.

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

شركة توتال يمن لالستكشاف واإلنتاج تدعم حماية النمر العربي في اليمن

