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الناس، إجازة سعٌدة؛ كما  لكلٌتمنى القائمون على مؤسسة حماٌة النمر العربً لألصدقاء والداعمٌن، وبالتأكٌد ": عٌد سعٌد وكل عام وأنتم بخٌر. "1

 .أو كبٌرة بمختلف أحجامها صغٌرة كانت التً تشاركنا مسكننا الوحٌد نتمنى لهم حٌاة سعٌدة وآمنة ورغٌدة ُتقضى بانسجام مع كل الكائنات الحٌة

بالرغم من استمرارنا فً البحث عن حلول متعددة للتحدٌات التً تواجه المؤسسة من حٌث : طلب تم تقدٌمه على موقع كٌكستارتر" دعم العامة. "2

هً آلٌة مستخدمة " دعم العامة"إن ". كٌكستارتر"المؤسسة قامت بافتتاح أول موقع تعرض فٌه طلب تقدٌم دعم من العامة باسم  الدعم والتموٌل فإن

مور العربٌة من خالل فخاخ مشاهد لٌلٌة نرصد فٌها الن"برجاء استكشفوا  .ٌن بدعم مشارٌعهمبوتٌة تم تصمٌمها لمساعدة المبدععبر موقع  الشبكة العنك

 3 ونرجو مساعدتكم إن أمكنكم ذلك بإتباع الرابط التالً" االكامٌر

   http://www.kickstarter.com/projects/2001600289/nightwatch-catching-arabian-leopards-with-camera-t?ref=email 
 

دعم  م وأهالٌكم ومعارفكم بمشاكتكمر إن أمكنكم مشاركة الرابط أعاله فً شبكة المعلومات الخاصة بكم وتشجٌع أصدقائككما أننا نقدر لكم وبشكل كبٌ

لصوره % 40وكحافز إضافً فإن مصور الحٌاة البرٌة فً كالٌفورنٌا وهو صدٌق المؤسسة السٌد سبستٌان كٌنٌركنٌس قدم عرضاً بخصم . أعمالنا

ل فً حا" رسالة مفادها ( مصمم فٌدٌو موقع كٌكستارتر)ولقد أرسل السٌد سبستٌان . دوالراً أو أكثر لمشارٌعنا 50مبلغ المذهلة ألي شخص ٌتبرع ب

3 ألي منتج فً موقع% 40لمشروع مؤسسة حماٌة النمور العربٌة فإنكم ستحصلون على خصم دوالراً أو أكثر  50تبرعتم بـ 

w.pumpapix.comww  للمبلغ المتبرع به للمؤسسة ولكً تحصل على الخصم ٌرجى إرسال قسٌمة االستالم   ً  المنتجات/ثم أضف رمز المنتج. إل

الموجود على الزاوٌة الٌمنى للصفحة، ثم قم بالتأكٌد " عرض المحتوى"إكمال التسوق اضغط على رمز  وعند ."الحافظة"أٌقونة تحت  هالذي ترٌد شراء

وفً حال  Paypalٌمكنك أن تدفع عبر بٌبال ". طلب"، وأخٌراً اكتب بٌانات اإلرسال واضغط على زر "تأكد"على اختٌار المنتج واضغط على زر 

تلقائٌاً من إجمالً مبلغ الطلب الذي أخذته عبر بنك بٌبال؛ وإال فٌمكنك إرسال شٌك بالمبلغ المستحق % 40اختٌارك بنك بٌبال فإننً سأقوم بخصم 

. 25062كاترٌنا كورت، ساناتا كروز، سً أي  1115سبستٌان كٌنٌركىٌتش، 3 المستلم(. ٌرجى اإلرسال عبر بنوك أمرٌكٌة% )40مخصوماً منه 

 "شكراً لدعمكم. وإنجاز العملٌة برمتها عبر البرٌد اإللكترونً cbassk@yahoo.com 3 كما ٌمكنك مراسلتً عبر البرٌد اإللكترونً

 مؤسسة حماٌة النمر العربً فً الٌمن

39607 ب.ص  

الجمهورٌة الٌمنٌة  –صنعاء   
+709 3999710737 جوال  

+709-1-3996179 فاكس  

3برٌد إلكترونً  contact@yemenileopard.org  

بانسجام مع المجتمعات التً تقطن النمر العربً  لقطعانالعمل من أجل ضمان إدارة مستدامة "

"  المحلٌة فً الٌمن  
"أصدقاء النمر العربً"  

!مئات اآلعضاء حول العالم  
م3122أغسطس  42: 32تحدٌث رقم   
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 الغربٌة منطقةاللتنوع البٌئً فً ل ًالٌمن الجزء تنمٌطعملٌة ة المهددة بالخطر فً اإلٌكولوجٌ ةمنظاأل شراكة المؤسسة تشارك صندوق. 3

ملٌون كٌلو متر مربع  تعنً منطقة ذات مساحة تزٌد على" ٌتالنقطة الهامة للتنوع البٌئً فً منطقة األفرونوم"إن مصطلح : فرونومٌ أل

كم 1000.000
2 

 بلد غرب 16فً  "المناطق الهامة"وقد تم تحدٌد أجزاء . من المساحة الشاسعة لمستوطنات تتشارك خصائص إٌكولوجٌة عامة 

 . أفرٌقٌا والجزٌرة العربٌة

م جدولتها من أجل ولقد أحاطت هذه المنطقة المهمة بالعدٌد من األجزاء المتفرقة للمرتفعات الغربٌة فً المناطق العربٌة من الناحٌة اإلٌكولوجٌة والتً ت

شراكة األنظمة تأسس صندوق . فً األعوام القادمة( CEPF)استثمار استراتٌجً ٌقوم به صندوق شراكة األنظمة اإلٌكولوجٌة المهددة بالخطر 

مجموعة من المنظمات الداعمة مثل الوكالة الفرنسٌة للتنمٌة ومنظمة الحماٌة مبادرة مكونة من "م وهً 2000اإلٌكولوجٌة المهددة بالخطر فً عام 

ممولٌن فإن منظمة الحماٌة وكواحدة من ال. لًالدولٌة ودائرة البٌئة العالمٌة والحكومة الٌابانٌة ومؤسسة جون دي وكاثرٌن تً مكارثر والبنك الدو

لوالٌات المتحدة الدولٌة تقوم بتنظٌم البرنامج العالمً وذلك عبر سكرتارٌة صندوق شراكة األنظمة اإلٌكولوجٌة المهددة بالخطر الكائن فً فٌرجٌنٌا فً ا

م بتوجٌه التموٌل وذلك من خالل المجتمعات كما ٌعتبر صندوق شراكة األنظمة اإلٌكولوجٌة المهددة بالخطر مرفق مهم حٌث أنها تقو". األمرٌكٌة

ولٌس عبر الحكومات وذلك ألن االستثمارات ٌتم توزٌعها بعد عملٌة تنمٌط معقدة ومجهدة لٌتم التأكد بأن التموٌل ( مؤسسات الطبٌعة الجغرافٌة)المدنٌة 

ولقد قادت منظمة بٌردالٌف إنترناشٌونال عملٌة التنمٌط للمرتفعات الغربٌة . البٌئً المهدد بالخطر ما ٌمكن تحقٌقه من فوائد للتنوع قد حقق أعال

وإنه لمن الشرف الكبٌر لمؤسسة  .وعلى وجه التحدٌد فً المناطق الهامة منهاوركزت على تحدٌد المناطق الرئٌسٌة للتنوع البٌئً فٌها  "لألفرونومٌت"

فً األردن  بٌردالٌف مٌدل إٌستل اإلقلٌمً مكتبال هااستضاف والتًعوتها لتمثل الٌمن فً ورشة عمل تنمٌط مدتها ٌومٌن حماٌة النمر العربً أن ٌتم د

علماً بأن . فً ورشة عمل التنمٌط هذه إٌكولوجٌة النبات الدكتور عبد الولً الخلٌديفً  وقد اشترك المبدع الٌمنً المتخصص. ٌولٌو 22-21فً 

السٌدان إبراهٌم الخضر وشرٌف جبور من منظمة بٌردالٌف مٌدل إٌست قاما بتنظٌم االجتماعات التً حضرها الدكتور زهٌر عمرو من قسم علم 

ٌد رٌتشارد جرٌمٌت وقام السٌد أولٌفٌٌر وقد ترأس هذه االجتماعات سكرتارٌة منظمة بٌردالٌف الس. الحٌوان فً جامعة األردن للعلوم والتكنولوجٌا

وبالرغم . ةالنقراند من منظمة الحماٌة الدولٌة والدكتور بٌٌر كارٌت من صندوق شراكة األنظمة اإلٌكولوجٌة المهددة بالخطر بعمل التسهٌالت الالزم

بالتموٌل تقٌداً باللوائح الراهنة  ن الهٌئة السعودٌة للحٌاة البرٌةال ٌمكنها تأهٌل السٌدان محمد سلٌمان ومحمد السالمة م المملكة العربٌة السعودٌةمن أن 

 ٌحتوي على بٌانات إدخال والذيوبما ٌتعلق بالملخص األخٌر . ساهموا بشكل كبٌر فً الفعالٌةعدد من القضاٌا ذات الصلة وكذا  بتقدٌم إال أنهما قاما

ولسوء الحظ، فبالرغم من خطر االنقراض المحدق بالنمر العربً . شهر القرٌبة المقبلةالمذكورة سابقة فإنه سٌتم نشره خالل األ 16من جمٌع الدول 

بٌد  .ألنواع الكاملةفإنه ال ٌمكننا أن نستخدمه كمبرر لدعم صندوق شراكة األنظمة اإلٌكولوجٌة المهددة بالخطر بما أنها من الناحٌة التقنٌة ال تعتبر من ا

ة ًٌ الٌمنً بالغ الروعة ٌعتبر مثاالً رائداً والذي من خالله ٌمكن استثمار مزٌداً من الحماٌة للبٌئة فً المناطق الرئٌسأن الجمٌع ٌقرون أن الحٌوان الوطن

باإلضافة إلى بحثٌن عدٌمً الفائدة حول وبالرغم من عدم وجود التنظٌم فً جدول االجتماع إال أن الحضور حظوا بفرص راحة عدٌدة . للتنوع البٌئً

سباحة عالجٌة فً مٌاه البحر المٌت مرض شائع بٌن طٌور اإلسبارو المتواجدة فً البحر المٌت ورحلة إلى محمٌة منطقة مجٌب وكذلك فرصة 

 .المالحة

الجمهورٌة الٌمنٌة تها بعض العوامل الرئٌسٌة على تً أوجببسبب حالة الركود السٌاسٌة والعسكرٌة ال: رغم كل التحدٌا " مع الركب"المؤسسة . 4

فٌة فقد حافظت المؤسسة وبعٌداً عن القٌود السٌاسٌة أو األجندات المخ. فإن العدٌد من الجنسٌات والوفود األجنبٌة ٌحافظون على بقائهم بعٌداً عن البالد

أجهزة نظام تحدٌد المواقع وجهاز محمول  3مراقبة جدٌدة و  مٌراكا 11أغسطس قمنا بإدراج  23وفً . الخطى نحن تحقٌق أهدافها على أن تحذو

ها بمبالغ كبٌرة تم إرسالها للمؤسسة من مؤسسة بانثٌرا وصندوق محمد بن زاٌد لحماٌة األنواع ومؤسسة رفورد سمول ومعدات أساسٌة تم شراؤ جدٌد

رعاه محفل أبو ظبً التابع الذي ٌ)التدرٌبً الثانً فً عمان  باإلضافة إلى البرنامجعلماً بأن هذه المشارٌع التً تبناها الداعمون السابق ذكرهم . قرانتس

 .سبتمبر بعد عٌد الفطر المبارك 6سٌبدأ فً ( لمجموعة اإلمارات للتارٌخ الطبٌعً

 

  

 ."فً الواقع، هذا هو الشًء الوحٌد الذي ٌحصل دائما. تشك مطلقا بقدرة مجموعة صغٌرة من المواطنٌن المفكرٌن والمصممٌن على تغٌٌر العالم ال"
 مارجرٌ  مٌد -

 


