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الهيئة امللكية �حافظة   من ف��اير �ل عام، وقعت  العاشر�� يوم النمر العر�ي الذي اعتمده مجلس الوزراء ��  

�عز�ز ا�جهود اإلقليمية �حماية  ��دف    "،�اتموسف��"مع مؤسسة    مذكر�ي تفاهم  صندوق النمر العر�يو العال  

 مستقبل النمر العر�ي املهدد باالنقراض. 

ورئيس   العالالهيئة امللكية �حافظة  وقع صاحب السمو األم�� بدر بن عبدهللا بن فرحان آل سعود، محافظ  و 

األم��ة   املل�ي  السمو  وصاحبة  العر�ي،  النمر  صندوق  أمناء  سف��ة  مجلس  سعود،  آل  بندر  بنت  خادم ر�ما 

"، مذكر�ي تفاهم الهيئة والصندوق �اتموسف��لـ "ؤسس  بصف��ا امل  ،لدى الواليات املتحدة ا�حرم�ن الشر�ف�ن  

 ". �اتموسف�� مع "

العوتأ�ي   �حافظة  امللكية  الهيئة  "اتفاقية  مع  إل   "�اتموسف��ال  التأسيس  عمل  ��دف  اطار  ع��  لتعاون  قائم 

لز�ادة الو��   املصممةاملهمة  �شطة  األ��امج و العديد من التنفيذ  املذكرة    وتضمنت  ب�ن الطرف�ن،االس��اتي��  

"  �اتموسف��وستعمل الهيئة مع "  �ش�ل خاص.  حماية القطط الكب��ة، مع ال��ك�� ع�� النمر العر�يأهمية  حول  

  
ً
حماية مستقبل من أجل ضمان  �ة املستدامة واملبتكرة،  و بادرات التوع املو   �شطةسلسلة من األإطالق  ��  معا

 . املنطقةوالعديد من دول فخر �� اململكة الذي يمثل أحد رموز الالنمر العر�ي 

جهتھ،   العر�ي    أشارمن  النمر  صندوق  أمناء  مجلس  رئيس  العال  �حافظة  امللكية  الهيئة  محافظ  إ��  سمو 

توج��ات صاحب السمو املل�ي األم�� محمد بن سلمان بن عبدالعز�ز آل سعود، و�� العهد نائب رئيس مجلس 

ا لتح�ي  جاءت  "وال�ي  العال  �حافظة  امللكية  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  الدفاع  وز�ر  من  الوزراء  العر�ي  لنمر 

 أن دعمھ  
ً
مكن الهيئة امللكية �حافظة العال وصندوق النمر العر�ي   -حفظھ هللا–األخطار ا�حدقة بھ"، مؤكدا

 من تحقيق خطوة إ�� األمام �� �عز�ز النمر العر�ي وحمايتھ من خطر االنقراض. 



برنامج ا�حفاظ  من شأنھ أن يدعم  ""  �اتموسف��التعاون ب�ن الهيئة امللكية �حافظة العال و"واعت�� سموه أن  

  �حافظة �� صميم خطط التنمية املستدامة الشاملة  ، السيما وأنھ يأ�ي  لهيئةالذي تتبناه اع�� النمر العر�ي  

  �عزز  و   ،العال
ً
أيضا ع��  املذكرة  با�حفاظ  املعنية  الكيانات  مع  القائمة  ا�حيةالشرا�ات  والنباتات   ال�ائنات 

 ". التحاد الدو�� �حفظ الطبيعةالطبيعية، بما �� ذلك ا

ال قالت  بدورها،   ر�ما:  املل�ي  سمو  صاحبة  "توقياألم��ة  ا�جديدة  امل  عإن  �� مهمتدعم  ذكرة   "�اتموسف�� "  تنا 

ع�� النمر ظ  ازخم جهود ا�حفوستسهم �� تراكم    ،لقطط الكب��ة، بما �� ذلك النمر العر�يامستقبل  �حماية  

،إقليميالعر�ي  
ً
لتحقيق طموحا��ا �عيدة املدى إلعادة األنواع إ�� الهيئة �� مساع��ا ا�جادة  مع ال��ك�� ع�� دعم    ا

 �� مواط��ا األصلية".  ال��ية

إ�شاء إطار عام للتعاون ولتنفيذ  "  �اتموسف��"مذكرة التفاهم املوقعة ب�ن صندوق النمر العر�ي و  تضمنت فيما  

حول   الو��  لز�ادة  واأل�شطة  والتوعية ال��امج  وا�حمالت  الفعاليات  خالل  من  العر�ي،  النمر  ع��  ا�حافظة 

ودعم البحث العل�ي، ودعم مجاالت ا�حفاظ عليھ. و�عد املذكرة با�ورة الشرا�ات ال�ي يقيمها صندوق النمر  

 لالستدامة البيئية.
ً
 العر�ي لدعم أهدافھ �� انقاذ النمر العر�ي وا�حافظة عليھ من االنقراض تحقيقا

يوم النمر مبادرة  ب  ءلالحتفا  انطلقت �� مختلف أرجاء اململكة واملنطقةتوعية  جاء توقيع املذكرت�ن ضمن حملة  و 

مب�ى عدد من املعالم البارزة، بما �� ذلك  واجهات  ع��  تألقت  مذهلة  ضوئية  عروض  وال�ي اشتملت ع��  العر�ي،  

بالر�اض، و�رج طر�ق امللك بجدة، و�رج أدير �� ا�خ��، و�خرة الفيل   لألبحاث والدراسات  مؤسسة امللك فيصل

 �� العال. 

  
ً
، إضافة "د�ي  2020إكسبو  "وجناح اململكة العر�ية السعودية ��  بد�ي  برج خليفة  وغطت عروض ا�حملة أيضا

، حيث عمان�سلطنة  لوحة إعالنية إلك��ونية ع�� طر�ق جامعة السلطان قابوس �� مسقط  تصميم وعرض  إ��  

 من ا�جهات املنظمة ع�� جذب  مساًء بتوقيت اململكة   7.10الساعة  تمام  ض ��  و عر انطلقت �افة ال
ً
. وحرصا

 ، العال  أبناء و�نات اململكة �� ع��  ركزت  ال�ي    الفعالياتمجموعة من    طالقإع��  االهتمام والدعم من ا�جمهور،  

 . اململكة مدارس �� عدد من  ىء ��دف �عز�ز الو�� للن��خاصة �عليمية  بال��امن مع مبادرات

ال�ي    "�اتووك"تحت اسم    2021�� نوفم��  ألول مرة    " قد أطلقت حملة توعو�ة،�اتموسف��مؤسسة "و�انت  

 102مشارك ��    27,000الهيئة امللكية �حافظة العال، وتمكنت من استقطاب ما يز�د ع��  بالشراكة مع    تأقيم

لل مجتمع�ن    ،جما�� ا�م��ي  مس��ة  ف��ا  املشار�ون  ع��  مسافة  قطع  أها��  كيلوم��.    150,000زادت  وشارك 



�� إشارة وا�حة تدل ع�� النمر العر�ي،  لدعم جهود حماية  �� محمية شرعان الطبيعية    وس�ان العال باملس��

 .هذا ال�ائن مستقبل و�دراك أهمية حماية   انتشار الو�� �� ا�حافظة بقيمة النمر العر�ي،

أن صندوق النمر العر�ي أسس ��دف ا�حافظة ع�� النمر العر�ي وحمايتھ من االنقراض، ودعم ا�جهود  �ذكر  و 

همة �� ا�حفاظ ع�� النمر العر�ي �أحد أك�� ا�حيوانات املهددة ا�حلية والدولية وحث ا�جتمعات ع�� املسا

 .  باالنقراض

العر�ي  ويعد   الالنمر  الز  و رمأحد   �� للمنطقة،  املهمة  القديم  إ��  تار�خ  ينت�ي  التقاليد االجتماعيةكما    ،عمق 

 اكتشف علماء اآلثار  و 
ً
�ان مصدر إلهام كما  ،  آلالف السن�ن  ةال�خر�  الرسومللنمر تظهر بوضوح ��    رسوما

مهم   اوعنصر  الشعبية  ��  هذاح�ى  السائدة  التعب��ات  و �ح�ايات  و�سبب يومنا  الطبيعية   ،  موائلها  فقدان 

 .االتحاد الدو�� �حفظ الطبيعةمن قبل  �� ال��ية  باالنقراض    ةهددضمن األنواع املتصنيفھ  ، تم  والصيد ا�جائر
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