
 يوم النمر العر�ي نبذة عن مبادرة 

حول   مستوى املنطقةوالس�� لنشر التوعية ع�� وحماي��ا، �حفاظ ع�� البيئة  إ�� ا ��دف  مهّمةمبادرة   "يوم النمر العر�ي"

بادرة ألول مرة  و�تم تنظيم امل  النادر، و�سلط الضوء ع�� ا�خطط �عيدة املدى إلنقاذه. ال�ائنال�ي يتعرض لها هذا  ا�خاطر

 تتما�ىى تمامو ، 2022 هذا العام
ً
النمر   وجودحماية  تجاهمع ال��ام اململكة العر�ية السعودية والهيئة امللكية �حافظة العال  ا

 كجزء من التنمية املستدامة ملنطقة العال ع�� نطاق أوسع. العر�ي

 

 معلومات أساسية عن النمر العر�ي 

، و�عيش �� مناطق  200البالغة �� املناطق ال��ية عن   النمور العر�يةمن ا�حتمل أن يقل عدد  •
ً
، وهو عدد قليل جدا

 ��   50وجود أقل من   معزولة و�� مجموعات صغ��ة، وتواجھ ��ديدات حقيقية. وترجح التقديرات
ً
 بالغا

ً
 عر�يا

ً
نمرا

 إ�� ذلك، استدعت ا�حاجة إ�� اتخاذ إجراءات عاجلة إلنقاذ هذا ال
ً
املهدد باالنقراض من قبل   �ائناململكة. واستنادا

د  اململكة ودول املنطقة ع�� نطاق أوسع، إذ �ان موطنھ �� السابق يمتد ع�� شبھ ا�جز�رة العر�ية وح�ى بالد الشام. و�وج

 . واإلمارات العر�ية املتحدة دول فقط، و��: اململكة العر�ية السعودية وسلطنة عمان واليمن   أر�عاآلن �� 

منذ   �شدة  األنواع املهدد باالنقراض  قائمة�عد تقييمھ وضع النمر العر�ي، قرر االتحاد الدو�� �حفظ الطبيعة إدراجھ ��  •

. ويعت�� هذا املستوى أخطر من تصنيف "معرض أو مهدد با�خطر"، و�ذا واصلت أعداد النمور انخفاضها، 2008العام 

 من ال��ية، ل
ً
 � ��اية املطاف. ينت�ي وجودها �فإن املرحلة التالية وفق القائمة �ع�ي انقراضها تماما

والهدوء والقوة البدنية وال�جاعة وا�حر�ة، واستحوذ ع��    يمثل النمر العر�ي بالنسبة إ�� س�ان املنطقة صفات ا�جمال •

الفنون ال�خر�ة القديمة، وتناقلتھ  الرسومم�انة خاصة �� مخيال��م منذ آالف السن�ن، ووجدت صوره منقوشة 

يود  القصص، كما ي��دد اسمھ �� التعب��ات اليومية املتناقلة ع�� ألسنة الناس، وم��ا التعب�� البدوي الشائع عندما 

 أحدهم وصف آخر بال�جاعة والقوة، يقول إنھ "نمر". 

يوم   بقوةح�ى اآلن لم يفت األوان إلنقاذ النمر العر�ي، لكن الهيئة ال �ستطيع تحقيق الهدف منفردة. لذا فإ��ا تدعم  •

أعلّنا ��  كنا قد  و ، لتفعيل الشرا�ات ال�ي توصلت إل��ا من قبل ع�� شبكة ا�حماية العاملية. 2022النمر العر�ي �� ف��اير 

عن التوصل إ�� اتفاقية �عاون مد��ا ثالث سنوات مع االتحاد الدو�� �حفظ الطبيعة. وتضم قائمة  2021سبتم�� 

اآلخر�ن منظمات عاملية مثل "بانث��ا" و "�اتموسف��" ال�ي تركز ع�� إنقاذ القطط ال��ية مع "بانث��ا". وع�� سبيل   شر�ائنا

تنظيم الورش و�جراء الدراسات وتطو�ر اس��اتيجيات ل�حفاظ ع�� النمر العر�ي  معها ون املثال، �شمل آفاق التعا

 النمر العر�ي.  �حماية  تطو�ر االس��اتيجياتواملساعدة ع�� 

  الفصائلتل��م الهيئة بأفضل املمارسات العلمية ل�حفاظ ع�� النمر العر�ي، كما �عمد إ�� تطبيق معيار صارم إلدارة  •

الطبيعة وا�حياة ال��ية بما �� ذلك: إ�شاء محميات طبيعية ل�حفاظ ع��   صون  ل أهدافنا األساسية ��. وتتمث��او�يئ

والتنوع البيولو�� الضعيف �� املنطقة، حماية و�عز�ز املنظومات والعمليات البيئية   الطبيعية النظم البيئية واملوائل 

ا�ح األجيال ا�حالية واملستقبلية، ا�حفاظ ع�� األنواع من خالل ا�حماية واإلدارة والبحث واملشاركة ا�جتمعية لص

 ا �� موط��ا ملا لها من قيمة عاملية كب��ة.��ا�حلية والعمل ع�� إعاد


