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ُيوفر صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات 
الحية الدعم المالي لمشاريع حماية الكائنات الحية 

حول العالم. 

خالل عام 2013 قدم صندوق محمد بن زايد للمحافظة 
 على الكائنات الحية الدعم المادي والمعنوي إلى
 196 مشروع في 83 بلدًا بما يزيد عن 1.6 مليون 

دوالر أمريكي.

منحت الفئات: المهددة باإلنقراض من الدرجة األولى، 
والمهددة باإلنقراض، والمعرضة لخطر اإلنقراض، مبلغ 

1.34 مليون دوالر أمريكي بموجب القائمة الحمراء 
.)IUCN( لإلتحاد العالمي لصون الطبيعة

منذ إنشائه قام الصندوق بتوزيع ما يزيد عن 10.3 
مليون دوالر أمريكي على أكثر من 1,000 مشروع 

للمحافظة على الكائنات الحية.
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لقد تجلى األثر اإليجابي لمنحتكم 
السخية والبالغة 29 مليون يورو 

منذ استالمها مطلع عام 2009 في 
الحفاظ على مختلف األنواع المهددة 

باإلنقراض في شتى أنحاء العالم.

واصل صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، وبشكل مميز، دعم 
الجهود العالمية التي بذلت في سبيل حماية تنوع الحياة البرية عن طريق المزيد من 

التوسع ومنح 1.6 مليون دوالر لما يقرب من 200 مشروع خالل عام 2013. ومنذ إنشائه 
قام الصندوق بتوزيع ما يزيد عن 10.3$ مليون دوالر على 1,019 مشروع ُيعنى بالحفاظ 

على األنواع في حوالي 125 بلدًا من القارات الست.

ُتحدث المنح التي يقدمها الصندوق أثرًا بالغًا في الحفاظ على األنواع الحية. فمن ضمن ما 
يقارب ال 200 مشروع التي دعمها خالل عام 2013 قدم الصندوق منحًا مالية لتطوير تقنية 
خاصة لمحاربة أحد أنواع الفطريات التي تتسبب بإنقراض البرمائيات على نطاق عالمي، كما 

ساعدت المنح على بقاء أنواع كانت قد أوشكت على االنقراض بما فيها طائر نادر في منطقة 
ساموا ونوع من األسماك في الهند، كما ساعدت المنح على استمرارية بقاء صنف نادر من 

السالحف بعدما قضت النيران على موطنها الوحيد المتبقي. إن قصص النجاح والعطاءهذه 
تتوالى على كثير من األنواع في العديد من المناطق حول العالم. 

 وخالل عام 2013 استلم الصندوق ما يقارب 1,500 طلبًا للمساعدة وهذا العدد الضخم 
داللة واضحة على الحاجة الحيوية الماسة للحفاظ على األنواع عالميًا كما يدل على اإلدراك 

الدولي الواسع بجهود الصندوق. غير أننا لم نتمكن من مساعدة سوى 13% من تلك 
الطلبات وفي أكثر الحاالت كانت المساعدة جزئية فقط. إن الطلب كبير على موارد الصندوق 

 المحدودة لذلك نقوم باختيار المشاريع األكثر فاعلية والموجهة نحو األنواع األكثر تهديدًا 
أو غير المعروفة.

الشك أن صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية بات أحد أهم المنظمات 
المانحة للمساعدات الصغيرة الموجهة للحفاظ على األنواع الحية. إن مواصلتنا دعم المشاريع 
يعني إنقاذ المزيد من األنواع التي تقف على حافة اإلنقراض، ويعني المزيد من الدعم الحاسم 

للجهود الحثيثة التي يبذلها أولئك األشخاص المتفانون في الحفاظ على األنواع.

نتطلع نحو الذكرى السنوية الخامسة إلنشاء الصندوق وما بعدها، ليواصل الصندوق البناء 
على هذه القاعدة الصلبة ويتطور نحو مؤسسة تعمل للمدى البعيد وليتمكن من مساعدة 

المزيد من مشاريع الحفاظ على األنواع. 

نيابة عن الصندوق وعن متلقي المنح أتقدم من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة الصندوق، بجزيل 

الشكر والعرفان لدعمه المتواصل ولرؤيته المستقبلية التي جعلت من هذا الهدف حقيقة.

 رزان خليفة المبارك
العضو المنتدب

مقدمة



لماذا الحفاظ على الكائنات الحّية؟ أعـزاؤنـا متـلـّقو الـمـنح،

خالل عام 2013، واصل الصندوق تعزيز نطاق الدعم المالي الذي يقّدمه لمشاريع 
المحافظة على الكائنات الحّية في شّتى أنحاء العالم، حيث وصل مجموع المنح الصغيرة 

الموهوبة منذ نشأته إلى أكثر من 10.3 مليون دوالر أمريكي بنهاية عام 2013. 

حرص الصندوق خالل عام 2013 على االستمرار في دعم مشاريع الحفظ التي تستهدف 
األنواع الحية المهددة، وتحديًدا تلك المصّنفة كمهددة باالنقراض من الدرجة األولى ومهددة 

باالنقراض بموجب القائمة الحمراء لالتحاد العالمي لصون الطبيعة. كما واصل الصندوق 
دعمه القوي لألنواع غير المصّنفة أو تلك التي تفتقر للبيانات الكافية بحيث تم منح أكثر 

من 207,000 دوالر أمريكي لـ27 مشروًعا ُيعنى بهذه األنواع. واألهم هو أن الصندوق يعتزم 
مواصلة مهّمته في حّث وتعزيز عمل نشطاء الحفظ البيئي الذين يكّرسون حياتهم إلنقاذ 

األنواع الحية األكثر عرضّة لإلنقراض والمجهولة علميًا بشكل جيد حول العالم. 

يشهد الصندوق زيادًة كبيرًة في عدد طلبات المنح ومما ال شك فيه، أن المبالغ المطلوبة 
تتجاوز ما يمكن توزيعه على المشاريع. خالل الدورات التمويلية الثالث لعام 2013، اقترب 

مجموع المبالغ المطلوبة إلى 28 مليون دوالر أمريكي، بينما تمّكن الصندوق من توزيع 1.6 
مليون دوالر أمريكي فقط. 

وقد تكّيف الصندوق مع هذا التفاوت بين العرض والطلب عبر تطبيق معايير مراجعة 
أكثر صرامة حيث وافق الصندوق على أقل من 13% من مجموع الطلبات التي تلّقاها في 

عام 2013. عالوة على ذلك إن معظم طلبات المنح الفائزة تلّقت تمويالت جزئية فقط حيث 
أن دعم المشاريع ببعض المال أفضل من تجاهله مطلقًا. وُنؤمن أن تأييد الصندوق لهذه 
المشاريع سيحّسن من فرص نجاح طالبي المنح في تأمين دعم مالي إضافي من مصادر 

تمويل أخرى.

وبانتقال الصندوق للعام 2014 وما بعده، فإنه سيواصل التكّيف مع الظروف الصعبة التي 
تواجه جهود الحفاظ على األنواع الحية. كما سيستمر في السعي للحصول على رؤوس 
أموال إضافية، واالجتهاد من أجل تحسين عائد استثماراته، والعمل على تحسين اآلليات 

المّتبعة في مراجعة وتقييم طلبات المنح.

وفي الختام، نوّد التوّجه بالشكر لجميع المتقدمين بطلبات المنح من الصندوق، وإلى كل 
من حصل على منحة وسّخرها في خدمة المبادئ التي يتبّناها الصندوق، كما نشكر أيًضا 

كل من ساهم في دعم الصندوق وأعطانا من وقته وخبرته.

 لجنة مراجعة المنح
صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية
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في ظاهرة حديثة نسبيُا أصبح يراودنا نحن البشر إحساس بالخسارة عندما 
ينقرض أحد الكائنات الحّية. لقد أصبحنا نشعر بفقدان جزء غال من عالمنا، 

وهذا اإلحساس يرجع إلى كوننا قد أصبحنا أكثر تفّهمًا وإدراكًا لآلثار التي تترتب 
على نشاطاتنا وممارساتنا. إن إحساسنا بالمسؤولية تجاه الكائنات المهددة 

باالنقراض أساسه مجموعة معقدة من العوامل، تختلط فيها المسائل المادّية 
الملموسة بالمسائل المعنوّية والعاطفية. ربما بدأ هذا الشعور يتنامى لدينا 
عندما ازداد اطالعنا على الدراسات العلمّية والبحوث األكاديمّية التي تتناول 
انقراض الكائنات. أو ربما عندما أصبحنا ندرك أّن انقراض فصيلة من الفصائل 

يعني زوال مورد من الموارد التي كنا نعتمد عليها أو على األقل نعتبرها 
موجودة من أجلنا. وفي الناحية العاطفية إن إحساسنا بالمسؤولية نابع من 

مشاعر متأّصلة في وجداننا، كما يحدث مثاًل عندما ينقرض حيوان دأبنا على 
اصطياده حتى أصبحت له في قلوبنا مكانة خاصة. مثل هذه العوامل العاطفّية 

مهّمة وال يمكن اإلستهانة بها، ال سّيما وأننا جميعًا أصبحنا نشعر بالخسارة 
واألسى تجاه تقّلص رقعة الطبيعة المحيطة بنا، وتضاؤل المساحات الخضراء 

 ترعى فيها المواشي وتتقافز في أرجائها الحيوانات، وتحّلق في سمائها
أسراب الطيور.

وأصبح من المحتم أن تتضافر الجهود البيئّية ال أن تتنافر. ألننا حين نفشل في معالجة 
قضّية من القضايا )خاصة إذا كنا نعتبرها أجدر باالهتمام من غيرها(، فإن فشلنا 

تضعف فرص النجاح في معالجة القضايا األخرى. ويمكن هنا تشبيه المبادرات البيئية 
بالنظم البيئية الحيوّية التي نسعى لمعالجتها. فالقضية البيئية المنفردة التي 

نخصص لها مبادرة معّينة ليست بمعزل عن غيرها، وإنما تشكل مع القضايا البيئية 
األخرى منظومة متكاملة، تتكّون من عناصر مترابطة ترابطًا وثيقًا. تبعًا لذلك، فإن 

جهودنا البيئية هي أيضًا مترابطة ببعضها البعض، وإلى حّد ربما ما زلنا مقّصرين في 
إدراكه. لقد آن األوان لنتعامل مع الجهود البيئية كحلقات في سلسلة مترابطة، وآن 
األوان لندرك أن تلك السلسلة سوف تنقطع بمجرد أن تنكسر الحلقة األضعف فيها.

إدراكًا للتحديات التي تواجه الحلقة الخاصة بالمحافظة على الكائنات الحّية، تكّرم 
الفريق أول سمّو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة، بتأسيس صندوق متخصص يعنى بتقديم الدعم ألّي مبادرات ذات 
صلة بالمحافظة على الكائنات الحّية، سواء أكانت مبادرات فردّية تتناول أمرًا محددًا، 

أو مبادرات منّسقة تسير على عدة مسارات. ففي سبيل المحافظة على الكائنات 
وأماكن تواجدها، ال سيما الكائنات التي تحظى عندنا بمكانة خاصة أو التي تلبي لدينا 
حاجة ماّسة، يسعى "صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحّية" إلى دعم 
كل من يمارس العمل الميدانّي في هذا المجال، بمن فيهم سكان القرى والعاملون 
في المحطات الميدانية والمختبرات بل وحتى األفراد العاديين في منازلهم. ويدعم 
الصندوق جميع هؤالء وغيرهم ممن نذروا أنفسهم ويبذلون جهودهم للمحافظة 

 على الكائنات المهددة باالنقراض، سواء أكانت مهددة على المستوى المحلّي 
أو العالمّي.

في إطار تشجيعه ألنصار ودعاة المحافظة على الكائنات الحّية، يقدم الصندوق 
الدعم لجهودهم في صورة منح مالّية مرّكزة. من جانب آخر، يرعى الصندوق 
ويحتضن الجيل القادم من دعاة الحفاظ على الكائنات الحّية، من خالل إطالع 

ذلك الجيل على أفضل الممارسات في هذا المجال باستخدام أساليب متطورة 
للتواصل. وعن طريق تنظيم الفعاليات واألنشطة، يسعى الصندوق إلى تكريم 

الرّواد في المجال، ال سيما وأن حماسهم وجهودهم قلما تحظى بما تستحقه 
من التقدير والتركيز اإلعالمي. ومن خالل ذلك، يهدف الصندوق إلى إلهام وإثارة 

حماس غيرهم من المهتمين بمسألة الحفاظ على الكائنات الحية وحماية 
الفصائل من االنقراض.

مثل هذه المساهمات الملموسة التي يقدمها الصندوق ليست بجديدة على 
إمارة أبوظبي، بل إن الصندوق يمثل امتدادًا لسجل اإلمارة الحافل بالعطاءات 

المتواصلة في المجاالت الخيرية، والحافل بالنجاحات المتوالية في المجاالت البيئية. 
فمن المعروف عن أبوظبي أنها أطلقت ودعمت العديد من البرامج – سواء 

في اإلمارة أو في محيطها – بغرض حماية الكائنات المهددة بشتى أنواعها 
وفصائلها، من ظباء المها والغزالن في البّر، إلى طيور الحبارى والصقور في الجّو، 

إلى األطوم والسالحف في البحر.

لقد شهد أهل أبوظبي بالحس الملموس فوائد الجهود المستهدفة لمبادرات 
الحفاظ على األنواع. وإلعطاء مثل، فقد تم اصطياد قطعان المها العربي حتى 

شارفت على اإلنقراض مع أوائل السبعينات من القرن الماضي. أما اآلن مإن 
أعدادها بازدياد متواصل وتقود إمارة أبوظبي جهود إعادة توطين أعداد من 

المها العربي في مواطنها الصحراوية.

مع صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحّية، تتواصل نجاحات 
أبوظبي وعطاءاتها في المحافل البيئية. فعن طريق مبادراته المبتكرة، 

وتغطيته الجغرافية التي تشمل العالم بأسره، يعتبر الصندوق نموذجًا للعطاء 
والنجاح في مجال المحافظة على الكائنات الحّية وصون أماكن تواجدها، لحمايتها 

من خطر االنقراض والتالشي في غياهب النسيان.



أُ نشئ صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية بهدف توفير الدعم 
المباشر للمبادرات الفردية في الحفاظ على األنواع الحيوية. ويسعى الصندوق 

للتعريف برواد هذا المجال ورفع مستوى الوعي ألهمية أنواع الكائنات الحية في 
األوساط والمنابر الدولية. تمتد هبات الصندوق الى كافة الكائنات المهددة حول 

العالم اما آهلّية تلّقي المنح تشمل جميع الحيوانات والنباتات المستحقة دون 
تحّيز أو تمييز تجاه منطقة بعينها أو نوع معّين.

تقوم لجنة استشارية مستقلة مكونه من رواد في مجال المحافظة على األنواع بتقديم 
النصح في عملية اختيار المستحقين واعتماد المشاريع بعد اإلطالع على استمارات 

الطلب المفّصلة المقدمة إلى الصندوق.

يتم وهب المنح بناًء على قدرة صاحب الطلب على التوافق واإلستجابة للبنود والمواد 
التي ينص عليها الصندوق، مع التركيز على تلك المشاريع الصغيرة المقامة محليًا 

بجهود األهالي في محيطهم البيئي. ولضمان مساعدة أكبر كم ممكن من الجهود 
 المبذولة في المحافظة على الكائنات الحية قسمت المنح إلى نوعين هما:

منحة 5,000 $ ومنحة ما بين 5,000 $ و 25,000 $.

ويتميز صندوق محمد بن زايد بتقليص حجم اإلجراءات اإلدارية المطّولة التي غالبًا 
ما تصحب التقديم على هذا النوع من المنح، فهذه اإلجراءات تعيق وصول الدعم 

الى مستحقيه في الوقت المناسب، وتقلل من فوائد المنح المالية. من هنا يسعى 
الصندوق إلى الرد على المتقدمين بطلب المنح الصغيرة خالل ثالثة أشهر من استالم 

استمارة التقديم النهائية. أما منح المبالغ األكبر، فيتم توفيرها بعد انعقاد اجتماع 
لجنة التقييم التي تنعقد على األقل ثالثة مرات سنويًا.

ُيطبق الصندوق نظام إلكتروني مطّور يستخدم اإلنترنت في تسهيل عملية تقديم 
استمارات الطلب من حول العالم، ويساهم أيضًا في زيادة فاعلية فرز ومراجعة الطلبات. 

وهو كاآلتي: 

  ُترَسل طلبات المنح عبر اإلنترنت على موقع الصندوق اإللكتروني
www.speciesconservation.org

  يقوم أعضاء اللجنة باإلطالع على طلبات التقديم بعد التسجيل في الموقع
واعتماد المشاريع المستحقة

تحمل المشاريع تقاريرها مرتين سنويًا لتقوم اللجنة بمراجعتها دوريًا عبر اإلنترنت  

  يضطلع متلقو المنح بمهمة تحميل معلومات عن مشاريعهم المختلفة من أجل
تسليط الضوء على أهم أعمالهم وإنجازاتهم.

واهب المنح

 هو الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.

على الرغم من مسؤولياته السياسية والتشريعية واالقتصادية في إمارة أبوظبي 
ودولة اإلمارات بشكل عام، إال أن سموه يعد قائدًا بارزًا وناشطًا هامًا في مجال 

الحفاظ على األنواع الحية وكذلك األعمال الخيرية واإلنسانية.

بصفته ولي عهد أبوظبي، فإن سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو رئيس 
المجلس التنفيذي الذي يضطلع بمسؤولية اإلشراف على سير وتطوير وتنفيذ 

كافة اللوائح الحكومية والتشريعية باإلمارة، وذلك تحت قيادة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات حاكم أبوظبي. 

إن القضايا البيئية واحدة من أهم أولويات الشيخ محمد بن زايد على الصعيدين 
الرسمي والشخصي. وكان لسموه دورًا محوريًا في تأسيس هيئة البيئة - 

أبوظبي. كما قام سموه بقيادة جهود حثيثة لحماية الصقور وطيور الحبارى 
وظباء المها العربية داخل دولة اإلمارات وخارجها. 

 يترأس سموه أيضًا مجلس إدارة شركة مبادلة للتنمية وهي الشركة الرائدة 
في اإلستثمار وتطوير األعمال التابعة لحكومة أبوظبي.

أما صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية فهو يمثل تطلعات 
وميول سموه الخيرية واإلنسانية الخاصة.

مجلس اإلدارة

يدير الصندوق مجلس إدارة مستقل مكون من رواد في مجال المحافظة 
على األنواع الحية. يقوم المجلس بالموافقة على قائمة المستحقين للمنح 

الموهوبة، والتي يتم توزيعها ثالث مرات سنويًا، اللذين تم اختيارهم بعد 
اإلطالع على استمارات التقديم المفصلة.

يشرف المجلس المستقل على كافة أعمال الصندوق وتشغيالته بما فيها وضع 
اللوائح واإلجراءات والتعريف برواد الحفاظ على األنواع وتقديم المنح المالية 

للمتقدمين المستحقين وكذلك مراجعة التقارير المقدمة من كافة المشاريع 
المدعومة ومتابعتها دوريًا.

يوفر المجلس الخبرات المحلية والعالمية في شتى المجاالت سواء على مستوى 
الحفاظ على البيئة، أو على مستوى وضع اللوائح والقوانين المتعلقة بمنهجية 

عمل الصندوق نفسه. 

أعضاء المجلس الحاليين هم:

 سمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان
الرئيس

 معالي / محمد أحمد البواردي
نائب الرئيس

 معالي / ماجد علي المنصوري
عضو اللجنة

 سعادة / رزان خليفة المبارك
عضو اللجنة والعضو المنتدب

 الدكتور / فريدريك لونيه
عضو اللجنة والقائم بأعمال المدير العام 

 الدكتور / راسل مترميير 
ممثل دولي

 الدكتور / مايك موندر
ممثل دولي

الهيكل اإلداري  المنح والمشاريع
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© Oleksandr Zinenko, Anatolian viper, Turkey

© Hugh Doulton, Livingstone’s fruit bat, Comoros

© Andie Ang, Tonkin snub-nosed monkey, Vietnam



رسالة الصندوق وأهدافه

أنشئ صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية في أكتوبر 2008 
كهبة خيرية تعمل على تحقيق األهداف التالية:

  وهب المنح المستهدفة للمبادرات الفردية في المحفاظة على
الكائنات الحية 

تحديد وتعريف الرواد في مجاالت المحفاظة على الكائنات الحية   

رفع مستوى االهمية ألنواع الكائنات الحية في أوساط النقاش  

تمتد هبات الصندوق الى كافة الكائنات الحية حول العالم دون تحيز أو تمييز، فهو 
يستقبل طلبات الدعم المادي من نشطاء المحفاظة على الكائنات الحية من جميع 

أنحاء العالم ويعمل حاليًا على الدعم المباشر للمشاريع المهتمة بالمحافظة على 
جميع أنواع النباتات والحيوانات – كالثديات والنبات والبرمائيات والزواحف والطيور 

واألسماك والالفقريات والفطريات - وذلك وفقًا لموافقة لجنة تقييم مستقلة.

باإلضافة الى ذلك، يسعى الصندوق للتعريف برواد مجاالت المحافظة على الكائنات 
الحية وكذلك رواد البحث العلمي لضمان تسليط الضوء على مشاريعهم الهامة 

والمساهمة بشكل عام في رفع مستوى الوعي ألهمية أنواع الكائنات الحية في 
أوساط الخطاب الدولي. ويأمل الصندوق في تعزيز وتنمية مجتمع عالمي مزدهر 
من نشطاء البيئة المدعومين ماديًا لمواصلة جهودهم في الحفاظ على األنواع.

كانـت البداية في المؤتمر العالمي للحفـاظ على الكـائنات الحية الـمقام بـبرشـلونـة 
عام 2008، حيث تم تدشين الصندوق بمنحة مبدئية قدرها 25 مليون يورو. 

ونطمح أن يكون إنشاء هذا الصندوق الحافز الدافع لجذب التبرعات من أطراٍف ثالثة 
لضمان زيادة المساهمة السنوية المباشرة الى مبادرات المحافظة على الكائنات 

الحية على مر الزمن.

الصندوق بمبلغ إجمالي قدره 10,324,789 دوالر أمريكي حيث دعم به 1,019 
مشروًعا في مختلف أنحاء العالم.

التزم الصندوق بتقديم المنح المادية لمشاريع عالية الجودة تهتم بجميع أنواع 
الكائنات الحية التي ُتبدي حاجة ُملّحة لجهود الحماية العاجلة بغض النظر عن المواقع 

الجغرافية التي تنتمي إليها. وقد وهب الصندوق خالل عام 2013 ما يزيد على 195 
منحة موزعة على ست قارات، وتلقى بدوره حوالي 1,500 طلب في نفس العام. 

في عام 2013 منح الصندوق قرابة 1,600,000 دوالر أمريكي للمحافظة على أنواع 
الكائنات الحية، موزعة على 83 دولة حول العالم. ومنذ انطالقته في 2008، ساهم. 

استلم الصندوق خالل عام 2013 ما يقرب من 
1,500 طلبًا وقام بتوزيع 196 منحة بقيمة إجمالية 
قدرها 1.6 مليون دوالر أمريكي على مشاريع في 

83 بلدًا في القارات الست.

المهمة
رفع مستوى األهمية ألنواع الكائنات الحية 

في المحافل البيئية وذلك عن طريق:

  توفير الدعم المناسب في الوقت 
المناسب للمبادرات القاعدية والتي 

تعمل مع سكان المنطقة المحليين 
على تحقيق التقدم في استمرار االنواع.

  تأييد ودعم ذوي العلم واإللتزام 
والشغف بالكائنات الحية الذي يمثل 

األساس الوجداني إلنقاذ األنواع من 
اإلنقراض حول العالم.

  تقديم المساعدة لجهود الحفاظ
 على األنواع في أماكن تواجدها، أي

في مواطنها الطبيعية.
  رفع مستوى الوعي بالمحافظة على 

الكائنات الحية والعمل على تجديد روح 
المعرفة بعلوم الطبيعة لدى الشباب 

وصغار السن.
  العمل على جذب المزيد من 

 المساهمات لصالح الحفاظ على
األنواع في جميع أنحاء العالم.

)ال تتبع مقياس الرسم(

النسب المئوية تقريبية

توزيع المنح حسب النوع )$( 

الالفقريات

الزواحف

الطيور

النبات

البرمائيات

الثدييات

الفطريات

توزيع المنح حسب تصنيف القائمة الحمراء توزيع المنح حسب القارة )$( 
لإلتحاد العلمي لصون الطبيعة

)CR( 46 / 743,875$مهدد باإلنقراض من الدرجة األولى% / 

 $481,759 / 30% / )EN( مهدد باإلنقراض

$275,653 / 17% / أخرى 

$103,684 / 7% / )NE ( غير مصنف

نظرة سريعة على عام من اإلنجازات

$178,028 / 11% / 

$254,589 / 16% / 

$559,398 / 35% / 

$396,321 / 25% / 

$115,400 / 7% / 

$101,235 / 6% / 

آسيا

أوروبا

أمريكا الشمالية 

أفريقيا

أمريكا الجنوبية 

أوقيانوسيا 

CR, 46%

Other, 17%

NE, 7%

EN, 30%
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األسماك

$96,100 / 6%

$206,071 / 13%

$276,015 / 17%

$129,900 / 8%

$121,271 / 8%

$632,614 / 39%

$38,000 / 2%

$105,000 / 7%



 يوجد 9,990 نوع معروف من الطيور. 1 من كل 7 منها
بين منقرض أو مهدد باإلنقراض.

ستيتش بيرد )الهيهي(  	12-11

وء ذو التاج األسود طائر النَّ 	14-13

الحمام ذو المنقار المسّنن )مانوميا( 	16-15

مشاريع الطيور



$10,000

ستيتش بيرد )الهيهي( 
Notiomystis cincta

األسباب وراء إدراجها ضمن القائمة الحمراء:
ُيعتبر مدى تواجد هذا النوع صغيرًا جدًا، 

وُتعدُّ أعداده قليلة؛ فبالتالي هو عرضة 
لإلصابة بالكوارث العشوائية وتداعيات 

األنشطة البشرية. من هنا تهدف جهود 
 الحماية الُمكّثفة إلى تحسين وضع 

 هذا النوع، ولكنها لم تنجح إال بصورة 
جزئية فقط.

 

في عام 1890، اقتصر تواجد هذا الطائر 
على جزيرة ليتل باريير آيالند؛ وهي جزيرة 
صغيرة قبالة الساحل الشمالي الشرقي 

لنيوزيلندا. وتهدف مجموعة استرداد 
طائر ستيتش بيرد إلى تأسيس خمس 

ُمستوطنات قابلة للحياة خارج جزيرة ليتل 
بارير آيالند. وتعتبر محمّية متنزه بوشي 

إحدى أكثر المواقع المناسبة لعملية النقل 
الُمقبلة. هذا وال يتواجد الطائر في أّي مكان 

آخر حول العالم. 

 أسرنا 44 طائراً )22 ذكراً و22 أنثى( في جزيرة ليتل بارير آيالند، ثم نقلناها إلى متنزه بوشي على البّر الرئيسي لنيوزيالندا
ع بموجات االسلكي. وبّينت عمليات الرصد الالحقة أّن ُمعّدل البقاء  بغية إطالقها. وزّودنا 40 طائراً من أصل 44 بعالمات التتبُّ
 على قيد الحياة هو 82%، وبالتالي هناك فرصة معقولة لالستمرار على المدى الطويل في ُمتنزه بوشي، وذلك نظراً الّتخاذ

التدابير الداعمة على غرار التغذية التكميلية وتوفير صناديق األعشاش وعمليات اإلحالل والنقل الدورية لمواجهة نقص التنّوع 
الجيني من خالل التزاوج الداخلي. 

نيوزيلندا
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معرض لإلنقراض

© Paul Gibson

© Allan Anderson

Male

Female

© Paul Gibson

تفاصيل المشروع:   
تأسيس ُمستوطنة جديدة لطيور الستيتش بيرد 

Notiomystis cincta وتأمين بقائها على المدى الطويل. 
ستكون عملية الرصد المترابطة لبناء األعشاش والسلوك 
والبقاء على قيد الحياة ُعنصرًا حيوّيًا للمعلومات المرتبطة 

مع عملية نقل الموقع.

النتائج:  
أسرنا 44 طائرًا )22 ذكرًا و22 أنثى( في جزيرة ليتل بارير 
آيالند، ثم نقلناها إلى متنزه بوشي على البّر الرئيسي 
لنيوزيالندا بغية إطالقها. وزّودنا 40 طائرًا من أصل 44 

ع بموجات االسلكي. وبّينت عمليات الرصد  بعالمات التتبُّ
الالحقة أّن ُمعّدل البقاء على قيد الحياة هو 82%، وبالتالي 

هناك فرصة معقولة لالستمرار على المدى الطويل في ُمتنزه 
بوشي، وذلك نظرًا الّتخاذ التدابير الداعمة على غرار التغذية 

 التكميلية وتوفير صناديق األعشاش وعمليات اإلحالل 
والنقل الدورية لمواجهة نقص التنّوع الجيني من خالل 

التزاوج الداخلي. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"جذَب االهتمام بمشروع ُمتنزه بوشي خيال الكثيرين من 
األشخاص، وألهمهم الرغبة في العناية باألنواع الُمهّددة 

عاتنا.  باالنقراض على كوكب األرض بطريقة تتخّطى كّل توقُّ
وقد جاء تأسيس البرامج البيئية المدرسية الجديدة كنتيجة 

ُمباشرة لهذا المشروع."

آالن أندرسون
صندوق منتزه بوشي



تفاصيل المشروع:   
اقترَحت "أميريكان بيرد كونسيرفانسي" المؤّسسة 

وء  األمريكية للحفاظ على الطيور )ABC( اإلمساك بطائر النَّ
ذو التاج األسود في البحر بالقرب من ساحل والية كاروالينا 

ف على  عه بالقمر الصناعي للتعرُّ الشمالية، ومن ثّم تتبُّ
أماكن ُمستعمرات جديدة أخرى له قد تكون حمايتها أمرًا 

ع المؤسسة ألحد الطيور وتعّرفها  أكثر ُيسرًا. وكان مجرد تتبُّ
على ُمستعمرة جديدة فقط كفياًل بتغيير جهود الحفاظ 

على هذا النوع بصورة كلّية.

النتائج:  
وء ذو التاج  على الرغم من فشل ُمحاولتنا لإلمساك بطائر النَّ
األسود في البحر، وما أتبع ذلك من اّتخاذنا القرار بعدم تكرار 

المحاولة مّرًة أخرى، إال أن صندوق محمد بن زايد مكننا من 
تجربة عّدة طرق جديدة لتحديد مكان هذا النوع الُمراوغ، 

وعّزز من تعاوننا مع شركاء دوليين، مما سمح لنا بتوسيع 
 مجال تفكيرنا في الطريقة الُمناسبة لتحديد نطاق توالد 

هذا النوع بدّقة. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

وء ذو التاج األسود نوعًا تُسهل دراسته،   "ليس طائر النَّ
ولقد منَحنا صندوق محمد بن زايد فرصة تجربة اإلمساك به 

في البحر. وبالفعل، كانت التجربة تستحق ما ُبذل من ُجهد، 
هات التي نودُّ استخدامها  حيث ساعدتنا على تحسين التوجُّ

لالستمرار في ُجهودنا في إجراء أبحاث الحفاظ على هذا 
النوع. نحن نشعر باالمتنان ألن الصندوق قد راهن على 

وء   تجاربنا، وأنه مازال ُمستمّرًا في دعم أبحاثنا عن طائر النَّ
ذو التاج األسود."

ريان تراكتنبيرغ
 أميريكان بيرد كونسيرفانسي
"المؤّسسة األمريكية للحفاظ على الطيور"

$5,000

وء ذو التاج األسود طائر النَّ
Pterodroma hasitata

األسباب وراء إدراجها ضمن القائمة الحمراء:
يعيش هذا الطائر ويتوالد ضمن نطاق 
ضيق جدًا بصورة متفّرقة وبأعداد قليلة 

جدًا آخذة في التناقص. ولقد انتهى وجود 
هذا الطائر بالفعل في بعض المواقع، ومن 

المتوقع استمرار تناقص أعداده نتيجًة 
لفقدان موائله الطبيعية وتجزؤها، باإلضافة 

إلى الصيد والكائنات المفترسة األخرى.

مّثل هذا المشروع بالنسبة لنا خطورًة 
عاليًة ومكسبًا كبيرًا. حيث شعر الحاصلون 
على المنحة بإمكانية نجاحهم في اإلمساك 
وء ذو التاج األسود في البحر للمرة  بطائر النَّ

األولى على اإلطالق، وفي حال نجح فريق 
البحث في تحقيق ذلك، فسيكون من 

الممكن تطبيق تلك الطريقة على مستوى 
وء أو الطيور  العالم على أنواع من طيور النَّ

األخرى الُمشابهة. 

© Glen Tepke

© George Wallace, Preparing a solar-power satellite tag 

مهدد باإلنقراض

الواليات المتحدة األمريكية

وء ذو التاج األسود نوعًا تُسهل دراسته، ولقد منَحنا صندوق محمد بن زايد فرصة تجربة اإلمساك به في البحر.  " ليس طائر النَّ
هات التي نودُّ استخدامها لالستمرار في  وبالفعل، كانت التجربة تستحق ما ُبذل من ُجهد، حيث ساعدتنا على تحسين التوجُّ

 ُجهودنا في إجراء أبحاث الحفاظ على هذا النوع. نحن نشعر باالمتنان ألن الصندوق قد راهن على تجاربنا، وأنه مازال ُمستمّراً
وء ذو التاج األسود." في دعم أبحاثنا عن طائر النَّ
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تفاصيل المشروع:   
كانت أهداف المشروع: )1( إجراء استطالع آراء سكان المناطق 

القريبة من أبولو وسافاي لتحديد أماكن آخر المشاهدات 
ف على مدى معرفتهم  لطائر الـ"مانوميا"، باإلضافة إلى التعرُّ
بالتكوين اإلحيائي له وبُمتطّلباته المكانية، )2( واستهداف 

األماكن المهّمة بآليات مسح أرضية وآالت ُمراقبة طويلة 
الت صوٍت أوتوماتيكية. المدى ُمزّودة بُمسجِّ

النتائج:  
لقد تمكّنا اآلن من تحديد 4 مناطق يتواجد فيها طائر 

الـ"مانوميا" وتأكدنا من استمرار توالده في إحداها، حيث 
استطاعت مجموعة البحث، للمرة األولى منذ 10 سنوات، من 
اكتشاف فرخ لطائر الـ"مانوميا" والتقاط صورته أيضًا. ويتضح 

لنا من هذه المتابعة األهمية القصوى للغابة الُمنخفضة 
لبقاء هذا النوع، وأيضًا أهمية التعاون الوثيق مع سكان 
القرى المحلية ومالك األراضي في مجال المحافظة عليه. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"لقد مّكننا الصندوق من شراء المعدات المطلوبة وإجراء 
العمل الميداني على هذا النوع النادر والُمهّدد باالنقراض، 

والذي ال نعرف عنه سوى القليل، كما تمكّنا للمرة األولى 
من تحديد المناطق التي يستخدمها هذا النوع، ما سيفتح 

الطريق أمام جهود الحفاظ على بقائه بالتعاون مع سكان 
القرى المحلية ومّلاك األراضي."

ريبيكا ستيرنيمان
جامعة ماسي

$5,000

الحمام ذو المنقار المسّنن )مانوميا(
Didunculus strigirostris

األسباب وراء إدراجها ضمن القائمة الحمراء:
يتواجد بأعداد قليلة جدًا ضمن نطاق ضيق 

وبصورة ُمتقّطعة، وتتناقص أعداده على 
نحو ُمستمرٍّ بسبب الصيد وفقدان الموائل 

الطبيعية واالنحالل البيئي )وتساهم 
األعاصير في ذلك(. وهناك نقٌص في البيانات 

الحديثة عن هذا النوع من الحمام، مما 
يوحي بأن التجمعات الفرعية له قد تكون 

قليلة إلى الدرجة التي تجعل رفَعه إلى 
تصنيف "ُمهّدد باالنقراض من الدرجة األولى" 

حقيقة واقعة في المستقبل القريب. 

تتواجد الـ"مانوميا" في غابات ساموا فقط؛ 
وبالتحديد في جزيرَتي أبولو وسافاي. وأثبت 

بحٌث مكّثف، أجري مؤخرًا في ُمرتفعات 
جزيرة سافاي، أّن أعداد الـ"مانوميا" أصبحت 

قليلة على نحٍو حرج، وهناك خطط اآلن لرفع 
تصنيف النوع إلى درجة "ُمهّدد باالنقراض 

من الدرجة األولى". وبذلك من الضروري 
عات  أن نتمّكن من تحديد مكان أّي تجمُّ

للـ"مانوميا"، لكي نستطيع تطبيق ُخطط 
اإلبقاء على هذا النوع. 

16-15
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© Rebecca Stirnemann

ساموا

 الـصورة األولـى مـن نـوعـها مـنذ 10 سنوات 
 لفرخ "مانوميا"، مما يؤّكد على استمرار توالده 

في ساموا.

 لقد تمكّنا اآلن من تحديد 4 مناطق يتواجد فيها طائر الـ"مانوميا" وتأكدنا من استمرار توالده في إحداها، حيث استطاعت
مجموعة البحث، للمرة األولى منذ 10 سنوات، من اكتشاف فرخ لطائر الـ"مانوميا" والتقاط صورته أيضًا.



يوجد ما يقارب 10,000 نوع من الزواحف، يقدر الباحثون 
أن 20% منها تقريبًا مهدد باإلنقراض.

أفعى األناضول الساّمة 	20-19

السلحفاة صفراء الرأس 	22-21

السلحفاة الهندسية 	24-23

مشاريع الزواحف



$8,000

أفعى األناضول الساّمة
Vipera anatolica

األسباب وراء إدراجها ضمن القائمة الحمراء:
ُيعرف هذا النوع بوجوده في منطقة واحدة 

جنوب غرب األناضول في تركيا. وُسّجل 
وجودها في منطقة ترتفع عن مستوى 

سطح البحر بما يقارب 1500 إلى 1900 متر. 
من الممكن أن تتواجد هذه األفعى على 

نطاٍق أوسع من هذا، ولكن الدراسات التي 
أجريت على هذا النوع في المنطقة فشلت 
في إيجادها، مما يدلُّ على احتمال أن يكون 

هذا النوع من األفاعي متواجدًا في نطاق 
ُمحّدد فقط. 

منذ أن ُوِصف هذا النوع في عام 1970 
ُعُثر على أقل من خمس أفاٍع أناضولية، 

ولم ُتسّجل ُمشاهدتها ُمجّددًا منذ أواخر 
الثمانينيات. وُيعتقد بأّن وجودها محصور 

في المواطن الجبلية )الهضاب والتالل 
الكلسية ومناطق الحجارة الجيرية وشجر 
 األرز وغابات العرعر( على ارتفاعات تتراوح 

 بين 1500 إلى 1900 متر عن ُمستوى 
سطح البحر. 

20-19

 مهدد باإلنقراض
من الدرجة األولى

© Oleksandr Zinenko

تركيا

 ألّول مرة ُمنذ 29 عامًا، تأّكدنا من وجود هذا النوع ووجدناه في ثالث مناطق ُمختلفة تبُعد عن بعضها البعض مسافة
2 كم على األقل. ووجدنا 17 عينة من هذا النوع؛ والتي تشمل للمرة األولى العديد من الذكور البالغة. 

© Oleksandr Zinenko

تفاصيل المشروع:   
األهداف الرئيسة للمشروع: )1( دراسة األعداد وتسجيل 

المعلومات البيئية عن V. anatolica في محمّية في جنوب 
غرب تركيا، )2( وجمع عينات جينية، )3( ووضع نموذج بيئي 

للحصول على خريطة بيئية والبحث عن أماكن التواجد 
الُمحتملة، )4( وتحديد التهديدات الرئيسة، )5( ونشر الوعي 

عن هذا النوع الفريد من األفاعي.

النتائج:  
ألّول مرة ُمنذ 29 عامًا، تأّكدنا من وجود هذا النوع ووجدناه 
في ثالث مناطق ُمختلفة تبُعد عن بعضها البعض مسافة 

2 كم على األقل. ووجدنا 17 عينة من هذا النوع؛ والتي 
تشمل للمرة األولى العديد من الذكور البالغة. َجمعنا 

معلومات عن أماكن تواجدها الطبيعية ودرجات الحرارة التي 
ُتفّضلها وأنماط السلوك الموسمية واليومية، باإلضافة إلى 
أنشطة التغذية والتكاثر. كما راقبنا عددًا كافيًا من األفاعي 
للحصول على دراسة لألعداد. ووضعنا عالمات على األفاعي 
ثم أطلقناها، وذلك لتقدير حجم األعداد باستخدام طريقة 

اإلمساك بالحيوان وإعادة اإلمساك به. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"ُتشّكل المعلومات الدقيقة عن أماكن التواجد والمواطن 
الطبيعية، والنظام البيئي الخاص بها، والتهديدات التي 

تتعّرض لها، ُنقطة البداية في أّي استراتيجية للحماية. نحّضر 
اآلن تقرير توصية للهيئة المحلية للحفاظ على الطبيعة لرفع 
مستوى الوعي لديهم والحفاظ بالنتيجة على هذا النوع من 

األفاعي في النهاية؛ السّيما وأّنها غير معروفة إال في هذا 
المكان فقط."

أوليكسندر زينينكو
متحف الطبيعة في في. إن. جامعة كارازان خاركوف القومية

© Oleksandr Zinenko



© R. Suresh Kumar

تفاصيل المشروع:   
يكُمن الهدف النهائي للمشروع في جمِع معلومات بيئية 

ُمفّصلة عن السالحف صفراء الرأس والتي ُتمّثل أهمية 
 قصوى في إدارة الحماية طويلة األمد لهذا النوع الذي 

ُيساء فهمه.

النتائج:  
أمسكنا بـ 75 سلحفاة منذ بداية الدراسة )38 ذكر و27 أنثى 

و10 صغار(. كما أمسكنا كذلك بـ42 سلحفاة ووضعنا عليها 
العالمات خالل موسم 2012، وأعدنا إمساك 24 منها خالل 

عمل ميداني ُمكّثف ما بين شهَري مارس وأغسطس من 
عام 2013. وجرت عمليات إعادة اإلمساك آنفة الذكر )19 ذكر 

 و5 إناث( في نفس الموقع حيث ُأمِسك بها للمرة األولى، 
مما يدلُّ على دّقة اختيار هذا الموقع. وستخضع أعداد 

السالحف التي حّددنا مكانها للمراقبة على المدى الطويل 
باستخدام نظام تثبيت العالمة، وإعادة اإلمساك التي بدأ 

العمل بها أثناء هذه الدراسة.

كما عّلقنا أجهزة البث الالسلكي لثالث سالحف، وتعّقبناها 
بين شهَري يونيو وأغسطس من عام 2013. وتّعقبنا كذلك 
ذكرًا واحدًا لفترة 70 يومًا. تحّرك هذا الذكر بالذات إلى أعلى 
وأسفل المجرى حيث ُحّدد موقعه ألّول مرة، وغطى بتحركه 
مسافة تمتدُّ على خطٍّ مستقيم يصل إلى 3 كم تقريبًا في 

منطقة التواجد الطبيعي التي تمتدُّ إلى 8.5 هكتار. كما 
 جمعنا وحّللنا فضالت عدد من السالحف، وقد تبّين 
 أّنها تحتوي على فواكه Dyospyros melanoxylon و

Cordia dichotama وعلى التين. والحظنا في مّرتين 
ُمختلفتين أن السالحف تتغّذى أيضًا على بقايا غزالن الصمبر. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"ترّكز دراستي في المقام األول على األنواع غير المعروفة 
بصورة كافية والمهّددة باالنقراض من خالل عملي في هيئة 

التدريس في قسم إدارة األنواع الُمهّددة باالنقراض في 
معهد الحياة البرّية في الهند. ومن خالل الدعم الذي أحصل 

عليه من الصندوق، صرُت قادرًا على تنمية خبرتي في كّل 
ما يتعلق بالسلحفاة صفراء الرأس. فكانت هذه المرة األولى 

التي أحصل فيها على سالحف تجري مراقبتها السلكيًا. 
وبالرغم من محدودية المعلومات التي ُجمعت، إال أنني 

حصلُت على الكثير من الخبرة أثناء هذه التجربة."

آر. سوريش كومار
معهد الحياة البرّية في الهند

$8,000

السلحفاة صفراء الرأس
Indotestudo elongate

مالحظات متلقي المنحة بشأن وضع 
الحماية لهذا النوع:

ُصنِّف هذا النوع ضمن األنواع التي يجب 
الحفاظ عليها، وذلك في ورشة عمٍل 

نّظمها تحالف الحفاظ على بقاء السالحف، 
وتقوم على ُخّطة حماية تمتّد إلى خمس 

سنوات فيما يتعّلق بسالحف المياه العذبة 
والسالحف البرّية في الهند.

أمضى طالب أبحاث في هذا المشروع، 
برفقة ُمساعدَين محليين، 90 يومًا بالتجّول 

في أنحاء ُمختلفة من ُمنتزه راجاجي 
الوطني، وغّطوا مسافة تمتدُّ إلى 1,300 

كم للبحث عن السالحف. وصّنفت الدراسة 
 عددًا من النقاط الرئيسية في الُمنتزه، 

حيث تعيش السالحف، وُقّدمت النصائح 
 إلدارة الُمتنزه بحمايتهم؛ خصوصًا من 

حرائق الغابات. 

مهدد باإلنقراض
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الهند

عّلقنا أجهزة البث الالسلكي لثالث سالحف، وتعّقبناها بين شهَري يونيو وأغسطس من عام 2013. وتّعقبنا كذلك ذكراً واحداً 
 لفترة 70 يومًا. تحّرك هذا الذكر بالذات إلى أعلى وأسفل المجرى حيث ُحّدد موقعه ألّول مرة، وغطى بتحركه مسافة تمتدُّ على

خطٍّ مستقيم يصل إلى 3 كم تقريبًا في منطقة التواجد الطبيعي التي تمتدُّ إلى 8.5 هكتار.

22-21



© Margaretha D. Hofmeyr

تفاصيل المشروع:   
كانت األهداف الرئيسة للمشروع هي البحث في المناطق 

الُمحترقة عن السالحف الصغيرة التي فقست حديثًا ومراقبة 
صّحة السالحف التي تم إنقاذها وتقييم تكاثر اإلناث في األسر 

وبدء خّطة إدارة تنّوع حيوي للسالحف الهندسية.

النتائج:  
وبسبب هذه المنحة، تمكّنا من الحفاظ على 50 سلحفاة 

بالغة وثمان سالحف صغيرة على قيد الحياة وبصّحة جّيدة 
في ظروٍف ُتشبه ظروف األسر. بدأت نشاطات التزاوج في 

الوقت المتوّقع من العام، حيث وضعت 71% و91% من اإلناث 
بيوَضها في عامي 2012 و2013 على التوالي. واستَطعنا أن 
نستعيد ثماني سالحف صغيرة بعد األمطار األولى في عام 

2013، وسّجلنا زيادًة كبيرة في عدد السالحف الصغيرة بلغت 
129% خالل األشهر السبعة األولى، وازدادت كتلة جسم 

 السالحف البالغة بمقدار 16% ُمنذ أسرها. 
"أوّد التأكيد على أننا ُنحافظ على مجموعة السلحفاة حّية 

وبصحة جّيدة، إلى درجة أن اإلناث تابعن دورة تكاثرهن 
الطبيعية، وهو األمر الذي يراه الخبراء الدوليون إنجازًا عظيمًا، 

ولم نكن نستطيع القيام بذلك دونما الدعم المالي من 
صندوق محمد بن زايد للُمحافظة على الكائنات الحّية."

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"لم يكن باستطاعتنا أن ُنخّطط ُمسبقًا ألثر هذا الحريق 
الكارثي، وكّنا بحاجٍة إلى تمويل سريع لبدِء عمليات 

المساعدة في إنقاذ أكبر عدٍد من األنواع الباقية؛ وهو ما 
قّدمه الصندوق لنا. وبسبب هذه المنحة، تمكّنا من الحفاظ 

على 50 سلحفاة بالغة وثمان سالحف صغيرة على قيد 
الحياة وبصّحة جّيدة في ظروٍف ُتشبه ظروف األسر."

مارغريتا د. هوفماير
جامعة مقاطعة كيب الغربية

$10,000

السلحفاة الهندسية
Psammobates geometricus

مهدد باإلنقراض
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جنوب أفريقيا

 مالحظات متلقي المنحة بشأن وضع 
الحماية لهذا النوع:

 سوف يتغير حال السلحفاة الهندسية 
من "ُمهّددة باالنقراض" إلى "ُمهّددة 

باالنقراض من الدرجة األولى" بعد التقييم 
األخير الذي أجراه مشروع تقييم الحفاظ 

على الزواحف في جنوب إفريقيا. وفي 
عام 2011، أعلنت مجموعة المختصين 

بالسالحف وسالحف المياه العذبة باالتحاد 
الدولي لصون الطبيعة IUCN أن السلحفاة 
الهندسية هي واحدًة من أكثر من 25 نوعًا 

ُمهّددًا باالنقراض بين السالحف وسالحف 
المياه العذبة. 

كانت األهداف الرئيسية للمشروع هي 
البحث في المناطق الُمحترقة عن السالحف 
الصغيرة التي فقست حديثًا ومراقبة صّحة 

السالحف التي تم إنقاذها وتقييم تكاثر 
اإلناث في األسر وبدء خّطة إدارة تنّوع حيوي 

للسالحف الهندسية. 

24-23

بعد أن أتى حريق هائل في جنوب إفريقيا على مواطن واحدة من أكثر 25 نوعًا من السالحف وسالحف المياه العذبة الُمهّددة 
باالنقراض، منَح الصندوق مبلغ 10,000$ لـ"مارغريتا هوفماير" للُمساعدة في الحفاظ على حياة السالحف الهندسية التي تم 

إنقاذها من النيران وساللتها إلى حين تعافي موطنها الطبيعي.



تمثل الالفقريات 95% من جميع أنواع الكائنات الحية 
المعروفة إذ يصل عددها الى 1.25 مليون إال أنها أكثر 

األنواع معاناة في فقدان التنوع الحيوي.

ُخنفساء جزر خوان فرنانديز الغّواصة 	28-27

الرتيالء 	30-29

يعسوب صنوبر الكاوري األحمر 	32-31

مشاريع الالفقريات
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تفاصيل المشروع:   
د من أن هذه  يهدف المشروع إلى: )1( زيارة الجزر للتأكُّ
األنواع ال تزال موجودة، )2( وفي حال وجودها، توصيف 

المواطن الطبيعية لليرقات والخنافس البالغة، )3( وتقييم 
أّي تهديدات بشرية؛ )4( ووضع هذه األنواع ضمن ترتيبها 

الجزيئي بين عائلة الخنافس الغواصة الستنتاج األصل 
الجغرافي لنوع Anisomeria وتاريخ تطّوره، )5( ونشر هذه 

النتائج في مجّلة عالمّية.

النتائج:  
اسُتكِمل العمل الميداني وأثبت نجاحه، حيث ُعِثر على األنواع 

الُمستهدفة بأعداٍد وفيرة، وال يبدو أن هذه األنواع ُمعّرضة 
للخطر. واستخدمنا كذلك تقنيات النشوء الجزيئية والعّينات 

العالمية الُممّثلة للخنفساء الغواصة للكشف عن سيناريو 
التطّور الكلي لهذه األنواع الفريدة، واكتشفنا أّنها ُمستعمٌر 

حديث نسبيًا، حيث يرجع أصلها إلى البّر الرئيسي ألمريكا 
الجنوبية. من ناحية أخرى باإلمكان شرح البنية التشريحية 

لهذه األنواع الفريدة بالطريقة األفضل من خالل تأقُلمها مع 
الموارد المحدودة لمواطنها وفقدانها للقدرة على الطيران 

كنوٍع من تجاوبها مع الحياة على الجزيرة. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"ساعد الصندوق في تمكين الشريك األرجنتيني للمشروع، 
'ماريانو ميخت' من جامعة بوينس آيريس، من السفر إلى 

ُجزر روبنسون كروزو البعيدة بوصفِه أّول عالم حشرات مائية 
على اإلطالق يقوم بعمٍل ميداني بصدد الخنافس الغواصة."

"وساعدنا الصندوق في الحصول على بيانات لتقديم 
نشَرتين؛ ُتعدُّ إحداهما ذات عالقة وثيقة بتعزيز علم 

الحشرات المائية في أمريكا الجنوبية، وأما األخرى فقد ُنِشرت 
في مجّلة عالمّية ذات أثر كبير."

مايكل بالك
المجموعة الحيوانية الرسمية في ميونخ

$4,850

 ُخنفساء جزر خوان فرنانديز الغّواصة
Anisomeria bistriata 

مالحظات متلقي المنحة بشأن وضع 
الحماية لهذا النوع:

ُتعدُّ خنفساء Anisomeria من األنواع 
الُمستوطنة في جزر خوان فرنانديز في 

المحيط الهادئ؛ بالقرب من ساحل تشيلي. 
ووفقًا لمعلوماتنا، لم يجري مسح هذه 

المنطقة ُمنذ قرابة قرن من الزمان. 

إن خنفساء Anisomeria bistriata خنفساء 
مائية غواصة طولها 8 مم تمتلك ُبنية 

تشريحّية غامضة. وخالف ذلك، لها أرجل 
طويلة ورأس ُمتطاول ومظهر غريب. وهي 

ُممّيزة للغاية عن 4,000 نوع آخر من فصيلة 
العوميات Dytiscidae التي تنتمي إليها 

عشيرتها الُمسماة Anisomeriini، والتي 
 Senilites tristanicola تضمُّ إلى جانبها نوع

من جزيرة تريستيان دا كونا. 
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تشيلي

 " ساعد الصندوق في تمكين الشريك األرجنتيني للمشروع، 'ماريانو ميخت' من جامعة بوينس آيريس، من السفر إلى
ُجزر روبنسون كروزو البعيدة بوصفِه أّول عالم حشرات مائية على اإلطالق يقوم بعمٍل ميداني بصدد الخنافس الغواصة."
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تفاصيل المشروع:   
يكُمن الهدف النهائي لهذا المشروع في جمع المعلومات 
ع عناكب الرتيالء mygalomorph وتوزُّعها ووضعها  عن تنوُّ

في شمال شرق الهند.

النتائج:  
ل 20 نوعًا من ثمانية أجناس وأربع فصائل من عناكب  ُسجِّ

الرتيالء mygalomorphs في القسم األول من هذا المشروع. 
ويسري االعتقاد بأن 15 نوعًا منها هي أنواع جديدة، ولكن 

ق من التصنيفات  هذا يتطّلب إجراء المزيد من عمليات التحقُّ
قبل تأكيدها. وُيتوّقع الحصول من خالل هذه الدراسة على 

ف على االمتدادات الجديدة  العديد من األنواع الجديدة، والتعرُّ
ألماكن التواجد. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"ألهَمني المشروع الحالي بإجراء دراسات على المدى الطويل، 
وُمتابعة العمل في مجال الحفاظ على عناكب الرتيالء 

mygalomorph. وتّم تحديد المناطق التي من الممكن 
العمل عليها مستقباًل، ويتمُّ حاليًا العمل على تجهيز طلٍب 

م به إلى مؤسسات دعٍم  للحصول على تمويل جديد للتقدُّ
وتمويل ُمختلفة."

مانجو سيليوال
جمعية تطوير ربط معلومات الحياة البرّية

$6,000

الرتيالء
Lyrognathus spp.

مالحظات متلقي المنحة بشأن وضع 
الحماية لهذا النوع:

كان وضع الحماية الُمتعّلق بعناكب الرتيالء 
mygalomorph هذه َمجهوالً حتى وقٍت 

قريب. وفي عام 2008، ُأدِرَج 14 نوعًا -من 
 mygalomorph بين -82 من هذه الرتيالء
في القائمة الحمراء لالّتحاد الدولي لصون 

الطبيعة والخاصة باألنواع الُمهّددة 
باالنقراض. إن العديد من هذه األنواع ُمهّدد 

بخسارة موائله والجمع الجائر لصالح تجارة 
الحيوانات األليفة. وال ُتعرف العديد من األنواع 

غير المدرجة على القائمة سوى من خالل 
أماكن تواجدها فقط، ولم يتّم إجراء أي 

تقييم لها.

َسرت شائعة في منطقة "آسام" في الهند 
تقول بأن أسرابًا من عناكب الرتيالء تقوم 

بعضِّ الناس. غير أن عناكب الرتيالء تعيش 
ُمنفردة وال تخرج من جحورها في أسراب. 
وقبل بداية الرياح الموسمية، تبدأ ذكور 

عناكب الرتيالء البالغة، وبمجرد تبديل 
شعرها للمرة األخيرة، بالبحث عن اإلناث. 

قد تدخل هذه العناكب البيوت القريبة من 
المناطق الحراجية أثناء الليل خالل هذه 

العملية، ولكّنها ُغير قادرة على المهاجمة 
ضمن أسراب. 
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Tarantula search team

الهند

ل 20 نوعًا من ثمانية أجناس وأربع فصائل من عناكب الرتيالء mygalomorphs في القسم األول من هذا المشروع. ويسري  ُسجِّ
ق من التصنيفات قبل تأكيدها.  االعتقاد بأن 15 نوعًا منها هي أنواع جديدة، ولكن هذا يتطّلب إجراء المزيد من عمليات التحقُّ

ف على االمتدادات الجديدة ألماكن التواجد.  وُيتوّقع الحصول من خالل هذه الدراسة على العديد من األنواع الجديدة، والتعرُّ
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تفاصيل المشروع:   
أهداف المشروع هي: )1( تحديد مواقع تكاثر هذه اليعاسيب 

في الجزيرة الشمالية من نيوزلندا، )2( وتقدير مدى التواجد 
والمساحة الكلّية التي تشغُلها.)3( وتقدير العدد الكلي 
لهذا النوع، )4( وتحديد العالقات الفيلوجينية بين األنواع 

األربعة من هذا الجنس، )5( وعرض االّتجاهات المستقبلية 
في المنطقة التي يشغُلها هذا النوع والتهديدات التي 

يتعّرُض لها في المناطق التي يتواجد فيها.

النتائج:  
جرت زيارة الجزيرة الشمالية في نيوزلندا في يناير من عام 
2013، وُأخَذت عّينات من إجمالي 47 موقعًا، وتم اكتشاف 
أنواع من يعاسيب Xanthocnemis في 28 موقعًا منها. ال 
ُيمكن بصورة مؤّكدة تصنيف أّي عينة من العينات التي 

ُجِمعت خالل الدراسة الحالية على أّنها X.sobrina اعتمادًا 
على الصفات البيئية والسلوكية والمورفولوجية السابقة. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"بفضل دعم الصندوق تم إجراء أّول جرٍد حديٍث لهذا النوع 
منذ أكثر من 20 عامًا."

"قّدمُت عرضًا لمشروع إضافي في يونيو من عام 2013 إلى 
وزارة الحفاظ على البيئة في نيوزلندا. كان العرض ناجحًا 

ولدّي اآلن تمويٌل كاٍف لمتابعة المرحلة الثانية من المشروع."

ميلين مارينوف
جامعة كانتربري

$2,000

يعسوب صنوبر الكاوري األحمر
Xanthocnemis sobrina

األسباب وراء إدراجها ضمن القائمة الحمراء:
يتواَجد هذا النوع في مناطق الغابات في 
الجزيرة الشمالية )نورث آيلند( بنيوزلندا، 

حيُث يتواجد منها مجموعة صغيرة َمعروفة 
َثُبت وجودها في عدِد قليل من المواقع، 

على الرغم من عدم وجود معلومات كافية 
عن التهديدات التي يتعّرُض لها موئلها 
الطبيعي. غير أّنه منذ عام 1987، لم يتم 
نشر أّية معلومات جديدة عنها، ووضعها 

الحالي غير معروف.

وفقًا للقائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصون 
الطبيعة الخاصة باألنواع الُمهّددة باالنقراض، 
ال يحدث في أغلب األحيان تصنيف عّينات من 

هذا الجنس من اليعاسيب على مستوى 
النوع، ومن ثّم ال ُيعرف عنها الكثير من 

المعلومات. ومن الواضح أن بعض السمات 
السلوكية قد توّفر الدالئل المهّمة الوحيدة 

على األنواع الجديدة من هذا الجنس. 
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غير متوفر 
المعلومات
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نيوزيلندا

"بفضل دعم الصندوق تم إجراء أّول جرٍد حديٍث لهذا النوع منذ أكثر من 20 عامًا."



 يوجد أكثر من 6,000 نوع من البرمائيات، 2,000
منها بين منقرض أو مهدد باإلنقراض.

هارلكوين مانتيّلا 	36-35

ضفدع بروميلية الصخري 	38-37

مشاريع البرمائيات
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تفاصيل المشروع:   
جمُع عّينات لالختبار وتحديد مكونات البروبيوتيك الفّعالة 

الُمتواجدة في البرمائيات الُمنتشرة في مدغشقر.

النتائج:  
تمكّنا خالل شهَري أغسطس وسبتمبر من عام 2013 من 

جمِع عّينات من 456 ضفدع تنتمي لـ68 نوع عبر 7 أماكن 
في مدغشقر بحثًا عن بكتيريا قابلة لالستزراع. وتمكنا 

بالفعل من عزل بكتيريا قابلة لالستزراع وُنجرى اآلن عليها 
 .Bd د من خواِصها الُمحاربة لفطر بعض االختبارات للتأكُّ

كما أظهَرت التحاليل المبدئية أن نوعًا واحدًا على األقل من 
البكتيريا التي تم عزُلها تستطيع منع نمو فطر Bd بنسبة 

ن بروبيوتيك )متمم غذائي(  %96، مما ُيرّجح نجاحه كمكوِّ
ُمناسب لجلد البرمائيات. واستمّرينا أيضًا في جمع العينات 

خالل شهَري يناير وفبراير من عام 2014. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"ُيساعدني الصندوق كثيرًا في تحّولي من َعالٍم نظري في 
علوم البيئة إلى عالٍم ُيمارس اإلبقاء على حياة األنواع، بتركيٍز 

خاص على البروبيوتيك كاستراتيجية للتقليل من األمراض 
التي ُتصيب البرمائيات. ويوّفر الصندوق الموارد الالزمة إلجراء 

األبحاث في اختصاصي الجديد."

ريد هاريس
جامعة جيمس ماديسون

$24,971

هارلكوين مانتيّلا
Mantella cowanii

األسباب وراء إدراجها ضمن القائمة الحمراء:
يتواجد هذا النوع من الضفادع في منطقة 
ال تزيد مساحتها عن 10 كلم2، ويتوّزع على 

مدارها على نحٍو ُمتقّطع للغاية. وغالبًا ما 
تتعّرض مساحات البيئة المالئمة لمعيشته 

لالنحدار، مما يسبب حدوث تناقص كبير في 
أعداد هذا النوع بنسبة ُتقّدر بـ 80% خالل 

األجيال الثالثة األخيرة )حوالي 15 عامًا(. 

ُتعدُّ مدغشقر منطقة عالمّية في غاية 
ع الحيوي، حيث تحتوي على  األهمية للتنوُّ

400 نوع من البرمائيات، ويتوّطن فيها 
دون غيرها 99% من تلك األنواع. لم يتم 

د بعد من وصول الفطر إلى مدغشقر،  التأكُّ
ع وصوله في أي وقت ولذا البدَّ  ولكن يتوقَّ

من إعداد خّطة استباقّية لحماية األنواع 
الُمعّرضة لالنقراض حاليًا ومنع تناقص 

أعدادها على نطاق واسع. 
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 مهدد باإلنقراض
من الدرجة األولى
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أوضَحت األبحاث الحديثة تواجد بكتيريا ُمعّينة على جلد عدٍد من أنواع البرمائيات من شأنها ُمحاربة الفطر المرضي الذي ُيسّبب 
مرض chytridiomycosis الذي انتشر على نطاٍق واسع ُمسّببًا تناقَص عّدة أنواع من البرمائيات وانقراضها على مستوى العالم. 

وباإلمكان استخدام تلك البكتيريا التي تّم الحصول عليها وعزلها من جلد بعض البرمائيات كُمنتج "بروبيوتيك" )ُمتّمم غذائي( 
لمحاربة الفطر المرضي.

مدغشقر
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النتائج:  
يجري اآلن مسح شامل لألعداد الُمتواجدة من الضفادع من 
خالل ُمراقبة أكثر من 100 بروميلية الستكشاف وجود هذا 

النوع عليها من عدمه. لقد أوضحنا سابقًا أّن هذا النوع 
يتواجد في مساحة أقل من 0.5 كيلومتر مربع على ارتفاع 

أكثر من 1,800 مترًا فوق سطح البحر.

تمكّنا من تعليم أكثر من 150 طالبًا من سن 9 وحتى 12 
عامًا وتصحيح بعض الحقائق والمعلومات المغلوطة عن 

أنواع الضفادع والعلجوم، كما اشترينا أيضًا معّدات لمونتاج 
األفالم والفيديو، وتمكّنا من إنتاج مقطع يوّضح أنشطة رفع 

مستوى الوعي التي ُنقّدمها لفائدة األطفال.

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"لقد تعّلمُت الكثير عن رفع الوعي، فيجب أن تسمح لآلخرين 
باإلنخراط وتقديم مساهماتهم، باإلضافة إلى إعداد أنشطة 

مرحة للمدارس المحلّية واستخدام المتطّوعين في برامج 
المراقبة ومن ثمَّ تحويلهم إلى مواطنين علماء. وأوَضحت 

تجربتنا في البرازيل مدى أهمية تمكين اآلخرين من خالل 
إعطائهم المعرفة الالزمة، فنحن بذلك ُنقّربهم إلى الطبيعة 

أكثر فأكثر."

إيزابيال باراتا
معهد األحياء االستوائية في البرازيل

$4,340

ضفدع بروميلية الصخري
Crossodactylodes sp. nov.

 مالحظات متلقي المنحة بشأن وضع 
الحماية لهذا النوع:

يعيش الضفدع، المعروف باالسم العلمي 
Crossodactylodes sp. nov، على نوٍع واحد 

فقط من البروميلية في منطقة ال تتعّدى 
مساحتها 1 كيلومتر مربع تقع على ارتفاع 

1,800 متر فوق مستوى سطح البحر. 
يتضّمن هذا الجنس من الضفادع ثالثة أنواع 

تشترك جميعها في المتطلبات نفسها 
من حيث طبيعة الموائل، حيث تعيش على 

البروميلية حصريًا وتّتخذ تلك المنطقة 
المرتفعة موطنًا لها. 

اكُتِشف مؤّخرًا نوع برمائي جديد من جنس 
Crossodactylodes على أعلى ُنقطة في 
سلسلة جبال "اشبينياسو" الجنوبية في 
جنوب شرق البرازيل، والتي يبلغ ارتفاعها 

2059 مترًا عن سطح البحر. يتمّيز هذا 
الموقع بحقوله الصخرية وطقسه البارد، 
باإلضافة إلى الرطوبة. ويتلّخص الهدف 
العام للمشروع بتصميم نظام ُمراقبة 
طويل المدى لألنواع الُمستهدفة في 

منطقة الدراسة للُمساهمة في تقييم 
الوضع الحالي لبقاء الجنس ككّل، والنوع 

الجديد منه أيضًا. 
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البرازيل

 يجري اآلن مسح شامل لألعداد الُمتواجدة من الضفادع من خالل ُمراقبة أكثر من 100 بروميلية الستكشاف وجود هذا النوع
 عليها من عدمه. لقد أوضحنا سابقًا أّن هذا النوع يتواجد في مساحة أقل من 0.5 كيلومتر مربع على ارتفاع أكثر من 1,800 متراً

فوق سطح البحر.



وجد 30,700 نوع معروف من األسماك. ولم يتم دراسة 
سوى أقل من 3,500 لتحديد خطر اإلنقراض.

سمك البارب األحمر من كنارا 	42-41

سمك الحفش الروسي 	44-43

سمكة كوينزالند الرئوّية 	46-45

سمكة أرد بتزيا 	48-47

مشاريع األسماك



© Rajeev Raghavan

تفاصيل المشروع:   
كان الهدف الرئيسي للمشروع تحسين مستوى المحافظة 

على أسماك المياه العذبة في منطقة غاتس الغربية من 
خالل: )1( الحصول على المعلومات بصدد الوضع الحالي- بما 
في ذلك توزيع األسماك وأعدادها والتهديدات التي تتعّرض 

لها ثمانية أنواع كانت مفقودة خالل العقود الماضية األخيرة؛ 
)2( وتحسين حماية الموائل األخيرة الُمتبقية لهذه األنواع 

عقَب إعادة اكتشافها.

النتائج:  
ُأجرَيت مسوحات شهرية في عّدة مواقع ِضمن المدى 

التاريخي لألنواع المفقودة/ الضائعة في غاتس الغربية، ما 
نتج عنه إعادة اكتشاف ُمستوطنات لثالثة أنواع ُمدرجة حاليًا 

على أّنها ُمهّددة باالنقراض من الدرجة األولى- وربما انقرضت 
 Hypselobarbus بالفعل )وغير متوافر المعلومات(، وهي

 lithopidos وNeolissochilus wynaadensis و
Hypselobarbus thomassi. باإلضافة إلى ذلك، ُجمعت 

أنواع غير معروفة من السمك على نحو كاف على غرار 
 Barbodes إلى جانب سمك ُيعتقد أنه ،Garra mcclellandi

bovanicus، وأنواع أخرى ُمدرجة على أنها ُمهّددة باالنقراض 
من الدرجة األولى- وربما انقرضت. ويتم إجراء دراسات 

ق من الحالة التصنيفية وتحديد نوع العينات  تفصيلية للتحقُّ
التي يجب علينا جمعها. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"ساعد الصندوق في إعادة اكتشاف عّدة أنواع من أسماك 
المياه العذبة التي ُتعّد ُمهّددة باالنقراض من الدرجة األولى- 

 وربما انقرضت أو غير متوافر المعلومات عنها. 
كما ساعد العمل الميداني الذي تم إنجاُزه على تحسين 
معرفتنا بهذه األنواع النادرة وتوزيعها وما تتعرض إليه 

موائلها من تهديدات."

راجيف راغهافان
كلية سانت ألبرت

$11,000

سمك البارب األحمر من كنارا
Hypselobarbus thomassi

األسباب وراء إدراجها ضمن القائمة الحمراء:
ُأبِلغ عن وجود هذا النوع من األسماك 

 Hypselobarbus thomassi المعروف بأسم
في عدٍد من المصارف المائية في غاتس 

 الغربية، إال أّن هناك تقارير ُمؤّكدة 
عن تواجده في منطقتين فقط. حيث 

تنحصر أنواعه بمنطقة تقلُّ مساحتها عن 
10 كم2، لكّنها موّزعة في مناطق ُمتفّرقة 

وُمتباعدة بشّدة.

تمتدُّ منطقة غاتس الغربية على طول 
الساحل الغربي للهند، وُتغطي منطقًة 

مساحتها 180,000 كم2، وهي واحدة من 
أهم 34 نقطة َمركزية للتنّوع الحيوي حول 
العالم. ُتعدُّ مجموعة أسماك المياه العذبة 

في غاتس الغربية إحدى أغنى المناطق 
دًا في العالم االستوائي،   وأكثرها تفرُّ
 وهي تحتوي على أكثر من 290 نوعًا 

منها 189 ُمتوّطنًا. 
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الهند

" ساعد الصندوق في إعادة اكتشاف عّدة أنواع من أسماك المياه العذبة التي ُتعّد ُمهّددة باالنقراض من الدرجة األولى- وربما 
انقرضت أو غير متوافر المعلومات عنها. كما ساعد العمل الميداني الذي تم إنجاُزه على تحسين معرفتنا بهذه األنواع النادرة 

وتوزيعها وما تتعرض إليه موائلها من تهديدات."



© Ilya Ermolin, a style of net used to capture sturgeon :تفاصيل المشروع  
ق من ُممارسات الصيد غير المشروع في ُمجتمعات  التحقُّ

الصيد المحلّية وتحديد الشروط االجتماعية والثقافية التي 
تحُكم ُممارسات الصيد غير المشروع والقيام بأبحاث تتناول 

أثر هذه الممارسات على موائل سمك الحفش وأعداده 
الطبيعية في حوض بحر قزوين.

النتائج:  
"أجريت برفقة زميلتي 'ليناسسفولكناس' مجموعة من 

الُمقابالت التي سمَحت لنا بفهم ُبنية مجتمع الصيد غير 
المشروع، وسلسلة توريد لحوم وبيوض سمك الحفش؛ 
ودوافع الصيادين غير الشرعيين؛ والمعلومات الُمتعّلقة 

بمدى معرفة السلطات الحكومية بشأن الصيد غير الشرعي 
لسمك الحفش. وقد اكتشفنا العديد من االرتباطات 

بين صيادي السمك غير الشرعيين في دلتا نهر الفولغا 
وجمهورية كالميكيا، وبين الصيادين غير الشرعيين في 

مناطق أخرى من بحر قزوين." 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"سمح لي الصندوق باختبار َمنهجيات البحث التي لم يجِر 
استخدامها من قبل لدراسة الصيد غير المشروع لسمك 
الحفش. ونتيجة لذلك، أبدى أحد معاهد األبحاث اهتمامًا 

بتقديم الدعم اإلداري والعلمي للمشروع، إلى جانب توفير 
ُفرص تقديم النتائج إلى أعضاء الحكومة الروسية."

إيليا إيرمولين

$5,000

سمك الحفش الروسي
Acipenser gueldenstaedtii

األسباب وراء إدراجها ضمن القائمة الحمراء:
ُيعدُّ هذا النوع اليوم نادرًا جدًا في حوض 

البحر األسود، حيث ُفقدت أغلب موائل تكاثر 
األنواع التي تعيش هناك نتيجة بناء السد؛ 
باستثناء منطقة نهر الدانوب األدنى، حيث 

ال تزال بعض موائل التكاثر موجودة- وإن 
كان أفرادها نادري الوجود. كما فقد حوض 

بحر قزوين 70% من موائل التكاثر منذ 
خمسينيات القرن العشرين، وهذا يعود 
بصورة رئيسية إلى بناء محّطات الطاقة 

الكهرومائية في المنطقة. 

أدهش وجود الباحثين في منطقة الصيد 
العديدين في الهيئات المحلية لتنظيم 
مصائد األسماك وشركات صيد السمك 

الخاصة، نظرًا لما تعانيه هذه الصناعة من 
ارتفاع ُمعّدل النشاط اإلجرامي. 
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روسيا

 " سمح لي الصندوق باختبار َمنهجيات البحث التي لم يجِر استخدامها من قبل لدراسة الصيد غير المشروع لسمك الحفش.
 ونتيجة لذلك، أبدى أحد معاهد األبحاث اهتمامًا بتقديم الدعم اإلداري والعلمي للمشروع، إلى جانب توفير ُفرص تقديم النتائج

إلى أعضاء الحكومة الروسية."



$10,000

سمكة كوينزالند الرئوّية
Neoceratodus forsteri

مالحظات متلقي المنحة بشأن وضع 
الحماية لهذا النوع:

على الرغم من كون هذه السمكة ُمدرجًة 
على القائمة الفيدرالية لألنواع الُمهّددة 

باالنقراض في أستراليا، وهي معروفة على 
مستوى العالم لكونها رمزًا علميًا وُمقّدسًا 
لدى سكان المنطقة األصليين، إال أن الخطر 

الشديد ال يزال ُمحدقًا باستمرار وجود 
سمكة كوينزالند الرئوّية على المدى البعيد. 

في وقت من األوقات، كان ُهناك سبعة أنواع 
على األقل من السمك الرئوي امتّد انتشاُرها 

إلى مركز القارة األسترالية، ولكن حاليًا ال 
توجد مجموعات أصلية للسمك الرئوي 
األسترالي إال في نهرين فقط. سيقوم 

العلماء بالتقاط السمك الرئوي وأخذ عينات 
من حراشفه قبل إعادته إلى النهر. وسيتم 

تحليل حراشف السمك للُمساعدة في 
 تحديد األنماط الحيوية إليكولوجيا التغذية 

للسمك الرئوي. 
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استراليا

ُتعدُّ سمكة كوينزالند الرئوّية واحدة من خمسة أنواع فقط نجحت في البقاء على قيد الحياة من السمك الرئوي على مستوى 
 العالم، وُيحتمل أن تكون أقدم كائن فقاري على الكوكب، إذ تعود األحفوريات التي ُوجدت لها إلى 380 مليون عامًا خلت.
 ويسعى المشروع إلى تقديم المعرفة العلمية الجديدة والضرورية إليقاف تراُجع أعداد سمكة كوينزالند الرئوّية الُمهّددة

باالنقراض ودعم تعافيها.

تفاصيل المشروع:   
يسعى المشروع لتقديم معرفة علمية جديدة ضرورية إليقاف 

تراُجع أعداد السمكة الرئوية األسترالية الُمهّددة باالنقراض 
ودعم تعافيها. أوالً، سيوّفر التحليل الُمبتكر لنظائر الكربون 

والنيتروجين الُمستقّرة في مناطق مختلفة من حراشف 
ق على اإلطالق من األنماط الممتّدة  السمك أّوَل عملية تحقُّ
على مدى قرن من الزمان الستخدام موارد السمك الرئوي. 
ثانيًا، سيجري فحص األنماط المكانية والزمانية الستخدام 
موارد السمك الرئوي وتقديم هذه المعلومات إلى ُفرص 

إعادة التأهيل اإلستراتيجية.

النتائج:  
مًا في ثالثة مجاالت حيوّية: أوالً، أجريت  سّجل المشروع تقدُّ

فترة تشاور مع المجتمعات المحلّية والمعنيين اآلخرين 
في منطقة الدراسة، وسَعت المشاورات لتحسين ُمشاركة 

المجتمع في النشاطات الميدانية. ثانيًا، جرى استكشاٌف 
أولي للحراشف المأخوذة من السمك الرئوي والمؤرشفة في 

قاعدة بيانات الحراشف الحالية. ثالثًا، تم القيام بجمع العينات 
ميدانيًا )لجمع األنسجة من أجل تحليل النظائر الُمستقّرة( 

في عدٍد من المواقع النهرية التي تأّثرت بشّدة ببناء السدود 
ق من تأثير هذه المشروعات على  والزراعة، وذلك للتحقُّ

استخدام موارد السمك الرئوي.

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"كان دور الصندوق رئيسيًا في المساعدة على ملء الفجوات 
األساسية في معرفتنا بإيكولوجيا التغذية للسمك الرئوي 

وكيفية اختالفها عبر النطاقات المكانية والزمانية الواسعة. 
وساعد دعم الصندوق في تحسين التعاون مع الباحثين 

الدوليين والمنظمات اإلدارية الُمكّلفة بالحفاظ على السمك 
م  الرئوي األسترالي من االنقراض، كما مّهد الطريق للتقدُّ

بطلب منٍح الحقة؛ من بينها منحة ناشيونال جيوغرافيك."

جوليان أولدن
جامعة واشنطن
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تفاصيل المشروع:   
الهدف الرئيس من المشروع هو تأسيس برنامج للتربية في 
األسر لنوعي السمك والحلزون والحفاظ على كلٍّ منهما في 

األسر. وسوف ُيساعد هذا البرنامج على ضمان استمرارية 
ن من إعادتهما بعد أن يتم  النوعين، باإلضافة إلى التمكُّ

ترميم موئلهما الطبيعي.

النتائج:  
بمساعدة المؤّسستين الشريكتين، تم جمع 87 سمكة 

بالغة من نوع Scardinius racovitzai و45 من نوع 
Melanopsis parreyssii. يستمر الحفاظ عليها جميعًا في 

األسر، مما يوّفر بيانات عن الطبيعة البيولوجية لهذين 
 النوعين اللذين قّلما تجري دراستهما. وبالنسبة ألسماك

S. racovitzai، فقد نتج عن التربية في األسر قرابة 500 
سمكة صغيرة في "أكواريوم جاالتي" في رومانيا، وأكثر من 

500 سمكة صغيرة في جامعة "جودولو" Gödöllõ في المجر، 
كذلك جرى الحفاظ على الحيوانات المنوية بالتجميد، ويتم 

التحضير حاليًا لتحليل جيني للتأكد من صّحة النوع. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"بفضل الصندوق، وبالتعاون مع شركائنا في المشروع، 
تمكّنا من البدء في مشروع التربية في األسر لسمك وحلزون 

 )Scardinius racovitzai( مهددين باالنقراض هما 
و)Melanopsis parreyssii(، وكالهما يستوطن هذا الجدول 
الحار. ونظرًا لتدهور الموئل الطبيعي لهما يبدو هذا الحل 

 الطريقة العملية الوحيدة إلنقاذ هذين النوعين 
من االنقراض."

أدريان جاجيو
متحف مقاطعة كريس في أوراديا، رومانيا

$13,000

سمكة أرد بتزيا
Scardinius racovitzai

األسباب وراء إدراجها ضمن القائمة الحمراء:
إّن وجود هذا النوع َمحدود في جدول ماء 
حار صغير للغاية في رومانيا، حيث يشغل 
مساحة أقّل من 1 كيلومتر مربع. وفي عام 

2000، ُلوحظ أن الجدول قد تلّوث للغاية 
بالنفايات. وُتستخَدم مياه الجدول في 

تغذية حّمام عام كانت تجري إعادة بنائه 
وفقًا لخطط تستهدف استهالك مياه أكثر 

مما سبق من الجدول. 

وفي الجدول الحار نفسه، يعيش حلزون 
 ،Melanopsis parreyssii يعرف باسم

ويعتبر الجدول الموئل الوحيد المعروف 
لهذين النوعين. يستمدُّ الحّمام العام كمّية 

كبيرة جدًا من مياه الجدول ما يؤّثر بشّدة 
على هذا الموئل لسمك األرد والحلزون. 

وَيهدُف هذا المشروع إلى توطين أسماك 
األرد والحلزون خارج الموقع إلعادتها إلى 

 البحيرة الحاّرة حين عودتها إلى 
حالتها األصلية. 
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رومانيا

عيًا.  على الرغم من انتشار أنواع سمك األرد في المياه العذبة عبر أوروبا، إال أّنه ُيعتبر في أجزاء عديدة من العالم نوعًا دخياًل توسُّ
ومع ذلك، تعيش سمكة أرد بتزيا Scardinius racovitzai في جدول ماء حار فقط في غرب رومانيا بالقرب من مدينة أوراديا. وتأّثر 

هذا الجدول الحار تأثراً بالغًا، بعد أن تم تجديد الحّمام العام بجواره ُمؤّخراً والذي يستخدم مياه الجدول.



 يوجد 5,488 نوع معروف من الثدييات. 1 من كل
5 منها بين منقرض أو معرض لإلنقراض

دب بلوشستان األسود 	52-51

ول البرّي اآلسيوّي كلب الدَّ 	54-53

دالفين نهر الغانج 	56-55

مشاريع الثدييات
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تفاصيل المشروع:   
يهِدف هذا المشروع إلى تحديد توزيع الدببة اآلسيوية 
السوداء في محافظة هرمزغان وتحديد نوع الصراع ما 

بين الدببة واإلنسان ودرجته ومكان وقوعه وإجراء تحليل 
لُمخّلفات الحيوانات لتحديد النظام الغذائي في المنطقة 

التي يكُثر فيها وقوع الصراعات وتطوير برامج توعوية عاّمة 
في تلك المناطق.

النتائج:  
يوجد مصدران للصراعات في المنطقة الخاضعة للدراسة؛ 

سرقة الماشية )ماعز، وخراف، وأبقار(، واستخدام ثمار الفواكه 
المزروعة )تمر النخيل، والتفاح، والبرتقال، والعنب، والبطيخ 

األحمر(. وعلى الرغم من الخطورة التي ُتمّثلها ُمداهمة 
البساتين )وخاصة نخيل التمر(، إال أن سرقة الماشية هي 
السبب الرئيسي للمواقف السلبية تجاه الدببة اآلسيوية 

السوداء. ُيعد ُّتمر النخيل المحصول الزراعي الرئيسي في 
محافظة هرمزغان والغذاء الرئيسي للدببة أيضًا. وفي 

األعوام األخيرة الماضية، ونظرًا للقيمة المالية الُمنخفضة 
لنخيل التمر وقّلة مرافق النقل والتعبئة، ُهِجرت بساتين 
النخيل ألعوام عديدة، ُموّفرًة بذلك طعامًا ُمناسبًا للدببة 

دون أي صراع مع اإلنسان. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"َمنح الصندوق هذا المشروع الفرصة إلجراء مسٍح واسع 
النطاق ُيغطي تقريبًا كاّفة موائل الدب األسود في 

 المحافظة، حتى تلك المناطق البعيدة التي ُأهملت خالل 
الـ 125 عامًا الماضية، والتي أجريت فيها الدراسات الحيوانية 

في إيران."

طاهر غدريان
جمعية التخطيط من أجل األرض 

$7,500

دب بلوشستان األسود
Ursus thibetanus gedrosianus

مالحظات متلقي المنحة بشأن وضع 
الحماية لهذا النوع:

 Ursus ،ُأدِرج الدب األسود اآلسيوي
thibetanus في القائمة الحمراء لالتحاد 

العالمي لحفظ الطبيعة )IUCN( بوصفه 
"ُمعّرضًا لالنقراض"، ولكّن دب بلوشستان 
 Ursus thibetanus gedrosianus األسود

"ُمهّدد باالنقراض من الدرجة األولى". وهو 
النوع الذي تعتبره وزارة البيئة اإليرانية 

"ُمهّددًا باالنقراض" حيث ُيعدُّ واحدًا من 
أندر أنواع الثدييات في البالد، والتي بدورها 

بحاجة ماّسة التخاذ إجراء للحفاظ عليها. 

ألول مرة، قّيم هذا المشروع حالة الصراع 
بين الدببة والبشر في محافظة هرمزغان 

جنوب إيران. وكانت من بين النشاطات 
نها المشروع أفخاخ التصوير  التي تضمَّ

وتحليل ُمخّلفات الحيوانات وإجراء المقابالت 
الشخصية، التي أجريت بالرغم من الظروف 

 الميدانية القاسية وُبعد المكان وعدم 
أمان المنطقة. 
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إيران

 يوجد مصدران للصراعات في المنطقة الخاضعة للدراسة؛ سرقة الماشية )ماعز، وخراف، وأبقار(، واستخدام ثمار الفواكه المزروعة
 )تمر النخيل، والتفاح، والبرتقال، والعنب، والبطيخ األحمر(. وعلى الرغم من الخطورة التي ُتمّثلها ُمداهمة البساتين )وخاصة

نخيل التمر(، إال أن سرقة الماشية هي السبب الرئيسي للمواقف السلبية تجاه الدببة اآلسيوية السوداء.



$5,000

ول البرّي اآلسيوّي كلب الدَّ
Coun alpinus

األسباب وراء إدراجها ضمن القائمة الحمراء:
ُتقّدر أعداد الحيوانات البالغة الموجودة في 
البرّية من هذا النوع بما يقارب 2,500 فقط، 

ومن المتوّقع أن تستمّر أعداده في التناقص 
تباعًا. وتتلّخص التهديدات األساسية التي 

ُتواجه هذا الحيوان بالفقدان المستمر 
للموائل وتناقص أعداد الفرائس والتنافس 
بين األجناس والُمضايقات التي يتعّرض لها 
من الكالب البرّية األخرى، أو المنزلية األليفة، 

واألمراض التي تنتقل إليه منها أيضًا. 

كان هذا المشروع فرصًة الختبار كفاءة 
أفخاخ جمع الشعر، التي َتستخدم الرائحة 

كُطعم، والتي تسمح لنا بجمِع عينات 
الحمض النووي )DNA( من حيوانات كلب 

ول البرّي اآلسيوّي وبعض الحيوانات  الدَّ
األخرى آكلة اللحوم والُمهّددة باالنقراض. 
ويمكن أن تسمح تلك األفخاخ -في حال 
نجاحها- بتحسين كفاءة ُمراقبة أعداد 

ول البرّي اآلسيوّي وعدٍد آخر من  كلب الدَّ
الحيوانات آكلة اللحوم الُمهّددة باالنقراض 

في شبة الجزيرة الماليزية. 
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ماليزيا

 " لقد تمكّنا من خالل إجراء هذا البحث من مراقبة ُممارسات الصيد غير المشروع بواسطة أفخاخ الكاميرات اللتقاط مقاطع
 الفيديو والصور الفوتوغرافية، ولطالما كنا نهتم بإبالغ إدارة الحياة البرية والسلطات الحكومية بأنشطة الصيد غير المشروع

التي يتمُّ رصُدها، ما مكننا من استخدام هذه الصور ومقاطع الفيديو للضغط من أجل تأسيس نوع من الحماية لتلك المساحة 
من األرض، مما ُيساعد في الحفاظ على تلك الحيوانات بصورة غير ُمباشرة."

تفاصيل المشروع:   
الهدف العام من المشروع هو اختبار إمكانية استخدام 

أفخاخ جمع عينات الشعر، التي تستخدم الرائحة كُطعم 
ول البرّي  للحصول على عينات من الحمض النووي لكلب الدَّ

اآلسيوّي وعدٍد آخر من الحيوانات آكلة اللحوم الُمهّددة 
باالنقراض في ماليزيا. اسُتغلَّت المنحة في شراء األفخاخ 

والرائحة الُمستخدمة، ثم إطالق األفخاخ وُمراقبتها من خالل 
أفخاخ التصوير. وسوف تساعد المعلومات التي يجري جمعها 

في هذا الممّر البيئي، المتعلقة بكلب الّدول على تأسيس 
الممر كمنطقة ُيحَظر استغالُلها ألغراٍض أخرى.

النتائج:  
اكتشفنا من خالل األبحاث أن األفخاخ، التي َتستخدم الرائحة 

كُطعم، قد تكون غير ُمالئمة ألغراض جمع عينات الحمض 
ول البرّي اآلسيوّي في ماليزيا،  النووي من حيوانات كلب الدَّ

وأحد أسباب ذلك انخفاض كثافة تواجد تلك الحيوانات 
في هذه المنطقة. قد تكون تلك األفخاخ أيضًا غير ُمالئمة 

لألماكن التي تضمُّ تواجدًا كثيفًا لألفيال، وذلك لعدم وجود 
رها من مرور األفيال. ولكن تلك  طريقة آمنة تضمن عدم تضرُّ
التقنية تتطّلب المزيد من األبحاث نظرًا لحصولنا على نتائج 

إيجابية من احتكاك النمر الماليزي والفهد الُمرّقط. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"لقد تمكّنا من خالل إجراء هذا البحث من مراقبة ُممارسات 
الصيد غير المشروع بواسطة أفخاخ الكاميرات اللتقاط 

مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، ولطالما كنا نهتم 
بإبالغ إدارة الحياة البرية والسلطات الحكومية بأنشطة 

الصيد غير المشروع التي يتمُّ رصُدها، ما مكننا من 
استخدام هذه الصور ومقاطع الفيديو للضغط من أجل 

تأسيس نوع من الحماية لتلك المساحة من األرض، مما 
ُيساعد في الحفاظ على تلك الحيوانات بصورة غير ُمباشرة."

غوباالسامي روبن كليمينتس
ريمبا
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تفاصيل المشروع:   
كان الهدف األساسي للمشروع هو القيام بأبحاث ُمفّصلة عن 

حالة دالفين نهر الغانج في نهر كارنالي في نيبال ونظامها 
البيئي وتوزيعها والتهديدات التي ُتواجه بقاءها. وكان 

الهدف الثانوي للمشروع يكُمن في رفع الوعي ونشر نتائج 
البحث للحفاظ على هذا النوع.

النتائج:  
حصلنا على معلومات جديدة عن حالة الدالفين وُمتطّلبات 

الموئل الطبيعي والتحديات التي ُتواجه الحفاظ على دالفين 
نهر الغانج. كما رصدنا المشاركة المتزايدة للمجتمعات 
المحلية في نشاطات الحفاظ على هذا النوع ومحاوالت 

التخفيف المستمّرة من استخدام السموم والمعّدات الضارة 
من ِقبل الصيادين أثناء عمليات الصيد. وتم تأمين االلتزام 

من سلطات الحفاظ على الحياة البرية وأصحاب المصلحة 
في نيبال والهند بهذا المستوى من التعاون العابر للحدود 

في الحفاظ على البيئة. وكنتيجة لنهج التعاون العابر 
للحدود، تم إجراء السلسلة األولى من عمليات رصد ُمشتركة 

للدالفين مؤّخرًا؛ بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون 
الطبيعة في الهند ومتنزه بارديا الوطني. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"لقد استخدمنا أموال المشروع لتحديث المعلومات الخاصة 
بحالة الدالفين وُمتطّلبات الموئل الطبيعي والتهديدات 

التي ُتواجه الحفاظ على دالفين نهر الغانج في نهر كارنالي 
في نيبال. ووّفرت هذه البيانات معلومات مهمة عن النظام 

البيئي لمجموعة َمعزولة من الدالفين في نهر كارنالي، 
 واسُتخِدمت إلعداد خّطة العمل للحفاظ على الدالفين 

في النهر."

السيد جوبالكانال
جمعية الحفاظ على الدولفين في نيبال

$5,000

دالفين نهر الغانج
Platanista gangetica

األسباب وراء إدراجها ضمن القائمة الحمراء:
منذ أوائل السبعينات بذلُت الكثير من 

الجهود الفّعالة لتوثيق حالة دالفين نهر 
الغانج، إال أنه ال يزال هناك نقٌص كبير في 

المعلومات الكمّية الدقيقة عن األعداد 
ومعّدل النفوق ومدى التواجد والمساحة 

التي يشغلها النوع في أماكن تواجد 
عديدة، وخصوصًا في الهند وبنغالديش. 

قبل هذا المشروع، لم تكن هناك معلومات 
كافية عن الحالة والنظام البيئي لدالفين 

نهر الغانج في نهر كارنالى غرب نيبال. أما 
اآلن، فقد حصلنا على بعض المعلومات 

المهّمة بهذا الخصوص. 
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نيبال

" لقد استخدمنا أموال المشروع لتحديث المعلومات الخاصة بحالة الدالفين وُمتطّلبات الموئل الطبيعي والتهديدات التي ُتواجه 
الحفاظ على دالفين نهر الغانج في نهر كارنالي في نيبال. ووّفرت هذه البيانات معلومات مهمة عن النظام البيئي لمجموعة 

َمعزولة من الدالفين في نهر كارنالي، واسُتخِدمت إلعداد خّطة العمل للحفاظ على الدالفين في النهر."



بوجود أكثر من 300,000 نوع معروف من النباتات من 
الصعب جدًا تقييم درجة الخطر التي تتعرض لها ولكن 

العلماء على قناعة تامة أن النباتات تواجه على االقل 
نفس درجة التهديد التي تواجهها باقي األنواع.

زهرة الجرس الكبيرة 	60-59

ناسافيا فوكالند 	62-61

نبتة الوسادة في جزيرة ماكواري 	64-63

مشاريع النباتات
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تفاصيل المشروع:   
إّن الهدف النهائي للمشروع هو إعادة زهرة الجرس الكبيرة 

بأعداد معقولة لثالث مناطق جديدة -على األقل- تكون 
ُمناسبة كموئل طبيعي لها في منطقة الغابات السحابية 

المحمية في "سانت هيلينا".

النتائج:  
بدأت عملية إزالة األعشاب الضارة من أحد مواقع تواجد األزهار 

الجرسية، مع إزالة مساحات الكتان النيوزيلندي عن سطح 
الجرف أثناء الهبوط من ِقمم الجبال على الحبال للوصول 
إليها. إن الجرف غير ُمستقّر إلى حّد كبير، وعندما يكون 

خاليًا من الغطاء النباتي فهناك خطر سقوط الصخور. 
ولذلك يجري العمل على مراحل، بحيث يكون هناك شهران 

على األقل بين الزيارات من أجل السماح باالستقرار ونمو 
بعض الغطاء النباتي. وقد اسُتكِشفت المواقع النائية من 

الجرف على جبل "هاي بيك"، وُحّدَدت أربع نباتات إضافية. 
إال أنه لسبب بسيط هو ضيق الوقت لم يحدث استطالع 

وفحص لموقع االنقراض الُمحتمل في مرتفعات "ووش 
هاوس كراجز" عن طريق الهبوط بالحبال. ونأمل مع ذلك 

القيام بهذه الدراسة قريبًا، في فصل الصيف، عندما تتحّسن 
الظروف الجوية وتنخفض سرعة الرياح والعواصف. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"إن زهرة الجرس الكبيرة على حافة االنقراض؛ فالصيف الجاف 
األخير وزحف األعشاب الضارة قد تركا النباتات الُمتبقّية منها 

على قيد الحياة في حالة غير ُمستقّرة. واستطعنا بفضل 
الصندوق أن نجري الصيانة الروتينية باستخدام معّدات 
الهبوط من ِقمم الجبال، بحيث أصبح اآلن لهذه النباتات 

بعض المساحة للنمو."

د. فيليب المبدون
صندوق سانت هيلينا الوطني )سانت هيلينا ناشيونال ترست(

$9,000

زهرة الجرس الكبيرة
Wahlenbergia linifolia

األسباب وراء إدراجها ضمن القائمة الحمراء:
تواِجه نبتة Wahlenbergia linifolia خطر 

االنقراض من البرية بصورة كبيرة في 
المستقبل القريب، حيث ُتقّدر أعدادها بأقّل 

من 50 زهرة باِلغة. إضافة إلى ذلك، ُلوحظ 
انخفاٌض كبير في عدد األزهار الناضجة، 

وتراجٌع في نوعية الموائل وجودتها. 

أظهرت األبحاث أن عدد نباتات 
Wahlenbergia linifolia الُمتبقية في 
العالم هو 46 نبتة فقط، وهي ُتغّطي 

مساحة محدودة ُتقّدر بما يقارب 13 مترًا 
مربعًا فقط. وهناك حوالي 60 نبتة أخرى 
ُمتناثرة بالقرب من هذه المنطقة؛ وهي 

على األرجح نباتات هجينة مع أزهار الجرس 
الصغيرة. وبعد شتاٍء طويل وجاف، ُقّيَمت 

حالة النباتات النقية كاّفة، ما عدا واحدة، 
على أنها "من حال متوّسطة إلى رديئة". 

ومع ذلك، فإن البرنامج التدريجي إلزالة 
األعشاب الضارة التي تجتاحها يؤدي إلى 

استعادة هذه الموائل، وقد ساعدت 
ُمكافحة الفئران على إزالة إحدى اآلفات 

الرئيسية، وجرى الحفاظ على بعض البذور 
في بنك البذور استعدادًا لجهود زراعتها 

خالل العام القادم.

60-59

 مهدد باإلنقراض
من الدرجة األولى
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جزيرة سانت هيلينا

 " إن زهرة الجرس الكبيرة على حافة االنقراض؛ فالصيف الجاف األخير وزحف األعشاب الضارة قد تركا النباتات الُمتبقّية منها على
قيد الحياة في حالة غير ُمستقّرة. واستطعنا بفضل الصندوق أن نجري الصيانة الروتينية باستخدام معّدات الهبوط من ِقمم 

الجبال، بحيث أصبح اآلن لهذه النباتات بعض المساحة للنمو."



© Margaret Carr

تفاصيل المشروع:   
 يهدف هذا المشروع إلى )1( تحديد التوزيع الكامل 

لنبات Nassauvia falklandica من خالل مسح ُممنهج يستند 
إلى تطبيق معايير الُمالءمة، )2( وتقييم خصائص الموئل 

 وُمتطّلبات الموقع الحيوية، )3( وتحديد ُمتطّلبات 
إنباته ونموه.

النتائج:  
لة من قبل لمجموعات  تّم تحديد سبعة مواقع لم تكن ُمسجَّ

نبات Nassauvia falklandica، مما يرفع عدد المواقع 
المعروفة إلى ثمانية. وسمحت المعلومات الُمفّصلة عن 

أحجام مجموعات النبات وظروف الموئل، باإلضافة إلى 
مالحظات ميدانية إضافية، بإجراء عملية إعادة تقييم كاملة 

لوضع حماية نبات Nassauvia falklandica، كما أتاحت عمليات 
جمع البذور إجراء أول عملية تكاثر على اإلطالق للنبات خارج 

الموقع. وسيوّفر هذا العمل معلومات قّيمة بشأن الطبيعة 
البيولوجية للنوع، كما أنه يلعب دورًا في عملية جمع حيوية 
لألنواع خارج الموقع لتكملة مجموعة البذور المحفوظة بأمان 

في بنك بذور األلفية التابع للحدائق الملكية النباتية في كيو. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"من خالل تمكين القيام باألعمال الميدانية المهّمة، أتاح لنا 
 Nassauvia falklandica الصندوق فهمًا أفضل لتوزيع نبات

الُمستوطن محدود النطاق، وطبيعته البيئية والمخاطر 
التي تواجهه. وبهذا، ساعد الصندوق في حماية النوع من 

 االنقراض، ومّهد الطريق إلجراء المزيد من عمليات الجمع 
في المستقبل."

ربيكا أبسون
ُمنّظمة فوكالندز لحماية الحياة البرّية

$12,000

ناسافيا فوكالند
Nassauvia falklandica

مالحظات متلقي المنحة بشأن وضع 
الحماية لهذا النوع:

بناًء على معرفتنا الحالية، فإّن نبات 
 Nassauvia falklandica مؤهل ليكون 

 صنفًا ُمهّددًا باالنقراض من الدرجة األولى؛ 
 إذ ُيوجد منه أقل من 250 نبتة بالغة 
 حول العالم، وُيعرف حاليًا من موقع 

واحد فقط حيث يتعّرض الموئل للتدهور 
بسبب الماشية. 

 N. falklandica ُتبّين معرفتنا الحالية بنبات
وجود أقل من 250 نباتًا بالغًا حول العالم، 

 وأّنه موجود في موقعين فقط. وُيعتبر
N. falklandica الصنف األكثر َمحدودية 

بين النباتات الوعائية التي تستوطن جزيرة 
فوكالند، وذلك ألن نطاق تواجده والمساحة 

التي يشغلها في الموقعين أقل من 100 
كيلومتر مربع وحوالي 10 كيلومتر مربع 

على التوالي. 
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جزر فولكالند

Nassauvia falklandica من خالل تمكين القيام باألعمال الميدانية المهّمة، أتاح لنا الصندوق فهمًا أفضل لتوزيع نبات " 
الُمستوطن محدود النطاق، وطبيعته البيئية والمخاطر التي تواجهه. وبهذا، ساعد الصندوق في حماية النوع من االنقراض، 

ومّهد الطريق إلجراء المزيد من عمليات الجمع في المستقبل."



© Lorraine Perrins, A dying cushion plant :تفاصيل المشروع  
يكُمن الهدف اإلجمالي للمشروع في تأمين استنبات 

 مجموعة من نباتات Azorella macquariensis خارج 
 مناطقها لفترة طويلة على جزيرة ماكواري؛ ولزيادة 

المخزون الحيوي من بذور نبتة A. macquariensis في 
 الحدائق النباتية التازمانية الملكية )RTBG( من أجل 

برامج التعافي المستقبلّية.

النتائج:  
أجرت الحدائق النباتية التازمانية الملكية RTBG في جزيرة 

ماكواري تجربة صغيرة على تسع عينات مؤّصصة، مع 
مراعاة رّيها بصورٍة كافية، وُمراقبتها شهرّيًا من خالل صوٍر 

يلتقُطها موّظفو المحطة الميدانية. وقد استمّر نمو النباتات 
بنجاح، وأصبح هذا األسلوب اآلن أكثر الوسائل فعاليًة في 

ن  الحفاظ على هذه األنواع، خارج مواقعها، إلى حين التمكُّ
من حصاد كميات أكبر من ُبذورها. وحتى تاريخه، حصل بنك 

البذور التابع للحدائق النباتية التازمانية الملكية على ما 
يقارب 4,000 بذرة. وستوّفر النباتات األربع والخمسون، التي 

ُتشّكل منطقة االستنبات خارج الموقع في الجزيرة، مجموعة 
من النباتات التي ُيمكن تلقيحها يدويًا لزيادة مجموعة البذور 

ولتسهيل عملية مراقبتها وحصادها. 

  دور صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية: 

"سمحت لنا المنحة التي حصلنا عليها من صندوق محمد 
بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية بالسعي لتأمين 

دعٍم أكبر من ُمنّظمات التمويل األخرى والحصول عليه، من 
مؤسسات على غرار مؤّسسة المنتزهات الوطنية والحياة 

 البرية التي زّودتنا بـ 11,000$ دوالرًا أستراليًا."
م للحصول على رعاية الصندوق   "وقد مّكنني التقدُّ

 ونجاحي في ذلك من اكتساب ثقٍة أكبر في طلب منح 
أخرى في المستقبل."

لورين بيرنز
الحدائق النباتية التازمانيةالملكية

$12,000

نبتة الوسادة في جزيرة ماكواري
Azorella macquariensis

مالحظات متلقي المنحة بشأن وضع 
الحماية لهذا النوع:

 ُلوحظ في شهر مارس من عام 2009 
انتشار المرض في مجموعٍة كاملة من 
األنواع، حيث مات نحو 90% من نباتات 

الوسادة في المواقع ذات اإلصابات األسوأ. 

وُتعدُّ نبتة الوسادة في جزيرة ماكواري 
واحدة من أربع نباتات فقط استوطنت 

الجزيرة. وهي النوع الشائع في المجتمع 
 / feldmark النباتي لألراضي الُمرتفعة

فلدمارك، والتي تتألّف من النباتات القزمية 
المزهرة والطحالب واألشنات والنباتات 

الكبدية )نوع من الطحالب( تتخّللها ُبقع 
من األراضي الجرداء. ُتغّطي نباتات المجتمع 

 / feldmark النباتي لألراضي المرتفعة
فلدمارك نسبة 45% من مساحة الجزيرة، 

وُتعتبُر نبتة macquariensis النوع 
األساسي في هذا المجتمع.
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أستراليا

 في أواخر عام 2008، ُلوحظ موت نباتات الوسادة المنتشرة على مساحات واسعة في أنحاء جزيرة مكواري. وكشَفت عمليات
 الفحص والبحث الالحقة أّن مرضها عائد لعوامل ُمتعّددة. وقد أجرت الحدائق النباتية التازمانية الملكية RTBG في الجزيرة

 تجربة صغيرة على تسع عينات مؤّصصة، مع مراعاة رّيها بصورة كافية، وُمراقبتها شهرّيًا من خالل صوٍر يلتقُطها موّظفو
المحطة الميدانية.



وجـوه الصندوق

متلقي المنح هم أبطالنا. هم األشخاص العاطفيين 
 والمتفانين الذين يكرسون حياتهم لحماية األنواع

التي يحبون.
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)CR( ليزا كرامبتونمشروع استعادة الطيور في غابة كاواي طائر هاواي المتسّلقOreomystis bairdi18,595.00أمريكا الشماليةالواليات المتحدة

)EN( وء ذو التاج األسود 9,185.00أمريكا الشماليةجمهورية الدومينيكانPterodroma hasitataريان تراكتنبيرغ الجمعية األمريكية للحفاظ على الطيورطائر النَّ

)CR( بول سلمانمؤسسة وورلد الند ترست - الواليات المتحدةببغاء الَمكاو ذو الحنجرة الزرقاءAra glaucogularis10,000.00أمريكا الجنوبيةبوليفيا

)CR( هولي روبرتسونأميريكان بيرد كونسيرفانسي "المؤسسة األمريكية للحفاظ على الطيور" ببغاء الَمكاو ذو الحنجرة الزرقاءAra glaucohularis3,600.00أمريكا الجنوبيةبوليفيا

)CR( كيلي سورنسونجمعية فينتانا للحياة البرية طائرالكندور الكاليفورنّيGymnogyps californianus5,000.00أمريكا الشماليةالواليات المتحدة

)CR( طائر التناجر ذو الحنجرة الفاتحة الحمار"SAVE Brasil بيدرو ديفيليمنظمة "سيف برازيلNemosia rourei10,750.00أمريكا الجنوبيةالبرازيل

)EN( خوسيه أنطونيو بالديرامامؤسسة أرمونيا حسون جبل كوتشابامباCompsospiza garleppi 6,650.00أمريكا الجنوبيةبوليفيا

)CR( لويس كوستاالجمعية البرتغالية ألبحاث الطيور أبو منجل الزيتونّي القزمBostrychia bocagei7,850.00أفريقياساو تومي وبرينسيب

)EN( كلوديا هيرميسال ينطبقعصفور التاباكولو اإلكوادورّيScytalopus robbinsi4,000.00أمريكا الجنوبيةاإلكوادور

)DD( ساما موندجمعية الحفظ البيئي بسيراليونطائر الزرزور الزمردّيCoccycolius iris4,000.00أفريقياسيراليون

)CR( فيليبي باريرامؤسسة حماية الطيور بكولومبيا الببغاء نيلّي الجناَحينHapalopsittaca fuertesi9,750.00أمريكا الجنوبيةكولومبيا

)CR( فرناندو بوتيسمؤسسة الحفاظ على البيئة والموارد البشريةأبو منجل العمالقThaumatibis gigantea 7,500.00آسياكمبوديا

)CR( لويس أورتيز - كاتيدرالجامعة ماسيالببغاء األخضرCyanoramphus cooki18,985.00أوقيانوسياأستراليا

)CR( هولي روبرتسونأميريكان بيرد كونسيرفانسي "المؤسسة األمريكية للحفاظ على الطيور" يمامة غريناداLeptotila wellsi4,000.00أمريكا الشماليةغرينادا

)EN( هولي روبرتسونأميريكان بيرد كونسيرفانسي "المؤسسة األمريكية للحفاظ على الطيور" طائر جوكوتوكو أنتبيتاGrallaria ridgleyi5,000.00أمريكا الجنوبيةاإلكوادور

)CR( طائرالغّطاس جونينECOAN كونستانتينو أوكا شوتاس جمعية األنديز للنظم البيئية - إيكوانPodiceps taczanowskii10,625.00أمريكا الجنوبيةبيرو

)EN( بابلو روكامنظمة حياة الطيور العالمية في أوروغوايعصفور مارش آكل البذورSporophila palustris8,900.00أمريكا الجنوبيةأوروغواي

)CR( حنا ماونزمشروع استعادة الطيور في غابة ماويعصفور كيوي كيو الماويPseudonestor xanthophrys6,340.00أمريكا الشماليةالواليات المتحدة

)CR( أندرو غولتال ينطبقببغاء اللوريكيت كاليدونيا الجديدةCharmosyna diadema7,500.00أوقيانوسياكاليدونيا الجديدة

)CR( ببغاء جزيرة نورفولك )ريمون نياسمؤسسة الحفاظ على الجزر )آيالند كونسيرفيشنCyanoramphus cookii10,850.00أوقيانوسياأستراليا

)EN( جيريمي فالناغانال ينطبقالطائر البيروفّي قاطع النباتPhytotoma raimondii5,000.00أمريكا الجنوبيةبيرو

)EN( هولي روبرتسونأميريكان بيرد كونسيرفانسي "المؤسسة األمريكية للحفاظ على الطيور" ببغاء بفَريمرPyrrhura pfrimeri2,850.00أمريكا الجنوبيةالبرازيل

)DD( أنجليكا يوفانا موريللو فيغاال ينطبقطائر نَّوء العاصفة الحلقّيOceanodroma hornbyi5,900.00أمريكا الجنوبيةبيرو

)CR( رودريغو ويلبر سوريا - أوزامؤسسة أرمونيا عصفورالسنكلوِدس الملكّيCinclodes aricomae6,250.00أمريكا الجنوبيةبوليفيا

)CR( كلير ميراندمؤسسة طائر الكركي الدوليةطائر الُكركي السيبيريGrus leucogeranus12,500.00آسياأفغانستان

)CR( محمد فضل صدق رامجيال ينطبقالحمامة الفضّيةColumba argentina2,500.00آسياماليزيا

)EW( خوان مارتينيز غوميزمعهد البيئةيمامة سوكوروZenaida graysoni12,500.00أمريكا الشماليةالمكسيك

 )EW( خوان مارتينيز غوميزمعهد البيئةيمامة سوكوروZenaida graysoni  2,500.00أمريكا الشماليةالمكسيك

)CR( يفغيني سيرويشكوفسكي طيور روسياطائر دريجة ملعقّي المنقارEurynorhynchus pygmeus20,000.00آسياروسيا

)CR( ريان تراكتنبيرغ الجمعية األمريكية للحفاظ على الطيورعصفور ستريسمانMerulaxis stresemanni8,970.00أمريكا الجنوبيةالبرازيل

)EN( ريبيكا ستيرنيمان جامعة ماسيالحمامة ذات المنقار المسّننDidunculus strigirostris5,000.00أوقيانوسياساموا

)CR( خوان مارتينيز - غوميزمعهد البيئة إيه سي َجَلم ماء تاونسندPuffinus auricularis2,500.00أمريكا الشماليةالمكسيك

)CR( أديتيا رويجمعية الحفاظ على الطيور، والية غوجاراتالنسر الهندي أبيض الظهرGyps bengalensis6,100.00آسياالهند

)DD( كولن رايدرمؤسسة أصدقاء غاالباغوس نيوزيلندا المتحدةطائر نَّوء العاصفة ذو الخلفّية البيضاءOceanites gracilis 
galapagoensis

7,615.00أمريكا الجنوبيةاإلكوادور

 )EN( جنيفر غراهام ريدمؤسسة أوسا للحفاظ على البيئة / منظمة أوسا للحفظ البيئيطائر الكوتينجا ذو المنقار األصفرCarpodectes antoniae9,250.00أمريكا الشماليةكوستاريكا

قائمة بالمشاريع التي تم دعمها

الـبـرمــائـيـات

التمويلالقارةالدولةاالسم العلمي للفصيلةاسم المسؤولالجهة المستفيدة من التمويلاالسم الشائع للنوع

)DD( نوزول فيكي نوسوانتورو كي إس إتش سلفاتور، جامعة أنداالس العلجوم اإلندونيسّيAnsonia glandulosa2,000.00آسياأندونيسيا

)CR( معهد العلوم الطبيعية ضفدع سيرو برافو
 غوستافو ألونسو 

6,500.00أمريكا الجنوبيةكولومبياNiceforonia adenobrachiaغونزاليس دورا 

)CR( نايانا ويجاياثيالكا جامعة بيرادنياعلجوم داس القزمAdenomus dasi 5,000.00آسياسريالنكا

)NE( العلجوم البرغوث)ميكرو سوليهمعهد يوراسو )إنستيتيوتو يوراسوBrachycephalus pulex2,500.00أمريكا الجنوبيةالبرازيل

)CR( كامران كماليال ينطبقالّسلمندر الُجرجانّيParadactylodon 
gorganensis

2,500.00آسياايران

)CR( ريد هاريسجامعة جيمس ماديسونضفدع مانتيال األخضرMantella crocea24,971.00أفريقيامدغشقر

)CR( خوان آباركاجامعة كوستاريكاعلجوم هولدريدجIncilius holdridgei7,500.00أمريكا الشماليةكوستاريكا

)CR( ميغيل فينسيس جامعة براونشفايغ التقنيةضفدع هوال الملّونLatonia nigriventer10,250.00آسياإسرائيل

)CR( نورمان جرينهووكمؤسسة تروبيك فينتشرز للبحوث والتعليمالضفدع الجرادEleutherodactylus locustus5,500.00أمريكا الشماليةبورتوريكو

)CR( أنسل فونغال ينطبقضفدع مونت إيبيريا القزمEleutherodactylus iberia3,000.00أمريكا الشماليةكوبا

)CR( خوسيه بيريزمؤسسة أماروالضفدع المهرجAtelopus pastuso6,000.00أمريكا الجنوبيةكولومبيا

)VU( دانيال إيسكوريزا مؤسسة أبحاث علم السلوك والتنوع الحيوي سلمندر شمال إفريقيا النارّيSalamandra algira spelaea4,000.00أفريقياالمغرب

)CR( ال ينطبقضفدع السيف المائّي
 دانيال اوجينيو 
5,000.00أمريكا الجنوبيةبوليفياTelmatobius espadaiراموس جوتيريز

)CR( آدا سانشيز ميركادوالمعهد الفنزويلي للبحوث العلميةالضفدع سوكوبو الشجرّيDendropsophus amicorum2,550.00أمريكا الجنوبيةفنزويال

)CR( توم دفيتمتحف علم الحيوان، جامعة المكسيك الوطنية المستقلةالضفدع المتجسس ذو الشفاه البيضاءEleutherodactylus 
albolabris

5,000.00امريكا الشماليةالمكسيك

)NT( مارسيو بورجيس مارتينزالجامعة االتحادية في ريو غراندي دو سولالعلجوم أحمر البطنMelanophryniscus 
adimirabilis

10,000.00أمريكا الجنوبيةالبرازيل

)CR( أريادن انغولوال ينطبقالضفدع المهرج الشبكيAtelopus cf. reticulatus7,000.00أمريكا الجنوبيةبيرو

)CR( آنجل كونديجامعة والية سان فرانسيسكوسلمندر الجدول الزائف الملكّيPseudoeurycea rex2,500.00أمريكا الشماليةغواتيماال

)CR( فيديركو كيكوليريس متحف ال بالتا للعلوم الطبيعيةضفدع سمنكوراSomuncuria somuncurensis5,000.00أمريكا الجنوبيةاألرجنتين

)DD( أحمد مرشدكي إس إتش سلفاتور، جامعة أنداالس ضفدع الطين َبراليالXenophrys parallela4,500.00آسياأندونيسيا



الالفـقـريـات

التمويلالقارةالدولةاالسم العلمي للفصيلةاسم المسؤولالجهة المستفيدة من التمويلاالسم الشائع للنوع

)NE( أغسطينوس ويجايانتوال ينطبقالفراشة الخطافّية الشائعةTroides helena4,500.00آسياأندونيسيا

)EN( ماريا بيرنال ينطبقخيار البحر كوريStichopus herrmanni6,000.00أوقيانوسياأستراليا

)CR( سبيروس سفينثوراكيس جامعة قبرصالخنفساء القبرصّية طويلة االطراف االماميةPromoparcus cypriacus12,500.00أوروباقبرص

 )NE( فهرودين سوراهمات اتحاد الحفاظ على الحيواناتخنفساء الروثOnthophagus furcatus3,940.00آسياأندونيسيا

 )NE( سيرج يتيفسكي في. إن. جامعة كارازان خاركوف القومية علقة فاديجويFadejewobdella 
quinqueannulata

7,000.00أوروباأوكرانيا

)VU( جونكار جرينانججامعة ماليزيا، ساراواكسرطان المياه العذبةIsolapotamon bauense5,000.00آسياماليزيا

)VU( فالشينكو سيرغيالمختبر المشترك لدراسة التنوع البيولوجي وتطوير حماية الطبيعةخنفساء الجدي الكبيرةCerambyx cerdo8,000.00أوروباأوكرانيا

)VU( فالديسالف ايفانوفاألكاديمية الوطنية للعلومالعنكبوت العوام الكبيرDolomedes plantarius5,000.00أوروباروسيا البيضاء

 )NE( بيكسل أياشيمي دانيال منظمة زو للتوعية حوراء أشجار ماالبارIdea malabarica15,000.00آسياالهند

)EW( تريفور كوتبرنامج بارتوليد العالمي إلدارة األنواع حلزون األشجار البولينيزّيPartula )12 species) 15,000.00أوقيانوسيابولينيزيا الفرنسية

)CR( أكسل هوتشكيرشجامعة تريرجندب سيشيل المتّوجCoptotiggia cristata4,160.00أفريقياسيشيل

)NE( فيكتوريا سميثجامعة لينكولنعنكبوت الباب المسحورCantuaria dendyi5,000.00أوقيانوسيانيوزيلندا

)EN( جنيفر ناينتنغيل جمعية بريستول، وكليفتون وغرب انكلترا لعلم الحيوانكركند البحر ذو المخالب البيضاءAustropotamobius pallipes5,000.00أوروباالمملكة المتحدة

الـثـديـيـات

التمويلالقارةالدولةاالسم العلمي للفصيلةاسم المسؤولالجهة المستفيدة من التمويلاالسم الشائع للنوع

)EN( زيمفيرا ماجوميدوفا األكاديمية الروسية للعلوم ومحمية والية تشاراداالفهدNeofelis Nebulosa7,500.00آسياروسيا

)EN( بايندايلغر سوريمتنزه هوستاي الوطنيالمرموط المنغولّيMarmota sibirica6,700.00آسيامنغوليا

)CR( أبو عدس
جامعة بورتو- المعهد الوطني للتنوع الحيوي /مركز أبحاث التنوع البيولوجي 

والموارد الجينية
10,000.00أفريقياموريتانياAddax nasomaculatusكانديدا جوميز فالى

)NT( بادرو موجيرواجامعة مبارارا للعلوم والتكنولوجياالقط اإلفريقّي الذهبّيCaracal aurata15,000.00أفريقياأوغندا

)EN( ميغان باركرووركينغ دوغز لحماية البيئةالكلب البرّي اإلفريقّيLycan pictus7,000.00أفريقيازامبيا

)EN( قط األنديز)أنالي مدريدتحالف قط االنديز )اليانزا غاتو أندينوLeopardus jacobita11,945.00أمريكا الجنوبيةبيرو

)EN( كونستانزا نابوليتانوال ينطبققط األنديزLeopardus jacobita6,500.00أمريكا الجنوبيةشيلي

)EN( جيغمي دورجيمتنتزه رويال ماناس الوطني جاموس الماء اآلسيوّي Bubalus arnee5,000.00آسيابوتان

)EN( محمود رضا هيماميجامعة اصفهان للتكنولوجياالحمار البرّي اآلسيوّيEquus hemionus onager6,000.00آسياايران

)CR( أمبروز نجاغيمحمية أول بيجيتاوحيد القرن األسودDiceros bicornis12,500.00أفريقياكينيا

)CR( ناتاشا أندرسونمؤسسة الكركدن الدولية وحيد القرن األسودDiceros bicornis14,000.00أفريقيازيمبابوي

 )CR( مدغشقرالهّبار األسود األزرق العينين - AEECL مارغريتا ماينيروالجمعية األوروبية لدراسة وحماية الليمورEulemur flavifrons5,000.00أفريقيامدغشقر

)EN( جاكلين سندرالند - جروفزمؤسسة بورنيو للحفاظ على بقاء انسان الغاب إنسان الغاب / أورانج أوتان البورنوّيPongo pygmaeus12,500.00آسياأندونيسيا

األسـمـاك

التمويلالقارةالدولةاالسم العلمي للفصيلةاسم المسؤولالجهة المستفيدة من التمويلاالسم الشائع للنوع

)CR( أليسون ديبني جمعية علوم الحيوان في لندنالقرش المالكSquatina squatina10,000.00أوروباإسبانيا

)EN( ابيبي جوبالي جامعة أديس أباباسمكة الباربLabeobarbus spp.5,000.00أفريقياأثيوبيا

)EN( تشابما فريدا مؤسسة تشارلز داروين لجزر غاالباغوسسمكة الكاموتيوParalabrax albomaculatus15,000.00أمريكا الجنوبيةاإلكوادور

)EN( ألوين لوبصندوق حماية الحياة البرية المهددة باالنقراض سمكة كالنوليام الرملّيةLabeo seeberi8,500.00أفريقياجنوب أفريقيا

)CR( بريندان ابنرجامعة جيمس كوكسمكة أبو منشار النهرّيPristis microdon11,400.00أوقيانوسياأستراليا

)DD( ألبرت تشاكونامعهد جنوب أفريقيا للتنوع الحيوي المائيالسمكة العمالقة ذات الزعنفة الحمراءPseudobarbus skeltoni10,000.00أفريقياجنوب أفريقيا

)CR( بريانكا إيرمنظمة زو للتوعية سمكة لَّتش هيريMesonoemacheilus herrei14,000.00آسياالهند

)CR( إلينا زانيالجمعية ميسيون تيبورون للحفاظ على البيئة سمكة أبو منشار ذو األسنان الكبيرةPristis perotteti8,000.00امريكا الشماليةكوستاريكا

)EN( ساما زيفانياجامعة تولياراسمكة مدغشقر العمياءTyphleotris 
madagascariensis

7,500.00أفريقيامدغشقر

)CR( أدريان جاجيومتحف مقاطعة كريس في أوراديا سمكة أرد بتزياScardinius racovitzai 13,000.00أوروبارومانيا

 )NE( جوليان أولدنجامعة واشنطنسمكة كوينزالند الرئوّيةNeoceratodus forsteri10,000.00أوقيانوسياأستراليا

)CR( ال ينطبقسمك الخفس الروسي
ايليا إيرمولين وليناس 

12,500.00آسياروسيا Acipenser gueldenstaedtiiسفولكيناس

 )CR( بيتر راندال ينطبقسمكة سلمون سخالينHucho perryi5,000.00آسيااليابان

الفطريات

التمويلالقارةالدولةاالسم العلمي للفصيلةاسم المسؤولالجهة المستفيدة من التمويلاالسم الشائع للنوع

 )NE( نورو نيازيراري كيتاراجامعة سوكوان للزراعةاألشنية الرئة الشجرّيةLobaria pulmonaria15,000.00أفريقياتنزانيا

 )VU( فطر الكويزي المسود)غريغوري مولرحديقة شيكاجو النباتية )شيكاغو بوتانيك غاردينCantharellus melanoxeros23,000.00أوروباألمانيا
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)EN( شيري بيينجامعة أوسلوظبي النيلKobus megaceros7,000.00أفريقياإثيوبيا

)CR( سوزي ماجوايرمؤسسة كونسيرفاشين فيوجنقرد اّلليمور الرياضّي الشمالّيLepilemur septentrionalis5,000.00أفريقيامدغشقر

ج الشمالّي  ين المتوَّ ون أبيض الخدَّ قرد الِجبَّ
)CR(

10,000.00آسياالوسNomascus leucogenysهومفانه راتانافونغجمعية الو للتنوع البيولوجي

 )NT( جانجا رام ريجميال ينطبققط باالسOtocolobus manul5,000.00آسيانيبال

 )NT( ماريا جريتسيناال ينطبققط باالسOtocolobus manul10,000.00آسياأوزبكستان

)EN( الفهد الفارسّي)محمد إس.فارهادينيا وحدة أبحاث الحفاظ على الحياة البرية )وايلد كروPanthera pardus saxicolor10,000.00آسياايران

)EN( راسانياجم رودران معهد سميثسونيانقرد اّللنغور األرجوانّي الوجهSemnopithecus vetulus )4 
subspecies) 

12,500.00آسياسريالنكا

)EN( كميل كودراتال ينطبققرد دوك أحمر الساقPygathrix nemaeus7,000.00آسياالوس

)CR( قرد رولواي
جمعية لندن لعلوم الحيوان ZSL/ حركة الحفاظ على القرود في غرب افريقيا

WAPCA
 Cercopithecus dianaأندريا ديمبسي

roloway
4,500.00أفريقياغانا

)CR( إيزابيال ماندلال ينطبققرد الهّبار ساهاماالزا الرياضّيLepilemur sahamalazensis6,000.00أفريقيامدغشقر

)CR( سيلفي فان كوييك جامعة أكسفورد بروكسقرد سان مارتن تيتيCallicebus oenanthe3,600.00أمريكا الجنوبيةبيرو

)DD( جيمس هيريراجامعة ستوني بروكقرد الهّبار سيبري القزمCheirogaleus sibreei4,900.00أفريقيامدغشقر

)EN( دولبافهد الثلج - )سوراج أوبادايا شباب من أجل الطبيعة )يوث فور نيتشرUncia uncia7,450.00آسيانيبال

)EN( كاثرين سكوبيجامعة بريستولقرد الهّبار الصوفّي الجنوبّيAvahi meridionalis5,000.00أفريقيامدغشقر

)CR( السومطريإنسان الغاب / أورانج أوتان السومطرّي )إيان سينجلتونبرنامج الحفاظ على انسان الغاب )األورانجوتانPongo abelii16,000.00آسياأندونيسيا

)CR( السومطريإنسان الغاب / أورانج أوتان السومطرّي )إيان سينجلتونبرنامج الحفاظ على انسان الغاب )األورانجوتانPongo abelii12,500.00آسياأندونيسيا

)EN( بنغول السوندانيسي )لويز فليتشرمشروع الحفاظ على الحيوانات الالحمة وحيوان البنغول) أم قرفةManis javanica4,000.00آسيافيتنام

)CR( دانيال مواميدي جامعة مويزَّبابة تايتاSuncus aequatorius 7,000.00أفريقياكينيا

)CR( آندي آنغال ينطبققرد تونكين أفطس األنفRhinopithecus avunculus12,000.00آسيافيتنام

)CR( دانغ نغوين شوانقسم الحفاظ على التنوع البيولوجيقرد تونكين أفطس األنفRhinopithecus avunculus12,300.00آسيافيتنام

)CR( جيتو شوغرديتوالجامعة الوطنية قرد اّللنغور ثالثي اللونPresbytis chrysomelas 
cruciger

5,000.00آسياأندونيسيا

)NE( وليام أولوبوتالطبيعة وسبل العيشقرد مانغابي األوغندّيLophocebus ugandae4,940.00أفريقياأوغندا

)EN( كريستوف بويشمؤسسة الشامبانزي البريالشمبانزي الغرب إفريقّيPan troglodytes verus)12,500.00أفريقياكوت ديفوار )ساحل العاج

)CR( ون المتوج األسود الغربّي 8,500.00آسيافيتنامNomascus concolorكاتي فروهارت شركة فوانا آند فلورا الدوليةالِجبَّ

)CR( أليسون بيهي الجامعة الوطنية االستراليةقرد لنغور كات باTrachypithecus 
poliocephalus

12,000.00آسيافيتنام

)EN( ألبحاث التنوع الحيوي والحفاظ على البيئةالفهد القوقازّي NACRES بيجان لورتكيبانيتزمركزPanthera pardus saxicolor13,320.00آسياجورجيا

)EN( سيلفيا سالديفار بيالسايجامعة والية نيويوركخنازير بيكاري الشاكوّيCatagonus wagneri4,000.00أمريكا الجنوبيةباراغواي

)EN( تشينغ مين سونمركز بينغتونغ إلنقاذ الحيوانات البرية المهددة باالنقراض البانجولين الصينّيManis pentadactyla )10,000.00آسياالصين، جمهورية )تايوان

)VU( حسن رحمنسبوتس آند سترايبس لحماية البيئةالفهد المرّقطNeofelis Nebulosa10,000.00آسيابنغالديش

)CR( بول سلمانمؤسسة وورلد الند ترست - الواليات المتحدةالقرد العنكبوت الكولومبّيAteles fusciceps rufiventris10,000.00أمريكا الجنوبيةكولومبيا

)CR( بيدرو غييرمو منديز كارفاخالمؤسسة الحفاظ على القردة في بنما قرد دارين العنكبوتي األسودAteles fusciceps rufiventris6,000.00امريكا الشماليةبنما

)EN( ول البرّي اآلسيوّي 14,000.00آسياكمبودياCuon alpinusجان كاملر وحدة أبحاث الحفاظ على الحياة البرية )وايلد كرو(كلب الدَّ

)CR( الذئب اإلثيوبّي)حسن احمدبورينا أمارا ويتاتوش مهابير )باياCanis simensis 5,000.00أفريقياأثيوبيا

)EN( بيديا شارماال ينطبقالقط صياد السمكPrionailurus viverrinus3,000.00آسيانيبال

)EN( أشان ثودوجاال جامعة بيرادنياالقط صياد السمك Prionailurus viverrinus4,788.00آسياسريالنكا

)EN( ُمهد أزالن جيه عبد الغالم أزادقسم علم الحيوان، جامعة ساراواكالقط المسطح الرأسPrionailurus planiceps5,000.00آسياماليزيا

)EN( إندونيسياالقط المسطح الرأس - )منور كوليس الحيوانات والنباتات الدولية )فونا آند فلورا انترناشيونالPlionailurus planiceps4,971.00آسياأندونيسيا

)CR( توني كينجمؤسسة أسبينالهّبار الخيزران الكبيرProlemr simus12,000.00أفريقيامدغشقر

)EN( جامعة أنتاناناريفوالفأر كبير القدَمين الكبير
سيهينو جوليا 

4,000.00أفريقيامدغشقرMacrotarsomys ingensراسوانومينجاناهاري 

)EN( )بليندا لو ماكيصندوق حماية الحمار الوحشي )جريفي( / هيئة حماية الحمار الوحشي )غريفي(الحمار الوحشي )غريفيEquus grevyi10,000.00أفريقياكينيا

)EN( )دانيال ليتويامحمية ويست جيتالحمار الوحشي )غريفيEquus grevyi12,500.00أفريقياكينيا

)CR( كاثرين بيليجامعة تكساس إيه آند إم قرد لنغور دوك رمادي الساقPygathrix cinerea5,000.00آسيافيتنام

)CR( باتريشيا سوليفانجمعية الحيتان الدوليةفقمة هاواي الناسكةMonachus schauinslandi12,500.00امريكا الشماليةالواليات المتحدة

)EN( بهاكتا شريستامؤسسة بحوث الهيمااليا والحفاظ على نيبال / منظمة أبحاث وحفظ الهيماالياأيل المسك الهمياليّيMoschus chrysogaster10,500.00آسيانيبال

)CR( ظبي هيروال)ديفيد سيالكانصندوق المراعي الشمالية )نورثرن رانجالندز ترستBeatragus hunteri15,000.00أفريقياكينيا

)EN( ليزا دابكبرنامج حماية كنغر األشجار كنغر أشجار الهوونDendrolagus matschiei11,500.00أوقيانوسيابابوا غينيا الجديدة

)EN( هربرت كوفرتجامعة كولورادو بولدرقرد اّللنغور الفضّي الهند الصينّيTrachypithecus germaini12,500.00آسيافيتنام

)EN( قرد اّللنغور الفضّي الهند الصينّيISAC بنيامين هايزالتعاونية أآلسيوية للحلول المتكاملة - إيساكTrachypithecus germaini11,000.00آسياكمبوديا

)EN( هارون رشيدجمعية إندوس للمحافظةدلفين نهر إندوسPlatanista Minor4,000.00آسياباكستان

)CR( اروين ويليانتو مركز سيكانانغا إلنقاذ الحيوانات البرية فهد جافاPanthera pardus melas8,650.00آسياأندونيسيا

)CR( إينوف سيكتينوف مؤسسة وحيد القرن الدولية وحيد القرن جافاRhinoceros sondaicus15,000.00آسياأندونيسيا

)EN( جولييت فانيثاراني مختبر أبحاث الخفافيشخفاش خاجوريا موّرق األنفHipposideros durgadasi7,000.00آسياالهند

)EN( بارغافي سرينيفاسولو جمعية أبحاث التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة خفاش الكوالر موّرق األنفHipposideros hypophyllus9,000.00آسياالهند

)EN( نجيا نجوين شوانمركز الموارد والبيئة والتغير المناخيفأر الصخر الالوسّيLaonastes aenigmamus12,500.00آسيافيتنام

)VU( للحفاظ على الطبيعةالقط المرقط الصغير CAIPORA ماركوس تورتاتوتعاونية كايبوراLeopardus tigrinus10,650.00أمريكا الجنوبيةالبرازيل

)EN( هيو دولتونداهاري خفاش الفاكهة ليفينغستونPteropus livingstonii8,000.00أفريقياجزر القمر

)CR( باناجيوتيس دندرينوسمومفقمة الراهب المتوسطّيةMonachus monachus4,900.00أوروبااليونان

)EN( توماس الكرجامعة إيه آند إم تكساس الخفاش المكسيكّي طويل األنفLeptonycteris nivalis5,000.00امريكا الشماليةالمكسيك

)EN( زيريهون جيرماجامعة هاواساظبي جبال نياالTragelaphus buxtoni4,000.00أفريقياإثيوبيا

)DD( باتريشيا ريبيروالجامعة االتحادية في ريو غراندي دو نورتيالُقضاعة المدارّية الجديدةLontra longicaudis8,000.00أمريكا الجنوبيةالبرازيل
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)VU( ديفيد ميفسودموارد وإدارة علوم الزواحف والبرمائيات، شركة ذات مسؤولية محدودةسلحفاة لوباتسيه مفصلية الظهرKinixys lobatsiana 12,000.00أفريقيابوتسوانا

)CR( الكساندرو ستروجاريو جامعة الكساندرو لون كوزا أفعى المروج الساّمة المولدافّيةVipera ursinii moldavica9,500.00أوروبارومانيا

)DD( جولي راي غير متاحاألفعى المرّقشة آكلة الحالزينSibon argus8,838.00امريكا الشماليةبنما

 )VU( ساتيارانجان بهيرا معهد الحياة البرية في الهندسلحفاة البحر اإلستوائي الزيتونّيةLepidochelys olivacea1,250.00آسياالهند

)CR( جوكو جنتورومؤسسة ساتوسيتاسلحفاة المياه العذبة الملّونةBatagur borneoensis10,000.00آسياأندونيسيا

)EN( جاكوب جويفاالمتاحف الوطنية في كينياالسلحفاة الفطيرةMalacochersus tornieri16,000.00أفريقياكينيا

)EN( بيري فخري حنيفةال ينطبقالثعبان الشبكّيBroghamerus reticulatus3,500.00آسياأندونيسيا

)EN( اشلي كامبلجامعة فلوريدا أتالنتيكإغوانة شائكة الذيل الرواتّيةCtenosaura oedirhina5,000.00امريكا الشماليةهندوراس

)CR( سلحفاة جزيرة روتي ذات الرقبة األفعوانّية)كارال آيزنبيرغمعهد بحوث البيئة وسبل العيش )جامعة تشارلز داروينChelodina mccordi 
timorlestensis

12,000.00آسياتيمور الشرقية 

السلحفاة لّينة الترس وصغيرة الرأس الجنوب 
)CR( شرق آسيوّية

10,000.00آسياأندونيسياChitra chitra javanensisتيموثي ليشرباحث مستقل بالتعاون مع اتحاد الحفاظ على بقاء السالحف 

)VU( إيان ليتلصندوق حماية الحياة البرية المهددة باالنقراضالسحلّية المطّوقة العمالقةSmaug )Cordylus) 
giganteus

9,000.00أفريقياجنوب أفريقيا

)EN( راجيف شوهانجمعية الحفاظ على الطبيعةالسلحفاة ذات الخطوط الثالثBatagur dhongoka5,000.00آسياالهند

)DD( السالحف البرّية والسالحف المائّية
االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة IUCN/ لجنة بقاء األنواع SSC المجموعة المتخصصة 

في السالحف وسالحف المياه العذبة 
12,000.00أفريقياتوغوOrder Testudinesبيتر بول فان دايك

الـنـبـاتـات

التمويلالقارةالدولةاالسم العلمي للفصيلةاسم المسؤولالجهة المستفيدة من التمويلاالسم الشائع للنوع

)CR( سيانا والش جامعة هاواي في مانواجّريس أولولوBrighamia insignis5,000.00أمريكا الشماليةالواليات المتحدة

)CR( كوشيك ماجومدارجامعة تريبوراشجرة أرجونDipterocarpus gracilis 
Blume

3,500.00آسياالهند

)EN( بابلو غيريرومعهد علوم البيئة والتنوع البيولوجيصّبار شيلنيتوEriosyce chilensis15,000.00أمريكا الجنوبيةشيلي

)CR( جيسيكا هارفيدائرة البيئةالهدال - جزر كايمانDendropemon caymanensis3,500.00امريكا الشماليةجزر كايمان

)NE( خوسيه كاستانهيرا دا كوستاجامعة ماديرانبات النورمانياNormania triphylla12,500.00أوروباالبرتغال

)CR( ماميسوا اندريانجافي حديقة ميسوري النباتيةشجرة أوكتولبيس إيبيتينزيسOctolepis ibityensis5,500.00أفريقيامدغشقر

)CR( كاتي فروهارتشركة فونا آند فلورا الدولية أصناف اإلجاصPyrus korshinskyi10,000.00آسياطاجيكستان

)CR( سارة باريوسالحدائق النباتية الملكية، كيوشجرة بوكميبوي الشائكةAcacia anegadensis10,000.00امريكا الشماليةجزر فيرجن البريطانية

)EN( فورتونات راكوتواريفوني حديقة ميسوري النباتية شجرة ساكوامبنديتسهSpondias tefyi 12,500.00أفريقيامدغشقر

)CR( ستيفن باكمانالحدائق النباتية الملكية ، كيونبات يام ستريدومDioscorea strydomiana 7,500.00أفريقياجنوب أفريقيا

)CR( يونجبينج ما حديقة كونمينغ النباتية، معهد كونمينغ لعلوم النباتشجرة القيقب يانغبيAcer yangbiense3,000.00آسياالصين

)EN( ساهانا فيشواناثجامعة العلوم الزراعيةشجرة اليني ماراKingiodendron pinnatum4,000.00آسياالهند

الـزواحـف

التمويلالقارةالدولةاالسم العلمي للفصيلةاسم المسؤولالجهة المستفيدة من التمويلاالسم الشائع للنوع

 )NE( دانيال جيسترزمسكي ال ينطبقاألفعى ذات األنف المدورMacrovipera lebetina 
lebetina

5,000.00أوروباقبرص

)VU( فابيو بيتروزي ال ينطبقالسلحفاة اإلفريقّية المدببةCentrochelys )=Geochelone) 
sulcata

12,000.00أفريقيابوركينا فاسو

)NE( أبو بريص باربادوس ذو األصابع الورقانّية)جوليا هوروكسجامعة غرب اإلنديز)وست إنديزPhyllodactylus pulcher8,320.00امريكا الشماليةبربادوس

)NE( افعى سيدة األدغال سوداء الرأس
جمعية أوريان/ المجموعة المتخصصة في األفاعي في االتحاد العالمي لحفظ 

 IUCN الطبيعة
10,000.00امريكا الشماليةكوستاريكاLachesis melanocephalaستيفن سبير

 )NE( ماريا سترانغاسكلية المدينة بنيويوركسحلية الصخور الكاباراوّيةCaparaonia itaiquara4,484.00أمريكا الجنوبيةالبرازيل

)CR( دستن سميثحديقة حيوان مياميسلحفاة أمريكيا الوسطى النهريةDermatemys mawii10,000.00امريكا الشماليةبليز

)CR( جيرمان فوريرو ميدينا تحالف الحفاظ على بقاء السالحفسلحفاة التشاراباPodocnemis expansa5,000.00أمريكا الجنوبيةكولومبيا

)CR( كونراد ميبيرتال ينطبقأفعى دارفسكي الساّمةVipera darevskii 4,930.00آسياتركيا

)CR( أبو بريص شجرة دم العنقاءCIBIO جماعة بورتو- مركز أبحاث التنوع البيئي والموارد الجينية
راكيل كامبوس سواريز دي 

فاسكونسيلوس
Hemidactylus 

dracaenacolus
3,500.00آسيااليمن

)CR( كوينتين لوكقسم القائمة الحمراء لنباتات شرق افريقيا/ المتاحف الوطنيةنباتات شرق إفريقياAcanthus kulalensis13,000.00أفريقياكينيا

)DD( سلحفاة جيوفريس علجومّية الرأس
 /AIHA الرابطة األمريكية للنظافة الصناعية /Inpa المعهد الوطني لبحوث االمازون

)CEQUA( مركز الدراسات الرباعية، فويغو-باتاغونيا والقارة القطبية الجنوبية
5,000.00أمريكا الجنوبيةالبرازيلPhrynops geoffroanusريتشارد فوغت

 )CR( تارون ناير مؤسسة مدراس كروكودايل بانك ترستتمساح غاريالGavialis gangeticus4,999.00آسياالهند

)VU( لوكا لويزلي ال ينطبقسلحفاة هومز المفصليةKinixys homeana10,000.00أفريقياتوغو

)VU( أفعى التاسته الساّمة
جامعة بورتو- المعهد الوطني للتنوع الحيوي /مركز أبحاث التنوع البيولوجي 

والموارد الجينية
5,000.00أفريقياالمغربVipera latasteiفرناندو مارتينيز - فريريا

)EN( أوميد مظفريمعهد آريا لعلوم الزواحف والبرمائياتأفعى لطيفي الساّمةMontivipera latifii 3,750.00آسياايران
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البيان المالي لعام 2013 

الوقـف:
تم تخصيص وقف الصندوق يوم 7 إبريل 2009 بمبلغ وقدره 29,202,745$ دوالر أمريكي

الفترة التي تناولتها البيانات: 31 ديسمبر 2012 إلى 31 ديسمبر 2013
العملة المعتمدة: الدوالر األمريكي

قـائـمة األصـول والموجودات
32,227,465 القيمة اإلبتدائية 

 1,671,965 التغير في الموجودات بعد احتساب التدفقات النقدية 

 -1,430,165 مجموع التدفقات النقدية  

 32,469,265 القيمة الختامية 

5.79% نسبة استغالل الموجودات 

ملحوظة: يشمل مجموع التدفقات النقدية السلبي نفقات التشغيل والرسوم والضرائب باإلضافة إلى سحوبات المنح
تدار شؤون الوقف المالية من قبل بنك "كريديت سويس"

ملحوظة: البيانات التاريخية ومستويات األداء السابقة في األسواق المالية ال تعتبر ضمانًا لألداء المرتقب مستقباًل.

© Embun.A.P.Willy© Dario Podesta, Pleurodema somuncurensis, Argentina © Ian Little, Giant girdled lizard, South Africa

© Rebecca Stirnemann



www.speciesconservation.org

التواصل:
للمزيد من المعلومات عن صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، 

قم بزيارة الموقع اإللكتروني:

مطبوع على ورق معتمد من طرف مجلس اإلشراف على الغابات






