
دخلت شركة مبادلة لالستثمار، المستثمر السيادي ومقرها أبوظبي، في شراكة مدتها ثالث سنوات مع صندوق محمد بن زايد للمحافظة 
على الكائنات الحية )MBZ Fund( لدعم مبادرات الحفاظ على األنواع حول العالم. ويقوم شركاؤنا المحليون الموثوق فيهم وذوو الخبرة 
في مجال الحفاظ على األنواع بتنفيذ "منح مبادلة"، بدعم من شركة مبادلة وأصولها، وتحت إدارة صندوق محمد بن زايد للمحافظة على 

الكائنات الحية )MBZ Fund(. كل هؤالء يجمعهم الحرص والرغبة الحثيثة في الحفاظ على األنواع التي تشكل اللبنات األساسية للحياة على 
األرض، إلى جانب سعيهم للمساعدة في مواجهة أزمة االنقراض.

منح “مبادلة” الداعمة لألنواع 
الحفاظ على األنواع في الدول حول العالم



الدول المستهدفة
العمالقة اللطيفة: 

خروف البحر اإلفريقي
خروف البحر اإلفريقي المهدد بخطر 

االنقراض األدنى )خروف البحر السنغالي(
المناطق الساحلية 

واألنهار الداخلية في غينيا

مهمة الدالفين
دولفين المحيط األطلسي األحدب 

)الدولفين السنامي األطلسي(
مهّدد بخطر انقراض أقصى

المياه الساحلية لغينيا وغرب إفريقيا

السلحفاة صقرية 
المنقار

مهددة بخطر انقراض أقصى
السلحفاة صقرية المنقار )اللجأة 

صقرية المنقار( جزيرة كاتراك، 
أرخبيل تريستاو

تدعم شركة مبادلة وأصولها المحلية الحفاظ على األنواع في 
د كل مشروع نوًعا مستهدًفا كما سيوفر أيًضا  أربعة دول. وقد حدَّ

فوائدًا للعديد من األنواع األخرى في الموطن ذاته.

غينيا
في ظل توفير الحماية لنسبة 0.53 % فقط من إجمالي المناطق البحرية 

والساحلية في غينيا، تم اختيار ثالثة أنواع لم تحظ بالقدر الكافي من 
األبحاث للحصول على الدعم من خالل المنح المقدمة من غينيا ألومينا 

كوربوريشن وهي من األصول المحلية لشركة "مبادلة".

إندونيسيا
تم تحديد القطط البرية المهددة بشدة في آتشيه وموطن الشعاب 

المرجانية واألعشاب البحرية في مضيق ماكاسار كمشاريع حماية ذات 
أولوية بدعم من شركة "مبادلة للبترول" على المستوى المحلي.

تايالند
استهدف الدعم المشاريع التي تحمي الَمواطن الضرورية لبقاء ثالثة 

أنواع مختلفة في وسط تايالند وذلك بمساعدة شركة مبادلة للبترول 
في البالد.

كولومبيا
منحدرات الغابات في جبال األنديز تدعم التنوع البيولوجي المذهل 

وتعمل مينيسا، وهي من األصول المحلية لشركة مبادلة، على دعم ثالثة 
أنواع مهددة نتيجة إلزالة الغابات وتدهور الَموطن البيئي.

غينيا

سيكون هذا أول مشروع مخصص في غينيا للتركيز على خروف البحر 
األفريقي غير المعروف والذي يتعرض لخطر الصيد الجائر وتدمير الَموطن 

البيئي والتلوث. وسيقوم المشروع بتدريب الباحثين الغينيين على تحديد 
التهديدات والتخفيف من حدتها من خالل تقنيات البحث والحفاظ على 
األنواع. وشريكنا المحلي في الحفاظ على األنواع هو الصندوق األفريقي 

للحفاظ على األحياء المائية.

يسعى هذا المشروع لتقييم توزيع دالفين المحيط األطلسي الحدباء 
وعددها في غينيا و 11 دولة أخرى في غرب أفريقيا تم توثيق األعداد 
فيها. وستعمل الدراسة أيًضا على توثيق التهديدات التي تتعرض لها 

األنواع بعناية مع السعي إلى تقليل هذه التهديدات لمساعدة الدالفين 
على االستمرار في البقاء على قيد الحياة، بجانب النظر في الَمواطن 

البيئية الرئيسية. هذا المشروع يشرف عليه اتحاد الحفاظ على دالفين 
.Biotop ،المحيط األطلسي الحدباء مع الشريك المحلي

سيتعاون هذا المشروع مع المجتمعات المحلية لحماية األعشاش ومنع 
الصيد الجائر وتقليل تدهور الَمواطن البيئية وإجراء تحليل الحمض النووي 

وضمان استمرار ازدهار هذه المجموعة القيمة من السالحف البحرية 
 المهددة باالنقراض. شريكنا المحلي في الحفاظ على األنواع هو 

.Sea Turtles Chenolee

تعيش خراف البحر األفريقية على طول
الساحل وكذلك األنهار الداخلية

يعيش الدولفين في المياه القريبة
من الشواطئ على طول المياه 

االستوائية في غرب إفريقيا

تأتي كل من اللجأة صقرية المنقار، 
والسلحفاة البحرية الخضراء، ولجأة ريدلي 

الزيتونية إلى الشاطئ للتعشيش في 
أرخبيل تريستاو البحري الهش والمحمي

إنشاء محطة ميدانية لدراسة
األثر على السالحف البحرية التي تبني 

أعشاشها وتبحث عن الطعام

مراقبة مواقع األعشاش والَموطن 
البيئي وإجراء المسوحات الميدانية 

والتحليل الجيني

 توفير التدريب والمعدات 
ودعم القوى العاملة إلدارة 

المحميات البحرية

وثقت الدراسة األخيرة التي أجريت 
عام 2015 وجود 47 حيواًنا فقط، 

ما أدى إلى تصنيفها كـ"مهددة 
بخطر االنقراض األقصى"

تحديد خط األساس ألعداد 
الدولفين سيتيح تقييم معدالت 

بقاء هذا النوع في المستقبل

التعاون مع المجتمعات المحلية، وتحديًدا
الصيادين، لتقليل خطر وقوع الدالفين عن طريق الخطأ 

في معدات الصيد ووقف االستهداف المتعمد لها برامج التثقيف من خالل إعالنات وسائل 
اإلعالم التقليدية واالجتماعية

دعم المجتمع وتحسين
العالقات مع القادة والصيادين

تدريب الباحثين المحليين
على أفضل ممارسات الحفاظ 

على خراف البحر اإلفريقية

مشاركة تقييم التهديد مع 
جهات إنفاذ قانون الحياة 
البرية بهدف حماية األنواع

تحليل العينات البيولوجية
لتوفير معلومات حول الخصائص 

الوراثية للنوع وبيئة التغذية واستخدام 
الَموطن البيئي



 حماية 
 وحوش األنهار 

فـي تايالند
القضاعة ناعمة الفراء )لوتروجال أوبسكورا(، والقضاعة 

الشرقية صغيرة المخالب )أمبلونيكس سينيروس(، والتمساح 
السيامي )كروكوديلوس سيامينسيس( مهددة بخطر 

انقراض أدنى حديقة كاينج كراشان الوطنية، بتشبوري

إندونيسيا
 القطط البرية 

 خارج 
المحميات

مهددة بخطر انقراض أقصى
النمر السومطري

)الببر السومطري( آتشيه، 
سومطرة

مشتل األعشاب البحرية 
والشعاب المرجانية في 

إندونيسيا
الشعاب المرجانية المهددة

)معظمها قمي المسام ومرجان 
العرموش والمرجان الحجري( واألعشاب 

البحرية مقاطعة سوالويسي الغربية

يهدف هذا المشروع إلى تحديد المعايير األساسية لتعداد القطط البرية 
في سومطرة في المناطق التي يسيطر عليها اإلنسان وتحديد التهديدات 

الخطيرة لبقائهم على قيد الحياة وتخفيف حدتها. ومن تلك التهديدات 
إزالة الغابات من أجل إنشاء وتطوير مزارع نخيل الزيت. كذلك، سيوفر 

المشروع بعض المعلومات غير المتاحة حاليًا حول أربعة أنواع من القطط 
.Panthera البرية الصغيرة. شريكنا المحلي في الحفاظ على البيئة هو

تتمثل أحد أهم أولويات هذا المشروع في الحفاظ على الشعاب 
المرجانية ومناطق األعشاب البحرية وحمايتها وزيادتها في األرخبيل 

الموجود في مضيق ماكاسار، على ُبعد 650 كم شمال بالي، حيث 
تعتمد السالحف البحرية والعديد من األنواع البحرية األخرى على هذه 

الَمواطن البيئية من أجل بقائها على قيد الحياة. شريكنا المحلي في 
الحفاظ على البيئة هو قسم علوم البحار في جامعة حسن الدين.

يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على األنواع الثالثة المستهدفة، والتي 
تعيش على طول نهر بتشبوري في حديقة كاينج كراشان الوطنية في 

تايالند. شريكنا المحلي للحفاظ على األنواع هو جمعية المحافظة على 
الحياة البرية - تايالند.

القطط البرية
التي تعيش خارج 

المناطق المحمية

تقلص الَمواطن البيئية بسبب
إزالة الغابات إلنشاء مزارع 

نخيل الزيت

صعوبة تعايش االنواع
وبقائها على قيد الحياة 

فهم حالة القطط 
البرية والتفاعالت بين 
البشر والقطط البرية

تطبيق أفضل 
الممارسات المتعلقة 

بإنفاذ القانون 
والمحافظة على 

األنواع وأفضل 
الممارسات اإلدارية 

رفع مستوى 
الوعي وبناء 

قدرات األطراف 
المعنية

تعتمد السالحف على الشعاب 
المرجانية واألعشاب البحرية من أجل 

البقاء على قيد الحياة

فهي توفر 
للسالحف 

الطعام والمأوى 
وأماكن رعاية 

الصغار

زيادة غطاء الشعاب 
المرجانية من 13 % 

إلى 43 % في 
مكان معين

زيادة غطاء األعشاب 
البحرية من 26 إلى 

30 هكتاًرا

تشجيع المجتمع 
المحلي على زراعة 

األعشاب البحرية كمصدر 
دخل بديل عن الصيد

إنقاذ الطيطوي 
أخضر الساق 

المنقط
الطيطوي أخضر الساق )ترينجا 
جوتيفر( مهدد بخطر االنقراض،

منطقة بان اليم، فيتشابوري

تضم تايالند في الشتاء ربع إلى ثلث التعداد العالمي لطيور الطيطوي 
أخضر الساق. ويهدف المشروع إلى تحسين فهم أماكن عيشها مع 

إعطاء األولوية القصوى لحماية َمواطنها البيئية وإدارتها. شريكنا المحلي 
في الحفاظ على األنواع هو BCST– تايالند.

مواجهة استنزاف 
مصادر الغذاء بسبب 

تدخالت البشر

تتعرض الَمواطن البيئية 
للدمار بسبب التنمية الزراعية 

والسكنية والتجارية

تحديد مواقع إضافية في
خليج تايالند الداخلي 

لتوسيع َمواطنها البيئية

تأمين المواقع الهامة 
للتعشيش والبحث عن 

الطعام وإدارتها مع مالك 
األراضي المحليين

المسوح الميدانية 
لألنواع المستهدفة 

في نهر بتشبوري 
وروافده باستخدام 

طرق المسح الميداني 
المختلفة

مراقبة سالمة الغطاء 
النباتي للغابة والنهر

تحسين الَمواطن البيئية 
من خالل إنفاذ القانون 

وكذلك بناء القدرات

رفع الوعي في المدارس وتوظيف 
أفراد المجتمع كحراس ميدانيين

تعزيز الوعي وإنشاء شبكة 
من المجموعات المحلية 

للحفاظ على األنواع 

المواقع الرئيسية لطائر الطيطوي أخضر 
الساق المنقط هي المسطحات الطينية 

الساحلية في خليج تايالند

تايالند



كولومبيا

يهدف هذا المشروع إلى إنقاذ طيور السوادية الجبلية النادرة من 
االنقراض من خالل مشروع مبتكر متعدد النواحي، حيث سيدعم 
المشروع استعادة هذا الطائر من خالل توسيع المناطق المحمية 

 التي يعيش فيها. شريكنا المحلي في الحفاظ على األنواع 
.Fundación ProAves هو

تتقلص غابات البلوط في كولومبيا بسبب استغالل األخشاب الذي 
يؤثر في العديد من األنواع المتوطنة النادرة. ومن خالل جمع البيانات 

البيولوجية والتثقيف، يسعى هذا المشروع إلى توسيع المنطقة المحمية 
لشجر البلوط وضمان نمو تعداده، بحيث يمكنه االستمرار في دعم الحياة 

البرية والمجتمعات التي تستفيد من هذه األشجار. شريكنا المحلي في 
.Fundación ProAves الحفاظ على األنواع هو

ضفدع لينش الشجري 
 الكولومبي 

)الضفدع الشجري(
مهدد بخطر االنقراض األقصى، 

كولومبيا، أمريكا الجنوبية

طائر السوادية 
الجبلي

مهدد بخطر االنقراض
المنحدر الغربي لشرق جبال 

األنديز، سانتاندير

حماية البلوط 
الكولومبي

البلوط الكولومبي )السنديان الكولومبي( 
يشكل أهمية بالغة على المستوى 
المحلي غابات األنديز في سانتاندير

مسوحات سريعة 
لمدة 5 أيام في 40 

موقًعا، بما في ذلك 
عمليات البحث الليلية

تأثر الَمواطن البيئية بالزراعة 
وتربية الماشية والبنية التحتية 

للطرق السريعة

 تأسيس مناطق 
محمية جديدة واستعادة 

الَمواطن البيئية

تطوير خطة الحفظ 
باستخدام البيانات المشتركة

حملة تثقيفية لتعزيز التفاهم مع 
المجتمعات ضمن نطاق هذا النوع

زيادة الوعي من خالل تحويل 
حافلة مدرسية إلى فصل دراسي 

متنقل يسمى "رانيتا تشيفا"

تعزيز الوعي في المجتمع المحلي

يهدف هذا المشروع إلى جمع المعلومات الضرورية المتعلقة بهذا النوع 
الذي كان شائًعا في السابق، ولكنه اآلن مهدد بخطر االنقراض األقصى. 
ويشمل المشروع إجراء مسح لمعدالت كثافة تعداد الضفادع الشجرية 

في المواقع الرئيسية، وتوسيع نطاق الَمواطن البيئية المحمية بهدف 
الحد من انخفاض أعداده ورفعها. شريكنا المحلي في الحفاظ على 

.Fundación ProAves األنواع هو

يؤدي استغالل األخشاب إلى تقلص
غابات البلوط في كولومبيا

سيتم وضع المقاطع البيئية 
وإنشاء أماكن الدراسة

في مواقع داخل سانتاندير 
إلجراء مسح للبلوط الكولومبي

رة  سيتم استخدام الطائرات المسيَّ
إلجراء المسوحات الجوية لتحديد 
مواقع أشجار البلوط الفردية في 

مساحة واسعة

سيتم جمع البيانات البيولوجية 
المتعلقة بهذا النوع باستخدام 

المقاطع البيئية والمراقبة إلى جانب 
دراسات شبكات الضباب

تحديد وإنشاء 
مناطق محمية 

جديدة واستعادة 
الَمواطن البيئية

تتقلص غابات البلوط التي 
يعتمد عليها هذا الطائر 

بسبب قطع األشجار والتعدين 
وتحويل الغابات إلى أراٍض زراعية

سيتم إنشاء مناطق محمية 
جديدة. وستتم استعادة 

الَمواطن البيئية للطائر

 مشاريع 
"مبادلة"

تعاونت "مبادلة" مع صندوق محمد بن زايد للمحافظة 
على الكائنات الحية لتنفيذ مشاريع الحفاظ على األنواع 

في أربع دول حول العالم. وبالتعاون مع شركاء الحفاظ 
على األنواع المحليين، فإن الهدف من المشروع هو تحسين 

حالة األنواع المحلية التي تشكل أهمية بالغة للثقافة 
واألشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق. للحصول 

على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 
speciesconservation.org

تعاون لمدة 4 سنوات

بدعم من "مبادلة" وأصولها

بإدارة صندوق محمد بن زايد 
للمحافظة على الكائنات الحية

بتنفيذ شركاء الحفاظ على األنواع 
المحليين

4.5 مليون دوالر أمريكي

هدف واحد: الحفاظ على األنواع 
بالتعاون مع المجتمعات المحلية

10 مشاريع

4 دول

speciesconservation.org


