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يعيش 
الدولفين في 
المياه القريبة 
من الشواطئ 

على طول 
سواحل المياه 

االستوائية 
لغرب إفريقيا

لم توثق الدراسة 
األخيرة لعام 2015 
سوى 47 حيواًنا ما 
يؤدي إلى وضعها 

ضمن الفئة المهددة 
بشدة باالنقراض

التعاون مع 
المجتمعات المحلية، 

وخاصة الصيادين، 
لتقليل خطر اصطياد 

الدالفين عن طريق 
الخطأ بمعدات الصيد 

ووقف استهدافها 
بشكل متعمد

سيسهم إنشاء 
خط أساس للتعداد 
في تقييم معدالت 

بقاء األنواع في 
المستقبل

دولفين المحيط األطلسي األحدب
(Sousa teuszii)

القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة 
 عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: 

مهدد بخطر انقراض أقصى

االتجاه الحالي للتعداد الكلي: يتناقص

العدد المقدر ألفراد النوع البالغين:1,500

العدد المقدر في غينيا: غير معروف

توجد مجموعات تكاثر حالية في غينيا: غير معروف

 توفر حماية للظروف المعيشية في غينيا: ال

 الظروف المعيشية لدولفين المحيط األطلسي 
األحدب في غينيا

ــة  ــن باحتمالي ــود ظ ــن يس ــا، ولك ــي غيني ــا ف ــاء ووفرته ــن الحدب ــع الدالفي ــن توزي ــيء ع ــرف أي ش ــكاد ُيع ال ي
أنهــا إحــدى الــدول األساســية التــي تســتضيف نســبة كبيــرة علــى مســتوى العالــم مــن هــذا النــوع، بنــاًء علــى 

حجــم الموائــل المتاحــة، والدراســات التجريبيــة والمعلومــات غيــر الرســمية المتناقلــة.

ــز، وال توجــد ســوى دراســة واحــدة حتــى اآلن ركــزت علــى  ــو نوني مــن المعــروف أن هــذا النــوع يوجــد فــي ري
دالفيــن المحيــط األطلســي الحدبــاء فــي غينيــا. كمــا أجــرت مجموعــة Weir )2015( مســوحات باســتخدام 
ــا مــن خــال تقنيــة التعــرف  القــوارب فــي منطقــة ريــو نونيــز وأصــدرت تقديــًرا للتعــداد ال يقــل عــن 47 حيواًن

ــة. ــور الفوتوغرافي ــتخدام الص باس

أهداف مشروع الحفاظ على األنواع
سيســهم هــذا المشــروع فــي تقييــم توزيــع دالفيــن المحيــط 
ــي  ــرى ف ــة أخ ــا و11 دول ــي غيني ــا ف ــاء وأعداده ــي الحدب األطلس
ســتعمل  الرئيســية،  موائلهــا  إلــى  وباإلشــارة  إفريقيــا.  غــرب 
لهــا  تتعــرض  التــي  التهديــدات  توثيــق  علــى  أيًضــا  الدراســة 
األنــواع بــكل حــرص والســعي إلــى الحــد مــن هــذه التهديــدات 

ــاة.  ــد الحي ــى قي ــاء عل ــى البق ــن عل ــاعدة الدالفي لمس

ويشــرف علــى هــذا المشــروع اتحــاد الحفــاظ علــى دالفيــن 
ــي  ــريك المحل ــع الش ــاء )CCAHD( م ــي الحدب ــط األطلس المحي

.Biotope

 شريك الحفاظ على األنواع:
اتحاد الحفاظ على دالفين المحيط األطلسي الحدباء 

.Biotope و )CCAHD(

المناطق المستهدفة 
بالمشروع


