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منطقة محمية

( 14ذات تقييمات لفعالية اإلدارة)

حقائق عن الدولة

تمت حماية %35.83

من مساحة اليابسة

( 88،286كم مربع من إجمالي مساحة اليابسة البالغ
 246،427كم مربع)

تمت حماية %0.53

من المساحة البحرية

( 583كم مربع من إجمالي المساحة البحرية والساحلية
البالغ  110،136كم مربع)
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نوعً ا مهددة باالنقراض في القائمة
الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ()IUCN
المناطق المستهدفة
للمشروع

speciesconservation.org

خروف البحر اإلفريقي

المناطق الساحلية واألنهار الداخلية ،غينيا
ال يُعــرف ســوى القليــل عــن خــراف البحــر اإلفريقيــة فــي غينيــا وهــذا
هــو أول مشــروع مخصــص لألبحــاث والحفــاظ علــى األنــواع يركــز علــى
خــروف البحــر اإلفريقــي فــي غينيــا .يتــم تدريــب الباحثيــن الغينييــن علــى
البحــث عــن خــراف البحــر اإلفريقيــة وتقنيــات الحفــاظ علــى األنــواع ،مــع
المواطــن البيئيــة
إجــراء تقييــم للتهديــدات لجميــع مناطــق اســتخدام َ
للخــراف فــي الدولــة  -المناطــق الســاحلية واألنهــار فــي شــرق غينيــا .يتــم
جمــع العينــات البيولوجيــة وتحليلهــا لتوفيــر المعلومــات األولــى حــول
المواطــن
الخصائــص الوراثيــة لخــراف البحــر وبيئــة التغذيــة واســتخدام َ
البيئيــة فــي غينيــا .ســتتم مشــاركة نتائــج تقييــم التهديــدات مــع ســلطات
تطبيــق قانــون الحيــاة البريــة ونحــن نعمــل معهــم لتشــجيع تنفيــذ
القوانيــن لحمايــة األنــواع .ســتعمل البرامــج التثقيفيــة وكذلــك اإلعالنــات
التلفزيونيــة واإلذاعيــة والصحفيــة وغيرهــا مــن اإلعالنــات اإلعالميــة علــى
زيــادة الوعــي بضــرورة حمايــة خــروف البحــر.

شريك الحفاظ على األنواع:

بشــكل
تــم إجــراء آخــر دراســة علــى هــذا الدولفيــن فــي 2015
ٍ
رســمي فــي غينيــا ،ووثــق الباحثــون  47حيوا ًنــا فقــط .وقــد
منحــه االتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة ( )IUCNحالــة "مهــدد
باالنقــراض" بســبب وقوعــه فــي شــباك الصيــد ومعــدات أخــرى
عــن طريــق الخطــأ ،فضــ ً
ا عــن اصطيــاده عمــدً ا .يقــوم هــذا
المشــروع بتقييــم توزيــع دالفيــن المحيــط األطلســي الحدبــاء
وعددهــا فــي غينيــا حيــث تــم توثيــق أعــداد منخفضــة .مــع
مالحظــة مواطنهــا البيئيــة الرئيســية ،توثــق الدراســة بعنايــة
التهديــدات التــي يتعــرض لهــا هــذا النــوع وتســعى إلــى تقليــل
هــذه التهديــدات لمســاعدة الدالفيــن علــى االســتمرار فــي
البقــاء .بمجــرد معرفــة المزيــد عــن حالــة الدالفيــن فــي هــذه
المنطقــة ،ســيتم بــذل الجهــود للتعــاون مــع المجتمعــات
المحليــة للحفــاظ عليهــا فــي المســتقبل علــى المــدى الطويــل.

شريك الحفاظ على األنواع:
اتحاد الحفاظ على دولفين األطلسي األحدب
( )CCAHDوBiotope

السلحفاة صقرية المنقار

جزيرة كاتراك ،أرخبيل تريستاو ،غينيا
يقــع أرخبيــل جزيــرة تريســتاو علــى بُعــد مائــة ميــل مــن كوناكــري ،عاصمــة
غينيــا ،حيــث تتشــارك الســاحف البحريــة والمجتمعــات المحليــة فــي
منطقــة محميــة بحريــة معرضــة للمخاطــر .ويوجــد داخــل األرخبيــل،
فــي جزيــرة كاتــراك ،شــاط ًئا رمليًــا بطــول  20كــم حيــث تأتــي الســاحف
البحريــة صقريــة المنقــار ذات اللــون األخضــر والزيتونــي إلــى الشــاطئ
لتعيــش فــي بــؤرة التنــوع الحيــوي للســاحف العالميــة هــذه .يتعــاون هــذا
المشــروع مــع المجتمعــات المحليــة لحمايــة األعشــاش ومنــع الصيــد
المواطــن البيئيــة وإجــراء تحليــل الحمــض النــووي
الجائــر وتقليــل تدهــور َ
وضمــان اســتمرار ازدهــار هــذه المجموعــة القيمــة مــن الســاحف البحريــة
المهــددة باالنقــراض .وتتضمــن المشــاركة المجتمعيــة دعــم مدرســة
محليــة ومســتوصف .ولرعايــة هــذا المشــروع ،يــدرس طالــب دكتــوراه تأثيــر
الحفــاظ علــى النــوع بمشــاركة المجتمــع فــي أعشــاش الســاحف البحريــة
والبحــث عــن الطعــام.

شريك الحفاظ على األنواع:

دولفين المحيط األطلسي األحدب

المياه الساحلية لغينيا

