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منح "مبادلة" الداعمة للحفاظ 
على األنواع في غينيا

المشاريع المدعومة
 خروف البحر اإلفريقي 
)خروف البحر السنغالي(

 الحالة وفق القائمة الحمراء لالتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة )IUCN(: غير محمّي

 دولفين المحيط األطلسي األحدب 
)الدلفين السنامي األطلسي(

 الحالة وفق القائمة الحمراء لالتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة )IUCN(: مهدد باالنقراض

 السلحفاة صقرية المنقار 
)اللجأة صقرية المنقار(

 الحالة وفق القائمة الحمراء لالتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة )IUCN(: مهددة باالنقراض

126 منطقة محمية
)14 ذات تقييمات لفعالية اإلدارة( 

تمت حماية 35.83% من مساحة اليابسة 
)88،286 كم مربع من إجمالي مساحة اليابسة البالغ 

246،427 كم مربع( 

تمت حماية 0.53% من المساحة البحرية 
)583 كم مربع من إجمالي المساحة البحرية والساحلية 

البالغ 110،136 كم مربع( 

 346 نوًعا مهددة باالنقراض في القائمة 
)IUCN( الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

المناطق المستهدفة 
للمشروع



المناطق الساحلية واألنهار الداخلية، غينيا

ال ُيعــرف ســوى القليــل عــن خــراف البحــر اإلفريقيــة فــي غينيــا وهــذا 
هــو أول مشــروع مخصــص لألبحــاث والحفــاظ علــى األنــواع يركــز علــى 
ــى  ــن عل ــن الغينيي ــب الباحثي ــم تدري ــا. يت ــي غيني ــي ف ــر اإلفريق ــروف البح خ
ــع  ــواع، م ــى األن ــاظ عل ــات الحف ــة وتقني ــر اإلفريقي ــراف البح ــن خ ــث ع البح
إجــراء تقييــم للتهديــدات لجميــع مناطــق اســتخدام الَمواطــن البيئيــة 
للخــراف فــي الدولــة - المناطــق الســاحلية واألنهــار فــي شــرق غينيــا. يتــم 
جمــع العينــات البيولوجيــة وتحليلهــا لتوفيــر المعلومــات األولــى حــول 
الخصائــص الوراثيــة لخــراف البحــر وبيئــة التغذيــة واســتخدام الَمواطــن 
البيئيــة فــي غينيــا. ســتتم مشــاركة نتائــج تقييــم التهديــدات مــع ســلطات 
تنفيــذ  لتشــجيع  معهــم  نعمــل  ونحــن  البريــة  الحيــاة  قانــون  تطبيــق 
ــات  ــك اإلعالن ــة وكذل ــج التثقيفي ــتعمل البرام ــواع. س ــة األن ــن لحماي القواني
ــى  ــة عل ــات اإلعالمي ــن اإلعالن ــا م ــة وغيره ــة والصحفي ــة واإلذاعي التلفزيوني

ــر. ــروف البح ــة خ ــرورة حماي ــي بض ــادة الوع زي
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المياه الساحلية لغينيا

ــكٍل  ــي 2015 بش ــن ف ــذا الدولفي ــى ه ــة عل ــر دراس ــراء آخ ــم إج ت
وقــد  فقــط.  حيواًنــا   47 الباحثــون  ووثــق  غينيــا،  فــي  رســمي 
ــدد  ــة "مه ــة )IUCN( حال ــظ الطبيع ــي لحف ــاد الدول ــه االتح منح
ــرى  ــدات أخ ــد ومع ــباك الصي ــي ش ــه ف ــبب وقوع ــراض" بس باالنق
عــن طريــق الخطــأ، فضــاًل عــن اصطيــاده عمــًدا. يقــوم هــذا 
المشــروع بتقييــم توزيــع دالفيــن المحيــط األطلســي الحدبــاء 
وعددهــا فــي غينيــا حيــث تــم توثيــق أعــداد منخفضــة. مــع 
الدراســة بعنايــة  الرئيســية، توثــق  البيئيــة  مالحظــة مواطنهــا 
ــل  ــى تقلي ــعى إل ــوع وتس ــذا الن ــا ه ــرض له ــي يتع ــدات الت التهدي
فــي  االســتمرار  علــى  الدالفيــن  لمســاعدة  التهديــدات  هــذه 
ــذه  ــي ه ــن ف ــة الدالفي ــن حال ــد ع ــة المزي ــرد معرف ــاء. بمج البق
المجتمعــات  مــع  للتعــاون  الجهــود  بــذل  ســيتم  المنطقــة، 
المحليــة للحفــاظ عليهــا فــي المســتقبل علــى المــدى الطويــل.

شريك الحفاظ على األنواع:
 اتحاد الحفاظ على دولفين األطلسي األحدب 
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جزيرة كاتراك، أرخبيل تريستاو، غينيا

يقــع أرخبيــل جزيــرة تريســتاو علــى ُبعــد مائــة ميــل مــن كوناكــري، عاصمــة 
فــي  المحليــة  والمجتمعــات  البحريــة  الســالحف  تتشــارك  حيــث  غينيــا، 
األرخبيــل،  داخــل  ويوجــد  للمخاطــر.  معرضــة  بحريــة  محميــة  منطقــة 
ــالحف  ــي الس ــث تأت ــم حي ــول 20 ك ــا بط ــاطًئا رملًي ــراك، ش ــرة كات ــي جزي ف
إلــى الشــاطئ  اللــون األخضــر والزيتونــي  المنقــار ذات  البحريــة صقريــة 
لتعيــش فــي بــؤرة التنــوع الحيــوي للســالحف العالميــة هــذه. يتعــاون هــذا 
المشــروع مــع المجتمعــات المحليــة لحمايــة األعشــاش ومنــع الصيــد 
ــووي  ــض الن ــل الحم ــراء تحلي ــة وإج ــن البيئي ــور الَمواط ــل تده ــر وتقلي الجائ
وضمــان اســتمرار ازدهــار هــذه المجموعــة القيمــة مــن الســالحف البحريــة 
المهــددة باالنقــراض. وتتضمــن المشــاركة المجتمعيــة دعــم مدرســة 
محليــة ومســتوصف. ولرعايــة هــذا المشــروع، يــدرس طالــب دكتــوراه تأثيــر 
الحفــاظ علــى النــوع بمشــاركة المجتمــع فــي أعشــاش الســالحف البحريــة 

ــام. ــن الطع ــث ع والبح
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