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فرعا و 150ھو منظمة غیر حكومیة تضم حوالي    (SCI)   نادي سفاري
 الدولي 

دولة في جمیع أنحاء العالم. تشمل مھام 110عضو موزعین على  50000   
  العمومالحفاظ على الحیاة البریة وحمایة الصیاد وتثقیف نادي سفاري الدولي  

. حمایةفیما یتعلق بالصید واستخدامھ كأداة لل  

 مؤسسة نادي سفاري الدولي  (SCIF) ھي منظمة غیر ربحیة تمول وتوجھ
التعلیم في  كذلك  البرامج العالمیة المخصصة للحفاظ على الحیاة البریة و 

ح الدور البناء الذي یلعبھ الصید في الحفاظ على  یتوضكما تقوم بالھواء الطلق 
.الحیاة البریة  

ھو منظمة دولیة غیر حكومیة غیر   (FACE)   االتحاد األوروبي للصید والحمایة
مالیین صیاد في أوروبا. یتكون االتحاد األوروبي   7ربحیة تمثل مصالح  

دولة أوروبیة  37للصید والحمایة من أعضائھ: جمعیات الصیادین الوطنیة من 
والحمایة االتحاد األوروبي للصید ویضم   .27 – بما في ذلك االتحاد األوروبي

أمانتھ  الذي توجد أعضاء منتسبین، بمن فیھم نادي سفاري الدولي، و  7   أیضا 
بمبدأ االستخدام المستدام  یة االتحاد األوروبي للصید والحمافي بروكسل. یتمسك 

.1987منذ عام كما   (IUCN (  عضو في االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة أنھ  
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 مقدمة 
  (سایتس)   یتعین على األطراف في اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض

أن تجدد التزامھا بالوظیفة التنظیمیة األساسیة لالتفاقیة ومبادئھا العلمیة. تھدف اتفاقیة سایتس إلى تنظیم التجارة  
ذه  ھ   الدولیة في عینات الحیوانات والنباتات البریة على مستویات مستدامة لضمان أال تھدد ھذه التجارة بقاء

وسیلة لتحقیق   ال تعداتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض  كما أن .  العینات
جمیع    ذ ا اتختم قد  ل . والمسعىمصالح أیدیولوجیة أخرى خارج نطاقھا وال لحظر االتجار باألنواع في مثل ھذا 

. المستدام والمبادئ العلمیة في االعتبار  الوظائف الموصى بھا أدناه مع وضع ھذه المبادئ المتعلقة باالستخدام   
 

بأن الشعوب والدول ھي  تقر  اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض   كما أن 
أن تكون كذلك. ویشمل ھؤالء األشخاص الشعوب األصلیة  لھا أفضل حامیة لحیواناتھا ونباتاتھا البریة وینبغي   

.تعیش مع الحیاة البریة ولھا مصالح ثقافیة أو اقتصادیة في األنواع البریةالتي    (IPLCs)    والمجتمعات الریفیة
ھؤالء الناس لدیھم عالقة مباشرة ومترابطة بشكل خاص مع األنواع البریة وموائل الحیاة البریة التي ال مثیل لھا  

في المجتمع. وینبغي لعملیة صنع القرار في اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة  
وأن تدمج مدخالت الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة    على نحو أفضل  تھامشارك  تقوم بتسھیل باالنقراض أن  

. ودورھا في القرارات المتخذة بشأن تجارة الحیاة البریة  
 

التفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة   17في مؤتمر األطراف  اتفقت األطراف باإلجماع 
ألنھ یوفر فرصا   فیھ،یتسق صید الكؤوس المدار بشكل جید والمستدام مع الحفاظ على األنواع ویساھم " على أن   باالنقراض 

وبناء على    ". الحمایةویولد فوائد یمكن استثمارھا ألغراض   الموائل،لكسب العیش للمجتمعات الریفیة وحوافز للحفاظ على 
األنواع والمنافع االجتماعیة واالقتصادیة، ودوره في   حمایةذلك، أوصت األطراف بأن "تنظر البلدان في مساھمة الصید في 

توفیر الحوافز للناس للحفاظ على الحیاة البریة، عند النظر في اتخاذ تدابیر محلیة أكثر صرامة واتخاذ القرارات المتعلقة  
اط. وینبغي لھا أن تدمج ھذه  أكثر من مجرد االتفاق على ھذه النق تقون بما ھوباستیراد جوائز الصید". وینبغي لألطراف أن  

التحلیالت في عملیة صنع القرار التي تتخذھا. وبالمثل، ینبغي االعتراف على نطاق أوسع بالدور اإلیجابي للتجارة القانونیة  
. في جوائز الصید بدال من اإلفراط في تنظیمھ أو انتقاده دون داع  

 
ط الضوء على المعلومات ذات الصلة التي یمكن لألطراف في  ی تسل تقوم فقط ب التحلیالت والمواقف التالیة شاملة، بل  ال تعتبر 

اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض أن تبني علیھا مقرراتھا مع التركیز على  
. د الدولي واإلدارة التكیفیة للحیاة البریةمواضیع في مجال االستخدام المستدام والصی   

 
 

المھددة  ة إذا كان لدیك أي أسئلة حول أي من المناصب أو غیرھا من المسائل المتعلقة باتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البری
على العنوان   ،ي نادي سفاري الدولباالنقراض، یرجى االتصال بجیریمي كلیر، منسق الشؤون الدولیة في   

 ،jgoergen@safariclub.org على   في مؤسسة نادي سفاري الدولي حمایة، مدیر ال جو جورجن     ،jclare@safariclub.org  
kontstantina.katrimpouza@face.eu على أو كونستانتینا كاتریمبوزا ، مسؤولة الشؤون القانونیة في مكتب التحقیقات الفیدرالي،   
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الحیوانات  مقترحات أنواع  
   1  المقترح

البرمائي) فرس النھر( فرس النھر  
األول  ملحقالثاني إلى ال ملحقالنقل من ال    

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

بنن وبوركینا فاسو وتوغو وجمھوریة أفریقیا الوسطى والسنغال وغابون وغینیا ولیبریا ومالي  كل من  تقترح  
األول. على الرغم من أن فرس النھر لم یشھد انخفاضا بنسبة   ملحق الثاني إلى ال  ملحقوالنیجر نقل فرس النھر من ال 

تعریف "االنخفاض الملحوظ" وفقا   – أو أكثر على مدى السنوات العشر الماضیة أو أكثر من ثالثة أجیال  ٪50  
م الوفاء بھا من خالل انخفاض ملحوظ في عدد  األول یت  ملحقیؤكد المؤیدون أن معاییر ال  – 9.24لقرار  ل
فترات أجیال وبسبب انخفاض إنتاجیة   3سنوات أو   10على مدى   30بسبب انخفاض أكثر من ٪   مجموعاتال

. األنواع  
 

....................................... .................... ..............   توصیة  
 

االقتراح. وتقوم األمانة  وینبغي لألطراف أن ترفض  رفض. 
الطبیعة والموارد الطبیعیة والمفوضیة   حمایةواالتحاد الدولي ل 

األوروبیة بتحلیل جمیع التوصیات بالرفض. وال تستوفى معاییر  
األول ألنھ لم یكن ھناك انخفاض ملحوظ أو تھدید متزاید   ملحقال

التجارة، وألن نطاق األنواع لیس محدودا، وعدد   ناتج عن
  حمایةلیس صغیرا. حافظ أحدث تقییم لالتحاد الدولي ل  وعاتمجم ال

مستقر منذ عام   ضعیف،على تصنیف    2016الطبیعة في عام  
  000,115ھ بما یتراوح بین مجموعات حیث یقدر عدد    ، 2008

. وتشیر مصادر البیانات الجدیدة وتقنیات المسح  نسمة  000,130و
العالم یزید كثیرا عن   مجموعاتالمحدثة اآلن إلى أن عدد  

نسمة، وال یشمل ذلك كمیات كبیرة من موائل فرس    130,000
على سبیل  .  النھر التي لم یتم مسحھا أو خارج المناطق المحمیة

ي تقییم نسمة ف   20,000تنزانیا ب    مجموعاتالمثال، یقدر عدد  
  مجموعاتالقائمة الحمراء، ولكن من المرجح أن یكون عدد ال 

،  2019  معھد تنزانیا لبحوث الحیاة البریة(   الحالي أعلى بكثیر كما ھو موضح في الدراسات االستقصائیة الحدیثة
تنزانیا لبحوث  معھد  ب،    2015  معھد تنزانیا لبحوث الحیاة البریةأ،   2015  معھد تنزانیا لبحوث الحیاة البریة

  واخرون، تشیس  2021  اخرونو  انمانأعلى بكثیر ( مجموعات ج). بوتسوانا لدیھا أیضا عدد   2015  الحیاة البریة
، ودول  )، جنوب أفریقیا، الكامیرون2017  حمایةاإلدارة الوطنیة لمناطق ال موزمبیق (ال ، إلى جانب ) 2018

یة  مجموعاترات بدون طیار تجد باستمرار تقدیرات سوحات الطائم النطاق األخرى. تشیر الدراسات إلى أن م 
. أعلى من األعداد الجویة أو األرضیة  

 
ومن المرجح أن یكون أي انخفاض ملحوظ في دول النطاق األخرى مرتبطا بالجفاف أو االضطرابات المدنیة،  

ة الموارد المائیة  ولیس بالتجارة. ویشكل فقدان الموائل وتدھورھا المتصالن بالتغیرات الھیدرولوجیة وتنمی 
من قبل تحلیل السجالت التجاریة للنباتات والحیوانات في    2018تھدیدات رئیسیة. یشیر التقییم السریع لعام  

). وقد أدرج  2021  ا. . س. و درینكواتر   .مونیرونانخفضت (  2018-2009التجارة إلى أن التجارة بین عامي  
فرس النھر بالفعل في استعراض التجارة الھامة مرتین، مما أدى إلى قیام تنزانیا بإنشاء حصة تصدیریة. وقدمت  

موزامبیق والكامیرون أیضا معلومات وحددتا حصصا للتصدیر بعد فرض تعلیق تجاري. وتكفل ھذه اآللیات  
جانب اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة    الثاني رصد التجارة من ملحقالتنظیمیة في إطار ال 

. المھددة باالنقراض  
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الحیوانات  مقترحات أنواع  
 

األول من   ملحقال یشیر المؤیدون إلى دعم قائمة ال 
بما    النھر، دول النطاق التي تضم أكبر عدد من فرس 

المعقل في شرق وجنوب أفریقیا.   مجموعاتفي ذلك  
ویقال إن الصراع بین اإلنسان وفرس النھر ینمو في  

والیات من ھذا القبیل. ال یتم إیالء أي اعتبار   10
  المحلیة، األول على المجتمعات  ملحق لتأثیر قائمة ال 

من صید الكؤوس،    حمایةإلى جانب انخفاض فوائد ال 
. وعالوة  ، وما إلى ذلكواآلثار على صناعة الجلود

على ذلك، من المعروف أن المؤیدین من غرب  
ووسط أفریقیا یتأثرون بشدة بالمنظمات غیر  

الحكومیة المؤیدة لحمایة الحیوانات. الھدف من ھذه  
،  من غیر الدول ھو تقیید االستخدامالجھات الفاعلة 

،  مغزى للحیاة البریة   اتذ  حمایة ولیس تعزیز أي  
القتراح. وتوجد فجوة  مما یشكك في نیة وتألیف ھذا ا 

واضحة في نھج السیاسة العامة في أفریقیا، األمر  
المختلفة. ھذا   حمایة الذي یتطلب احترام نماذج ال 

االقتراح ھو محاولة أخرى غیر علمیة لمنع  
. االستخدام المستدام القائم على األیدیولوجیة الحمائیة  

 
 المراجع  ................................ ...............................................................................................................

 
الشائع) في   . الحالة واإلدارة والنتائج غیر الضارة لفرس النھر البرمائي (فرس النھر2017اإلدارة الوطنیة لمناطق الحمایة 

4الملحق  30الوثیقة   69موزامبیق. اللجنة الدائمة    
.  2018أكتوبر   -). مسح جوي لموسم الجفاف لألفیال والحیاة البریة في شمال بوتسوانا ، یولیو 2018تشیس وآخرون ( 

 كاسان، بوتسوانا: فیلة بال حدود 
). األنماط الزمنیة والمكانیة لمجموعات فرس النھر الشائعة في دلتا أوكافانغو ، بوتسوانا. بیولوجیا 2021وآخرون ( إنمان  

 67(4), 630–642. https://doi.org/10.1111/fwb.13868   المیاه العذبة
تقییم سریع للتجارة الدولیة في عاج فرس   -). تجارة العاج التي غالبا ما یتم تجاھلھا 2021(مونیرون. س. و درینكواتر. ا. 

، كامبریدج، المملكة المتحدة تحلیل السجالت التجاریة للنباتات والحیوانات في التجارة  . 2019و   2009النھر بین عامي   
ریة للحیوانات الكبیرة واألنشطة البشریة في النظام البیئي  ). مسح جوي للحیاة الب2019معھد تنزانیا لبحوث الحیاة البریة. (

. تقریر معھد تنزانیا لبحوث الحیاة البریة للمسح الجوي 2018، موسم الجفاف    سیلوس-میكومي  
. تقریر  2014روكوا، موسم الجفاف  -أ). التعداد الجوي في النظام البیئي كاتافي 2015معھد تنزانیا لبحوث الحیاة البریة. (

د تنزانیا لبحوث الحیاة البریة للمسح الجوي معھ   
مویوفوسي، موسم الجفاف  -ب). التعداد الجوي في النظام البیئي ماالغاراسي  2015معھد تنزانیا لبحوث الحیاة البریة. (

ة البریة للمسح الجوي . تقریر معھد تنزانیا لبحوث الحیا2014  
. تقریر  2014، موسم الجفاف رونغوا-لرواھااد الجوي في النظام البیئي ج). التعد  2015معھد تنزانیا لبحوث الحیاة البریة. (

 معھد تنزانیا لبحوث الحیاة البریة للمسح الجوي 
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الحیوانات  مقترحات أنواع  
2المقترح   

)  سیموم (سیراتوثیریوم سیموم وحید القرن األبیض الجنوبي  
األول إلى الملحق الثاني الملحقنامیبیا من    مجموعات نقل      

 مع تعلیق توضیحي محدد 

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

الثاني لغرض حصري   ملحقاألول إلى ال ملحقمن وحید القرن األبیض الجنوبي من ال  ساكنتھاتقترح نامیبیا نقل  
في الموقع فقط، وجوائز الصید. ویتضمن االقتراح تدبیرا   الحمایةھو التجارة الدولیة في الحیوانات الحیة من أجل 

نطاق التجارة على ھذه األنشطة، التي تشكل أدوات إداریة قیمة لزیادة اإلیرادات من    یقوم على حصراحترازیا  
. يمجموعات ولھا آثار مفیدة على النمو ال   الحمایةأجل   

 
............................... ............................................................................... .................... ..............   توصیة  

 
األول (لیس صغیرا أو متراجعا أو مجزأ). نما عدد   ملحقال یفي وحید القرن األبیض في نامیبیا بمعاییر ال  دعم. 

وھي ثاني أكبر دولة في العالم بعد جنوب    حالیا، فردا    1237إلى   1975حیوانا في عام    16نامیبیا من    مجموعات
وحید القرن    94تم اصطیاد ما مجموعھ    ، 2021إلى عام  2008من عام   .6.7بمعدل نمو سنوي قدره ٪    إفریقیا، 
. وترصد نامیبیا بنجاح أعداد وحید القرن األبیض وأظھرت التزاما وإنجازا  مجموعات من ال  0.5حوالي ٪   أبیض،

حد  كما    األول ملحق وحید القرن األبیض أثر سلبي على مجموعات ال قائمة . وكان لتقسیم الحمایةوقدرة في مجال 
ألبیض نفس وضع  نامیبیا من وحید القرن ا   مجموعات. یجب أن یكون ل مایةمن قدرة نامیبیا على تولید إیرادات للح 
. وحید القرن األبیض في جنوب أفریقیا  

 
 المراجع  ................................ ...............................................................................................................

 
ن األبیض. وزارة البیئة والغابات والسیاحة، جمھوریة نامیبیا،  ) استراتیجیة إدارة وحید القر2022فریق الرصد والتقییم (

2022 .  
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الحیوانات  مقترحات أنواع  
3المقترح   

) سیموم (سیراتوثیریوم سیموم وحید القرن األبیض الجنوبي    
إسواتیني  مجموعاتلالثاني  ملحقإزالة التعلیق التوضیحي الموجود على قائمة ال  

 
......................... .......................    ملخص

 
وتقترح إسواتیني إزالة التعلیق التوضیحي الحالي المنطبق  

من وحید القرن األبیض الجنوبي، المدرج في   ساكنتھا على 
الثاني. ومن شأن إزالة التعلیق التوضیحي أن یسمح    ملحقال

ني والسماح  الثا ملحق إلسواتیني بتحقیق الوضع الكامل لل
بالتجارة التجاریة المنظمة في قرن وحید القرن األبیض.  

وتخطط إسواتیني لبیع مخزونھا الحالي من القرون بعائدات  
ألمن مناطق حدائق وحید   الحمایةموجھة إلى صندوق ھبات 

. القرن وغیرھا من احتیاجات مكافحة الصید غیر المشروع  
 

 توصیة  ....................... .........................
 

ویؤكد االقتراح بحق أن الوقف االختیاري  دعم.  
التفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات 

البریة المھددة باالنقراض في تجارة قرون وحید القرن 
قد جعل من الصعب على إسواتیني الحفاظ على ھذا 

ھ المستدام.  النوع دون االستفادة الكاملة من استخدام
تطلب إسواتیني السیادة في إدارة مخزون وحید القرن  

سیتم استخدام مبیعات   .القروناألبیض ومخزونھا من 
قرون وحید القرن لتحسین األجور والمعدات  

 والظروف للحراس المناھضین للصید غیر المشروع  
اتفاقیة االتجار الدولي ، وھیئة إدارة بیغ كایم الطبیعیة أو إجراءات اإلدارة. سیتم إجراء المبیعات من قبل حدائق 

تجار  معمباشرة  ذه المبیعات ھء في إسواتیني، وسیتم إجرا بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض 
التجزئة المرخصین. سیتم توثیق جمیع قرون وحید القرن واعتمادھا وتسجیلھا في قاعدة بیانات الحمض النووي  

وإدخالھا في السجالت الوطنیة وسجالت اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض 
.التعلیق التوضیحي ستفید الحفاظ على وحید القرن للقضاء على فرص التجارة غیر المشروعة. إزالة  
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الحیوانات  مقترحات أنواع  
4المقترح   

 الفیل االفریقي (لوكسودونتا أفریكانا) 
المتعلق بأعداد األفیال في بوتسوانا وجنوب  2 التعلیق التوضیحي تعدیل 

 أفریقیا وزمبابوي ونامیبیا

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

  ةمنظم بصفة  بالفیل األفریقي للسماح ببیع العاج تجاریا    حي الحالي المتعلقالتعلیق التوضی وتقترح زمبابوي تعدیل 
. مسبقا   ةومعتمد  

 
................................................................................................................................. ...............   توصیة

 
  ذو صلةالثاني على النحو المقترح. لم یعد التعلیق التوضیحي بصیغتھ الحالیة   ملحقوینبغي تعدیل شروح ال دعم. 

أو مناسبا. إن أعداد األفیال في الجنوب األفریقي، وتحدیدا البلدان األربعة في الملحق الثاني، آمنة (حوالي  
ق. ھناك حاجة ماسة إلى  تتوسع في العدید من المناطكما أنھا  من جمیع األفیال في أفریقیا)،    61.6أو ٪   256,000

الموارد والحوافز لدعم برامج الحفاظ على المجتمع والتخفیف من حدة الصراع بین اإلنسان والحیاة البریة. لم  
تعترف اتفاقیة سایتس بإنجازات البلدان التي تضم أعدادا كبیرة من األفیال وقللت مرارا وتكرارا من أھمیة  

، بینما قوضت البرامج المجتمعیة. یجب أن تكون مبیعات العاج مصدرا  ي في الجنوب األفریق  الحمایةاحتیاجات 
لى األفیال  حاسما لإلیرادات للحفاظ على األفیال وسیتم استخدام عائدات التجارة المسموح بھا حصریا للحفاظ ع

. ، على النحو المحدد في التعلیق التوضیحيوبرامج تنمیة المجتمع   
 

................................................................................................................................ ...............    المراجع
 

تقریر حالة  ).  2016. فریدیریك وب. بوشي ( تاولیس. س.ر. ه.ت. دابلین ج.ج. بالنك د.ب. سكینر ت.ا. دانییل ر.د. تایلور ف. مایزلز ه.ل 
: تحدیث من قاعدة بیانات الفیل األفریقي. سلسلة ورقات عرضیة للجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدولي لحفظ  2016الفیل األفریقي 
طبیعیة/منظمة التعاون فیما بین بلدان  من الفریق المتخصص في األفیال التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والموارد ال 60الطبیعة، العدد 

.صفحة 309الجنوب في أفریقیا. االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، الغدة، سویسرا. السادس +    
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الحیوانات  مقترحات أنواع  
5المقترح   

 الفیل االفریقي (لوكسودونتا أفریكانا) 
الثاني إلى   ملحقبوتسوانا وجنوب أفریقیا وزمبابوي ونامیبیا من ال  مجموعاتنقل 

األول  ملحقال  
 

 ملخص ..............................................................
 

تقترح بوركینا فاسو والجمھوریة العربیة السوریة والسنغال  
األفیال  وغینیا االستوائیة ومالي نقل المجموعات األربع من 

األول. واالقتراح لھ ما   ملحقالثاني إلى ال  ملحق المدرجة في ال 
یبرره على أساس االنخفاض الملحوظ المزعوم في عدد  

، وتجنب تقسیم القوائم والمبدأ التحوطي لتأثیر  مجموعاتال
. التجارة   

 
. ........ ...  توصیة  ............... ..................................

 
أعداد األفیال في بلدان الجنوب األفریقي، بما في  ان رفض.  

الثاني، إما آخذة في   ملحقذلك البلدان األربعة التي تضم ال 
االزدیاد أو مستقرة. وعلى النقیض من ذلك، فإن العدید من  

  ملحقأخرى من أفریقیا (المدرجة في ال مناطقفي   مجموعاتال
كبیرا.    األول) إما صغیرة جدا في الحجم أو تشھد انخفاضا

من بلدان    مناطقوعالوة على ذلك، فإن أعداد األفیال في    
التسامح االجتماعي أو تتجاوزھا. وتتسبب أعداد  قریبة من القدرة االستیعابیة اإلیكولوجیة وحدود الثاني  ملحقال

ب سلبیة على  األفیال عالیة الكثافة في إحداث تغییرات كبیرة في الغطاء النباتي، مع ما یترتب على ذلك من عواق 
بعض أنواع الحیاة البریة والتنوع البیولوجي العام. وعالوة على ذلك، تتزاید حدة الصراعات بین البشر واألفیال  

األول لیس لھ معنى بیولوجي   ملحقالثاني. وبالتالي، فإن نقل أعداد األفیال في ھذه البلدان إلى ال  ملحقفي بلدان ال
. لحفاظ على الفیلة. وال تؤید أي من دول النطاق األربع ذات الصلة االقتراحكبیر وسیقوض دعم المجتمع المحلي ل  

 
وقد نوقش اقتراح مماثل ورفض مرارا وتكرارا في مؤتمرات األطراف السابقة. وبالمثل، ینبغي لألطراف أن  

. وأن تنتقل إلى مقترحات أخرى أكثر أھمیة وجدیة  19ترفضھ بسرعة في مؤتمر األطراف   
 

REFERENCES........................................................................................................................................ 
 

،   72مجلة إدارة الحیاة البریة  تحلیل تلوي لتأثیر األفیال األفریقیة على نباتات السافانا.  ). 2008ر. (  يكولدموند ر. فا ارد
892-899  

تحدید خطوط األساس للصراع بین    )2017بوزو ر.ا. كولسون ت. ماككولوتش ج. سترونزا ا.ل. وسونغھورست ا.س. ( 
   178840، ا12) 6اإلنسان والفیلة: مسألة وقت. بلوس وان (

اولیس. س.ر. ه.ت. دابلین ج.ج. بالنك د.ب. سكینر ت.ا. دانییل ر.د. تایلور ف. مایزلز ه.ل. فریدیریك وب. بوشي  ت
: تحدیث من قاعدة بیانات الفیل األفریقي. سلسلة ورقات عرضیة للجنة بقاء  2016تقریر حالة الفیل األفریقي   ).2016(

من الفریق المتخصص في األفیال التابع لالتحاد الدولي لحفظ    60لعدد األنواع التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، ا
الطبیعة والموارد الطبیعیة/منظمة التعاون فیما بین بلدان الجنوب في أفریقیا. االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، الغدة، سویسرا.  

صفحة  309السادس +   
التغیرات الھیكلیة التي یسببھا الفیل في  ). 2011ودانكان ب. (فالییكس م. فریتز ه. ساباتیي ر. مورینداكومو ف. كامینغ د.  

912-902 ،144 ةالبیولوجی الحمایةاختیار النباتات والموائل من قبل الحیوانات العاشبة الكبیرة في السافانا األفریقیة.   
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الحیوانات  مقترحات أنواع  
7المقترح   

كانادینسیس لیوكوباریا) (برانتا  أوزه ألوشیان   
الثاني  ملحقاألول إلى ال ملحقالنقل من ال   

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

الثاني استنادا إلى نتائج   ملحقاألول إلى ال  ملحق تقترح الوالیات المتحدة األمریكیة نقل أوزة األلوتیة من ال
. 18ومؤتمر األطراف   17لألنواع بین مؤتمر األطراف   تم اجراؤه استعراض دوري    

 
................................................................................................................................. ...............   توصیة

 
، أیدت لجنة الحیوانات نتائج االستعراض الدوري بأن األنواع لم تعد تفي بمعاییر  31في لجنة الحیوانات  دعم.  

األول. وكما تشیر المراجعة، فإن استعادة أوزة األلوتیان ھي قصة نجاح في الحفاظ علیھا. في   ملحقإدراجھا في ال
ماك والحیاة البریة في الوالیات المتحدة أن األنواع  تفید خدمة األس  المراجعة،أحد االستشھادات المدرجة في 

. الفرعیة "حققت واحدة من أكثر عملیات االسترداد المذھلة في تاریخ إدارة الحیاة البریة " 
 
وقد أظھرت عشرون عاما من مواسم الصید في الوالیات المتحدة ھذا النجاح المستدام في الحفاظ على البیئة. یجب  

األسماك والحیاة البریة األمریكیة ، ووكاالت إدارة الحیاة البریة في الوالیات المتحدة ، وأصحاب  اإلشادة بخدمة 
. المصلحة اآلخرین في مجال الحفاظ على البیئة ، بما في ذلك مجتمع الصید ، لجھودھم الناجحة للغایة   

 
وكما اعترفت الوالیات المتحدة  

بإزالة األنواع الفرعیة من قانون  
المھددة باالنقراض في  األنواع 

الوالیات المتحدة، ینبغي  
لألطراف في اتفاقیة االتجار  

الدولي بأنواع الحیوانات  
والنباتات البریة المھددة  

باالنقراض أن تعترف أیضا  
بقصة نجاح الحفظ ھذه وأن تنقل  

األول إلى   ملحقاإلوزة من ال
الثاني كخطوة أولى   ملحقال

لالعتراف باالسترداد الكامل  
. زالة من المالحق واإل   

 

................................................................................................................................. ...............    المراجع
 

س لیوكوباریا   لجنة الحیوانات  31 الوثبقة  41.5 المراجعة الدوریة ل برانتا كانادینسی
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الحیوانات  مقترحات أنواع  
11المقترح   

(كایمان التیروستریس) كایمان عریض الخطم    
الثاني  ملحقاألول إلى ال  ملحقالبرازیل من ال مجموعاتنقل    

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

الثاني. لن یضر النقل أو یخاطر   ملحقھا من الكیمان عریض الخطم إلى ال مجموعات وتقترح البرازیل نقل  
  األخرى، ومحمیة بالكامل في دول النطاق   البرازیل، بالمجموعات البریة ألن األنواع موزعة على نطاق واسع في 

. ھي اإلدارة الوحیدة المسموح بھا التربیةكما أن   
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

  ملحقعریضو الخطم في البرازیل یستوفون المعاییر البیولوجیة إلدراج الولم یعد مجموعات كایمان دعم مؤھل.  
  ملحق. ومن شأن النقل إلى ال الحمایةوالبرازیل لدیھا القدرة على تحقیق أھدافھا في مجال   وفیر، األول. ھذا النوع  

التي نجح برنامجھا األسیر منذ نقل   –الثاني أن یسمح للبرازیل باالستفادة من االستخدام المستدام مثل األرجنتین 
وإضافة قیمة إلى األنواع من خالل السوق   – 1997الثاني في عام   ملحقاألول إلى ال  ملحقھا من المجموعات 

. وقد أدى االستخدام المستدام ألنواع التماسیح إلى العدید من النجاحات في  التي تمت تربیتھاالقانونیة للعینات 
جع البرازیل على إدراج  . ومع ذلك، وعلى نحو ما أوصى بھ االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، تش الحمایةمجال 

في البریة ألغراض تجاریة للوفاء   تربیتھم اقتراح بتخصیص حصة تصدیر صفریة رسمیة لألفراد الذین یتم  
. بالتدابیر االحترازیة  
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الحیوانات  مقترحات أنواع  
12المقترح   

(كروكودیلوس بوروسوس)  تمساح المیاه المالحة  
الثاني مع حصة   ملحقاألول إلى ال ملحقالفلبین من البباالوان جزر   مجموعاتنقل 

 تصدیر صفریة للعینات البریة 

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

الثاني مع   ملحق األول إلى ال  ملحقتقترح الفلبین نقل أعداد تماسیح المیاه المالحة من جزر باالوان بالفلبین من ال 
باالوان من تمساح المیاه المالحة قد    مجموعاتتخصیص حصة تصدیر صفریة للعینات البریة. ویؤكد المؤید أن  

ألن باالوان معزولة جغرافیا    ةالوطنی  مجموعاتلى التعافوا بشكل كبیر، وأن القائمة المقسمة لن تؤثر سلبا ع
. ومزارع التربیة في األسر منفصلة عن المجموعات البریة  

 
................................................................................................................................. ...............   توصیة  

 
  200حیث زادت من أقل من    كبیرا، شھدت المجموعات البریة من تماسیح المیاه المالحة في باالوان انتعاشا  دعم.  

وفوائد المجتمع    الحمایةویرجع ذلك جزئیا إلى إجراءات  حالیا،   5000إلى أكثر من خالل سنوات التسعینیات 
یة للعینات البریة التي یتم صیدھا من باالوان  . وستظل حصة التصدیر الصفرفي األسر  التربیة من برنامج  المحلي 

ساریة المفعول. ھذا االقتراح ھو نموذج استخدام مستدام لتحفیز المجتمعات على تقدیر قیمة التماسیح والتعایش  
وھو أمر ضروري لمواجھة التعصب المتزاید المرتبط بالصراع بین اإلنسان والتماسیح. وتعد حوافز    معھا، 

تأثیر إیجابي على    مجال التربیةام حاسمة للحفاظ على ھذا االنتعاش. كان للتجارة المنظمة من  االستخدام المستد 
للتمساح  األساس المنطقي لحفظ ھذه القائمة المقسمة ھو نفس األساس المنطقي كما أن المجموعات البریة.  

مثل األمثلة  الحمایة تماما في ینبغي دعم ھذا االقتراح كقصة نجاح في كولومبیا الذي أیدتھ األطراف.   األمریكي
. للتماسیحاألخرى على االستخدام المستدام   
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الحیوانات  مقترحات أنواع  
21المقترح   

(كرونالوس ھوریدوس) االفعى الجرسیة الخشبیة   
الثاني  ملحقفي ال  تدرج  

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

الثاني تمشیا مع النھج التحوطي   ملحقوتقترح الوالیات المتحدة األمریكیة إدراج األفعى الجرسیة الخشبیة في ال 
. لضمان أن تكون التجارة قانونیة وغیر ضارة   

 
................................................................................................................................. ...............   توصیة

 
ومن غیر المرجح أن تعالج قائمة  رفض.  

الثاني لألفعى الجرسیة الخشبیة أیا    ملحقال
من الشواغل التي لدى الوالیات المتحدة  

ھذا النوع. وعلى الرغم   مایة فیما یتعلق بح
من أن ھذا النوع یخضع للتجارة والوفیات  

التي یسببھا اإلنسان، فإن جمیع أنواع  
التجارة تقریبا تبدو محلیة. والتجارة الدولیة  

  ھا فيراجنادرة نسبیا، ومن ثم فإن إد
الثاني في القائمة لن یكون لھ تأثیر    ملحقال

یذكر، إن وجد. وال تفي األنواع بمعاییر  
الثاني. والجدیر بالذكر    ملحقاإلدراج في ال

أن الوالیات األمریكیة تعارض اإلدراج  
المقترح ألن األنواع آمنة نسبیا ضمن  
نطاقھا وتدار حالیا بشكل جید من قبل  

.البریة في الوالیةوكاالت إدارة الحیاة    
 

................................................................................................................................. ...............    المراجع
 

) 2022سبتمبر    8تعلیق من رابطة وكاالت األسماك والحیاة البریة (    
https://www.regulations.gov/comment/FWS-HQ-IA-2021-0008-0108 
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الحیوانات  مقترحات أنواع  
23المقترح   

سلحفاة القاطور النھاشة (ماكروكیلیس تیمینكي) والسلحفاة النھاشة الشائعة  
 (كیلیدرا سیربینتینا) 

الثاني  ملحقفي ال  تدرج  

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

اج  الثاني عمال بالمادة الثانیة وإدر  ملحقوتقترح الوالیات المتحدة األمریكیة إدراج سلحفاة القاطور النھاشة في ال 
الثالث من قبل   ملحقالثاني كنوع مشابھ. وكال النوعین مدرجان حالیا في ال ملحقالسلحفاة النھاشة الشائعة في ال

. الوالیات المتحدة   
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

. وینبغي لألطراف أن ترفض ھذا االقتراح. تعارض الوالیات األمریكیة االقتراح ، ألنھ ، مثل األفعى الجرسیة الخشبیة ،  رفض
التي تلتقط بنجاح ویتم تأمین األنواع ضمن نطاقھا. تقتصر  القاطور بإدارة سلحفاة  الوصایةتقوم وكاالت إدارة الحیاة البریة في 

سالحف  ي التجارة التجاریة الدولیة ف
إلى حد كبیر على  القاطور النھاشة  

في األسر ، وتحظر   المرباةالعینات 
التجارة التجاریة في العینات التي یتم  
صیدھا في البریة في جمیع الوالیات  

األمریكیة. وال تفي ھذه األنواع بمعاییر  
الثاني. وبما أنھ ال    ملحقإدراجھا في ال

  ملحقفي ال القاطور ینبغي إدراج سلحفاة 
إدراج السالحف   تبریر الثاني، فإن 

الثاني كنوع    ملحق في ال النھاشة الشائعة 
مشابھ غیر مستوف أیضا. وینبغي رفض  

. كال الجانبین من جوانب االقتراح   
 
 

................................................................................................................................. ...............    المراجع
 

) 2022سبتمبر    8تعلیق من رابطة وكاالت األسماك والحیاة البریة (    
https://www.regulations.gov/comment/FWS-HQ-IA-2021-0008-0108 
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الحیوانات  مقترحات أنواع  
32المقترح   

(أنواع ابالون) الترسیات أو السلحفاة ذات الغطاء األملس  
الثاني  ملحقفي ال  تدرج  

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

راالثاني، باستثناء  ملحقفي ال  ابالون أنواع تقترح الوالیات المتحدة األمریكیة إدراج  الموجود   ابالون سبینیفیرا ات
موطنھا الوالیات المتحدة وكندا  والتي   ھذا النوع األول. یركز االقتراح على ثالثة أنواع في   ملحق حالیا في ال 

. والمكسیك وكلھا مدرجة في الملحق الثالث من قبل الوالیات المتحدة  
 
................................................................................................................................. ...............   توصیة

 
.  23  المقترح. ومرة أخرى، ینبغي لألطراف أن ترفض ھذا االقتراح ألسباب مماثلة ینبغي لھا أن ترفض رفض

، وھي تعارض ھذا االقتراح. التجارة الدولیة  الغطاء األملس  وتدیر الوالیات األمریكیة أنواع السالحف ذات 
األخیرة في األنواع الثالثة ھي من  

أو   المراعاةالسالحف األسیرة أو 
،  داخل الوالیات المتحدة   المرباة

.  أ. فیروكس ومعظمھا عینات من 
نواع الثالثة توزیع واسع  ولأل 

فیرة، وال یتم  كما أنھا تعد ولنطاق  ا
االتجار بانتظام بالعینات البریة  

  ھذا النوعالمصدرة دولیا. وال یفي  
. الثاني ملحق بمعاییر اإلدراج في ال   

 

................................................................................................................................. ...............    المراجع
 

) 2022سبتمبر    8تعلیق من رابطة وكاالت األسماك والحیاة البریة (    
https://www.regulations.gov/comment/FWS-HQ-IA-2021-0008-0108 
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    وثائق العمل
 4.1 الوثیقة      

 النظام الداخلي: تقریر اللجنة الدائمة 

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

من النظام الداخلي لمؤتمر    6.25و   5.25و  2.7توصي اللجنة الدائمة بأن تعتمد األطراف تعدیالت على المواد  
أن تزید عدد الممثلین في لجنة وثائق التفویض من   2.7  المادةاألطراف. ومن شأن التعدیالت المقترحة على 

والجزء    525.المادة خمسة إلى ستة وأن تكفل تمثیال أكثر إنصافا في اللجنة. ومن شأن التعدیالت المقترحة على 
لتعدیالت الرامیة إلى تقلیص نطاق اقتراح األنواع تتقرر قبل البت في االقتراح  توضح أن ا  25.6  المادة األول من

) الترتیب الذي ینظر بھ في  1تغیر (   25.6المادة  نفسھ. ومن شأن التعدیالت الموضوعیة المقترحة على 
قییدا على  التغییر من "األثر األقل ت  – المقترحات التي تتعلق بنفس التصنیف ولكنھا مختلفة من حیث المضمون

) ضمان فتح جمیع  2"األثر األكثر تقییدا على التجارة" الذي ینظر فیھ أوال؛ (  على أنھالتجارة" الذي یعتبر أوال  
) منح الرئیس السلطة، في ظل ظروف "استثنائیة"، القتراح ترتیب مختلف  3المقترحات المقدمة وتقدیمھا؛ و( 

. للنظر   
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

والجزء األول من    5.25و  2.7  للمادتینینبغي لألطراف أن تعتمد التوصیات المقترحة  .جزئي رفض  /دعم جزئي 
. وكما الحظت عدة  6.25المادة . وینبغي لألطراف أن ترفض التعدیالت الموضوعیة على بقیة 6.25المادة 

من شأنھا أن تعقد دون داع عمل   25.6المادة  ، فإن التعدیالت المقترحة على 74  اللجنة الدائمةأطراف في 
یؤدي أي تعدیل لخطط  ونظرا لمحدودیة وقت االجتماعات ومواردھا، یجب على األطراف أن تكفل أن  .  االجتماع

العمل اإلقلیمیة إلى تشغیل االجتماعات بمزید من الكفاءة والسالسة. ومن شأن التعدیالت المقترحة أن تخلق نقطة  
وأن تضیع وقتا ثمینا من خالل المطالبة دون داع بتقدیم    –  النظر في حالة تغییر ترتیب   –نقاش إضافیة محتملة 

وعالوة على ذلك، ینبغي لألطراف    . عتماد اقتراح على رفض اقتراح آخر جمیع المقترحات حتى عندما ینطوي ا
أن یشیر إلى تحول كبیر في   النظر أن ترفض التعدیل المقترح "من األكثر إلى األدنى". ومن شأن عكس ترتیب 

من نھج ال تعتمد فیھ سوى المقترحات األقل تقییدا كمسألة من مسائل    –النھج العام لالتفاقیة إزاء اعتماد القیود  
 .الحفظ إلى نھج تعتمد فیھ مقترحات تقییدیة مفرطة وغیر ضروریة على سبیل المالئمة

 
 

4.2الوثیقة   
26دخالھ على المادة  النظام الداخلي: التعدیل المقترح إ  

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

مقترحات األنواع  بحیث یتوقف وزن تصویت كل طرف عند البت في    26تقترح بوتسوانا وزمبابوي تعدیل المادة  
الصلة على األحجام المتناسبة ألعداد األنواع قید المناقشة أو التي یخضع   والتعلیق التوضیحي ذوالقرارات و

وضعھا للتصویت. وبعبارة أخرى، سیكون لدول النطاق التي تضم أعدادا أكبر من األنواع ذات الصلة صوت  
تجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة  عملیة صنع القرار المتعلقة باتفاقیة اال   خاللأكبر  

. باالنقراض فیما یتعلق بتلك األنواع مقارنة بالدول غیر المصنفة ودول النطاق ذات المجموعات األصغر  
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................................................................................................................................. ...............   توصیة

 
  إال أن دول النطاق تتحمل تكالیف  جوھریة، على الرغم من أن الحیاة البریة لھا عموما قیمة عالمیة   الدعم المؤھل. 

اإلدارة واألعباء لصالح الجمیع. وبالتالي، ینبغي إعطاء مواقفھم األولویة فیما یتعلق بكیفیة تنظیم حیاتھم البریة.  
وینبغي لألطراف أن تعترف بالحاجة إلى زیادة نطاق اتفاق الدول في إطار عملیة صنع القرار في اتفاقیة االتجار  

مھددة باالنقراض وأن تدعم الھدف األساسي للتعدیل المقترح. ومع  الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة ال 
عملیة التصویت ھذه من الناحیة الوظیفیة. ولذلك ینبغي لألطراف أن    تنفیذ ذلك، لم یتم تقدیم أي تفاصیل حول كیفیة  

تدعم تشكیل فریق عامل لحلقات العمل بشأن األفكار المتعلقة بتزوید دول النطاق بصوت أكبر في اتفاقیة االتجار  
خذ في االعتبار بشكل  الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض مقارنة بالنھج الحالي الذي ال یأ 

لوضع خیارات  وصایة قویة وناجحة. وینبغي منح الفریق العامل   حمایةكاف آراء دول النطاق التي لدیھا برامج  
. 20بناءة وتقدیمھا إلى مؤتمر األطراف    

 

8الوثیقة   
 االستراتیجیة اللغویة لالتفاقیة 

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

العربیة والصینیة   اللغات اللجنة الدائمة إلى النظر في اآلثار المترتبة على إضافة بتوجیھ  30.18المقرر  قام 
. وبناء  19إلى لغات العمل في االتفاقیة وتقدیم تقریر عن استنتاجاتھا وتوصیاتھا إلى مؤتمر األطراف والروسیة 

تحلیال مفصال لمختلف الخیارات المتعلقة بإضافة    74  اللجنة الدائمة فيعلى طلب اللجنة الدائمة، قدمت األمانة 
مة في تحلیل األمانة وطلبت تقریرا إضافیا من األمانة العامة یجري فیھ تحلیل  اللغات الثالث. ونظرت اللجنة الدائ 

استجابة األمانة للطلب اإلضافي للجنة الدائمة وتقدم تحلیال لعدة خیارات تتعلق   8الخیارات الجدیدة. وتمثل الوثیقة  
الحیوانات والنباتات البریة المھددة   بنطاق إدماج اللغات الثالث في اجتماعات ووثائق اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع

. باالنقراض  
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

  . وینبغي إدراج8بھ في الوثیقة    الموصي ینبغي لألطراف أن تنشئ فریقا عامال أثناء الدورة على النحو دعم.  
ینبغي لألطراف أن تنظر في الخدمات المحددة التي  و   الروسیة كلغات عمل في االتفاقیة.والصینیة و  العربیة اللغات 

التي لغاتھا األساسیة ھي العربیة أو الصینیة أو  األطراف  قبل  من  االلتزام ستكون أكثر فائدة لزیادة المشاركة و
من المرجح أن تكون خدمات الترجمة الشفویة  أنھ  . ویبدو دون توفیر خدمات لغویة كاملة للغات الثالث  الروسیة

في اجتماعات مؤتمر األطراف واللجنة أكثر الخدمات اإلضافیة فائدة. وتشجع األطراف على االتفاق على سبیل  
، بدال من توجیھ اللجنة الدائمة لمواصلة المناقشات  19في مؤتمر األطراف   30.18ي تنفیذ المقرر  للمضي قدما ف 

. بشأن ھذه المسألة  
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10الوثیقة   

 الرؤیة االستراتیجیة التفاقیة سایتس

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

من أجل مواصلة رسم    .ج .ج  19. إلى  أ.أ 19إلى اعتماد مشروع المقرر   19تدعو اللجنة الدائمة مؤتمر األطراف 
خرائط الرؤیة االستراتیجیة التفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض مقابل  

األطراف مدعوة أیضا إلى اعتماد المؤشرات المحتملة  كما أن اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي بمجرد اعتماده.  
  2030-2021ة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض:  للرؤیة االستراتیجیة التفاقی 

. 24.18وحذف المقرر   10على النحو الوارد في الوثیقة    
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

فضال عن المؤشرات المحتملة على النحو   1الملحق  ینبغي لألطراف أن تدعم مشاریع المقررات الواردة في  دعم. 
. 10من الوثیقة    2الملحق  المقترح في   

 

11الوثیقة   
األول  ملحق األنواع المدرجة في ال  

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

واالتجار المشروع وغیر    الحمایةاألمانة إلى إجراء تقییمات سریعة بشأن حالة بتوجیھ  28.18المقرر   قام 
األول وإعداد تقریر یحدد أولویات األنواع التي یمكن أن تستفید من   ملحق المشروع باألنواع المدرجة في ال 

لمھددة باالنقراض. ولم  إجراءات إضافیة تتخذ في إطار اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة ا
یتم تأمین الموارد الالزمة للتشاور بشأن حالة النطاق أو إجراء تقییمات مفصلة. واألطراف مدعوة إلى اعتماد  

) توجیھ األمانة إلى إعداد تقییمات مفصلة لما ال یقل عن عشرة أنواع مدرجة في  1مشاریع مقررات من شأنھا ( 
) توجیھ لجنتي الحیوانات والنباتات إلى استعراض التقریر  2، و( 11وثیقة  مدرجة في ال والتي ھي    األول،  ملحقال

. وتنقیح المنھجیة ومعاییرھا إلجراء ھذه التقییمات  
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

وینبغي لألطراف أن تعتمد مشاریع المقررات ألن ھذه العملیة قد تكون ذات قیمة في تحدید أولویات العدد   دعم. 
المتزاید من اإلجراءات المقترحة التفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض  

. أكثر عرضة للخطر بصفتھا أنواع األول   ملحقبالنسبة لألنواع المدرجة في ال  
 

12الوثیقة   
 التقریر العالمي عن التجارة في الحیاة البریة 

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

عن التجارة العالمیة في الحیاة   تقریر   بإعداد   األمانة، بالتنسیق مع المنظمات الشریكة،  تقوم تقترح جنوب أفریقیا أن  
من جوانب التجارة الدولیة في األنواع المدرجة   نطاق البریة بین كل فترة ما بین الدورات لمؤتمر األطراف لتحلیل  

یوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض، من االتجاھات واألنماط  في قائمة اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الح 
والفوائد االجتماعیة واالقتصادیة والعالقة بین التجارة المشروعة وغیر المشروعة   الحمایةوالنطاق إلى آثار    
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  البریةالسیاسات الوطنیة والدولیة لتجارة األحیاء یقوم بإرشاد وكما توضح جنوب أفریقیا، فإن التقریر من شأنھ أن  
یوفر تصورا وتوصیفا أكثر واقعیة للتجارة في األنواع المدرجة في قائمة اتفاقیة االتجار   وأن   على نحو أفضل

باالنقراض. ومن شأنھ أیضا أن یبین كیف یمكن للتجارة  الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة  
المستدامة والقانونیة والقابلة للتتبع في الحیاة البریة أن تكون أداة لحفظ األنواع والنظم اإلیكولوجیة الصحیة،  

. وتعزیز سبل العیش الریفیة، واالقتصادات المحلیة والوطنیة، ورفاه اإلنسان  
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

البریة  ینبغي لألطراف أن تستعرض الطبعة التجریبیة من التقریر العالمي عن التجارة في الحیاة الدعم المؤھل. 
رأت األطراف أن التقریر الذي    في حالة. 19كوثیقة إعالمیة من وثائق مؤتمر األطراف   مشاركتھ تم ت الذي أعد وس 

یصدر بانتظام عن التجارة العالمیة في الحیاة البریة سیكون مفیدا لممثلي اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات  
إذا كان من  وكذلك   –عي السیاسات وغیرھم من أصحاب المصلحة والنباتات البریة المھددة باالنقراض وواض 

  –والفوائد االجتماعیة واالقتصادیة للتجارة القانونیة تحلیال كافیا ودقیقا   الحمایةالممكن إعداد التقریر لتحلیل آثار 
قق مثل ھذا  . ولكن یبدو من غیر المرجح أن یح 12فقد ترغب األطراف في اعتماد التوصیات الواردة في الوثیقة 

التقاریر المماثلة التي تدرس الفوائد   – 12األھداف الطموحة المنصوص علیھا في الوثیقة  ُمرٍض التقریر بشكل 
االجتماعیة واالقتصادیة لتجارة الحیاة البریة ولكنھا محدودة النطاق بشكل منتظم تتطلب المزید من الوقت  

تحذر األطراف من ضمان  كما  .  ي فترة واحدة بین الدورات والموارد والخبرة أكثر مما ھو ممكن على األرجح ف 
متابعة إعداد تقریر عن التجارة العالمیة في األحیاء البریة إال إذا كان بإمكانھ تقدیم تحلیل كامل ودقیق لمختلف  

والنباتات البریة المھددة  جوانب التجارة في األنواع المدرجة في قائمة اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات  
دوالر أمریكي من خالل العمل    90,000باالنقراض. وعلى الرغم من أن األمانة تقدر أن التقریر لن یكلف سوى  

. االستشاري الذي تقوم بھ المنظمات الشریكة، إال أن ھذا المبلغ یبدو غیر واقعي بالنظر إلى نطاق التقریر المقترح   
  

 

13الوثیقة   
األصلیة والمجتمعات المحلیة   إشراك الشعوب   

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

اللجنة الدائمة بإنشاء فریق عامل لما بین الدورات للنظر في كیفیة إشراك الشعوب   18وكلف مؤتمر األطراف  
األصلیة والمجتمعات المحلیة بفعالیة في عملیات اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة  

االجتماع  حضور ق العامل بأن الفریق العامل لم یتمكن من  ، أفاد رئیس الفری74اللجنة الدائمة  في باالنقراض. 
األطراف إلى   تتم دعوة،  13والحواجز اللغویة. وفي الوثیقة   19- عبر اإلنترنت بسبب جائحة كوفیدحتى فعلیا أو  

  بعینالفریق العامل لفترة ما بین الدورات التالیة. وفي المقررات المنقحة، سیأخذ الفریق العامل  وصایة تمدید  
االعتبار تجارب األطراف واالتفاقات البیئیة المتعددة األطراف والمنظمات الدولیة ذات الصلة في إشراك الشعوب  

. 2.20الوثیقة   74اللجنة الدائمة   في األصلیة والمجتمعات المحلیة على النحو الذي جمعتھ ولخصتھ األمانة   
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

ینبغي لألطراف تجدید المقررات ومواصلة العمل بشأن كیفیة إشراك الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة  دعم.  
في عملیات اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض. وعالوة على ذلك، ینبغي  

العاملة، على النحو الذي اقترحتھ األمانة.   الفرق لألطراف أن تنظر في االستعانة بخبیر استشاري للنھوض بعمل
وستعود زیادة مشاركة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات  

األنواع والموائل. إن أھمیة إنشاء   حمایةوالنباتات البریة المھددة باالنقراض بفوائد على عملیة صنع القرار بشأن  
نظم الحوافز لتحقیق التعایش بین الناس والحیاة البریة لیست عموما موضع تقدیر كاف في إطار اتفاقیة    وصون

. االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض  
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14الوثیقة   

 سبل العیش

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

في تقریر الفریق العامل بین الدورات المعني بسبل العیش الذي   74اللجنة الدائمة  خاللنظرت اللجنة الدائمة  
. وبالنظر إلى أن  35.18تنفیذ المقرر    حول  )2.21الوثیقة   74اللجنة الدائمة  (، وتقریر األمانة رئیس كقدمتھ بیرو  

  باقتراح  قامت بیرو   فان االستبیان المتعلق بإشراك الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة تلقى استجابة محدودة، 
األطراف في إشراك الشعوب  تكرار المشاورة للحصول على نظرة عامة أوسع نطاقا على الجھود التي تبذلھا 

العاملة المعنیة بسبل العیش   الفرقأن تعمل  كما تم اقتراحوالمجتمعات المحلیة في صنع القرار.    األصلیة
، لم تتمكن  18.35وفیما یتعلق بتنفیذ المقرر والمشاركة مع الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في تآزر. 

اللجنة الدائمة من مراجعة مشروع الوثیقة التوجیھیة بشأن كیفیة تعظیم فوائد التجارة للشعوب األصلیة  
والمجتمعات المحلیة والدراسة المتعلقة باستخدام العالمات المسجلة وإصدار الشھادات وآلیات التتبع. واقترحت  

األطراف مدعوة إلى اعتماد المقررات  كما أن ك استعراضھا في الفترة المقبلة فیما بین الدورات.  اللجنة بدال من ذل 
. 14من الوثیقة   1  الملحقالمنقحة الواردة في   

 
................................................................................................................................. ...............   توصیة

 
بقوة على دعم مشاریع المقررات ذات الصلة التي من شأنھا أن تعزز اإلدماج  بالتشجیع  األطراف   تقوم دعم.  

المستمر لقضایا سبل العیش في اتفاقیة االتجار  
الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة  

باالنقراض، وتسلیط الضوء على قصص النجاح،  
وتعزیز تبادل الخبرات فیما بین البلدان وعبر  

ضع مبادئ توجیھیة بشأن االستخدام  المناطق، وو 
المستدام للحیاة البریة وإشراك المجتمعات الریفیة.  
ویمكن تسلیط الضوء على صید الكؤوس باعتباره  

األنواع المدرجة في قائمة   لحمایةنموذجا ناجحا 
اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات  

  مستدام البریة المھددة باالنقراض واستخدامھا ال 
أنھ یشكل استراتیجیة   تم اثبات، حیث  لھذه األنواع 

إداریة قویة للغایة، تسھم في تحسین سبل عیش  
المجتمعات األصلیة والمحلیة. وتبین إحدى  

دراسات الحالة عن اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع  
الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض  

من التجارة    وسبل العیش، "صید الكؤوس وغیره
غیر التجاریة في عینات األفیال األفریقیة  

(لوكسودونتا أفریكانا) في زمبابوي والفوائد التي  
وتشمل  . تعود على المجتمعات الریفیة" ھذه الفوائد 

األمثلة األخرى على سبیل المثال ال الحصر صید  
رن الكبیر في الصحراء في  األغنام ذات الق 

عز البریة في  ، وصید األغنام والماالمكسیك 
. ، واستخدام تمساح النیل في زیمبابوي طاجیكستان   
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    وثائق العمل
15الوثیقة   

اآللیات التشاركیة للمجتمعات الریفیة في اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات  
 والنباتات البریة المھددة باالنقراض 

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

ونامیبیا إنشاء لجنة دائمة للمجتمعات الریفیة في اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع    تقترح زمبابوي وإسواتیني
الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض من أجل المشاركة المباشرة للمجتمعات الریفیة في عملیات صنع  

االنقراض. وستكون األھداف الرئیسیة  القرار في اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة ب 
للجنة ھي تفعیل المبادئ المتعلقة بتجارة األحیاء البریة والمجتمعات الریفیة وسبل العیش واالستخدام المستدام التي  

تعتبر أساسیة التفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض واتفاقیة التنوع  
مؤتمر  المنقح خالل  ( 3.8االتفاقیة، القرار   دیباجة والتي تعترف بھا األطراف بالفعل (كما ھو الحال في    البیولوجي
مؤتمر األطراف    خالل  المنقح( 16.6) بشأن االعتراف بفوائد االتجار في األحیاء البریة،  والقرار  13األطراف 

ت والنباتات) بشأن 17 ر الدولي بأنواع الحیوانا ض وسبل العیش اتفاقیة االتجا ریة المھددة باالنقرا . الب  
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

وسیكون إنشاء لجنة للمجتمعات الریفیة خطوة ھامة  . 17.5  ینبغي اعتماد المقررات المقترحة في الوثیقةدعم.  
نحو زیادة مشاركة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة وتحسین عملیة صنع القرار في عملیات اتفاقیة االتجار  

الریف فیما یتعلق بالموارد   ساكنةحقوق  كما أن  الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض. 
عیة وحقوقھم في أن یكونوا جزءا من جمیع عملیات صنع القرار المتعلقة بتلك الموارد ال تحظى باالحترام  الطبی 

الكافي. وبالمقارنة مع االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف األخرى، مثل اتفاقیة التنوع البیولوجي والمنبر الحكومي  
خدمات النظم اإلیكولوجیة، كانت مشاركة المجتمعات  الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي و 

الریفیة في صیاغة السیاسات وصنع القرار في مجال اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة  
ھناك حاجة  بالتالي ف ضعیفة للغایة أو غیر موجودة. و المھددة باالنقراض، سواء على المستوى الوطني أو الدولي،  

. معالجة ھذه الحالةإلى    
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 بناء القدرات 

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

، أنشأت اللجنة الدائمة فریقا عامال معنیا ببناء القدرات للنظر في المدخالت  18مؤتمر األطراف  عقد  بعد 
بھدف إدماج  التعاون التقني  بشأن   3.4والتوصیات الواردة من لجنتي الحیوانات والنباتات واستعراض القرار  

بشأن بناء القدرات لیحل محل القرار  احتیاجات بناء القدرات. واتفق الفریق العامل على ضرورة اتخاذ قرار جدید  
. وقدم الفریق العامل أیضا، عن طریق اللجنة الدائمة، مشاریع مقررات لمواصلة العمل على وضع إطار لبناء  4.3

. القدرات. واألطراف مدعوة إلى اعتماد مشروع القرار والمقررات   
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

ومشروعي    1  الملحقتشجع األطراف على اعتماد مشروع القرار المتعلق ببناء القدرات الوارد في  دعم. 
القدرات عن طریق تبادل  . وتشجع األطراف كذلك على دعم جھود بناء 2الملحق  المقررین الواردین في 

المعلومات، وتقدیم الدعم المالي، واالضطالع بأنشطة أخرى قد تدعم جھود بناء القدرات التي تبذلھا األطراف  
. األخرى   

 

17.3الوثیقة   
التعاون مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي  

 وخدمات النظم اإلیكولوجیة 

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

ي  بشأن  18.4  القرار  18األطراف   مؤتمر   اعتمد  ت ف ر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسا التعاون مع المنب  
اللجنة الدائمة، التي تعمل مع رؤساء  حیث تم تكلیف   (IPBES)  ت النظم اإلیكولوجیة  مجال التنوع البیولوجي وخدما

وم  األمانة، باتخاذ إجراءات تتعلق بالتعاون مع المنبر الحكومي الدولي للعل كذلك لجان الحیوانات والنباتات و 
اللجنة  تم تكلیف القرار   أنھ من خاللوالسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة. كما 

األطراف مدعوة  كما أ، الدائمة بتقدیم تقریر في كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف عن نتائج ھذا العمل.  
واعتماد مشاریع    3.17في الوثیقة  18األطراف إلى اإلحاطة علما بتحدیث اإلجراءات المتخذة منذ مؤتمر 

. 1الملحق  المقررات الواردة في   
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

تات البریة المعرضة  ینبغي لألطراف أن تدعم زیادة التعاون بین اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنبا دعم. 
كما یعد لالنقراض والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة. 

للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي  الجذرياستعراض الجوانب العلمیة للتقییم 
، نظرا اھام  اوخدمات النظم اإلیكولوجیة لالستخدام المستدام لألنواع البریة من جانب لجان الحیوانات والنباتات أمر

لم، ال سیما عندما یتعلق األمر وینبغي أن تستند القرارات المتعلقة بالسیاسات إلى الع  .سایتس لعالقتھ الوثیقة باتفاقیة 
بحفظ األنواع، ویوفر المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم 

.اإلیكولوجیة آلیة ممتازة لتوفیر ھذه البیانات لمثل ھذه القرارات المتعلقة بالسیاسات
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17.4الوثیقة   

المشتركة بین اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض المبادرة  
لحیوانات آكلة اللحوم ل األفریقیة مبادرة  البشأن اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات البریة المھاجرة  و   

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

األمانة إلى مواصلة المبادرة األفریقیة للحیوانات آكلة اللحوم في عملھا المشترك   بتوجیھ 18قام مؤتمر األطراف  
في تنفیذ   النطاقدعم دول مع اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات البریة المھاجرة، بما في ذلك وضع برنامج عمل، و

القرارات والمقررات ذات الصلة. ووضعت األمانة مشروع برنامج عمل بتمویل من بلجیكا. وأوصى فریق عامل  
على مشروع نص برنامج العمل،    بإدخال عدد قلیل نسبیا من التنقیحات  73الدائمة   نةللج ما بین الدورات تابع ل

تقدیم الدعم لدول النطاق، وال تزال    19- ووافقت اللجنة الدائمة على برنامج العمل المنقح. منعت جائحة كوفید
المبادرة األفریقیة للحیوانات آكلة اللحوم. واألطراف مدعوة   نطاقالمناقشات مستمرة حول عقد اجتماع ثان لدول  

، والتي ستواصل عملیة تنفیذ برنامج عمل المبادرة األفریقیة  1  الملحقات الواردة في إلى اعتماد مشاریع المقرر 
. للحیوانات آكلة اللحوم   

 
................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

وینبغي لألطراف من حیث المبدأ أن تدعم روح المبادرة األفریقیة للحیوانات آكلة اللحوم ولكنھا تظل الدعم المؤھل.  
أیضا قلقة بشأن تنفیذ برنامج العمل. وجزء كبیر من نطاق برنامج العمل یقع خارج نطاق اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع 

النقراض ویضطلع بھ على نحو أفضل نشاط اإلدارة الوطنیة؛ بعض دول النطاق الحیوانات والنباتات البریة المھددة با
األفریقي لیست أطرافا في اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات البریة المھاجرة؛ ویعطي برنامج العمل اھتماما سلبیا ال مبرر لھ 

المبادرة األفریقیة للحیوانات ز  الناجحة في جنوب وشرق أفریقیا. وبدال من ذلك، ینبغي أن تركجوائز الصید  لبرامج  
على اللوائح أن تركز  على تیسیر التعاون الدولي وإنتاج منتجات مفیدة لدول النطاق األفریقي، ولیس آكلة اللحوم  

اإلرشادیة اإلضافیة ومتطلبات اإلبالغ. ویھمل برنامج العمل التھدید الحقیقي الذي یشكلھ اإلفراط في التنظیم وحظر 
آكلة اللحوم والموائل في جمیع األفریقیة  لي على التجارة في جوائز الصید على الحفاظ على الحیوانات االستیراد المح 

واألھم من .  أنحاء أفریقیا
ذلك، أن برنامج عمل 

المبادرة األفریقیة 
 للحیوانات آكلة اللحوم

یفتقر إلى التمویل الالزم 
لتنفیذ قدر كبیر من النشاط. 

ویتضمن برنامج العمل 
نشاطا یتطلب  70أكثر من  

الكثیر منھا تمویال خارجیا 
بتكلفة لم یتم تقدیرھا. 

وبالتالي، ینبغي لألطراف 
أن تدعم توصیة األمانة 

بتحدید أولویات البنود التي 
اتفاقیة وصایة تقع ضمن 

أنواع االتجار الدولي ب 
الحیوانات والنباتات البریة 
المھددة باالنقراض، على 

رد النحو الموضح في 
. وأخیرا، یجب أن 046/ 2021على اإلخطار رقم   2021نادي سفاري الدولي ومؤسسة نادي سفاري الدولي في یولیو 

بمشاركة كاملة من الدول. وأي في أفریقیا   المبادرة األفریقیة للحیوانات آكلة اللحوم   نطاقیعقد االجتماع الثاني لدول  
أكثر. لخطربالفعل    الخاطئة عملیة الشيء أقل من دعمھم الكامل من شأنھ أن یعرض   
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22الوثیقة   

القتل غیر المشروع لألفیال ونظام معلومات تجارة األفیال  رصد برامج   

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

  في تنفیذ القتل غیر القانوني للفیلة  رصدقدمت األمانة معلومات تتعلق بالموارد الالزمة لمواصلة دعم برنامج  
. وأفادت األمانة بأنھ إذا تعذر تأمین التمویل خالل العام المقبل، فإن القدرة على الوفاء  74اللجنة الدائمة 

ستتعرض للخطر، مما سیكون لھ تأثیر مباشر على أھداف    10.10بالمسؤولیات المسندة إلى األمانة في القرار  
قرار. واألطراف مدعوة إلى اعتماد مشاریع  القتل غیر القانوني لألفیال المنصوص علیھ في ال  رصدبرنامج  

القتل غیر المشروع لألفیال وتقدیم تقریر إلى   رصدبرنامج  ل مقررات توجھ األمانة إلى التماس التمویل الالزم 
. اللجنة الدائمة   

 
................................................................................................................................. ...............   توصیة

 
القتل غیر القانوني لألفیال أداة مھمة تساعد   رصد ینبغي لألطراف أن تعتمد مشاریع المقررات. یعد برنامج  دعم.  

ي جھود الحفاظ على األفیال وصنع السیاسات الجیدة. وینبغي لألطراف أن تشعر بالقلق إزاء التكالیف المتزایدة  ف 
. ذاتیاباستمرار المرتبطة برصد القتل غیر القانوني للفیلة، وھو برنامج صمم أصال لیكون إلى حد ما مكتفیا    

ستواصل األمانة "تعزیز   -   19.BB.a.iii اقتراح األمانة الوارد في مشروع المقرر   حسبالصدد، ف وفي ھذا   
رصد القتل غیر  على االنترنیت الخاصة ب بیانات ال ، بما في ذلك إدخال تحسینات على قاعدة التوظیفي األداء 

التدریب عبر اإلنترنت، وتحدید وتنفیذ نھج فعالة من حیث التكلفة لتحقیق أھداف رصد  كذلك القانوني لألفیال و
. جدیر بالمالحظة بشكل خاصھو أمر    –یر القانوني للفیلة"  القتل غ   

 

23.1الوثیقة   
دور اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض في  
الحد من مخاطر ظھور األمراض الحیوانیة المنشأ في المستقبل المرتبطة بالتجارة  

اللجنة الدائمة الدولیة في الحیاة البریة: تقریر   

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

، أثارت كندا دور اتفاقیة سایتس في الحد من مخاطر ظھور األمراض الحیوانیة المنشأ في  2021في ینایر  
مرتبطة بالتجارة الدولیة للحیاة البریة مع اللجنة الدائمة. وقررت اللجنة الدائمة فیما بعد إنشاء فریق  المستقبل ال 

عامل لما بین الدورات برئاسة كندا. وأصدر الفریق العامل عددا من مشاریع المقررات التي تدعى األطراف إلى  
بشأن نقل العینات الحیة الواردة    10.21ى القرار  األطراف مدعوة أیضا إلى اعتماد التعدیالت عل كما النظر فیھا.  

. 2الملحق في   
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

ینبغي  فانھ  أن األطراف ترغب في منع حدوث جائحة عالمیة أخرى،  یمكن تفھم على الرغم من أنھ  رفض.  
. وعلى وجھ  16الوثیقة   74اللجنة الدائمة لألطراف أن تنظر بعنایة في اإلرشادات التي قدمھا الفریق العامل في 

ة؛ وأن  : أن تكون قابلة للتطبیق من الناحیة القانونی من المحتمل تطبیقھا الخصوص، ینبغي أن تكون أي إجراءات  
اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات   وصایةتقع ضمن أن تكون قادرة على إثبات النجاح على أرض الواقع؛ 

تھدف إلى تجنب االزدواجیة في الجھود أو  أن تتماشى مع ھدف االتفاقیة؛ أن  والنباتات البریة المھددة باالنقراض و
تجنب  أن  ؛ أن تكون عملیة ومجدیة؛ وجة ("تستحق الجھد") اسبة مع النتی المبادرات القائمة؛ أن تكون متن
ونظرا ألنھ یبدو من غیر المرجح أن تفي اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات    .االزدواجیة مع الجھود األخرى 

مشاریع  ینبغي لألطراف أن ترفض  ف ، ھادف والنباتات البریة المھددة باالنقراض بھذه المعاییر بأي إجراء  
.  21.10المقررات والتعدیالت المقترحة على القرار    
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  وصایاتویمكن لألطراف أن تطمئن إلى أن العدید من الھیئات الدولیة والوطنیة ودون الوطنیة األخرى التي لھا  
 للتصدي لألمراض الحیوانیة المنشأ ولدیھا قدر أكبر بكثیر من التمویل والموارد تعمل على منع األوبئة العالمیة 

 

23.2الوثیقة   
واتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة   (وان ھیلث) صحة واحدة 

ة عن تجارة الحیاة البریة صحة اإلنسان والحیوان الناجم على  مخاطر ال باالنقراض:   

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

تدعو السنغال وغابون وغامبیا وكوت دیفوار ولیبریا والنیجر ونیجیریا األطراف إلى االعتراف بالحاجة الملحة  
التي یجب أن تعالج بھا اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض ظھور  

ر المركزي التفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات  مسببات األمراض وانتقال األمراض الحیوانیة المنشأ والدو
والنباتات البریة المھددة باالنقراض في ھذا الصدد. ویقترح المؤیدون اعتماد قرار جدید بشأن الصحة الواحدة  

صحة  المخاطر على  واتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض: الحد من 
نسان والحیوان الناجمة عن التجارة الدولیة في الحیاة البریة. وباإلضافة إلى ذلك، تقترح مشاریع المقررات  اإل

إنشاء فریق خبراء صحي واحد تابع التفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات   2الملحق  المعروضة في 
. المقترح البریة المھددة باالنقراض لدعم األطراف في تنفیذ القرار   

 
................................................................................................................................. ...............   توصیة

 
، ینبغي لألطراف أن ترفض القرار المقترح ومشاریع  123.على غرار التوصیة الواردة في الوثیقة  رفض.  

. وینبغي لألطراف أن تتجنب االزدواجیة في الجھود أو المبادرات القائمة،  2.23المقررات الواردة في الوثیقة  
التي تتضمن دیباجة القرار المقترح الكثیر منھا. وعالوة على ذلك، ینبغي مراعاة عبء العمل الثقیل الملقى على  

ضروري بالنظر إلى المبادرات العدیدة األخرى التي تھدف  ال غیر ال عاتق األمانة العامة؛ وتنفیذ مشاریع المقررات 
إلى معالجة ھذه المسائل. ویبدو أن خطط عمل اتفاقیة الصحة الواحدة لالنقراض واالتجار بأنواع الحیوانات  

والنباتات البریة المھددة باالنقراض تفكر في أكثر بكثیر من مجرد إجراءات تتعلق بالتجارة الدولیة للحیوانات  
من المرجح أال یندرج فریق الخبراء المعني بالصحة في اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع  ف نباتات. وبالمثل، وال

. االتفاقیة وصایةالحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض ضمن    
 

38الوثیقة   
 خفض الطلب لمكافحة االتجار غیر المشروع 

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

) اقتراح  1، من أجل ( 86.18، عمال بالمقرر  18مؤتمر األطراف عقد  تتویجا للعمل المنجز منذ    38تمثل الوثیقة  
ي  بشأن استراتیجیات    4.17تعدیالت على القرار   ر المشروع باألنواع المدرجة ف ر غی ب لمكافحة االتجا ض الطل خف

ض ت البریة المھددة باالنقرا ت والنباتا ر الدولي بأنواع الحیوانا ) مشروع إرشادات بشأن  2، و( قائمة اتفاقیة االتجا
مة اتفاقیة االتجار الدولي  استراتیجیات خفض الطلب لمكافحة االتجار غیر المشروع باألنواع المدرجة في قائ 

بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض. واألطراف مدعوة إلى اعتماد التعدیالت المقترحة على  
، واإلحاطة علما بمشروع  2الملحق ، واعتماد مشاریع المقررات الواردة في 1الملحق  في  4.17القرار  

. 3الملحق اإلرشادات الوارد في   
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

وأن تعمل، حسب االقتضاء، على الحد    38وینبغي لألطراف أن توافق على التوصیات الواردة في الوثیقة  دعم.  
الطلب على الحیاة البریة التي یتم االتجار بھا بصورة غیر مشروعة. وتشجع األطراف على التمییز بوضوح من   
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بین منتجات الحیاة البریة المشروعة وغیر القانونیة عند االضطالع بمبادرات خفض الطلب، ألن التجارة القانونیة  
الفعالة وسبل العیش. وینبغي أال تؤدي استراتیجیات خفض الطلب إلى نتائج   الحمایة ضروریة الستراتیجیات 

. عكسیة لالستخدام المستدام   
 

39الوثیقة   
بصورة غیر مشروعة بكثرة و االتجار بھاعینات التي یتم األسواق المحلیة لل  

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

األمانة إلى إجراء دراسة للضوابط المحلیة في األسواق االستھالكیة على عینات  بتوجیھ  18مؤتمر األطراف    قام 
ألنواع المدرجة في قائمة اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض والتي  من ا

إبالغ اللجنة الدائمة بنتائج الدراسة  القیام ب تعتبر التجارة الدولیة فیھا غیر قانونیة في الغالب، بخالف عاج الفیلة، و
تعلیقاتھا. وكرد فعل على    الدائمة، وقدمت اللجنة 74اللجنة الدائمة  في الدراسة الكاملة   وتمت اتاحةوتوصیاتھا.  

واعتماد مشروع مقرر  االمتثال واإلنفاذ  بشأن   311.الدراسة، توصي اللجنة الدائمة باعتماد تعدیالت على القرار  
لالتجار الدولي غیر المشروع  یوجھ اللجنة الدائمة إلى النظر فیما إذا كانت ھناك حاجة إلى تدابیر إضافیة للتصدي 

. باألنواع المدرجة في قائمة اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض  
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

ومشروع المقرر حسب االقتضاء    3.11وقد ترغب األطراف في اعتماد التعدیالت المقترحة على القرار   محاید. 
على عدم المبالغة في اتخاذ إجراءات    بالحث  األطراف  تقوم للتصدي للتجارة الدولیة غیر المشروعة؛ ومع ذلك،  

غیر المشروعة لألنواع المدرجة في قائمة اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات  اللمعاقبة األفراد على حیازتھم 
لم یكن من العملي في ظل ھذه الظروف أن یكون لدى المالكین دلیل   في حالة والنباتات البریة المھددة باالنقراض  

. ة القانونیةعلى الحیاز  
 

42الوثیقة   
رموز الغرض على تصاریح وشھادات اتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات  

 والنباتات البریة المھددة باالنقراض 

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

عامل لما بین الدورات، تدعو اللجنة الدائمة األطراف إلى اعتماد تعدیالت على الفریق الاستنادا إلى توصیات   
Z  ،M  ،E  ،N و ، L.   ت بشأن  12.3القرار من شأنھا أن تقدم تعاریف لرموز األغراض التي  التصاریح والشھادا  

بشأن تعریف األغراض   10.5األطراف مدعوة أیضا إلى اعتماد تعدیالت طفیفة نسبیا على القرار  كما أن 
ت بشأن   8.17التجاریة في المقام األول، والقرار   ص من العینا المتداولة والمصادرة بصورة غیر مشروعة  التخل

ض ریة المھددة باالنقرا ت الب ت والنباتا ر الدولي بأنواع الحیوانا ي قائمة اتفاقیة االتجا ،  من األنواع المدرجة ف
. واألطراف مدعوة إلى اعتماد مشروع مقرر من شأنھ أن یعید إنشاء  نتائج االقتناء القانوني  بشأن 7.18والقرار    

T و    P غراض الرمزین لمناقشة بشأن التعاریف الممكنة أللما بین الدورات لمواصلة االعامل  الفریق  
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

األغراض ذات الصلة وأن تعید إنشاء الفریق العامل  رموز تعتمد التعاریف المقترحة ل ینبغي لألطراف أن   دعم.   
Tو P وال یلزم اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق برموز الغرض أو القرار   لصیاغة تعاریف لرموز األغراض 

. وعلى وجھ الخصوص، ینبغي أال تعدل األطراف أو تغیر بطریقة أخرى التعریف الراسخ والمفھوم جیدا  12.3  
312.الوارد في القرار    H    لرمز الغرض 
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43.1الوثیقة   

الحیوانات والنباتات  تين النتائج غیر الضارة: تقریر لج   

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

األمانة إلى استعراض اإلرشادات وتحدید األولویات للتوصل إلى نتائج غیر  بتوجیھ  18مؤتمر األطراف    قام 
ضارة، وإجراء بحوث ھادفة في وضع إرشادات جدیدة، وتنظیم حلقات عمل للخبراء، مع استعراض ومدخالت  

مسارات    10المقترح   14الوثیقة  31مساعدة من لجنة الحیوانات ولجنة النباتات. واقترحت لجنة الحیوان  كذلك  و 
نشاء فریق استشاري تقني. واجتمع  عمل لوضع إرشادات جدیدة أو محدثة بشأن النتائج غیر الضارة واقترحت إ 

خبراء لكل مسار عمل. وتدخل    فرق. وسیتم تشكیل 2022الفریق االستشاري التقني في كانون الثاني/ینایر  
تعدیالت على تشكیل الفریق االستشاري التقني بعد توجیھ اجتماع اللجنة.   1الملحق مشاریع المقررات الواردة في 

  3الملحق  االستشاري التقني واختصاصاتھ وعملیاتھ ووظائفھ األخرى. ویوجز عضویة الفریق   2الملحق ویوجز 
یتضمن النھج تحلیال للثغرات من جانب األمانة  كما  أسالیب مسارات العمل للنظر في حلقة عمل للخبراء.  

. لجنة الحیوانات ولجنة النباتاتومن   وتوصیات من األطراف،  
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

بما أن النتائج غیر الضارة ھي وظیفة حاسمة من وظائف اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات  دعم.  
لألطراف أن تدعم قیام األمانة بإنتاج المزید من المواد التوجیھیة ودعم قدرة دول  البریة المھددة باالنقراض، ینبغي 

النطاق على التوصل إلى نتائج غیر ضارة. وتشجع األطراف على المساھمة مالیا في ھذا العمل. ویتسم مسار  
لشعوب األصلیة،  بشأن إدماج مختلف نظم المعارف بما في ذلك المعارف المحلیة والتقلیدیة ومعارف ا  3العمل  

والرصد التشاركي وإدارة النتائج غیر الضارة، بأھمیة خاصة. وینبغي لألطراف أن تحیط علما بوجود نتائج غیر  
ضارة حدیثة بالنسبة لبعض األنواع المدرجة في قائمة اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة  

تضمن ھذه النتائج القویة غیر  .  كجوائز صید مثل النمر األفریقي واألسد   المھددة باالنقراض والتي یتم تداولھا
، مما یؤدي إلى تحقیق مھمة اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات  استدامة التجارة في جوائز الصید الضارة

و نشاط اتفاقیة  والنباتات البریة المھددة باالنقراض دون النظر في بنود جدول األعمال اإلضافیة ذات الصلة أ 
االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض. عالوة على ذلك، وكما ھو متفق علیھ في  

، ال ینبغي أن تكون معاییر النتائج غیر الضارة إلزامیة أو تقییدیة بسبب  إشبیلیة ب  نتائج غیر الضارةالورشة عمل 
یاة البریة. یوصى بعقد ورش عمل مستقبلیة الستھداف فئات أو مناطق محددة،  التباین بین المناطق ومجموعات الح 

على توافق في   نواتج وأكثر اتساقا مع مسارات العمل المحددة، واستضافتھا في دول النطاق ھذه لضمان حصول  
. اآلراء بین دول النطاق  

  

48الوثیقة   
" الوجھات المناسبة والمقبولة  "    تعریف مصطلح 

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

ر الملزمة بشأن كیفیة تحدید ما إذا كانتاألطراف مدعوة إلى الموافقة على ان  ت الممارسة غی رة  " إرشادا التجا
ع  الحمایةز ستعز ي الموق ر الملزمة لتحدید ما إذا كان المتلقي المقترح لعینة حیة من الفیل  "  ف ت غی واإلرشادا

ض الجنوبي مجھزا بشكل مناسب إلیوائھ ورعایتھ من الوثیقة    3الملحق  . ویحتوي األفریقي و/أو وحید القرن األبی
على مشاریع مقررات تدعو األطراف إلى تقدیم تعلیقات بشأن الخبرة المكتسبة في استخدام اإلرشادات غیر   48

  الملزمة المتعلقة بتعریف مصطلح "الوجھات المناسبة والمقبولة"، على النحو المبین في اإلخطار رقم 
   .الموجھ إلى األطراف  2019/ 070
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................................................................................................................................. ...............   توصیة

 
أن   1الملحق  . وتبین اإلرشادات الواردة في 48ینبغي لألطراف أن تعتمد التوصیات الواردة في الوثیقة  دعم.  

في الموقع بطرق عدیدة. وعند   الحمایة  بتعزیز ) أن تقوم( ھا الثاني یمكن  ملحقالتجارة في األنواع المدرجة في ال 
ائد المباشرة وغیر المباشرة  األطراف على االعتراف بالفو یتم تشجیعالنظر فیما إذا كانت تجارة معینة مناسبة،  

األطراف كذلك على التذكیر بأن الوثائق التوجیھیة غیر   كما یتم تشجیعالتي تتحقق من خالل التجارة.   حمایةلل
. ملزمة وینبغي معاملتھا على ھذا النحو   

 

51الوثیقة   
) صید النمر (بانثیرا باردوسحصص لجوائز    

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

معلومات إلى لجنة الحیوانات    بتقدیم   م بعد لم تقوالتي األطراف التي لدیھا حصص  بتوجیھ  18قام مؤتمر األطراف  
استعراض حصصھا من صید النمور على النحو الوارد في   بھدف(بوتسوانا وجمھوریة أفریقیا الوسطى وإثیوبیا)  

ص جوائز صید النمور وجلودھا لالستخدام الشخصي بشأن   14.10القرار   ، والنظر فیما إذا كانت محددة عند  حص
، وخلصت لجنة  لنطاق الثالث المراجعات المطلوبةریة. أجرت دول امستویات ال تضر ببقاء األنواع في الب 

الحیوانات إلى أن الحصص یتم تحدیدھا عند مستویات ال تضر ببقاء األنواع في البریة. إن مؤتمر األطراف مدعو  
ص  ، بناء على طلب إثیوبیا، وإلغاء الحص جائزة 20إلى  500بتغییر حصة إثیوبیا من    14.10إلى تعدیل القرار  

. المخصصة لكینیا ومالوي، بناء على طلب كینیا ومالوي   
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

بنجاح ھذا االستعراض المطول والمكلف    إتمامھاعلى  األفریقي  النطاق. ینبغي تھنئة الدول األطراف في دعم 
في الصید المستدام، واألثر غیر الضار  النطاق األفریقي لحصص الصید، وھي عملیة تمثل مرة أخرى قیادة دول 

لى التجارة في جوائز الصید، والتنفیذ الجید للوائح القائمة للتجارة في  للقیود المنظمة تنظیما جیدا والمتحفظة ع
جوائز الصید. وقد أثبت نظام حصص النمر التابع التفاقیة سایتس أنھ أداة مفیدة لالستخدام المستدام للنمر وقصة  

، إال عندما تكون التدابیر المحلیة األكثر  14.10لنمر منذ اعتماد القرار على اظ  ا في مجال الحفیة سایتس اتفاق نجاح 
. ومع ھذا الدلیل على استدامة  الحمایةصرامة لالستیراد قد أعاقت في بعض الحاالت فوائد التجارة في مجال 

التجارة في جوائز النمور،  
ینبغي أن تعترف اتفاقیة  

لي بأنواع  االتجار الدو
الحیوانات والنباتات البریة  

المھددة باالنقراض  
بالمساھمات اإلیجابیة  

لصناعة الصید في الحفاظ  
على النمر في أفریقیا، بما  
في ذلك المزید من الدعم  

غیر المتحیز في وثیقة  
خارطة الطریق للحفاظ  

. على النمر في أفریقیا  
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    وثائق العمل
58الوثیقة   

) نسور غرب أفریقیا (أنواع البازیة  

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

ھ األمانة إلى االتصال باتفاقیة  ی توج تقوم ب التي  192.18إلى  186.18المقررات من  18األطراف  مؤتمر   واعتمد 
للمساعدة في تنفیذ الجوانب المتصلة بالتجارة من خطة عمل النسر المتعدد  حفظ أنواع الحیوانات البریة المھاجرة 

األنواع، وإدراج النسور في دراسات الحالة المحتملة للنتائج غیر الضارة، وإصدار إخطار یطلب معلومات عن  
ثیرة للقلق. وأنشأت لجنة الحیوانات فریقا عامال لمعالجة الفجوات المعرفیة الرئیسیة، بما  ستة أنواع من النسور الم 

ر من قبل الصیادین، وتقییم حجم وأثر التجارة  یف م الخ ی المعتقدات والتسم في ذلك التجارة في االستخدام القائم على 
ستقبل  وانات، ومن المتوقع أن تصدر في الم وقدم الفریق العامل تقاریره إلى لجنة الحی.  القانونیة وغیر المشروعة

غرب أفریقیا  في   نطاق   : حث دول1الملحق . مشاریع المقررات الواردة في غیر الضارة  النتائجإرشادات بشأن 
أنواع النسر بما في ذلك التصدي لالتجار غیر المشروع، وضمان قوانین   ألجلعلى اتخاذ سلسلة من اإلجراءات 

حث األطراف، واألمانة، والمنظمات غیر الربحیة على دعم بناء  وكذلك  الحمایة الوطنیة، وتحسین اإلنفاذ؛ 
ویة، من بین  ، وإنتاج مواد تحدید الھ أنواع الحیوانات البریة المھاجرة اتفاقیة حفظ القدرات في المنطقة، والعمل مع 

في غرب أفریقیا على إجراء استعراض دوري   النطاقبنود العمل األخرى؛ وتوجیھ لجنة الحیوانات لتشجیع دول 
. ألنواع النسور بمساعدة من الفریق المتخصص في النسور التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة   

 
................................................................................................................................. ...............   توصیة

 
عدم تنفیذ منطقة غرب أفریقیا التفاقیة االتجار الدولي  كما أن  ینبغي لألطراف أن تعتمد مشاریع المقررات.  دعم.  

باالنقراض فیما یتعلق باالتجار غیر المشروع بأنواع النسور المھددة  بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة  
. وتحتاج األطراف ذات الصلة إلى الدعم في معالجة القضایا ذات الصلة باألنواع  یبعث على القلق  ألمر   باالنقراض

ادة بناء  النسور الضوء على الحاجة إلى زیمسألة المعرضة لخطر االتجار غیر المشروع غیر المستدام. وتسلط  
القدرات في مجال اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض في منطقة غرب  

. أفریقیا   
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    وثائق العمل
59الوثیقة   
) (أسینونیكس جوباتوساالتجار غیر المشروع بالفھود   

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

الضوء على أن التجارة الحیة في أشبال الفھود عن طریق المبیعات عبر   التي قدمتھا إثیوبیا 59تسلط الوثیقة 
اإلنترنت من القرن األفریقي إلى شبھ الجزیرة العربیة ھي قضیة إقلیمیة خطیرة بالنسبة للسالالت المحلیة، وتؤثر  

جتماعات  كذلك ا أوصت   كما 16جراء األصلي في مؤتمر األطراف  على األطراف عبر سلسلة التورید. وأقر اإل 
اللجنة الالحقة األطراف باعتماد إجراءات ذات صلة بالتشریع، واإلنفاذ، والتعاون، وخفض الطلب، والتعامل مع  

الحیوانات المصادرة. وقد اتخذت إجراءات أخرى التفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة  
، وحمالت توعیة، وإنشاء مجموعة من مستخدمي  2015عام  المھددة باالنقراض بما في ذلك حلقة عمل عقدت في  

وفي اآلونة األخیرة، اجتمع  .  ، وإنشاء مجموعة أدوات تجاریةالتفاقیة سایتس الفھد ومنتدى على الموقع اإللكتروني  
في  األطراف  وتقوم   .1الملحق غ المقررات الواردة في الدورة السابعة عشرة وصا  خالل فریق عامل غیر رسمي  

باإلنفاذ  و على مواصلة العمل بشأن ھذه المسألة الملحة المتعلقة باالتجار غیر المشروع  بالحث المقررات   مشاریع
إلى النظر في إنشاء فریق عامل أثناء الدورة للنظر في  بالتوجیھ   77اللجنة الدائمة  وتقوم وتبادل المعلومات،  

المعلومات المقدمة من األطراف وعقد حلقة عمل أخرى لألطراف ذات الصلة. وباإلضافة إلى ذلك، یوصى  
فرقة العمل المعنیة بالقطط الكبیرة واختصاصاتھا التدابیر الالزمة للتصدي   وصایةاألطراف بضمان أن تتضمن 

. شروع بالفھود الحیة لالتجار غیر الم   
  
 

...... ...................... ...............   توصیة
 

ینبغي أن تتضمن اختصاصات فرقة   دعم. 
العمل المعنیة بالقطط الكبیرة شرطا واضحا  

للتصدي لتجارة الفھود غیر المشروعة.  
وینبغي لألطراف أیضا أن تدرك أن تفرد  

بأشبال الفھد  وخطورة االتجار غیر المشروع  
یبرر اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحا مما یمكن  
أن یوفره تطویر فرقة العمل المعنیة بالقطط  

  ةآكل لحیوانات الكبیرة أو المبادرة األفریقیة ل
اللحوم. ویوضح ھذا العدد عدم فعالیة  

مسارات عمل اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع  
راض  الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنق 

لمعالجة قضایا التجارة الحقیقیة التي تؤثر  
األنواع المعرضة  على ظ  ا حفالعلى حالة 

للخطر. وینبغي لألطراف أن تعتمد مشاریع  
المقررات، وتشجع األطراف المتأثرة على  

اتخاذ إجراءات مستقلة عن األطر القائمة  
التفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات  

. ددة باالنقراض والنباتات البریة المھ   
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    وثائق العمل
66.1الوثیقة   

) بشأن18مؤتمر األطراف  المنقح في ( 10.10تنفیذ القرار    
فیل   التجارة في عینات ال

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

بشأن اإلبالغ عن الجھود المبذولة    119.18إلى  117.18) تجدید المقررات من  1األطراف مدعوة إلى ( ان 
) اعتماد  2مساھمة أسواق العاج المحلیة في الصید غیر المشروع أو االتجار غیر المشروع؛ ( لضمان عدم 

وأثره على االتجار غیر  وث مام العاج نة إلى إعداد تقریر عن االتجار ب مشاریع مقررات جدیدة توجھ األما
)  3والدراسات البحثیة؛ (المشروع في عاج األفیال والصید غیر المشروع للفیلة، مع مراعاة المعلومات المتاحة  

الموجھ إلى دول نطاق األفیال اآلسیویة بشأن التجارة في األفیال اآلسیویة واالستعاضة   226.18تجدید المقرر 
بمشروع مقرر جدید موجھ إلى األمانة بشأن وضع نظام لتسجیل األفیال اآلسیویة الحیة    227.18عن المقرر 

المتعلقین باإلبالغ عن مخزونات   185.18و  184.18ید المقررین  ) تجد4ووضع العالمات علیھا وتعقبھا؛ و(
المعلومات المتعلقة ب "اإلرشادات العملیة بشأن إدارة مخزونات   مشاركة العاج واعتماد مشروع مقرر جدید بشأن  

." العاج    
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

المتعلقة بالتجارة   2الملحق  1.66ینبغي لألطراف أن ترفض مشاریع المقررات الواردة في الوثیقة .  ئيرفض جز
، وبالتالي فإن تنظیم التجارة في عاج الماموث خارج نطاق االتفاقیة.  قرضقد ان الماموثألن .  ماُموثال عاج في  

وأي تقریر عن ھذه المسألة سیكون مضیعة للوقت وموارد قیمة أخرى. وقد ترغب األطراف في اعتماد  
. 1.66التوصیات األخرى الواردة في الوثیقة    

 

66.2.1الوثیقة   
) بشأن 18مؤتمر األطراف  المنقح في  ( 10.10ج: تنفیذ القرار  مخزونات العا  

فیل   التجارة في عینات ال

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

اعتماد  تقترح إثیوبیا وبنن وبوركینا فاسو وتوغو والسنغال وغابون وغینیا االستوائیة وكینیا ولیبریا والنیجر 
المتعلقین بمخزونات عاج الفیلة. ویوصي    185.18و   184.18مشاریع مقررات تعدل المقررین الحالیین 

األطراف على استخدام نموذج محدث إلعالن مخزونات العاج  بحث   19مؤتمر األطراق   یقومالمؤیدون أیضا بأن  
1.2.66من الوثیقة   1الملحق  الوارد في   

 
................................................................................................................................. ...............   توصیة

 
وعلى الرغم من أن المؤیدین یؤكدون على ضرورة أن تبذل األطراف المزید من الجھد لتأمین مخزونات  رفض.  

قید النظر  إنھا و  74اللجنة الدائمة لمقررات المتفق علیھا في بشأن الزوم   أي لمقررات المقترحة ل ھ لیس العاج، فإن 
مر غیر ضروري ألن  أل  10.10. وعالوة على ذلك، فإن حث األطراف على االمتثال للقرار  1.66في الوثیقة  

1.2.66توصیات الواردة في الوثیقة  القرار یحث بالفعل على االمتثال. وینبغي لألطراف أن ترفض ال  
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    وثائق العمل
66.2.2الوثیقة   

عند التصرف غیر التجاري في مخزونات العاج   النطاقإنشاء صندوق في متناول دول    

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

تقترح كینیا إنشاء فریق عامل فیما بین الدورات الستكشاف فكرة إنشاء صندوق یمكن لدول نطاق األفیال الوصول  
دمرت مخزونات العاج. وسیكون الھدف من الصندوق ھو تجنب استئناف مبیعات العاج التجاریة مع    في حالةإلیھ 

. تمویل جھود الحفظ ودعم التعایش بین األفیال البشریة  
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

وقد یؤدي    المستدام، مورد من موارد الحیاة البریة مقابل التبرعات یتعارض مع االستخدام أي  إن تدمیر رفض.  
تدمیر مخزونات العاج عن قصد إلى تشجیع زیادة الصید غیر المشروع لألفیال بسبب االنخفاض الملحوظ في  

ج. وقد قررت دول النطاق التي لدیھا مخزونات موجودة بشكل واضح عدم تدمیر  ا"العرض" العالمي للع
و من غیر المرجح أن تؤید دول النطاق ذات  المخزونات، على الرغم من الدعوات العدیدة للقیام بذلك. ومن ثم یبد 

وأن تسمح ببیع    19لمؤتمر األطراف  4الصلة ھذا االقتراح. وبدال من ذلك، ینبغي لألطراف أن تعتمد االقتراح  
العاج المخزن على درجة عالیة من التنظیم، والذي یمكن أن یوفر تمویال للحفظ ویزید العرض العالمي من العاج  

. المحظور الطلب على العاج  وبالتالي یقلل من  
 

66.3الوثیقة   
) بشأن إغالق أسواق العاج  18(المنقح في مؤتمر األطراف   10.10جوانب تنفیذ القرار  

 المحلیة 

.................................................................................................................................  .. ....  ملخص .........
 

تقترح إثیوبیا وبنن وبوركینا فاسو وتوغو والسنغال وغابون وغینیا االستوائیة ولیبریا والنیجر اعتماد مقررات  
  1.66وتكرر مشاریع المقررات الواردة في الوثیقة    119.18إلى   117.18تجدد إلى حد كبیر المقررات من  

. المحلیة. ویركز المؤیدون على الحاجة المزعومة للیابان إلغالق سوق العاج 1الملحق    
  

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

إلى حد كبیر، ینبغي لألطراف أن   1الملحق   1.66المقررات الواردة في الوثیقة  نظرا لتكرار مشاریع رفض.  
ھو النھج    119.18إلى   117.18. وتجدید المقررات الحالیة من  3.66ترفض اإلجراء الموصى بھ في الوثیقة  

. األكثر حكمة وتبسیطا  
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    وثائق العمل
66.4.1الوثیقة   

(المنقح في مؤتمر   10.10تنقیح للقرار  مقترح التجارة الدولیة في عینات األفیال األفریقیة الحیة:  
ة في عینات األفیال ) بشأن 18األطراف   التجار  

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

  10.10تقترح إثیوبیا وبنن وبوركینا فاسو وتوغو والسنغال وغینیا االستوائیة ولیبریا والنیجر تنقیحات للقرار  
ت األفیال بشأن  لمعالجة التجارة في األفیال األفریقیة الحیة التي یتم صیدھا في البریة. ومن  التجارة في عینا

"توافق على أن التجارة  حیث    10.10الجدیدة إلى القرار   15المؤیدین یوصون بإضافة الفقرة  الجدیر بالذكر أن 
في األفیال األفریقیة الحیة المأخوذة من البریة ینبغي أن تقتصر على برامج الحفظ في الموقع أو المناطق اآلمنة  

" . في البریة، ضمن النطاق الطبیعي والتاریخي لألنواع في أفریقیا  
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

ألن المسألة المثیرة للجدل المتعلقة باالتجار بالفیلة   10.10ینبغي لألطراف أن ترفض التعدیالت المقترحة على القرار  رفض. 
األفریقیة الحیة التي یتم صیدھا في البریة تستحق مزیدا من الوقت إلجراء مناقشة كاملة وعادلة من جانب األطراف وأصحاب  

النقاش حول ھذه القضیة ویتجاھلون وجھات نظر دول   جوانب عدیدة منانبا واحدا فقط من یقدم المؤیدون جوالمصلحة اآلخرین.  
الجنوب األفریقي التي تمتلك حالیا الغالبیة العظمى من األفیال األفریقیة البریة. ومن شأن اعتماد التعدیالت المقترحة في الوثیقة  

ي لألفیال في  مجموعاتاألفیال وترغب في جني فوائد من االكتظاظ ال أن یشكل إھانة لدول النطاق التي تدیر بنجاح أعداد  1.4.66
تقریرباإلضافة إلى ذلك، ال ینبغي وضع إطار للتجارة في األفیال األفریقیة الحیة التي یتم صیدھا في البریة في  مناطق معینة.   

ومما ال شك  .  أو قرار، وھما قانونان غیر ملزمین 
لتزامات"  فیھ أن وضع أي "متطلبات" أو "ا 

للتجارة، وال سیما بالنسبة لألفیال، سیؤدي إلى  
مزید من النزاعات حول ما ھو مسموح بھ أو غیر  

التعلیق التوضیحي  مسموح بھ بموجب االتفاقیة و 
األطراف بدال من ذلك على حل   ویتم تشجیع. القائم

ھذه المسألة في نھایة المطاف عن طریق إدخال  
حالة  إدراج أو    2تعدیالت على التعلیق التوضیحي 

  -مجموعات األفیال ذات الصلة، حسب االقتضاء 
بعد إجراء مناقشة كاملة ومنصفة من جانب  

األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرین (انظر  
).أدناه 2.4.66الوثیقة    
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66.4.2الوثیقة   

 توضیح اإلطار: اقتراح االتحاد األوروبي 

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

بشأن    االرشاد ) تقدیم 1ھ اللجنة الدائمة إلى: (ی وج قوم على ت یوصي االتحاد األوروبي باعتماد مشروع مقرر ی 
من خالل تعدیل شروح   تم ادخالھاالتي  وعلى التغییرات في نطاق اإلدراج في القائمة   تم تطبیقھاات التي  التحفظ

) النظر فیما  3. ( التعلیق التوضیحي) النظر في سبل تجنب اإلشارة إلى القرارات في 2والقرارات ذات الصلة. ( 
شروط التجارة في    تنسیقألفریقیة للنظر في إذا كان ینبغي الدعوة إلى عقد اجتماع حوار لدول نطاق األفیال ا

. 2األفیال األفریقیة الحیة، بما في ذلك التغییرات المحتملة في التعلیق التوضیحي   
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

  تقوم ینبغي لألطراف أن تعتمد مشروع المقرر ألن ھذه القضایا المعقدة تتطلب مزیدا من النظر لكي  دعم.  
النطاق  دول مل من    تجاه غیر العادل مناقشة كاملة وعادلة. وسیكون من بأصحاب المصلحة اآلخرین  األطراف و

وأصحاب المصلحة من جمیع جوانب ھذه القضایا إذا لم توفر األطراف المزید من الفرص للمناقشة الكاملة  
. والنظر في القضایا  

 
.766الوثیقة   

المتعلقة بالعاج استعراض عملیة خطة العمل الوطنیة   

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

األمانة إلى   تقوم على توجیھتوصي السنغال ومالوي والوالیات المتحدة األمریكیة باعتماد مشاریع مقررات  
والمبادئ التوجیھیة المرتبطة بھا  المتعلقة بالعاج  عملیة خطة العمل الوطنیة   التعاقد مع خبیر استشاري الستعراض

. اإلنصاف في التطبیق تحسین الفعالیة والكفاءة و  بینھا  من  عدة والتي بھدف أمور  
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

ینبغي لألطراف أن تعتمد مشاریع المقررات. وثمة ما یبرر إجراء استعراض لعملیة خطة العمل الوطنیة  دعم.  
. األطراف على تمویل االستعراض الذي یخضع للتمویل الخارجي ویتم تشجیعالمتعلقة بالعاج،    

 

76الوثیقة   
نواع الحیوانات  : فرقة عمل القطط الكبیرة التابعة التفاقیة االتجار الدولي بأ 67الوثیقة  

السنوریات) (أنواع والنباتات البریة المھددة باالنقراض     

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

األمانة إلى صیاغة اختصاصات وطریقة عمل لفرقة العمل   یقوم على توجیھمقررا   18اعتمد مؤتمر األطراف  
قطط الكبیرة، وإنشاء فرقة العمل وعقدھا، وتقدیم الدعم لمعالجة قضایا االتجار غیر المشروع. ولم  المعنیة بال 

من مناقشة ھذا البند من جدول األعمال، ولذلك تم اإلبالغ عن التقدم   73یتمكن االجتماع االفتراضي للجنة الدائمة  
األطراف والمراقبین على  من قبل تعلیقات  م ب القیاالذي أحرزتھ األمانة عبر اإلنترنت، بما في ذلك دعوة إلى 

. واألطراف مدعوة إلى اعتماد مشاریع  74االختصاصات وطریقة العمل، والتي عرضت على اللجنة الدائمة 
  2 ملحق . ویتضمن ال 18، والتي تتضمن تعدیالت على مقررات مؤتمر األطراف 1  ملحقالمقررات الواردة في ال 

. 74اللجنة الدائمة  نحو المتفق علیھ في اختصاصات وطریقة العمل على ال  
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................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

ینبغي لألطراف أن تعتمد مشاریع المقررات. تركز فرقة عمل القطط الكبیرة بشكل مناسب على قضایا  دعم.  
التجارة غیر المشروعة والتعاون اإلقلیمي. وینبغي لفرقة العمل المعنیة بالقطط الكبیرة أن تحافظ على تمییز  

واضح بین التجارة المشروعة وغیر المشروعة وأن تعترف بالفوائد التي توفرھا التجارة القانونیة في الحد من  
. افحة الصید غیر المشروع االتجار غیر المشروع، وذلك أساسا من خالل تمویل عملیات مك  

 

68الوثیقة   
) (أنواع السنوریات  القطط اآلسیویة الكبیرة   

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

التجارة الدولیة  في اجتماعات اتفاقیة   ق بعملیات تربیة األسر التجاریةخاصة فیما یتعل  سیویة الكبیرةقضیة القطط اآل تمت مناقشة
األطراف التي لدیھا    17. ووجھ مؤتمر األطراف 14بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض منذ مؤتمر األطراف 

ھذه المرافق إلى استعراض ممارساتھا اإلداریة الوطنیة، ومنع  
العینات من الدخول في التجارة غیر المشروعة، وضمان  

األطراف  بتوجیھ  18مؤتمر األطراف  موقا التنظیم الالزم. 
المتأثرة باالتجار غیر المشروع إلى العمل معا لمتابعة جھود  

، واتخاذ  االسیرةالعینات  من  عینات  ومشاركةاإلنفاذ التعاونیة، 
ف  األطرا  74إجراءات لخفض الطلب. وأوصت اللجنة الدائمة 

.  ضمن إجراءات أخرى بتنفیذ رصد منتظم لمرافق األسر 
وأشارت األمانة إلى أن نشاط األطراف للتصدي لالتجار غیر  

مشجع ولكن ما زال ھناك الكثیر مما ینبغي  أمر المشروع  
عملھ، وأن استمرار المضبوطات الناشئة عن مرافق التربیة 
في األسر واألثر المحتمل لھذا االتجار غیر المشروع على  

ى القلق. یتم تضمین جمیع أنواع  المجموعات البریة یبعثان عل
القطط اآلسیویة الكبیرة في الملحق األول في فرقة عمل القطط  

تعدیالت طفیفة نسبیا على القرار   1الكبیرة. ویقترح الملحق 
على مشاریع مقررات، بما في ذلك   2الملحق . ویحتوي 12.5

البحوث الجینیة والعینات    مشاركةتشجیع األطراف على 
. الھویةومواد تحدید    

 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

بأنواع القطط اآلسیویة الكبیرة  ینبغي لألطراف أن تدعم الجھود الرامیة إلى التصدي لالتجار غیر المشروع  دعم.  
األول، مع االعتراف في الوقت نفسھ بعمل األطراف اآلسیویة لتنظیم مرافق التربیة في   ملحق المدرجة في ال 

. األسر. وقد تساعد زیادة استخدام تطبیقات الطب الشرعي في التصدي لھذه التجارة غیر المشروعة
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72الوثیقة   

)أفریقیا (بانثیرا لیوأسود   

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

ي خطط الحفظ  األمانة إلى دعم تنفیذ األنشطة ف بتوجیھ    18ومؤتمر األطراف    17مؤتمر األطراف    قام كل من
اتفاقیة حفظ أنواع  المشتركة المتعلقة بالتجارة وفیما یتعلق بالمبادئ التوجیھیة لحفظ األسود في أفریقیا، والعمل مع 

ید األسد، ودور  یة، والممارسات اإلداریة، مثل ص مجموعات إلجراء دراسة لالتجاھات ال الحیوانات البریة المھاجرة 
األمانة كذلك إلى البحث في   كما تم توجیھاألسود. ب خاصة والحفاظ على بوابة على شبكة اإلنترنت    التجارة الدولیة، 

باألسود وغیرھا من القطط الكبیرة لفھم الروابط بین التجارة في األنواع،االتجار المشروع وغیر المشروع   
H قنیاتوت   لضمان اتباعھ إلرشادات التصاریح، ووضع مواد إرشادیة لتحدید الھویة"  "  وتقییم رمز الغرض     

الطب الشرعي، من بین مھام أخرى. وتشجع األطراف على زیادة جھود اإلنفاذ للكشف عن االتجار غیر  
الخاص بالحیاة البریة في جنوب أفریقیا، وتحسین   )الرمز الشریطي (المشروع، واستخدام مشروع الباركود  

صیل أجزاء الجسم المرصودة في االتجار غیر المشروع،  إمكانیة تتبع عینات األسد من جنوب أفریقیا، وتف 
من قبل    244.18وقد تم تمویل بعض األنشطة الموجھة إلى األمانة بموجب المقرر   . والتعاون في تبادل المعلومات 

االتحاد األوروبي وسویسرا والوالیات المتحدة األمریكیة، ولكن حتى اآلن، لم یتم تأمین أي تمویل خارجي إلجراء  
كما  نة تمویال من الوالیات المتحدة لدعم بناء القدرات في مجال النتائج غیر الضارة. الدراسة المقارنة. وتلقت األما 

والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة للدراسة المتعلقة    حصلت األمانة على تمویل من ھولندا
، وستتاح للفرقة المعنیة بالقطط الكبیرة للنظر فیھا 246.18باالتجار المشروع وغیر المشروع بموجب المقرر    

كما سیتم تبادل نتائج المواد اإلرشادیة  .  "H" تقییم رمز الغرض   لیست ھناك حاجة إلى وتفید األمانة العامة بأنھ  
سیتم استعراض إجراءات الحفظ ذات األولویة لألسد في  و لتحدید الھویة مع فرقة العمل المعنیة بالقطط الكبیرة.  

- ونظرا لنقص التمویل والتأخیر في اجتماعات كوفید   .لحیوانات آكلة اللحوم لاألفریقیة مبادرة ل االجتماع الثاني ل
المقررات القائمة.  بتعدیل   1الملحق   قوم ا بین الدورات بشأن األسود. وی القیام بمزید من العمل فیم یتم اقتراح ،  91

. میزانیة مؤقتة لھذه األنشطة  2الملحق  یتضمن كما     
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

لطالما كانت األسود األفریقیة بندا في جدول أعمال اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات  الدعم المؤھل.  
أنشطة متأخرة أصبحت اآلن غیر ضروریة إلى حد كبیر وال تزال  ب  مرفقةوالنباتات البریة المھددة باالنقراض  

. غیر ممولة   
  كاشر قوم با ت  أن  ینبغي  ، )) ب( 244.81 المقرر(  المقارنة الدراسة مواصلة  في األطراف  رغبت  إذا     •

  تلقي  وقد   شفافة  بطریقة  الدراسة إجراء یجبكما  .  الصید صناعة  في الخبرة ذات  الحكومیة غیر  المنظمات
  مصادر   من مدعوم ھو   كما  األسد  على   الحفاظ في الصید یلعبھ  الذي  الساحق اإلیجابي الدور  على  الضوء
. الضارة غیر   النطاق دول  نتائج  ذلك  في بما  عدیدة،   

  حاجة   لدیھا التي النطاق دول على   الضارة غیر  النتائج مجال  في المساعدة تركیز  على   األمانة یتم تشجیع       •
  قد  السیاحي للصید  برامج  لدیھا التي أفریقیا وجنوب شرق   فيالنطاق  دول   معظم   أن إلى مشیرة إلیھا،  واضحة

. الصید  جوائز   في  التجارة استدامة تضمن  التي الضارة غیر   النتائج بتحدیث  قامت  
مشاریع البحث    تفاقیة حفظ أنواع الحیوانات البریة المھاجرةوفي الوقت الراھن، ال تمثل البوابة الشبكیة ال       •

اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع   وصایةأو عالقتھا ب  لك فإن الغرض من البوابة الشبكیةأو الحفظ الحالیة. ولذ 
. غیر واضح   یعد أمرا  ات البریة المھددة باالنقراض في تنظیم التجارةالحیوانات والنبات  

H " لیس ضروریا، وینبغي أال تحتفظ األطراف بھذا  كما تقترح األمانة، فإن استعراض رمز الغرض "       •    
. 19البند في أي مقرر لمؤتمر األطراف    
قد أصبح عبء عمل اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض على  ل      •

بما في ذلك اآلن مبادرة الحیوانات آكلة اللحوم األفریقیة    وغیرھا من الحیوانات آكلة اللحوم األسود األفریقیة  
زائدا  عبئا  ل األعمال الفردیة الخاصة باألنواع،  وفرقة العمل المعنیة بالقطط الكبیرة، باإلضافة إلى بنود جدو 

. عن الحاجة ویخاطر بإضعاف االھتمام والموارد لقضایا التجارة الخطیرة لألنواع األقل شھرة
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منذ بدایتھا ولم تعالج أبدا بشكل    خاطئةكانت عملیة صیاغة المبادئ التوجیھیة لحفظ األسود في أفریقیا  لقد       •
مناسب مخاوف دول النطاق األصلیة. وال یزال وضع وثیقة المبادئ التوجیھیة لحفظ األسود في أفریقیا جاریا،  

علنا دون اعتماد رسمي من جانب    ولكن ال ینبغي "قبول" المبادئ التوجیھیة لحفظ األسود في أفریقیا
األطراف، بما في ذلك الخطوة األساسیة المتمثلة في اإلدماج الشامل لتعلیقات دول النطاق. العدید من البنود  
الواردة في المبادئ التوجیھیة لحفظ األسود في أفریقیا وغیرھا من بنود جدول أعمال الحیوانات آكلة اللحوم  

تفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض ویتم  األفریقیة تقع خارج نطاق ا
لحیوانات  لاألفریقیة مبادرة ل تنفیذھا بشكل أفضل بشكل مستقل من قبل دول النطاق. وبما أن االجتماع الثاني ل

كذا ضمان  الدول و یجب بذل كل جھد ممكن لضمان مشاركة ف ، 19آكلة اللحوم لم یعقد قبل مؤتمر األطراف  
. عملیة مناسبة الستعراض المبادئ التوجیھیة لحفظ األسود في أفریقیا   

، والذي یتم تقدیمھ بشكل أفضل في أماكن أخرى أو لدعم  رارات لھا قیمة ضئیلة بدون تمویل ھذه الق      •
ا  ن التجارة أثبتت أنھصید األسد وتنظیمھ أمر غیر مبرر بالنظر إلى أ جوائز  نطاقات مختارة. إن االنتقاد تجاه  

. ، وأن خطر اإلفراط في التنظیم ھو تھدید غیر معترف بھ إلى حد كبیر لموائل األسد مستدامة   
 

، ولكن العدید من اإلجراءات  72في اعتماد مشاریع المقررات الواردة في الوثیقة   إجماال وقد ترغب األطراف 
والحیوانات آكلة اللحوم. تقوم العدید من دول  غیر ضروریة ومزدوجة مع غیرھا من أصناف األسد األفریقي 

وخاصة تلك الموجودة في شرق وجنوب    األفریقي، النطاق بنجاح بتنفیذ متطلبات اتفاقیة سایتس المتعلقة باألسد 
. أفریقیا مع أكبر مجموعات األسد التي یتم استخدامھا بشكل مستدام   
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73.1الوثیقة   
: تقریر اللجنة الدائمة الیغور (بانثیرا أونكا)  

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

،  الیغوربحیوانات إجراء دراسة عن االتجار غیر المشروع  األمانة إلى تكلیف بتوجیھ  18مؤتمر األطراف    قام 
على اتخاذ    النطاقمعلومات. وتم تشجیع دول ال وتقدیمھا إلى اللجنة الدائمة، وإخطار األطراف للحصول على 

ضوابط اإلنفاذ  كنوع رائد، واعتماد التشریعات و   الیغور إجراءات مختلفة لدعم الدراسة، باإلضافة إلى االعتراف ب 
للقضاء على الصید غیر المشروع والتجارة غیر المشروعة، وتعزیز الحفظ اإلقلیمي، والممرات العابرة للحدود،  

، قدمت األمانة تقریرا عن الدراسة المكتملة وقدمت لمحة عامة  74اللجنة الدائمة  وغیرھا من آلیات التعاون. وفي 
حفظ أنواع الحیوانات  عن التعاون مع الشركاء بما في ذلك االتحاد الدولي لمكافحة جرائم الحیاة البریة، واتفاقیة  

ات تشجع  مشاریع مقرر   1.73من الوثیقة   1 ملحقویتضمن ال .  ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالبریة المھاجرة 
األطراف على التعجیل باعتماد تشریعات وضوابط إنفاذ تھدف إلى القضاء على الصید غیر المشروع واالتجار  

كنوع ذي أولویة لعملیات اإلنفاذ، وتوثیق االتجار غیر المشروع في التقاریر  الیغور  غیر المشروع، وإدراج 
ات التعاون على الصعید اإلقلیمي، ودعم وضع نظام  السنویة، وتعزیز تصمیم وتنفیذ ممرات الحفظ وغیرھا من آلی

ھ األمانة إلى  یتوج یتم  ، وغیرھا من اإلجراءات. و جل لعملیات القتل غیر المشروع، زیادة الوعي رصد طویل األ 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدمج جھود  حفظ أنواع الحیوانات البریة المھاجرة    مواصلة التعاون مع اتفاقیة

ستراتیجیات خفض الطلب، ووضع مقترح لنظام الرصد، وعقد اجتماع لدول النطاق یحدد فرص  الحفظ وا 
ومكافحة االتجار غیر  الیغور  التعاون، واستعراض الخیارات المتاحة إلنشاء منصة حكومیة دولیة لدعم حفظ 

. المشروع  
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

وأي اتجار غیر  یغور وینبغي لألطراف أن تعتمد مشاریع المقررات. یعارض مجتمع الصید بشدة الصید غیر المشروع لل م. دع  
. وعلى الرغم من أن ھذا الصید غیر المشروع یبدو  75، الوثیقة   74اللجنة الدائمة مشروع بالجوائز المشار إلیھا في الدراسة في 

في معظمھ شأنا محلیا  
وتھدیدا محدودا لألنواع،  

إال أنھ یمثل قضیة  
خطیرة، ویمكن لمجتمع  

الصید أن یساعد عند  
ء  االقتضاء. وینبغي الثنا

على األطراف  
وأصحاب المصلحة  

اآلخرین على  
اإلجراءات التي اتخذت  

بالفعل لتعزیز حفظ 
ومعالجة قضایا  الیغور 

. التجارة غیر المشروعة  
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73.2الوثیقة   

): التعدیالت المقترحة على مشاریع المقررات المتعلقة بحیوانات الیغور  الیغور (بانثیرا أونكا
74اللجنة الدائمة  المتفق علیھا في   

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

األطراف إلى اعتماد تعدیالت إضافیة على   2.73في الوثیقة  تدعو بیرو والسلفادور وكوستاریكا والمكسیك  
  اللجنة الدائمة. وخالل فترة ما بین الدورات التي أعقبت 1.73من الوثیقة   1 ملحققررات الواردة في ال مشاریع الم 

التابع التفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة   الیغور ، عقد الفریق العامل الفرعي المعني ب74
، عدة اجتماعات افتراضیة لتعزیز تنفیذ  حفظ أنواع الحیوانات البریة المھاجرة التابع التفاقیة   – المھددة باالنقراض 

قررات اللجنة الدائمة  ھ التعدیالت المقترحة على مشاریع الم ی توج یتم  اإلجراءات الواردة في مشاریع المقررات. و 
على اتخاذھا  الیغور  نطاقإلى إنشاء فریق عامل لما بین الدورات لوضع برنامج عمل لإلجراءات التي تشجع دول  

مع مراعاة استنتاجات اجتماعات دول  الیغور  وتقییم ما إذا كان من المناسب وضع مشروع قرار محدد بشأن 
. النطاق  

 
................................................................................................................................. ...............   توصیة

 
یتألف أساسا من دول النطاق لتیسیر استمرار تعاون   لیغور ینبغي لألطراف أن تدعم إنشاء فریق عامل تابع لدعم.  

.الخبراء اإلقلیمیین، وتقدیم تقریر عن تنفیذ المقررات ذات الصلة، والحاجة المحتملة إلى قرار خاص باألنواع  
 

75الوثیقة   
) وحید القرن (أنواع الكركدنیات  

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

عن الجھود المبذولة    اریر تق   75تقدم الوثیقة 
،  116.18إلى  110.18لتنفیذ المقررات من 

اغل المتعلقة  التي اعتمدت لمعالجة الشو
بوحید القرن األفریقي واآلسیوي. ویتضمن  

.  18مقررات مؤتمر األطراف   1الملحق  
التعدیالت المقترحة على   2الملحق ویقدم 
بشأن حفظ وحید القرن األفریقي    14.9  القرار 

  3الملحق  واآلسیوي واالتجار بھ. ویحتوي 
على مشاریع مقررات تدعى األطراف إلى  

لتشجیع   19اعتمادھا في مؤتمر األطراف  
المزید من المشاركة في معالجة قضایا وحید  

االتحاد الدولي لحفظ  كل من   كما قام القرن. 
المتخصصة في وحید القرن   الطبیعة والفرق

وتحلیل السجالت  األفریقي واآلسیوي  
  التجارةالتجاریة للنباتات والحیوانات في 

على    4الملحق في  تقریر مستفیضبإعداد  
لمحة عامة عن الجھود التي بذلت مؤخرا للتصدي   75كل مؤتمر، كما تقدم الوثیقة  عقد  قبل  الذي یتم توجیھھالنحو 

للصید غیر المشروع لوحید القرن، واالتجار غیر المشروع، وغیر ذلك من القضایا المتعلقة بوحید القرن وقرن  
. وحید القرن  
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ومن الجدیر بالذكر أن الوثیقة تركز على سبعة أطراف األكثر تضررا من االتجار غیر المشروع في قرون وحید  
، باإلضافة إلى بوتسوانا. وتخلص األمانة واللجنة الدائمة إلى أن ھناك حاجة  2020إلى عام  2018القرن من عام 

المسائل، بما في ذلك وضع برامج لخفض الطلب، وزیادة الجھود المبذولة لجمع  إلى مزید من المشاركة بشأن ھذه 
، وغیر ذلك من اإلجراءات الموجھة إلى األطراف  ة وتبادل عینات الطب الشرعي من قرون وحید القرن المضبوط

. األكثر تأثرا باالتجار غیر المشروع في قرن وحید القرن   
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

ومشاریع المقررات. وال یزال انخفاض   14.9ینبغي لألطراف أن تعتمد التعدیالت المقترحة على القرار دعم.  
لوحید القرن في أفریقیا وآسیا أمرا مشجعا، مشیرا إلى أن االنخفاض الكلي  المعدالت القاریة للصید غیر المشروع 

في أفریقیا یتأثر بشدة بوحید القرن األبیض في متنزه كروجر الوطني وقضایا ال عالقة لھا بالتجارة   مجموعاتلل
الزیادة  ثیر وت ة).  ي للفیل مجموعات أو الصید غیر المشروع (أي الجفاف وانخفاض مالءمة الموائل بسبب االكتظاظ ال 

؛ بید أن  مجموعاتمن انخفاض في عدد ال ذلك   وما یتبعالقلق  الملحوظة في الصید غیر المشروع في بوتسوانا 
بوتسوانا لدیھا ما یلزم من تعاون في مجال اإلدارة وإنفاذ القانون عبر الحدود لمعالجة ھذه المسألة، التي یرجح أن  

واالقتصادیة المتغیرة في أنشطة الصید غیر المشروع اإلقلیمیة. وفي  تكون ذات صلة بالتحوالت االجتماعیة  
یستحق القطاع الخاص دعما إضافیا نظرا لزیادة الصید غیر المشروع على األراضي الخاصة  وجنوب أفریقیا،  

مع تحسن مكافحة الصید غیر المشروع في متنزه كروجر الوطني وزیادة الضغوط االقتصادیة على مالك  
. األراضي   

 

76الوثیقة   
) باء سایغا (أنواع الظباء ظ  

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

والبلدان المستھلكة إلى التنفیذ الكامل للتدابیر الواردة في   ظباء السایغا دول نطاق  بتوجیھ    270.18المقرر   قام 
ستعادتھا  برامج العمل الدولیة المتوسطة األجل التي وضعت دعما التفاق مذكرة التفاھم بشأن حفظ ظباء سایغا وا 

المقرر  م كما قاا في ذلك ضوابط السوق الداخلیة. واستخدامھا المستدام وخطة عمل سایغا أنتیلوب التابعة لھا، بم
في تنظیم االجتماع الرابع  حفظ أنواع الحیوانات البریة المھاجرة   األمانة إلى مساعدة اتفاقیةھ ی وج بت  271.18

والدول المستھلكة فیما   النطاق التفاق مذكرة التفاھم، واستعراض حفظ ظباء سایغا واالتجار بھا، والتشاور مع دول 
إلى تقریر لجنة الحیوانات، أثنت   ة شار باإل تقریرا عن تنفیذ القرارین. و   67یتعلق بإدارة المخزونات. وتقدم الوثیقة  

على دول مجموعة    74اللجنة الدائمة 
الظباء السایغا لما تبذلھ من جھود في  

كما أن  استعادة مجموعات السایغا.  
األطراف مدعوة إلى اعتماد مشاریع  

،  1الملحق  المقررات الواردة في 
التي تكرر إلى حد كبیر التوجیھات  

الصادرة عن المقررات المعتمدة في  
. 18مؤتمر األطراف   
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بشأن حفظ ظباء سایغا، وإدارة المخزونات، والتعاون   76ینبغي لألطراف أن تدعم بنود العمل المبینة في الوثیقة  دعم. 

تعد  كما ظباء سایغا بعد تفشي المرض أمر مشجع.  مجموعاتاإلجراءات المماثلة. إن تعافي  اإلقلیمي، وغیر ذلك من
ایغا: وجھات النظر واآلفاق" خطوة جیدة نحو بناء حوافز محلیة "االستخدام المستدام لظباء سإمكانیة التنفیذ دراسة 

للتخفیف من حدة الصراع بین اإلنسان والحیاة البریة ، باعتباره تھدیدا متزایدا محددا. ویمكن استكشاف إمكانیة برامج 
ریة المحلیة، دعما للحفظ  مع ثقافات استخدام الحیاة الب  محاذاتھا الصید السیاحي حیثما ومتى كان ذلك ممكنا، إذا ما تمت  

.المجتمعي، ووفقا لإلدارة الوطنیة المنظمة القائمة على العلم  
 

83الوثیقة   
ألطراف في اتفاقیة االتجار الدولي جل ا تحدید األنواع المعرضة لخطر االنقراض أل 

باالنقراض بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة    

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

األمانة إلى االحتفاظ  توصي السنغال وغامبیا ولیبیریا والنیجر ونیجیریا باعتماد مشروع قرار جدید من شأنھ أن یوجھ 
دى  بقاعدة بیانات لألنواع المصنفة على أنھا مھددة باالنقراض بشدة أو مھددة باالنقراض أو ضعیفة في القائمة الحمراء ل 

اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع  حسب   كل نوع تم تحدیده  حالة  كذلك ادراجو  التحاد الدولي لحفظ الطبیعة والموارد الطبیعیة
ویوصي المؤیدون أیضا باعتماد مشاریع مقررات تھدف إلى وضع  . باتات البریة المھددة باالنقراضالنالحیوانات و

. بالدعم التقني في إعداد مقترحات اإلدراج  المطالبةإجراء یمكن من خاللھ للجان الحیوانات والنباتات أن تزود األطراف   
 

................................................................................................................................. ...............   توصیة
 

ینبغي لألطراف أن ترفض القرار المقترح ومشاریع المقررات. إن رغبة المؤیدین في ربط فئات األنواع  رفض.  
تفاقیة  ال قوائم الحیوانات والنباتات البریة  والموارد الطبیعیة ب الواردة في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة  

مبرر. ومعاییر إدراج األنواع في فئات القائمة الحمراء لیست    أمر غیر التجارة الدولیة في األنواع المھددة باالنقراض 
تات البریة المھددة  ھي نفسھا معاییر إدراج األنواع في مالحق اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنبا 

المؤیدون متاحة بسھولة على   یطالب بھا. وعالوة على ذلك، فإن المعلومات التي  9.24باالنقراض الواردة في القرار 
شبكة اإلنترنت، وإن لم تكن موجودة في قاعدة بیانات واحدة تحتفظ بھا األمانة العامة. ومن شأن مطالبة األمانة  

  .لمعلومات المتاحة بسھولة لجمیع األطراف أن یھدر موارد األمانة وقدراتھا القیمةبإنشاء وصیانة قاعدة بیانات ل
وترتبط مشاریع المقررات بالقرار المقترح، ومن ثم ینبغي رفضھا بالمثل. وتشجع األطراف على ضمان أن جمیع  

مقررات غیر ضروریة. وكما  األطراف لدیھا القدرة على االمتثال للتنسیق السلیم لمقترحات األنواع، ولكن مشاریع ال
) یتوخى  19قرار جدید بشأن بناء القدرات، إذا اعتمده مؤتمر األطراف أي (أو  3.4یعترف المؤیدون، فإن القرار  

. بالفعل الحاجة إلى التعاون التقني في المسائل المتعلقة باالتفاقیة   
 

87.1الوثیقة   
)17في مؤتمر األطراف  المنقح(  9.24التعدیالت المقترح إدخالھا على القرار   

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

لھا منذ   األطراف في اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراضیجدر اإلشارة الى أن 
تقترح بوتسوانا وزمبابوي وإسواتیني وكمبودیا ونامیبیا  و فترة طویلة مصلحة في تأمین سبل العیش واألمن الغذائي، 

لیشمل سبل العیش واألمن الغذائي بوصفھما عاملین یجب أخذھما في االعتبار في مقترحات تعدیل   24.9تعدیل القرار  
. اتملحقال  
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یشیر في الدیباجة إلى أن المقررات المدرجة في قائمة اتفاقیة االتجار الدولي    9.24وعلى الرغم من أن القرار  دعم. 

بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض ینبغي أن تأخذ في االعتبار العوامل االجتماعیة واالقتصادیة،  
ألطراف أن تعتمد التعدیالت المقترحة  فإن المعاییر البیولوجیة والتجاریة وحدھا مدرجة في مرفقات القرار. وینبغي ل 

التي تھدف إلى السماح لألطراف بضمان أال تؤدي مقررات إدراج اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات  
البریة المھددة باالنقراض إلى آثار سلبیة على سبل العیش والحفظ. وبدون النظر في ھذه العوامل االجتماعیة  

كانت كذلك) ضارة بجھود الحفظ. إن إدراج مثل ھذه العوامل  قد  مكن أن تكون قرارات اإلدراج (وواالقتصادیة، ی 
الجدیدة لن یقوض المبادئ العلمیة التفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض بل  

. من تأثیر حفظھاذلك  سیحسن   
 

88الوثیقة   
  التي تلقتھا حكومة اإلیداع بعدات  ملحقعلى ال  المطبقةئل المتعلقة بالتعدیالت  الرسا 

18مؤتمر األطراف  اجتماع    انعقاد  
مؤتمر األطراف     

 ملخص ............... .................................................................................................................................
 

حفظات بعد تعدیل شروح  المسائل الجدیدة المتعلقة بما إذا كان یمكن لألطراف أن تبدي ت بمناقشة   88الوثیقة  تقوم 
  18نطاق ھذه التحفظات، إذا كان مسموحا بھا؛ وما إذا كانت التحفظات التي أدخلت بعد مؤتمر األطراف  اإلدراج؛  

صحیحة. وتشرح األمانة أیضا األساس المنطقي الذي اتبعتھ لتحدیث اإلشارات    2بعد تعدیل التعلیق التوضیحي  
وتناقش اآلثار المترتبة على التفسیرات المختلفة فیما یتعلق بأثر تحدیث تلك    2  التعلیق التوضیحيإلى القرارات في 

من شأنھا أن تساعد في منع   4.25والقرار    4.6والقرار   11.21تقترح األمانة تعدیالت على القرار  كما  المراجع.  
. القضایا المماثلة التي قد تنشأ في المستقبل  

 
................................................................................................................................. ...............   توصیة

 
ینبغي لألطراف أن تعتمد التعدیالت الموصى بھا على القرارات. وتوضح التعدیالت   رفض جزئي. /  ئيجز دعم 

) یجب أن  2إشارات إلى القرارات أو المقررات. ( التعلیق التوضیحيتضمن ی ) ینبغي أال  1بشكل ھام ما یلي: ( 
تتضمن التعدیالت المقترحة على القرارات المشار إلیھا في التعلیق التوضیحي اقتراحا بالتعدیل عمال بالمادة  

) یجوز لألطراف أن تبدي تحفظات صحیحة  3وفقا لذلك. (  التعلیق التوضیحي الخامسة عشرة لتحدیث اإلشارة في 
تستبعد    التعلیق التوضیحي ) التحفظات على التعدیالت على 4. و( التعلیق التوضیحيالمدخلة على  على التعدیالت 

قبل التعدیل.    التعلیق التوضیحيالتعدیل فقط من التطبیق على الطرف المتحفظ. یظل الطرف ملزما بنسخة 
. ایا الجدیدةوتوصیات األمانة العامة منطقیة وتشكل أفضل سبیل للمضي قدما في معالجة ھذه القض   

 
بشأن    18ینبغي لألطراف أن ترفض استنتاج األمانة بأن التحفظات التي أبدتھا بعد مؤتمر األطراف  ف ومع ذلك، 

غیر صحیحة. ومن الواضح أن ھذا التفسیر غیر عادل ومن شأنھ أن یؤدي إلى سوء إدارة    2  التعلیق التوضیحي
دون استخدام    –بشكل غیر صحیح   2التعلیق التوضیحي  االتفاقیة. وفي الواقع، تعترف األطراف بأنھا عدلت 

ولكنھا ال تسمح لألطراف المتحفظة بالتعویض عن ذلك اإلجراء   –اإلجراء الوارد في المادة الخامسة عشرة  
الخاطئ بإبداء تحفظات عمال بالمادة الخامسة عشرة. وكما تالحظ األمانة، فإن التعدیالت المعتمدة في مؤتمر  

ات... وحرمان األطراف من فرصة  ملحقتعدل فعلیا االلتزامات بموجب النص الملزم قانونا في ال "   18األطراف 
إبداء تحفظات كما ھو الحال عادة مع التعدیالت التي تجرى وفقا للمادتین الخامسة عشرة والسادسة عشرة". ومن  

والحل  . ات ملحقظات بعد تعدیل ال شأن ھذه النتیجة أن تدوس على الحقوق السیادیة لجمیع األطراف في إبداء تحف 
التعلیق  األفضل ھو االعتراف بصحة التحفظات المتنازع علیھا من حیث نطاق التعدیل ذي الصلة، وتعدیل 

إلزالة اإلشارة إلى القرارات، والسماح بإدخال تحفظات جدیدة من خالل   20في مؤتمر األطراف   2  التوضیحي 
.رغبت أي أطراف في إدخالھا  في حالة اإلجراءات العادیة   
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