
منذ انعقاد المؤتمر الخامس عشر ألطراف اتفاقية السايتس، أقر عدد من المنتديات الدولية، مثل . 1
الجمعية العامة لإلنتربول ومؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو، 

البرازيل، في يونيو 2012، أقر اعتبار الجريمة ضد الحياة البرية جريمًة خطيرة.  فضالً عن 
ذلك، فقد تقرر أن الجريمة ضد الحياة البرية عادة ما تقترن بأنواع أخرى من الجرائم الخطيرة 

مثل الفساد وغسل األموال. ومن المعروف أيًضا أن تلك الجرائم ضد الحياة البرية تقوض 
استقرار المجتمع، وتؤجج الصراعات اإلقليمية، وتضعف من سطوة القانون، وتعوق التنمية 

االقتصادية، وتحرم المجتمعات من مواردها الطبيعية. هذا ويحث الصندوق العالمي لصون البيئة 
كافة الحكومات المشاِركة في المؤتمر السادس عشر ألطراف اتفاقية السايتس يحثها على أن 

تدرك الخطر الداهم الذي تشكله الجرائم ضد الحياة البرية ومدى الفشل الذي وصلت إليه أطراف 
معينة في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية السايتس، وهو ما سمح بدوره بوقوع كل تلك األضرار، 
بل وسمح في كثير من األحيان بانتشار الجريمة المنظمة. ولهذا يناشد الصندوق العالمي لصون 

الطبيعة كافة األطراف أن تلتزم بتعهداتها، وأن تحاسب األطراف األخرى في حالة عدم التزامها.

 يجب على أطراف اتفاقية السايتس أن تجدد تعهداتها تجاه المبادئ العلمية األساسية لالتفاقية، . 2
بما في ذلك احترام معايير إدراج أنواع معينة في الملحقين األول والثاني، إلى جانب ضرورة 

الخروج بنتائج عدم ضرر دقيقة.

يثني الصندوق العالمي لصون الطبيعة على نشر االتحاد الدولي لصون الطبيعة/شبكة مراقبة . 3
التجارة في الحياة الفطرية IUCN/TRAFFIC لتحليالتها الخاصة لمقترحات تعديل الملحقين 

األول والثاني، ويحث األطراف على أخذ نتائج هذه التحليالت في االعتبار عند صدورها.
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موقف الصندوق العالمي لصون الطبيعةالقضية المطروحة للمناقشةاألنواع / القضايا
الفيل األفريقي واآلسيوي

البند رقم 53.2.2

تقرير نظام معلومات تجارة األفيال: 
يشير هذا التقرير، مرة أخرى، إلى 
عدد من البلدان التي أخلت إخالال 

جسيًما بتعهداتها فيما يتعلق بتنفيذ خطة 
العمل لوضع ضوابط االتجار في عاج 

الفيل األفريقي )القرار رقم 13.26 
)الصادر عن المؤتمر بصيغته المعدلة 
في المؤتمر الخامس عشر لألطراف(، 

بما في ذلك االلتزام بتنظيم أسواق 
العاج المحلية فيما يتعلق بالقضاء على 

التجارة غير المشروعة في العاج.

تأييد االقتراح: يعتبر ذلك األمر هو القضية األساسية التي تحتاج أطراف اتفاقية السايتس إلى تناولها في 
المؤتمر السادس عشر لألطراف. إن أسواق العاج المحلية تفتقر إلى التقنين، أضف إلى هذا ضعف تدابير تنفيذ 
قوانين مكافحة التجارة في العاج في البالد التي يأتي منها والبالد التي يمر من خاللها والبالد التي يستهلك فيها، 

وهذان العامالن هما من بين أهم أسباب أزمة األفيال الحالية. وقد تعهدت األطراف بتصحيح األوضاع منذ 
المؤتمر الثالث عشر لألطراف الذي عقد في عام 2004، ووافقت في عام 2007 على خضوع البلدان المخالفة 
لتوصيات تعليق التجارة في األنواع المدرجة في اتفاقية السايتس. ولكن لم تلَق أحكام االلتزام تلك التنفيذ المنشود، 

كما أن معظم البلدان المشار إليها في تقرير نظام معلومات التجارة في األفيال قد تمت اإلشارة إلى تورطها في 
األمر خالل االجتماعات التالية لمؤتمر األعضاء واللجنة الدائمة. ينبغي أن تستعد األطراف الستخدام تقرير 

نظام معلومات التجارة في األفيال وغيرها من المعلومات ذات الصلة لتقييم امتثال البلدان بالقرار رقم 13.26 
)الصادر عن المؤتمر بصيغته المعدلة في المؤتمر الخامس عشر لألطراف( وأن توصي بتعليق التجارة في 

األنواع المدرجة في اتفاقية السايتس في تلك البلدان التي ال تشهد تقدًما في هذا الصدد.

الفيل األفريقي، 
 Loxodonta

africana
)المقترح 12(

تعديل القوائم الحالية للحيلولة دون 	 
حصول مزيد من المبيعات الدولية 

للعاج حتى بعد عام 2017 )بوركينا 
فاسو وكينيا(

المعارضة: يعارض الصندوق العالمي لصون الطبيعة مقترح حظر مبيعات العاج المشروعة إلى ما بعد عام 
2017، ألن ذلك سيؤدي إلى تسهيل التجارة الدولية في العاج دون وجود إشراف رقابي. يمكن أن يحدث ذلك 

ألن أي بلد تضم مناطق النتشار األفيال أو أي بلد مستهلك ستتمكن من إدخال تحفظات على الحاشية التي ستنجم 
عن هذا المقترح، وهو ما يعني أن تلك البلدان ستتمكن من التجارة بصورة مشروعة في العاج مع بعضها البعض 

خارج إشراف اتفاقية السايتس تماًما.

فضالً عن ذلك، فإن كال المقترَحْين سيؤدي إلى خلق جدل مثير للشقاق لن يجدي نفًعا في معالجة األسباب األكثر 
أهمية للصيد المحظور الحالي وأزمة التجارة غير المشروعة في العاج. ونتيجة لذلك، فإن الصندوق العالمي 

لصون الطبيعة يحث من قدم المقترَحْين على سحبهما.

وحيد القرن األفريقي 
واآلسيوي

البند رقم 54 
في جدول األعمال

تقرير مجموعة العمل المعنية بوحيد 
القرن التابعة للجنة الدائمة:

تتضمن التوصيات ما يلي:

إلزام فيتنام بأن تبلغ اجتماعات اللجنة 	 
الدائمة القائمة بشأن التقدم الذي 

أحرزته في التعامل مع التجارة غير 
المشروعة في قرن وحيد القرن؛ 

وضع استراتيجية خفض الطلب	 

تقرير األمانة العامة، وإرفاق تقرير 	 
من االتحاد الدولي لصون الطبيعة/

شبكة مراقبة التجارة في الحياة 
الفطرية بشأن  وضع حيوانات وحيد 

القرن األفريقية واآلسيوية وكيفية 
الحفاظ عليها والتجارة بها الذي 

تم تقديمه وفًقا للقرار رقم 9.14 
لمؤتمر األطراف )الصادر عن 

المؤتمر بصيغته المعدلة في المؤتمر 
الخامس عشر لألطراف( 

تأييد االقتراح:  يرى الصندوق العالمي لصون الطبيعة أن فيتنام لم تقم بمحاربة التجارة غير المشروعة في 
قرون وحيد القرن داخل البالد باعتباره العامل األساسي الذي يزيد أزمة الصيد المحظور الحالية في جنوب قارة 

أفريقيا، والذي يؤدي أيًضا إلى خسارة فيتنام آلخر ما لديها من حيوانات وحيد القرن األصلية. إن التقرير الذي 
قدمته فيتنام بشأن ما قامت به في مجال الحد من هذه التجارة غير المشروعة هو تقرير غير مقنع وال ُمَطْمِئن. 

يدعم الصندوق العالمي لصون الطبيعة وضع استراتيجية لخفض الطلب على قرون وحيد القرن. ويعتبر الملخص 
الذي تضمنه تقريُر مجموعة عمل وحيد القرن نقطة انطالق ممتازة لهذا العمل.

ينبغي أن تستعد األطراف الستخدام تقرير االتحاد الدولي لصون الطبيعة/شبكة  مراقبة التجارة في الحياة الفطرية 
وغيرها من المعلومات ذات الصلة لتقييم امتثال البلدان بالقرار رقم 9.14 )الصادر عن المؤتمر بصيغته المعدلة 
في المؤتمر الخامس عشر لألطراف( وأن توصي بتعليق التجارة في األنواع المدرجة في اتفاقية السايتس في تلك 

البلدان التي ال تشهد تقدًما في هذا الصدد.
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موقف الصندوق العالمي لصون الطبيعةالقضية المطروحة للمناقشةاألنواع / القضايا
وحيد القرن 

األبيض الجنوبي، 
 Ceratotherium

simum simum
)المقترح 10(

فرض تعليق مؤقت على صادرات 
الصيد التذكاري من جنوب أفريقيا 

وسوازيالند، على األقل حتى انعقاد 
المؤتمر الثامن عشر لألطراف )كينيا(

المعارضة:  يعارض الصندوق العالمي لصون الطبيعة هذا المقترح، ألنه في حالة الموافقة عليه، فإنه يمكن 
ألي بلد تضم مناطق النتشار حيوانات وحيد القرن أو أي بلد مستهلك أن تدخل تحفظات على الحاشية وهو ما 
يعني أن تلك البلدان ستتمكن من التجارة بصورة مشروعة في وحيد القرن ومنتجاته مع بعضها البعض خارج 
إشراف اتفاقية السايتس تماًما. وبأي حال من األحوال، وفي الوقت الذي يعتبر فيه ما ُيسمى بـ "الصيد الزائف" 

)االشتراك في الصيد التذكاري ألغراض الحصول على قرون وحيد القرن ألغراض التجارة( عامالً مساهًما 
في األزمة الحالية، فإنه لم يعد هو الدافع الرئيسي. قامت جنوب أفريقيا بحظر صادرات الصيد التذكاري إلى 

فيتنام، وتجري مشاورات في الوقت الحالي لضمان عدم وصول صادرات الصيد التذكاري هذه إلى فيتنام عبر 
بلدان أخرى. وفي الوقت الذي توجد فيه تحركات أخرى أمام جنوب أفريقيا للقيام بها، فإن اهتمام السايتس 

ينبغي أن ينصب على سوق االستهالك الرئيسي: فيتنام. وباإلضافة إلى ذلك، فإن هذا المقترح سيؤدي إلى جعل 
ملكية حيوانات وحيد القرن غير مجدية على الصعيد االقتصادي للمالكين من القطاع الخاص في جنوب أفريقيا 

باإلضافة إلى آثار سلبية على المدى الطويل للزيادة المستمرة في أعداد حيوانات وحيد القرن في تلك البلد.

قرش الطرف 
األبيض المحيطي، 

 Carcharhinus
longimanus

)المقترح 42(

إدراج في الملحق الثاني 
)البرازيل وكولومبيا 

والواليات المتحدة األمريكية(

تأييد االقتراح: بينما كان هذا النوع ُيعد في السابق من أكثر أسماك القرش في أعالي البحار وفرة ضمن النطاق 
الذي يعيش فيه، تشير بيانات الصيد المتاحة إلى تعرضه لنقص شديد، سواء في الماضي أو مؤخًرا. يتم استغالل هذا 
النوع بشكل مفرط عند تعرضه للصيد العرضي في العديد من المصائد السطحية في مختلف أنحاء العالم، حيث يتم 

نزع الزعانف واالحتفاظ بها نظًرا لقيمتها العالية في التجارة الدولية. إن إدراج هذا النوع في الملحق الثاني ضروري 
للمساعدة في وقف االنخفاض الكبير والمتواصل الناجم عن التجارة الدولية في الزعانف.

قرش المطرقة الصدفي 
 ،Sphyrna lewini
قرش المطرقة العظيم 

S. mokarran
قرش المطرقة األملس 

S. zygaena
)المقترح 43(

إدراج في الملحق الثاني )البرازيل 
وكولومبيا وكوستاريكا والدنمارك - 

نيابة عن االتحاد األوروبي واإلكوادور 
وهندوراس والمكسيك(

تأييد االقتراح: إن التهديدات التي يتعرض لها قرش المطرقة الصدفي في جميع أنحاء العالم تعود إلى التجارة 
الدولية في الزعانف والصيد العارض، والتي أدت إلى انخفاض تاريخي يتراوح بين 15-20% على األقل من 

المستويات القاعدية القياسية على مدار سلسلة زمنية طويلة المدى في العديد من المحيطات. واستناًدا إلى معدالت 
االستغالل، فإن هذا النوع من المحتمل أن يصبح مهدًدا باالنقراض ما لم يكن هناك تنظيم تجاري دولي يقدم 

حافًزا الستحداث أو تحسين إجراءات متابعة وإدارة لتوفير أساس لنتائج عدم الضرر واالكتساب القانوني.

تشترك أسماك قرش المطرقة العظيم وقرش المطرقة األملس في العديد من السمات الحياتية مع قرش المطرقة 
الصدفي، وتوضح تقديرات المخزون في شمال المحيط األطلنطي انخفاضات ملحوظة في مستويات مخزون 

هذه األنواع جميعها. وتعتبر زعانف قرش المطرقة الصدفي مجاالً للتجارة إلى جانب زعانف النوعين اآلخرين 
المقترحين هنا ألسباب كونها متماثلة في الملحق الثاني. 

 قرش اللياء،
Lamna nasus

)المقترح 44(

إدراج في الملحق الثاني )البرازيل 
وجزر القمر وكرواتيا والدنمارك - 

نيابة عن االتحاد األوروبي - ومصر(

تأييد االقتراح: يؤدي الطلب الدولي والتجارة في لحوم قرش اللياء وزعانفها عالية القيمة إلى تراجع 
أعدادها بصورة كبيرة. وتشير تقديرات المخزون انخفاضات تاريخية في أعداد أسماك القرش حتى 94%  من 

المستويات القياسية القاعدية )عام 1926( في شمال شرق األطلنطي. وقد أدى انهيار هذا المصيد في عام 
1960 إلى تحول الجهود إلى شمال غرب المحيط األطلنطي، والذي انهار بدوره في غضون ست سنوات. 

وانخفضت أعداد في شمال شرق األطلنطي بين 73-78% مقارنة بأعدادها عام 1961. وعلى الرغم من القيود 
المفروضة على عمليات الصيد فإن المخزون المستعاد كان محدوًدا. هناك حاجة إلدراج هذا النوع ضمن الملحق 

الثاني بسبب مدى االنخفاض في بعض المخزونات وكذا الطلب الدولي على هذا النوع.

 سمك منشار المياه العذبة
Pristis microdon

)المقترح 45(

نقل من الملحق الثاني إلى الملحق 
األول )أستراليا(

تأييد االقتراح: تم اقتراح إدراج هذا النوع في الملحق األول أثناء المؤتمر الرابع عشر لألطراف عندما تم 
إدراج باقي عائلة سمك المنشار في هذا الملحق. ولكنه ظل كما هو في الملحق الثاني بناء على طلب أستراليا 

بهدف السماح باستمرار التجارة في سوق األسماك. وقد توصلت أستراليا في الوقت الحالي إلى أن النشاط 
التجاري غير مستدام،  وهي تسعى لوضع هذا النوع في الملحق األول.

 سمكة شيطان البحر
Manta spp.

)المقترح 46، التعديل 1(

إدراج في الملحق الثاني )البرازيل 
وكولومبيا واإلكوادور(

تأييد االقتراح: أدت ضغوط الصيد المتزايدة المدفوعة بسبب التجارة الدولية في أسماك شيطان البحر إلى 
تراجع أعدادها بصورة كبيرة على مدار السنوات الماضية. فضالً عن ذلك، فهناك أدلة تشير إلى وجود عمليات 

صيد مكثفة في مناطق مستنزفة بالفعل في إندونيسيا وسيريالنكا، وهما اثنتان من أكبر مناطق صيد سمك شيطان 
البحر. هناك أعداد من سمك شيطان البحر تؤهلها بالفعل إلدراجها في الملحق األول. تحظى هذه األنواع بالحماية 

في مناطق قليلة، وال توجد إجراءات إدارة في تلك المناطق التي تضم أكثر مناطق لصيد سمك شيطان البحر. 
إن لم نبادر بوضع قانون يقنن التجارة الدولية، فإن كافة أنواع سمكة الشيطان ستكون مؤهلة عالمًيا لإلدراج في 

الملحق األول خالل المستقبل القريب.
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موقف الصندوق العالمي لصون الطبيعةالقضية المطروحة للمناقشةاألنواع / القضايا
شجر األبنوس في 
مدغشقر من نوع 

 Diospyros spp.
وشجر خشب الورد 

 من نوع
Dalbergia spp.

)المقترحان 58 و63(

تأييد االقتراح: شهدت هذه المجموعات من أنواع األشجار، ومنها أنواع مستوطنة، انخفاضات كبيرة إدراج في الملحق الثاني )مدغشقر(
وتدعو للحذر في مدغشقر، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى القطع غير المشروع لألشجار لصالح السوق الدولية 

بسبب القيمة العالية ألخشابها. وقد شجعت لجنُة النباتات مدغشقر على تقديم تلك المقترحات. ويعتبر تبني تلك 
المقترحات جزًءا مهًما ضمن الجهود المبذولة لمكافحة القطع غير المشروع لألشجار وإيقاف تدهور موائل تلك 

األشجار في تلك البلد.

شجر خشب الورد 
األسود وشجر خشب 
ورد جرانديلو وشجر 

خشب ورد هندوراس، 
 ،Dalbergia retusa

D.Granadillo و
 D. stevensonii

)المقترحان 61 و62(

تأييد االقتراح: كانت هذه األنواع موضع مقترحات في المؤتمر الرابع عشر ألطراف اتفاقية السايتس، عندما إدراج في الملحق الثاني )بيليز(
دعم الصندوق العالمي لصون الطبيعة إدراج النوع األسود ونوع جرانديلو في الملحق الثاني. وقدم اإلدراج 

الالحق لكل األنواع الثالثة بيانات تجارية أدت بدورها - إلى جانب المعلومات المقدمة الحًقا للجنة النباتات – 
أدت إلى تعزيز الحالة وإدراج جميع األنواع الثالثة في الملحق الثاني.

السالحف وسالحف 
 المياه العذبة

)المقترحات من 28 إلى 38(

متنوع: إدراج في الملحق الثاني، 
إدراج في الملحق الثاني بدون وجود 

حصة، أو النقل من الملحق الثاني إلى 
الملحق األول

التأييد المؤهل: تتبع هذه المقترحات بشكل عام نتائج ورش العمل اإلقليمية المتخصصة في سنغافورة 
والواليات المتحدة األمريكية بالنسبة إلى األنواع الموجودة في آسيا وأمريكا الشمالية على الترتيب، كانت أوالها 

جزًءا من العمل المستمر على السالحف اآلسيوية وسالحف المياه العذبة في لجنة الحيوانات. كما يشير الصندوق 
العالمي لصون الطبيعة إلى توصيات شبكة مراقبة التجارة في الحياة الفطرية الخاصة بتلك المقترحات ويحث 

 )Mauremys japonica على دعم المقترحات 28 و31 و32 )عدا الجزء الخاص بسلحفاة البرك اليابانية
و33 و34 و35 و37 و38.

 الدب القطبي
Ursus maritimus

)المقترح 3(

نقل من الملحق الثاني إلى 
الملحق األول

المعارضة: إن الدب القطبي ال تنطبق عليه المعايير الخاصة باإلدراج في الملحق األول في الوقت الحالي. 
بل إن أكثر التوقعات احترازية تشير إلى أن تلك المعايير لن تستوفى في أي إطار زمني وشيك لتبرير إدراجه 

في الملحق األول في هذا الوقت.  إن فقدان الموئل بسبب االحترار المناخي، وليس التجارة الدولية، هو المحرك 
الرئيسي وراء هذا االنخفاض المتوقع في أعداد الدب القطبي. يقر الصندوق العالمي لصون الطبيعة بأن هناك 
مخاوف بشأن إدارة وانخفاض بعض األعداد الفرعية للدببة القطبية. وبالرغم من ذلك، يمكن التعامل مع هذه 

المخاوف بشكل مالئم في إطار أحكام الملحق الثاني استناًدا إلى االتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية القائمة. إن 
الصندوق العالمي لصون الطبيعة يدعم بقوة العمل على األرض في كافة الدول التي تمثل مناطق انتشار للدببة 

القطبية بهدف تحسين حماية وإدارة هذا النوع، على سبيل المثال عن طريق توسيع قاعدة المعرفة والحد من 
الصراع بين البشر والدببة.

)IFS( وارد من البحر

) البند رقم 32 في 
جدول األعمال(

تأييد االقتراح: إن مشروع القرار المطروح للتبني هو ثمرة عامين من العمل المتواصل بين الدورتين. إن تبني قرار منقح
المقترح بعدم إصدار شهادات وارد من البحر IFS إال في حالة أن تكون بلد علم السفينة هي نفس بلد الميناء وأن 
يتم إصدار تصاريح التصدير في الحاالت األخرى إن هذا المشروع سيؤدي إلى حل قضية المسؤولية عن نتائج 
عدم الضرر. ويعتبر االستثناء الممنوح للسفن العارضة في ظل ظروف معينة أمًرا محدوًدا، ومن ثم ال يثير أي 

مخاوف.

نتائج عدم الضرر 
)NDFs(

)البند رقم 33 في 
جدول األعمال(

تأييد االقتراح: مر وقت طويل بالفعل على ضرورة تبني قرار بشأن مبادئ نتائج عدم الضرر. وتعتبر تبني قرار
المسودة المطروحة للتبني هي المرحلة األخيرة في العملية التي بدأت عام 2008 من خالل عقد ورشة عمل 

للخبراء بشأن الخروج بنتائج عدم الضرر في المكسيك عام 2008. كان النص محل مفاوضات مفصلة ومكثفة 
في اللقاء المشترك للجنتْي النبات والحيوان في دبلن عام 2012، حيث تمت الموافقة عليه باإلجماع. ويشير 
الصندوق العالمي لصون الطبيعة إلى االقتراحات االفتتاحية التي تم إجراؤها الحًقا بواسطة اإلطراف، ولكنه 

يحث األطراف على عدم السماح بمناقشة تفاصيل إعاقة تبني هذا القرار الهام.

االرتقاء بمستوى التعاون 
الخاص بالتحقق من 
التصاريح والشهادات

) البند رقم 35 في 
جدول األعمال(

تأييد االقتراح: تأتي مقترحات الصين بشأن التعامل مع التصاريح المشتبه بها أو المزورة لتمثل ممارسة تبني قرار )الصين(
جيدة ومنطقية، وينبغي أن تحظى بالترحيب.

اتفاقية السايتس وأسباب 
الرزق في المجتمعات 

المحلية

)البند رقم 19 في 
جدول األعمال(

تبني قرارات للقيام بمزيد من األعمال 
ومجموعة األدوات

تأييد االقتراح: يثني الصندوق العالمي لصون الطبيعة على بيرو لرعايتها لتلك العملية التي أدت إلى 
الحصول على نتيجة متوازنة في هذا الشأن.

لماذا نحن هنا
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