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)Loxodonta africana(  الفيل األفريقي 

www.ifaw.org

املقرتح: CoP17 Prop.14  واملقدم من ناميبيا

حذف الحاشية املتعلقة بجدولة مجموعة الفيلة األفريقية املوجودة يف 

ناميبيا يف امللحق الثاين )II( بحذف اإلشارة إىل ناميبيا يف هذه الحاشية.

توصية األيفو )IFAW(: رفض املقرتح

املقرتح: CoP17 Prop.15  واملقدم من ناميبيا وزميبابوي

تعديل اإلدراج الحايل ملجموعة Loxodonta Africana واملوجودة يف 

امللحق  إجراءات  تنفيذ  يكون  بحيث  الحاشية  بإزالة  وذلك  زميبابوي 

الثاين )II( غري مرشوطة.

 

توصية األيفو )IFAW(: رفض املقرتح

فاسو،  بوركينيا  بنني،  من  واملقدم   CoP17 Prop.16 املقرتح: 

 ، مايل  ليبرييا،  كينيا،  أثيوبيا،  تشاد،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية 

النيجر، نيجرييا،السنغال، سريالنكا، أوغندا.

 )I( األول  امللحق  إىل   Loxodonta Africana مجموعات  كل  إدراج 

الفيلة يف بوتسوانا وناميبيا وجنوب  وذلك من خالل نقل مجموعات 

.)I( إىل امللحق األول )II( افريقيا وزميبابوي من امللحق الثاين

توصية األيفو)IFAW(: دعم املقرتح

)الوثيقة  املحلية  األسواق  اغالق   -  CoP17 Doc. 57.2 املقرتح: 

مقدمة من أنغوال وآخرين(

تويص الوثيقة مبا ييل: 

ع  ترَُشِ التي  )خصوصاً  األطراف  وغري  األطراف  الدول  كل  تقوم  أن 

قانونية وجود أسواق محلية للعاج أو أي تجارة محلية بالعاج( بتعديل 

ترشيعاتها وإجراءات التنفيذ بحيث ميكنها من القيام وبالرسعة الالزمة 

من إغالق أسواقها املحلية التي تتاجر بالعاج سواًء الخام أو املشغول، 

أو أي تداول تجاري للعاج.

إغالق                      إىل  املؤدية  الجهود  كل  دعم    :)IFAW( األيفو  توصية 

أسواق تجارة العاج املحلية.
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املقرتح: CoP17 Doc. 57.3 - مخزونات العاج )الوثيقة مقدمة 

من دولة بنني(

 تويص الوثيقة مبا ييل: 

أن تقوم الدول األطراف بجرد مخزون العاج عىل أراضيها لدى حكوماتها 

السكرتارية  تُعلِم  الخاص حيث ميكن(، وأن  القطاع  )وجرد مخزونات 

عدد  إىل:  الجرد  قوائم  يف  تشري  وأن  عام،  كل  من  فرباير   28 قبل  بها 

القطع يف هذا املخزون وأوزانها وحالتها )إن كانت عىل شكل خام أم 

مشغولة ( ورموزها حسب كل قطعة، وفقاً ألحكام هذا القرار، وتحديد 

مصدر العاج، ومقارنة املخزون مع املخزون السابق وأسباب أي تغيري 

ملحوظ يف املخزون إن وجد.

وعىل كل األطراف التي لديها مخزون تحت سلطة الحكومة أن تقوم:

الهدف  ذات  اإلحتياجات  الفائض عن  املخزون  إتالف)تحطيم( كل  أ( 

)تطبيق(  إنفاذ  قوة  يف  ما  بطريقة  تفيد  التي  أو  والتثقيفي،  العلمي 

الترشيعات، وذلك بعد أخذ عينات لفحصها من أجل تحديد املصدر، 

وهدف اإلتالف هو منع دخول أي عاج إىل األسواق وإرسال رسالة قوية 

وواضحة بأن قتل الفيلة وتهريب العاج والتجارة غري القانونية به يجب 

أن تنتهي.

ب( وضع بروتوكول يدعم استمرار إتالف العاج والذي ميكن أن يصادر 

أو يجمع يف املستقبل. 

توصية األيفو)IFAW(: دعم، وحيث ميكن إتالف مخزونات العاج 

املقرتح: Cop17 Doc. 57.4 – التجارة بالفيلة الحية )وثيقة مقدمة 

من بوركينيا فاسو وآخرون(

تويص الوثيقة مبا ييل:

“ قيام كل دول مجال إنتشار الفيلة بوضع ترشيعات وإجراءات قابلة 

الحية،  بالفيلة  ضارة  أو  قانونية  غري  تجارة  أي  منع  بهدف  للتنفيذ 

للفيلة  واإلقالل من خطر أي أذى او تدهور صحة أو قسوة املعاملة 

الحية  بالفيلة  بالتجارة  يتعلق  فيام  أما  التجارة”.  جراء  من  الحية 

املأخوذة من الحياة الربية، يُطلب من الدول األطراف املوافقة عىل أن 

ومقبولني   مناسبني  اعتبارهم  ميكن  الذين  الوحيدين  املستلمني  يكون 

 Conf. القرار  أشار  )كام  الفيلة  هذه  رعاية  يُناسب  مبا  واملجهزين 

املتعلقة  اإلتفاقية، هي  6 من   )3( الفقرة   ,III للامدة  )طبقاً   )11.20

بربامج الحفظ يف املوقع أو مناطق آمنة يف املوائل الربية وضمن النطاق 

الطبيعي لألنواع( ماعدا حاالت النقل املؤقتة يف حاالت الطوارئ.

 res. 10.10 دعم هذه التعديالت الهامة :)IFAW(توصية األيفو

rev. Cop16(، واملتعلقة بتجارة الفيلة الحية.

البيولوجيا والتوزع:
.............................................................................................. 

الكبرية  املساحات  وتقع  دولة.   37 يف  األفريقية  الفيلة  توجد  حالياً 

من نطاق التواجد الدائم للفيلة يف مناطق من وسط ورشق وجنوب 

أفريقيا، لكن تََوزُع الفيلة أصبح أكرث هشاشة وتجزئة عرب القارة. كام ان 

اتجاه تطور املجموعات مختلف ومتباين )حيث أن بعض املجموعات 

أعداد  ر  وتُقدَّ يتزايد(.  و  ينمو  اآلخر  والبعض  ثابت  وبعضها  ترتاجع 

الفيلة املتبقية يف أفريقيا ما بني 450.000  و 550.000 فيل.
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حالة الحامية: 
.............................................................................................. 

 CITES يف عام 1989 أُدرج الفيل األفريقي يف امللحق األول إلتفاقية

وذلك بعد تَراُجْع درامي ملجموعاته بسبب الصيد من أجل العاج وذلك 

خالل مثانينات القرن املايض. ويف عام 1997 نُقلت مجموعاته املوجودة 

يف بوتسوانا وناميبيا وزميبابوي إىل امللحق الثاين )II(. ويف عام 1999 

تم بيع 49 طن من العاج إىل اليابان دفعة واحدة، يف عام 2000 نُقلت 

 ،)II( مجموعة الفيلة املوجودة يف دولة جنوب افريقيا إىل امللحق الثاين

يف CoP14  عام 2008 تم املوافقة عىل بيع 108 طن مرتي من العاج 

من بوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا.

وقد بيع العاج إىل الصني واليابان يف مزاد علني يف نوفمرب 2008 عىل 

توسع  تلبية  عىل  األول  باملقام  للعاج  الحايل  الطلب  يرتكز  دفعتني، 

السوق يف الصني.

عواقب التجارة:
.............................................................................................. 

 تشري الدراسات الحالية لصيد الفيلة واتجاهات التجارة غري القانونية 

إىل إزدياد ثابت يف الصيد منذ 2006 حيث بلغت ذروتها عام 2011. 

من   2012 إىل   2010 مابني  عاجها  أجل  من  املقتولة  الفيلة  رَْت  وقُدِّ

ثابتة  الصيد  ُمعدالت  بقيت  بينام  سنوياً.  فيل   55.000 إىل   35.000

وغري  عالية  مستويات  بقيت عىل  عام  وبشكل  املجموعات،  بعض  يف 

التي  أفريقيا  ووسط  غرب  يف  الصيد  مستويات  وخصوصاً  مستدامة. 

كانت مدعاة للقلق الكبري. تشري التقديرات إىل أن بعض املجموعات 

استمرت  إن  القادمة  القليلة  السنوات  اإلنقراض خالل  ستواجه خطر 

موجة  أن  تقول  أراء  هناك  ذلك،  عىل  عالوة  هكذا.  الصيد  إتجاهات 

الصيد التي رضبت رشق أفريقيا، السيام تنزانيا وكينيا عىل مدى العقد 

املايض، فإنها تتجه جنوباً، وبالتايل ستكون مجموعات جنوب أفريقيا 

تحت خطر متزايد. خصوصاً إذا عرفنا أن جنوب أفريقيا هي موطن لــ 

%60 تقريباً من مجموعة الفيلة األفريقية.

بالنظر إىل اتجاهات الصيد الحالية والتجارة غري املرشوعة الهادفة إىل 

تلبية أسواق الرشق األقىص )السيام الصني(، فضالً عىل ظهور مجموعة 

من  تتمكن  لن  واملنظمة  القانونية  التجارة  إن  تقول  التي  األدلة  من 

الوصول  صعوبة  مدى  نقدر  يجعلنا  ذلك  كل  األسواق،  طلبات  تلبية 

إىل ما يسمى “تجارة مسيطر عليها مبا يخص الفيلة مبا يف ذلك العاج”  

أو “إنشاء سوق مبيعات مفتوحة لعاج الفيلة” ومهام كانت املربرات 

االستغالل  من  األفريقية  الفيلة  تحمي  أن  شأنها  من  فليس  املزعومة 

املفرط بفعل  التجارة.
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:)IFAW(توصيات األيفو

يف  األطراف  الدول  )األيفو(  بالحيوان  للرفق  الدويل  الصندوق  يحث 

اتفاقية CITES الرتكيز عىل تقييم وتحديد أولويات احتياجات الحفاظ 

عىل الفيلة يف أفريقيا واستخدام وتعزيز اآلليات املوجودة كخطة عمل 

لدعم   )AEF( األفريقي  الفيل  وصندوق   ،)AEAP( األفريقي  الفيل 

هذه األولويات، وزيادة الرتكيز عىل ذلك بعيداً عن املفاوضات املثرية 

 CoP17 Prop.14 املقرتحني   )IFAW( األيفو  يعارض  لذلك  للجدل. 

كل  لضم   CoP17 Prop.16 املقرتح  ويدعم   and CoP17 Prop.15

.) I ( إىل امللحق األول  Loxodonta africana مجموعات

وإذ يالحظ الـــ )IFAW( أنه ونظراً ألزمة الفيلة الحالية بسبب الصيد 

غري املرشوع، إىل جانب التقدم الضعيف يف وقف الطلب العاملي عىل 

العاج، فإنه من الرضوري تعزيز إجراءات الحامية ملجموعات الفيلة يف 

الحياة الربية.

الكثرية  اإليجابية  الدولية  والجهود  العاملي  الوعي  إزدياد  من  بالرغم 

التي تلفت اإلنتباه إىل أزمة الفيلة. إال أن الصيد والتجارة غري القانونية 

املرتبطة به مازالتا تستمر تصعيداً.

وبحد ذاته فإن قرار جدولة جميع مجموعات الفيلة مرة أخرى عىل 

امللحق األول )I( لن يؤدي بالرضورة إىل انخفاض الصيد غري املرشوع 

الطويل  املدى  عىل  القرار  هذا  مثل  نتائج  لكن  القصري،  املدى  عىل 

سيكون إرسال رسالة تحذيرية قوية لكل من املستهلكني والتجار غري 

القانونيني واملهربني.

 CoP17 Doc. 57.2 الوثائق  تدعم   )IFAW( األيفو  أن  إىل  إضافة 

بجرد  )القيام   CoP17 Doc. 57.3و املحلية(،  العاج  اسواق  )إلغالق 

 Cop17 Doc.و الحكومات(،  تحت سيطرة  الواقعة  العاج  مخزونات 

57.4 )منع التجارة غري القانونية يف الفيلة الحية(.


