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

تاريخياً، يتواجد الببغاء الرمادي األفريقي يف دول غرب ووسط أفريقيا 

يف الغابات اإلستوائية الرطبة واألرايض املنخفضة.

تناقصت مجموعاته بشكل كبري نتيجة للتجارة بها حية كطيور  حالياً 

رفقة، وبسبب تدمري وتجزئة موائله.

تناقصت من 50 إىل 90٪ يف  أن مجموعاته قد  إىل  التقديرات  وتشري 

بعض دول انتشاره وقد انقرض يف البعض اآلخر من هذه الدول.

إجتامعية  طيور   Psittacus عائلة   من  الرمادي  الببغاء  طيور  تعترب 

وذكية جداً، ويعرف عنها تجمعها عىل شكل مجموعات كبري تجثم عىل 

اغصان األشجار باحثة عن غذائها )الفاكهة، الجوز ، البذور(.

كل  وعىل  سنة،   15.5 حوايل  األفريقية  الرمادية  الببغاوات  وتعيش 

األحوال فإن معدل تكاثرها منخفض.

بيوض   5 إىل   3 من  الكبرية  األشجار  تجاويف  يف  األنثى  تبيض  عموماً 

الفراخ  من   2-1 لــ  تتم  الفقس  عملية  ونجاح  استكامل  لكن  سنوياً، 

فقط سنوياً.

الببغاء  )كتاكيت(  لفراخ  اإلجتامعي  السلوك  فإن  ذلك،  إىل  إضافة 

الرمادي األفريقي يجعلها هدفاً سهالً إلنتزاعها من أعشاشها من قبل 

التجار لبيعها كطيور رفقة.   

يكمن وراء ارتفاع سعر الببغاء الرمادي كطيور رفقة قدرته غري العادية 

عىل التعلم الصويت والحفظ. إنها انواع صوتية جداً وقدرتها عىل تعلم 

وتقليد لغة اإلنسان جعلها هدفاً للتجار.

املقرتح: CoP17 Prop. 19   مقدم من الغابون وآخرون

من   )Psittacus erithacus( األفريقي  الرمادي  الببغاء  نقل 

)I( إىل امللحق )II( امللحق

  Conf.9.24)ref.CoP16(, Annex Iوذلك وفقاً للقرار

حالة الحامية:
.............................................................................................. 

عام 1981 ونتيجة للتأثري املحتمل للتجارة عىل مجموعات طيور الببغاء 

األفريقي الرمادي يف ذلك الوقت فقد أُْدرِجت الدول األطراف إلتفاقية 

.)II( السايتس هذا النوع عىل امللحق الثاين

وكان هذا النوع هدفاً ملراجعات عديدة تتعلق بالتجارة التي يتعرض 

لها وأحدثها كان يف عام 2014.

بهذا  بالتجارة  الخاصة   )CITES( الــ  سجالت  مراجعة  إىل  وبالعودة 

النوع  لهذا  مصدرين  ثالث  أعىل  منشأ  أن  إىل  أشارت  فقد   ، النوع 

الكونغو  وجمهورية  غينيا  هم  مثانية  أعىل  أصل  من  سنغافورة  إىل 

الدميقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكان من الواضح مستويات 

مابني  التصدير  أن  املراجعة   هذه  بينت  كام  املستدام.  غري  التصدير 

1994 إىل 2003 والذي يتم سنوياً هو حصاد لــ %21 من مجموعات 

الببغاء الرمادي املوجودة يف الطبيعة )الربية(.

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

يعترب الببغاء األفريقي الرمادي هو ثالث أعىل أنواع الطيور التي تُجمع 

من الحياة الربية من أجل التجارة العاملية والتي تتناقص مجموعاتها يف 

مابني 14 إىل 18 دولة من دول املجال. وقد أُقر أن هذا التناقص مرتبط 

املقررة  الحصص  استخدام  سوء   )1 إىل  تعود  والتي  املفرطة  بالتجارة 

حالياً، 2( سوء اإلدارة، 3( سوء تنظيم التجارة، 4( تجاوز الحصص، 

C 5( استخدام موافقات مزورة، 6( اإلستخدام غري الصحيح للرمز
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أصلية  غري  نسخ  استخدام   )8 املرسوقة،  املوافقات   )7

للموافقات)فوتوكويب(، 9( اإلستخدام املتكرر للموافقات، ويعود ذلك 

إىل ضعف القدرات واملوارد للسلطات املعنية، وبالتايل مستوى عايل من 

التجارة غري القانونية بسبب ضعف اإلنفاذ،  كام أن هناك معدل موت 

عايل قبل التصدير بسبب العناية الضعيفة.

بالببغاء  بالتجارة  املتعلقة  القوانني  ضعف  أو  إنعدام  عن  نتج  كام 

أكرث  أن  إىل  تناقص مريع يف مجموعاته. إضافة  إىل  األفريقي  الرمادي 

األمريكية،  املتحدة  كالواليات  النوع،  لهذا  استرياداً  واألقاليم  الدول 

اإلتحاد األورويب والرشق األوسط  هي التي دفعت إىل جعله كطيور 

رفقة منزلية.

وإعتامداً عىل معطيات التجارة القانونية فقد قُِدَر أن 1.3 مليون ببغاء 

رمادي أفريقي قد تم تصديرها من دول اإلنتشار الطبيعي مابني عامي  

1975 و 2013. وبسبب ظروف النقل السيئة ونتيجة ملعدالت الوفيات 

التي وصلت إىل 40 إىل 60 % فقد أرتفع تقدير عدد الطيور املأخوذة 

من الطبيعة إىل 2.1 - 3.2 مليون ببغاء خالل تلك الفرتة.

يؤكد الصندوق الدويل للرفق بالحيوان عىل أن القيود غري الكافية عىل 

تجارة هذا النوع عرب السنوات الــ 40 املاضية قد عرَّض الببغاء الرمادي 

األفريقي إىل اإلستغالل الجائر .

البقاء  عىل  قدرته  يفقد  النوع  هذا  فإن  املوئل،  فقدان  جانب  إىل 

كمجموعة متكاملة طاملا التجارة الدولية مازالت موجودة 

IFAW توصيات األيفو
.............................................................................................. 

يحث األيفو الدول األطراف عىل دعم أي حامية إضافية للببغاء الرمادي 

األفريقي وبالتايل دعم مقرتح الغابون واآلخرين لنقل الببغاء الرمادي 

اتفاقية  من   )I( األول  امللحق  إىل   )II( الثاين  امللحق  من  األفريقي 

السايتس.
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