عـائـلـة الـــبــانــغــولــيــن
املقرتح COP17 Prop. 8 -12 :
نقل البانغولني من امللحق الثاين ( )IIإىل امللحق األول ( )Iمن
اتفاقية CITES
وذلك يف مؤمتر األطراف السابع عرش إلتفاقية الــ CITES
خمسة مقرتحات منفصلة قُدمت لألنواع الثامنية

توصية األيفو  : IFAWدعم املقرتح
البيولوجيا والتوزع :

..............................................................................................
أنواع البانغولني هي ثدييات صغرية إىل متوسطة الحجم ،وهي
الثدييات الوحيدة املغطاة بالحراشف ،وتتواجد يف أماكن عديدة من
آسيا وأفريقيا .عدد أنواع البانغولني مثانية (أربعة يف آسيا وأربعة يف
أفريقيا).
تعترب كل أنواع البانغولني من آكالت الحرشات ،تستخدم مخالبها
القوية للوصول إىل غذائها من الحرشات (النمل والرتميت وغريها)
والسنتها الطويلة اللزجة لتناولها .وهي حيوانات ليلية ،تعيش غالباً
بشكل انفرادي(منعزل) ،تنام يف الجحور وفراغات األشجار طيلة النهار.
تعترب أنواع البانغولني حساسة لإلستغالل الجائر بسبب  )1طول فرتة
الحمل ووالدتها لفرد واحد طيلة هذه الفرتة ،وكذلك  )2بسبب عدم
توفر طريقة فعالة للدفاع عن نفسها من املفرتسني حيث تعتمد يف
دفاعها ضد اإلفرتاس عىل التكور لتأخذ شكل كرة منيعة وتعترب هذه
الوسيلة غري فعالة نسبياً مام يسهل نسبياً عملية إفرتاسها من قبل
مفرتساتها.
يعترب البانغولني من الحيوانات املرغوبة جدا ً بسبب لحمها وحراشفها
ونتيجة لذلك فقد أصبحث أكرث الثدييات تعرضاً للتجارة غري القانونية
يف العامل.
تعترب حراشف البانغولني (يف الكثري من الثقافات اآلسيوية) عالجاً
للعديد من األمراض مبا فيها أمراض الجلد والكبد.
كام يعترب لحم البانغولني طعاماً شهياً وتناوله يعترب متيزا ً.

حالة الحامية :

.....................................................................................................
كل أنواع البانغولني مدرجة يف امللحق الثاين ( )IIمن اتفاقية السايتس
منذ عام  ،1994إضافة إىل أن مؤمتر األطراف أقر يف إجتامعه عام 2000
عدم وجود أي حصة تصدير ( )Zero export Quotasللتجارة بالنسبة
لألنواع اآلسيوية األربعة.
أنواع البانغولني محمية بالقوانني الوطنية يف معظم دول اإلنتشار،
لكن هناك نقص يف تفعيل هذه القوانني ،كام أن العقوبات غري الرادعة
أفقدت هذه القوانني أهميتها يف العديد من الدول.
إضافة إىل ذلك ،وبينام ال ميكن لتجارة األنواع اآلسيوية أن تكون
قانونية يف ظل عدم وجود أي حصة للتجارة (.)Zero Quotas
والبد من اإلشارة اىل صعوبة متييز األنواع التي تعود إليها الحراشف
املعزولة واملطحونه دون العوده إىل فحص املادة الوراثية (الفحص ذو
تكلفة عالية) .لهذا فإن طريقة املراقبة الحالية تسبب اإللتباس ملوظفي
الجامرك الذين اليستطيعون تحديد األنواع التي يتم التجارة بها.

عواقب التجارة :

.....................................................................................................
تتعرض مجموعات البانغولني املوجودة يف الصني وفيتنام إىل تدهور
كبري نتيجة للصيد من أجل لحومها ،حتى أنها إ ُعتربت يف بعض املناطق
منقرضة تجارياً ،ووفقاً للقوائم الحمراء لألنواع املهددة باإلنقراض
الصادرة عن اإلتحاد الدويل لحامية الطبيعة ( )IUCNفقد صنف
كال النوعني يف هاتني الدولتني (مهدد جدا ً باإلنقراض) “Critically
.”Endangered
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ونتيجة إىل تناقص أعداد البانغولني يف هاتني الدولتني يقوم املهربون مجموعات كاملة خالل الجيل القادم
بجلب الحيوانات من مناطق أخرى من جنوب رشق آسيا وشبه القارة
الهندية لتلبية الطلب يف أسواق الصني وفيتنام.
توصيات الصندوق الدويل للرفق بالحيوان IFAW
حيث يتم سنوياً مصادرة شحنات تحتوي عىل أطنان من اللحوم .....................................................................................................
املجمدة والحراشف وذلك من قبل الهيئات الجمركية.
يحث األيفو الدول األطراف إىل دعم أي حامية إضافية لكل األنواع
أما النوعني اآلسيويني اآلخرين فهام مصنفني وفقاً للقوائم الحمراء الثامنية من البانغولني ودعم املقرتحات الخمسة لنقل أنواع البانغولني
لألنواع املهددة باإلنقراض يف اإلتحاد الدويل لحامية الطبيعة ( )IUCNمن امللحق الثاين ( )IIإىل امللحق األول ( )Iمن اتفاقية السايتس
عىل أنهام (مهددين باإلنقراض) نتيجة لنفس املخاطر التي تتعرض لها.) CITES ( .
ومع تضاؤل مجموعات األنواع اآلسيوية فقد اتجه الطلب إىل األنواع
األفريقية ،والدليل أن مصادرة شحنات تحتوي عىل أطنان من حراشف
البانغولني ذات املنشأ األفريقي واملتجه إىل آسيا أصبح حدثاً عادياً يف
السنوات القليلة املاضية .يضاف إىل ذلك حصول بعض التجارة القانونية
باألنواع األفريقية.
أما تصنيف اإلتحاد الدويل لحامية الطبيعة لألنواع األفريقية فقد كان
"هشاً" “ ”Vulnerableوخصوصاً بسبب ارتفاع الصيد تلبية لألسواق
اآلسيوية.
خالل العقد املايض :أكرث من مليون فردا ً من البانغولني تم جمعها من
الربية وتم التجارة بها بشكل غري قانوين.
ونظرا ً ألن البانغولني هي ثدييات بطيئة النمو ،وألن معدل القتل
الحايل هو معدل غري مستدام إطالقاً فيتوقع أن يؤدي ذلك إىل فقدان
www.ifaw.org

