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)Ceratotherium simum simum( وحيد القرن األبيض الجنويب

www.ifaw.org

توصية األيفو)IFAW(: رفض املقرتح

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

األرايض  يف  يتواجد  عاشب  حيوان  هو  الجنويب  األبيض  القرن  وحيد 

العشبية )السافانا( أو الشجريية اإلستوائية أو شبه اإلستوائية يف عدة 

محميات طبيعية يف جنوب أفريقيا، ناميبيا، زميبابوي، سوازيالند وكينيا. 

يعترب وحيد القرن ثاين أكرب الثدييات الربية )عىل اليابسة( بعد الفيلة. 

حياة  تكون  حيث  معقدة  إجتامعية  تركيبة  الحيوانات  هذه  ولدى 

البالغني اكرث إجتامعية من الذكور التي تكون إنعزالية  اإلناث وأشباه 

إىل حد كبري. 

يعيش حيوان وحيد القرن إىل عمر يصل إىل 50 عاماً، مع فرتة حمل 

تصل إىل 16 شهراً وتلد األنثى عجالً واحداً كل 2 إىل 3 سنوات. حالياً 

يوجد حوايل 20000 فرداً من وحيد قرن يف الحياة الربية.

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

 )I( األول  امللحق  يف  القرن  وحيد  أنواع  كل  إدراج  تم   1977 عام  يف 

القرن  بوحيد  العاملية  التجارة  أنواع  كل  وُمنعت   CITES الـ إلتفاقية 

أو منتجاته. 

يف عام 1994 تم نقل املجموعة املوجودة يف جنوب أفريقيا إىل امللحق 

القبول  بعد  الحية  الحيوانات  بتجارة  فقط  يسمح  لكن   ،)II( الثاين 

تصدير  وكذلك  إليها.  ستُْنَقل  التي  الجهات  أو  الدول  عىل  واملوافقة 

تذكارات الصيد.

امللحق  إىل  سوازيالند  يف  املوجودة  املجموعة  نقلت   2004 عام  يف 

الثاين )II(، لكن يسمح فقط بتصدير الحيوانات الحية وتصدير كمية 

محدودة من تذكارات الصيد طبقاً لحصص سنوية معينة.

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

جنوب  يف  وخاصة  األخرية،  السنوات  يف  القرن  وحيد  صيد  تزايد  لقد 

أفريقيا وزميبابوي وكينيا، وذلك بسبب اإلرتفاع الرسيع إلسعار قرون 

وحيد القرن يف السوق السوداء.

يف  القرن  وحيد  من  حيوان   13 إصطياد  توثيق   2007 عام  يف  تم 

إىل  عام 2011  فيها  إصطياده  تم  الذي  العدد  أفريقيا، ووصل  جنوب 

448 حيوان، وإىل 1215 حيواناً يف عام 2014، اي أن النسبة ارتفعت 

%9000 خالل السنوات العرش األخرية. أما بالنسبة لألسعار فقد كان 

العاج يرتاوح من 250 إىل 500 دوالر/  الواحد من قرون  الكيلو  سعر 

كيلو يف تسعينيات القرن املايض، بينام وصل اليوم إىل مابني 60.000 - 

100.000 دوالر/كيلو.

املقرتح: CoP17 Prop. 7 ، واملقدم من قبل سوازيالند

تغيري الحاشية املوجودة املتعلقة مبجموعة وحيد القرن األبيض 

الثاين  امللحق  يف  واملدرجة  سوازيالند  يف  املوجودة  الجنويب 

واملصادق عليها يف عام 2004 يف مؤمتر األطراف الثالث عرش 

بقرون  وقانونية  محدودة  بتجارة  يُسمح  بحيث   ،)CoP 13(

وحيد القرن التي ُجِمَعت نتيجة للموت الطبيعي، أو التي تم 

التي  القرون  وكذلك  املحلية  الحيوانات  صيد  من  استعادتها 

الحصول عليها بطريقة غري مميتة من عدد محدود من  يتم 

حيوانات وحيد القرن األبيض الجنويب املوجودة يف سوازيالند. 



الطلب  تلبية  بهدف  قرونه  أجل  من  القرن  وحيد  حيوان  صيد  يتم 

الثمينة يف  من أجل إنتاج األدوية الطبية أو منتجات تذكارات الصيد 

مفهومة  األسواق  ديناميكيات  تكن  مل  قريبة(  فرتة  )وحتى  آسيا. هذا 

بشكل جيد. لكن املسوحات األخرية التي أجريت عىل األسواق ألقت 

الجغرافيا  الطلب سواء من حيث  ديناميكية  تباين  الضوء عىل  بعض 

بتفضيالت  املتعلق  األخري  املسح  يف  مثالً  )الدميوغرافية(.  السكان  أو 

الصينيني والغرب، فقد ظهر تباين هام يف استخدام األدوية الصينية يف 

معالجة األمراض الحالية. 

تنفيذ  يتم  ليك  السوق  لديناميكية  أوسع  لفهم  ماسة  حاجة  هناك 

اسرتاتيجيات فعالة يف كبح أسواق بيع قرون وحيد القرن. وحتى نصل 

إىل اسرتاتيجيات فعالة يف كبح الطلب عىل قرون وحيد القرن سيبقى 

وحيد القرن يُقتل.

هذا وقد وصلت التجارة بقرون وحيد القرن إىل أعىل مستوياتها منذ 

بدايات تسعينيات القرن املايض وحتى عام 2014 ، حيث قُدرَّت عدد 

 2000 الـــ  بحوايل  قانوين  غري  بشكل  بها  التجارة  تم  التي  الحيوانات 

حيوان. كام قُدر أن التجارة غري القانونية بقرون وحيد القرن إىل خارج 

العقد األول من  بدايات  أفريقيا بلغت 30 ضعفاً عام كانت عليه يف 

هذا القرن. أما فكرة أن املبيعات القانونية ميكن لها أن تَُغطي طلب 

األسواق فهي مغلوطة وال ميكن إثباتها. عىل العكس متاماً، يؤكد الخرباء 

أن التجارة القانونية سوف تزيد الطلب، وهذا ماسوف يسبب تداعيات 

سلبية عىل مجموعات وحيد القرن الربية.

إن مقرتح سوازيالند سوف يطيح بالجهود الدولية لحامية ماتبقى من 

مجموعات وحيد القرن الربية ولذلك يقرتح األيفو)IFAW( رفض هذا 

املقرتح.

IFAWتوصية األيفو
.............................................................................................. 

األيفو تعارض مقرتح سوازيالند رقم CoP17 Prop. 7 ، الذي تطلب 

القرن  وحيد  مجموعة  بإدراج  املتعلقة  املوجودة  الحاشية  تغيري  فيه 

املوجودة يف سوازيالند للحصول عىل موافقة لتجارة محدودة وقانونية 

يف قرون وحيد القرن.

www.ifaw.org
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