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اكتوبر  2022 ملخص

مقترحات األنواع

CoP 19



 : السادة المندوبون والزمالء األعزاء

بالنیابة عن منظمات األعضاء في شبكة بقاء األنواع، وھي شبكة عالمیة ملتزمة بتطویر  
، یسعدني أن أطلعكم على موجز شبكة بقاء األنواع ،   CITESوتنفیذ وإنفاذ اتفاقیة سایتس 

و ھو ملخص وتحلیل للمقترحات ووثائق العمل التي یتعین النظر فیھا في االجتماع التاسع  
 . CITES (CoP19)عشر لمؤتمر األطراف في 

یعد االجتماع التاسع عشر لمؤتمر األطراف في بنما، البلد المضیف لنا، بأن یكون اجتماًعا  
وثیقة   140ا لمستقبل االتفاقیة واألنواع التي تخدمھا. سیناقش األطراف أكثر من حاسمً 

واقتراًحا بشأن األنواع، تغطي قضایا ذات أھمیة حاسمة في وقت تواجھ فیھ الحیوانات  
والنباتات البریة في العالم ضغوًطا غیر مسبوقة، وذلك نتیجة على وجھ الحصر األنشطة  

الموجز سیوفر لألطراف سھولة الوصول إلى المعلومات التي البشریة. نحن نرى أن ھذا 
 یحتاجونھا، وذلك لتسھیل نقاش مستنیر وللوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

)  CoP19نحن نشجع ممثلي األطراف على االستفادة من مؤتمر األطراف التاسع عشر(
ذه االتفاقیة منذ ما یقرب  لتعزیز الجانب اإلیجابي للحیاة البریة واألشخاص الذین كانت لھم ھ

عاًما. نأمل أن تعزز القرارات التي تتخذھا االتفاقیة وتحسین احتماالت بقاء األنواع   50من 
 البریة، وحیثما یتعلق األمر بالتجارة الحیة، تعكس أھمیة ضمان رفاھیة كل عینة حیة.

یم المشورة  مستعدون لمقابلتكم شخصیًا لتقد SSNأنا وزمالئي في شبكة بقاء األنواع 
 CITESوتحلیل الخبراء طوال االجتماع، لذا یرجى التواصل معنا في مؤتمر األطراف (

CoP19.( 

ونشید بجھودكم نیابة عن األنواع   CITES CoP19نتمنى لكم النجاح في مداوالتكم في 
 التي نسعى جمیعًا للحفاظ علیھا.

 

 

 

 Will Travers OBE 

 رئیس شبكة بقاء األنواع
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تحليل المقترحات المقدمة لتعديل الملحقين األول والثاني
2022 نوفمبر 25-14المقترحات المقدمة سوف يتم مناقشتها في مؤتمر األطراف التاسع عشر التفاقية سايتس، مدينة بنما، جمهورية بنما، 

تم إعدادها بواسطة شبكة بقاء األنواع
بالنباتات الخاصة اللجنة PC= ،بالحيوانات الخاصة اللجنة AC=اللجنة الدائمة، SC=مؤتمر األطراف،  Cop=قرار مؤتمر األطراف،  RC=االختصارات المستخدمة

SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 
:دعم االقتراح

)  ٪65) 38 أصل من 25اتجاهات مجموعات األعداد تتناقص أو غير معروفة في  •
.من دول النطاق

في مجموعات األعداد ؛ النوع معرض لالنقراض بسبب" ملحوظ جدا"انخفاض  •
).عجل واحد كل عامين(بطء النضج والفترات الطويلة بين الوالدات 

.اجالصيد الجائر على نطاق واسع والتجارة المشروعة وغير المشروعة في الع •
فهي بشكل . ينحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكالمنحوتات العاجية من فرس النهر ت •

خضع عام أرخص ويمكن الحصول عليها بسهولة أكثر بالمقارنة بعاج الفيل وال ت
.للقيود على التجارة مثل عاج الفيل

  الفقرة ،(الثانية للمادة استنادا)يستوفي معايير اإلدراج بالملحق األول بقائمة سايتس
 .(17 األطراف مؤتمر مراجعة) 9.24 األطراف مؤتمر وقرار االتفاقية؛ من 1

C، فقرة 1 الملحق
لنوع في انخفاض ملحوظ في حجم مجموعات األعداد ل –النوع بالتجارة الدولية يتأثر 

)  دل اإلنتاجانخفاض مع(قابلية عالية للتعرض لالنقراض إما بعوامل داخلية  –البرية 
)فقدان الموائل، تدهور الموائل وتجزئتها(أو العوامل الخارجية 

 حيث ؛ (النطاق دول من دولة 38) الكبرى الصحراء جنوب :مناطق االنتشار •
.وموريتانيا وليبيريا وإريتريا ومصر الجزائر في النوع انقرض

  ؛ (2017االتحاد الدولي لصون الطبيعة (لالنقراض  معرض النوع :التعداد •

٪ ، حدوث انخفاض على مدى ثالثة 30 ≤، 130000-115000 األعداد
.أجيال

 انفقد ؛ والعاج اللحوم لتجارة المنظم وغير المشروع غير الصيد :التهديدات •
وتجزئتها الموائل تدهور ، الموائل

 خام عاج / أسنان معظمها ، عينة 77579 :2018-2009 :التجارة الدولية •
  الدول أن حيث ، %73بنسبة العينات التجارية منها  ،  عاجية ومنحوتات
  مصدرةال والدول ، وفرنسا األمريكية المتحدة الواليات هي الرئيسية المستوردة
  وهونغ نالصي هي التصدير إعادة دول أن حين في ، وزامبيا تنزانيا هي الرئيسية
  بشكل تجارية ألغراض كجم 36113 بلغت العاج تجارة ان الى باإلضافة ؛ كونغ
  هي ةالمصدر الدول ،كونغ هونج مقاطعة و الصين هي المستوردة الدول ، رئيسي
  العينات من كجم 1000 إلى باإلضافة عينة 6000 من أكثر :وتنزانيا أوغندا
 في  ومصادرتها ضبطها تم ،عاجية ومنحوتات خام عاج / أسنان معظمها األخرى

2018-2009 من الفترة في دولة 48

:1اقتراح 

فرس النهر
Hippopotamus amphibius

يجر ، السنغال ، بنين ، بوركينا فاسو ، جمهورية أفريقيا الوسطى ، الغابون ، غينيا ، ليبيريا ، مالي ، الن
توغو

اقتراح النقل من الملحق الثاني إلى الملحق األول
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SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:معارضة االقتراح

االحترازية  الطلب مرتفع على هذا النوع في التجارة الدولية؛ ومع تطبيق التدابير •
  األطراف مؤتمر مراجعة) 9.24 االطراف مؤتمر قرار من 4الواردة في الملحق 

.الثاني الملحق إلى النقل دون تحول لذلك  .(17
ه تصدير تذكارات الصيد والحيوانات الحية ألغراض غير تجارية مسموح ب •

.بالفعل بموجب الملحق األول، لذلك التغييرات المقترحة غير ضرورية
ً  األطراف الدول رفضت • 18 األطراف مؤتمر في مماثال اقتراحا

وقرار )مجموعات األعداد فى ناميبيا تستوفي معاييراإلدراج بالملحق األول
  حيث :(A، فقرة 1 الملحق .(17 األطراف مؤتمر مراجعة) 9.24مؤتمر األطراف 

  بالعوامل للتأثر عالية قابلية ولديها (1237) "صغيرة" البرية فى األعداد أن
(المشروعة غير والتجارة الجائر الصيد) الخارجية

ياكين،الديمقراطيةالكونغوجمهورية،إسواتيني،بوتسوانا:مناطق االنتشار •
زيمبابوي،زامبيا،أوغندا،إفريقياجنوب،رواندا،ناميبيا،موزمبيق، .

  الطبيعة نلصو الدولي االتحاد تصنيف وفق التهديد من قريب النوع :التعداد  •
 أعداد يقدر و ؛ 2017 عام في 18064؛ األعداد على مستوي العالم  2020

.1237  حوالى حاليا ناميبيا  في المجموعات

 حيدو بقرون لالتجار المشروع غير الصيد هو الرئيسي التهديد :التهديدات •
  طرقب صيدها تم الذي األفريقي القرن لوحيد االعداد مجموعات ان حيث .القرن
  في صيدها تم 382؛ منها 10417 الى وصلت 2020-2008 مشروعة غير
  غير الصيد وعمليات ؛(األبيض القرن وحيد النوع من منهم 70) ناميبيا

2018و 2015 في مفرط بشكل المشروع

  الى وصل 2020-2008 من الفترة فى الدولية الصادرات إجمالي :التجارة •
  ناميبيا دولة وفى ؛ صيد تذكارات 1855 ،  (برية-مصادر) حية عينة 1751
- 2008 من الفترة فى صيد تذكارات 76 ، حية عينة 42 إلى العدد وصل

.(المصدرة الدول من تقارير) 2020

2.اقتراح

وحيد القرن األبيض الجنوبي
Ceratotherium simum simum

بوتسوانا وناميبيا

ثاني مع نقل األنواع من مجموعات وحيد القرن الجنوبي المتواجدة في ناميبيا من الملحق األول الى الملحق ال
:التعليق التوضيحي التالي

:في الدولية بالتجارة يتعلق حصري لغرض"
فقط؛ وداخل موائلها الطبيعية الحيوانات الحية بهدف عمليات حفظ النوع ) أ
.تذكارات الصيد) ب

ة سايتسجميع العينات األخرى تعتبر مدرجة في الملحق األول ويجب تنظيم التجارة فيها طبقا التفاقي
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SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:معارضة االقتراح

لملحق لتنظيمية لللقواعد ايسمح التعليق التوضيحي الحالي بالتجارة الدولية طبقاً  •
.الثاني للحيوانات الحية و تذكارات الصيد فقط

عينة من  حذف التعليق التوضيحي سوف يسمح بالتجارة ألغراض ربحية في أي •
.وحيد القرن ، بما في ذلك القرون ومشتقاتها

برامج المخاطر التي تشجع على استهالك القرون ، وتقويض الحظر التجاري و •
غير مشروعة خفض الطلب ، وتعقيدات اإلنفاذ ، وتسهيل عمليات الغسيل بالتجارة ال

.فى القرون ، مما يعرض جميع أعداد مجموعات وحيد القرن لخطر متزايد
ات واضحة االقتراح ال يقدم أي تفاصيل عن الشركاء التجاريين ، وال توجد بيان •

نية في تجارة القرون غير قانو" (األسواق العالمية"لدعم االدعاءات المتعلقة بحجم 
جاهل أو أسعار الجملة ، ويتم ت) معظم البلدان المتأثرة بتجارة قرن وحيد القرن

.مخاطر زيادة الطلب
  سايتس التفاقية الوطني التشريع مشروع من 3تظل مملكة إيسواتيني في الفئة  •

.سايتس اتفاقية تنفيذ "بمتطلبات تفي ال أنها عام بشكل يعتقد" تشريعاتها أن حيث
  ومؤتمر 17رفضت الدول األطراف اقتراًحا مشابًها في مؤتمر األطراف  •

القرن وحيد نطاق دول من عدد ذلك في بما ، ،18 األطراف
حيث أنه . االبرية في مملكة إيسواتيني قليلة جدً في  القرن وحيد مجموعات أعداد •

لجفاف ينتشر بصورة محدودة مع انخفاض في جودة الموائل ؛ التعرض الشديد ل
.والصيد غير المشروع واالتجار غير المشروع

 ، ينياك ، الديمقراطية الكونغو جمهورية ، إيسواتيني ، بوتسوانا :مناطق االنتشار •
.زيمبابوي ، زامبيا ، أوغندا ، إفريقيا جنوب ، رواندا ، ناميبيا ، موزمبيق

 االعداد أن حيث ؛ (2020 الطبيعة لصون الدولي االتحاد) التهديد من قريب :التعداد •
ً  ؛ 2017 عام 18064 العالم مستوي على   ـب إيسواتيني مملكة في االعداد تقدر وحاليا
98.

  وعمجم ؛ القرون على الحصول أجل من الجائر الصيد الرئيسي التهديد :التهديدات •
 2020-2008 من الفترة فى مشروعة غير بطرق صيده تم الذي األفريقي القرن وحيد
 1 ؛ 2011 في 2) إيسواتيني مملكة في األبيض القرن وحيد 3 صيد تم ؛ 10417 بلغ
.الموائل وتدهور الجفاف هي األخرى التهديدات ؛ (2014 في

 :2020-2008 من الفترة خالل البرية من العالمية الصادرات إجمالي :التجارة •
 عدد  :2020-2008 ، إيسواتيني مملكة ؛ الصيد تذكارات 1855 ، حية عينة 1751

إفريقيا جنوب إلى جميعها وكانت ؛  (المصدرة الدول تقارير) حي قرن وحيد 24

3.اقتراح 
وحيد القرن األبيض الجنوبي

Ceratotherium simum simum

مملكة إيسواتيني

فى مملكة  اقتراح بإزالة التعليق التوضيحي الموجود في قائمة الملحق الثاني للمجموعات المتواجدة
إيسواتيني
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SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:معارضة االقتراح

وحمالت  البيع التجاري للعاج من شأنه أن يقوض إغالق أو تنظيم أسواق العاج المحلية ، •
.خفض الطلب وجهود اإلنفاذ

مشروعة توفر أسواق العاج القانونية غطاًء للعاج غير المشروع وتغذي التجارة غير ال •
 الطلب زاد ، 2008حيث أنه بعد البيع لمرة واحدة عام . والصيد الجائر وطلب المستهلكين

  غير بطرق ادهااصطي تم التي األفيال عدد يقدر ؛ كبير بشكل الجائر الصيد وزاد الصين في
.2018 و 2010 عامي بين فيل 157000 بـ مشروعة

مهددة  أفيال الغابات األفريقية(ال تزال جميع مجموعات األفيال األفريقية في خطر  •
الغربية  ؛ حيث ال تزال مستويات الصيد الجائر مرتفعة في المناطق) باالنقراض بشدة

.(2020حتى عام  PIKE بيانات)والوسطى والجنوبية
 منذ إفريقيا أنحاء معظم في يتضاءل لم الجائر الصيد أن إلى 2020أشارت دراسة عام  •
  دداألع تجمعات من اثنين في الجائر الصيد زيادة بشأن مخاوف يثير وهذا ؛ 2011 عام

.إفريقيا جنوب في لألفيال الرئيسية
ذات موضع قلق  "C"تم تصنيف جنوب إفريقيا وزيمبابوي على أنهما دولتان من الفئة •

.بسبب تقارير الصادرات غير المشروعة (NIAP)طبقاً لخطة العمل الوطنية للعاج
فريقيا تشير أنماط التجارة الدولية إلى أنه حدثت زيادة فى عمليات تجارة العاج داخل إ •

 ضبطية 130 أصل من للعاج ضبطية 34حيث سجلت زيمبابوي . لتصديره إلى آسيا
  أعلى كانت حيث) ، 2017-2015 من الفترة في التجارية االغراض ذات العاج لمنتجات
.(كجم 1404 تزن أفريقيا فى ضبطية

  فى زيادة وجود إلى 2022في عام  (ETIS)وثق نظام معلومات تجارة الفيلة •
.والمتوسط الصغير الخام العاج مضبوطات

ى الغالب ذات تظهر االختالفات الكبيرة في األسعار بين أفريقيا وآسيا، أن تجارة العاج ف •
لية والمجتمعات فائدة عالية للتجار في البلدان المستهلكة الرئيسية بدالً من الشعوب األص

.المحلية
لكن في تم حظر االتجار بالمنتجات الجلدية للفيلة ألغراض تجارية فى زيمبابوي ، و •

  الجلدية المنتجات من 4175  بتصدير زيمبابوي قامت ، 2020 إلى 2013الفترة من 
.(الجلدية المنتجات صادرات 10634 أصل من) تجارية ألغراض

- 2008استوردت الصين فى الفترة من  •   يصل والتى فيل ناب 1150 من يقرب ما 2019
 من معظمها وكانت ، صيد تذكارات أنها على إعالنها تم و طن 7 حوالى الى وزنها

  ألغراض استخدمت قد المعلنة العاجية المنحوتات معظم أن المحتمل من" ؛ زيمبابوي
".تجارية

  إلى تشير ، كيلوجرام 500 من أكثر ذلك في بما ، 2019 عام في المضبوطات تشير •
  منطقة ىف الصين في المضبوطة الكميات أكبر وكانت ؛ أفريقيا من المخزنة العاج شحنات
.(أطنان 9) وسنغافورة (أطنان 10) فيتنام وفى (طن 10.7) الخاصة اإلدارية كونغ هونغ

  ياوناميب بوتسوانا في المتواجدة المجموعات على فقط ينطبق :مناطق االنتشار •
.وزيمبابوي إفريقيا وجنوب

 لحفظ الدولي االتحاد قبل من مؤخًرا السافانا فيل تصنيف أعيد :التعداد •
  هذا من األعداد مجموعات انخفضت حيث باالنقراض مهدد أنه على (2020)الطبيعة
طاق ٪ خالل األجيال الثالثة الماضية واستمر في االنخفاض على ن60 من بأكثر النوع

  ناميبيبا و 131626القارة ؛وتشير تقديرات دول االنتشار إلى أن األعداد فى بوتسوانا 
82630 زيمبابوي فى و 18841 أفريقيا جنوب و 22754

.وتجزئتها الموائل فقدان و .واللحوم العاج لتجارة للفيلة الجائر الصيد :التهديدات •

  إفريقيا وجنوب وناميبيا بوتسوانا) 2020-2013 الصادرات إجمالي :التجارة •
 ، 0 ، 10) العاجية المنحوتات ؛ (207 ، 190 ، 27 ، 0) حية حيوانات :(وزيمبابوي

 18265 ، 5138 ، 30 ، 137) الجلود ؛ (كجم 11377 +) 2550 ، 1947
 373 ، 1129) أنياب ؛ (1596 ، 1،771 ، 635 ، 636) التحف ؛ (كجم 40.000+)

 '' واحدة لمرة `` بيع عملية 2 هناك وكانت ؛ (كجم 43،129 +) 1،295 ، (1226 ،
  العاج كميات باستثناء) للحكومة المملوكة المخزونات من المسجل الخام للعاج

  ابانالي إلى وزيمبابوي وناميبيا بوتسوانا من األول :(المنشأ المجهول والعاج المضبوطة
  والصين يابانال إلى زيمبابوي و إفريقيا وجنوب وناميبيا بوتسوانا من والثاني 1999 في
2008 عام في

4.اقتراح 

الفيل األفريقي
Loxodonta africana

زيمبابوي

  اإفريقي وجنوب وناميبيا بوتسوانا فى المتواجدة بالمجموعات المتعلق #2اقتراح تعديل التعليق التوضيحي 
 g (iv) ،g الفقرات وحذف ؛ التجارية لألغراض الجلدية المنتجات في بالتجارة لزيمبابوي للسماح وزيمبابوي

(v) ،g (vii)المسجلة العاج مخزونات بيع بشأن 12 األطراف مؤتمر في عليها المتفق القيود بشأن المتعلقة 
12 فاألطرا مؤتمر في عليه المتفق للنشاط المؤقت التوقف إلى تشير التي  (h) والفقرة ،للحكومة والمملوكة
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SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:دعم االقتراح

ينات حظر جميع أنماط التجارة الدولية ألغراض ربحية في العاج وغيره من الع •
.نفاذسيكافح الصيد الجائر ، ويسهل عمليات اإلنفاذ ، ويقلل من تكاليف اإل

راضتستمر أعداد أفيال السافانا األفريقية في االنخفاض وهي مهددة باالنق •
(IUCN 2020) اض بشدة؛ تم تقييم فيل الغابات اإلفريقي على أنه مهدد باالنقر
(IUCN 2020).

 1999 عام إلى 1989 عام من فقط األفريقية األفيال عدد ازداد ، 1900منذ عام  •
  قيةالتفا االول الملحق على مدرجة االفريقية الفيلة مجموعات جميع كان عندما
.سايتس

ية دول نطاق يتماشى االقتراح مع موقف تحالف الفيل األفريقي ، الذي يشكل غالب •
.األفيال األفريقية

عمليات اإلنفاذ  لذلك ال يُنصح بتقسيم القائمة حيث سوف تتسبب فى مشاكل فى •
 والذي 3، الملحق  (Rev. CoP17) 9.24وطبقاً لقرار مؤتمر االطراف رقم 

 :إعادة الالمث سبيل على ، قانونية واختالفات انحرافات حاالت حدوث في تسبب
.المالحق مختلف في للحدود العابرة االعداد حالة

  ،(الثانية للمادة استنادا)يستوفي معايير اإلدراج بالملحق األول بقائمة سايتس
  األطراف مؤتمر مراجعة) 9.24 األطراف مؤتمر وقرار االتفاقية؛ من 1 الفقرة
عداد انخفاض ملحوظ في أ -حيث تتأثر بالتجارة الدولية  C، فقرة1 الملحق .(17

  الغابات فى المجموعات وأعداد أجيال 3 في ٪ 50> مجموعات فيل السافانا بنسبة
أجيال 3 في ٪ 80 من ألكثر

.(النطاق دول 37) أفريقيا فى الكبري الصحراء جنوب :مناطق االنتشار •

±) 415428 أفريقيا قارة فى المجموعات أعداد تقدر :التعداد •  عام فى ؛(20111
ً  25 منذ االول كان و االفريقية الفيلة حالة عن تقرير صدر 2016   فيه ذكر والذي عاما

   فى فاضاالنخ هذا ويعزي أفريقيا قارة مستوي على الفيلة أعداد فى انخفاض وجود عن
الجائر الصيد معدالت ارتفاع الى االول المقام

  ، تهاوتجزئ الموائل وفقدان ، واللحوم العاج لتجارة المشروع غير الصيد :التهديدات •
.واإلنسان األفيال بين والصراع

من  أفادت التقارير الصادرة من دول النطاق اإلفريقية عن صادرات العاج :التجارة •
 42321 و ، الكاملة الفيلة أنياب 2334 بلغت ، 2022-2013مصادر برية في الفترة 

  واردات المستوردة الدول سجلت حين فى ؛ عاجية تحف 2857 و العاج من كيلوغراًما
  تحف 3760 و العاج من كيلوجراًما 1859 و أنيابًا 2615 بلغت برية مصادر من

.عاجية

5اقتراح 

الفيل األفريقي
Loxodonta africana

بوركينا فاسو وغينيا االستوائية ومالي والسنغال

الثاني إلى  يشمل االقتراح جميع األفيال األفريقية المدرجة في الملحق األول من خالل النقل من الملحق
.ابويالملحق األول للمجموعات الفيلة المتواجدة في بوتسوانا وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمب
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SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:ال يوجد موقف محدد

1975تم إدراجه في الملحق األول في عام 

 يستوفي النوع هذا أن 31حددت اللجنة الخاصة بالحيوانات فى اجتماعها رقم 
9.24 رقم األطراف مؤتمر قرار فى الواردة المعايير (Rev. CoP17)   للنقل

من الملحق االول الى الملحق الثاني
 .C) الذيل أسود البراري كلب أن حيث :حالة النوع مثيرة للقلق

ludovicianus)  غير المدرج  مشابه في مظهره مع كلب البراري المكسيكي
Cynomys mexicanus،  تم برية مصادر من حية عينة 60حيث تم تسجيل  

 عام يف تجارية ألغراض المكسيك من األمريكية المتحدة الواليات إلى استيرادها
(فقط 2014 حتى المتوفرة البيانات) 2011

)المكسيك :مناطق االنتشار • منأقلمساحةويشغليحتل مربعكيلومتر 500 ).

  معروف غير التعداد حجم ، جًدا نادر ؛ (IUCN 2019)  باالنقراض مهدد :التعداد •
.يتناقص ولكنه

٪ من 65 <فقد .الحيوانية والثروة الزراعة في التوسع بسبب الموائل فقدان :التهديدات •
.موطنه الطبيعي ؛ التسمم والمرض

  اضيةالم الخمس السنوات خالل النوع لهذا الدولية التجارة من نوع أى تسجل لم :التجارة •
(2015-2019).

6.اقتراح 

كلب البراري المكسيكي
Cynomys mexicanus

المكسيك

اقتراح نقل النوع من الملحق األول إلى الملحق الثاني
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SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:ال يوجد موقف محدد

1975تم إدراجه في الملحق األول في عام 

 يستوفي النوع هذا أن 31حددت اللجنة الخاصة بالحيوانات فى اجتماعها رقم 
9.24 رقم األطراف مؤتمر قرار فى الواردة المعايير (Rev. CoP17)   للنقل

من الملحق االول الى الملحق الثاني

.األمريكية المتحدة الواليات ، االتحادية روسيا ،اليابان :مناطق االنتشار •

كانت على . ؛ من الطيور المهاجرة (IUCN 2020)مهدد غير األلوشيان أوزة :التعداد
.وشك االختفاء ولكن أعدادها تحسنت استجابةً لجهود الحفظ

.واألمراض ، الغازية األنواع من واالفتراس ، الموائل تغيير :التهديدات •
 20 ، (التربية لبرامج خاصة) حي نوع 147 تشمل 2018-1975 صادرات :التجارة •

.بيضات 6 و الصيد تذكارات

7.اقتراح 

أوزة األلوشيان

Branta hutchinsii leucopareia

الواليات المتحدة األمريكية

اقتراح نقل النوع من الملحق األول إلى الملحق الثاني
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SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 
:دعم االقتراح

فاص في جنوب صائد الذباب األبيض يُعدُّ أحد أكثر األنواع رواًجا وقيمة في تجارة الطيور في األق •
.شرق آسيا نظًرا لقدرته على الغناء

 ,tricolor, hypoliza, javana, mirabilis, opisthochraاألنواع الفرعية •
melanura, omissa, nigricauda and barbouri   مهددة باالنقراض بسبب  تجارة

.الطيور في األقفاص
رة معترف بها من بين أعلى أولويات العمل من قبل المجموعة االسيوية المتخصصة فى تجا •

(IUCN SSC)الطيور المغردة فى لجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدولى لصون الطبيعة

  مؤتمر مراجعة) 9.24 األطراف مؤتمر لقرار استنادا)يستوفي معايير اإلدراج بالملحق الثاني
a، فقرة2، الملحق  B المعيار .(17 األطراف تساهم مستويات التجارة في انخفاض تعداد  :

المجموعات  اإلدراج المطلوب للنوع لضمان أن التجارة تخضع لتنظيم صارم من أجل تجنب 
االستخدام الذي يتعارض مع بقائهم فى البرية

.نطاق دولة 15 .آسيا أنحاء جميع في منتشر :مناطق االنتشار •

؛ يوجد تراجع فى أعداده على وشك االنقراض في بعض  (IUCN 2020)النوع غير مهدد:  التعداد •
.البلدان ؛ بعض مجموعات األعداد فى الجزر نادر ة جًدا تواجدها أو انقرضت

.تدهورهافقدان الموائل و. التهديد األساسي هو اصطياد الطيور الحية لتجارة الطيور المغردة: التهديدات •

  وكانت النوع هذا من حى طائر 5768 االوروبي االتحاد استورد 2018-1975فى الفترة من : التجارة •
 تم حى طائر 32018 على شملت ضبطية 615 عمل تم حين فى اسيا شرق و شرق جنوب من معظمها
  مجموع أصل من (%13) مصادرة 78 عن اليقل وما 2022 مايو و 2009 يناير بين ما تسجيلها

الدولي بالتهريب المتعلقة المصادرات

8.اقتراح 

صائد الذباب األبيض
Kittacincla malabarica

ماليزيا وسنغافورة

اقتراح ادراج النوع على الملحق الثاني
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SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:دعم االقتراح

.أعدادها انخفض عدد الطيور الموجودة في األسواق بشكل كبير بسبب تناقص •
.ارتفعت األسعار في السوق بشكل ملحوظ ، مما يعكس ندرة األنواع •
.أي اقتناص واصطياد إضافي من البرية سيسهم في انقراض األنواع •

ً  يستوفي معايير الملحق األول  .RC 9.24 (Rev)االطراف مؤتمر لقرار طبقا
CoP17، معيار A بنودi ،ii و معيارCبند ،i المجموعة :الملحق االول

ل ومستنتج في عدد األفراد ونوعية الموائ/ انخفاض ملحوظ  (i)الصغيرة تتميز بـ
(ii)  مجموعات االعداد الفرعية الصغيرة يوجد بها انخفاض ملحوظ في حجم

على أنه مستمر أو حدث في السابق (i)التعداد في البرية والذي تمت مالحظته

  من دتهابا تم ؛ سنغافورة ، ماليزيا ، إندونيسيا ، السالم دار بروناي :مناطق االنتشار •
.إندونيسيا من وأجزاء وتايالند ميانمار

-600؛ حيث لم يتبق سوي  (IUCN 2020) حرج بشكل باالنقراض مهدد :التعداد •
 3٪ خالل 80 إلى تصل بنسبة أعداده فى سريع انخفاض سجل حيث ؛ طائر 1700
.أجيال

.الموائل فقدان وأيضا المغردة الطيور تجارة لغرض االصطياد :التهديدات •

  وجميعها ، الدولية التجارة في حية طيور 704 تسجيل تم ، 2020-1997 :التجارة •
  لىأع البرية من صيدها يتم التي الطيور أسعار أن حيث .البرية من اصطيادها تم تقريبا
.األسر في المرباة الطيور أسعار من

9اقتراح  

البلبل السيالني
Pycnonotus zeylanicus

ماليزيا وسنغافورة والواليات المتحدة األمريكية

اقتراح نقل النوع من الملحق الثاني إلى الملحق األول
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SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:ال يوجد موقف محدد

.1975تم إدراجه في الملحق األول في عام  •
أن األنواع تفي بالمعايير  31فى اجتماعها رقم اللجنة الخاصة بالحيوانات ت قرر •

للنقل من الملحق األول إلى الملحق  RC 9.24 (Rev. CoP17)الواردة في
.الثاني

  روسيا ، المكسيك ، كوريا جمهورية ، اليابان ، الصين ، كندا :مناطق االنتشار •
  الواليات جزر ، األمريكية المتحدة الواليات ، (الصين مقاطعة) تايوان ، االتحادية
.النائية الصغيرة المتحدة

ً  5856؛ مجموع تعداد االنواع  (IUCN 2018) لالنقراض معرض :التعداد •   طائرا
2017-2016 من الفترة فى

.والملوثات التجاري الصيد في لألنواع العرضي الصيد :التهديدات •

.العلمية لألغراض العظام من 150 تشمل 2019-1975 صادرات :التجارة •

10.اقتراح 

طائر القطرس قصير الذيل
Phoebastria albatrus

الواليات المتحدة األمريكية

اقتراح نقل من الملحق األول إلى الملحق الثاني
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SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:معارضة االقتراح

االعداد  مجموعات(يصف االقتراح نجاح برامج تربية التماسيح في األرجنتين  •
سيتم  ولكنه ال يشير إلى ما إذا كانت الصادرات من البرازيل) في الملحق الثاني

.ر فقطأو برامج التربية في األس/ الحصول عليها من برامج تربية التماسيح و 
ةال يشمل العرض الحصة الصفرية للعينات التي يتم صيدها من البري •
.ازيلتأثر التجمعات فى البرية بالصيد غير المشروع في شمال شرق البر •

.وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبوليفيا األرجنتين :مناطق االنتشار •

.(IUCN 2019) مهدد غير :التعداد •
  يرةكب سدود وبناء ، المشروع غير والصيد ، والتلوث ، الموائل فقدان :التهديدات •

.الكهرومائية الطاقة لتوليد
 كود) 2018-2016 من الفترة فى جلود عينة 64 تسجيل تم البرازيل من :التجارة •

  الخاصة السايتس سكرتارية سجل فى واحدة برازيلية منشأة تسجيل تم– (Cالمصدر
2020 عام االسر فى التربية بعمليات

11اقتراح  

تمساح الكيمن عريض الخطم
Caiman latirostris

البرازيل

اقتراح نقل المجموعات المتواجدة فى البرازيل من الملحق األول إلى الملحق الثاني
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SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:معارضة االقتراح

ماسيح البحرية إن تأثير الدول المؤيدة للنقل هو نفس التصنيف الفرعي المحلي للت •
م في كولومبيا ، ولكنه ال يقدم أي معلومات طبقاً لقرار مؤتمر االطراف رق

11.16 (Rev. CoP15)  اظ على سيكون مفيًدا في المقام األول للحف"تفيد بأنه
المجموعات المحلية

ي من شأن االقتراح أن يقسم قائمة المجموعات المحلية ، مما يسبب مشاكل ف •
.بما ماليزيايتم تقاسم االعداد المجموعات فى الجزر الفلبينية األخرى ور. التنفيذ

نه ينص أيًضا يشتمل االقتراح على حصة صفرية للتصدير للعينات البرية ، ولك •
حيوانات فى على أن التركيز األولي سيكون على تربية البيض الذي يتم جمعه من ال
يرها مع البرية وقد يمتد إلى اليافعين ؛ و من غير الواضح ما إذا كان سيتم تصد

.Rالكود التصدير
ن أماك/ االقتراح صامت حول كيفية الحصول على مخزون المؤسس للمزارع  •

ي الحياة تم تحديد جزيرة باالوان كنقطة ساخنة للتجارة غير المشروعة ف. االكثار
.البرية في الفلبين

الهادئوالمحيطآسيا :مناطق االنتشار • مدىدولة 15) ).

دد؛ انخفضت أعداده في الفلبين ، ولم يكن هناك ع (IUCN 2021) مهدد غير :التعداد •
  فى المرباة األعداد ؛ (5000(كبير من األفراد ؛ األعداد فى البرية فى باالوان صغير 

.35000 الفلبين األسر

.موائلال وفقدان ، البشري والتعدي ، البرية والحياة اإلنسان بين الصراع :التهديدات •

  ، جلود 25،735 ، جلدية قطعة 26،038 الفلبين صّدرت :2020-2016 :التجارة •
 و مسجلة منشآت 3؛ هناك  CITES اتفاقية في مسّجلتين منشأتين من مملوكة وجميعها

.باالوان في مسجلة غير منشآت 5

12.اقتراح 

تمساح المياه المالحة
Crocodylus porosus

الفلبين

صة من الملحق األول إلى الملحق الثاني مع ح) الفلبين(اقتراح نقل المجموعات فى جزر باالوان 
تصدير صفرية للعينات البرية
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SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:معارضة االقتراح

100ن عدد التماسيح السيامية فى البرية في تايالند صغير للغاية  أكبر م •

بوينج بورافيت  يشير االقتراح إلى أن أكثر التجمعات البرية قابلية للحياة تقع في •
  االنواع المجموعات تعداد أن 2018-2017حيث قدرت دراسة أجريت في الفترة 

."فرًدا 37-17 حوالي" بـ
ال يقدم االقتراح أي معلومات عن كيفية اختالف التجارة أو اإلدارة عن  •

.الصادرات الحالية الناتجة عن منشآت التربية فى األسر المسجلة
16تم رفض اقتراح مشابه في مؤتمر األطراف  •

 .RC 9.24 (Rev)االطراف مؤتمر يستوفي معايير الملحق األول طبقاً لقرار
CoP17، معيار A بنودiو معيار ،Cبند ،i  الملحق االول أعداد المجموعات

٪ في األجيال الثالثة الماضية80> صغير و عانت من انخفاض ملحوظ بنسبة

 ، ندتايال ، الشعبية الديمقراطية الو جمهورية ، إندونيسيا ، كمبوديا :مناطق االنتشار •
.فيتنام

على الصعيد العالمي ما بين  :(IUCN 2012) حرج بشكل باالنقراض مهدد :التعداد •
 <تايالند يف البرية فى التماسيح وتعداد ؛ تناقص في وأعداده ، سيامي تمساح 500-1000

.وفيتنام وكمبوديا تايالند في مزارع في مقسمة 700000 وأعداد ، تمساح 100

 وفقدان ، والبالغين التماسيح وصغار البيض على القانوني غير االستيالء :التهديدات •
.وتدهورها الموائل

 1310136) لحوم ، (73188) تماسيح جلود تايالند صدرت :2020-2016 :التجارة •
من مأخوذة جميعها ؛ (57773) جلدية ومنتجات ، (59176) تجميل مستحضرات ، (كجم
سايتس سكرتارية في مسجلة األسر في للتربية منشأة 29 من  األسر

:13اقتراح  

التمساح السيامي
Crocodylus siamensis

تايالند

رية اقتراح نقل المجموعات االعداد فى تايالند من الملحق األول إلى الملحق الثاني مع حصة صف
للعينات البرية
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SNNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:دعم االقتراح

.غالبية التجارة الدولية تشمل الحيوانات التي يتم صيدها من البرية •
.ارتفاع معدل الوفيات في العينات التي يتم صيدها في البرية •
صادرات ، بالنظر إلى انخفاض كثافة االعداد فى فيتنام واستمرار ارتفاع عدد ال •

.فمن المحتمل أن تكون العينات مأخوذة من دول نطاق أخرى
.أكبر دولة مصدرة ، فيتنام ، و هي من المؤيدين المشاركين •

 .RC 9.24 (Rev)يستوفي بمعايير الملحق الثاني طبقاً لقرار مؤتمر األطراف
CoP17) المعيارين ،A وB  ةالتجار فى للنوع المتزايد الطلب :(أ) 2، الملحق  

  يف لإلدراج مؤهلة تصبح أن لتجنب ضروري الدولية التجارة تنظيم و :الدولية
مستقبل العاجل القريب في األول الملحق

.آسيا شرق جنوب :مناطق االنتشار •

أعداد المجموعات لالنواع صغير  (IUCN 2017) لالنقراض معرض :التعداد •
ومتناقض

  الحيوانات وتجارة (األعمار جميع) اللحوم لتجارة لألنواع المفرط االستغالل :التهديدات •
.وتدهورها الموائل فقدان .(الصغيرة الحيوانات) األليفة

  والواليات األوروبي االتحاد إلى حية عينة مليون 1.4 من أكثر استيراد تم :التجارة •
  تداول يتم .فيتنام في البرية في صيدها يتم ومعظمها ، 2020-1999 األمريكية المتحدة
جلدية منتجات أو جلود شكل على أصغر أعداد

:14اقتراح  

التنين الصيني المائي
Physignathus cocincinus

االتحاد األوروبي وفيتنام

اقتراح بادراج النوع في الملحق الثاني
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SNNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:دعم االقتراح

.المؤيد لالقتراح هى دولة النطاق فقط •
.2010 عام اكتشافه أعيد ؛ انقرض أنه يُفترض ، 2009-1877لم يتم رؤيته  •
انات األنماط واألشكال البارزة تجعله جذاب للدخول فى التجارة الدولية كحيو •

.متوفر بانتظام للشراء على المنصات األوروبية عبر اإلنترنت. أليفة

ً  يستوفي معايير االدراج علي الملحق الثاني  RC)االطراف مؤتمر لقرار طبقا
9.24 (Rev. CoP17، معيار A2 الملحق من (a): أن على نستنتج حيث 

  في األول الملحق في لإلدراج مؤهالً  يصبح أن لتجنب التجارة تنظيم ضرورة
القريب المستقبل

أقصي بحد مواقع اربع فى سجلت ، الهند في غاتس شرق في مستوطنة :مناطق االنتشار •
.مربع كيلومتر 100>  ظهورها امتداد على

.؛ أعداده فى تناقص مستمر (IUCN 2019) باالنقراض مهدد :التعداد •

.فةألي حيوانات صورة فى الدولية التجارة فى يدخل .وتدهورها الموائل فقدان :التهديدات •

  التواصل وسائل في عنها اإلعالن  يتم حيث الدولية التجارة فى يدخل :التجارة •
  القديم االسم تحت) التشيك وجمهورية كندا في المثال سبيل على التجار قبل من االجتماعي

Geckoella jeyporensis

15اقتراح  

الهندي) الوزغ(أبو بريص 
Cyrtodactylus jeyporensis

الهند

اقتراح بادراج النوع فى الملحق الثاني
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SNNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:دعم االقتراح

ي خوذتها المدهشة ، واألنماط الجذابة في كثير من األحيان ، والسلوك الصوت •
.تجعلها مرغوبة للدخول فى التجارة الدولية كحيوانات أليفة

ها من البرية األعداد الكبيرة المعروضة للبيع تشير إلى أن العينات قد تم اصطياد •
.؛ و يعلن بعض البائعين عالنيةً أن العينات تم صيدها من البرية

ً  يستوفي معايير االدراج علي الملحق الثاني  RC)االطراف مؤتمر لقرار طبقا
9.24 (Rev. CoP17، معيار A و معيارB  2من الملحق (a):  عدد

أعداد التجارة غير المشروعة ب▪ المجموعات فى البرية في حالة تناقص مستمر 
لحق األول تنظيم التجارة ضروري لتجنب أن تصبح مؤهلة لإلدراج في الم▪ كبيرة 

في المستقبل القريب

  امتداد على ؛ (؟) السنغال ، وموريتانيا المغرب فى الساحلية المناطق :مناطق االنتشار
.2 كم 20،000>

 ؛ مواقع 10؛ سجل على االقل فى  (IUCN 2004) لالنقراض معرض :التعداد •
.مستمر تناقص فى أعداده

  رئيسي سبب وهذا) أليفة كحيوانات الدولية التجارة فى يدخل ، الموائل فقدان :التهديدات •
.المناخ تغير ، (منه البالغة األنواع تراجع في

ً  النوع يسجل :التجارة •  تسجيل تم .األليفة الحيوانات تجارة بسبب نسبيًا عالية أرقاما
  قانوني غير المغرب فى ؛ (2018) عام السويد في 500 من ألكثر واحدة ضبطية
.تصريح دون المغرب من تصديره أو بيعه أو حيازته أو اصطياده

16.اقتراح 

ذو الخوذة) الوزغ(أبو بريص 
Tarentola chazaliae

موريتانيا والسنغال

اقتراح بادراج النوع على الملحق الثاني
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SNNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:دعم االقتراح

الدول األطراف بدعم  SSNتوصي شبكة بقاء االنواع. االقتراح لنوع واحد فقط •
   االقتراح يشمل أن على األمريكية المتحدة الواليات  من المقدم 17اقتراح رقم 

.الثاني الملحق  فى الصحراوية القرون ذات السحلية أنواع جميع ادراج
لمواد الغذائية لديها معدل وفيات مرتفع للغاية في األسر ، بسبب صعوبة توفير ا •

.ديلة، ونتيجة لذلك يزداد الطلب على عينات ب) مثل النمل الحي(المتخصصة 

ً  يستوفي معايير االدراج علي الملحق الثاني  RC)االطراف مؤتمر لقرار طبقا
9.24 (Rev. CoP17، معيار A و معيارB  2من الملحق (a): حيث أن

لتجنب أن  تنظيم التجارة ضروري▪ مستويات النوع فى التجارة الدولية عالية جدا  
تصبح مؤهلة لإلدراج في الملحق األول في المستقبل القريب

.األمريكية المتحدة الواليات ، المكسيك :مناطق االنتشار

؛ من المعروف أن أعداده تتناقص في بعض  (IUCN 2016) مهدد غير :التعداد •
.مناطق انتشاره

  الوطني الصعيدين على القانونية وغير القانونية األليفة الحيوانات تجارة :التهديدات •
.األسر في االنتاجية وضعف الموائل فقدان .والدولي

  إلى عينة 8568  بتصدير قامت األمريكية المتحدة الواليات ، 2017-2003 :التجارة •
٪ من العينات تم اصطيادها من البرية96 ، وآسيوية أوروبية دول

:17اقتراح  

السحلية ذات القرون الصحراوية
Phrynosoma platyrhinos

الواليات المتحدة األمريكية

اقتراح بادراج النوع على الملحق الثاني
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SNNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:دعم االقتراح

 P. coronatum, P. blainvillii, P. cerroense and)األنواع •
P. wigginsii)  1992تم ادراجها على الملحق الثاني لالتفاقية عام

اع المهددة زيادة التجارة الدولية المشروعة وغير المشروعة تؤثر سلباً على األنو •
.باالنقراض والمتوطنة

.صعوبة التمييز بين األنواع •
واد الغذائية معدل الوفيات المرتفع للغاية في األسر ، بسبب صعوبة توفير الم •

.، يؤدي إلى الطلب على عينات بديلة) مثل النمل الحي(المتخصصة 

من  A، المعيار RC 9.24 (Rev. CoP17))استيفاء معايير الملحق الثاني
2الملحق  a  2و b:  االنواع  فى التجارة الدولية عالية جداحيث أن مستويات   ،

ألنواع نطاقات انتشار صغيرة للعديد من األنواع ،  وشائعة في التجارة ، جميع ا
متشابهة في المظهر

وكندا المتحدة والواليات المكسيك :مناطق االنتشار •

  الطبيعة لصون الدولي لالتحاد الحمراء القائمة على نوع 14 منهم .نوعا 21 :التعداد •
(IUCN) (1 كافية غير بيانات 1 ،مهدد غير 12 ، التهديد من قريب) ، االنواع هذه  

  واعاألن عن انفصلت أو مؤخرا اكتشفت األنواع بعض ان حيث ؛ التحديث إلى بحاجة
.صغيرة مناطق فى متوطنة أنواع عدة وهناك ؛ األخرى

  الوطني الصعيدين على القانونية وغير القانونية األليفة الحيوانات تجارة :التهديدات •
.األسر في االنتاج ضعف و الموائل فقدان .والدولي

  وآسيوية أوروبية دول إلى عينة 21393 األمريكية المتحدة الواليات صدرت :التجارة •
.عام كل المتزايدة المكسيك من الصادرات عدد .(2006-2015)

18اقتراح  

ن(السحلية ذات القرون )العلجوم الُمقَرَّ

Phrynosoma spp.

المكسيك

اقتراح ادراج النوع في الملحق الثاني
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SNNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:دعم االقتراح

على الرغم  .مطلوب بشكل كبير في التجارة في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي •
ية تجعل النوع من الحماية القانونية له في أستراليا ، فإن التفرد والندرة والقيمة العال

.هدفًا مربًحا لالتجار
.تهلكةمعدل التكاثر المنخفض نسبياً يعني التعافي البطيء لالعداد المس •
.مؤقت كتدبير 2022ُمدرج في الملحق الثالث منذ فبراير  •

ُ  يستوفي معاييراالدراج على الملحق األول  RC) األطراف مؤتمر لقرار طبقا
9.24 (Rev. CoP17) المعيار ،B وC  مناطق أن حيث : 1من الملحق  

ً  محدودة انتشاره   قابلية وعنده– جًدا قليلة مواقع في يتواجد ، المجزأ انتشاره-  جدا
الموائل جودة و المساحات قلة– والخارجية الداخلية بالعوامل للتأثر عالية

.أستراليا :مناطق االنتشار •

؛ تناقص أعدادهم وتجزئتها بشدة، واستمرار (IUCN 2017 باالنقراض مهدد :التعداد •
.انخفاض االنواع البالغة منهم

 ؛ أليفة كحيوانات الدولية للتجارة الجائر والصيد ، وتجزئتها الموائل فقدان :التهديدات •
.القانوني غير الجمع أثناء الجحور بتدمير الموائل فقدان يرتبط

 عرض يتم حيث (18-2017) أوروبا في البيع بدأ .قانونية صادرات توجد ال :التجارة •
 بشكل جميعًا مصدرها أن يُعتقد- يورو 9000 إلي 6000 مقابل فردية بصورة الحيوانات

.قانوني غير

:19اقتراح  

السحلية القزم ذات اللسان األزرق
Tiliqua adelaidensis

أستراليا

اقتراح بادراج النوع على الملحق األول
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ال يوجد موقف محدد

 27ه رقم حدد اجتماع اللجنة الخاصة بالحيوانات بسكرتارية سايتس فى اجتماع •
 RC 9.24  رقم األطراف مؤتمر قرار فى الواردة المعايير تستوفي األنواع أن

(Rev. CoP17) للنقل من الملحق األول إلى الملحق الثاني.

.األمريكية المتحدة الواليات :مناطق االنتشار

.(IUCN 2015) مهدد غير :التعداد •

.النمس وإدخال الوحشية القطط قبل من واالفتراس العشوائي القتل :التهديدات •

  فى مرباة معظمها ، حية عينة 188 حوالى 2020-1975 الصادرات تشمل :التجارة •
النطاق دول  خارج من  األسر

:20اقتراح  

أفعى بورتوريكو
Epicrates inornatus

الواليات المتحدة األمريكية

اقتراح النقل من الملحق األول إلى الملحق الثاني
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:دعم االقتراح

.غينال يمكن للمجموعات البرية المجزأة والمتناقصة أن تصمد أمام إزالة البال •
جمع تأخر النضج الجنسي وانخفاض الخصوبة عند اإلناث ، باإلضافة إلى ت •

على (مفرط األفراد أثناء فترات السبات ، يجعل األنواع معرضة بشدة لالستغالل ال
كية سبيل المثال ، االنخفاض الحاد في أعداد المجموعات في أربع واليات أمري

.)يُعزى إلى محاوالت صياد واحد فقط
تنظيم اإلدراج في الملحق الثاني من شأنه أن يعزز التدابير المحلية ويسمح ب •

.التجارة على المستوى الوطني
لهند و أمريكا يتم االستعانة به فى الطب البديل فهو معروض للبيع فى أوروبا و ا •

C. horridusالشمالية تحت مسمى

،  B، المعيار RC 9.24 (Rev. CoP17))يفي بمعايير الملحق الثاني
2الملحق  (a): ال تناقص أعداد المجموعات ، انخفاض الخصوبة السنوية ، ال يز

االتجار غير المشروع واالستخدام غير المستدام يمثالن تهديدات

.(كندا في منقرضة) األمريكية المتحدة الواليات :مناطق االنتشار

؛ مصنفة على أنها مهددة  (بحاجة الى تحديث IUCN 2007 ) مهدد غير :التعداد •
  بنسبة أى أمريكية والية 31 من 23أو معرضة لالنقراض أو مهددة باالنقراض في 

فقط  في نطاقها ؛ االنتشار المجزأ بشكل متزايد ؛ انخفاض عدد المجموعات ،)  74٪)
.مجموعات متبقية في العديد من الواليات

  الجمعو الجائر الصيد ، النوع اضطهاد ، العمرانى النمو ، الطرق فى القتل :التهديدات •
.وتجزئتها الموائل فقدان ، القانوني غير

 المتحدة الواليات من الحية االنواع من الصادرات معظم ، 2019-2013 :التجارة •
 عن جيلالتس تم  ؛ األسر في مرباة أنها على رئيسي بشكل عنها اإلبالغ تم األمريكية

على أنها مأخوذةمن البرية ، مع  Crotalus٪ من التجارة من العينات نوع100
مة ٪ من تلك االنواع تم تداولها ألغراض تجارية ؛ األنواع عالية القي83وجود نسبة  

  األليفة الحيوانات تجارة في الواحدة للعينة يورو 400-280على سبيل المثال (
.(األوروبية

: 21اقتراح  

األفعى الجرسية
Crotalus horridus

الواليات المتحدة األمريكية

اقتراح بادراج النوع في الملحق الثاني
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:دعم االقتراح

عار في تتراوح األس. تقدم كجائزة من قبل هواة الجمع للحصول على مظهر فريد •
حية عينة لكل أمريكيًا دوالًرا 795-275الواليات المتحدة األمريكية من 

C. orinocensis  هو 2020النوع الوحيد المعترف به كنوع منقرض عام 
.تزايد الطلب الدولي والمضبوطات الكبيرة •
ينات التي يتم من الصعب التمييز بين العينات التي يتم تربيتها في األسر والع •

.صيدها من البرية ، مما يؤدي إلى صعوبات في اإلنفاذ

و A، المعايير RC 9.24 (Rev. CoP17))استيفاء معايير الملحق الثاني
B  2، الملحق (a):  م لضمان التنظيم الالز -زيادة التجارة القانونية وغير القانونية

لذي قد أن الجمع من البرية ال يقلل من أعداد الحيوانات فى البرية إلى المستوى ا
يتعرض فيه بقاءها للتهديد من خالل استمرار الجمع أو التأثيرات األخرى

ينتشر حول حوض نهر االمازون ،  Chelus fimbriata النوع :مناطق االنتشار •
ينتشر  C. orinocensisاإلكوادور ، بيرو ، كولومبيا ، البرازيل ، بوليفيا أما النوع 

.حول حوض نهر أورينوكو ، البرازيل ، كولومبيا ، غيانا ، فنزويال
.معروفة غير المجموعات وأحجام أعداد :التعداد •

  القانوني غير الجمع .والتلوث ، والتدهور ، والتفتت ، الموائل فقدان :التهديدات •
.واالستهالك ؛ كبيرة بكميات االنواع وصغار الوالدة لحديثي

  الصين إلى ، بيرو من حية عينة 63612 تصدير تم ، 2020-2010 :التجارة •
  االكثار منشآت من مأخوذة العينات ، بيرو وفي .أساسي بشكل المتحدة والواليات
.الخارجية و الداخلية

:22اقتراح  

سلحفاة األمازون ماتا ماتا وسالحف أورينوكو ماتاماتا
Chelus fimbriata and C. orinocensis 

البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وبيرو

اقتراح ادراج النوع على الملحق الثاني
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:دعم االقتراح

.  مأخوذ بأعداد كبيرة لتجارة اللحوم المحلية M. temminckiiتاريخياً النوع
.وأعداده لم تتعافي

فوعة إلى كثرة االستغالل لالتجار الدولى و بأعداد عالية باستمرار ؛ و التجارة مد •
انات حد كبير بالطلب على لحوم السالحف في شرق آسيا وبعض تجار الحيو

.األليفة
جيل على سبيل المثال ، تأخر النضج ، ومدة ال(خصائص دورة الحياة للنوع  •

.بريةو انخفاض االنتاجية تجعل كال النوعين عرضة ألي انقراض من ال) طويلة
اوف العينات غير الناضجة لكال النوعين متشابهة في المظهر ، مما يخلق مخ •

.تتعلق بعمليات اإلنفاذ

  مؤتمر لقرار طبقا الثاني الملحق معايير يستوفيM. temminckiiالنوع 
مستويات  :(B، الفقرة 2a الملحقRC 9.24 (Rev. CoP17)) االطراف

ل الفترة انخفاض اإلنتاج اإلنجابي ، تأخر النضج ، طو• عالية من التجارة الدولية 
 يستوفيC. serpentineانخفاض االعداد المحلية ، والنوع • العمرية للجيل 

المشابهة االسباب ولنفسA فقرة ،2b للملحق طبقا االدراج

منتشر فى الواليات المتحدة أما النوع  :M. temminckii النوع :مناطق االنتشار •
C. Serpentina:  األمريكية المتحدة الواليات و كندا فى منتشر.

بحاجة الى  :IUCN 1996 )معرض لالنقراض M. temminckii النوع :التعداد •
بحاجة الى   IUCN 2010)غير مهدد :C. Serpentinaوالنوع (تحديث
يوجد أيضا انخفاض فى أعداده على المستوي المحلي (تحديث

 ؛ (سواء حد على قانوني والغير القانوني) الجمع .وتعديلها الموائل فقدان :التهديدات •
.الترفيهية واألنشطة األسماك وصيد األعشاش في االفتراس

  تصدير تم2020-2006 من الفترة فىM. temminckii النوع :التجارة •
  فترةال وفى ،المتحدة الواليات من تصديرها تم ،البرية من مأخوذة حية عينة 505115

  الفترة وفى ، الدولية التجارة من حية عينة 3726 ومصادرة ضبط تم 2006-2020
  ومعظمهاC. serpentine النوع من حية عينة 901858 تصدير تم 2020- 2017

.األسر فى مرباة أنها سجلت

: 23اقتراح  

سلحفاة القاطور النهاشة و سلحفاة النهاشة الشائعة
Macrochelys temminckii and Chelydra serpentina

الواليات المتحدة األمريكية

اقتراح بادراج النوع فى الملحق الثاني
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:دعم االقتراح

ي الجنس مدرج ف. إحدى أكثر مجموعات السالحف األمريكية تعرضاً للخطر •
.الملحق الثالث

.مفرطتأثرت بشكل كبير بالتلوث وتغيير الموائل النهرية واالستغالل ال •
.لخاصة بهمعرض للتهديد بسبب االستغالل المفرط بسبب مميزات دورة الحياة ا •
خلق يصعب التمييز بين هذه األنواع الخمسة بمجرد إزالتها من البرية ، مما ي •

.صعوبات في االنفاذ

،  B، المعيار RC 9.24 (Rev. CoP17))يفي بمعايير الملحق الثاني
2الملحق  (a): ليةوالمستويات العالية فى التجارة الدو -النوع مهدد باالنقراض

.األمريكية المتحدة الواليات :مناطق االنتشار

مهددة باالنقراض G. pearlensis and G. gibbonsi األنواع :التعداد •
(IUCN 2010) ؛ والنوعG. barbouri معرض لالنقراض( IUCN 2010) 

 (IUCN 2010)قريبة من التهديد G. ernsti and G. pulchraواألنواع
وجميع التقييمات بحاجة الى تحديث

  ةالدولي للتجارة المفرط الحصاد ،الطبيعية الموائل تدهور ، التلوث :التهديدات •
.أخرى ضغوط و ، أليفة كحيوانات

 .G : المتحدة الواليات صادرات بلغت 2020-2010 فترة خالل :التجارة •
gibbonsi (192)  ،G. barbouri (104)  ،G. pulchra (13)  ،G. 
pearlensis (7) وG. ernsti (2)  مليون 1.5؛ Graptemys spp.  تم

.2020-2005تصديرها من 

: 24اقتراح  

ذات الرأس العريضسلحفاة الخريطة 
Graptemys barbouri, G. ernsti, G. gibbonsi, G. pearlensis and G. pulchra

الواليات المتحدة األمريكية

اقتراح ادراج النوع فى الملحق الثاني
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:دعم االقتراح

.دذات نطاق محدود؛ و معروف فقط فى محمية نهر تشامبال الوطنية في الهن •
.النوع إن التخلص حتى من عدد صغير من األفراد يمثل تهديًدا خطيًرا لبقاء •
.تم العثور على عينات حية في التجارة الدولية •
اسعة تظهر السجالت الحديثة التجارة الدولية الغير مشروعة واسعة النطاق وو •

.النطاق للسالحف الهندية

  الفقرة ، 1، الملحق  RC 9.24 (Rev. CoP17))يفي بمعايير الملحق األول
C (i)):  عاًما الخمسين في األقل على ٪ 80حيث تشير الى انخفاض االعداد بنسبة  
قانوني غير بشكل  الدولية التجارة– والمستمرة الماضية

  تكون أن المحتمل من حيث) وبنغالديش الهند في الجانج حوض :مناطق االنتشار •
.(انقرضت

؛ انخفاض حاد في عدد  (IUCN 2018) حرج بشكل باالنقراض مهدد :التعداد •
.عاًما 25المجموعات يقدر وقت الجيل الواحد بأكثر من 

.التلوثو األنهار وتنمية التقليدي والطب واللحوم األليفة الحيوانات تجارة :التهديدات •

  كود اليابان الى لبنان من حية عينة 14 عدد تصدير تم ، 2006-2005 :التجارة •
  في الهند في الخارجية لألسواق موجهة حية عينة 23فى حين تم ضبط  .("C" المصدر

2017 عام

:25اقتراح  

سلحفاة السقف ذات التوج األحمر
Batagur kachuga

الهند

اقتراح نقل النوع من الملحق الثاني إلى الملحق األول
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:دعم االقتراح

.االستغالل المكثف منذ التسعينيات عبر مناطق انتشارها •
.٪ أقل من الواقع90قد يكون انخفاض عدد االنواع بنسبة  •
  بأن  28قم يتماشى االقتراح مع استنتاج اللجنة الخاصة بالحيوانات فى اجتماها ر •

.األول الملحق في اإلدراج معايير تستوفي األنواع
  للعثور (منهما لكل أمريكي دوالر 4995يصل إلى (ذات حافز اقتصادي كبير  •

.(الصيد كالب استخدام تم لو حتى) البرية في المتبقية االنواع آخر على
ثر إدراج النوع على األول من شأنه أن يعالج التجارة غير المشروعة بشكل أك •

.فعالية

و (A v، المعيار RC 9.24 (Rev. CoP17))يفي بمعايير الملحق األول
C i)  ذات البرية المجموعات عدد صغر بسبب باالنقراض مهددة :1، الملحق 
االستغالل بسبب والمستمر السابق االنخفاض▪ الذاتي للتأثر العالية القابلية

.فيتنام و الشعبية الديمقراطية الو وجمهورية الصين :مناطق االنتشار •

؛ يقدر النقص الشديد فى  (IUCN 2018) حرج بشكل باالنقراض مهدد :التعداد •
.(سنة 60(٪ خالل ثالثة أجيال 90أعداد المجموعات بأكثر من 

  إعادة يتمو واللحوم األليفة للحيوانات الدولية التجارة بغرض تجميعها يتم:التهديدات •
  يسيينالرئ المستهلكين من تعد والتي ، األسر فى التربية لمزارع االنواع تخزين

.البرية من صيدها يتم التي للسالحف

  ذلك في بما علمية وعينات حية عينة 3718 عدد تصدير تم  ، 2019-1999 :التجارة •
C. g. bourreti وC.g. picturata)  2019-1999(المصدرة بشكل قانوني): 

  منطقة من 1057 ، الشعبية الديمقراطية الو جمهورية من 1500 المثال سبيل على
.مشروعة الغير المكثفة التجارة ؛ فيتنام من 834 ، الخاصة اإلدارية كونغ هونغ

:26اقتراح  

سلحفاة المربع الزهرية
Cuora galbinifrons

االتحاد األوروبي وفيتنام

اقتراح نقل النوع من الملحق الثاني إلى األول
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SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:دعم االقتراح

يث تم تزايد أعداد االنواع فى التجارة كحيوانات أليفة في السنوات األخيرة ح •
ااستنفاد أعداد السالحف اآلسيوية ذات الصلة بسبب التجميع المفرط له

.نات أليفةيتم تداولها محليًا ودوليًا كحيوا. يتم اصطيادها لتناول لحومها محليا •
ل انخفاض معدل التكاثر وبطء النمو يجعل هذه السالحف عرضة لالستغال •

.المفرط
باعتبارها  R. pulcherrimaو R. aerolataأدرجت المكسيك االنواع •

Prتحت الحماية الخاصة استناداً  للفئة R. rubidaو النوع Aمهددة طبقاً للفئة
دامها يعتبر اصطياد وتجميع هذه االنواع من السالحف ألغراض تجارية الستخ •

.األمريكتين فى التجارة الدولية كحيوانات أليفة أو اللحوم تعتبر مشكلة خطيرة في
 .RC 9.24 (Rev)استيفاء معايير الملحق الثاني طبقاً لقرار مؤتمر االطراف

CoP17)  2، المرفق a الفقرة ،AوB  2، والمرفق b الفقرة ،AوB  : 
و عرضة لالستغالل المفرط• زيادة مستويات التجارة الدولية 

 ، غيانا ، غواتيماال ، (الفرنسية غيانا) فرنسا ، اإلكوادور ، البرازيل :مناطق االنتشار
.يالفنزو ، وتوباغو ترينيداد ، سورينام ، بنما ، نيكاراغوا ، المكسيك ، هندوراس

  التهديد من قريبة أنها على أنواع 5 الطبيعة لصون الدولى االتحاد صنف :التعداد •
 3 ؛ اإلكوادور في باالنقراض مهددة أنها على مدرجة أنواع 3 ؛ (تحديث إلى تحتاج)

ً  قليلة والمعلومات ؛ المكسيك في المحمية القوائم في أنواع   بعض يلتسج تم ؛ عموما
.انتشارها مناطق فى كبيرة كميات ذات أنها على األنواع

.الموائل فقدان ، المفرط االستغالل :التهديدات •

  ، 2016-2011 من فترة األمريكية المتحدة الواليات إلى 57426 استيراد تم :التجارة •
  المكسيك استوردت ، 2021 عام .نيكاراغوا فى األسر في تربيته تم معظمها أن أعلن

بينما زادت صادرات المكسيك في  .Rhinoclemmys spp نوع من 2000
649السنوات األخيرة ؛ ضبطت المكسيك  R. areolata  484، و R. 

pulcherrima  33، و R. rubida   االنواع هذه ؛ 2021 و 1999بين عامي  
.اإلكوادور في المشروعة غير التجارة في شائعة

:27اقتراح  

السالحف الخشبية المدارية
Rhinoclemmys spp.

البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وبنما

اقتراح ادراج النوع في الملحق الثاني
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:دعم االقتراح

دولي للبيع زيادة الطلب ال. كثرة تداولها لتجارة اللحوم من قبل المجتمعات المحلية •
.كحيوانات أليفة

ي يوم عرضة لالستيالء عليها عند الخروج من البساتين ؛ يمكن أسر المئات ف *
.واحد

 (Kinosternidae) الفصيلة هذه من السالحف أن 2021وجدت دراسة  •
.عن أفراد عائالت الزواحف األخرى" لديها احتمالية أكبر للتهريب"
ليفة يعتبر الجمع التجاري للسالحف من أجل التجارة الدولية للحيوانات األ •

.واللحوم مشكلة خطيرة في األمريكتين

و Aوالمعيارين RC 9.24 (Rev. CoP17))استيفاء معايير الملحق الثاني
B  2، الملحق (a):  فرط معرضة لالستغالل الم• زيادة مستويات التجارة الدولية
التي يتم اتخاذها لألسواق المحلية والدولية• 

.المكسيك ، غواتيماال ، بليز :مناطق االنتشار •
) التهديد من قريب :التعداد • IUCN 1996فى المكسيك تم )، بحاجة الى تحديث ،

.ادراجها على انها مهددة باالنقراض
  زفيراكرو سواحل في األعداد انخفاض الموائل؛ فقدان .المفرط االستغالل :التهديدات •

  التلوثو االستغالل في اإلفراط بسبب المكسيك فى األعداد استنفذت ، بالمكسيك
البتروكيماوي

  مكسيكال من األليفة الحيوانات لتجارة قانوني بشكل المصدرة األعداد زيادة :التجارة •
 ، 2019-2005 في .األسر في المرباة العينات ذلك في بما ، األخيرة السنوات في

  غير رةالتجا ؛ كونغ وهونغ الصين في للبيع عرضه يتم .عينة 11846 المكسيك صدرت
.عينة 7434 المكسيك ضبطت ، 2021-2020 النطاق؛ واسعة المشروعة

:28اقتراح  

سلحفاة المسك ضيقة الجسور
Claudius angustatus

المكسيك

اقتراح ادراج النوع في الملحق الثاني
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دعم االقتراح

-2018(تم وصفها مؤخراً  K. cora and K. vogtiاالنواع •   أنواع (2021
ً  متوطنة  واةه بسبب بسرعة أعدادها تدمر أن ويمكن ،المكسيك غرب في محليا
.اتالتجمع من كبيرة بأعداد األخرى األنواع جمع السهل من و ، االنواع لهذه الجمع

يوانات يعتبر التجميع الغراض تجارية للسالحف من أجل التجارة الدولية للح •
.األليفة واللحوم مشكلة خطيرة في األمريكتين

 (Kinosternidae) الفصيلة هذه في السالحف أن 2021وجدت دراسة  •
.عن أفراد عائالت الزواحف األخرى" لديها احتمالية أكبر للتهريب"
انوني وغير تشير المضبوطات الكبيرة األخيرة إلى اإلتجار الواسع النطاق الغير ق •

.المستدام في هذه األنواع
ضع قائمة تحديد األنواع أمر صعب للغاية حتى بالنسبة للخبراء ، مما يستلزم و •

.بالجنس بأكمله

 تستوفي معايير االدراج فى الملحق االول K. cora and K. vogtiاألنواع
  الفقرة ، 1الملحق  RC 9.24 (Rev. CoP17))طبقاً لقرار مؤتمر األطراف

A( i ،ii ،iii ،v) و الفقرةB ( i ،iii ،iv)  معرضة ▪ أنواع متوطنة محلية للغاية
في  K. vogtiو مؤخراً اكتشف النوع▪ لالنقراض بسبب االستغالل المفرط 

التجارة

بقا تستوفي معايير االدراج بالملحق الثاني ط Kinosternonاألنواع األخري
و Aالفقرة  2aالملحق  RC 9.24 (Rev. CoP17)لقرار مؤتمر االطراف

•  ،  زيادة مستويات التجارة الدولية Bو الفقرةAالفقرة  2bوالملحق  Bالفقرة
يدين يتم تداولها والتجارة بها على الصع• األنواع معرضة لالستغالل المفرط 

غالبًا تحديد األنواع صعبًا للغاية• المحلي و األسواق الدولية 

  بعض ؛ (نطاق دولة 21) األرجنتين إلى األمريكية المتحدة الواليات :مناطق االنتشار
.المكسيك في مستوطنة أنواع 9 و ؛ محدودة نطاقات لها األنواع

و األنواع (IUCN 2022)مهدد باالنقراض بشكل حرج K. vogti النوع :التعداد •
K. abaxillare, K. angustipons, and K. dunni معرضة لالنقراض

(IUCN 2020, 1996) واالنواعK. acutum, K. herrerai and K. 
sonoriense قريب من التهديد(IUCN 1996k2007k 2011)  يحتاج اعادة

  الحماية تحت مصنفة أنواع ثمانية ، المكسيك في (العمر من سنوات 10> (التقييم 
مهدد باالنقراض K. vogti واالنواع الخاصة

 ؛ الرطبة األراضي موائل فقدان .األليفة الحيوانات تجارة جمع في اإلفراط :التهديدات •
.ةالحرار درجة على تعتمد التي الجنسين بين النسب على المناخ تغير يؤثر

ً  واسع نطاق على تستخدم :التجارة • مثل) األنواع بعض .كغذاء محليا
K.leucostomum) بطت تربى تجاريًا ؛ التجارة غير المشروعة واسعة النطاق؛ ض

 .Kو النوع K. leucostomum 14035) منهم عينة 19597المكسيك 
integrum 4005 و النوعK. scorpioides 470 )  2010وفى الفترة من-

معروض للبيع فى منطقة هونج كونج االدارية  K. vogti النوع تسجيل تم 2022
الخاصة

:29اقتراح  

السالحف الطينية
Kinosternon (19 species)

يةالبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا والسلفادور والمكسيك وبنما والواليات المتحدة األمريك

Kinosternon coraاقتراح ادراج االنواع  and K. vogtiجميع ادراج و األول الملحق فى 
الثاني الملحق فىKinosternon من األخري االنواع
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المحلية  يتم تداوله بشكل كبير للحوم من قبل المجتمعات S. triporcatusالنوع
.وهي عرضة لالستغالل المفرط

 S. salviniiعلى أنها مهددة و S. triporcatusفي المكسيك ، تم إدراج •
.باعتبارها خاضعة للحماية الخاصة

 (Kinosternidae) الفصيلة هذه في السالحف أن 2021وجدت دراسة  •
.عن أفراد عائالت الزواحف األخرى" لديها احتمالية أكبر للتهريب"
ة يعتبر الجمع ألغراض تجارية للسالحف من أجل تجارة الحيوانات األليف •

.واالستهالك الدولي مشكلة خطيرة في األمريكتين
 .RC 9.24 (Rev)معايير الملحق الثاني S. triporcatusيستوفي

CoP17) المعيار ،A  2، المالحق (a):  زيادة مستويات التجارة الدولية  •
حد سواء  يتم تجميعها لألسواق المحلية والدولية على• عرضة لالستغالل المفرط 

2من الملحق  Aيستوفي المعيار S. salviniiالنوع• (b) ألسباب مشابهة

.المكسيك ، هندوراس ، جواتيماال ، السلفادور ، بليز :مناطق االنتشار •
؛ بحاجة إلى تحديث IUCN 1996)كال النوعين بالقرب من التهديد: التعداد •

 .S النوع من واحدة مجموعة .المفرط واالستغالل ، الموائل فقدان :التهديدات •
triporcatus  مهدت بعد خاصة أشهر 6 خالل %90انخفضت أعداده بنسبة تفوق 

موطنه الى للوصول أدت والتى الطرق

  منذ 24500 المكسيك صدرت .األليفة الحيوانات لتجارة الصادرات زيادة :التجارة •
  في عللبي معروضان النوعين كال ؛ الماضية العشر السنوات في معظمها ، 2000 عام

    النوع من عينة 1106 المكسيك ضبطت ، 2010 عام منذ ؛ كونغ وهونغ الصين
Staurotypus(  963منهم S. triporcatus  النوع من 143و   S. salvinii)

:30اقتراح  

سلحفاة المسك المكسيكية العمالقة
Staurotypus triporcatus and S. salvinii

السلفادور والمكسيك

اقتراح بادراج االنواع  في الملحق الثاني
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:دعم االقتراح

حيوانات يتم تصديرها بشكل رئيسي إلى شرق آسيا ، بشكل أساسي لتجارة ال •
.األليفة

 اإلعالن تم (2019-2013(٪ من الصادرات فى الفترة من 39.9في حين أن  •
 ألن البرية من معظمها تكون أن المحتمل ومن ، األسر في مرباة أنها على عنها
.واسع نطاق على لإلنتاج بالنسبة جًدا صغيرة المخالب أحجام

النمو : خصائص دورة الحياة تجعل األنواع معرضة بشدة لإلفراط في االستخدام •
 30-25 من للجيل العمرية الفترة طول ، (سنة 15-10(البطيء ، النضج المتأخر 

.سنة
 .S٪ من النطاق التاريخي والنوع6.9تحتل فقط  S. depressusالنوع

carinatus  خامس أكثر أنواع السالحف غير البحرية عرضة للخطر في
.الواليات المتحدة بسبب تجارة الحيوانات األليفة التجارية

،  2a، الملحق  RC 9.24 (Rev. CoP17))استيفاء معايير الملحق الثاني
مرار است• دورة الحياة البطيئة • مستويات عالية من التجارة الدولية  :(Bالفقرة

المهدد باالنقراض بشكل  S. depressusالتجارة غير المشروعة فى النوع
حرج

  تثناءباس األمريكية المتحدة الواليات في متوطنة جميعها ، أنواع ستة :مناطق االنتشار
S. odoratus في كندا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية.

 .Sمهدد باالنقراض بشكل حرج ، والنوع S. depressus النوع:التعداد •
intermedius لم يتم تقييمه ، واألنواع األخري غير مهددة(IUCN 2010 بحاجة ،

سنوات 10> التقييمات (الى تحديث

  تجارة ألغراض التجميع يتم ،وتدهورها وتجزئتها ، الموائل فقدان :التهديدات •
.الترفيهية األنشطة و .األليفة الحيوانات

تم تصديرها من  Sternotherus النوع من حية عينة 1498463 إجمالى :التجارة •
– 2013الواليات المتحدة فى الفترة من    من 598058 ) منهم تجارية ألغراض 2019

 .Sمن النوع S. depressus  ،58182من النوع S. carinatus ،640 النوع
minor  ،839261 من النوعS. odoratus  نوع من 2322و  

Sternotherus spp.)

:31اقتراح  

سالحف المسك
Sternotherus spp.

الواليات المتحدة األمريكية

اقتراح ادراج النوع في الملحق الثاني



32

SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:دعم االقتراح

.العينات الحية المتداولة دولياً للحيوانات األليفة واللحوم •
.سيازاد الطلب على سالحف المياه العذبة من األمريكتين مع هالك األعداد في آ •
ية لتربية تتطلب معظم مزارع السالحف التجارية في الواليات المتحدة أفراًدا بر •

.االنواع ، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على التجمعات البرية
.سيسمح اإلدراج بتحسين الرقابة على الصادرات من مزارع السالحف •

2، الملحق  RC 9.24 (Rev. CoP17))استيفاء معايير الملحق الثاني a  ،
تغالل تتعرض السالحف لالس• زيادة مستويات التجارة الدولية  :(Bو (Aالفقرتان

المفرط بسبب خصائص دورة حياتها

منتشرة فى الواليات  :A. ferox and A. mutica األنواع :مناطق االنتشار •
.منتشرة فى كندا و المكسيك و الواليات المتحدة A. spiniferaالمتحدة ، واألنواع

  ؛ 2010 الطبيعة لصون الدولي االتحاد) مهدد غير :جميعها الثالثة األنواع :التعداد •
  محدودة معلومات المجموعات أعداد على الدراسات من قليل عدد ؛ (تحديث إلى يحتاج
.المجموعات أعداد فى انخفاض وجود الى تشير

 ، اشاألعش وافتراس ، واللحوم األليفة الحيوانات تجارة في االستغالل :التهديدات •
.الترفيهية واألنشطة

  عينات 1623و  A. ferox األنواع من حية عينات 1717007 تداول تم :التجارة •
 2021-2016تم تداولها فى التجارة فى الفترة من  A. spinifera  نوع من حية

و أيضا   Fتم تخصيص كود المصدر A. ferox النوع عينات من العظمى والغالبية
والتى يصعب تمييز   Wتم تخصيص كود A. spiniferaغالبية العينات من نوع

.األنواع بينها مما قد يؤدي الى تحريف البيانات التجارية

: 32اقتراح  

السالحف الرخوة األمريكية
Apalone spp.

الواليات المتحدة األمريكية

)باستثناء األنواع الفرعية المدرجة في الملحق األول(اقتراح االدراج  في الملحق الثاني 
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:دعم االقتراح

ل تجارة األنواع غير شائعة حتى في المناطق المحمية ، ربما بسبب الصيد من أج •
.األطعمة الشعبية وفقدان الموائل

 ، 1، الملحق  RC 9.24 (Rev. CoP17))يستوفي معايير الملحق األول
األعداد في البرية صغير،  :(A (i), (v), B (i), (iv) and C (i) . الفقرة

نتيجة لتناقص األعداد األفراد ، وهناك انخفاض ملحوظ في حجم مجموعات 
.األعداد، حيث يتم الحصول عليه بغرض األسواق المحلية والدولية

.الهند :مناطق االنتشار

؛ مجموعات األعداد صغيرة  (IUCN 2018) حرج بشكل باالنقراض مهدد :التعداد •
.عاًما 30٪ على مدى 90> ومجزأة ومتناثرة ؛ انخفاض بنسبة

 ، لمائيا التلوث ، األنهار تنمية ، المشروع غير االستهالك ، الجائر الصيد :التهديدات •
.الرمال استخراج

  تجارة أجل من حصادها ويتم .النوع لها قانونية دولية تجارة تسجيل يتم لم :التجارة •
الشعبية واألطعمة (آسيا شرق) والدولية المحلية اللحوم

:33اقتراح  

الرخوة" اليث"سلحفاة 
Nilssonia leithii

الهند

اقتراح نقل النوع من الملحق الثاني إلى الملحق األول
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:دعم االقتراح

رة و هذ األنواع مشهورة جدا في تجارة الحيوانات األليفة بسبب عيونها الكبي •
.وجلدها البلوري الشفاف

.ويتم جمعها وتداولها بطرق غير مشروعة. محمي في العديد من دول النطاق •
.لمتحدةتشير التجارة إلى أنه تم استيراد العشرات من هذه االنواع إلى الواليات ا •
لذلك من المهم إدراج جميع. ال تقتصر التجارة على تحديد األنواع •

Centrolenidae لمنع انتقال األنواع المدرجة إلى األنواع غير المدرجة.
اع األخرى العديد من أنواع الضفادع الزجاجية ال يمكن تمييزها تقريبًا عن األنو •

.من نفس األجناس أو حتى أجناس مختلفة في العائلة

 RC) الثاني الملحق معايير تستوفي الزجاجية الضفادع من نوًعا 12هناك 
9.24 (Rev.CoP17)) المعيارB  2من الملحق (a) والمعيارA  من الملحق

2 (b):  و العديد منها لديها مناطق محدودة لالنتشار وأعداد صغيرة من
في  زيادة الطلب· هناك تناقص في أعدادها ، وفقدان الموائل · المجموعات االعداد 

2تفي بالملحق  Centrolenidaeاألنواع األخرى من· التجارة الدولية  b  ،
درين و من غير المحتمل أن يكون موظفي اإلنفاذ قا· ، ألسباب متشابهة  A.الفقرة

على التمييز بين األنواع

 جبال وعبر ، األرجنتين إلى المكسيك) والجنوبية الوسطى أمريكا :مناطق االنتشار •
.(بوليفيا إلى فنزويال من األنديز

 21 ، باالنقراض مهددة 28 ، حرج بشكل باالنقراض مهددة أنواع 10 :التعداد •
  غير بيانات 28 ، مهدد غير 55 ، التهديد من قريبة 11 ، لالنقراض معرضة
.؛ األنواع األخرى لم يتم تقييمها بعد (IUCN 2019)كافية

  لحيواناتل الدولية التجارة بغرض تجميعها يتم ، وتجزئتها الموائل فقدان :التهديدات •
.واألمراض ، الغريبة األنواع وإدخال ، المناخ وتغير ، األليفة

  أو / و معهاج تم التي العينات ذلك في بما ، األليفة للحيوانات الدولية التجارة :التجارة •
  الواليات إلى الواردات زادت ؛ النطاق دول من مشروعة غير بطرق بها المتاجرة
 13 من ياتالكم ارتفعت حيث ،أنواعها تحديد يتم لم كبيرة وكميات ، األمريكية المتحدة
.2021 عام في 5744 إلى الى 2016 سنة عينة

:34اقتراح  

الضفادع الزجاجية
Centrolenidae

ادور األرجنتين والبرازيل وكوستاريكا وساحل العاج وجمهورية الدومينيكان واإلكوادور والسلف
والغابون وغينيا والنيجر وبنما وبيرو وتوغو والواليات المتحدة األمريكية

اقتراح ادراج األنواع في الملحق الثاني



35w w w . s s n . o r g

SSNوجهة نظر شبكة بقاء االنواع  الوضع الحالي لألنواع االقتراح/ الدول المقترحة / األنواع 

:دعم االقتراح

شكل بالنظر إلى الحجم واالنخفاض السريع لهذه األنواع المهددة باالنقراض ب •
ية ستضمن حرج ، فإن حصة التصدير الصفرية للعينات التي يتم صيدها من البر

.أال تهدد التجارة الدولية بقاء هذا النوع
 في الملحق الثاني على أن يشمل ذلك Agalychnis sppعند إدراج االنواع •

سيؤدي ذلك الى حل مشكلة تحديد األسماء االنواع و حل  Hylomantisالنوع
 31ات رقم مسائل االنفاذ طبقاً لما تم اقراره في االجتماع اللجنة الخاصة بالحيوان

سايتس لسكرتارية التايع
.مشهورة في التجارة Agalychnisاألنواع األخرى من جنس •

، المعيار RC 9.24 (Rev.CoP17))األنواع تستوفي معايير الملحق الثاني
B  2من الملحق (a):  ال -هناك انخفاض كبير في أعداد الحيوانات في البرية 

موجود في التجارة الدولية -يزال هناك عدد قليل من التجمعات المجزأة 

 80.005 حوالي انتشارها مدى يقدر .وكولومبيا وبنما كوستاريكا :مناطق االنتشار •
.مربع كيلومتر

؛ انخفاض ملحوظ بنسبة  (IUCN 2019) حرج بشكل باالنقراض مهدد :التعداد •
.؛ المجموعات االعداد مجزأة بشدة1998٪ منذ 80-95

.الدولية التجارة ، وتجزئتها الموائل فقدان ، (الفطريات داء) مرض :التهديدات •

  ،معروف غير التجارة حجم .األليفة الحيوانات بغرض الدولية التجارة يدخل :التجارة •
النوع بقاء ضارة ستكون البرية من أعداد أي تجميع

:35اقتراح  

ضفدع أوراق الليمور
Agalychnis lemur

كولومبيا وكوستاريكا واالتحاد األوروبي وبنما

البرية  في حالة كان مصدرها من( اقتراح بأدراج النوع في الملحق الثاني مع حصة تصدير صفرية 
w التجارية لألغراض ( كود
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.رئيسيعلى الرغم من الحماية الوطنية ، فإن االستغالل المفرط يمثل التهديد ال •
  طنم في االبداع بسبب بشدة عليها الطلب ارتفع ، 2002منذ وصفها في عام  •

.المذهلة ألوانها
ة بشدة النطاق انتشارها المحدود والتعداد المنخفض بالفعل يجعل األنواع معرض •

.لالستغالل المفرط
على الملحق الثاني في مؤتمر   Paramesotriton sppتم ادراج األنواع •

  L. laoensisسايتس الثامن عشر مما تسبب في تحويل التجارة الى األنواع
الغير محمية

و A، المعيار RC 9.24 (Rev. CoP17))يستوفي معايير الملحق الثاني
B  2من الملحق (a):  انخفاض أعداد المجموعات▪ التجارة هي التهديد الرئيسي

  انتشاره ومدى ، الشعبية الديمقراطية الو جمهورية في متوطن :مناطق االنتشار •
.مربع كيلومتر 4،560-4،800

٪ 50، انخفاض عدد األفراد بنسبة  (IUCN 2013) باالنقراض مهدد :التعداد •
.خالل العقد الماضي

 .ةاألليف الحيوانات في الدولية التجارة وخاصة ، المفرط االستغالل :التهديدات •
.الموائل وفقدان اللحوم وتجارة الطبي االستخدام

  من .يابانوال المتحدة والواليات أوروبا في األليفة الحيوانات تجارة في يدخل :التجارة •
  سمية؛الر السجالت به توحي مما بكثير أعلى الدولية التجارة حجم يكون أن المحتمل
  كدواء اوطني تستخدم وأوروبا؛ األمريكية المتحدة الواليات في عليه الطلب ارتفاع
.التقليدي الطب أو حساسية

36اقتراح  

سلمندر الوس
Laotriton laoensis

االتحاد األوروبي

  wفي حالة كان مصدرها من البريةاقتراح بأدراج النوع في الملحق الثاني مع حصة تصدير صفرية
لألغراض التجاريةكود
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:دعم االقتراح

  الملحق فى معاييراالدراج 19من المحتمل أن تستوفي جميع األنواع الرئيسية الـ  •
٪ ؛ بعض المناطق االقليمية 70 تجاوز النطاق وواسع حاد انخفاض هناك ؛ األول

حدث بها إنقراض لألنواع بالفعل
موثقة في التجارة في أسواق ) ٪ من اإلجمالي46) نوًعا 35ما ال يقل عن  •

.المنطقة اإلدارية الخاصة بهونج كونج
ثاني أعلى (٪ من أنواع أسماك القرش مهددة اآلن باالنقراض 37يوجد حوالى  •

)نسبة بين مجموعات الفقاريات

 .RC 9.24 (Rev) الثاني الملحق معايير تستوفي الرئيسية 19األنواع 
CoP17) المعيارين ،A وB  2، الملحق (a):  المستويات العالية من التجارة

لذلك  ▪مستويات التجارة ما تزال تسبب انخفاض فى أعداد المجموعات  -الدولية 
ض أعداد يلزم تنظيم التجارة لضمان أن ال يؤدي اقتناء العينات من البرية إلى خف
تمرار الحيوانات البرية إلى مستوى قد يتعرض فيه بقاءها للتهديد من جراء اس

 Aيارصيدها والحصول عليها أو التأثيرات األخرى، واألنواع األخرى تفي بالمع
2من الملحق  (b): هممن غيرالمرجح أن يتمكن موظفي اإلنفاذ من التمييز بين

.(حاليًا مدرج غير نوًعا 54) عالميًا :مناطق االنتشار

 :II.2 (a) المادة بموجب المقترحة عشر التسعة "الرئيسية األنواع" جميع :التعداد •
 37 االقتراح من 1مهددة باالنقراض بشكل حرج أو مهددة االنقراض ؛ انظر الملحق 

.االقتراح هذا يغطيها التي األنواع بجميع كاملة قائمة على للحصول

  مةالمنظ وغير المستدامة غير األسماك مصايد هي الرئيسية التهديدات :التهديدات •
.واللحوم الزعانف في العالمية والتجارة

  العديد يوجد .العالمية الزعانف تجارة في الموجودة الرئيسية األنواع جميع :التجارة •
.جًدا كبيرة بكميات منه

:37اقتراح  

بُْنبُِكيَّات أو قروش القداس

Carcharinidae
الرئيسية 19األنواع 

ابون ، بنغالديش ، كولومبيا ، الجمهورية الدومينيكية ، إكوادور ، السلفادور ، االتحاد األوروبي ، غ
ورية إسرائيل ، جزر المالديف ، بنما ، السنغال ، سيشيل ، سري النكا ، الجمهورية العربية الس

والمملكة المتحدة

اقتراح إدراج األنواع في الملحق الثاني
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:دعم االقتراح

د و ق. زعانف أنواع قرش أبو مطرقة غير المدرجة موجودة في التجارة الدولية •
انف ال يكون من الممكن تمييز زعانفها عن زعانف األنواع المدرجة ؛ تحديد الزع

.(2012منظمة األغذية والزراعة " (سيكون صعبًا"
ة اإلدراج الحالي لثالثة أنواع من قرش أبو مطرقة يترك األنواع األخرى عرض •

.للتجارة

  ، RC 9.24 (Rev. CoP17)) الثاني الملحق بمعاييرS. tiburoتفي 
  تسببت الدولية للتجارة العالية المستويات▪ (a) 2 الملحق ،B وA المعايير
Sphyrnidaeتفي ▪ المجموعات  عدد انخفاض في بالفعل التجارة مستويات
  يكونوا أن المحتمل غير من اإلنفاذ ضباط :(b ) 2 الملحق منA بالمعيار المتبقية
األنواع تمييز على قادرين

  طالمحي وشرق األطلسي المحيط غرب فى منتشرS. tiburo النوع :مناطق االنتشار •
.الهادئ

، انخفضت أعداد  (IUCN 2019)مهددة باالنقراض :S. tiburo : النوع :التعداد •
.(عاًما 36) سابقة أجيال 3٪ على مدى 79-50مجموعاته حول العالم بنسبة 

 فقدان / تدهور بسبب يتفاقم والذي ، األول المقام في المفرط االستغالل :التهديدات •
.الموائل

ايد يزداد الطلب عليه فى سوق الزعانف العالمية مع تز S. tiburo : النوع :التجارة •
.الطلب على الزعانف األصغر واألقل تكلفة

:38اقتراح  

أسماك قرش ذو رأس عظمي
Sphyrna tiburo

أسماك القرش أبو مطرقة
Sphyrnidae spp.

البرازيل وكولومبيا وإكوادور واالتحاد األوروبي وبنما

غير المدرجة حاليا في الملحق الثاني Sphyrnidaeاقتراح أن يتم تضمين جميع أنواع
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، والمعرضة  Xingu، مستوطن في مصارف مياه نهر P. leopoldiالنوع 
.)السد الكهرومائي(لالنقراض بسبب اصطيادها للتجارة ، وتغيير الموائل 

  نهر حوض في مستوطنة، 2016 عام وصفه تم الذي،P. wallaceiالنوع  
  وإزالة الحرائق بسبب شديد تدهور في المفضلة موائله أن حيث األوسط الزنجي
الغابات

• P. leopoldi وP. jabuti  من بين أسماك المياه العذبة األكثر تعرًضا
لالتجار في البرازيل

ة النمو البطيء والنضج المتأخر وانخفاض الخصوبة يجعل األنواع عرض •
.لالستغالل المفرط

رئيسي يمكن أن يشكل الصيد ، بدالً من تعديل الموائل أو التلوث ، التهديد ال •
للشفنين المياه العذبة

  ءأعضا بعض بين التصنيف من اليقينى التأكد وعدم المشابهة المشاكل •
Potamotryton spp.

 RC(معايير الملحق الثاني  تستوفيP. wallacei & P. leopoldiاألنواع  •
9.24 (Rev. CoP17) ، والمعايير Aو B، 2 الملحق (a): االتجار يتم حيث  

  يف لإلدراج مؤهلة تصبح أن لتجنب ضروري التجارة تنظيم▪ كبيرة بأعداد بها
من ينات مطلوب لضمان أن أخذ العالملحق األول في المستقبل القريب ادراج النوع 

رض فيه المجموعات البرية إلى المستوى الذي قد يتعالبرية ال يؤدي إلى تقليل 
  أنواع 5بقاءها للتهديد من جراء استمرار اإلقبال أو التأثيرات األخرى ، وهناك 

المشابهة األسباب لنفس ،A الفقرة ،b 2  بالملحق تفي أخرى

.البرازيل في مستوطنة السبعة األنواع جميع :مناطق االنتشار

 P. leopoldi (Xingu River ray or polka dot النوع:التعداد •
stingray):كافية غير بيناته (IUCN 2003) النوع أعداد و P. leopoldiفى  

 (IUCN) قبل من تقييمه يتم لمP. wallacei (cururu) والنوع ، تناقص في البرية
 .انتشاره مناطق فى %30 بنسبة انخفضت أعدادهP. wallacei النوع ،

 مع ؛ الغذاء أجل من اصطيادها يتم البالغة االنواع .الزينة أسماك تجارة :التهديدات •
.اخالمن وتغير والتلوث والتعدين والحرائق الغابات وإزالة السدود مشكالت وجود

٪ تم اقتناءها من 15 حوالي ، حية عينة 124037 تصدير ، 2020-2015 :التجارة •
 150-130~ (البرية ؛ ارتفاع الطلب على تجارة أحواض السمك ؛ ارتفاع السعر 

  في قيمة األكثر البرازيلي الالسع (الشفنين)الراي يعتبرP. leopoldi ؛ (للواحد يورو
  سواقلأل الحياة مراحل جميع ربحية ألغراض التجارة تستهدف ؛ السمك أحواض تجارة
الشمالية وأمريكا وأوروبا آسيا في

:39اقتراح  
اسماك الِشفنين المياه العذبة

Potamotrygon albimaculata, P. henlei, P. jabuti, P. leopoldi, P. 
marquesi, P. signata and P. wallacei

البرازيل

في الملحق الثانياقتراح ادراج االنواع 
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.الزعانف ذات قيمة عالية في تجارة الزعانف •
.اإلدراج الحالي لبعض األنواع يترك البعض اآلخر عرضة للتجارة •

 Pseudobatosو Acroteriobatus variegatusهذه االنواع 
horkelii وRhinobatos albomaculatus وR. irvinei وR. 

rhinobatos وR. schlegeli الثاني الملحق معايير تستوفي (RC 
9.24 (Rev. CoP17) والمعاييرA وB  2والملحق (a) من عالية مستويات 

  تفي▪ أعدادها انخفاض في بالفعل التجارة مستويات تسببت▪ الدولية التجارة
  ضباط يتمكن أن المرجح غير من :(b) 2 الملحق منa بالمعيار األخرى األنواع
األنواع بين التمييز من اإلنفاذ

.نطاق دول 110 من يقرب ما مع (نوًعا 37) عالمي :مناطق االنتشار

 Acroteriobatus variegatus, Pseudobatos األنواع :التعداد •
horkelii, Rhinobatos albomaculatus, R. irvinei, R. 

rhinobatos, R. schlegeliحرج بشكل باالنقراض مهددة (IUCN 2020) 
.(42) الماضية الثالثة األجيال خالل %80 من أكبر التناقص يقدر

.االستغالل في اإلفراط هو األنواع لجميع الرئيسي التهديد :التهديدات •

ً  المستهلكة اللحوم :التجارة • ً  بها والمتاجرة محليا   التجارة فى المتداولة الزعانف .إقليميا
.الدولية

:40اقتراح  

أسماك الجيتار
Rhinobatidae

إسرائيل وكينيا وبنما والسنغال

في الملحق الثانياقتراح ادراج االنواع 
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اض محمية بشكل صارم في البرازيل ، غير مسموح قانوناً التجارة به الغر •
.ربحية

  المشروعة غير التجارة مستوى ارتفاع ؛ 2017ُمدرج في الملحق الثالث منذ عام  •
.األنواع لحماية كاف غير الثالث الملحق أن يوضح

  فترة طول على بناءً  ، (2026-2016(٪ 80> االنخفاض المتوقع في أعداده  •
.(IUCN 2018) لالنقراض عالية مخاطر ؛ سنة 2.5 بـ المقدر الواحد الجيل

  البلدان عبر الرئيسي التهريب طريق ؛ (2019-2006) عينة 4000> ضبط •
.دوليًا تصديره يتم ثم ، وبيرو كولومبيا وخاصة ، الحدودية

إلى تغيير  Xinguأدى انخفاض تدفق المياه من السد الكهرومائي على نهر •
ية غير الموائل ، وجعل األنواع أكثر عرضة لالستيالء عليها من أجل التجارة الدول

.المشروعة
.مريكيةاألنواع التي تمت تربيتها في األسر في أوروبا والواليات المتحدة األ •

،  Cو B، المعيار RC 9.24 (Rev. CoP17))يفي بمعايير الملحق األول
- الخارجية أو الداخلية بالعوامل للتأثر عالية قابلية- محدود نطاق :1الملحق 
 المتوقع و أعداده في الملحوظ االنخفاض- الموائل ونوعية مساحة في انخفاض
التناقص استمرار

.في البرازيل Xingu نهر على يقتصر :مناطق االنتشار •

والقائمة الحمراء الوطنية  IUCN 2018) حرج بشكل باالنقراض مهدد :التعداد •
.؛ تناقص عدد المحموعات (للبرازيل

 محمي 2004 عام منذ ،  الزينة ألسماك الدولية للتجارة المفرط االستغالل :التهديدات •
 الموائل تغيير ؛ مستمرة المشروعة غير الصيد عمليات لكن ، الوطني المستوى على

.(الكهرومائي السد)

، مع  F المصدر كود حية عينة 32،031 إندونيسيا صدرت ، 2020-2017 :التجارة •
  االتجار أن إلى التقديرات تشير ؛ 2021 إلى 2020صادرات أكثر من ثالثة أضعاف 

ً  عينة 100000 حوالي يشمل   أمريكيًا دوالًرا 395 إلى يصل بمبلغ العينات تباع ؛ سنويا
منها لكل

:41اقتراح  

سمك القرموط البرازيلي
Hypancistrus zebra

البرازيل

اقتراح ادراج النوع في الملحق األول
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وتأخر  أكثر عرضة للصيد الجائر من خيار البحر اآلخر بسبب قلة الخصوبة •
.النضج الجنسي

.المستنفذ.Holothuria scabraارتفاع االستغالل ليحل محل  •
.٪90-80بنسبة  T. ananasتم بالفعل استنفاد المجموعات البرية من▪

و A، المعيارين RC 9.24 (Rev.CoP17))استيفاء معايير الملحق الثاني
B  2من الملحق (a): ؤهلةم تصبح أن لتجنب ضروري األنواع في التجارة تنظيم 

  أن ضمانل مطلوب التجارة تنظيم القريب المستقبل في األول الملحق في لإلدراج
 لىإ البرية الحيوانات أعداد تقليص عدم فى ضروري أمر البرية العينات أخذ

  يراتالتأث أو المستمر اإلقبال خالل من البرية فى بقاءه يهدد أن يمكن مستوى
االنواع هذه اقتناء استمرار جراء من مهدد الحياة قيد على البقاء▪ .األخرى

  واسع نطاق على منتشرهT. ananas and T. anax االنواع :مناطق االنتشار •
  شرق فى فقط منتشرT. rubrolineata النوع ، والهادى الهندى المحيطين فى

.الهادي المحيط

 الى تحتاج وهى (IUCN 2010) باالنقراض مهددT. ananas النوع :التعداد •
 .T. anax and T األنواع ،أعداده فى تناقص يوجد حيث ، بيانات تحديث

rubrolineataالبيانات تحديث الى وتحتاج كافية غير بيناتهم ( IUCN 2010)

  سنة 50-25  خالل كبير بشكل الصيد ضغط زاد .التجميع في اإلفراط :التهديدات •
.المخزون نضوب من الرغم على يستمر أن المتوقع ومن الماضية

  وسياوأوقيان آسيا في كبير بشكل تجاريًا مستغلة .لالستهالك العالية القيمة :التجارة •
.السمك أحواض تجارة في أقل مستويات ؛ إفريقيا وشرق

:42اقتراح  

خيار البحر
Thelenota spp.

االتحاد األوروبي وسيشل والواليات المتحدة األمريكية

في الملحق الثانياقتراح ادراج االنواع 
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:دعم االقتراح

سايتس سكرتارية فى 74معتمد فى اجتماع اللجنة الدائمة رقم  •
SC74 (SC74 Sum. 13 (Rev.1)).

  التعليقو ، سايتس مالحق في والتوضيح التفسير قسم من 5. اقتراح يسعى لتعديل الفقرة
  التوضيحية التعليقات منbفي الملحق األول ، والفقرة نبات االوركيد من التوضيحي

 "السائلة أو الصلبة الوسائط في" حذف طريق عن ، الثاني الملحق في 14 و 4 و 1 رقم
 األنسجة اعةزر أو للشتالت والنقل التكاثر وأساليب تقنيات في التطور يعكس حيث ؛

  اءمةلمو والمراجعات التنقيحات اقتراح تم ؛ المختبر في عليها الحصول تم التي
.اإلسباني النص مع 14# التوضيحى للتعليق والفرنسية االنجليزية النصوص

43اقتراح  

واألنواع المدرجة في الملحق األول من  14# ,4# ,1#أنواع النباتات ذات التعليق التوضيحي 
األوركيد

كندا

  من األول الملحق في المدرجة واألنواع 14 # و 4 # و 1 # 1# اقتراح تعديل التعليق التوضيحي 
"السائلة أو الصلبة الوسائط في" بحذف وذلك ،األوركيد
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:دعم االقتراح

الدولية ،  انخفاض الكثافة الطبيعية ومعدل النمو ، وارتفاع الطلب على التجارة •
.وفقدان الموائل وتدهورها ، أثرت بشكل كبير على مجموعات االعداد

.التجارة الدولية غير المشروعة تؤثر على العديد من األنواع •
.ريالتمييز بين األنواع على أساس األخشاب غير ممكن بشكل عيني أو مجه •

؛  B، المعيار RC 9.24 (Rev. CoP17))يستوفي معايير الملحق الثاني
 ، الدولية التجارة من العالية المستويات :b 2الملحق  A المعيار ،a 2الملحق 
 ، تجارةال في شهرته و عليه الطلب ازدياد ، المفرط الحصاد بسبب أعداده انخفاض

المظهر في متشابهة األنواع جميع من األخشاب و

ً  113 :مناطق االنتشار ً  المكسيك من نوعا .كاريبيال البحر ومنطقة األرجنتين إلى جنوبا

 واالنواع (IUCN 2020) باالنقراض مهددH. serratifolius األنواع :التعداد •
H. impetiginosusالتهديد من قريب  (IUCN 2020) القائمة في نوًعا 50 ؛  

 .H  االنواع أعداد في حاد انخفاض الطبيعة؛ لصون الدولي لالتحاد الحمراء
impetiginosus وH. serratifolius  مع عدم وجود دليل على التعافي ،

.على المدى الطويل

  في اإلفراط ؛ والدولية المحلية للتجارة األشجار قطع الغابات؛ إزالة :التهديدات •
.لألشجار القانوني غير والقطع الحصاد

ً  83992 البرازيل صدرت :التجارة • ً  طنا -2018 المنشور ipê الخشب من متريا
  متر 20،491و  T. rosea من مكعب متر 29،637وصدرت فنزويال  .2021
 20،120.91حصدت كولومبيا  .H. impetiginosus 2007-2017 من مكعب
البرازيلي.ipê 2019-2021 محصول من مكعب متر

:44اقتراح  

أشجار التابوبيا
Handroanthus spp., Tabebuia spp. and Roseodendron spp

كولومبيا واالتحاد األوروبي وبنما

  المنشور والخشب ، األشجار جذوع) 17#مع التعليق التوضيحي  IIاقتراح بادراج االنواع في الملحق
(الُمْشَكل الخشب و ، الرقائقي والخشب ، القشرة وألواح ،
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:دعم االقتراح

.لعالج االرهاق واضطرابات النوم واالكتئاب) الجذمور(تباع الجذور  •
.من المتوقع أن يزداد الطلب الدولي على المنتجات •
اتات الحية أو يمكن أن يكون تحديد مستوى األنواع أمًرا صعبًا حتى بالنسبة للنب •

.الجذور المجففة

 RC)بمعايير الملحق الثاني R. crenulataو Rhodiola roseaتفي
9.24 (Rev. CoP17) المعيار ،B  2الملحق a: ةللتجار المرتفعة المستويات  

المرفق بسبب الحصاد المفرط ، األنواع األخرى تفي بها أعداد انخفاض ، الدولية
2 b، الفقرة A، لنفس االسباب المشابهة

ة في المحيط القطبي عبر نصف الكر منتشرة:R. rosea النوع :االنتشارمناطق •
 .Rالشمالي من مناطق القطب الشمالي المنخفضة إلى المناطق المعتدلة ، والنوع 

crenulataوالصين وبوتان والهند نيبال فى متواجدة.

  لالنقراض معرضة ، روسيا في نادرة أنها على مصنفةR. rosea النوع :التعداد •
  جمهوريةو بلغاريا فى حرج بشكل باالنقراض مهددة ، والهرسك والبوسنة الصين في

.مهددة باالنقراض في الصين :R. crenulata ؛ ألمانيا في ومهددة التشيك

.التجاري لالستخدام الجمع في اإلفراط :التهديدات •

  تحدةالم والمملكة المتحدة الواليات إلى الصين من الرئيسية التجارة طرق :التجارة •
  المواد من كجم 312.320 إلى 94000 استيراد تم .كوريا وجمهورية وكندا وأستراليا

  الواليات إلى (مركز مستخلص في المصنعة) المجففة والجذور الجذور من الخام
فقط 2018 عام في األمريكية المتحدة

:45اقتراح  

Rhodiola spp.

الصين واالتحاد األوروبي وأوكرانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية

2#مع التعليق التوضيحي  IIاقتراح بادراج االنواع في الملحق  : :باستثناء والمشتقات األجزاء جميع)
a) ؛ اللقاح وحبوب البذور b) التجزئة لتجارة والجاهزة المعبأة النهائية المنتجات.
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:دعم االقتراح

ألشجار ، الكثافة المنخفضة ، والنمو البطيء ، وموت الشتالت المرتفع ، وقطع ا •
.وحصاد اللحاء وأوراق الشجر يعيق تعافي األعداد

.زيادة الطلب والتجارة الدولية •
.قطع األشجار غير القانوني في جميع أنحاء مناطق انتشارها •
شكليا تمييزه يمكن ال السبعة األنواع جميع من الخشب •

  ،B المعيار ، RC 9.24 (Rev. CoP17))استيفاء معايير الملحق الثاني
 ، الدولية للتجارة العالية المستويات :2b الملحق ،A والمعيار ،2a الملحق
  يف شهرتها و عليها الطلب ارتفاع ، المفرط الحصاد بسبب أعدادها انخفاض
المظهر في المتشابهة األنواع جميع من األخشاب ، التجارة

.أفريقيا ووسط شرق إلى غرب من دولة 36 في أنواع 7 :مناطق االنتشار •

 .A واألنواع(IUCN 2019) لالنقراض معرضA. Africana النوع :التعداد •
bipindensis and A. pachylobaمهددة غير ( IUCN 1998 بحاجة الى ،

 A. quanzensis and A. bella ،(IUCN، واألنواع ) تحديث بيانات
، تناقصت A. parviflora (IUCN 2018); A. africana، واألنواع ,(2019

%30أعدادها بنسبة 

  الغابات؛ إزالة .الدولية األخشاب لتجارة المكثف و المفرط االستغالل :التهديدات •
.التقليدي والطب واألعالف والفحم كوقود الستخدامه الحطب تجميع

 إلى كيلوجرام مليون 2.3 <كيلوغرام مليون 15 ~ ، الكاميرون :الصادرات :التجارة •
  متر 7000 ، (2005) مكعب متر 9000 :غانا ؛ (2014-2008) األوروبي االتحاد
  شيوًعا األكثرA. pachyloba وA. bipindensis  األنواع وهذه (2006) مكعب
.Afzelia spp اإلفريقية التجارة في

:46اقتراح  

جراب الماهوجني

Afzelia spp.

بنين وكوت ديفوار واالتحاد األوروبي وليبيريا والسنغال

  جذوع) 17# اقتراح ادراج جميع أنواع المجموعات االفريقية في الملحق الثاني مع التعليق التوضيحي
(الُمْشَكل الخشب و ،الرقائقي والخشب ،القشرة وألواح ،المنشور والخشب ،األشجار
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.18تم رفض نفس االقتراح في مؤتمر األطراف  •
مدرج في الملحق الثاني ، مع المئات من النوع  D. sissoo  النوع •

Dalbergia spp. ألسباب متشابهة ،.
يمكن أن . األخرى Dalbergiaيصعب تمييز األخشاب في التجارة عن أنواع •

 Dalbergiaمن المالحق إلى صعوبة تعريف أنواع) االزالة(يؤدي الشطب 
.D. sissoاألخرى باسم

  الثاني الملحق على .Dalbergia spp  النوع ادراج على تحفًظا الهند اتخذت •
سايتس في

.باكستان ،نيبال ،ميانمار ،إيران ،الهند ،بوتان ،بنغالديش ،أفغانستان :مناطق االنتشار•

؛ مزروعة على نطاق واسع حالة األعداد غير  (IUCN 2019) مهدد غير :التعداد•
.معروفة

  التحديات ،الغابات وحرائق ،واألمراض ،الحيوانات ورعي ،الزراعة :التهديدات•
.األشجار وقطع ،الحشرات عن الناجمة

 / المنشور الخشب / المشتقات / المنحوتات من كجم 26021813.1 :التجارة •
 1722818 و األشجار جذوع من مكعب متر 68.91 ، الخشبية المنتجات / األخشاب

ً  تصديرها تم عينة 2021-2017 من الفترة في عالميا

:47اقتراح  

أو الشيشامخشب الورد الهندي الشمالي 
Dalbergia sissoo

الهند ونبيال

اقتراح بإزالة النوع من الملحق الثاني
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:دعم االقتراح

.زيادة الطلب والتجارة الدولية •
.دولتعتبر معرضة لخطر كبير من الحصاد غير القانوني في العديد من ال •
.النمو البطيء والعمر الطويل ، مما يجعلها عرضة لإلفراط في الحصاد •
)  غذيةالمستخدمة في العطور واأل(قد يؤثر حصاد البذور لتجارة فول التونكا  •

.على بقائها في التجمعات البرية

،  B، المعيار RC 9.24 (Rev. CoP17))استيفاء معايير الملحق الثاني
المستويات العالية للتجارة الدولية ،  :b 2، الملحق  A، والمعيار 2aالملحق 

خشاب انخفاض أعداد التجمعات بسبب الحصاد المفرط ، شهرتها في التجارة ، األ
من جميع األنواع متشابهة في المظهر

ً  14 :مناطق االنتشار • والجنوبيةالوسطىأمريكافينوعا .

  عديدة أنواع هناك ، (IUCN 2017) لالنقراض معرضD. alata النوع :التعداد •
 ,D. micrantha أنواع في تناقص هناك ، كثيرة دول في لالنقراض معرضة تعتبر

D. odorata, and D. alata

  جارةت ، الجائر الحصاد ، الدولية التجارة ، الموائل تدهور ، الغابات إزالة :التهديدات •
.البذور

 أخشاب من كيلوغرام مليون 11 البرازيل صدرت ، 2021-2018: التجارة •
Dipteryx االتحاد إلى كيلوغرام ماليين 7إلى الواليات المتحدة األمريكية ، و  

 األخشاب من مكعب متر 19.893.026 كولومبيا صدرت ، 2020-2019 ؛ األوروبي
.D. micrantha من مكعب متر 1،064،333  حصدت بيرو ، 2020-2000 ؛

:48اقتراح  

أشجار كومارو
Dipteryx spp.

كولومبيا واالتحاد األوروبي وبنما

شرة ، تحديد جذوع األشجار ، والخشب المنشور ، وألواح الق(اقتراح إضافة تعليق توضيحي جديد 
)والخشب الرقائقي و الخشب الُمْشَكل ، والبذور
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:دعم االقتراح

الموسيقية  تعتبر أفضل األنواع لصنع أقواس اآلالت. الشجرة الوطنية للبرازيل •
.الوترية

فى الملحق  حاليًا ، يتم استثناء التجارة في األقواس اآلالت الموسيقية من إدراجها •
؛ حيث أن القائمة المقترحة ستضع عصا  10#الثاني تحت التعليق التوضيحيى 
.مالحق اتفاقية سايتساألقواس واألقواس تحت سيطرة 

غالل بسبب اإلفراط في االست. من معظم مناطق انتشارهالنوع تم استئصاله  •
.القانوني وغير القانوني للتجارة الوطنية والدولية

  مجموعة أن 2021حيث قدرت الشرطة في عام . التجارة في األنواع مربحة •
.أمريكي دوالر مليون 46 من بأكثر أرباًحا حققت المهربين من واحدة

، 1، الملحق  RC 9.24 (Rev. CoP17))استيفاء معايير الملحق األول
 المستويات المرتفعة للتجارة الدولية ، انخفاض :(B) iiiوالفقرة (A) iالفقرة

أعداده بسبب الحصاد المفرط ، شهرته في التجارة

.البرازيل في مستوطن :مناطق االنتشار •

  من استئصاله تم ،تحديث إلى بحاجة  (IUCN 1998 ) باالنقراض مهدد :التعداد •
 Espírito Santo, Sergipe, Paraíba, and Rio Grande do واليات
Norte

 ، ةالمشروع وغير المشروعة الدولية والتجارة ، وتجزئتها الغابات إزالة :التهديدات •
.المشروع غير األشجار وقطع

  األقواس عصا من  عينة 127،274 تصدير تم ، الماضية سنة العشرين في :التجارة •
  البرتغالو وهولندا وألمانيا وبلجيكا واليابان األمريكية المتحدة الواليات إلى األقواس و

 من أكثر البرازيل في االنفاذ وكاالت ت صادر ، 2018-2017 .وفرنسا وإيطاليا
.قانوني أصل لديها ليس التي واألقواس األقواس عصا من 200000

:49اقتراح  

الخشب البرازيلي

Paubrasilia echinata

البرازيل

جميع األجزاء والمشتقات “مع وضع تعليق توضيحي  Iإلى الملحق IIاقتراح نقل النوع من الملحق
أفراد جزائها،والمنتجات النهائية، بما في ذلك أقواس اآلالت الموسيقية، باستثناء اآلالت الموسيقية وأ
."16.8.فقًا للقراراألوركسترا المتنقلة، والموسيقيين المنفردين الذين يحملون جوازات سفر موسيقيين و
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:دعم االقتراح

تم ادراجها مسبقاً في الملحق  P. tinctoriusو P. erinaceus •األنواع 
.الثاني

ي الخشب الحمر االسيوي المستخدم فأدى الطلب المتزايد من الصين وندرة  •
ائل األخرى إلى إجبار  تحول التجارة إلى البدصناعة األثاث الصيني التقليدي أدي 

.Pterocarpus spp، بما في ذلك
 ال. األفريقي الذي يتم تسجيله Pterocarpus sppحتى النوع األكثر شيوًعا •

النبات  يمكن تمييزه بسهولة على مستوى األنواع بواسطة قاطعي األشجار وعلماء
.المحليين ومديري الغابات

،  B، المعيار RC 9.24 (Rev. CoP17))استيفاء معايير الملحق الثاني
المستويات العالية للتجارة الدولية ،  :b 2، الملحق  A، والمعيار 2aالملحق 

،  انخفاض أعداده بسبب الحصاد المفرط ، زيادة الطلب وشهرته في التجارة
األخشاب من جميع األنواع متشابهة في المظهر

ً  12 :مناطق االنتشار .إفريقيا وشرق ووسط غرب في دولة 34 من نوعا

  األنواع و (IUCN 2017) باالنقراض مهددةP. erinaceus األنواع :التعداد •
P. mildbraediiلالنقراض معرض ( IUCN 1998تحديث الى بحاجة)،  

P. officinalis واألنواع and P. tessmanniiالتهديد من قريبة ( IUCN 
  أعداد مجموعات من %90 حوالى و ، مهددة غير أنواع وسبعة ،(2018:2020

مستقرة غير أعدادها أو أعدادها في تناقص تظهر األفريقي الورد خشب

  ، تهاوتجزئ الغابات وإزالة ، القانونية وغير القانونية الدولية التجارة :التهديدات •
.األراضي استخدام وتغيير

 .2014-2010٪ زيادة في واردات خشب الورد األفريقي إلى الصين 700 :التجارة •
ً /مكعب متر 120000 الجابون من الصادرات ، ؛ زامبيا P. soyauxii النوع من سنويا

  مليون 1 ~ من 1/3~ ؛ نيجيريا ،  (P. angolensis) السنة / مكعب متر 5000
٪ 129 ةبنسب االستغالل زاد ، غانا في ؛ الصين إلى المصدرة األخشاب من مكعب متر

.2018-2016٪ 120، وزاد معدل حدوث التجارة غير المشروعة بنسبة 

:50اقتراح  

padauk, padouk ، خشب الورد األفريقي
Pterocarpus spp.

ساحل العاج واالتحاد األوروبي وليبيريا والسنغال وتوغو

  جذوع) 17# اقتراح ادراج جميع أنواع المجموعات االفريقية في الملحق الثاني مع التعليق التوضيحي
  التعليقات وتعديل (الُمْشَكل والخشب ،الرقائقي والخشب ،القشرة وألواح ،المنشور والخشب ،األشجار

، المدرجة بالفعل في  P. tinctoriusو Pterocarpus erinaceus بـ الخاصة التوضيحية
17#، إلى التعليق التوضيحي  IIالملحق
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:دعم االقتراح

 ، األجل قصيرة بالبذور الخاصة الحيوية ، البطيء النمو ، المنخفضة الكثافة •
. التعافي يعيق األشجار وقطع ، الشتالت موت معدل ارتفاع

.الدولية والتجارة الطلب زيادة •
.انتشارها مناطق أنحاء جميع في القانوني غير األشجار قطع •
 الخاص بللخش العينية والخصائص السمات على بناءً  تمييزها يمكن ال األنواع •
.بها

B المعيار ، RC 9.24 (Rev. CoP17))استيفاء معايير الملحق الثاني
  ادالحص من األعداد تناقص ، الدولية للتجارة المرتفعة المستويات :a 2 الملحق
  شابهةمت األنواع جميع من األخشاب ، التجارة في شهرتها و الطلب ازدياد ، المفرط

المظهر في

  وشبه االستوائية المناطق دول من 31 في منتشرة أنواع 6 :مناطق االنتشار •
أفريقيا في االستوائية

K. anthotheca, K. grandifoliola األنواع :التعداد • , K. ivorensis , K. 
madagascariensis and K. senegalensisلالنقراض معرضة (IUCN 

)، بحاجة الى تحديث1998

  غير واالستغالل ،الدولية التجارة في لألخشاب المفرط االستغالل :التهديدات •
.والتصحر ،والزراعة ،الحضري والتوسع ،المشروع

  بديالً  أصبح .Khaya spp مثل األمريكية المتحدة الواليات واردات زادت :التجارة •
  مليون 130 الكاميرون :الصادرات ؛ األمريكي الماهوجني وتناقص تراجع عن

  خشب من كجم 7،897،262 ، الكونغو جمهورية ؛ (2014-2007) كيلوغرام
  األفريقي الماهوجني خشب من كجم 6،060،570 و الخام األفريقي الماهوجني

(2008-2017).

:51اقتراح  

الماهوجني األفريقي ، أكاجو
Khaya spp.

بنين وكوت ديفوار واالتحاد األوروبي وليبيريا والسنغال

  جذوع) 17# اقتراح ادراج جميع أنواع المجموعات االفريقية في الملحق الثاني مع التعليق التوضيحي
(الُمْشَكل والخشب ،الرقائقي والخشب ،القشرة وألواح ،المنشور والخشب ،األشجار
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:ال يوجد موقف محدد

.لبريةمن غير الواضح ما إذا كان االستثناء المقترح سيزيد من حصاد العينات ا•
  دول جهيو قرار على الموافقة في النظر االتفاقية في األطراف الدول على يجب •

 Cycnoches وBletilla striata من البرية التجمعات مراقبة إلى النطاق
Coopiو Gastrodia elataو Phalaenopsis amabilisو P. 
lobbiiالبرية اتالعين جمع من يزيد المعدل التوضيحي التعليق كان إذا ما لتحديد.

:ينص االقتراح

 Cycnochesو Bletilla striataأن يتم استخدام" من المستبعد للغاية" •
Coopi وGastrodia elata وPhalaenopsis amabilis وP. 
lobbii صناعة في صناعات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية ؛ تستخدم ال
".ي البريةال تشكل أي خطر على بقاء األنواع ف"المكثرة اصطناعياً ، والتي   األوركيد

ي فائدة ال يوفر أ"والذي " عبء إداري غير ضروري"التعليق التوضيحي الحالي هو  •
".في الحفاظ على الموارد البرية

52اقتراح 

األوركيد
Orchidaceae spp.

سويسرا

" :يلي كما نصها ليصبح ، (g، مع إضافة فقرة جديدة 4#اقتراح تعديل التعليق التوضيحي  g) 
 أجزاء لىع تحتوي التي التجميل لمستحضرات التجزئة لتجارة والجاهزة المعبأة النهائية المنتجات
,Bletilla striata, Cycnoches cooperi  من ومشتقات Gastrodia elata, 

Phalaenopsis amabilis and P. lobbii”



Front outside cover:  Kittacincla malabarica  (Hari K Patibanda); Handroanthus heptaphyllus (Wagner Compelo/Shutterstock); Centrolenidae (Juan Jose Pucci); Loxodonta africana (Ricardas_
Anusauskas/Shutterstock); Hippopotamus amphibius (Sergey Uryadnikov/shutterstock); Rhinoclemmys pulcherrima (Dr. Jake Scott); Rhodiola rosea (sunoochi from Sapporo, Hokkaido, Japan); 
Thelenota rubralineata (ardiantanjung/Shutterstock); Potamotrygon leopoldi (Miroslav Halama/Shutterstock); Front inside cover: Dipteryx spp., Ara ambigua (Jim Clare / NPL / Minden Pictures). Back 
inside cover: Ceratotherium simum (Vaclav Sebek/Shutterstock). Back outside cover: Carcharhinus amblyrhynchos (David Fleetham) / Alamy Stock Photo. Proposals: Stig Nygaard (Prop. 1); Bernard 
Dupont (Props. 2, 3); Austin Mills (Props. 4, 5); Ralph Towers (Prop. 6); Alan Schmierer (Prop. 7); Jason Thompson (Prop. 8); Budak (Prop. 9); USFWS J Klavitter, Nov 2010, Eastern Island, Midway 
Atoll NWR.(Prop. 10); Adriana Araujo Costa(Prop. 11); Ganjarmustika1904 (Prop. 12); Bernard Dupont (Prop. 13); Artur Rydzewski (Prop. 14); GnanaeswarCh (Prop. 15); Alexandre Roux (Prop. 16); J. 
Maughn (Prop. 17); Bryan (Flckr) (Prop. 18); Nick Volpe (Prop. 19); Mike Morel, USFWS (Prop. 20); Peter Paplanus from St. Louis, Missouri (Prop. 21); J. Patrick Fischer (Prop. 22); Peter Paplanus from 
St. Louis, Missouri (Prop. 23); J. N. Stuart (Prop. 24); Hari arcw (Prop. 25); Michal Sloviak/Shutterstock (Prop. 26); Dr. Jake Scott (Prop. 27); reptiles4all/Shutterstock (Prop. X28); Kristof Zyskowski & 
Yulia Bereshpolova, Cataloging Nature (Prop. 29); Dr. Todd W. Pierson (Prop. 30); Laurent Lebois (Prop. 31); Tom Benson (Prop. 32); Anagha devi (Prop. 33); Juan Jose Pucci (Prop. 34) Frogmana (Prop. 
35); reptiles4all/shutterstock (Prop. 36); Kevin Lino NOAA/NMFS/PIFSC/ESD (Prop. 37); Tony Hisgett from Birmingham, UK (Prop. 38); Miroslav Halama/Shutterstock (Prop. 39); SEFSC Pascagoula 
Laboratory; Collection of Brandi Noble, NOAA/NMFS/SEFSC (Prop. 40); Pavaphon Supanantananont/shutterstock (Prop. 41); Aexander Vasenin (Prop. 42); snotch from Sapporo, Hokkaido, Japan (Prop. 
43); Bernard Dupont from FRANCE (Prop. 44); sunoochi from Sapporo, Hokkaido, Japan (Prop. 45); Saplants (Prop. 46); Forest and Kim Starr (Prop. 47); flyingfabi (Prop. 48); Jani Pereira (Prop. 49); 
Judgefloro (Prop. 50); Hatem Moushir (Prop. 51); Autan (Prop. 52)

Editors: Barry Kent MacKay, Ronald Orenstein, Teresa Telecky

SSN Board Members: Will Travers (Chair), Teresa Telecky (Vice-Chair), Wim de Kok (Treasurer), Sue Fisher (Secretary), Debbie Banks, Juan Carlos Cantú, Geert Drieman, Susan Millward, Barry Kent MacKay, 
Lorène Jacquet, Ronald Orenstein, Linda Paul, Paul Todd

53w w w . s s n . o r g



SSN CONTACTS
SSN Headquarters
Mr. Will Travers OBE, President
Ms. Ann Michels, Executive Director
1255 23rd Street, NW, Suite 450
Washington DC 20037 USA
E-mail: annmichels@ssn.org

For Africa
Mr. Will Travers OBE
Born Free Foundation
2nd Floor Frazer House14 Carfax
Horsham, West Sussex RH12 1ER
United Kingdom
E-mail: will@bornfree.org.uk

For Asia
Mr. Wim DeKok
25 Chestnut Square
Boston, MA 02130, USA
E-mail: wim@worldanimal.net

For Europe
Ms. Daniela Freyer
Pro Wildlife e.V.
Engelhardstr. 10
81369 München, Germany
E-mail: daniela.freyer@prowildlife.de

For North America
Ms. Rebecca Regnery
Humane Society International
700 Professional Drive
Gaithersburg, MD 20879 USA
E-mail: rregnery@hsi.org

For Central and South America and the Caribbean
Ms. Maria Elena Sánchez
Teyeliz, A.C.
Ahuehuetes Sur 811
Bosques de las Lomas, CDMX 11700, México
E-mail: teyeliz@gmail.com

For Oceania
Mr. Lawrence Chlebeck
Humane Society International
PO Box 439
Avalon NSW 2107
Australia
E-mail: lchlebeck@hsi.org.au



1255 23rd Street, NW, Suite 450
Washington DC 20037
E-mail: info@ssn.org 

Website: www.ssn.org

شبكة بقاء األنواع




