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 . التقرير بسبب إجراء مشاورات مستفيضة مع املنظمات ذات الصلةتأخر تقدمي ** 
 
 

050402    V.02-51661 (A) 
*0251661* 

 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الدورة احلادية عشرة

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥-١٦فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

    التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية
 التقدم احملرز يف تنفيذ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

 وع بأنواع النباتات بشأن االجتار غري املشر٢٠٠١/١٢
   واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية

   **تقرير األمني العام  
 احملتويات

الصفحة الفقرات  

........................................................................................مقدمة ٢-١ ٢ -أوال

......................االجتار غري املشروع بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية ٢٩-٣ ٣ -ثانيا
..........................ت الرئيسية ذات الصلةعرض متهيدي جممل ألعمال املنظما -ألف ١٣-٣ ٣
١٨-١٤ ٧ .......................................................تقييم نطاق وطبيعة هذه اجلرمية -باء
٢٤-١٩ ٨ ...................................................ضلوع اجلماعات االجرامية املنظمة -جيم
٢٩-٢٥ ١٠ ...................................................................تقييم إنفاذ القوانني -دال
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الصفحة الفقرات  

٥٤-٣٠ ١١ .............................................احلصول على املوارد اجلينية بوسائل غري مشروعة -ثالثا
٤٠-٣٠ ١١ .............................................................ةاالطار القانوين ذو الصل -ألف
٤٧-٤١ ١٣ .........................................................تقييم أويل للمشاكل املصادفة -باء
٥٣-٤٨ ١٥ ................................................احللول املمكنة اجلاري مناقشتها حاليا -جيم
...................................................ضلوع اجلماعات االجرامية املنظمة -دال ٥٤ ١٧

٥٦-٥٥ ١٧ ............................................................................مالحظات ختامية -رابعا
 

 مقدمة -أوال
 
طلـــب اجمللـــس االقتصـــادي واالجـــتماعي، يف قـــراره  -١

االجتار " واملعنون   ٢٠٠١يوليه  / متوز ٢٤خ   املـؤر  ٢٠٠١/١٢
ــربية اخلاضــعة      ــباتات واحلــيوانات ال ــأنواع الن غــري املشــروع ب

، إىل األمـني العـام أن يعد، يف حدود املوارد املتاحة            "لـلحماية 
حالـــيا أو باالعـــتماد عـــلى مســـامهات مـــن خـــارج امليزانـــية، 
ــنظومة     ــتابعة مل وبالتنســيق مــع الكــيانات املختصــة األخــرى ال

ألمــم املــتحدة، تقريــرا حيلــل فــيه األحكــام القانونــية الداخلــية ا
ــائق     ــائر الوثـ ــراف، وسـ ــتعددة األطـ ــية واملـ ــية واالقليمـ والثنائـ
والقـرارات والتوصـيات ذات الصـلة الـيت تتـناول مـنع االجتار              
ــربية اخلاضــعة      ــباتات واحلــيوانات ال ــأنواع الن غــري املشــروع ب

ومكافحـــته لـــلحماية عـــلى يـــد مجاعـــات اجرامـــية مـــنظمة،  
والقضـاء علـيه، وأن حييل تقريره إىل اللجنة يف دورهتا احلادية            
عشـرة، كما طلب إىل األمني العام أن يعد، يف حدود املوارد            
ــية،       ــن خــارج امليزان ــلى مســامهات م ــتماد ع ــتاحة أو باالع امل
ــنظومة     ــتابعة مل وبالتنســيق مــع الكــيانات املختصــة األخــرى ال

يه األحكــام القانونــية الداخلــية األمــم املــتحدة، تقريــرا حيلــل فــ
والثنائـــية واالقليمـــية واملـــتعددة األطـــراف وســـائر الوثـــائق      
والتوصـيات ذات الصـلة، الـيت تتـناول الوصـول غري املشروع             
إىل املــــوارد اجلينــــية، وكذلــــك مــــدى ضــــلوع اجلماعــــات  

 .االجرامية املنظمة يف هذا العمل

املعين مبنع  ونظـرا إىل حمدوديـة املوارد املتاحة للمركز          -٢
اإلجــرام الــدويل، عــالوة عــلى حمدوديــة الوقــت املــتاح للعمــل 
عـلى اجـراء دراسة شاملة متاما، فان الغرض الرئيسي من هذا            
الـتقرير املرحـلي هو تزويد اللجنة بعرض متهيدي جممل لعمل           
ــأنواع      ــروع بـ ــري املشـ ــار غـ ــال االجتـ ــية يف جمـ ــنظمات املعنـ املـ

ضـعة لـلحماية والوصـول غري       احلـيوانات والنـباتات الـربية اخلا      
وحيتوي التقرير أيضا على تقييم . املشـروع إىل املـوارد اجلينـية    

ــاذ       ــاكل اإلنفـ ــرام ومشـ ــوع اإلجـ ــيعة نـ ــنطاق وطبـ ــز لـ موجـ
، ولـلحلول قـيد املناقشة      ")االجتـار "بالنسـبة لـلجزء اخلـاص بــ       (
، باالضـافة إىل وصف     ")الوصـول "بالنسـبة لـلجزء اخلـاص بــ       (

). بالنسبة للجزأين (جرام املنظمة   موجـز لضـلوع مجاعـات اإل      
وقــد مت حتديــد مــنظمات دولــية عديــدة مــنها مــنظمة األغذيــة 

وأمانـة االتفاقـية املـتعلقة بالتنوع البيولوجي        ) الفـاو (والـزراعة   
ــباتات      ــأنواع احلــيوانات والن ــدويل ب ــية االجتــار ال ــة اتفاق وأمان
الـــربية املهـــّددة باإلنقـــراض، واملـــنظمة العاملـــية لـــلجمارك،      

االنــتربول، باالضــافة إىل عــدة مــنظمات غــري حكومــية مــثل و
االحتــــاد العــــاملي حلفــــظ الطبــــيعة وبــــرنامج رصــــد االجتــــار  

"TRAFFIC"باحلــيوانات والنــباتات الــربية املعــروف باســم 
)١( 

ومت االتصـال هبـا وطلـب الـيها أن تقـدم أي مواد مطبوعة قد                
ــادي      ــن اجمللــــس االقتصــ ــثقة عــ ــة املنبــ ــة للواليــ ــراها مهمــ تــ

 .الجتماعيوا
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ــباتات    -ثانيا ــأنواع الن االجتــار غــري املشــروع ب
 واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية

 
ــنظمات    -ألف ــال املـ ــل ألعمـ ــيدي جممـ عـــرض متهـ

 الرئيسية ذات الصلة
 
أمانـــة اتفاقـــية االجتـــار الـــدويل بـــأنواع احلـــيوانات   -١

 والنباتات الربية املهّددة باإلنقراض
 
الجتار الدويل بأنواع احليوانات   تضـطلع أمانة اتفاقية ا     -٣

ــربية املهــّددة باإلنقــراض، الــيت يوجــد مقــرها يف     ــباتات ال والن
جنـيف، باملسـؤولية عـن رصـد تنفـيذ االتفاقـية الـيت فُتح باب                

 ١ وبــدأ سرياهنا يف      ١٩٧٣مـارس   / آذار ٣التوقـيع علـيهـا يف      
 ١٥٧ وُعّدلت الحقا، وأصبح فيها حاليا       ١٩٧٥يولـيه   /متـوز 

وهـي تنظم التجارة الدولية يف أصناف من أنواع         . بلـدا طـرفا   
ــدير     ــادة تصـ ــا يف ذلـــك إعـ ــربية، مبـ ــباتات الـ ــيوانات والنـ احلـ
ــزائها    ــباتات وأجــ ــتة والنــ ــية وامليــ ــيوانات احلــ ــترياد احلــ واســ

وتســـتند الـــتجارة يف هـــذه األصـــناف إىل نظـــام  . ومشـــتقاهتا
للتصـــاريح والشـــهادات الـــيت ميكـــن أن تصـــدر اذا توافـــرت   

 ويـــتعني تقدميهـــا قـــبل الســـماح لشـــحنات     شـــروط معيـــنة 
ــله  ــبلد أو دخوـ ــادرة الـ ــناف مبغـ ــأنواع  . األصـ ــرد قوائـــم بـ وتـ

ــتفاوتة مـــن    ــباتات الـــيت ختضـــع لدرجـــات مـ ــيوانات والنـ احلـ
فالتذيـيل األول يشمل    . التنظـيم، يف ثالثـة تذيـيالت لالتفاقـية        

 حيوان ونبات مهّددة باإلنقراض وال بد أن ختضع         ٨٠٠حنـو   
نظـيم صـارم بوجـه خـاص، وال يسمح هبا إال            الـتجارة فـيها لت    

ويشــمل التذيــيل الــثاين أنواعــا ليســت  . يف حــاالت اســتثنائية
مهـددة باإلنقـراض بالضـرورة ولكـن ميكـن أن تكـون مهددة              

ويشـمل التذييل الثالث األنواع     . اذا مل تـنظم جتارهتـا بصـرامة       
اخلاضـعة للتنظـيم يف األراضـي اخلاضعة لوالية دولة طرف يف            

وعـلى نقـيض قوائـم األصـناف الواردة يف التذييلني        . قـية االتفا
ــثني لقــرارات مؤمتــر       ــب أغلبــية الثل ــثاين، الــيت تتطل األول وال

األطــراف يف االتفاقــية، فــاألنواع املدرجــة يف التذيــيل الثالــث  
ــنها    ــبادرة مـ ــا مبـ ــراف أن تدرجهـ ــن لألطـ ــب إىل . ميكـ ويطلـ

رير كل األطـراف تقـدمي تقارير سنوية عن هذه التجارة، وتقا     
ــتدابري التشــريعية والتنظيمــية واالداريــة املــتخذة    ســنتني عــن ال

 .إلنفاذ أحكام االتفاقية

يف املادة الثامنة من اتفاقية االجتار      ) ١(ووفقـا للفقـرة      -٤
الـدويل بـأنواع احلـيوانات والنباتات الربية املهددة باإلنقراض          

ــتدابري التشــريعية الداخلــية املالئمــة إل   نفــاذ تــتخذ األطــراف ال
أحكـام االتفاقـية وحتظر التجارة يف األصناف اليت تعد جتارهتا           

املعاقبة على التجارة ) أ: (انـتهاكا لالتفاقـية مبـا يف ذلك تدابري     
النص على  ) ب(يف هـذه األصـناف أو حـيازهتا أو كليهما؛ و          

. مصـادرة هـذه األصـناف أو اعادهتـا إىل الدولـة الـيت صّدرهتا              
تعتــرب األطــراف الــتجارة غــري    وال يعــين هــذا بالضــرورة أن   

القانونـية يف األحـياء الـربية عمـال جنائـيا، فهـي قد ختتار بدال                
ــة حمضــة     ــري اداري ــك اختــاذ تداب ــن ذل وال ميكــن أن تكــون  . م

االتفاقــية فعالــة اال بقــدر مــا تســّن الــدول األعضــاء وتــنفّذ        
ــا حمــددة  ــدم    . أحكام ــية وتق ــنظر يف التشــريعات احملل ــاد ال ويع
ــية  املســاعدة يف اطــ  ــة للتشــريعات الوطن  )٢(.ار مشــروع األمان

 دولة عضوا   ١٣٦وحبسـب املعلومات املقدمة من األمانة فان        
. ٢٠٠٠ دولــة عضــوا مت تقيــيمها حبلــول عــام  ١٤٦مــن بــني 

)  يف املائة  ٢٦( دولة   ٣٧ومـن بني هذه الدول مل حتقق سوى         
 ٤٧أعـلى مسـتويات االمتثال ألحكام االتفاقية؛ ومل تستوف          

 )٣(.املعايري ولو جزئيا)  يف املائة٣٢(دولة عضوا 

وتعــد أمانــة االتفاقــية لكــل اجــتماع مــن اجــتماعات   -٥
. مؤمتــر األطــراف استعراضــا لالنــتهاكات املدعــاة لالتفاقــية     

ــة     واملقصــود مــن هــذه االستعراضــات أن تعطــي صــورة جممل
للــتجارة غــري املشــروعة وأن حتــدد املشــاكل اهلامــة املــتعلقة       

ــائق املـــ   ــدار الوثـ ــبوهلا باصـ ــية وقـ ــن  . تعلقة باالتفاقـ ــان مـ وكـ
املــبادرات املهمــة أن األمانــة أنشــأت مــا ّمســي نظــام تســجيل   
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املخالفـات الـتجارية واإلنفـاذ العاملي احملوسب املعروف باسم          
"TIGER" لتجهــــيز الــــتقارير عــــن اجلــــرائم والــــتجارة غــــري 

املشــروعة يف احلــيوانات الــربية، مــع حتديــد اجتاهــات اجلــرائم   
ــرائقها ــنوعة    وط ــن املصــادر املت ــة م ــن جمموع ــالكها، م .  ومس

فربصــد تنفــيذ االتفاقــية تكــون األمانــة قــد حــددت عالقــات   
عمـل وثيقة، ال مع وكاالت انفاذ القوانني الوطنية واالقليمية          

. فحسـب، بـل ومـع املـنظمة العاملـية للجمارك ومع االنتربول            
كذلــك حتــتفظ األمانــة بســجل لالشــتراك يف بعــثات الــتحقق  

ــية   والت ــراف يف االتفاقـ ــدول األطـ ــيم إىل الـ ــك  . قيـ ــر تلـ وآخـ
البعـثات بالـتزامن مـع عضو يف الفريق العامل التابع لالنتربول            
واملعــين باجلــرائم املتصــلة باحلــيوانات الــربية، بعــثة إىل االحتــاد  

وقُّدم . الروسي حيث أجريت دراسة متعمقة لتجارة الكافيار      
ــي    ــاالت احلكومـ ــنذئذ إىل الوكـ ــّري مـ ــر سـ ــاد تقريـ ة يف االحتـ

تصــدير الكافــيار إىل  : الروســي، تصــّدى لقضــايا مــن قبــيل    
ــية يف      ــتجارة الداخلـ ــلى الـ ــيطرة عـ ــية، والسـ ــواق الدولـ األسـ
الكافـيار؛ وأنشـطة مكافحـة الصـيد احملـّرم، ومواجهة اإلجرام            
املنظّم؛ واحتمال تورط جتار شرعيني يف أنشطة غري مشروعة         

ــرقة الع . والتشــريعات ــاذ نظــام  ومــن املســتحدثات ف مــل إلنف
 اخلــاص باالتفاقــية، حيــث حــددت اجملــاالت     TIGERتايغــر 

مجع االستخبارات  : التالـية لتركـيز جهودهـا علـيها يف الـبداية          
وحتليــلها ونشــرها وتقــدمي التوجــيهات للوحــدات املتخصصــة 

 )٤(.إلنفاذ قانون احليوانات الربية والتدريب

  
 املنظمة العاملية للجمارك -٢

 وقّعت أمانتا املنظمة العاملية     ١٩٩٦وليه  ي/ متـوز  ٤يف   -٦
ــيوانات    ــية االجتــــار الــــدويل بــــأنواع احلــ لــــلجمارك، واتفاقــ
والنــباتات الــربية املهــددة باإلنقــراض، مذكــرة تفــاهم أرســت 
االطــار القــانوين للــتعاون الــدويل بــني املنظمــتني، الــذي يــنص 
ــتآزر بـــني     ــية الـ ــيه وتنمـ ــتحكم فـ ــبادل املعلومـــات املـ ــلى تـ عـ

ــلطات  ــعيد     السـ ــلى الصـ ــة عـ ــلطات االداريـ ــية والسـ اجلمركـ

الوطـين، كما ينص على تدابري إلذكاء الوعي والتدريب على          
 ان الوضـع االسـتراتيجي للجمارك       )٥(.اخلدمـات ذات الصـلة    

ــبة      ــلها أحســن مكــان اداري ملراق ــة جيع ــنقاط احلدودي عــلى ال
وأمانة االتفاقية حتضر مجيع    . تطبـيق االتفاقـية عـلى حنـو سـليم         

ــتماع ــتماعات الفــريق     اج ــية لــلجمارك واج ات املــنظمة العامل
وقد . الفـرعي الـتابع لالنـتربول، املعين جبرائم احليوانات الربية         

أدجمــت املــنظمة العاملــية لــلجمارك مؤخــرا أفــرقة متخصصــة،   
كالفـريق العـامل املشـترك بني املنظمة واالتفاقية ضمن فريقها           

ذي يشـمل أنشطة  والـ " محايـة اجملـتمع  "العـامل الكـبري املعـين بــ      
جنائـية كـثرية عـرب حدوديـة ودولية، من بينها غسل األموال،      
واملخــدرات واألســلحة والبــنود الثقافــية واحلــيوانات الـــربية      

وهذا هو الفريق الرئيسي    . والسـيارات املسروقة وما إىل ذلك     
الـذي تتصـل بـه أمانـة االتفاقـية حاليا، مع أنه يعمل أيضا مع                

لمـنظمة العاملـية للجمارك ومع اللجنة       مديـرية الـنظام املـواءم ل      
وحيضـر مسؤولو اجلمارك حلقات التدريب      . العلمـية الفرعـية   

الوطنــية والدولــية املــتعلقة باالتفاقــية والــيت تــنظمها املــنظمة       
وهـــم . العاملـــية لـــلجمارك أو أمانـــة االتفاقـــية أو دول معيـــنة 

حيملـون وثـائق حمـددة وبـرامج تدريبـية بعدة لغات من اعداد              
وتســـتخدم أمانـــة االتفاقـــية عـــدة متخصصـــني يف  . ظمنياملـــن

ــادة    ــاعدون يف تدريـــب زمالئهـــم وزيـ ــارك يسـ شـــؤون اجلمـ
 .توعيتهم

يضـاف إىل ذلـك أن أمانـة املـنظمة تسـاعد أعضاءها              -٧
يف نشـر املعلومـات واالسـتخبارات عـن طـريق شـبكة مكتب         
االتصـال االقلـيمي لالسـتخبارات اجلمركـية باستخدام شبكة          

ــيةانفـــاذ القو ويـــبلغ عـــدد مكاتـــب االتصـــال  . انـــني اجلمركـ
 مكتبا يف شىت    ١١االقلـيمي التابعة للمنظمة العاملية للجمارك       

ويرمي .  ادارة مجركية  ١٢٠وتتصـل هبذا النظام     . أحنـاء العـامل   
نظـام مكاتـب االتصـال هـذا إىل جتمـيع مـا يتم احلصول عليه                
مــن بــيانات تــتعلق باملخالفــات اجلمركــية مــن كــل املصــادر،  
ــتم     ــيت يـ ــية الـ ــية والعاملـ ــية واالقليمـ ــات الوطنـ ــيل املعلومـ وحتلـ
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احلصــول علــيها للــتعرف عــلى اجتاهــات وطــرائق التهريــب       
أمـا شـبكة انفـاذ القوانـني اجلمركية         . اجلديـدة أو غـري العاديـة      

ــيل املعلومـــات     ــام مجـــركي يعمـــل مـــن خـــالل حتلـ فهـــي نظـ
. واالتصـــال عـــلى مكافحـــة كـــل أنـــواع اجلـــرائم اجلمركـــية 

 البـــيانات حممـــية وال ميـــنح حـــق الوصـــول الـــيها اال  وقـــاعدة
فهذه طريقة  . وتشفَّر املعلومات املنقولة  . للعناوين املعترف هبا  

فعالة لتبادل املعلومات يف بيئة مأمونة بني االدارات اجلمركية         
 .يف كل بقاع األرض

ــر الصــكوك      -٨ ــلجمارك توف ــية ل ــنظمة العامل ــا ان امل كم
 تـبادل املعلومـات والتعاون بني       القانونـية ألعضـائها مـن أجـل       

. االدارات اجلمركـية عـلى الصـعد الـدويل واالقليمي والثنائي          
 ١٩٧٧يونــيه /أمــا اتفاقــية نــريويب الــيت مت توقــيعها يف حزيــران

فهــي اتفاقــية )  دولــة عضــوا يف املــنظمة٤٠وصــدقت علــيها (
دولـــية بشـــأن تـــبادل املســـاعدة االداريـــة ألغـــراض مكافحـــة 

وهــناك صــكوك .  والتحقــيق فــيها وقمعهــااجلــرائم اجلمركــية
ــيات    ــنموذجي وتوصـ ــنائي الـ ــاق الثـ ــنها االتفـ أخـــرى مـــن بيـ

 .وقرارات املنظمة

وهــذه الصــكوك املذكــورة آنفــا توفــر أدوات اضــافية  -٩
لــتعزيز الــتعاون الــدويل، ال يف أوســاط اجلمــارك فحســب بــل 

ــن كــل املســتويات     ــع شــركاء آخــرين م ــيذ أدوات . وم وتنف
يد فعالــية االدارات اجلمركــية وييســر عمــلها االنفــاذ هــذه يــز

 .اليومي ويشجع الدينامية وحيسن األداء
  
 )االنتربول(منظمة الشرطة اجلنائية الدولية  -٣
 

اعـتمد يف االنـتربول قـرار يطلب إىل الدول األعضاء            -١٠
الـتعاون يف القضـايا املتعلقة جبرائم تتعلق باحلياة الربية، وذلك           

وأنشئ يف . ١٩٧٦عامة لالنتربول يف عام يف دورة اجلمعـية ال    
يسمى اآلن ( فـريق فـرعي يعىن باألحياء الربية       )٦(١٩٩٣عـام   

وتتمثل ). الفـريق العامل املعين باجلرائم املتعلقة باألحياء الربية       

ــبادل املعلومــات     مبــا يف (أهــداف الفــريق العــامل يف حتســني ت
ــية  ــتعلقة بأشــخاص وشــركات ) ذلــك االســتخبارات اجلنائ  امل

ضـالعة يف جتـارة غـري مشروعة يف احليوانات والنباتات الربية؛            
ودعــم التحقــيقات يف األنشــطة غــري القانونــية املتصــلة جبــرائم  
تـتعلق باألحـياء الـربية، وذلـك بتحسني انفاذ القوانني الوطنية            
ــاليب    ــن أســ ــات عــ ــبادل املعلومــ ــية؛ وتــ ــية والدولــ واالقليمــ

رض التوصل إىل هنج    واجتاهـات هـذه التجارة غري القانونية بغ       
ــائق التدريــب واملعلومــات الالزمــة     أكــثر تفــاعال، واعــداد وث

ــلمحققني ــبة تتضــمن   . ل واســتنبطت رســائل ايكولوجــية مقول
جمـــاالت للبـــيانات الزمـــة لفعالـــية تقيـــيم وحتلـــيل املعلومـــات 
املقدمــة، وذلــك بقصــد تيســري مجــع املعلومــات عــن اجلــرائم    

وأهنى فريق  . مانة االنتربول البيئـية وادخاهلا يف قاعدة بيانات أ      
ــية    ــامل، وأعـــدت دورات تدريبـ ــرنامج تدريـــب شـ ــرباء بـ خـ
بـالفعل تتضـمن دورات تدريبـية للمستقبل وقد أسفر التعاون           
بـني االنـتربول وأمانـة اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات           
والنـباتات الـربية املهددة باالنقراض، عن توقيع مذكرة تفاهم          

وعــــلى الــــرغم مــــن أن . ١٩٩٨أكــــتوبر /ليف تشــــرين األو
مذكـرة الـتفاهم هذه غري ملزمة رمسيا للسلطات الوطنية فهي           

ــاذ القوانــني     ــية ووكــاالت انف ــة االتفاق  –حتــث ســلطات أمان
 عــلى الــتعاون الوثــيق يف كــل بلــد مــن  –الشــرطة واجلمــارك 

. أجـل مكافحة اجلرائم املتعلقة باحلياة الربية مبزيد من الفعالية         
زيـع دلـيل عمـلي عن التعاون بني سلطات األمانة،       وجـرى تو  

واالنــتربول، باللغــات االنكلــيزية والفرنســية واالســبانية عــلى  
 .السلطات املعنية

  
 االحتاد األورويب -٤
 

ــية     -١١ ــب االتفاقـ ــتزاماته مبوجـ ــاد األورويب الـ ــذ االحتـ نفّـ
 ١ الـيت بـدأ سـرياهنـا فـي         ٣٦٢٦/٨٢باصـداره الالئحـة رقـم       

واسـتبدلت هبـذه الالئحة الئحة      . ١٩٨٤يـناير   /كـانون الـثاين   
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 بشــــأن محايــــة أنــــواع احلــــيوانات  ٣٣٨/٩٧اجمللــــس رقــــم 
والنـباتات الـربية عـن طـريق تنظـيم الـتجارة فـيها، وهي تنص           

 عـلى نظام أشد صرامة للرقابة       ١٩٩٧يونـيه   / حزيـران  ١مـنذ   
 واجتهت اجلهود األساسية حنو األنواع املهددة       )٧(.واجلـزاءات 
 الـــيت تعـــرب احلـــدود اخلارجـــية لالحتـــاد األورويب، باالنقـــراض

ــة بـــني سياســـات    ــادة املواءمـ ــة زيـ ــرار إىل كفالـ ويهـــدف القـ
الـتجارة يف األحياء الربية وحتسني ضوابط التجارة بني الدول          

ـــ ــاء ١٥ الـ ـــي  يف األعضـ ــاد األوروبـ ــنة  . االحتـ ـــق اللجـ وتنسـ
جيتمع األوروبـية فـريقا عـامال النفاذ قوانني االحتاد األورويب،      

ســنويا ويضــم مســؤولني مــن ســلطات الشــرطة واجلمــارك       
 .وسلطة ادارة االتفاقية من الدول األعضاء

  
 فرقة العمل اخلاصة باتفاق لوساكا -٥
 

 ١٩٩٤سبتمرب  / أيلول ٨جـاء اتفـاق لوساكا املؤرخ        -١٢
ــربية      ــني األحــياء ال ــاذ قوان ــتوجيا ألول اجــتماع ملســؤويل انف ت

فقد قرر  . ١٩٩٢ زامبيا يف عام     االفريقـيني عقـد يف لوسـاكا،      
االجــتماع انشــاء آلــية تتمــثل يف فــرقة العمــل اخلاصــة باتفــاق  
لوســاكا لتيســري وتنســيق الــتعاون بــني وكــاالت انفــاذ قوانــني 
األحـياء الـربية يف شـىت الـبلدان وأطـراف االتفـاق، الـذي بدأ                

ــانون األول  ــريانه يف ك ــات  ١٩٩٦ديســمرب /س ــي حكوم ، ه
. هوريـة الكونغو وزامبيا وكينيا وليسوتو    أوغـندا وتنـزانـيا ومج    

وكل . وقـد وقّعـت علـيه اثيوبـيا وجـنوب افريقـيا وسـوازيلند             
ــرف ــتدابري      )٨(ط ــاذ ال ــردي أو مجــاعي، باخت ــزم، بشــكل ف  مل

املالئمـــة وفقـــا هلـــذا االتفـــاق للتحقـــيق واحملاكمـــة يف قضـــايا  
 ويشــري )٩(.الــتجارة غــري القانونــية، بالــتعاون مــع فــرقة العمــل

ــثريو ــرها نـــريويب، باســـم   الكـ ــذه، ومقـ ــرقة العمـــل هـ ن إىل فـ
املعـين باألحـياء الربية، وهي تريد اجياد        " االنـتربول االفـريقي   "

ــتعامل مــع جمــرمي جتــارة األحــياء الــربية     تســاوق يف طــريقة ال
وانشــغلت يف غضــون ذلــك بالتحقــيق واقامــة . داخـل املــنطقة 

ة الربية  الدلـيل يف قضـايا الـتجارة غري املشروعة يف أنواع احليا           
 .يف افريقيا وهي تسفر عن عمليات مصادرة كبرية للعاج

  
 اتفاق أمريكا الشمالية للتعاون البيئي -٦
 

عـندما وطـدت كـندا واملكسـيك والواليـات املتحدة            -١٣
صـالهتا االقتصـادية عن طريق اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة          

 ويف عــام. احلــرة، تعهــدت أيضــا باقامــة شــراكة بيئــية جديــدة
 وقّعـت الدول الثالث اتفاق أمريكا الشمالية للتعاون         ١٩٩٣

ومن بني أهداف االتفاق    . البيئي وأنشأت جلنة التعاون البيئي    
اقامـــة الـــتعاون االقلـــيمي مـــن أجـــل حفـــظ البيـــئة ومحايـــتها  

ــزها ــزم االتفــاق األطــراف باالنفــاذ الفعــال   . وتعزي كذلــك يل
ا حبماية احليوانات   لقوانيـنها البيئـية، مبـا يف ذلـك ما يتعلق منه           

ــربية  ــباتات ال ــتزامات أنشــأت جلــنة    . والن واســتجابة هلــذه االل
ــام    ــئي يف عـ ــتعاون البيـ ــاذ   ١٩٩٥الـ ــتعاون يف انفـ ــرناجما للـ  بـ

القوانـني يتـيح حمفـال للـتعاون االقليمي ولتبادل اخلربات وبناء            
. القـدرات على االنفاذ واستكشاف هنج بديلة لالنفاذ الفعال        

ــيا   وأنشــأ جملــس اللجــنة  ــريكا الشــمالية معن ــريقا عــامال ألم  ف
بانفـاذ القوانـني البيئـية والـتعاون يف االمتـثال هلا، ليكون مبثابة              

وهـذا الفـريق عـبارة عـن شبكة من          . حمفـل للـتعاون االقلـيمي     
ــية، وهــو يشــارك بصــفته       ــني البيئ ــاذ القوان ــي انف كــبار موظف
عضـوا يف الفـريق العـامل؛ وهـو يقدم االرشاد يف جمال حتديد              
األولويـــات يف الـــتعاون االقلـــيمي، ويف األعمـــال الرامـــية إىل 
ــتعلق      ــيما ي ــارة وخاصــة ف ــوع الق ــربية يف رب ــة األحــياء ال محاي

 .بااللتزامات مبوجب االتفاقية
  
 تقييم نطاق وطبيعة هذه اجلرمية -باء
 

ــة       -١٤ ــامل وموضــع ثق ــدم وجــود ســجل ش ــرا إىل ع نظ
ــربية، وال مؤشـــ   ــياء الـ ــار باألحـ ــيات االجتـ ــداد لعملـ رات ألعـ

 فانــه يــتعذر اجــراء تقيــيم لــنطاق  )١٠(احلــاالت غــري املكتشــفة
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وملــا كــان مــن الــنادر أن تقــدم شــكاوى  . املشــكلة وطبيعــتها
أو /فلـيس بوسـع رجـال انفـاذ القوانني اال تسجيل احلاالت و            

لــذا كانــت صــورة الوضــع امجــاال غــري واضــحة  : املصــادرات
ات املـــتحدة غـــري أن تقديـــرات الواليـــ. وبعـــيدة عـــن الواقـــع

األخـرية تـبني أن األربـاح مـن االجتـار باألحـياء الـربية تتراوح              
 وعـلى املســتوى  )١١(. ملـيار دوالر سـنويا  ٣,٥بـني ملـيارين و  

العاملي يعتقد أن التجارة الشرعية وغري الشرعية يف احليوانات         
والنــباتات ومنــتجاهتا الــثانوية كالعــاج ) احلــية أو امليــتة(الــربية 

ان واألدويـة وغريهـا متـثل عـائدا سـنويا يقدر            واجللـود واملـرج   
ــتحدة   ــات املـ ــن دوالرات الواليـ ــيارات مـ ــدة ملـ ــدر . بعـ ويقـ

 ٢٠الصـندوق العـاملي لألحـياء الـربية أن هذا العائد يصل إىل      
 )١٢(.مليار دوالر

وتشــري االحصــاءات املــتاحة عــن الــتجارة العاملــية يف   -١٥
ن تعد مصدرة   احلـيوانات والنـباتات ومنتجاهتا إىل وجود بلدا       

()أو مستهلكـة (حصرية وبلدان أخرى مستوردة     ) أو منتجة (
وهـذه الـبلدان األخرية تعيد تصدير املنتجات        .  بالضـرورة  )١٣

وتقـــع الـــبلدان املصـــدرة يف أمـــريكا الوســـطى . تامـــة الصـــنع
ــا الشــرقية    ــيا وآســيا وأوروب ــية وافريق ــبلدان  . واجلنوب ــع ال وتق

ــرب   ــمالية وغـ ــريكا الشـ ــتهلكة يف أمـ ــرق  املسـ ــا والشـ  أوروبـ
اليابان، هونغ كونغ، سنغافورة،    (األوسـط والشـرق األقصـى       

كــندا، أســتراليا، جــنوب (وبعــض الــبلدان ) مجهوريــة كوريــا
 .مستهلكة ومنتجة يف آن واحد) افريقيا

ــرية أو يف     -١٦ ــاكن ســ ــية يف أمــ ــيوانات احلــ ــبأ احلــ وختــ
ــياب أو حقائــب وهتــرب عــرب احلــدود      ــات شــحن أو ث حاوي

يعلــن عــنها صــراحة عــند احلــدود ولكــنها تكــون الدولــية، أو 
. مصــحوبة بــأوراق مــزورة لــتجعل اســتريادها يــبدو مــباحا      

واملشــتري الــنهائي للحــيوانات احلــية كــثريا مــا يكــون ممــن       
ــواع     ــيفة حــية أو ممــن جيمعــون األن حيــتفظون باحلــيوانات األل

 .املهددة باالنقراض كالصقور أو الثعابني الغريبة

ات الـربية وأجـزاؤها ألغـراض جتارية        وهتـّرب احلـيوان    -١٧
حلوم احليوانات الربية،   (لالسـتعمال الشخصـي وتـتخذ طعاما        

مثل شيالن الشاتوش املصنوعة    (ومنتجات للترفيه   ) والكافـيار 
ــة ) مــن صــوف ظــباء التبــت   ــة الصــينية  (وأدوي وأمههــا األدوي

 .أو أدوات التجميل) التقليدية املستخدم فيها قرن الكركدن

اخلطـر الـذي متـثله جتارة األحياء الربية يزداد          وأصـبح    -١٨
وعـلى سـبيل املثال فوفقا لنتائج التقرير الكامل األول     . بـزوغا 

عـن االجتـار باحلـيوانات، الصـادر عـن شبكة الربازيل الوطنية             
 وصل االجتار باألحياء )١٤(ملكافحـة االجتـار باحلـيوانات الـربية     

ومتـثل الطيور   . ةالـربية يف الـربازيل إىل مسـتويات غـري مسـبوق           
 يف  ١٤ يف املائـة مـن الـتجارة احملـرمة بيـنما متثل الثدييات               ٨٢

ــثعابني  ــة وال ــة٣املائ ــيان حكومــي أن عــدد  .  يف املائ وأظهــر ب
 يف ا رأس ٦١ ١٨٢احلـيوانات الـيت جتدهـا الشـرطة ارتفع إىل           

، ١٩٩٨ رأس يف عــام ٢٣ ١٠٠ بعــد أن كــان ٢٠٠٠عــام 
 يسلكها املتجرون   وهـو يتضـمن خـرائط مفصـلة للطـرق الـيت           

ببضـائعهم احلـية الـيت تشمل كل شيء، من الببغاوات النادرة            
 ٠ر٤٥إىل الـثعابني امليتة، ويذكر أن الشرطة ال تضبط سوى           

كما أن  . يف املائـة مـن جممـوع احلـيوانات املهـربة يف كل عام             
بـريو وكولومبـيا مهـا أفضـل مصـدر للحـيوانات املفضلة لدى              

قـنص مـن الدرجة األوىل لإلغوانة       فـبريو أرض    : املـتجرين هبـا   
والتماسيح واألناكوندا؛ ويف كولومبيا دفع الصيد احملرم بعدة        

 ويـــبدو أن )١٥(.أنـــواع مـــن البـــبغاوات إىل حافـــة االنقـــراض 
األرجنــتني وأوروغــواي وبــاراغواي واملكســيك تعــد نقــاط      

وتواجــه بلــدان . عــبور إىل آســيا وأوروبــا والواليــات املــتحدة
أوروبا الشرقية هذه املشاكل نفسها، وختشى     آسـيا وافريقـيا و    

 .أن تفقد تنوعها البيولوجي
  

 ضلوع اجلماعات االجرامية املنظمة -جيم
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تـدل نـتائج الـبحوث التمهـيدية عـلى أن التجارة غري              -١٩
 هلــا طــابع دقــيق )١٦(املشــروعة يف األنــواع اخلاضــعة لــلحماية 

لفة من حيث   فاالجتـار باحلـيوانات والنباتات أقل تك      . التنظـيم 
االســتثمار وأقــل خطــورة مــن االجتــار بــاملخدرات وان كــان   

وقـــد تســـاوى قـــرون الكـــركدن    . عائدهـــا مـــرتفعا للغايـــة  
. املســحوقة أكــثر مثــنا مــن وزهنــا مــن اهلريويــن أو الكوكــايني  

وميكـــن أن جتلـــب البـــبغاوات الـــنادرة عشـــرات اآلالف مـــن 
وذكـــر عـــدة مراقـــبني أن  . الـــدوالرات يف الســـوق الســـوداء 

اخنفــاض مســتوى الــيقظة واملســتوى املتواضــع مــن العقوبــات  
 .املطبقة اجتذبا اهتمام املنظمات االجرامية

ومثـة مصـادر خمـتلفة تثبـت الصـالت بـني االجتار غري               -٢٠
وظلــت الــتجارة . املشــروع، واملــنظمات االجرامــية التقلــيدية 

غـري املشـروعة يف العـاج لعهـد طويـل معـترفا بأهنـا تساعد يف                 
جلماعـات املـتمردة يف أحناء من افريقيا، وتثور شكوك          متويـل ا  

حــول اســتخدام الــتجارة غــري املشــروعة يف األحــياء الــربية يف  
وتدرك أمانة االتفاقية أن عدة مناطق   . متويـل مجاعات ارهابية   

ــيها مجاعــات مــتمردة يف الصــيد     ــنخرط ف ــيا ت يف آســيا وافريق
شتقات احملرم لتحقيق أرباح، وتفرض ضرائب على أجزاء وم       

ــا      ــرورها غــري املشــروع عــرب حدوده ــناء م ــربية أث . األحــياء ال
ويدعـــي خـــرباء األحـــياء الـــربية أن عصـــابات مـــن الصـــينيني  
واليابانـيني وااليطاليني والروس ضالعة بشدة يف جتارة األحياء         

ــروعة  ــري املشـ ــربية غـ ــة   . الـ ــنها مجاعـ ــتراياد ومـ ــات الـ فجماعـ
ــني ــة  ووشـ ـــ  ١٤وو ومجاعـ ــاج وق ــوم بتهريـــب العـ رون ك تقـ

(.الكـركدن وزعـانف القـرش وأذن البحر إىل جنوب افريقيـا          
 إىل جتارة غري مشروعة جيدة التمويل       )١٩( ويشـري غالسـتر    )١٨

ويقــال ان هــذه املافــيا  . دقــيقة التنظــيم يف جمــال حلــم احلــوت  
الواسـعة االنتشـار هي اليت تقف خلف التجارة غري املشروعة           

عـــتقد أن بعـــض   وي)٢٠(.يف البـــبغاوات املهـــددة باالنقـــراض  
ــنمور  ــبة)٢١(صــائدي ال  بطــريقة غــري مشــروعة هلــم   )٢٢( والدب

ويبدو . صـالت جبماعـات اجرامية منظمة يف االحتاد الروسي         

 يف املائـة مـن أمساك احلفش اليت ضبطت يف عام            ٩٠أن قـرابة    
 يف حــــوض حبــــر قــــزوين الشــــمايل تصــــيدها تلــــك  ١٩٩٥

 .اجلماعات

األحياء الربية  كذلـك هـناك أمـثلة للدمـج بني هتريب            -٢١
ــريكا     ــة يف أمـ ــاملخدرات، وخاصـ ــروع بـ ــري املشـ ــار غـ واالجتـ

ــية ــيل ان احتــاد كــايل الكولومــيب االحــتكاري     . الالتين ــد ق وق
ــن املخــدرات       ــتلطة م ــب شــحنات خم ــام بتهري ــلمخدرات ق ل

ــتحدة    ــات املـ ــربية إىل الواليـ ــياء الـ ــتجات األحـ ــد . ومنـ ويؤيـ
أجـــراها  هـــذا االدعـــاء بـــتقدميه حتقـــيقات ســـرية )٢٣(غالســـتر

ــناك     ــراض، وأثبتـــت أن هـ ــددة باالنقـ ــواع املهـ ــروع األنـ مشـ
 )٢٤(.مـنظمات اجرامـية هلـا جمسـات يف كل أحناء العامل تقريبا            

ــيكيني يف     ــتعاملني املكســ ــزايد دور املــ ــري إىل تــ ــك أشــ كذلــ
كمــا يشــري اســتعراض انــتهاكات اتفاقــية االجتــار  . املخــدرات

هددة باالنقراض  الـدويل بـأنواع احلـيوانات والنباتات الربية امل        
إىل التهريب املزدوج للببغاوات واملخدرات من ساحل العاج        

 وتشـــري شـــبكة الـــربازيل الوطنـــية ملكافحـــة )٢٥(.إىل اســـرائيل
 املشـار اليها أعاله، إىل أن من        )٢٦(االجتـار باحلـيوانات الـربية،     

 ٤٠٠بني العصابات االجرامية اليت هترب احليوانات وعددها        
ائة منها ضالعة يف أنشطة اجرامية أخرى  يف امل  ٤٠عصـابة مثة    

ومـنها أساسـا االجتـار بـاملخدرات؛ ومثـة حالة مشهورة وجد             
الكوكـايني فـيها معـبأ يف أصـالت عاصـرة حـية مشحونة إىل               

 وتؤكــد عناصــر مــن   )٢٧(.اخلــارج، فهــي مــثال عــلى ذلــك    
االدارة األمريكـية لألمسـاك واألحـياء الـربية الصـلة بني االجتار             

هتريــب املخــدرات، حيــث تضــيف أن املهــربني   باحلــيوانات و
ــبادلون العقــاقري غــري املشــروعة حبــيوانات مهــددة     كــثريا مــا ي

 وبــذا يوجــدون  )٢٨(باالنقــراض يف معــامالهتم غــري الــنقدية،   
 .شكال خاصا من أشكال غسل األموال

ومــع هــذا تــرى مصــادر أخــرى أن تلــك املــنظمات     -٢٢
جتـــار بـــاملخدرات االجرامـــية الـــيت اعـــتادت أن تـــتعامل يف اال
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واألســلحة والبشــر والتهريــب ال تشــارك يف أشــكال االجــرام 
ووفقا . املذكورة آنفا سوى مشاركة هامشية يف هذه املرحلة       

للــتقرير الوطــين لــلمملكة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وايرلــندا 
 واالحتـاد الروسي    ٨ الشـمالية املقـدم إىل اجـتماع جمموعـة الــ          

 ال توجــد دالئــل كــثرية تؤيــد  )٢٩(،١٩٩٩يونــيه /حزيــران يف
ــد تورطـــت     ــنظمة قـ ــية املـ ــات االجرامـ ــأن اجلماعـ ــاء بـ االدعـ

ولكـن حـىت لو كان األمر كذلك،        . بالكـامل يف جـرمية بيئـية      
فأمــام اخنفــاض مســتوى اكتشــاف هــذه اجلــرائم، والعقوبــات 
املتواضــعة املفروضــة علــيها، ال يــرجح أن تــترك اجلماعــات      

 . دون أن تستغله يف املستقبلاالجرامية املنظمة هذا اجملال

وقــد يكــون معظــم مهــريب األحــياء الــربية ال يــزالون    -٢٣
يعملـون يف جمـاهلم، ممـا يعـين وجود سوق خفية وراء التجارة              
املشـروعة يف احلـيوانات والنـباتات الغريبة، ووجود نوع آخر           
من املنظمات االجرامية املستجدة يركز حصرا على منتجات        

 .األحياء الربية

واخلالصـة أنـه عـند الـنظر يف هـذه اجلـرائم ال بد من                 -٢٤
والواقع . مـراعاة تـنوع الطـرق اليت ميكن أن ينتظم فيها اجلناة           

ــتلفة ميكـــن أن تـــتخذها املـــنظمات    أن مثـــة عـــدة أشـــكال خمـ
 :االجرامية اليت تتاجر باألنواع املهددة باالنقراض

ــات      )أ(  ــتخذه اجلماع ــا ت ــذه األشــكال م ــن ه م
ظمة عمومـا الـيت هلا قدم ثابت يف األنشطة اليت           االجرامـية املـن   

وقــد ال يكــون . تشــمل االجتــار بــاألنواع املهــددة باالنقــراض 
ضــلوع هــذه اجلماعــات يف هــذه الســوق غــري القانونــية ذاهتــا  
مــتوترا أو يكــون موزعــا أو مســتمرا رهــنا حبســاب املخاطــر    

وعــلى . واألربــاح واالجنــذاب حنــو أســواق ومنــتجات بديلــة  
ال فاملــنظمات االجرامــية الصــينية تفضــل االجتــار     ســبيل املــث 

بـاألنواع املهـددة باالنقـراض على أساس منتظم، ويرجع هذا           
جزئـيا إىل الطلـب عـلى املنـتجات املسـتمدة مـن هذه األنواع               

 الستخدامها يف األدوية والعالجات الصينية التقليدية؛

شــــبكات التهريــــب الــــيت تــــتجر بــــاألنواع  )ب( 
 باعتـبارها جمـرد واحـد مـن عدة منتجات           املهـددة باالنقـراض   

ففــي أواســط . غــري مشــروعة أو خاضــعة للتنظــيم أو مســروقة
التســعينات، عــلى ســبيل املــثال، بــدأت شــبكة الــبقاء العاملــية، 
وهـي منظمة غري حكومية مقرها يف الواليات املتحدة، تركز          
عــلى النســاء القادمــات مــن االحتــاد الســوفيايت الســابق حــني    

 اجملموعــات كانــت هــي نفســها تســتهدفها  أدركــت أن هــذه
منـــور ســـيبرييا وهـــي الـــيت تدفـــع بالنســـاء إىل غـــرب أوروبـــا 

 وأماكن أخرى ملمارسة اجلنس جتاريا؛

الشـبكات الـيت تتخصـص يف هتريب األنواع          )ج( 
املهددة باالنقراض بدال من االهنماك يف نشاط اجرامي أوسع         

يف االنتقال من   وهذه ميكن أن تتبع منوذج توين سيلفا        . نطاقـا 
ــيور، إىل   ــيوانات والطـ ــترياد والتصـــدير املشـــروعني للحـ االسـ

 وميكــن أن تــتم هــذه )٣٠(.اجلانــب غــري القــانوين مــن الــتجارة 
 العملية تدرجييا أو مفاجأة؛

ــنظمات     )د(  ــنقطة األساســية بالنســبة هلــذه امل وال
االجرامـية هي أهنا مع ذلك تعتمد على التستر أو التواطؤ مع            

عات شرعيني ظاهريا إذا كانوا يعملون بالفعل يف        أنـاس ومجا  
والواقـع أن الكـثري مـن الطلـب يأيت        . األسـواق غـري املشـروعة     

ــنـزهات     ــق احلــيوان أو املت مــن مواطــنني عــاديني أو مــن حدائ
عدميــة الضــمري املهــتمة بشــعبية حــيواناهتا املفضــلة أكــثر مــن     

 .مشروعيتها
  

 تقييم انفاذ القوانني -دال
 
رت التحقــيقات عــلى الصــعيد العــاملي عــن  لقــد أســف -٢٥

ــأنواع     ــار الـــدويل بـ ــية االجتـ ــتعلق باتفاقـ ــثرية تـ ــادرات كـ مصـ
ــت      ــث مشلـ ــراض، حيـ ــددة باالنقـ ــباتات املهـ ــيوانات والنـ احلـ

غري أن التهديد الذي    . حـيوانات حية وأصنافا ومنتجات ميتة     
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متــثله جتــارة األحــياء الــربية غــري مفهــوم لــآلن لــدى مــتخذي    
 .ة واحملاكم واجلمهورالقرارات احلكومي

أمـا العقوبـات املفروضة على انتهاكات قوانني جتارة          -٢٦
األحـياء الـربية الفـردية فتتفاوت كثريا بني الدول األعضاء يف            

وقـد حكمت الصني باالعدام يف عدة جرائم        . أمانـة االتفاقـية   
تــتعلق باحلــياة الــربية، وأمانــة االتفاقــية عــلى عــلم باثــنني عــلى 

رمني حكـم علـيهما هناك بالسجن مدى احلياة         األقـل مـن اجملـ     
ويف الواليـــات املـــتحدة األمريكـــية غرِّمـــت . ٢٠٠١يف عـــام 

ولكــن عــلى .  ماليــني دوالر١٠شــركة للكافــيار بأكــثر مــن 
الـرغم مـن أن مهريب األحياء الربية ميكن أن يواجهوا أحكاما            

 يف اململكة املتحدة، فان     )٣١(بالسـجن تصـل إىل سـبع سنوات       
القصـوى عـلى انـتهاك االتفاقـية يف بلجيكا هي ثالثة            العقوبـة   
 وفضـــال عـــن هـــذا، ففـــي الـــربازيل ال حيكـــم اال  )٣٢(.أشـــهر

(.بالغـرامات ونـادرا مـا يصـل احلكم إىل السجن لعـام كامـل            
 مث ان االجتــار غــري املشــروع باألحــياء الــربية، كمــا ذكــر   )٣٣

ــل       ــيا ب ــدول األعضــاء عمــال جنائ ــرب يف بعــض ال ــا، ال يعت آنف
 .يعامل مبوجب القوانني االداريةو

وملا كانت انتهاكات لوائح جتارة األحياء الربية تعترب         -٢٧
. يف الغالب قليلة األمهية فمن النادر أن تتخذ جزاءات مناسبة         

وباالضـافة إىل هـذا فانـه ملـا كانـت جتـارة األحـياء الـربية غــري         
بون املشـروعة كـثريا مـا تعتـرب مـن اجلـرائم الثانوية أصبح املهر           

مث انه ملا كانت معظم     . خيـرجون مـنها مبجرد انذارات خفيفة      
ــية حباجــة إىل مــوارد اضــافية مــن املوظفــني واىل     ــنظم الوطن ال
زيـادة الوعـي العـام واسـتمرار تثقـيف موظفـي انفـاذ القوانني               
أصـبح هـذا هـو السبب يف أن هذه احلاالت تستحق االهتمام             

 .من أجل زيادة اخلربات والقدرة على التدخل

ومـن الضـروري أن يتم تكيف التحقيقات يف جرائم           -٢٨
ــن        ــنوع م ــذا ال ــنظم هل ــم الطــابع امل ــث توائ ــربية حبي األحــياء ال

وترى أمانة االتفاقية أن استخدام الكالب املدربة يف        . اجلرائم

ــائع وحقائـــب     ــتجات املســـك يف البضـ كشـــف املســـك ومنـ
الـركاب خصوصـا مـع الـرائحة الـنفاذة للمسـك اخلام، ميكن              

 يكــون بــالغ الفعالــية، إذا اســتخدمت هــذه الكــالب عــند   أن
 وتستخدم صور احلمض اخللوي     )٣٤(.الـنقاط احلدودية املعنية   

الصــبغي بصــورة منــتظمة يف مكافحــة االجتــار غــري املشــروع    
وتعمل أمانة االتفاقية بنشاط على اذكاء الوعي مبا        . بالكافيار

كذلــك . يقدمــه عــلم الطــب الشــرعي ملوظفــي انفــاذ القوانــني
ــتندات    ــر املسـ ــيل تزويـ ــاليب مـــن قبـ ــتخدام أسـ ــتدعي اسـ يسـ
والتخطــــيط احملكــــم لطــــرق الــــتجارة، اســــتخدام وحــــدات 

 .متخصصة يف التحقيقات واملالحقات

وواضـح أن هـذه الـتجارة عاملـية الـنطاق وأهنا تشمل         -٢٩
بلــدان املنشــأ وبلــدان العــبور حيــث تــزّور الشــهادات وتعــاد    

ويــبدو أيضــا أن األســواق   . ئيالتعبــئة ويــنظم الــتوزيع الــنها   
اجلديـدة الـيت توفرها شبكة االنترنت تستخدم بشكل مكثف          

ولذا . يف التجارة غري املشروعة يف األنواع املهددة باالنقراض       
ال ميكــن التصــدي هلــذا الــنوع مــن االجــرام بفعالــية بــبذل أي 
جهـد انفـرادي مهمـا بلغـت فعاليـته، ولكـن ال ميكـن النجاح                

(.ذه التجارة اال من خالل التعاون الدويل      يف التغلــب عـلى ه     
٣٥( 
  

ــية بوســائل    -ثالثا ــوارد اجلين احلصــول عــلى امل
 غري مشروعة

 
 االطار القانوين ذو الصلة -ألف

 
 االتفاقيات واملعاهدات الدولية -١
 
 االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي )أ(
 

جي لقـد صـّدق عـلى االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولو          -٣٠
(.١٩٩٢يونيه / حزيران٥ طـرفـا حـتـى   ١٨٢أو انضـم الـيها    
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 وتضــطلع أمانــة االتفاقــية، ومقــرها مونــتريال مبســؤولية      )٣٦
مســاعدة األطــراف يف تنفــيذ االتفاقــية وتنســيق األنشــطة مــع  

ــية األخــرى  ــئات الدول ــنة يف   . اهلي ــة مبي واملهمــة احملــددة لألمان
 . من نص االتفاقية٢٤املادة 

تعريفا " املوارد اجلينية " من االتفاقية    ٢ادة  وتعـّرف امل   -٣١
ــعا يشــمل مجــيع    ــية أو    "واس ــيمة الفعل ــية ذات الق ــواد اجلين امل

أي مواد من   "بدورها بأهنا   " املـواد اجلينية  "وتعـّرف   ". احملـتملة 
أصــل نــبايت أو حــيواين أو جــرثومي أو غريهــا مــن األصــول،   

أن وجدير باملالحظة   ". حتـتوي عـلى وحـدات عاملـة للوراثـة         
". احلصـول بطـرق غري مشروعة     " االتفاقـية ال تقـدم تعـريفا لــ        

 مـن االتفاقـية اال االطـار األساسي الذي          ١٥وال حتـدد املـادة      
 كذلك جيب   )٣٧(.يـتم يف نطاقـه احلصـول عـلى املوارد اجلينية          

أن تـتفق األنشـطة اخلاضـعة ألحكام املوارد اجلينية مع أحكام            
 اليت تطالب حبماية املعرفة   )ي (٨االتفاقـية ومـنها مـثال املـادة         

ــية    ــتكار وممارســات اجملــتمعات األصــلية واحملل ــرفة . واالب فاملع
التقلــيدية املتصــلة بــاملوارد البيولوجــية عنصــر غــري حمســوس يف 
املـــورد ذاتـــه ألن هـــذه املعـــرفة تقـــود إىل اســـتنباط نواتـــج       
وعملـــيات نافعـــة الســـتثمار الوقـــت واملـــال يف تطويـــر أي      

اســــتخدام التكنولوجــــيا البيولوجــــية الــــبحوث واملنــــتجات ب
 .احلديثة

وتوحـي أحكـام االتفاقـية اليت تطالب باحلصول على           -٣٢
احياء شديدا بأن   " بشروط متفق عليها تبادليا   "املـوارد اجلينية،    

ترتيــبات احلصــول عــلى املــوارد وتقاســم مــنافعها هــي وســيلة 
رئيسـية للحصـول عـلى املـوارد اجلينـية وتقاسـم ما ينتج عنها               

وتســـلم أحكـــام .  مـــنافع، مبـــا يف ذلـــك التكنولوجـــيات مـــن
االتفاقــية بامكانــية اشــراك جمموعــة كــبرية مــن النشــطاء يف       
احلصـــول عـــلى املـــواد وتقاســـم مـــنافعها، ويشـــمل ذلـــك        
ــيديني     ــرفة التقلــ ــة املعــ ــلية، ومحلــ ــية واألصــ ــتمعات احمللــ اجملــ

ــية والقطــاع اخلــاص   وميكــن . واملؤسســات العلمــية واألكادمي

ــيا   "تفســري شــرطي   ــيها تبادل ــتفق عل ــة " و" الشــروط امل املوافق
 .كل هؤالء النشطاء علىبأهنما ينطبقان " الواعية املسبقة

  
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية        )ب(

 والزراعة
 

ــاملوارد    -٣٣ ــية بـ ــنة الفـــاو املعنـ ــا أكـــدت جلـ توجـــد، كمـ
ة بــني املــوارد الوراثــية لألغذيــة والــزراعة، اخــتالفات جوهــري 

اجلينـــية الـــربية واملـــوارد اجلينـــية الزراعـــية، فتقاســـم احملاصـــيل 
واحلــيوانات األلــيفة يــتم عــلى نطــاق واســع يف أرجــاء العــامل، 
ــذي هــو      ــنوع الداخــلي احملــدد ال ــوارد يف الت ــيمة امل وتكمــن ق

 .أساس حتسني احملاصيل واحليوانات

فمرب نو/ تشرين الثاين  ٢ولـذا فقـد اعـتمدت الفـاو يف           -٣٤
، متشـــيا مـــع االتفاقـــية املـــتعلقة بالتـــنوع البـــيولوجي،  ٢٠٠١

ــية ملــزمة بشــأن املــوارد اجلينــية النباتــية لألغذيــة     معــاهدة دول
وهــذه املعــاهدة تشــمل نظامــا للحصــول واقتســام   . والــزراعة

ــتعدد األطــراف    ــنافع م ــواد (امل أي "بالنســبة إىل ) ١٣-١٠امل
ــت    ــبايت، مبــا يف ذلــك مــواد ال كاثر اخلضــري مــواد مــن أصــل ن

املدرجــة يف " والنــبايت احملــتوية عــلى وحــدات وراثــية عاملــة     
أما مفهوم حقوق املزارعني احملددة يف املادة       . املـرفق باالتفاقية  

مــن االتفاقــية املــتعلقة ) ي (٨ فهــو ممــاثل ملــا ورد يف املــادة ٩
ــيولوجي ــنوع الب وســيبدأ نفــاذ املعــاهدة بعــد أن يصــدق   . بالت

 . بلدا٤٠عليها 
  
 املبادرات االقليمية -٢
 

ــلمادة   -٣٥ ــنوع   ١٥اســتجابة ل ــتعلقة بالت ــية امل  مــن االتفاق
ــدول يف     ــاعدة الـ ــية ملسـ ــبادرات اقليمـ ــذت مـ ــيولوجي اختـ البـ

وتشمل .  من االتفاقية  ١٥مـناطقها املخـتلفة على تنفيذ املادة        
 الصـــادر عـــن اجلماعـــة ٣٩١املقـــرر : هـــذه الـــنهج االقليمـــية

ك للحصـول على املوارد اجلينية،      اآلنديـة بشـأن الـنظام املشـتر       
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والتشـريع الـنموذجي ملـنظمة الوحدة االفريقية حلماية حقوق          
اجملـتمعات احمللـية واملـزارعني ومريب املاشية، ولتنظيم احلصول          
عـلى املـوارد البيولوجـية، ومشـروع االتفـاق االطاري لرابطة            
ــوارد       ــلى املـ ــول عـ ــأن احلصـ ــيا بشـ ــرق آسـ ــنوب شـ ــم جـ أمـ

 .يةالبيولوجية واجلين
  
 الصـــادر عـــن اجلماعـــة اآلنديـــة بشـــأن ٣٩١املقـــرر  )أ(

 النظام املشترك للحصول على املوارد اجلينية
 

 )٣٨( الصـادر عـن اجلماعة اآلندية      ٣٩١أصـبح املقـرر      -٣٦
 جلـنة احللف اآلندي  ١٩٩٦يولـيه   / متـوز  ٢الـذي اعـتمدته يف      

الكـوادور وبوليفـيا وبـريو وفنـزويال وكولومبيا، مثاال لتطوير          
لقـانون الدويل والسياسات فيما يتعلق باحلصول على املوارد         ا

ويقدم هذا  . اجلينـية ومحاية املعرفة املتراكمة للشعوب األصلية      
: بقصد" الـنظام املشترك للحصول على املوارد اجلينية      "املقـرر   

ــنافع    ) أ( ــاوية يف املـ ــة ومتسـ ــاركة عادلـ ــروف ملشـ ــري الظـ توفـ
ــول؛ و   ــن احلصـ ــتولدة عـ ــاس  )ب(املـ ــع أسـ ــتراف وضـ  لالعـ

بــاملوارد اجلينــية وتقيــيمها هــي ومنــتجاهتا املشــتقة وعناصــرها  
حالـــــة اجملـــــتمعات احمللـــــية؛  يفغـــــري احملسوســـــة، وخاصـــــة 

ــاظ  )ج( و ــز احلفـ ــلىتعزيـ ــتدامة   عـ ــيولوجي واسـ ــنوع البـ التـ
ــتخدامه؛ و ــية     )د( اسـ ــدرات احمللـ ــز القـ ــر وحفـ ــز تطويـ تعزيـ

نــــــية والوطنــــــية واالقليمــــــية يف اجملــــــاالت العلمــــــية والتق   
ــية؛ و ــدول     )ه( والتكنولوجـ ــية للـ ــدرات التفاوضـ ــز القـ تعزيـ

 ).٢املادة " (األعضاء

التشــــريع االفــــريقي الــــنموذجي حلمايــــة حقــــوق      )ب(
اجملـتمعات احمللـية واملـزارعني ومـريب املاشية، ولتنظيم           

 احلصول على املوارد البيولوجية
 

وضـعت مـنظمة الوحـدة االفريقـية، عـلى أساس هنج             -٣٧
، ٢٠٠٠سبتمرب  /نديـة، تشـريعا منوذجـيا يف أيلول       اجلماعـة اآل  

بشـأن حقـوق اجملـتمعات واحلصـول عـلى املـوارد البيولوجية،             
تنفيذ "وكـان اهلـدف مـن ذلـك، كمـا جـاء يف الديباجة، هو                

ــادة  ــادة ١٥املـ ــنوع   ) ي (٨ واملـ ــتعلقة بالتـ ــية املـ ــن االتفاقـ مـ
 الصــادر عــن ٣٩١وكمــا هــو األمــر يف املقــرر  ". البــيولوجي
ــ ــزارعني    اجلماع ــية وامل ــان حقــوق اجملــتمعات احملل ــة، ف ة اآلندي

احمللـــيني ومـــريب املاشـــية يف تقريـــر احلصـــول عـــلى املـــوارد يف 
أقالــــيمهم أو أراضــــيهم فضــــال عــــن معــــارفهم وابداعــــاهتم  

 .وممارساهتم، حتظى باهتمام خاص
  
ــرابطة أمــم جــنوب شــرق آســيا     )ج( االتفــاق االطــاري ل

 .لوجية واجلينيةبشأن احلصول على املوارد البيو
 

أعـدت الـدول األعضـاء يف رابطـة أمم جنوب شرق             -٣٨
 اتفاقــا اطاريــا لكفالــة توحــيد ٢٠٠٠فــرباير /آســيا، يف شــباط

ــوارد البيولوجــية يف داخــل      وتســاوق نظــم احلصــول عــلى امل
ويشـري مشـروع النص صراحة إىل أن التدابري الفعالة          . املـنطقة 

سبقة، حىت املستوى احمللي    والتشـاركية ملـنح املوافقة الواعية امل      
 ).٢املادة (يتعني أن تكون مكفولة 

  
 التدابري الوطنية -٣
 

 ٤٠باالضــافة إىل تلــك املــبادرات االقليمــية وضــعت  -٣٩
دولة تقريبا، أو هي بسبيل أن تضع، تدابري تشريعية أو ادارية           
أو تدابـري سياساتية مناسبة لتنظيم عملية احلصول على املوارد         

 أراضــيها والتقاســم العــادل للمــنافع الناشــئة عــن      اجلينــية يف
 .استخدامها

واخلالصـة أن معظـم مـبادالت املـوارد اجلينية خاضع            -٤٠
للتنظــيم، حــني تــنظم، مبوجــب صــكوك تعاقديــة فــردية قابلــة  

وال يوجـــد أي اتفـــاق دويل . لالنفـــاذ وفـــق القـــانون اخلـــاص
 .يعّرف أعماال معينة بأهنا اجرامية
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  للمشاكل املصادفةتقييم أويل -باء
 
يسري احلصول على املوارد جنبا إىل جنب مع تقاسم          -٤١

ولـــئن كـــان تقاســـم املـــنافع أحـــد األهـــداف الـــثالثة . املـــنافع
لالتفاقـية، فـال يزال الوضع يقتضي عمال كبريا يف جمال تنفيذ            
الـنظم الوطنـية للحصـول عـلى املوارد اجلينية وتيسري احلصول         

ــيها بصــورة منصــفة ومتســا  وية ووضــع الترتيــبات لتقاســم  عل
 .املنافع

  
الشروط "وانتهاك  " املوافقة الواعية املسبقة  "غياب   -١

 بشأن تقاسم املنافع" املتفق عليها تبادليا
 

يسـاور القلـق احلكومـات يف عدة دول، كما يساور            -٤٢
قرصنة "عـدة منظمات غري حكومية ازاء خطورة أثر ما يعترب           

ــنوع   أي استكشــاف واســ –" بيولوجــية تخالص وفحــص الت
البــيولوجي ومعــارف الســكان األصــليني لألغــراض الــتجارية  
ــية عــن طــريق تســجيل كــروموزومات     ــية والبيوكيميائ واجلين
املوارد اجلينية وتصويرها، دون ابالغ البلدان املوفرة هلا مبا يف          
ذلـك جمـتمعاهتا احمللـية وسكاهنا األصليني ودون التشاور معها           

ــت  الــتوقع "وبيــنما ال حيــدد . عويض الواجــبأو االقــرار هلــا بال
ــيولوجي ــيدية    " البـ ــرفة التقلـ ــية واملعـ ــوارد البيولوجـ ــوى املـ سـ

ــان   ــتجارية، ف ــات ال ختصــص " القرصــنة البيولوجــية "باالمكان
هـذه املـوارد واملعارف أو ختصخصها للكسب التجاري دون          
احلصــول عــلى تعويــض مــن نظــام املوافقــة الواعــية املســبقة أو 

 .لمنح تعويض عاد

وعـلى سـبيل املـثال ميكـن أن تذكر حالـة آياهواسكا             -٤٣
‘Ayahuasca ‘         وهـو نـبات تـزرعه جمتمعات السكان األصليني

. لألغــراض الدينــية والعالجــية الطبــية يف كــل أحنــاء األمــازون
وقـد جلـب طالـب صـيدلة النـبات من اكوادور إىل الواليات              

يف املـــتحدة يف أواســـط الثمانيـــنات وطلـــب تســـجيل الـــرباءة 

ــيها يف عــام    وعلمــت . ١٩٨٦الواليــات املــتحدة فحصــل عل
١٩٩٤أوسـاط السكان األصليني بوجود هذه الرباءة يف عام          

ــات     .  ــب العالمـ ــادة الفحـــص إىل مكتـ ــب العـ ــيد طلـ ومت قـ
١٩٩٩مارس  /الـتجارية والرباءات بالواليات املتحدة يف آذار      

ــيـر    ــد ذلـــك بوقـــت قصـ ــرباءة بعـ ــية )٣٩(.، وألغيـــت الـ  وقضـ
ففــي عــام  .  هــذه مل تكــن الوحــيدة مــن نوعهــا    آياهواســكا

 سـجلت احـدى جامعـات الواليـات املتحدة تشكيلة           ١٩٩٤
ــنوا احمللــية الــيت طاملــا اســتخدمها املــزارعون     مــن حــبوب كوي

ــر   . اآلنديــون وبســبب شــواغل املصــدرين يف بوليفــيا ازاء األث
احملــــتمل لتســــجيل الــــرباءة عــــلى انــــتاجهم وصــــادراهتم إىل  

يف املستقبل، استهلت محلة وانتهت يف عام       الواليـات املتحدة    
ــرباءة  ١٩٩٨ وباالمكــان .  حــني ســحبت اجلامعــة تســجيل ال

الذي يزرعه  (فنـبات سـانغردي دراغـو       : ضـرب أمـثلة أخـرى     
واجلينات ) السـكان األصـليون يف أمـريكا الوسـطى واجلنوبـية          

ــن       ــد م ــندي، والعدي ــيا، والكــركم اهل ــرب افريق ــوة يف غ احلل
ــ"اســـتعماالت شـــجرة  املعـــروفة عـــلى نطـــاق واســـع،  " يمالنـ

واملسـتخدمة يف آسيا وشرق افريقيا، قد سجلت براءهتا لدى          
 .شركات صيدالنية كبرية

ولكـن ال بد من أن يقال ان اجلمهور غالبا ما تكون             -٤٤
ففي . لديـه صـورة غـري واقعـية عن قيمة عينات املوارد اجلينية            

ــيولوجي     ــيها دواء ب ــواع، اذا وجــد ف ومت حــني أن بعــض األن
تركيــبها وتســجيلها، ميكــن أن تنــتج مــادة ذات قــيمة جتاريــة   

. كـبرية، فـان النـباتات الـيت ينطـبق عليه هذا القول قليلة جدا              
وقـد أشـار وفـد الواليـات املتحدة األمريكية يف اجتماع عقد             
مؤخـرا للجـنة املـوارد اجلينـية الـتابعة للمنظمة العاملية للملكية             

 ١٠ ٠٠٠بني  " توقع البيولوجي ال"الفكـرية، إىل أنه توجد يف       
واحـدة تسـتحق أكثر من فحص أويل يتبعه تطوير هائل          عّيـنة 

  )٤٠(.وتكاليف تنظيمية ضخمة
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ــتنبطة    -٢ ــتجات املسـ ــرية يف املنـ ــية الفكـ ــوق امللكـ حقـ
 باستخدام املوارد اجلينية واملعارف التقليدية

 
ال يوجـــد يف االتفاقـــية املـــتعلقة بالتـــنوع البـــيولوجي   -٤٥

ه واضــح فــيما يــتعلق بطــريقة التصــدي ملســألة حقــوق  بتوجــي
امللكـية الفكـرية يف اتفاقـات احلصول على املوارد اجلينية، مع            
أن معظــــم املشــــاكل مرتــــبطة حبقــــوق امللكــــية الفكــــرية يف 
املنــتجات املســتنبطة باســتخدام املــوارد الــيت تقــدم مبوجــب       

 ومثــة خلــط كــثري يف املناقشــات الدولــية فــيما يــتعلق. االتفــاق
 .حبقوق امللكية الفكرية واملوارد اجلينية

وتـثري مسألة امكانية منح الرباءات ملنتجات مستنبطة         -٤٦
مــن مــوارد جينــية كــثريا مــن اجلــدل، ويتضــح هــذا األمــر يف   

 :النقاط التالية

فـيما يـتعلق باالتفاقـية الدولـية حلماية امللكية           )أ( 
ليها أكثر   اليت وقّع ع   ١٨٨٣لعـام   ) اتفاقـية بـاريس   (الصـناعية   

 دولـة مؤسسة    ٥٣، هـناك    ١٩٨٨ دولـة حـىت عـام        ١٠٠مـن   
 دولــــة اســــتبعدت ٥٤اســــتبعدت النــــباتات مــــن احلمايــــة و

 وتشـمل هـذه الـدول أعضـاء اتفاقية الرباءات           )٤١(.احلـيوانات 
 الـــيت اعـــتمدت )٤٢(األوروبـــية وعـــددا مـــن الـــبلدان النامـــية، 

للبلدان القـانون الـنموذجي للمـنظمة العاملـية للملكية الفكرية           
ــتراعات   ــأن االخـ ــية بشـ ــناول  –النامـ ــذي يتـ ــد األول الـ  اجمللـ

وكالمهــا يتضــمن اســتثناءات للــرباءات فــيما خيــص . الــرباءات
ــية  " ــيوانات والعملــــيات البيولوجــ ــباتات أو احلــ أشــــكال النــ

ــباتات وحــيوانات  ــتاج ن وقــد ثبــت غمــوض  ". الضــرورية الن
العملــــيات " و" األشــــكال"هــــذه الصــــياغة ألن تعــــاريف   

ــبة اهلندســة   يفأصــبحت غامضــة  " يولوجــية الضــرورية الب حق
 الوراثية؛

تعقدت املسألة، بابرام اتفاق منظمة التجارة       )ب( 
ــلة       ــرية املتصـ ــية الفكـ ــوق امللكـ ــب حقـ ــأن جوانـ ــية بشـ العاملـ

 فوفقا  )٤٣(.١٩٩٤أبريل  / نيسان ١٥، يف   )تريبس(بالـتجارة،   
عاد  من االتفاق ال جيوز االستب     ٢٧مـن املـادة     ) ب (٣للفقـرة   

مــن محايــة الــرباءة اال للنــباتات واحلــيوانات مــن غــري األحــياء  
ــيقة و ــباتات    " الدق ــتاج ن ــيات البيولوجــية الضــرورية الن العمل
ــاق  ". وحــيوانات ــر اتف ــبس"ويوف ــة   " تري ــيا حلماي ــايري الدن املع

الــرباءات بيــنما يــترك ألعضــاء مــنظمة الــتجارة العاملــية حــرية  
وبالتايل . ها الوطنية مـنح محايـة أعـلى مسـتوى مبوجـب قوانيـن           

فـان بلدانـا كاهلـند مـثال ميكـن أن متـنع الـرباءات على أشكال                 
مــن األحــياء، مــا عــدا األحــياء الدقــيقة والعملــيات اجلرثومــية  
البيولوجـــية وغـــري البيولوجـــية، وذلـــك وفـــق أحكـــام اتفـــاق  

ويف الوقــت نفســه، لــو اخــتار بلــد آخــر، ولــيكن   ". تريــبس"
 منح براءات لنباتات أو أشكال      الواليـات املـتحدة األمريكية،    

ومع هذا لن تكون    . حـية أخـرى، ال جيـوز للهـند أن تعـترض           
هلــذه الــرباءات قــوة اال يف الواليــات املــتحدة األمريكــية، وال   
ــني       ــنح مبوجــب قوان ــرباءات مت ــند ألن ال ــيذها يف اهل ميكــن تنف

 براءات وطنية وال تطبق اال يف أراضيها؛

مــع " تريــبس"جتــري دراســة تســاوق اتفــاق   )ج( 
االتفاقـــية املـــتعلقة بالتـــنوع البـــيولوجي يف ســـياق املناقشـــات  

مث ان  . بصدد تنقيح االتفاق  " تريبس"اجلاريـة يف جملس اتفاق      
ــتجارة العاملــية، الــذي اعــتمد يف     ــوزاري ملــنظمة ال االعــالن ال

ــثاين ١٤الدوحــة يف   حيــتوي عــلى  ٢٠٠١نوفمــرب / تشــرين ال
ــ" تريــبس"توجــيهات إىل جملــس اتفــاق   ــه  مل ــرنامج عمل تابعة ب

واالتفاقــية " تريــبس"الــرامي إىل دراســة العالقــة بــني اتفــاق     
 املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

أبلـغ عـن عـدة حـاالت منحت فيها براءات            )د( 
بـالفعل وطعـن فـيها، وكان معظم الطعن ألن وجود املعارف            

وباالضــافة إىل . التقلــيدية أظهــر أن االخــتراع لــيس جديــدا    
سكا وكينوا املشار اليهما آنفا جتدر االشارة إىل        قضييت أياهوا 

 الـيت جنـح فـيها اجمللس اهلندي    )٤٤("مسـحوق الكـركم  "قضـية   
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ــام     ــناعية يف عـ ــية والصـ ــبحوث العلمـ ــنع ١٩٩٧للـ  يف أن يقـ
مكتــب الــرباءات والعالمــات الــتجارية يف الواليــات املــتحدة   
ــنوحة لعـــاملني أمريكـــيني الســـتخدام    ــراءة ممـ بـــأن يســـحب بـ

ــحوق ال ــالج مسـ ــركم يف العـ ــرباءات  . كـ ــم مكتـــب الـ وحكـ
والعالمــات الــتجارية بالواليــات املــتحدة بــأن اســتخدام هــذا   

ــية لــيس    ــتابل الشــعيب ألغــراض دوائ جديــدا بــل " اخــتراعا"ال
واملستندات اليت  . ممارسـة هـندية موجـودة مـنذ آالف السـنني          

أصـدرها اجمللـس اهلـندي للـبحوث العلمية والصناعية أشارت           
ــة نشــرت يف عــام     إىل نصــوص سان ــة، واىل ورق ســكرية قدمي

ــندية   يف ١٩٥٣ ــية اهلـ ــية الطبـ ــة اجلمعـ ــرباءة  . جملـ ــثل فالـ وباملـ
املمـنوحة مـن شـركة أمريكـية عن مبيد للفطر مستخلص من             

طعن فيها مكتب الرباءات األورويب يف      " النـيم "بـذور شـجرة     
(. عـلى أساس أنه ليس تكنولوجيا جديـدة       ٢٠٠٠مـايو   /أيـار 
٤٥( 

همة الطعن يف الرباءات مستحيلة              ليست م    )ه( 
ولكنها تبقى مهمة صعبة، ويف الوقت نفسه مكلفة ومضيعة                           

ولذا تطالب عدة دول ومنظمات غري حكومية                  . للوقت  
باحلق يف استخدام وسائل قانونية ومؤسسية مالئمة لضمان                   
االعتراف حبقوق جمتمعات السكان األصليني واحملليني يف                        

ية القائمة على املوارد البيولوجية            احلفاظ على معارفهم التقليد          
وقد قدمت اهلند يف اجتماع جلنة            . على الصعيد الدويل      

التجارة والبيئة التابعة ملنظمة التجارة العاملية، الذي عقد من                        
محاية التنوع      " ورقة عن       )٤٦(٢٠٠٠يوليه  / متوز  ٦ إىل    ٥

، طالبت فيها باختاذ اجراء          "البيولوجي واملعارف التقليدية         
واجهة القرصنة البيولوجية وتعزيز تقاسم املنافع يف               دويل مل   

. احلاالت اليت تستخدم املوارد اجلينية فيها بطريقة شرعية                          
وأيد هذه الورقة عدد من البلدان األخرى كالربازيل وبريو                                  
وكوبا وماليزيا، حيث أيدت ضرورة اختاذ اجراء دويل                            

ف   لضمان وضع معايري دنيا متعددة األطراف حلماية املعار                    
 .التقليدية   

وفيما يتعلق باملوارد الزراعية فان املعاهدة الدولية                        -٤٧
  ٢٠٠١بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، لعام                 

تعفي حماصيل العامل الغذائية الرئيسية من حقوق امللكية                    
وقد اتفق على أنه ال جيوز املطالبة هبذه احلقوق عن                    . الفكرية  

تأيت هبا من النظام املتعدد األطراف لتيسري                   مواد باهليئة اليت     
 فاذا     )٤٧(.احلصول على املواد وتقاسم منافعها وفقا للمعاهدة                      

مت احلصول على منتج يتضمن مواد مت احلصول عليها من                       
النظام املتعدد األطراف وأعدت للتجارة فال بد من دفع                         

وال يكون هذا         . قسط متساو من املنافع إىل حساب استئماين                   
ع الزاميا اال اذا مل يكن املنتج قد مت احلصول عليه                     الدف

بالكامل ملواصلة البحوث والتوالد، ويف حالة استعمال                             
 )٤٨(.الباحثني واملربني باجملان يكون الدفع طوعيا              

  
 احللول املمكنة اجلاري مناقشتها حاليا -جيم

 
 وضع معايري دنيا حلماية املعارف التقليدية              -١
 

ملالحظات السابقة، فان حقوق             على الرغم من ا       -٤٨
امللكية الفكرية ميكن أن تكون أداة بالغة الفائدة لكفالة                                
تقاسم املنافع مثال عن طريق امللكية املشتركة وتقاسم الريع                             

وقد أشري يف وثيقة أعدهتا أمانة               . الناتج من استغالل الرباءات           
االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي إىل أن حقوق امللكية                  

لفكرية ميكن أن تسهم يف تنفيذ االلتزامات ذات الصلة                        ا
 ولتحقيق ذلك يتعني اكمال           )٤٩(.املنصوص عليها يف االتفاقية          

الطلبات اخلاصة هبذه احلقوق بشرط اتباع األحكام ذات                       
الصلة من االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، فيما يتعلق                      

تفق عليها تبادليا،          الشروط امل    " و " املوافقة الواعية املسبقة         " بـ
أو املعارف      /وبشرط االفصاح عن منشأ املوارد اجلينية و                  

 الصادر عن اجلماعة             ٣٩١ويوفر املقرر        . التقليدية املستخدمة     
وقد     .  صورة جيدة لكيفية التصدي هلذه القضايا             )٥٠(اآلندية 

يوفر االفصاح عن استخدام املعارف التقليدية املتصلة                         
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وملا كانت        . عدم منح الرباءة    بالتنوع البيولوجي أساسا ل       
عملية منح الرباءة تتطلب عادة وصفا لالختراع واملعلومات                               
األساسية اليت يقوم عليها، فبوسع باحثي طلبات الرباءة أن                                  
يرفضوا استخدام الرباءة إذا وجد أن املعارف السابقة يف هذا                                     

 .اجملال تثبت أن االختراع ليس جديدا                   

 االتفاقية املتعلقة       وقد وجد مؤمتر األطراف يف            -٤٩
 دعوة إىل منظمات من قبيل املنظمة              )٥١(بالتنوع البيولوجي     

العاملية للملكية الفكرية، لكي حتلل قضية ادراج حكم يتعلق                       
باملعلومات عن منشأ املوارد اجلينية، ان كان معلوما، لدى                            
تقدمي الطلبات اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية، وذلك يشمل                        

جلنة حكومية دولية معنية بامللكية           وتأسست     . الرباءات  
الفكرية واملوارد اجلينية واملعارف والفنون التقليدية، وبدأت                              
مناقشة وضع شروط منوذجية للملكية الفكرية من أجل                                
الترتيبات التعاقدية بشأن احلصول على املوارد اجلينية                             

كذلك أنشأت املنظمة العاملية للملكية              . وتقاسم املنافع    
عمل معنية باملعارف التقليدية لدراسة مشروع                    الفكرية فرقة      

تصنيف ملوارد املعارف التقليدية والعالقة السليمة بينه وبني                            
 .التصنيف الدويل لرباءات االختراع               

وباالضافة إىل ما ذكر يرى عدد من احلكومات                       -٥٠
بينها حكومات الدول األعضاء يف اجلماعة اآلندية وفقا                    (

نوعية حلماية املعارف           ضرورة وضع نظم         ) ٣٩١للمقرر   
 وأعد أول منوذج نوعي حلماية املواضيع                   )٥٢(.التقليدية 

املتعلقة باملعارف التقليدية باالشتراك مع منظمة األمم                   
واملنظمة العاملية       ) اليونسكو   (املتحدة للتربية والعلم والثقافة         

 وتضمنته األحكام         ١٩٨٢يف عام     ) الوايبو  (للملكية الفكرية      
ني الوطنية املتعلقة حبماية الفنون الشعبية من               النموذجية للقوان   

االستغالل غري املشروع وغري ذلك من األعمال الضارة،                                   
 .وهي أحكام منوذجية وضعتها اليونسكو والوايبو                         

  

تعزيز الصكوك القائمة ورصدها وتطبيق عقوبات                     -٢
 رادعة يف حالة عدم االمتثال        

 
املوافقة     "ينبغي أن يتضمن أي صك خبصوص                 -٥١
عناصر لتقييم األثر العملي ولتعزيز                   " لواعيـة املسبقة      ا

 وال بد من وجود نظام رصد جيد حىت ميكن                       )٥٣(.مراعاهتا    
. مالحظة انتهاكات قواعد املوافقة الواعية وتقاسم املنافع                    

فمهمة رصد تنفيذ شروط احلصول على املوارد اجلينية                       
الت  واتفاقات تقاسم املنافع مهمة عسرية، وال سيما يف احلا                     

اليت تكون املنافع فيها طويلة األجل واحلاالت اليت جيري                              
 .فيها تطوير املنتج خارج بلد املنشأ                  

وال يتطلب االنفاذ السلطة والقدرة على تتبع                   -٥٢
. األنشطة ومجع املعلومات فحسب بل ووجود جزاءات                  

وعلى عكس ما تقضي به اتفاقية االجتار الدويل بأنواع                           
 حيث      )٥٤(ربية املهددة باالنقراض       احليوانات والنباتات ال     

جتري معاجلة االجتار بأنواع احليوانات والنباتات اخلاضعة                    
للحماية، أو حيازة هذه األنواع، فان االتفاقية املتعلقة                     
بالتنوع البيولوجي ال تلزم الدول بفرض عقوبات على                   

غري أن العقوبات املفروضة على                . انتهاكات االتفاقية    
واتفاقات       " ملوافقة الواعية املسبقة        ا"انتهاكات اجراءات       

. احلصول تيسر تنفيذ االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي                               
املوافقة الواعية      " وميكن أن يشار هنا إىل صك آخر يتعلق بـ                 

نقل النفايات        يفاتفاقية بازل بشأن التحكم            "هو  " املسبقة 
فهذا الصك حيدد        ". اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود            

 وينص على الزام          ٩يف املادة        "  غري املشروع      االجتار   "
األطراف بوقف هذا االجتار واملعاقبة عليه عن طريق                                

هذه كمثال     " اتفاقية بازل     "واذا أخذت      . جزاءات جنائية    
تصدير املوارد اجلينية       : فاهنا ميكن أن تشمل احلاالت التالية           

على االطالق؛ وتصدير          " موافقة واعية مسبقة        "دون أي     
ينية اليت مل يتم احلصول عليها امتثاال التفاق                 املوارد اجل   
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" السليمة  "مسبق؛ وتزوير شهادات تصدير تؤكد احليازة                
 .للمادة اجلينية   

وجتدر االشارة إىل أن مشروع بون للمبادئ                  -٥٣
التوجيهية املتعلقة باحلصول على املوارد اجلينية والتقاسم                      

الذي    ()٥٥(العادل واملنصف للمنافع الناجتة عن استغالهلا                
أعده الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين                     

يتضمن أحكاما بشأن           ) باحلصول على املوارد وتقاسم املنافع                
وسائل الرصد واالبالغ الوطنية للتحقق يف بلدان االستخدام                     

  ٥٩وتسوية املنازعات ووسائل االنتصاف، علما بأن املادة                     
ابري مالئمة فعالة     تد"اليت تشري إىل أنه جيوز للدول اختاذ            

ومتناسبة ملنع انتهاكات التدابري الوطنية التشريعية واالدارية                                 
أو تدابري السياسات لتنفيذ أحكام احلصول وتقاسم املنافع                                 
املنصوص عليها يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، مبا                              
يف ذلك االشتراطات املتصلة باملوافقة الواعية املسبقة                                

قد جرى صوغها كخيار ليس                   " ق عليها تبادليا       والشروط املتف      
وميكن أن يقال الشيء نفسه              . وليس كالتزام   ") جيوز ("اال 

  ٣٩١عن األحكام الواردة يف صكوك اقليمية كاملقرر                       
 والتشريع النموذجي        )٥٦(الصادر عن اجلماعة اآلندية           

 )٥٧(.االفريقي  

 ضلوع اجلماعات االجرامية املنظمة -دال
 

على نتائج حبث أو معلومات عن               مل يعثر لآلن        -٥٤
ضلوع مجاعات اجرامية منظمة يف احلصول غري املشروع                                

وعدم وجود دليل على هذا الضلوع قد                 . على موارد جينية      
يعزى إىل أن السوق ال تزال تتطور بطرق مل تتحقق بالكامل                         

ولكن اذا وجد طلب على تلك املنتجات، ومل                     . حىت اآلن   
د التنظيمية، ميكن توقع دخول            ميكن تلبية الطلب بسبب القيو           

 .اجلرمية املنظمة فيها لتوفري العرض                  
  

  مالحظات ختامية-رابعا
 
فيما يتعلق باالجتار غري املشروع بأنواع احليوانات                     -٥٥

والنباتات الربية اخلاضعة للحماية فثمة اجراءات عديدة                 
جارية أو مزمعة تتخذها أمانة اتفاقية االجتار الدويل بأنواع                          

انات والنباتات الربية املهددة باالنقراض، وتتخذها                    احليو 
. TRAFFIC" ترافيـك   "منظمـات غيـر حكومية مثـل منظمـة                 

،   ٢٠٠١نوفمرب    /يف تشرين الثاين     " ترافيك  "فقط نظمت     
باالشتراك مع مركز القانون البيئي التابع لالحتاد العاملي                       
حلفظ الطبيعة، حلقة عمل ضمت ممثلي وكاالت تنظيم                   

 يف األحياء الربية، التابعة لالحتاد األورويب، والنيابات                التجارة   
العامة واملنظمات غري احلكومية، لوضع توصيات ترمي إىل                             

. ٣٣٨/٩٧حتسني تنفيذ الئحة االحتاد األورويب رقم                      
وطالبت حلقة العمل بوضع مبادئ توجيهية الصدار                         
األحكام يف احملاكم، وبانشاء شبكات النفاذ القوانني،                                

ومن    .  التعاون فيما بني القائمني على انفاذ القوانني               وحتسني   
املمكن أن تكون املبادرات املتخذة على الصعيدين الوطين                                    
واالقليمي مبثابة مثال الجراءات جديدة على الصعيد                         

وتالفيا الزدواجية اجلهود اليت تبذهلا املنظمات                  . الدويل 
املتخصصة ميكن أن تركز البحوث الالحقة اليت جتريها                    

ألمانة العامة لألمم املتحدة على ضلوع اجلماعات االجرامية                        ا
 .املنظمة يف ظاهرة االجتار             

وفيما يتعلق باحلصول على املوارد اجلينية بطرق غري                        -٥٦
مشروعة يتعني أن تراعى يف أي حبوث الحقة مبادرات أمانة                           
االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي وسائر املنظمات املعنية                     

 . يف حقوق امللكية الفكرية          املتخصصة   
  

 احلواشي   
 
، أي حتليل السجالت التجارية ”TRAFFIC“ –" ترافيك" )١(

لالجتار باحليوانات والنباتات، متثل أكرب برنامج لرصد 
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االجتار باألحياء الربية، ولديها مكاتب يف معظم أرجاء 
وهي عبارة عن تشارك بني الصندوق العاملي لألحياء . العامل

 والصندوق العاملي – ”World Wildlife Fund“ –الربية 
 واالحتاد العاملي ”World Wide Fund for Nature“ –للطبيعة 

وقد . ”World Conservation Union“ –حلفظ الطبيعة 
وهي  . أنشئت لرصد االجتار باحليوانات والنباتات الربية

 .تعمل يف تعاون وثيق مع أمانة االتفاقية
 دخل حاليا مرحلته ١٩٩٢ي بدأ يف عام هذا املشروع الذ" )٢(

وأحرز التقدم التايل يف السنوات السبع اليت انقضت . الثالثة
) أو حتديث(مت حتليل واستعراض  )أ: (على بداية املشروع

قدمت توصيات  )ب( بلدا طرفا؛ ١٣٦ يفالتشريع الوطين 
فيما  )ج(بتعليق التجارة مع بعض األطراف لعدم امتثاهلا؛ 

األطراف يف جمال وضع  إىلساعدة التقنية املقدمة يتعلق بامل
تشريعاهتا الوطنية، أعدت األمانة جمموعة وثائق للدعم التقين 

قوائم مرجعية ومناذج قوانني واستبيانات ومبادئ (
أنشأت األمانة قاعدة بيانات تضم نتائج  )د(؛ )توجيهية

مشاريع التشريعات الوطنية وغريها من املعلومات 
القوانني  "– انظر تفسري االتفاقية وتنفيذها ".القانونية

وثيقة " الوطنية لتنفيذ االتفاقية، مشاريع التشريعات الوطنية
مقدمة من أمانة اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات 
والنباتات الربية املهددة باالنقراض إىل االجتماع احلادي 

 ٢٠ إىل ١٠عشر ملؤمتر األطراف، الذي عقد يف نريويب من 
 .١، الصفحة (Doc. 11.21.1) ٢٠٠٠مارس /آذار

 Interpretation and implementation of the“انظر  )٣(

Convention—National laws …”, annex 2. 
 ./http://cites.org/eng/notifs/2001/047.shtmlانظر  )٤(
)٥( http://www.wcoomd.org/ENF/CITES/BROCHE/ 

27.htm 
)٦( http://www.interpol.int/Public/Publications/ICPR/ 

ICPR481_1.asp. 
رقـم ) االحتاد األوروبـي( من الئحة اجمللس ١٦انظر املادة  )٧(

 .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخة ٣٣٨/٩٧
 . من اتفاق لوساكا٤انظر املادة  )٨(
 . من اتفاق لوساكا٩، الفقرة ٥انظر املادة  )٩(
 Project PRIMATES. A “Project“االنتربول،  )١٠(

PRIMATES. A strategic assessment of international 

wildlife crime”, October 1999, p. 11, cited in Svend 

Soyland, “Criminal organizations and crimes against 

the environment—A desktop study” (United Nations 

Interregional Crime and Justice Research Institute, 

Rome, 2000), p. 29. 
)١١( United States Fish and Wildlife Service, 26 June 1998, 

cited in Soyland, “Criminal organizations …”, p. 28. 
)١٢( Cited in Soyland, “Criminal organizations …”, p. 28. 
)١٣( http://www.wcoomd.org/ENF//BROCHE/17.htm. 
 /http://www.planetark.org/dailynewsstorycfmانظــر  )١٤(

newsid/13298/story.htm. 
 /http://www.planet-pets.com/petperiodicalsانظــر  )١٥(

petperiod270.htm. 
 Criminal“وسويالند " ترافيك"بيانات ومعلومات وفرهتا  )١٦(

organizations …” .ى لتجارة هناك مثال لقضية كرب
 اليت – ”FUNDACEF“ القضية –احليوانات الربية يف أملانيا 

حكم فيها على أحد الرعايا األملان بالسجن ملدة ثالث 
 لتهريب حيوانات ٢٠٠٠ديسمرب /سنوات يف كانون األول

خاضعة للحماية إىل حدائق احليوانات وجممعات احليوانات 
نة يف التذييل الربية، ومشلت هذه احليوانات األنواع املبي

األول لالتفاقية، ومنها قرود األورانغوتان واجلبونات من 
يايفا وعظاء الكومودو والكركي األمحر التاج، كما مشلت 

ورغم أن النيابة العامة قالت ان القضية انطوت  .  بلدا٢٥
 .على نشاط اجرامي منظم، مل يؤخذ هبذه االهتامات

)١٧( Los Angeles Times, 1995, cited in Soyland, “Criminal 

organizations …”, p. 29. 
)١٨( The Xinhua News Agency, 5 July 1995, in E. Savona, 

“Recent trends of organized crime in Europe”, 

working paper No. 18, Transcrim, research group on 

transnational crime, University of Trento (Trento, 

Italy, 1998), p. 67, cited in Soyland, “Criminal 

organizations …”, p. 33. 
)١٩( S. Galster, ed., Crime against Nature. Organised 

Crime and the Illegal Animal Trade. An investigative 

Report by the Endangered Species Project (San 
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Francisco, California, Earth Island Institute, 1996), 

cited in Soyland, “Criminal organizations …”, p. 39. 
)٢٠( Press release, United Kingdom Department of 

Environment, Transport and the Regions, 5 April 1998, 

cited in Soyland, “Criminal organizations …”, p. 36. 
)٢١( Galster, Crime against Nature …, cited in Soyland, 

“Criminal organizations …”, p. 32. 
)٢٢( P. Knights, ed., From Forest to Pharmacy. Canada’s 

Underground Trade in Bear Parts (Investigative 

Network, 1995), cited in Soyland, “Criminal 

organizations …”, p. 35. 
)٢٣( Galster, Crime against Nature …, cited in Soyland, 

“Criminal organizations …”, p. 29. 
)٢٤( Personal communication from the Endangered Species 

Project to Soyland, “Criminal organizations …”, p. 29. 
)٢٥( P. P. Kievit, “The worldwide illegal trade in 

endangered species of wild flora and fauna” 

(Netherlands, National Police Agency, Environmental 

Crime Unit, August 1998), cited in Soyland, “Criminal 

organizations …”, p. 29. 
 .أعاله) ١٣(انظر احلاشية  )٢٦(
 :http://www.smuggled.com/repdru1. htmانظر أيضا  )٢٧(

“On 29 June 1993, drug enforcement agents at Miami 

Airport found 36 kilos of cocaine wrapped in condoms 

and stuffed into boa constrictors.”. 
)٢٨( “The trade in drugs and wildlife”, 

http://www.awionline. org/wildlife/aa-trade.htm. 
)٢٩( United Kingdom national report to the meeting of the 

Group of Eight held in June 1999, cited in Soyland, 

“Criminal organizations …”, p. 44. 
 تعرض قضية توين سيلفا قصة مسلية عن حمب للطيور حتول  )٣٠(

وقد كان حجة يف محاية . إىل ملك هتريب األحياء الربية
وتربية األنواع املهددة باالنقراض وكان يدين الذين يضعون 

وبعد عدة . مصاحلهم اخلاصة فوق بقاء األنواع الربية
سنوات من تربية الطيور بشكل شرعي بدأ يف التربية السرية 

ات وبعد ذلك أصبح العقل املدبر لعملي. غري املشروعة
هتريب واسعة النطاق مشلت حيوانات مثل الببغاوات 
والببغاوات األمريكية املهددة باالنقراض من الغابات 

 هتمة بتهريب ١٦ووجهت إىل سيلفا . الربازيلية املطرية
وأقر . األحياء الربية وهتمة أخرى بالتهرب من الضرائب

بذنبه يف احدى قضايا هتريب األحياء الربية والتهرب من 
وحكم عليه بالسجن . رائب وأسقطت التهم الالحقةالض

 دوالر ١٠٠ ٠٠٠وبدفع غرامة قدرها . سبع سنوات تقريبا
خدمة  يف ساعة ٢٠٠أمريكي، كما حكم عليه بالعمل 
وقد كشف عن عملية . اجملتمع بعد انقضاء مدة السجن

" فرقة عمليات : "التهريب بعد ثالث سنوات من التحقيق
 الربية من الواليات املتحدة ونيوزيلندا قام هبا عمالء األحياء

وبلغت .  مهربا لألحياء الربية٣٨وأستراليا ومت القبض على 
.  عاما وبلغت الغرامات مليون دوالر٤٧األحكام بالسجن 

وجدير باالشارة أن أهداف عملية التهريب هذه كانت 
حمال احليوانات األليفة وجتار اجلملة يف الواليات املتحدة، 

هربني أنفسهم مل تكن هلم فيما يبدو، صلة مباشـرة وأن امل
 ,Outside Magazine, May 1996انظر . باملشترين النهائيني

cited in Soyland, “Criminal organizations …”, p. 36. 
)٣١( Information drawn from TRAFFIC Europe. “Eyes and 

Ears News WWF” (United Kingdom, January 1998), 

cited in Soyland, “Criminal organizations …”, p. 36. 
)٣٢( “Information: TRAFFIC Europe”. 
معلومات أدىل هبا خوسيه كارلوس أراوخو لوبيز، الذي  )٣٣(

 Brazilianيتصدر اجلهود املبذولة يف املعهد الربازيلي 

Environmental and Renewable Natural Resources 

Institute (http://www.faunainc.org/article%20exotic 

%20 pets.htm). 
 .CITES, Doc SC.46.15, p. 15انظر  )٣٤(
 Interpretation and implementation of the“انظر  )٣٥(

Convention—Enforcement—Review of alleged 

infractions and other problems of implementation of 

the Convention”, document submitted by the CITES 

secretariat to the eleventh meeting of the Conference 

of the Parties, held in Nairobi from 10 to 20 March 

2000 (Doc. 11.20.1), p. 5. 
)٣٦( http://www.biodiv.org/world/parties.asp. 
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)٣٧( Access “shall be on mutually agreed terms” and “shall 

be subject to Prior Informed Consent”. 
 ,Manuel Ruiz-Mullerلالطالع عن رأي نقدي انظر  )٣٨(

“Regulating bioprospecting and protecting indigenous 

peoples knowledge in the Andean Community: 

Decision 391 and its overall impacts in the region”, 

paper prepared for the United Nations Conference on 

Trade and Development Expert Meeting on Traditional 

Knowledge, held in Geneva in October and 

November 2000. 
 .Ruiz-Muller, “Regulating bioprospecting …”, pانظــر )٣٩(

17. 
 .معلومات جلنة الفاو املعنية باملوارد اجلينية لألغذية والزراعة )٤٠(
)٤١( WIPO, “Exclusions from patent protection” 

(HL/CM/INF/1 Rev), cited in UNEP/CBD/COP/ 2/17, 

p. 5. 
 . من التشريع النموذجي االفريقي٩انظر املادة  )٤٢(
مرفق الوثيقة اخلتامـية جلولة أوروغواي للمفاوضات   )٤٣(

 . ج من اتفاق مراكش١ املرفق -التجارية 
)٤٤( http://www.twnside.org.sg/title/legal.htm. 
)٤٥( http://www.caa.org.au/campaigns/election/globalisa 

tion/intellectual.html. 
)٤٦( http://www.twnside.org.sg/title/whats.htm. 
 ).د (٣، الفقرة ١٢انظر املادة  )٤٧(
 .‘٢‘) د (٢، الفقرة ١٣انظر املادة  )٤٨(
 UNEP/CBD/WG-ABS/1/4, p. 6, footnote 15انظر  )٤٩(

(input by Norway). 
 the third complementary provision to Decisionانظر  )٥٠(

391. In addition, Decision 486 of the Andean 

Community relating to the patenting of traditional 

knowledge of indigenous and local communities 

establishes legal recourse that provides for “nulidad 

absoluta” of a patent in cases where prior informed 

consent of indigenous and local communities was not 

granted regarding the products or processes to be 

patented. 
 ).د (١٥، الفقرة V/26 Aانظر املقرر  )٥١(
 UNEP/CBD/WG-ABS/1/4, p. 8, andانظـر أيضـا  )٥٢(

UNEP/CBD/WG8J/1/2. 
 .UNEP/CBD/COP/2/13, p. 38 (annex II)انظر  )٥٣(
يف املؤمتر احلادي عشر لألطراف يف (يف مناقشة القتراح  )٥٤(

اتفاقية االجتار بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة 
من شرط اإلذن " العينات التشخيصية"باعفاء ) باالنقراض

، وأعربت أطراف كثرية عن القلق من أن وفقا لالتفاقية
املوارد "يوجد هذا االقتراح عقدة ميكن أن تؤخذ من خالهلا 

دون إذن ") عينات"حتت عنوان (للبحوث التجارية " اجلينية
وسيجري التحقيق يف هذه املسألة يف . أو اشراف حكومي

فترة ما بني دوريت فريق عامل تتضمن واليته شرطا مباشرا 
 .ع أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجيبالتنسيق م

)٥٥( UNEP/CBD/COP/6/6, pp. 24-25. 
 . الصادر عن اجلماعة اآلندية٣٩١ من املقرر ٤٧املادة  )٥٦(
 . من التشريع النموذجي االفريقي٦٧املادة  )٥٧(
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