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 اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ
 * E/CN.15/2003/1. 
 باء، الذي قررت فيه اجلمعية العامة أنه يف حالة  ٥٣/٢٠٨ من القرار    ٨احلاشـية املطلـوب إدراجها وفقا للفقرة         ** 

 يف تقـدمي الـتقرير إىل خدمـات املؤمتـرات، فإنـه ينـبغي إدراج سبب ذلك يف حاشية للوثيقة، مل تدرج يف                    الـتأخر 
 .الوثيقة األصلية املقّدمة
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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الدورة الثانية عشرة

 ٢٠٠٣مايو / أيار٢٢-١٣فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

    التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية
االجتار غري املشروع بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة   

  د اجلينية بوسائل غري مشروعةللحماية واحلصول على املوار
  **تقرير األمني العام      
   إضافة  
 احملتويات

الصفحة الفقرات  
...................................................................................مقدمة ٢-١ ٢ -أوال

....................................................التعليقات الواردة من الدول األعضاء ٦-٣ ٢ -ثانيا
....................................................................................أملانيا ٢ ٢
.................................................................................فنـزويال ٦-٣ ٣
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  مقدمة -أوال  
ك ردا من فنـزويال استجابة ملذكرهتا  تلقّـت األمانـة معلومـات إضـافية مـن أملانيا وكذل            -١

 الـيت التمسـت فـيها تعلـيقات من الدول األعضاء         ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢٦الشـفوية املؤخـرة     
 ٢٠٠١/١٢بشـأن حمـتوى الـتقرير املرحـلي املتعلق بتنفيذ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي               

احليوانـــــــات الربيــة اخلاضعة للحماية    اخلـاص باالجتـار غـيــر املشـــــروع بأنـــــواع النباتــــات و          
(E/CN.15/2002/7)               إىل جانـب تفاصـيل عـن التشـريعات الوطنية ذات الصلة واخلربات العملية 

وقد وردت هذه الردود بعد إعداد تقرير األمني العام اخلاص          . واالحصـاءات والـتدابري املتخذة    
الــربية اخلاضــعة لــلحماية واحلصــول عــلى باالجتــار غــري املشــروع بــأنواع النــباتات واحلــيوانات  

ولذلك .  ووضـعه يف صـيغته النهائـية      (E/CN.15/2002/8)املـوارد اجلينـية بوسـائل غـري مشـروعة           
 .فهي ترد يف هذه االضافة

  
  التعليقات الواردة من الدول األعضاء     -ثانيا  

 أملانيا
 
ظـة على هذه األنواع ميكن      ذكـرت أملانـيا أن انـتهاك األحكـام القانونـية املـتعلقة باحملاف              -٢

وجيــوز احلكــم بالسـجن ملــدة تصــل إىل مخــس  . معاقبـته باعتــباره فعــال إجرامــيا أو جـرما إداريــا  
سـنوات أو بالغـرامة يف حالـة القيام عمدا ودون ترخيص باسترياد أو تصدير أو تسويق أي من     

لس األورويب املرقّمة   تلك املدرجة يف املرفق ألف بالئحة اجمل      (األنـواع األكثر تعرضا لالنقراض      
وجيـوز إصـدار أحكـام بالسجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات بالنسبة للجرائم اليت           ). ٣٣٨/٩٧

تلــك املدرجــة يف املــرفق بــاء مــن الالئحــة املذكــورة (تشــمل األنــواع األقــل تعرضــا لالنقــراض 
على الطبيعة أو وبالنسـبة لألفعـال غـري االجرامية، فانه جيوز للوكالة االحتادية للحفاظ             ). أعـاله 

أمــا فــيما .  يــورو٥٠ ٠٠٠ســلطات الواليــات االحتاديــة أن تفــرض غــرامات إداريــة تصــل إىل 
يـتعلق بانفــاذ القوانــني، فقـد مت يف عــدة حــاالت معيـنة إنشــاء جلــان خاصـة تضــم موظفــني مــن     
خمـتلف السـلطات الوطنـية، أفضـت إحداها إىل إصدار حكم بالسجن ملدة ثالث سنوات على                 

وهـناك تعاون وثيق وتبادل للخربات يتم بصورة منتظمة وبشكل رمسي وغري      . رئيسـي اجلـاين ال  
رمسـي فـيما بـني السلطات املسؤولة على األصعدة الوطنية واألوروبية والدولية، وقد تيّسر هذا          

 .التعاون بصفة خاصة يف السنوات األخرية من خالل استخدام وسائل إعالمية حديثة
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 فنـزويال
 
يال فقــد أشــارت إىل قانوهنــا الوطــين، الــذي مت مبوجــبه إقــرار اتفاقــية االجتــار  أمــا فــنـزو -٣

الـدويل بـأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض وكذلك إىل قانوهنا اخلاص بالبيئة              
، واللوائــح )الــذي جيــري تنقــيح ومناقشــة مشــروع جديــد لـــه(وقــانون محايــة احلــيوانات الــربية 

 .خرى ذات الصلةوالقوانني األ

/  آذار ٢٠ واملؤرخ   ٥٤وفـيما يـتعلق بـاملوارد اجلينـية، ذكرت فنـزويال أن قرارها رقم               -٤
ــة املخــتلفة      ١٩٩٧مــارس  ــيما بــني املكاتــب الوزاري ــد أرســى قواعــد لتنســيق املســؤوليات ف  ق

واهليــئات . واهليــئات ذات الصــلة بشــأن معاجلــة العقــود اخلاصــة باحلصــول عــلى املــوارد اجلينــية
 املـتعلق بالـنظام العام للحصول   ٣٩١املسـؤولة ملـزمة بالتقـيد باالجـراءات الـيت أرسـاها القـرار             

ــريو         ــيا وب ــنـزويال، كــل مــن إكــوادور وبوليف ــته، إىل جانــب ف ــذي وقّع ــية ال ــوارد اجلين عــلى امل
 .وكولومبيا

كة وتـأمل فـنـزويال، بشـكل أعـم، يف أن ُيدعـى موظفو وزارة البيئة الفنـزويلية للمشار                 -٥
 .يف الدورات التدريبية العامة اليت توفرها املنظمات األوروبية واألمريكية

ــرار اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي      -٦ ــنـزويال إىل أن ق  ٢٠٠٢/١٨وأخــريا أشــارت ف
 ينــبغي أن يســترعى إلــيه اهــتمام اهليــئات األخــرى كاجلامعــات ٢٠٠٢يولــيه / متــوز٢٧املــؤرخ 

ــوات املســلحة الوط   ــية      واملؤسســات والق ــاملوارد احليوان ــية ب ــئة أخــرى معن ــك أي هي ــية وكذل ن
 .والنباتية
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