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 مقدمة -أوال

 
االجتار " واملعنون   ٢٠٠١يوليه  / متوز ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠١/١٢اعي، يف قراره    طلـب اجمللـس االقتصادي واالجتم      -١ 

، إىل األمني العام أن يعد، يف حدود املوارد املتاحة          "غـري املشـروع بـأنواع النـباتات واحلـيوانات الربية اخلاضعة للحماية            
صة األخرى التابعة ملنظومة األمم حالـيا أو باالعـتماد عـلى مسـامهات من خارج امليزانية، وبالتنسيق مع الكيانات املخت              

املـتحدة، تقريـرا حيلـل فـيه األحكام القانونية الداخلية والثنائية واالقليمية واملتعددة األطراف، وسائر الوثائق والقرارات                  
ى والتوصـيات ذات الصـلة الـيت تتناول منع االجتار غري املشروع بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية عل                  

يـد مجاعـات اجرامـية مـنظمة، ومكافحـته والقضـاء عليه، كما طلب إىل األمني العام أن يعد، يف حدود املوارد املتاحة                         
أو باالعــتماد عــلى مســامهات مــن خــارج امليزانــية، وبالتنســيق مــع الكــيانات املختصــة األخــرى الــتابعة ملــنظومة األمــم   

اخلية والثنائية واالقليمية واملتعددة األطراف وسائر الوثائق والقرارات        املـتحدة، تقريـرا حيلـل فـيه األحكـام القانونـية الد            
ــية بوســائل غــري مشــروعة وكذلــك مــدى ضــلوع        ــناول احلصــول عــلى املــوارد اجلين والتوصــيات ذات الصــلة، الــيت تت

 .اجلماعات االجرامية املنظمة يف هذا العمل

ــر م    -٢  ــة عشــرة تقري ــرار اجمللــس   "رحــلي عــنوانه  وقــد قــدم اىل اللجــنة يف دورهتــا احلادي ــتقدم احملــرز يف تنفــيذ ق ال
"  بشـأن االجتار غري املشروع بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية           ٢٠٠١/١٢االقتصـادي واالجـتماعي     

)E/CN.15/2002/7(  احــتوى عــلى عــرض متهــيدي ألعمــال املــنظمات الرئيســية املعنــية، مبــا فــيها أمانــة اتفاقــية االجتــار ، 
املعروف أيضا باسم املنظمة    (الـدويل بـأنواع احلـيوانات والنـباتات الـربية املهددة باالنقراض، وجملس التعاون اجلمركي                

، وأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، ومنظمة     )االنتربول(، ومـنظمة الشـرطة اجلنائـية الدولية         )العاملـية لـلجمارك   
واحتوى التقرير أيضا على تقييم موجز لنطاق وطبيعة اجلرمية ونوعها،          ). الفاو(املتحدة  األغذيـة والزراعة التابعة لألمم      

ومشـاكل انفـاذ القوانـني بالنسبة لالجتار، واحللول اجلاري حبثها حاليا فيما يتعلق باحلصول على املوارد اجلينية بوسائل                    
 .امية املنظمة يف تلك الظواهرغري مشروعة، كما احتوى على معلومات خمتصرة عن ضلوع اجلماعات االجر

 واملعــنون ٢٠٠٢يولــيه / متــوز٢٤ الصــادر يف ٢٠٠٢/١٨وطلــب اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي، يف قــراره  -٣ 
، اىل األمني العام أن يضع الصيغة النهائية     "االجتـار غـري املشـروع بـأنواع النـباتات واحلـيوانات الـربية اخلاضعة للحماية               "

، مذكرة شفوية اىل    ٢٠٠٢سبتمرب  /ك الطلـب، أرسلت األمانة العامة لألمم املتحدة، يف أيلول         واسـتجابة لذلـ   . لـتقريره 
الــدول األعضــاء ملتمســة تعلــيقاهتا عــلى مضــمون الــتقرير املرحــلي باالضــافة اىل تقــدمي معلومــات عــن مــا يتصــل هبــذا    

 .املوضوع من تشريعات وطنية وخربات عملية واحصاءات وتدابري متخذة

مـن الـتقرير احلـايل، الـذي يسـتند اىل الـردود اليت وردت من الدول األعضاء واىل حبث أكثر تعمقا،                      والغـرض    -٤ 
وتفاديـا الزدواج العمـل الـذي تضـطلع بـه املـنظمات املتخصصـة، ركـز البحـث عــلى          . هـو اسـتكمال الـتقرير املرحـلي    

حلصول على املوارد اجلينية بوسائل غري   وفيما يتعلق با  . مسـألة ضـلوع اجلماعـات االجرامـية املـنظمة يف ظاهـرة االجتـار              
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مشـروعة، أخـذت يف االعتـبار مـبادرات أمانـة االتفاقـية املـتعلقة بالتـنوع البـيولوجي واملنظمات املتخصصة ذات الصلة                      
 .وحقوق امللكية الفكرية

 

 التعليقات الواردة من الدول األعضاء -ثانيا
 

ــيقات مــن   -٥  ــدا ١٩وردت تعل ــارات  ( بل ــيا واالم ــنما والبوســنة    أملان ــيا وب ــتحدة وأوروغــواي وأوكران ــية امل العرب
 والفلــبني وفنلــندا وكرواتــيا )١(وبــريو وتركــيا ومجهوريــة كوريــا وســلوفاكيا والســويد ) مجهوريــة سربســكا(واهلرســك 

وركـزت ردود مجـيع الـبلدان تقريـبا على          ). ومدغشـقر واملكسـيك ونيوزيلـندا وهولـندا والواليـات املـتحدة األمريكـية             
وأشـار عـدد قلـيل جـدا مـنها اىل مسـألة احلصـول على املوارد اجلينية بوسائل غري مشروعة، وان كان                       . ة االجتـار  ظاهـر 

 )٢(.بعضها ذكر باجياز جوانب معينة منه

وفـيما يـتعلق بظاهـرة االجتـار، أكـدت الـردود أن العقوبـات املفروضة على انتهاكات القوانني املختلفة لالجتار            -٦ 
ــربي ــتفاوت اىل حــد كــبري مــن بلــد اىل آخــر   باحلــيوانات ال ــبلدان تعتــرب االجتــار غــري املشــروع     . ة ت فمــا زالــت بعــض ال

وكثريا ما تكون القدرات على . باحلـيوانات الـربية جمـرد جـرمية ادارية، وما زالت العقوبات عليها غالبا منخفضة نسبيا      
رد بشـرية اضـافية وزيـادة الوعي العام    بـيد أن عـدة دول حاولـت حتسـني الوضـع بتوظـيف مـوا             . انفاذهـا حمـدودة أيضـا     

واعتمدت يف كثري . وتثقـيف العـاملني يف جمـال انفـاذ القوانـني عـلى حنـو متواصـل بغـية تعزيز خربهتم وقدرهتم التدخلية               
 .من األحيان على املساعدة يف جمال التدريب، املقدمة من نظراء يف دول أخرى

 )مجهورية سربسكا(البوسنة واهلرسك   

اىل أنـه، عـالوة عـلى الغـرامات االداريـة املطبقة على األفراد       ) مجهوريـة سربسـكا   ( البوسـنة واهلرسـك      أشـارت  -٧ 
واألشـخاص القانونـيني مبوجب قانوهنا اخلاص بالصيد وقانوهنا اخلاص بالغابات، توجد عقوبات تصل اىل السجن ملدة                 

وانات اخلاضعة حلماية خاصة، وكذلك بالنسبة      ثـالث سـنوات مبوجـب القـانون اجلـنائي بالنسبة لتصدير النباتات واحلي             
وقــد ُحــذِّر الصــيادون مــن . لــتدمري البيــئة احليوانــية والنباتــية أو األنــواع الــنادرة يف البيــئات اخلضــراء اخلاضــعة لــلحماية 

بوسنة وأعربت ال. االجتـار غـري املشـروع بـأنواع الطـيور اخلاضـعة للحماية وتصديرها اىل ايطاليا عرب كرواتيا وسلوفينيا              
املعروف باسم  (العاملي احملوسب   " تايغـر "أيضـا عـن رغبـتها يف توصـيلها بشـبكة نظـام              ) مجهوريـة سربسـكا   (واهلرسـك   

الذي ترعاه أمانة اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات        ) نظـام تسـجيل املخالفـات الـتجارية واالنفاذ العاملي احملوسب          
كذلــك يف احلصــول عــلى مســاعدة مــن املــنظمة العاملــية لــلجمارك الــيت تنشــر    والنــباتات الــربية املهــددة باالنقــراض، و 

 .املعلومات واالستخبارات من خالل شبكة مكاتبها االستخبارية االقليمية

 كرواتيا  

قـد عـدل ملواءمـته مع أحكام        ) ٥٢ بالـتالزم مـع املـادة        ٣٣املـادة   (ذكـرت كرواتـيا أن قانوهنـا حلمايـة الطبـيعة             -٨ 
ار الــدويل بــأنواع احلــيوانات والنــباتات املهــددة باالنقــراض، وذلــك بعــد أن أصــبحت كرواتــيا طــرفا يف    اتفاقــية االجتــ
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وأبلغـت كرواتـيا أيضا بأهنا تبذل جهودا لتحسني األنشطة اخلاصة بالتوعية العامة             . ٢٠٠٠يونـيه   /االتفاقـية يف حزيـران    
 .وتثقيف العاملني يف جمال انفاذ القوانني

 فنلندا  

ــلى الطبــيعة     ذكــرت ف -٩  ــلمحافظة ع ــندا أن قانوهنــا ل ــدل بالقــانون  ١٠٩٦/١٩٩٦(نل ، اىل )٤٩٢/١٩٩٧، املع
جانــب أنــه يكفــل تنفــيذ االلــتزامات مبوجــب اتفاقــية االجتــار الــدويل بــاألنواع املهــددة باالنقــراض، حيــتوي أيضــا عــلى  

ي أحكام مشتقة من توجيهات االحتاد أحكـام ملراقـبة االجتـار بـأنواع ال تشـملها االتفاقـية، وحـيازة تلـك األنـواع، وهـ                
فاجلرائم . ويـنص القـانون عـلى غـرامات يف حالة اجلرائم الصغرية        . األورويب بشـأن الطـيور والبيـئات النباتـية واحليوانـية          

 على قسم منفصل عن اجلرائم ١٩٩٥، الذي حيتوي منذ عام    )٤٨الفصل  (األخطـر تقـع حتـت طائلـة القـانون اجلـنائي             
، حيث تصل العقوبة اىل السجن ملدة ست        )ذلـك احملافظـة على الطبيعة واجلرائم املتعلقة باملوارد الطبيعية         مبـا يف    (البيئـية   

 فـريق وطين لرصد  ١٩٩٧أكـتوبر  /وقـد أنشـئ يف تشـرين األول    ).  سـنوات يف حالـة اخلطـر العـام         ١٠وحـىت   (سـنوات   
، عــني مكتــب املدعــي وكــالء ٢٠٠٠نوفمــرب /ويف تشــرين الــثاين. اجلــرائم البيئــية يف ارتــباط مبكتــب الــتحريات الوطــين

وعــالوة عــلى ذلــك، جــرى تنظــيم دورات . نــيابة رئيســيني لتدريــبهم وجعــلهم متخصصــني يف مقاضــاة اجلــرائم البيئــية
تدريبـية فـيما خيـص املسـائل املـتعلقة باتفاقية االجتار الدويل باألنواع املهددة باالنقراض، ومن املزمع مواصلتها لتدريب                    

ووفرت فنلندا لألمانة . مكتـب الـتحريات الوطـين ومـن خنـبة مـن ادارات الشرطة، وكذلك ضباط اجلمارك            ممـثلني مـن     
العامـة أيضـا معلومـات احصـائية وملخصـات وقائعية بشأن انفاذ ضوابط االجتار بالنباتات واحليوانات الربية يف فنلندا،                    

ابط االجتـار بالنباتات واحليوانات الربية يف االحتاد        كانـت قـد أعـدت حللقـة العمـل الدولـية للخـرباء املعنـيني بانفـاذ ضـو                   
 لتحلـيل السـجالت الـتجارية لالجتـار بالنباتات واحليوانات واالحتاد العاملي         )٣("ترافـيك "األورويب، الـيت نظمهـا بـرنامج        
 .٢٠٠١نوفمرب /حلفظ الطبيعة يف تشرين الثاين

 أملانيا  

ــيا أن مكافحــة االجتــار غــري امل   -١٠  ــلحماية هــي مــن     ذكــرت أملان ــباتات واحلــيوانات اخلاضــعة ل ــأنواع الن شــروع ب
والوحدة ). ٤٥الفقرة  (اختصـاص سـلطة اجلمـارك االحتاديـة األملانـية وفقـا للـنظام األساسـي االحتـادي حلمايـة الطبـيعة                       

ياء الربية التابع   اجلنائـية الـتابعة لسـلطة اجلمـارك تشـارك بانتظام يف اجتماعات الفريق املعين بانفاذ ضوابط االجتار باألح                  
لالحتـاد األورويب، وتقـوم بتنظـيم مؤمتـرات عـن االجتار غري املشروع باألنواع املهددة باالنقراض حتضرها أيضا السلطة                    
اجلنائــية االحتاديــة وســلطات تنفــيذية احتاديــة وســلطات الواليــات االحتاديــة، وكذلــك ممــثلون عــن ســلطات اجلمــارك      

ه أيضـا اىل تـبادل املعلومـات بصـورة دائمـة بـني وزارة البيئة االحتادية والسلطة االحتادية                   ولفتـت أملانـيا االنتـبا     . األجنبـية 
، النظام األساسي   ٤، القانون رقم    ٤٤الفقرة  (حلمايـة الطبـيعة وأمانة اتفاقية االجتار الدويل باألنواع املهددة باالنقراض            

 ).االحتادي
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 مدغشقر  

رة املــياه والغابــات يف مدغشــقر تتمــثل يف تنفــيذ قــانون الغابــات  أوضــحت مدغشــقر أن احــدى أولويــات وزا -١١ 
، وكذلك وضع واعتماد خطط عمل استراتيجية       )١٩٩٧أغسـطس   /، الصـادر يف آب    ٩٧/٠١٧القـانون رقـم     (املـنقح   

تتضـمن تكثـيف الـتعاون مـع ضـباط اجلمـارك ودوريـات خفـر مشـتركة، وانشـاء مرصـد وطين لقطاع الغابات هبدف                           
ومن املفترض أن يؤدي توثيق التعاون بني وزارة املياه         . رث الطبـيعي واحملافظـة عـلى التـنوع البيولوجي         حتسـني ادارة اال   

وأشــارت مدغشــقر أيضــا اىل االجتــار غــري  . والغابــات ووزارة الدفــاع اىل زيــادة مســتوى املراقــبة يف املــناطق الســاحلية 
 .نقلها النهائي اىل اليابان أو البلدان األوروبيةاملشروع باحليوانات املستوطنة ونقلها اىل جزر القمر متهيدا ل

 املكسيك  

شـددت املكسـيك على أنه كان بودها أن ترى منطقة أمريكا الشمالية بني املناطق اليت تعترب املصدرة الرئيسية                    -١٢ 
 حلماية البيئة، مت وعـلى الـرغم مـن اجلهـود الكـبرية الـيت تـبذهلا الوكالة االحتادية املكسيكية                . لألنـواع اخلاضـعة لـلحماية     

ضــبط شــحنات غــري قانونــية مــن األنــواع املكســيكية املســتوطنة، خاصــة أنــواع الصــبار وشــىت أنــواع البــبغاء وبعــض      
وجـرى تكيـيف التشريعات الداخلية، مثل القانون العام بشأن األحياء الربية، يف املكسيك لتحقيق االمتثال              . الـزواحف 

 بــاألنواع املهــددة باالنقــراض، وأدخلــت وفقــا لذلــك تعديــالت عــلى الئحــة   الكــامل ألحكــام اتفاقــية االجتــار الــدويل 
. اجلمـارك، وعـلى االتفاقـات املعقـودة مع بلدان أخرى، من أجل املراقبة الفعالة لالجتار باألحياء الربية الوطنية والغريبة         

 سنوات  ١٠وات وحىت    سن ٩عقوبـات قضائية صارمة بالسجن ملدة تصل اىل         ) ٢٥الفصـل   (ويفـرض القـانون اجلـنائي       
 سـنوات يف احلـاالت املـتفاقمة، كمـا ينص على تدابري حتوطية، منها               ٣يف بعـض احلـاالت، مـع عقوبـة اضـافية أقصـاها              

أما يف احلاالت اليت يقوم فيها املتهم باصالح الوضع         . مـثال الـتجريد مـن األهلـية يف حالـة العـاملني يف اخلدمـة العمومية                
وفضـال عـن . ، فان حدَّي احلكم األدىن واألقصى خيفضان اىل النصف)جـب قـرار اداري  دون أي الــزام له بذلـك مبو   (

ذلـك، فـان اجلهـود اخلاصـة بانفـاذ الضوابط ملراقبة عبور األحياء الربية املكسيكية وغري املكسيكية للحدود بطريقة غري               
 . مركز تفتيشي دائم٦٥قانونية تشمل انشاء 

 هولندا  

-١٩٩٩(اريرها االثناسنوي بشأن اتفاقية االجتار الدويل باألنـواع املهـــددة باالنقــراض          ذكـرت هولـندا يف تق      -١٣ 
، املـلحق بـردها أنـه من احملتمل أن يبدأ نفاذ قانون جديد بصدد النباتات واحليوانات يف النصف الثاين من عام            )٢٠٠٠
. ات والنــباتات الغريــبة املهــددة باالنقــراض، لــيحل حمــل القوانــني القائمــة مــثل القــانون اخلــاص بــأنواع احلــيوان ٢٠٠١

ويـنص قـانون اجلـرائم االقتصـادية عـلى فـرض عقوبـة على انتهاك القانون اخلاص باألنواع املهددة باالنقراض، أقصاها                      
وينص قانون . السـجن ملـدة ست سنوات مع فرض غرامة كبرية على األشخاص اخلصوصيني وعلى الشركات كذلك             

. ى أحكام متعلقة بالضبطيات، كما ينص قانون البضائع املصادرة على أحكام خاصة باملصادرة       االجـراءات اجلنائـية عل    
واملسـؤولية عـن انفـاذ اللوائـح مبوجـب االتفاقـية تقـع عـلى عـاتق اجلمـارك ومـرفق التفتـيش العـام التابع لوزارة الزراعة                             
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وقد دأب على ). ات اجلنائية املركزيمبـا يف ذلـك مكتب التحري     (وادارة الطبـيعة ومؤسسـات صـيد األمسـاك والشـرطة            
تنســيق أنشــطة االنفــاذ والتدريــب الفــريق املعــين مبشــروع االنفــاذ مبوجــب االتفاقــية، املؤلــف مــن ممــثلني عــن املــنظمات 

ويظهـر تقريـر مقـدم مـن الفريق املعين باملشروع أنه قد أحرز تقدم مهم، وأن               . املذكـورة أعـاله ومكتـب املدعـي العـام         
 أسـهل ولكـن استنتج أيضا أنه جيب مواصلة تطوير أنشطة االنفاذ نظرا للرباعة يف احتراف االجتار                الـتحريات أصـبحت   

 .غري القانوين باألنواع املهددة باالنقراض وتعقد األمور يف هذا املضمار

 نيوزيلندا  

 ١٩٨٩م عن طريق قانون     جـاء يف رد نيوزيلـندا أن تنفـيذ اتفاقية االجتار الدويل باألنواع املهددة باالنقراض يت                -١٤ 
ويشمل القانون مجيع األنواع املذكورة يف التذييالت األول والثاين         . الوطـين بشـأن االجتـار باألنواع املهددة باالنقراض        

.  احلمايــة ملعظــم حــيوانات نيوزيلــندا املســتوطنة واحمللــية ١٩٥٣ويوفــر قــانون األحــياء الــربية لعــام  . والثالــث لالتفاقــية
 وقـانون أمـن األحـياء لعام        ١٩٩٦يات احلـدود أيضـا عـن طـريق قـانون اجلمـارك والضـرائب لعـام                  وجتـري مراقـبة عملـ     

وتوجـد صـالت تشـريعية بـني القوانـني املـتعلقة باالجتار باألنواع املهددة باالنقراض واألحياء الربية واجلمارك                 . ١٩٩٣
ء واالعـتقال، الـواردة يف اطـار قانون         والضـرائب، الـيت تسـمح للسـلطات بتطبـيق األحكـام املتصـلة بالبحـث واالسـتيال                 

وقد أنشئت هيئة خاصة للجرائم املتعلقة . اجلمـارك، النفـاذ القوانـني اخلاصـة باجلـرائم الـيت تشـمل النباتات واحليوانات          
ت وتربط اهليئة صال  .  لتقصي اجلرائم املنطوية على األحياء الربية      -فـريق االنفـاذ املعـين باألحياء الربية       –باألحـياء الـربية     

ــدان أخــرى    ــنظرائها يف بل ــدة ب ــئة ثــالث ادارات حكومــية   . متشــعبة رمســية عدي ــيعة  (وتضــم اهلي اجلمــارك وحفــظ الطب
وتســتطيع نيوزيلــندا بفضــل ذلــك أن تتــبع هنجــا رمســيا   . ، ويتمــتع موظفوهــا بســلطات مــتعددة مفوضــة له     )والــزراعة

 تكون صورة أكثر دقة عن نطاق هذه اجلرمية وطبيعتها          مشـتركا بـني اهليـئات ازاء اجلـرمية املـتعلقة باألحـياء الربية، وأن              
 .ومداها داخل حدودها ويف منطقة احمليط اهلادئ بكاملها

 بنما  

ــنما أن التشــريعات اخلاصــة بالغابــات قــد اعــتمدت     -١٥  فــربايــر / شــباط٣ الصــادر يف ١القــانون رقــم  (ذكــرت ب
وأسست . بـأنواع النـباتات واحلـيوانات الربية قد أنشئت       ، وأن اآللـيات الضـرورية ملـنع االجتـار غـري املشـروع               )١٩٩٤

اهليـئة الوطنـية املعنـية بالبيـئة كجهـاز حكومـي ارشـادي مسـتقل ملعاجلـة املسـائل املـتعلقة بـاملوارد الطبيعـية والبيئـية بغية                             
ــيذها       ــئة وتنف ــية اخلاصــة بالبي ــح الوطن ــثال للسياســات والقوانــني واللوائ ــم  (ضــمان االمت ــانون رق  ١ادر يف  الصــ٤١الق

وشـددت بـنما أيضـا عـلى احلاجـة اىل الـتعاون واملسـاعدة التقنـية يف جمال القضاء، واىل األنشطة                      ). ١٩٩٨يولـيه   /متـوز 
 .الرامية اىل تعزيز الوعي كذلك

 بريو  

 مـن التقرير املرحلي الذي عرض على اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة             ١٨بيَّنـت بـريو موقفهـا قائلـة ان الفقـرة             -١٦ 
ان ينـبغي أن يعـرب عـن أن كولومبـيا وبـريو وطـن للحـيوانات املفضـلة للمـتجرين باحليوانات، وأن أمهية بريو يف هذا                           كـ 
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الصـدد تكمـن يف تـنوع حـيواناهتا اهلـائل، وهلـذا السـبب فـان املتجرين غري املشروعني يقدمون على شراء أنواع معينة،                        
وأشارت بريو أيضا . ن املتجرين احملررين من أي مبادئ أخالقيةمـثل االغوانـا والتمسـاح واألناكـندة واملقـو والقـط، مـ        

اىل أهنـا تـتفق مـع الـرأي القـائل بـأن تنفـيذ الصـكوك الدولـية واالمتـثال هلا بشكل فعال يتوقفان على كل دولة طرف،             
 لضلوع  وشـددت عـلى ضـرورة تعزيـز قـدرات اهليـئة القضائية، ال سيما يف البلدان املتباينة بوجه خاص، على التصدي                     

وذكرت بريو، فيما يتعلق    . اجلماعـات االجرامـية املـنظمة الذي يدمر فرص التنمية االقتصادية واخلدمات واملنافع البيئية             
باحلصـول عـلى املـوارد اجلينـية بوسـائل غـري مشـروعة، أنـه توجـد ثغـرات يف االتفاقـات الدولـية مـن حيـث العقوبات،                          

زيز التعاون الدويل لتحقيق التنمية املستدامة وختفيف وطأة الفقر عن          وشـددت عـلى احلاجـة اىل بـذل جهود وطنية وتع           
 .طريق االقتسام العادل واملنصف للمنافع املشتقة من استخدام األحياء الربية

 الفلبني  

 قـانون حفـظ ومحايـة مـوارد األحـياء الربية      ٢٠٠١يولـيه  /أشـارت الفلـبني أن الكـنغرس الفلبـيين أجـاز يف متـوز        -١٧ 
، الذي ينص على غرامات وعقوبات أكثر صرامة، وأن ادارة البيئة واملوارد الطبيعية  )٩١٤٧ اجلمهوريـة رقم     القـانون (

تعكـف عـلى صـوغ قواعـد والئحـة تنفـيذية مـن أجـل تنفـيذ اتفاقـية االجتـار الـدويل باألنواع املهددة باالنقراض تنفيذا                           
وفضال عن ذلك، جرى تعزيز رصد األحياء الربية        . اأو اعادهتـ  /فعـاال، وتشـمل هـذه القواعـد مـثال مصـادرة األنـواع و              

عـلى مجـيع املستويات االستراتيجية، يف اجلو واملوانئ البحرية واألقاليم، وذلك عن طريق انشاء وحدات لرصد االجتار                  
 .باألحياء الربية

 مجهورية كوريا  

خرين بانتهاك الئحة االجتار باألحياء     أوردت مجهوريـة كوريـا أمثلة العتقال عدة مهربني واهتام عدة مهربني آ             -١٨ 
 .الربية أثناء السنوات األخرية

 سلوفاكيا  

ذكـرت سـلوفاكيا أن االجتـار بـأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية جرمية يعاقب عليها مبوجب                   -١٩ 
بعقوبة السجن  ) ٢٣٧/٢٠٠٢  والقانون رقم  ٢٥٣/٢٠٠١، بصـيغته املعدلة بالقانون رقم       ٤الفصـل   (القـانون اجلـنائي     

 .ملدة تصل اىل ثالث سنوات، أو حىت مثاين سنوات يف احلاالت املتفاقمة، وبعقوبات اضافية مثل مصادرة األنواع

 تركيا  

أشـارت تركـيا اىل وجـودة عدة قوانني وقوانني فرعية متعلقة حبماية النباتات واحليوانات الربية، ومجيعها نافذة       -٢٠ 
. ون فـرعي صـادر عـن وزارة البيـئة مـن أجـل تنفـيذ اتفاقـية االجتـار الدويل باألنواع املهددة باالنقراض                       مبـا يف ذلـك قـان      

الــذي يــنص عــلى مصــادرة االيــرادات ) ١٩١٨القــانون رقــم (وفضــال عــن ذلــك، فــان قــانون مــنع التهريــب ومعاقبــته  



 

9  
 

E/CN.15/2003/8

أيضــا عــلى اجلــرائم املــتعلقة بالنــباتات  املكتســبة مــن خــالل اجلــرمية ومصــادرة املمــتلكات املســتخدمة يف اجلــرمية يطــبق  
 .واحليوانات ومحايتها

 أوكرانيا  

أشـارت أوكرانـيا اىل اجلرائم املتعلقة باالجتار غري املشروع بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية                 -٢١ 
يضا يف نطاق جرائم جنائية     وقد تندرج أ  . تنقسـم اىل جـرائم اداريـة وجـرائم جنائـية حسـب نـوع اخلطر العام ودرجته                 

، أو انــتهاك حــرمة )٢٠١املــادة (ومــن األمــثلة عــلى هــذه األخــرية التهريــب . أوســع تقــع حتــت طائلــة القــانون اجلــنائي
، أو االشتراك يف أنشطة   )٢٤٦املادة  (، أو قطع األشجار غري املشروع       )٢٤٨املادة  (أراضـي اآلخـرين أو سـرقة الصيد         

وقد ُسنَّ ). ٢٠٢املادة (، أو انتهاك االجراءات السارية فيما يتعلق باألنشطة التجارية     )٢٠٣ املادة(جتاريـة غـري قانونية      
حـدد تدابري لتنفيذ االلتزامات الناشئة      ) ٢٠٠٠ديسـمرب   / الصـادر يف كـانون األول      ١٨٢٢املقـرر رقـم     (مؤخـرا تشـريع     

. ها اىل وزارة االيكولوجيا واملوارد الطبيعية     عـن اتفاقـية االجتـار الـدويل بـاألنواع املهددة باالنقراض وأسند مهمة رصد              
وقد اشترك مكتب االنتربول احمللي يف رعاية ندوة        . ويشـارك ضـباط االنـتربول األوكرانـيون يف دورات تدريبية خاصة           

 .دولية بشأن تقصي اجلرائم االيكولوجية

 االمارات العربية املتحدة  

نوهنا اجلديد لتنظيم ومراقبة االجتار الدويل باحليوانات والنباتات وفـرت االمـارات العربـية املـتحدة نسخة من قا       -٢٢ 
، الـذي يـنص عـلى عقوبـات بالسجن تصل اىل ستة شهور،          )٢٠٠٢ لعـام    ١١القـانون االحتـادي     (املهـددة باالنقـراض     

وتطبق . تعـلى حسـب التذييل املعين التفاقية االجتار الدويل باألنواع املهددة باالنقراض، كما ينص على فرض غراما                
املادة (هـذه العقوبـات أيضـا عـلى املؤسسـة الشرعية وممثليها ومديريها ووكالئها اذا ارتكبت اجلرمية حلساهبا أو بامسها                     

ويـنص القـانون أيضـا عـلى ضـبط ومصـادرة العيـنات، وعـلى مصـادرة األقفـاص واحلاويات وغريها من األشياء                 ). ٣٠
ويتمتع املسؤولون املعينون يف السلطة االدارية      ). ٣٢املادة  ( للجرمية   الـيت وضـعت فـيها أو الـيت استخدمت يف التحضري           

بصـفة ضـباط الـتحري، وميكـنهم أن يطلبوا املساعدة من سلطات املوانئ واجلمارك والقوات املسلحة ووزارة الداخلية            
 ).٣٣ادة امل(وهي مجيعها ملزمة بتقدمي املساعدة بأسرع ما ميكن . وأي وكالة من وكاالت انفاذ القانون

 الواليات املتحدة األمريكية  

ذكـرت الواليـات املـتحدة أهنـا تـنفذ اتفاقـية االجتـار الـدويل بـاألنواع املهـددة باالنقـراض بتطبـيق القوانني اليت                           -٢٣ 
وقد بذلت جهود لتقصي نشاط االجتار غري املشروع باألحياء         . حتظـر االجتـار باحلـيوانات والنـباتات اخلاضـعة لـلحماية           

ة ومالحقـته وحماكمـته، ولرصـد الـواردات مـن األحـياء الـربية اىل الواليـات املـتحدة، باالضافة اىل توفري التدريب                        الـربي 
والتحالـيل الشـرعية واملسـاعدة يف جمـال التحريات واالجراءات القانونية للنظراء داخل الفريق املعين باالنفاذ فيما يتعلق      

وتتصدر هذه اجلهود بوجه عام خدمة صيد       . ك للنظراء يف مجيع أحناء العامل     باألحـياء الـربية يف أمريكا الشمالية، وكذل       
اليت (ووزارة الزراعة   ) اجلمارك(السـمك واألحـياء الـربية يف الواليـات املتحدة مبساعدة من وزارة العدل ووزارة املالية                 
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. ووزارة التجارة ) املنتجات النباتية تقـوم بتوجـيه عملـيات التفتـيش وانفـاذ اللوائـح املـتعلقة باسترياد وتصدير النباتات و                 
وميكـن أن يـنطوي انفـاذ القوانـني اخلاصـة بتنفـيذ اتفاقـية االجتـار الدويل باألنواع املهددة باالنقراض، وكذلك القوانني                       

وقدمت أمثلة . املـتعلقة باجلمـارك واالحتـيال وغسـل األمـوال، على عقوبات بالسجن ملدة أطول وغرامات نقدية أكرب           
وتشمل اجلهود املبذولة يف . وبـات بالسـجن لعـدة سـنوات على مرتكيب جرائم خطرية متعلقة باألحياء الربية      النـزال عق  

جمـال بـناء القـدرات عـلى الصـعيدين الـدويل واحملـلي تيسـري احلصـول عـلى حتالـيل شـرعية اضـافية عـن طريق احلاسوب                 
وهناك أيضا تعاون . يات املتحدة وعلى املستوى الدويلوالفـيديو لضـباط انفـاذ القوانـني املتعلقة باألحياء الربية يف الوال            

وفضــال عـن ذلـك، أنشـئت وحــدة اسـتخبارات معنـية جبـرائم األحــياء الـربية هبـدف جتسـني مجــع          . أوثـق مـع االنـتربول   
، على املعلومـات االسـتخبارية وحتليـلها، والتصـدي مبـزيد مـن الفعالـية لـلجرمية املتصـلة باألحـياء الربية، املتنامية التعقيد                 

وجيـري استكمال هذه اجلهود عن طريق عدة أنشطة لتعزيز الوعي باالستفادة من خدمات اجلماعات               . الـنطاق العـاملي   
احلريصـة عـلى حفـظ الطبـيعة وممثلي املؤسسات الصناعية، وكذلك عن طريق نشر حتذيرات خبصوص االجتار باألحياء            

 .الربية على شبكة االنترنت

 أوروغواي  

وغـواي أهنـا كانت من أوائل البلدان اليت صدت اتفاقية االجتار الدويل باألنواع املهددة باالنقراض       ذكـرت أور   -٢٤ 
واســتجابة لتقيــيم أجــرته أمانــة االتفاقــية، اعــتمد ). ١٩٧٤يــناير / كــانون الــثاين٤ الصــادر يف ١٤ ٢٠٥القـانون رقــم  (

، ملنح وزارة الثروة احليوانية     )١٩٩٦يناير  / كـانون الثاين   ٥ الصـادر يف     ١٦ ٧٣٦القـانون رقـم     (مؤخـرا تشـريع جديـد       
فاألعمــال غــري القانونــية املــتعلقة بالنــباتات . والــزراعة وصــيد األمســاك احلــق يف انــزال العقوبــة يف حالــة انــتهاك القــانون 

صادرة واحلـيوانات ال تعتـرب جـرائم جنائـية مبوجب قانون العقوبات، بل تعترب خمالفات ادارية يعاقب عليها بالغرامة وامل                   
، ولكن هذه العقوبة تعترب غري كافية يف حالة اجلرائم الواسعة )١٩٣٥يوليه / متوز٤ الصـادر يف  ٩ ٤٨١القـانون رقـم    (

 الصادر يف ١٦ ٣٢٠القانون رقم (وقـد أدى ادراك ضـرورة حتسني قدرات الرصد أيضا اىل سن تشريع آخر              . الـنطاق 
رصـد اجلـرائم املـتعلقة باألحـياء الـربية واختـاذ اجراء ضدها اىل               يسـند املسـؤولية عـن       ) ١٩٩٢نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١

أفـراد قـوات الشرطة ومصلحة اجلمارك ووالية البحرية الوطنية، وكذلك اىل مفتشي مصلحة احليوانات التابعة لالدارة              
ــتحددة   ــية امل ــلموارد الطبيع ــة ل ــية ملكافحــ     . العام ــريكا اجلنوب ة االجتــار وأشــارت أوروغــواي أيضــا اىل انشــاء شــبكة أم

 .٢٠٠١باحليوانات الربية، اليت مت االتفاق عليها أثناء مؤمتر أمريكا اجلنوبية االستثنائي الذي عقد يف برازيليا يف عام 
 

 االجتار غري املشروع بأنواع احليوانات والنباتات الربية اخلاضعة للحماية -ثالثا
 

زيد من التعمق، أن اجلرمية املنظمة، على الرغم من أهنا غري يـبدو مـن التعليقات الواردة، واستنادا اىل البحث مب          -٢٥ 
وبالرغم . ضـالعة يف مجـيع أشكال االجتار بأنواع احليوانات والنباتات اخلاضعة للحماية، تشارك بقوة يف قطاعات شىت                

منظم تنظيما دقيقا   مـن أن اجلـرمية املـنظمة هبذه الصفة ليست منخرطة متاما يف هذه العملية، فان قدرا كبريا من االجتار                     
 .للغاية

 



 

11  
 

E/CN.15/2003/8

 ضلوع اجلماعات االجرامية املنظمة -ألف
 

عـلى الـرغم مـن أن معظـم األسـواق غـري القانونية تتسم بعدة خصائص واسعة مشتركة، فان كل سوق تتميز                        -٢٦ 
ات الربية،  وفيما يتعلق باالجتار بالنباتات واحليوان    . أيضـا بسـمات معيـنة خاصـة هبـا حسـب طبـيعة املنـتجات املـتجر هبا                  

فـان الطبـيعة اهلشـة للعديـد مـن األنـواع املهـددة باالنقـراض، مـثال، تـنطوي عـلى درجـة عالـية مـن االهنـاك أثناء عملية                        
ويضـاف اىل ذلـك أنـه كـلما كـان اخلطـر الـذي يهدد األنواع باالنقراض أكرب كانت القيمة التجارية                      . االجتـار نفسـها   

واحلقـيقة املاثلـة يف أن الـتجارة يف بعض احلاالت           . سـعارها واحلافـز لالجتـار هبـا       لألنـواع املتبقـية أكـرب أيضـا، ممـا يـزيد أ            
تكـون خاضـعة للـرقابة بـدال عـن حظـرها تتـيح الفـرص للـتحايل على اللوائح الرقابية بتقدمي مستندات مزيفة، ال سيما            

بصورة مشروعة من األنواع ألن األشـخاص غـري املختصـني يواجهـون صـعوبات يف متيـيز األنواع اليت ميكن االجتار هبا             
 .اليت ال جيوز االجتار هبا

وبالـرغم مـن الرتعـة الواسـعة االنتشـار اىل حماولة تقدمي حجم هذه األسواق غري القانونية، اليت يوصف العديد                      -٢٧ 
فان مـنها بأنـه يـأيت يف املرتـبة الثانـية مباشـرة بعـد أسـواق املخـدرات أو بعـد املخـدرات واألسـلحة يف بعـض احلاالت،               

فـاجلهود املـبذولة لـتقدير حجم أسواق االجتار غري املشروع باحليوانات    . االحصـاءات الـيت ميكـن االعـتماد علـيها قلـيلة        
عــدد : وهــناك عــدة أســباب لعــدم الــيقني يــتعذر ختفيضــها يف العديــد مــن اجلوانــب. والنــباتات تواجــه مشــاكل ضــخمة

جتار به للزبائن بطريقة غري مشروعة، ولكن بنجاح، والنسبة املئوية احلـيوانات أو النـباتات الـربية، والعـدد الـذي يتم اال         
وفضال عن ذلك، قطاعات متعددة ومنتجات متعددة، وختتلف  . لالجتـار الـذي يـتم اعـتراض سـبيله واألسـعار املدفوعة            

 عمليات  وتـزداد حـاالت عـدم الـيقني تفاقمـا نتـيجة لعـدم كفاية التبليغ وندرة                . دينامـيات السـوق مـن قطـاع اىل آخـر          
التسـليم املراقـبة والعملـيات األخـرى السـرية احلـرجة لعملـية كشـف املعلومـات يف األسـواق غري القانونية، واملبالغة يف                         
االعـتماد عـلى القصــص والـنوادر، أو عــلى احلـاالت احملــددة دون اعتـبار كـاف المكانــية تطبـيقها عــلى نطـاق أوســع،         

بــيد أن عــدم امكــان حتديــد حجــم االجتــار غــري املشــروع  . عيــنة منوذجــيةولوثاقــة صــلتها أو امكانــية اعتــبارها كافــية ك
فهي سوق كبرية وحية، والطلب عليها : بـاألنواع املهـددة باالنقـراض حتديـدا دقـيقا ال يعـين أن هذه السوق غري مهمة         

 .كبري، علما بأهنا مدرة ألرباح كافية الجتذاب اجلرمية املنظمة وغري املنظمة على السواء

شـري العـدد مـن الـتقارير يف اآلونـة األخـرية اىل أن اجلماعـات االجرامـية املنظمة قد تنوعت يف سوق االجتار          وي -٢٨ 
وقد أنشأت امللكة املتحدة    . بـاألنواع املهـددة باالنقراض، حيث جتتذهبا األرباح العالية ويغريها اخنفاض درجة املخاطر            

جلـرمية املتصـلة باألحـياء الـربية وأحلقتها هبيئة االستخبارات اجلنائية     لـربيطانيا العظمـى وأيرلـندا الشـمالية وحـدة معنـية با        
أن اجلرمية املتصلة باألحياء الربية حتفزها األرباح واجلشع، وأن         "الوطنـية، الـيت قالـت الصـحف عـن مديـرها أنـه الحظ                

 من أجل احلصول على    مرتكبـيها يظهـرون مسـات أخـرى لـلجرمية املـنظمة، ال سيما استعمال العنف والفساد واالبتزاز                 
 وحـدة استخبارات خاصة باجلرمية املتصلة باألحياء     ٢٠٠٢وأنشـأت اهلـند أيضـا يف عـام          ". األحـياء الـربية واالجتـار هبـا       

ومـع ذلـك، يوجـد مـن يـزعم أن دور اجلـرمية املـنظمة يف االجتـار غـري املشـروع باحليوانات والنباتات حمدود يف                           . الـربية 
ءات، وأنه يركز عموما على املنتجات اليت ميكن االجتار هبا بقيمة عالية وبكميات سائبة            نطـاق أضـيق ممـا توحي االدعا       
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والسـبب الرئيسي هلذا االختالف يف التقييمات، اىل جانب  . قلـيلة مـثل الكافـيار واألدويـة اآلسـيوية وجلـود الـزواحف             
 يف تقيــيم دور اجلماعــات االجرامــية املشــاكل األعــم املتمــثلة يف مجــع البــيانات، ينشــأ مــن صــعوبات مفاهيمــية رئيســية 

ومثـة حـاالت قلـيلة اسـتهدفت فيها هذه اجلماعات االجرامية            . املـنظمة يف االجتـار غـري املشـروع باحلـيوانات والنـباتات            
وعــالوة عــلى ذلــك، ال يوجــد دائمــا اتفــاق عــلى اســتخدام عــبارة  . لــتورطها يف االجتــار بــاألنواع املهــددة باالنقــراض 

 فهناك طائفة )٤(.، وال عـلى التميـيز بـني اجلرمية اليت يتم تنظيمها واألعمال التجارية االجرامية املنظمة        "اجلـرمية املـنظمة   "
وبعـض الشبكات العاملة يف السوق تتكون من    . متـنوعة مـن املشـاركني يف سـوق احلـيوانات والنـباتات غـري املشـروعة                
لفـاعلني الفرعـيني وأعواهنم، يف حني أن آخرين قد        األعمـال الـتجارية االجرامـية املـنظمة وعـدد ضـخم ال حيصـى مـن ا                 

يكونـوا جمـرد شــبكات مـنظمة مـن اخلــرباء املهـتمني هبـذه النــباتات واحلـيوانات أو هـواة مجعهــا، مـن املسـتعدين لكســر           
وهلـذا، مـن الضـروري عـند الـنظر يف مدى تورط اجلرمية املنظمة يف االجتار باألنواع املهددة              . القـانون يف سـبيل ولعهـم      

 .االنقراض، أن توضع عدة مؤشرات معينة حبيث يرجح تواجدها يف حاالت حمددة تورط اجلرمية املنظمة يف العمليةب

 :فهناك احتمال كبري أن تكون اجلرمية املنظمة متورطة اذا تواجد عديد من اخلواص التالية -٢٩ 

النــباتات اىل اســتخدام الرشــوة اذا جلــأت اجلماعــات أو الشــبكات املشــتركة يف االجتــار باحلــيوانات و  )أ(  
 والفساد لتيسري الشحنات عرب الوطنية؛

اذا كانـت اجلماعـات املشـاركة تتمـتع باالمكانـية والرتعـة الستعمال العنف دعما ألنشطتها، اما ضد           )ب(  
 املنافسني أو ضد القائمني بانفاذ القانون الذين حياولون التدخل ملنع أنشطتها؛

يـنطوي عـلى قـدر كـبري مـن التعقـيد، اما يف أساليب االخفاء أو يف أساليب التحايل                    اذا كـان االجتـار       )ج(  
 عن طريق املستندات املزيفة؛

اذا كانــت هــناك شــحنات مــتعددة مــن احلــيوانات أو النــباتات، تســتخدم فــيها الــدروب واألســاليب    )د(  
 والتسهيالت الراسخة؛

ت احليوانات والنباتات مع املخدرات أو السيارات       اذا كانـت اجلماعـة تـتعامل بسـلع مـتعددة وأدرجـ             )ه(  
ويف بعـض احلـاالت ال تسـتخدم الـثعابني والتماسـيح األمريكـية والزواحف               . املسـروقة أو األسـلحة أو حـىت مـع البشـر           

وهلذا فان احليوانات، يف هذه احلالة، ال تعترب مصدرا اضافيا          . كسـلع حبـد ذاهتـا، بـل تسـتخدم كمجـرد شـكل للـتمويه               
ومـن املهـم، لذلك،   . وامنـا تعتـرب وسـيلة لضـمان عـدم ضـبط املخـدرات ومـن مث ضـمان األربـاح املنشـودة مـنها            للـربح   

التميـيز بـني اســتخدام احلـيوانات الــربية كغطـاء لالجتــار بـاملخدرات مـن حــني اىل آخـر، واالجتــار احلقـيقي بــاملخدرات         
 لضــلوع اجلــرمية املــنظمة يف االجتــار غــري املشــروع بــيد أن هــذه احلالــة األخــرية مؤشــر معقــول. واحلــيوانات الــربية معــا

 باحليوانات؛

اذا جـرى غسـل األربـاح الـنامجة عـن االجتـار باحليوانات والنباتات وبيعها عن طريق خمططات معقدة                  )و(  
 لغسل األموال كثريا ما تنطوي على واليات قضائية متعددة وتشمل مراكز مالية بعيدة عن الشاطئ؛
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جتـار عـن طـريق شـركة أو أكـثر مـن الشـركات الواجهـة اليت توفر غطاء مشروعا يف الظاهر                       اذا مت اال   )ز(  
ويف حالـة اجلـرمية املنظمة يكون احتمال وجود سجل مرجعي للنشاط القانوين أقل ألن الشركة،       . لألنشـطة االجرامـية   

 .على األرجح، تنشأ خصيصا كغطاء لالجتار غري املشروع
 

  يف خمتلف قطاعات السوقتورط اجلرمية املنظمة -باء
 

مثـة سـبب آخـر أيضـا الخـتالف التقيـيمات يتمـثل يف وجود قطاعات خمتلفة داخل سوق احليوانات والنباتات                       -٣٠ 
ويف أي قطاع يف السوق، من الضروري النظر اىل دور          . والـتفاوت الكـبري يف دور اجلـرمية املـنظمة مـن قطـاع اىل آخر               

الشـركات االجرامية املنشأة كمجرد واجهات، والشركات املشروعة غالبا، اليت          اجلـرمية املـنظمة وشـبكات التهريـب و        
ختطـئ أحـيانا وتـتورط يف أعمـال غـري مشـروعة، واهلـواة املتحمسـني واملولعـني جبمـع هـذه األنـواع والذين يقومون يف                          

وال بد أيضا من    . نظمةبعـض احلـاالت بانشـاء ما ميكن وصفه بسلسالت امدادات املستعمل النهائي املتصلة باجلرمية امل               
تفحـص مساسـرة السـوق، مـع ايـالء انتـباه خاص للتواطؤ والفساد، والصالت بني اجملتمع امللتزم بالقانون وعامل الرذيلة                      

 .واالجرام

ورمبـا مل يـتعرض أي قطـاع مـن قطاعـات االجتـار غـري املشـروع باحلـيوانات والنباتات اىل التجرمي على حنو ما                -٣١ 
وتظهـر عـلى جتـارة الكافـيار معظـم املؤشـرات املبيَّـنة أعـاله الـيت تـدل على           . مك احلفـش والكافـيار  تعـرض االجتـار بسـ     

فمسـتوى العـنف والفساد عال، والتجارة منظمة تنظيما دقيقا جدا مع مشاركة عدة شركات               . تـورط اجلـرمية املـنظمة     
 واليــات قضــائية وســطية، وهــناك واجهــة، واملخططــات للــتحايل عــلى القــيود معقــدة ومــنطوية أحــيانا عــلى اســتخدام

شـحنات مـتعددة، وجتـين الـتجارة مكافـآت كـبرية، امـا تدمـج مـع األربـاح املشـروعة للشـركات الواجهة أو تستخدم                         
 .الكتساب بضائع الترف

وهـناك جمـال آخـر لـتورط اجلـرمية املـنظمة يف سـرقة الصـيد واالجتـار عـرب الوطـين، وهـو يتمثل يف جمال االجتار                              -٣٢ 
وعلى .  طن سنويا بطريقة غري مشروعة     ٥٠٠بحر مـن جـنوب أفريقـيا، الـذي يشـمل تصـدير كمية تصلى اىل                 بـأذن الـ   

الـرغم مـن أن االجتار غري املشروع بأذن البحر يتم على نطاق أصغر بكثري من نطاق االجتار بالكافيار، فانه مماثل له يف    
 . احلالة بالشبكات االجرامية الصينيةعدة جوانب منها مثال سيطرة اجلرمية املنظمة، املمثلة يف هذه

ويـبدو أن اجلـرمية املـنظمة مـتورطة أيضـا يف االجتار بالنمور اليت تقتل جللودها والجزاء معينة منها تستخدم يف                       -٣٣ 
 )٥(:وقد ذكرت فرقة من أمانة اتفاقية االجتار الدويل باألنواع املهددة باالنقراض ما يلي. الطب اآلسيوي التقليدي

وجـد مـربر كاف لالشتباه يف أنه توجد دروب منظمة للتخلص من أجزاء النمور ايل يتم احلصول عليها                ي"   
. بطـريقة غـري قانونـية، وأنـه ميكـن اسـتخدام دروب ممـيزة لتهريـب أجـزاء معنـية مـن الـنمور املسـروقة بصيدها              

من املرجح أن عددا كبريا وعـلى الـرغم مـن أن هـذا قـد ال يسـري على كل منر قتل بطريقة غري قانونية، يبدو            
ويـبدو أن املعلومـات االسـتخبارية الـيت قيلـت للفـرقة تـربر بصـورة وافـية          . يدخـل يف هـذه الـدروب االجرامـية    
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االشـتباهات يف أن العصـابات االجرامـية املـنظمة، مبـا فـيها املافـيا الروسـية والـثالوث الصـيين، ميكـن أن تكون                          
وعـلى الـرغم من أن العديد من وكاالت انفاذ القوانني أبدت   .  الـربية ضـالعة حقـا يف اجلـرمية املتصـلة باألحـياء      

للفـرقة قلقهـا ازاء وجـود هـذه التجارة والدروب املنظمة، يبدو أنه مل يبذل سوى جهد ضئيل للبحث يف هذا                      
 ".النشاط االجرامي غري املشروع أو التسلل اليه على ذلك املستوى

و الشـرق األقصـى الروسـي، حيـث أحـرز انفـاذ القوانـني جناحـا كبريا، خاصة                   ويـبدو أن االسـتثناء، يف هـذه احلالـة، هـ            
 .مبشاركة املنظمات غري احلكومية يف هذا العمل

وعـلى الـرغم مـن أن االجتـار غـري املشـروع بالنـباتات يتم تنظيمه غالبا من جانب هواة مجعها أو االخصائيني،                -٣٤ 
ولعل الشرق األقصى الروسي خري مثال على تورط االخصائيني، علما        . فانـه يرتـبط باجلـرمية املنظمة يف بعض احلاالت         

وقد أنشئت  . بـأن االجتـار غـري املشـروع جبلـود منـور سيبرييا املذكور أعاله يرافقه االجتار غري املشروع بنبات جينسينغ                    
 .فرقة مضادة لسرقة الصيد خصيصا ملطاردة املتجرين بنبات جينسينغ بطريقة غري قانونية

بدو أن االجتـار غـري املشـروع بالطـيور قطـاع ال يتمـيز بانـتقال اجلـرمية املـنظمة اىل االجتـار بـاألنواع املهددة                        ويـ  -٣٥ 
ولــيس املقصـود بذلــك زعـم أن اجلــرمية   . باالنقـراض بقـدر مــا يتمـيز بانــتقال االخصـائيني يف األحــياء الـربية اىل اجلـرمية      

فمن املؤكد تقريبا أن االجتار بالصقور من بلدان آسيا الوسطى          . أبدااملـنظمة ليسـت متورطة يف االجتار بالطيور الغريبة          
اىل االمـارات العربـية املـتحدة وأمـاكن أخـرى يف الشـرق األوسـط جمال تتداخل فيه األعمال التجارية الفردية واجلرمية                        

ها من األفراد اخلصوصيني    وكذلـك يف الـربازيل، الـيت تعتـرب املصـدر لشـىت أنـواع البـبغاء املتجهة اىل هواة مجع                    . املـنظمة 
وحدائـق احلـيوان واملخـازن الـتجارية للحـيوانات املرتلـية الصغرية يف أوروبا والواليات املتحدة، ميكن أن تكون اجلرمية                     

واحلقيقة املاثلة يف أن االجتار باألنواع املهددة باالنقراض كثريا ما حيدث يف           . املـنظمة عـرب الوطنـية مـتورطة اىل حـد مـا            
الجتــار غــري املشــروع مبنــتجات أو مبــواد أخــرى، مــثل املخــدرات واألســلحة والكحــول واألحجــار الكــرمية،   ارتــباط با

 .دفعت بعض املراقبني اىل استنتاج أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية متورطة فيه

شكلة بصراحة  ويف جمـال االجتـار بالـزواحف، يـبدو أن اجلـرمية املـنظمة أقـل أمهـية من الشبكات عرب الوطنية امل                       -٣٦ 
ويف الوقت نفسه، فان  . لغـرض االجتـار بـأنواع معيـنة، أو األفـراد الـبارزين الذيـن يضـطلعون بـدور رئيسـي يف التجارة                      

 .العمل التجاري يف هذا اجملال منظم تنظيما دقيقا جدا بوجه عام، كما أن نطاق التجارة ضخم حقا

رمية املـنظمة يف االجتـار باللب، فان هذه التجارة       وعـلى الـرغم مـن عـدم وجـود أدلـة ملموسـة عـلى تـورط اجلـ                    -٣٧ 
 .تشبه بالتأكيد جتارة املخدرات من حيث استخدامها ملهريب البضائع

وأخـريا، فـان جـزءا كـبريا مـن االجتـار بأجـزاء مـن الـدب يـتم ظاهـريا عن طريق شركات مشروعة، بينما يتم                             -٣٨ 
ط اجلـرمية املـنظمة أيضـا يف بعـض أحنـاء العـامل مـثل الشرق        ولكـن هـناك أدلـة عـلى تـور     . توريدهـا بواسـطة أفـراد أيضـا      

 .األقصى الروسي وكندا
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 احلصول على املوارد اجلينية بوسائل غري مشروعة -رابعا
 

ال توجـد أدلـة كافـية عـلى أن اجلـرمية املنظمة قد سعت اىل احلصول على مواد جينية بوسائل غري مشروعة أو                         -٣٩ 
يد أن البحث يظهر أن اجلرمية املنظمة ميكن أن تتورط يف هذا اجملال ألن من الواضح ب. حصـلت علـيها على هذا النحو   

 .أهنا ميكن أن جتين أرباحا من وراء ذلك
 

 االطار القانوين ذو الصلة -ألف
 

أشـــري يف الـــتقرير املرحـــلي اىل أن مســـألة احلصـــول عـــلى املـــوارد اجلينـــية تعاجلهـــا االتفاقـــية املـــتعلقة بالتـــنوع  -٤٠ 
أي املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق     (ولوجي، الـيت تـنص عـلى اشتراطات احلصول عليها بوسائل مشروعة             البـي 

، األمـر الـذي يعـين ضـمنا أن احلصول على املوارد اجلينية بدون تلبية هذه                 )علـيها بالتـبادل، مبـا يف ذلـك تقاسـم املـنافع            
 .الشروط يعترب بطبيعته ذاهتا غري مشروع

 توتـر حمـتمل، ان مل يكـن توتـرا مالزمـا، بـني االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي اليت تدعو اىل تقاسم                       ويوجـد  -٤١ 
) TRIPS -"تريبس"املعروف باسم   (املـنافع، واالتفـاق بشـأن جوانـب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتبادل التجاري               

د على االختراعات املسجلة برباءة، سواء كانت منتجات        فاالتفاق يؤك . الـذي وضـع يف اطـار مـنظمة الـتجارة العاملـية            
أو عملـيات، يف مجـيع جمـاالت التكنولوجـيا، ويركـز عـلى الـبحوث اجلديـدة أكثر مما يركز على املعارف التقليدية اليت          

 .ساعدت على حتديد اجتاه هذه البحوث

ينـية والتقاسـم العـادل واملنصـف للمنافع         وينـبغي ملـبادئ بـون التوجيهـية بشـأن امكانـية التوصـل اىل املـوارد اجل                  -٤٢ 
، الـيت اعـتمدها املؤمتـر السادس لألطراف يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف الهاي يف                 )٦(الناشـئة عـن اسـتعماهلا     

، أن تســاعد األطــراف واحلكومــات وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين عــلى وضــع اســتراتيجية عامــة ٢٠٠٢أبــريل /نيســان
بيد أن  .  عـلى املـوارد اجلينـية وتقاسـم مـنافعها، وعـلى حتديد اخلطوات اليت تنطوي عليها هذه العملية                   لعملـية احلصـول   

املـبادئ التوجيهـية الـيت يقصـد هبا مساعدة األطراف على انشاء نظام للموافقة املسبقة عن علم، وكذلك وضع شروط         
 .توجيهية ملزمة من االتفاقية، ليست مبادئ ١٥متفق عليها بالتبادل، وفقا للمادة 

وتــنص مــبادئ بــون التوجيهــية صــراحة عــلى أهنــا ال تــنال مــن أحكــام احلصــول عــلى املــوارد وتقاســم املــنافع،  -٤٣ 
، اليت اتفق األطراف فيها على انشاء       )٧(الـواردة يف معـاهدة الفـاو الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة             

صـول عـلى املـوارد وتقاسـم املنافع بالنسبة للموارد الزراعية، ويعفي احملاصيل الغذائية            نظـام مـتعدد األطـراف يكفـل احل        
 .العاملية الرئيسية من حقوق امللكية الفكرية

 الـذي عقـد يف جوهانسـربغ، جنوب أفريقيا، يف           )٨(وتشـري خطـة تنفـيذ مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة                -٤٤ 
طـار اتفاقـية التنوع البيولوجي، ومع مراعاة مبادئ بون التوجيهية، على انشاء نظام   اىل الـتفاوض، يف ا   ) س(٤٤الفقـرة   
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وميكن أن يسفر تنفيذ هذا     . دويل فعـال لتشـجيع التقاسـم العـادل واملنصـف للمنافع الناشئة عن استعمال املوارد اجلينية                
 .غري املشروع باملوارد اجلينيةاهلدف الذي ينشده اجملتمع الدويل عن نتائج مهمة للتجارة وملكافحة االجتار 

بـيد أن املـبادرات االقليمـية الـيت توضـح الظـروف الـيت يسـمح فـيها باحلصـول عـلى املوارد اجلينية، مثل املقرر                            -٤٥ 
 للجــنة مجاعــة دول االنديــز، الــذي وافقــت فــيه عــلى انشــاء نظــام مشــترك بشــأن احلصــول عــلى املــوارد اجلينــية،  ٣٩١

 حقوق اجملتمعات احمللية والفالحني ومريب املاشية ولتنظيم احلصول على املوارد البيولوجية            والتشـريع الـنموذجي حلماية    
الـذي اعـتمدته مـنظمة الوحـدة األفريقـية، ومشـروع االتفـاق االطـاري بشـأن احلصول على املوارد البيولوجية واجلينية            

 .ن التوجيهيةلرابطة أمم جنوب شرق آسيا، تظل صيغتها اختيارية باألحرى مثل مبادئ بو
 

 امكانية تورط اجلماعات االجرامية املنظمة -باء
 

. لقـد آثـار الـنهج االسـتغاليل ازاء البحـث البـيولوجي، اىل جانب عملية الرباءة ذاهتا، غضب العديد من النقاد                      -٤٦ 
نح، ميثالن ضربا   فالـنقاد يـرون أن احلصول على املواد النباتية بسهولة وبدون ترخيص، وما يتبع ذلك من براءات قد مت                  

مــن ضــروب القرصــنة البيولوجــية وقــد جنحــوا يف اثــارة اعتراضــات قانونــية عــلى الــرباءات، بــل ويف الغائهــا يف بعــض     
ويعـتمد العديد من املستكشفني البيولوجيني على مشورة أهايل اجملتمعات احمللية لتحديد النباتات اليت              . احلـاالت املهمـة   

، مث يرســلوهنا اىل املختــربات الختــبارها وفحصــها وتطويــرها اىل منــتجات قابلــة   ميكــن أن تتمــيز باســتخدامات حمــددة 
اليت تقدر قيمتها   (ويف حني أن املؤسسات من البلدان املتقدمة تقوم جبمع األرباح من هذه اجملتمعات              . للتسـويق أحـيانا   

 .ى بدون تقدير وبدون تعويض، فان مسامهات بلدان املنشأ واجملتمعات األهلية واحمللية تبق)بباليني الدوالرات

وحجـة األوسـاط الـتجارية املؤيدة للرباءات، ال سيما يف جمال صناعة املستحضرات الصيدالنية، هي أن عملية                   -٤٧ 
تطويـر أدويـة جديــدة عملـية طويلــة ومكلفـة، وأن اجلهـود البحثــية االمنائـية لــن تسـتمر مـا مل تــتوقع الشـركة املعنــية أن          

وتوفر حقوق امللكية الفكرية حوافز للبحث والتنمية يف جمال التكنولوجيا          .  يف هناية العملية   حتصـل عـلى مكافأة معقولة     
 .البيولوجية

ونتـيجة لصـعوبات االستكشـاف البـيولوجي املكشـوف، أثـناء البعثات العلمية أو على أساس املشاريع البحثية                    -٤٨ 
وعلى حنو ما حيدث .  مثل استغالل السياحة البيئيةاملشـتركة، فـان عملـية الوصـول واحلـيازة تـأخذ أشـكاال أكـثر سرية          

يف حالـة االجتـار غـري املشـروع باحلـيوانات والنـباتات، حيـث يسـتغل دعـاة حفـظ الطبـيعة املزعومون، واخلرباء أحيانا،                          
ة أنشـطتهم املشـروعة كغطـاء ألغـراض غـري مشـروعة، فـان االهـتمامات البيئية ميكن أن متثل غطاء حليازة املوارد اجليني                       

 .بوسائل غري مشروعة، وكذلك املعارف احمللية املتعلقة هبا

وُيخشـى أن يـؤدي قـيام عـدد مـتزايد مـن الـدول بفـرض قـيود قانونـية وتطويـر قـدرة أكرب على رصد أشكال                             -٤٩ 
ــورط اجلماعــات          ــع ت ــيدا م ــيدية، اىل أن تصــبح األنشــطة غــري املشــروعة أكــثر تنظــيما وتعق القرصــنة البيولوجــية التقل

وعـلى الـرغم مـن عـدم وجـود أدلـة كافية على أن هذه اجلماعات قد حصلت، أو سعت اىل                      . امـية املـنظمة فـيها     االجر
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ومن املهم حبث القيود على . احلصـول، عـلى مـواد جينـية بوسائل غري مشروعة، فان هذه االمكانية ال ميكن استبعادها              
 .تورطني يف العمليةتورط اجلرمية املنظمة اىل جانب األسباب اليت قد جتعلها من امل

فليست هناك قاعدة واسعة لزبائن واضحني لتطوير خدمات        . واخلسـائر املالزمـة للـتورط يف هـذا اجملـال كبرية            -٥٠ 
وامـدادات البضـائع غـري املشـروعة عـلى نطـاق واسـع، ونـوع اخلـربة املطلوبـة يف هـذا اجملال غري متاح، وهناك جماالت                             

 .قل بكثرينشاط أخرى توفر مكافأة أكرب جبهد أ

 :ولكن هناك عدة اعتبارات من اجلهة األخرى ال بد من أخذها يف احلسبان -٥١ 

ان انشـاء نظــام تقيـيدي مفــرط ملراقـبة احلصــول عـلى املــواد اجلينـية واســتغالهلا ميكـن أن يشــجع عــلى        )أ(  
 تكثيف اجلهود للتحايل على القواعد واللوائح والقوانني؛

الشركات املشروعة، اليت توفر السوق للمواد اجلينية، قد تصطدم فيما بينها           ان الشـبكات االجرامية و     )ب(  
ففـي احلـاالت الـيت يكـون فيها الطلب عاليا والعرض منخفضا جدا، ليس من احملتمل أن تبذل شركات البحث                     . أيضـا 

 هلم واجهة مشروعة؛االمنائي يف جمال املستحضرات الصيدالنية اجلهد الواجب فيما يتعلق مبورديها، خاصة اذا كانت 

ان حـيازة املـواد اجلينـية واالجتـار هبـا بوسـائل غـري مشـروعة ميـثالن، يف العديـد مـن اجلوانـب، امتدادا                            )ج(  
 على  -يف بضـع حـاالت على األقل      -طبيعـيا لالجتـار بـاألنواع املهـددة باالنقـراض، الـذي سـاعد الشـبكات االجرامـية                   

 يتمتعون بقدر كبري من املعارف واخلربات؛اقامة عالقات مع الصيادين احملليني الذي 

ان العديـد مـن اجلماعـات والشبكات االجرامية املنظمة تتمتع بالقدرة على تنويع أنشطتها يف جماالت              )د(  
جديـدة ذات أربـاح مغـرية، وعـلى االنتقال من جمال املنتجات املنطوية على خماطر كبرية مثل املخدرات، حيث تكون                     

عـلى االجتـار صـارمة نسـبيا، اىل جمـاالت أخـرى مـثل االجتـار بالنساء، حيث تكون العقوبات أقل           العقوبـات املفروضـة     
ويف كـثري مـن األحـيان ميـر بعـد انشـاء األسواق غري املشروعة وقت طويل قبل وضع القوانني وآليات                      . خطـورة بكـثري   

حىت بعد وضع   - ليس من احملتمل     وعـالوة على ذلك،   . النفاذهـا والعقوبـات املناسـبة لـردع الـتورط يف تلـك األسـواق              
واملنظمات .  أن تـتم تلـك العملـية بطـريقة تكفـل توحـيد شىت النهج املعتمدة يف البلدان املختلفة أو مواءمتها                     -القوانـني 

 .االجرامية ال تتواىن يف مساعيها الستغالل هذه األوضاع املتباينة

اىل املــوارد اجلينــية تــتجاوز احلصــول عــلى املــوارد وهــناك أبعــاد أخــرى لوصــول اجلماعــات االجرامــية املــنظمة  -٥٢ 
فاجلـرمية املـنظمة لديهـا سـجل طويـل لالحتـيال عـلى امللكـية الفكـرية وانتهاكها عن طريق أنشطة معينة                       . اجلينـية الـربية   

فاملــنظمات . ويــبدو أن املستحضــرات الصــيدالنية تصــبح اآلن هدفــا رئيســيا آخــر  . مــنها القرصــنة الــرباجمية احلاســوبية 
الجرامـية املعقـدة والفنـية تسـتخدم أحدث تكنولوجيات احلاسوب والطباعة الصدار بطاقات احتيالية ال ميكن متييزها                  ا

ونـادرا مــا يـتم تقصــي   . واملستحضــرات الصـيدالنية االحتيالــية نشـاط مـدر ألربــاح كـبرية مبخاطــر قلـيلة     . عـن األصـلية  
وعالوة على . بتها، وحىت اذا متت فان العقوبات تكون امسية االنـتهاكات، ونـادرا مـا يـتم كشـفها، ونـادرا ما تتم معاق              

ذلـك، فـان طبـيعة اجلرمية املنظمة املفسدة يف العديد من البلدان جتعل من السهل نسبيا حتويل املستحضرات الصيدالنية                     
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ىل جانب االحتيال، وقد ترى اجلماعات االجرامية املنظمة، ا. القانونـية وادخـال االحتيالـية يف سلسـلة التوزيع القانونية       
فرصـا جديـدة للوصـول بوسـائل غـري مشـروعة اىل خمـازن مـواد جينية معينة، مثل مصارف األنسجة وخمازن الكائنات                        

 .احلية املعدلة، اليت أصبحت أوسع وأكثر انتشارا، واستغالل وصوهلا اليها لتحقيق مكاسب مالية
 

 املالحظات اخلتامية والتوصيات -خامسا
 
 

 غري املشروع بأنواع احليوانات والنباتات الربية اخلاضعة للحمايةاالجتار  -ألف
 

ان مكافحـة االجتـار غـري املشـروع باألنواع املهددة باالنقراض يتطلب، كما أكدت وثائق أمانة اتفاقية االجتار         -٥٣ 
 ومواطن الضعف يف    ، هنجـا شـامال يسـتند اىل جمـاالت الـنجاح ويعاجل النواقص             )٩(الـدويل بـاألنواع املهـددة باالنقـراض       

القوانـني واجلهـود املـبذولة النفاذهـا، ويـتجاوز حدود انفاذ القوانني ليشمل شن محالت للتثقيف ورفع مستوى الوعي             
ومثة حاجة أيضا اىل التوسع يف استخدام تكنولوجيات الطب الشرعي وتشاركات القطاعني العمومي             . يف هـذا الصدد   
 .واخلصوصي

 االجتـار الـدويل بـاألنواع املهـددة باالنقـراض تنفـيذا فعـاال عـلى اسـتعداد األطـراف فيها                      ويعـتمد تنفـيذ اتفاقـية      -٥٤ 
ويف الوضع  . لـتوفري مـوارد كافـية عـلى الصـعيد الوطين لضمان منع االجتار غري املشروع وانفاذ أحكام االتفاقية بفعالية                   

فالتبليغ الذي يتم  . عـن املشـاكل واالنتهاكات    احلـايل، يـتفاوت االمتـثال الـنظامي تفاوتـا كـبريا كمـا يتجـلى يف التبلـيغ                    
فعـال يعـرب عـن مسـتويات خمـتلفة مـن حيـث القـدرة واجلديـة، ممـا يولِّـد انطـباعا خاطـئا عن التجارة فيبدو أن األطراف                
املـبلغة تواجـه مشـكلة خطـرية يف حـني أهنـا يف الواقـع قـد تكـون أكـثر قـدرة عـلى الـتحرمي وأكثر نشاطا يف استعدادها                            

وجيــب أن تــبذل األطــراف جهــودا للــتخلص مــن فكــرة أن التبلــيغ عــن اجلــرمية ســينظر الــيه    .  عــن االنــتهاكاتللتبلــيغ
فـال ميكـن معاجلـة املشـكلة بـنجاح اال باالعـتراف بوجـود اجلرمية املتعلقة         . كمؤشـر لعجـز املوظفـني عـن أداء واجـباهتم          

 .ق هذه الظاهرةباألحياء الربية واالجتار غري املشروع هبا، ومبحاولة حتديد نطا

وبـناء عـلى ذلـك، ميكـن تشـجيع الـدول عـلى وضـع وتنفـيذ سياسـات وطنـية أمشـل تـنص عـلى عقوبات أشد                      -٥٥ 
وميكن أن يكون استخدام    . وتتصـل هبذا أمهية استخدام تدابري أخرى ُوِضعت يف سياق مكافحة اجلرمية املنظمة            . قسـوة 

. جودات ومصادرهتا أداة فعالة يف ختفيض األرباح النامجة عن االجتار         القوانـني واالجـراءات املـتعلقة باالستيالء على املو        
ومن أفضل  . والعملـيات السـرية واملراقـبة االلكترونـية ميكـن أيضـا أن حتسِّـن عملـيات الشـرطة املوجهـة باالستخبارات                     
تركيز االهتمام  املمارسـات الـيت ميكـن تطبـيقها اسـتخدام فـرق العمل، وخاصة املتعددة التخصصات، املؤلفة بتفويض ل                  

ــزواحف أو الطــيور أو     . عــلى مشــكلة وحــيدة أو عــلى جمموعــة أهــداف    ــنة، مــثل ال ــواع معي ــيات املكرســة ألن والعمل
النـباتات، ميكـن أن ختـدم غرضـا اضـافيا يتمـثل يف رفـع مسـتوى الوعي فيما خيص االجتار غري املشروع وكشف نطاقه                          

ة درجة املخاطر يف األسواق االجرامية وقطاعاهتا اليت متيزت يف          والغـرض الـنهائي مـن هـذا االجـراء هـو زياد            . وأسـاليبه 
 .كثري من األحيان بأهنا تنطوي على خماطر قليلة ومكاسب كثرية 
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وجنـاح اجلهـود املـبذولة الحـتواء االجتـار غـري املشـروع باحلـيوانات والنـباتات سـيعتمد أيضـا على القدرة على                      -٥٦ 
ملســؤولني عــن تنفــيذ اتفاقــية االجتــار الــدويل بــاألنواع املهــددة باالنقــراض،  مكافحــة املمارســات الفاســدة لألشــخاص ا

 .وكذلك على عرض بدائل اقتصادية حيوية عوضا عن السرقة املعيشية يف االقتصادات النامية

وميكن . ويقتضـي األمـر تعاونا دوليا أكثر فعالية وتشاركات بني مؤسسات القطاع العمومي والقطاع اخلاص               -٥٧ 
عد هــذه التشــاركات عــلى توفــري مــوارد اضــافية للوكــاالت احلكومــية ملكافحــة ســرقة الصــيد واالجتــار غــري        أن تســا

، أن "ترافيك"وفضـال عـن ذلـك، يسـتطيع املوظفـون الرئيسـيون مـن املـنظمات غـري احلكومـية، مثل برنامج                       . املشـروع 
 .طيات كبرية واعتقاالت واسعةيعملوا بشكل وثيق مع سلطات انفاذ القانون احمللية حبيث ميكن أن تتم ضب

ــبغي، باالضــافة اىل ذلــك، التوســع يف اســتخدام العلــوم والتكنولوجــيا، ألن املختــربات الشــرعية ميكــن أن      -٥٨  وين
وتوفر تكنولوجيات املعلومات الفرص لتتبُّع     . تسـاعد يف الـتعرف عـلى األنـواع وحتديـد نوع اجلرائم اليت ارتكبت فعال               

يــر قواعــد بــيانات توفــر صــورة أكمــل عــن دينامــية األســواق ودروب االجتــار وطبيعــتها    األنــواع بشــكل أفضــل وتطو
وميكـنها أيضـا أن تيسـر تكـامل البـيانات عـن الشـبكات االجرامـية، مبـا فـيها الشـركات واألفراد واملنظمات             . املـتطورة 

 .املتورطة يف االجتار غري املشروع باحليوانات والنباتات

فقد جنحت احلمالت يف بعض البلدان يف       . الوعـي فـيما خيـص اجلانـب املـتعلق بالطلب          وينـبغي مواصـلة تعزيـز        -٥٩ 
وميكن أن يؤدي   . زيـادة الوعـي بـاألنواع املهـددة باالنقـراض بـني اجملموعـات الـيت تسـتخدم الطـب اآلسيوي التقليدي                     

 .توسيع هذه احلمالت اىل منافع كثرية، ال سيما فيما يتعلق باللب وصوف الشاهتوش
 
 

 احلصول على املوارد اجلينية بوسائل غري مشروعة -باء
 

عـلى الـرغم من أنه ال يبدو حىت اآلن أن اجلرمية املنظمة متورطة يف عملية احلصول على املوارد اجلينية بوسائل             -٦٠ 
من وهلذا،  . غـري مشـروعة، قـد يكـون السـبب ببسـاطة عـدم التبلـيغ عـن تورطها يف حيازة املوارد اجلينية وبيعها الحقا                        

املستصـوب بـذل جهـود أكـرب لكشـف حـاالت تورط اجلرمية املنظمة يف هذا اجملال والتبليغ عنها، علما بأن هذا التبليغ        
، الــيت "االنــتربول"ويــبدو أن مــنظمة . ســيوفر األســاس النشــاء مســتودع لــلمعلومات، والنشــاء قــاعدة بــيانات كذلــك

 وضـع أفضـل ملعاجلـة احلـاالت الـيت تشـمل اجلماعات االجرامية         لديهـا حالـيا نظـام للتبلـيغ عـن اجلـرائم االقتصـادية، يف              
 .املنظمة اليت تتمتع بامكانية احلصول على املوارد اجلينية بوسائل غري مشروعة

وشـركات التكنولوجـيا البيولوجـية واملستحضـرات الصـيدالنية تـتحمل بعـض املسؤولية عن ضمان عدم قدرة              -٦١ 
وأحـد العناصـر الرئيسـية لذلك يتمثل يف انشاء نظام    . لـك الصـناعات والـتأثري علـيها       اجلـرمية املـنظمة عـلى التسـلل اىل ت         

لالمتـثال لضـمان أن ال تكـون لـتلك الشـركات أي صـالت باجلـرمية املـنظمة أو بـأي أفـراد آخرين أو مجاعات أخرى                            
جلــرمية املــنظمة يف وميكــن أن يــؤدي هــذا الــنظام اىل ختفــيض كــبري يف فــرص تــورط ا. مشــاركة يف القرصــنة البيولوجــية

 .عملية حيازة املوارد اجلينية
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 احلواشي   
 
/٢٠٠٢ و ٢٠٠٢/١٢ و ٢٠٠٢/١١ و ٢٠٠٢/١٠أوضحت السويد يف ردها فيما خيص قرارات اجمللس االقتصـادي واالجتماعــــي             )١(

 بشأن    ٢٠٠٢/١٨ أهنا ليست لديها يف الوقت احلاضر تعليقات خبصوص القرار       ٢٠٠٢/١٩ و ٢٠٠٢/١٨ و ٢٠٠٢/١٥ و ١٤
 .االجتار غري املشروع بأنواع النباتات واحليوانات اخلاضعة للحماية           

وقالت املكسيك      . ذكرت مدغشقر أن تنفيذ االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي ميثل احدى أولويات وزارة املياه والغابات يف مدغشقر               )٢(
واد اجلينية هبدف حتديد قيمتها العلمية والبيئية واالقتصادية واالستراتيجية                   اهنا ستشجع البحوث اخلاصة باحليوانات والنباتات الربية وامل         

وأشارت اىل أن تشريعاهتا تنص على االستيالء الوقائي على املواد اجلينية يف حالة اخلطر الوشيك على اختالل التوازن                      . للبلد
د الطبيعية أو يف حالة التلوث املنطوي على عواقب ضارة             األيكولوجي أو يف حالة معوقات خطرية أو احتمال وقوع أضرار على املوار           

بالنظم األيكولوجية أو عناصرها أو ضارة بالصحة العامة، باالضافة اىل مصادرة األدوات والعينات واملنتجات أو املنتجات اجلانبية                                    
 لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة       ويف أوكرانيا من املزمع وضع تدابري    . املتصلة مباشرة بانتهاكات متعلقة باملوارد اجلينية    

البيولوجية امللحق باالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، مثال وضع مفهوم للسالمة البيولوجية، وصوغ قانون بشأن السالمة البيولوجية،                                           
لبيولوجية املتصلة باملواد الغذائية        وادخال تعديالت على قوانني وطنية معينة، وانشاء مركز تنسيق وطين وسلطة وطنية خمتصة بالسالمة ا                        

وأوضحت أوروغواي أن االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي تتوىل أمرها وزارة االسكان والتخطيط                        . احملتوية على كيانات معدلة حية   
 .االقليمي والبيئة 

ي للطبيعة، واالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة، بتوفري       ، وبرنامج رصد االجتار باألحياء الربية التابع للصندوق العامل     "ترافيك  "قام برنامج  )٣(
 .مداوالت حلقة العمل لألمانة     

 James O. Finckenauer and Elin J. Waring, Russian: ترد مناقشة حول التمييز بني اجلرمية املنظمة واجلرمية اليت جيري تنظيمها يف                 )٤(

Mafia in America: Immigration, Culture and Crime (Boston, Northeastern University Press, 1998). 
، تقرير قدم اىل االجتماع الثاين واألربعني للجنة الدائمة التفاقية االجتار                  ١٢تايغر، البعثات التقنية، الصفحة      : مسائل متعلقة باألنواع    )٥(

 (١٩٩٩أكتوبـــــر     / تشرين األول   ١ –بتمرب   س/ أيلول  ٢٨الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض، لشبونة،            
www.cites.org/eng/cttee/standing/42/42-10-4.pdf.( 

 ).www.biodiv.org/decisions(، املرفق   ٦/٢٤املقرر  )٦(
ت املرتلية منتشرة على        شددت جلنة الفاو املعنية باملوارد الوراثية من أجل األغذية والزراعة، والتقرير املرحلي، على أن احملاصيل واحليوانا                     )٧(

 .نطاق عاملي واسع، وأن قيمة املوارد تكمن يف التفاوت النوعي الذي يشكل األساس لتحسني احملاصيل واحليوانات                           
منشورات    (٢٠٠٢سبتمرب   / أيلول  ٤ –أغسطس    / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،             )٨(

 .، املرفق ٢، الفصل األول، القرار    ))E.03.II.A.1(رقم املبيع    األمم املتحدة،  
 .www.cites.org/eng/cop/12/doc/E12-27.pdfأنظر املرقع     )٩(
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