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 ت�شدير
ي�شدرها  والتي  للبيع  املخ�ش�شة  املتحدة  االأمم  من�شورات  اأحد  هي  واملجتمع  اجلرمية  ن�شرة 
بلغات  الن�شرة  وت�شدر  فيينا.  يف  الكائن  )املكتب(  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  االأمم املتحدة  مكتب 

االأمم املتحدة الر�شمية ال�شت، وهي االإ�شبانية واالإنكليزية والرو�شية وال�شينية والعربية والفرن�شية.

م الن�شرة مقاالت �شيا�شاتية املنحى تتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وهي تركز على ما يهم  وتقدِّ
املجتمع الدويل بوجه خا�ض من اجتاهات وممار�شات يف جمال العدالة اجلنائية.

�ض ملو�شوع اجلرائم املتعلقة باالأحياء البية. وهو عا�شر اإ�شدار من  وهذا االإ�شدار من الن�شرة خم�شَّ
لع على االإ�شدارات  ع على نطاق وا�شع وعلى جمهور متنوع من القراء. وميكن االطِّ الن�شرة ُين�شر وُيوزَّ
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/( ال�شابقة من الن�شرة على املوقع ال�شبكي للمكتب

.)Forum-on-Crime-and-Society.html

وقد ُكتبت جميع االإ�شهامات يف هذا االإ�شدار من الن�شرة ب�شفة موؤلفيها ال�شخ�شية، وال ينبغي اأن ُتَعدَّ 
تعبريًا عن وجهات نظر اأو مواقف ر�شمية للموؤ�ش�شات التي ميثلونها.

تتزايد  العاملي،  اال�شتهلك  منو  فمع  البيئة.  وحماية  االقت�شادية  التنمية  بني  متاأ�شل  تعار�ض  ويوجد 
املنال  ال�شعب  التوفيقي  احلل  امل�شتدامة  التنمية  ومتثل  كوكبنا.  يواجهها  التي  ال�شعوبات  بال�شرورة 
للعي�ض عليها.  االإبقاء على االأر�ض �شاحلة  اإىل  الفقر وحاجتنا  بني رغبتنا اجلماعية يف الق�شاء على 
وكما تو�شح املقاالت يف هذا املجلد، ال ميكن التو�شل اإىل هذا احلل التوفيقي اإال عند التوفيق اجلاد بني 

اعتبارات التنمية وحفظ الطبيعة.

وتتناول املقالة االأوىل من هذا االإ�شدار االأ�شباب التي قد يقرر ممار�ض ال�شيد غري امل�شروع ب�شببها 
القانونية  غري  التجارة  اأن  اعتبار  على  بالغة  اأهمية  احلافز  هذا  فهم  ويكت�شي  الزناد.  على  ال�شغط 
ار  االجتِّ قبيل  امل�شروعة، من  االأ�شواق غري  التجارة يف  اأ�شكال  تختلف عن غريها من  البية  باالأحياء 
عندما  امل�شاحب  االجتماعي  ال�شرر  يقع  بة،  املهرَّ ال�شلع  اأ�شكال  معظم  يخ�ض  ففيما  رات.  باملخدِّ
اأن  اأي  ال�شحيح،  العك�ض هو  فاإن  البية،  االأحياء  اأما فيما يخ�ض  املق�شد.  ال�شلعة يف �شوق  ُت�شتخدم 
ال�شرر يقع عندما ُيقتل احليوان اأو ُيح�شد النبات عند امل�شدر. وقد ك�شفت املقابلت التي اأُجريت مع 
ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع واأفراد املجتمع املحلي يف جمهورية اأفريقيا الو�شطى اأن اأ�شعار العاج يف 
ال�شني لي�شت �شوى واحد من عدة اأ�شباب قد جتعل �شيادًا يختار اإطلق النار على فيل. وفيما يخ�ض 
ال�شكان املحليني، قد ميثل اللحم قيمة اأكب من تلك التي ميثلها العاج، وقد يكون بع�ض ممار�شي ال�شيد 

غري امل�شروع مدفوعني بالتقاليد اأكرث من الربح.

ار، تتيح البحوث التي جتريها جلنة العدالة حلماية احلياة البية  وعلى الطرف االآخر من �شل�شلة االجتِّ
"ين خي"،  اإىل حد كبري، يف قرية  فهمًا غري م�شبوق ل�شوق قرن اخلرتيت الكبرية ولكن غري املدَركة 
ولي�ض  اأ�شا�شًا  الزينة  بِقَطع  املهتمني  ال�شياح  احتياجات  تلبي  التي  نام،  فييت  يف  هانوي،  من  بالقرب 
باالأدوية. وبناء على درا�شة ا�شتق�شائية الأ�شعار البيع اأُجريت يف امليدان، وجد الباحثون اأن متو�شط �شعر 

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Forum-on-Crime-and-Society.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Forum-on-Crime-and-Society.html
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*من�شورات االأمم املتحدة، رقم املبيع E.16.XI.9، ال�شفحة 11 من الن�شخة االإنكليزية.

قرن اخلرتيت اخلام اأدنى بكثري مما ت�شري اإليه التقارير عمومًا، وهو نحو 000 26 دوالر للكيلوغرام، 
مقابل ال�شعر الذي ت�شيع االإ�شارة اإليه، وهو 000 60 دوالر للكيلوغرام. ومن غري الوا�شح ما اإذا كان هذا 
الفرق ميثل اجتاهًا تنازليًّا يف اأ�شعار القرن اأو ما اإذا كان جمرد اأثر جانبي ملطالبات مبالغ فيها ُقدمت 
يف املا�شي. فاإذا كان االحتمال الثاين هو املنطبق، فهو مدعاة للقلق، الأن ت�شخم القيمة ميكنه فعليًّا، 
كما اأ�شري اإليه يف اأعمال اأخرى، اأن يوفر حافزًا الرتكاب مزيد من اجلرائم املتعلقة باالأحياء البية. 
ومع ذلك، فقد الحظ الباحثون اأي�شًا حدوث مزيد من االنخفا�ض يف االأ�شعار على مدى 26 �شهرًا، اإىل 
نحو 000 1٨ دوالر، مما يوحي باأن العر�ض رمبا فاق الطلب. وقد ي�شكل هذا اأنباء طيبة فيما يخ�ض 

اخلرتيت، على االأقل يف االأجل القريب.

 The بعنوان  موؤخرًا،  ال�شادر  كتابها  يف  الواردة  اال�شتنتاجات  بع�ض  ِفلباب-براون  فاندا  وتوِجز 
ار  االنقرا�ض: االجتِّ Extinction Market: Wildlife Trafficking and How to Combat It )�شوق 

باالأحياء البية وكيفية الت�شدي له(، يف مقالة تركز على ال�شراع ال�شيا�شاتي امل�شتمر داخل االأو�شاط 
تت�شم  الطبيعة  حفظ  دعاة  من  متميزة  جمموعات  ثلث  ت�شف  وهي  البية.  االأحياء  بحماية  املعنية 
ومييل  منه.  ميئو�ض  نحو  على  بع�ض  مع  بع�شها  متعار�شة  بكونها  البية  االأحياء  حماية  جتاه  ُنُهجهم 
النا�شطون يف جمال حقوق احليوان نحو اعتماد نهج حترميي مبا�شر يتمثل يف احلظر التام للتجارة 
دة لن ُيكتب لها البقاء اإذا  يف االأنواع البية. وتدفع جمموعة تعار�ض هذا النهج باأن االأنواع البية املهدَّ
اأ�شا�شي من اأجل حماية الطبيعة. وتويل  مل تخدم غر�شًا اقت�شاديًّا، واأن تنظيم التجارة الدولية اأمر 
جمموعة ثالثة االأولوية لتمكني املجتمعات املحلية، حيث يرف�ض منت�شبوها ما يعتبونه ُبعدًا ا�شتعماريًّا 
جديدًا يف خطاب حماية االأحياء البية. وترى ِفلباب-براون اأن النهج ال�شيا�شاتي ال�شحيح الذي ينبغي 
رات غري امل�شروعة، على ال�شياق. ذلك اأنه ال ميكن اأن يكون هناك  اعتماده يتوقف، كما يف حالة املخدِّ
ار باالأحياء البية، واأن الواقعية يجب  طريق خمت�شر لفهم الديناميات اخلا�شة لفرادى تدفقات االجتِّ

اأن تتفوق على االأيديولوجيا اإذا اأردنا اأن يبقى لنا اأمل يف احلفاظ على االأنواع املعر�شة للخطر.

 World Wildlife Crime Report: وكما اأ�شري اإليه يف التقرير الذي اأعده املكتب يف عام 2016 بعنوان
باالأنواع  ار  االجتِّ العامل:  يف  البية  احلياة  جرائم  عن  )تقرير   Trafficking in Protected Species

بلد، مبوجب  كل  اأقدم  اإذا  القانونية  التجارة غري  تقلي�ض حجم  "باالإمكان  فاإن  باحلماية(،  امل�شمولة 
ل عليها بطريقة غري م�شروعة يف اأيِّ مكان  قوانينه الوطنية، على حظر حيازة االأحياء البية التي ُيتح�شَّ
اآخر يف العامل اأو ُت�شتوَرد منه على نحو غري م�شروع".* وتنبع هذه الفكرة من النهج الذي تتخذه الواليات 
املتحدة يف اإطار ما ي�شمى "قانون ال�شي". ويتناول باحثون قانونيون من االحتاد الدويل حلماية الطبيعة، 
�شة لهذا االإ�شدار من الن�شرة، الت�شريعات من منظور دويل، حيث ي�شتك�شفون االآثار  يف مقالتهم املخ�شَّ
القانونية. ويخل�ض  اأخرى له مع نظمها  واإمكانية تكييف بلدان  "قانون ال�شي" االأمريكي  املرتتبة على 
املوؤلفون اإىل اأن "قانون ال�شي" ميكن اأن ُي�شتخدم كنموذج للت�شريعات يف واليات ق�شائية خمتلفة، واأن 

ار غري امل�شروع باالأحياء البية من خلل ت�شافر اجلهود العاملية. يوفر و�شيلة فعالة ملكافحة االجتِّ

وتتناول املقالة االأخرية احلالة التي كان ميكن فيها لوجود ت�شريعات من قبيل "قانون ال�شي" اأن مينع 
نوع مهم  االأطنان من  االأخرية الآالف  االآونة  �شهدتها  التي  االقتلع  اإيكولوجية، وهي عملية  كارثة  وقوع 
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بيئيًّا من اأنواع االأ�سجار يف غرب اأفريقيا. ففي غياب القوانني من نوع "قانون ال�سي"، ا�سُتوِرَد هذا املورد 
بطريقة قانونية رغم اأن عملية ت�سديره متت على نحو غري قانوين. وتت�سمن املقالة درا�سة حالة عن 
التحديات الهائلة املتعلقة با�ستخراج املوارد على نحو قانوين ومن�سف يف كثري من البلدان النامية. وحيث 
اإن اقت�سادات البلدان النامية �ستقوم على ا�ستخراج املوارد الطبيعية يف امل�ستقبل املنظور، فاإن اإدارة 
عملية اال�ستخراج �ست�سهم بدرجة كبرية يف توجيه الطريقة التي تتطور بها تلك البلدان. و�سوف تكون 

تلك البلدان، نظرًا لفقرها، بحاجة اإىل م�ساعدة دولية لتنظيم عملية اال�ستخراج.
وُتِقرُّ جميع املقاالت الواردة يف هذا املجلد بالطابع الدويل املتاأ�سل حلماية البيئة. ولعل م�ساألة حماية 
كوكبنا، اأكرث من اأي م�ساألة اأخرى، تتطلب اتخاذ اإجراءات تتجاوز ال�سيادة الوطنية، وقد تتعار�ض مع 
اجلهود الفردية الق�سرية االأجل الرامية اإىل حتقيق اأق�سى قدر من الفائدة. ولهذا ال�سبب، فاإن االأمم 
املتحدة وغريها من املنظمات الدولية �ستوا�سل اال�سطالع بدور مهم يف التو�سط الإبرام اتفاقات حماية 

البيئة ور�سدها واإنفاذها.

ال�شيا�شة التحريرية واملبادئ التوجيهية للن�شر
يف  مبقاالت  امل�ساهمة  اإىل  العامل  اأنحاء  جميع  من  واخلرباء  العلماء  الن�سرة  هذه  حترير  هيئة  تدعو 
مة  الن�سرة تت�سل مب�سائل علم اجلرمية وامل�سائل االجتماعية القانونية. ويجب اأن تكون املقاالت املقدَّ
اأال تتجاوز املقالة املراد ن�سرها  اآخر، كما يجب  ُن�سرت يف مكان  اأالَّ تكون قد  اأي يتعني  اأ�سلية،  للن�سر 
م م�سحوبة  م يف �سكل اإلكرتوين، وُي�ستح�سن اأن ُترَفق ن�سخة ورقية منها، واأن تقدَّ ٠٠٠ ٦ كلمة، واأن تقدَّ

بال�سرية الذاتية للموؤلف ومبلخ�ض للمقالة.
م جميع املقاالت والعرو�ض التقييمية واملرا�سالت اإىل مدير حترير الن�سرة، �سواء بالربيد  ويجب اأن تقدَّ
 Managing Editor of Forum ،Research and Trend Analysis Branch, التايل:  العنوان  على 
اأو   ،United Nations Office on Drugs and Crime, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria

.)unodc-globaltipreport@un.org( اإلكرتونيًّا

ِتد ليغيت
موظف بحوث، ق�سم اأبحاث اجلرمية
رات واجلرمية مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدِّ
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 دوافع ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع للِفَيلة يف 
جمهورية اأفريقيا الو�شطى

ِتد ليغيت* وجواو �شالغويرو**

خال�شة
ملاذا يقرر ممار�ض ال�شيد غري امل�شروع ال�شغط على الزناد؟ يكت�شي فهم هذا الدافع اأهمية بالغة على 
االأ�شواق  التجارة يف  اأ�شكال  تختلف عن غريها من  البية  باالأحياء  القانونية  التجارة غري  اأن  اعتبار 
ال�شرر  يقع  بة،  املهرَّ ال�شلع  اأ�شكال  ففيما يخ�ض معظم  رات.  باملخدِّ ار  االجتِّ قبيل  امل�شروعة، من  غري 
اأما فيما يخ�ض االأحياء البية، فاإن  ُت�شتخدم ال�شلعة يف �شوق املق�شد.  االجتماعي امل�شاحب عندما 
وقد  امل�شدر.  عند  النبات  ُيح�شد  اأو  احليوان  ُيقتل  عندما  يقع  ال�شرر  اأن  اأي  ال�شحيح،  هو  العك�ض 
املحلي يف جمهورية  املجتمع  واأفراد  امل�شروع  ال�شيد غري  اأُجريت مع ممار�شي  التي  املقابلت  ك�شفت 
اأفريقيا الو�شطى اأن �شعر العاج يف اأ�شواق املق�شد لي�ض �شوى واحد من عدة اأ�شباب قد جتعل ال�شياد 
يختار اإطلق النار على فيل. وفيما يخ�ض ال�شكان املحليني، قد ميثل اللحم قيمة اأكب من تلك التي 
ميثلها العاج، وقد يكون بع�ض ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع مدفوعني بالتقاليد اأكرث من الربح. وهذه 

الديناميات ُيفرت�ض اأن ُي�شرت�شد بها لدى و�شع ا�شرتاتيجيات حلماية الِفَيلة. 
الكلمات الرئي�شية: فيل، عاج، ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع، حماية، جمهورية اأفريقيا الو�شطى

مة مقدِّ
اأنه يف معظم  بة. ذلك  املهرَّ ال�شلع  االأخرى من  باالأ�شكال  ار  البية عن االجتِّ باالأحياء  ار  يختلف االجتِّ
بة  ار غري امل�شروع �شوى عندما ت�شل ال�شلع املهرَّ االأ�شواق االإجرامية، ال يتاأتى ال�شرر الناجم عن االجتِّ
باالأحياء  ار  االجتِّ الناجم عن  الرئي�شي  ال�شرر  فاإن  النقي�ض من ذلك،  وعلى  النهائي.  م�شتهلكها  اإىل 
بة يف امل�شدر. وينبغي لل�شرتاتيجيات الرامية اإىل احلد  البية يتاأتى عند احل�شول على ال�شلعة املهرَّ

من اجلرمية املتعلقة باالأحياء البية اأن تراعي هذا الفرق.
رات غري م�شروع ملا ال�شتهلكها من اآثار �شارة على املتعاطني  ار باملخدِّ فعلى �شبيل املثال، ُيعتب االجتِّ
رات غري امل�شروعة، فاإن االإنتاج  النهائيني. وعلى الرغم من التدابري املتخذة ملنع زراعة حما�شيل املخدِّ
يتعلق  فيما  اأما احلالة  االإطلق.  على  رات  املخدِّ ُت�شتهلك  مل  اإذا  عمومًا  �شار  غري  رات  للمخدِّ الفعلي 
باالأحياء البية فهي على العك�ض متامًا. فبمجرد احل�شول على االأحياء البية ب�شورة غري قانونية، 

يكون ال�شرر قد وقع، بغ�ض النظر عما يحدث يف ال�شوق الحقًا.
النهائية،  وعلى الرغم من هذه احلقيقة، فاإن اجلزء االأكب من االهتمام الدويل ين�شب يف املراحل 
ا اإىل اأن البلدان التي لديها اأكب قدرة على معاجلة  وحتديدًا يف املنع واحلد من الطلب. ويعود هذا جزئيًّ

رات واجلرمية. *Ted Leggett، موظف بحوث، ق�شم اأبحاث اجلرمية التابع ملكتب االأمم املتحدة املعني  باملخدِّ

**Joao Salgueiro، خبري ا�شت�شاري م�شتقل يف جمال جتارة االأحياء البية.
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امل�شكلة لي�شت هي نف�شها بلدان م�شدر رئي�شية، ومن ثمَّ ال ميكنها اأن تعمل ب�شورة مبا�شرة على وقف 
ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع. وبداًل من ذلك، فاإنها ت�شطر للعمل من خلل بلدان لديها قدرات اأقل 
ل�شعوبة  ونظرًا  الغابات.  خفر  لفائدة  التدريبية  البامج  متويل  خلل  من  املثال،  �شبيل  على  بكثري، 
مبا�شرة  تكون  ال  التي  التدخلت  على  تركز  ما  كثريًا  اجلهود  فاإن  اأثر،  من  امل�شاعدة  لتلك  ما  قيا�ض 
ار باالأحياء البية   بالدرجة نف�شها. فعلى �شبيل املثال، تن�ض خطة عمل االحتاد االأوروبي ملكافحة االجتِّ
على ٣0 نقطة عمل، قد يكون لثلث اإىل ثماين نقاط منها بع�ض االأثر املبا�شر على ممار�شة ال�شيد 



غري امل�شروع.)1(

و�شيكون للرتكيز على منع التهريب وخف�ض الطلب وجاهته اإذا كان من املحتمل اأن يوؤدي ذلك اإىل بلوغ 
دة. وعلى الرغم من اأن احليوانات والنباتات احلية ُتنَقذ وتعاد  الهدف النهائي، اأي حماية االأنواع املهدَّ
اإىل اأوطانها يف بع�ض االأحيان، فاإن املنع ال يوؤدي مبا�شرة، يف معظم احلاالت، اإىل منع ال�شرر الذي 
بطت كمية كافية  اإذا �شُ اأنه  وا�شع هو  ال�شائد على نطاق  املفهوم  اإن  بل  اإىل معاجلته.  القانون  يهدف 
بة واأُودع عدد كاف من التجار يف ال�شجون، فاإن املجرمني �شريتدعون عن امل�شاركة يف  من ال�شلع املهرَّ
ال�شوق. وباملثل، غالبًا ما يوؤَمل اأن ميكن احلد من الطلب اإىل النقطة التي ال يعود عندها ي�شكل خطرًا 
ا  كبريًا على االأنواع املعنية. ويف كلتا احلالتني، فاإن الق�شد هو تقلي�ض احلوافز اأمام من ي�شغطون فعليًّ
على الزناد. اأما ما اإذا كان لهذا النهج وجاهته فهو اأمر يتوقف اإىل حد كبري على اخل�شائ�ض الفردية 

لل�شوق املعنية.

ومنذ حظر التجارة الدولية يف عاج الفيل االأفريقي يف عام 19٨9، تتعاون دوائر اإنفاذ القانون الدويل 
بطت واأُتلفت كميات �شخمة من العاج، معظمها بوا�شطة  على الت�شدي لل�شوق غري امل�شروعة. وقد �شُ
اأ�شواق  من  العديد  تفر�ض  ذلك،  اإىل  واإ�شافًة  له.  وجهة  اأو  امل�شروع  غري  للعاج  م�شدرًا  لي�شت  بلدان 
دة للحد من الطلب. ويفرت�ض هذا النهج اأنه من خلل تدمري ال�شوق، �شتتل�شى  املق�شد اأنظمة م�شدَّ

اأي�شًا احلوافز الإطلق النار على الِفَيلة.

بيد اأن هذا االفرتا�ض ينطوي على اإ�شكالية بالنظر اإىل الفقر ال�شائد يف العديد من املجتمعات املحلية 
اأخرى  مثبطات  هناك  تكن  مل  وما  بوفرة؛  ومتاحة  الثمن  زهيدة  فالطلقات  الِفَيلة.  ملراتع  املتاخمة 
الِفَيلة غري امل�شروع غري  �ِشعرية ي�شبح عندها �شيد  نقطة  ال�شعب ت�شور  الزناد، فمن  لل�شغط على 
منطقي من الناحية االقت�شادية. واإ�شافًة اإىل ذلك، قد تكون هناك اأ�شباب اأخرى ملمار�شة ال�شيد غري 
 امل�شروع للِفَيلة، مبا يف ذلك التعار�ض مع امل�شتوطنات الب�شرية، وتقاليد ال�شيد، والطلب املحلي على 

حلوم الِفَيلة.

وتهدف هذه الدرا�شة اإىل حت�شني فهم اأولئك الذين يتخذون القرارات التي ي�شعى دعاة حفظ الطبيعة 
اإىل التاأثري عليها، اأي ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع. ومن خلل اال�شتعانة ب�شل�شلة من املقابلت �شبه 

البية.  االأحياء  مناطق  يف  املحلية  باملجتمعات  مبا�شرًا  ارتباطًا  و٥   ٤ العمل  نقطتا  ترتبط  التحديد،  وجه  )1(على 

اأن   ٣0 اإىل   26 من  للنقاط  وميكن  املن�شاأ،  بلدان  يف  ذلك  يف  مبا  القانون،  اإنفاذ  اأجهزة  قدرات  ببناء   2٥ النقطة  وتت�شل 
 European Union Action Plan against Wildlife انظر  متفاوتة.  بدرجات  واإن  املحلي،  ال�شعيد  على  العمل  على  توؤثر 

.Trafficking (COM (2016) 87 final)
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مة، ا�سُتك�سفت حياة ودوافع ممار�سي ال�سيد غري امل�سروع الذين يعي�سون يف حميط منطقة م�سروع  املنظَّ
"�سينكو" يف �سرق جمهورية اأفريقيا الو�سطى. فعلى مدى العقود الثالثة املا�سية، تراجعت اأعداد الِفَيلة 

التي تقطن جمهورية اأفريقيا الو�سطى، من نحو ٠٠٠ ٢٠ فيل )يف عام ١٩٩٨( اإىل نحو ٠٠٠ ٢ فيل، 
 وُتعزى هذه اخل�سارة 

حيث ت�سري اأحدث التقديرات فيما يخ�ص منطقة م�سروع �سينكو اإىل ١٢٠ فياًل.)٢(
بدرجة كبرية اإىل ممار�سة ال�سيد غري امل�سروع.

ونظرًا لُبعد املنطقة، ي�ستطيع ممار�سو ال�سيد غري امل�سروع للِفَيلة اجلهر ب�سفتهم تلك دون اأن يجلب 
ذلك عليهم خماطر ُتذكر، وال �سيما اإذا حتدثوا عن اأحداث �سابقة. ومب�ساعدة مرتجم، اأجرى امل�سارك 
يف كتابة هذه املقالة، جواو �سالغويرو، مقابالت مع ما جمموعه ١٩ من الذكور املعرتفني بكونهم من 
ممار�سي ال�سيد غري امل�سروع والذين ترتاوح اأعمارهم بني ٢3 و76 عامًا، وكذلك مع جمموعة عينات 
موا�سيع  وكانت   .٢٠١5 عام  ربيع  يف  يومًا   6٠ مدى  على  القرى  من  �سل�سلة  يف  املحلي،  املجتمع  من 
تزيد م�سافة  امتداد  على  عة  املوزَّ القرى  يف  ُعقدت  عامة  اجتماعات  خالل  من  ُحددت  قد   املقابالت 

على ٠٠٠ ١ كيلومرت. وترد اأدناه نتائج ذلك البحث.

ممار�شة �شيد الِفَيلة غري امل�شروع يف منطقة م�شروع �شينكو
اأن�سئ م�سروع �سينكو يف عام ٢٠١3، واأُ�سندت اإليه والية حكومية تتمثل يف االإدارة امل�ستدامة الأربع مناطق 
�سيد �سابقة تتاألف منها اليوم حممية �سينكو الطبيعية. ويف نهاية عام ٢٠١٤، ان�سم م�سروع �سينكو اإىل 
�سبكة املتن زهات االأفريقية، وهي منظمة غري حكومية دولية تتوىل م�سوؤولية اإدارة مناطق االأحياء الربية 
التي حتتاج اإىل اإعادة تاأهيل. وتبلغ م�ساحة املحمية نحو ٠٠٠ ١٩ كيلومرت مربع يف اجلزء اجلنوبي من 
حو�ص �سرف نهر �سينكو، معظمها يف مقاطعة مبومو، وهي منطقة قليلة ال�سكان يف اجلزء ال�سرقي 
 يف اأوبو. وتقع املنطقة، 

من البلد، بالقرب من القطب الذي يتعذر الو�سول اإليه يف القارة االأفريقية)3(
ا على بعد نحو ٨٠٠ كيلومرت من بانغي، عا�سمة جمهورية اأفريقيا الو�سطى  التي يتعذر الو�سول اإليها برًّ

واأقرب مركز ح�سري رئي�سي.

وهناك عدد قليل من امل�ستوطنات الب�سرية الدائمة بالقرب من منطقة م�سروع �سينكو، وذلك الأ�سباب 
عدة. فجمهورية اأفريقيا الو�سطى تت�سم، منذ اال�ستقالل، بكونها بلدًا فقريًا ومنكوبًا بال�سراعات، كما 
يت�سم اجلزء ال�سرقي من البلد بتدنِّ م�ستوى تنمية ُبناه التحتية. وتقع منطقة م�سروع �سينكو بالقرب 
جمهورية  �سرق  و�سمال  ال�سودان  جنوب  وهما:  �سراعات،  ت�سهدان  اأخريني  منطقتني  مع  احلدود  من 
دون اإليه على مدى تاريخه من  الكونغو الدميقراطية. ويقع ال�سودان اإىل ال�سمال، وقد كان العبيد ُيورَّ

)٢(ا�ستنادًا اإىل الدرا�سات اال�ستق�سائية املوثقة يف "قاعدة بيانات الفيل االأفريقي"، وهي متاحة يف املوقع ال�سبكي: 

. www.elephantdatabase.org

النائية يف قارة معينة،  املناطق  اأكرث  اإىل  اإليه"  الو�سول  يتعذر  الذي  القاري  "القطب  الجغرافي  )3(ي�سري امل�سطلح 

د بامل�سافة بني املنطقة واأقرب �سريط �ساحلي، واإن �سمل اأحيانًا عوامل اأخرى. وعادًة ما ُيحدَّ
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اأي�شًا   وتتاأثر املنطقة 

اأفريقيا الو�شطى.)٤( هذه املنطقة التي ت�شكل االآن اجلزء ال�شرقي من جمهورية 
بذبابة الت�شي ت�شي التي حتمل الطفيليات التي تت�شبب يف داء املثقبيات احليواين، اأو الناغانا، مبا يجعل 

املنطقة غري جذابة للرعاة الذين ميار�شون الرتحال الرعوي يف املنطقة.

وتندرج الِفَيلة �شمن االأنواع املحمية يف جمهورية اأفريقيا الو�شطى، ولذا فاإن جميع اأ�شكال �شيد الِفَيلة 
ُتعتب ممار�شة لل�شيد غري امل�شروع. بيد اأن منطقة م�شروع �شينكو ُتعتب منذ وقت طويل هدفًا ملمار�شي 
ال�شيد غري امل�شروع، وقد ا�شتكى جميع من اأُجريت معهم مقابلت من تناق�ض اأعداد االأحياء البية 
اأ�شا�شًا  على مر الزمن. ويعزو ال�شكان املحليون اخل�شارة اإىل ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع االأجانب 

الذين ميكن ت�شنيفهم �شمن ثلث فئات متمايزة على االأقل، هي:

  ممار�شو ال�شيد غري امل�شروع للِفَيلة ال�شودانيون املحرتفون. وُيِغري هوؤالء، الذين ُيزعم اأنهم 
ينت�شبون اإىل �شللة قدمية من ال�شيادين، على املنطقة منذ عقود، ولكنهم ين�شطون ب�شفة 
خا�شة منذ �شبعينيات القرن الع�شرين، وهم م�شلحون باأ�شلحة اآلية منذ ت�شعينيات القرن 

الع�شرين.

  الرعاة الفوالنيون من جيب كافيا كينجي ال�شوداين يف جنوب ال�شودان، الذين نقلوا قطعان 
اأجل  من  امل�شروع  غري  ال�شيد  ميار�شون  حيث  املنطقة،  عب  متزايد  نحو  على  ما�شيتهم 

الكفاف والربح.

  جي�ض الرب للمقاومة الذي ين�شط يف املنطقة وكلَّفه زعيمه، جوزيف كوين، باحل�شول على 
العاج.

ممار�شو ال�شيد غري امل�شروع ال�شودانيون التقليديون
ال�شودانيون يف االآونة االأخرية يف تقارير فريق خباء  التقليديون  اأُدِرج ممار�شو ال�شيد غري امل�شروع 
االأمم املتحدة املعني بجمهورية اأفريقيا الو�شطى. ففي اأيار/مايو 201٥، الحظ الفريق وجود جمموعتني 
من نحو 200 من ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع ال�شودانيني يف �شرق جمهورية اأفريقيا الو�شطى. وبعد 
نة من ما بني 20  اأ�شغر حجمًا مكوَّ اإن املجموعتني انق�شمتا اإىل جمموعات  اإن�شاء خميم رئي�شي، قيل 
مزودون  )فهم  جيدًا  وم�شلحون  متمر�شون   … للتقارير،  "وفقًا  باأنهم  الفريق  وو�شفهم  رجًل.  و٣0 
باالأ�شا�ض ببنادق هجومية من طراز AK ]كل�شنيكوف[ …( ويخ�شاهم ال�شكان املحليون واجلماعات 
على  لل�شتيلء  للمقاومة  الرب  جي�ض  جماعات  مهاجمة  عنهم  ُيعرف  اأنه  اإىل  واأ�شار   امل�شلحة"، 



املوارد املنهوبة.)٥(

 R. S. O’Fahey, “Slavery and the slave trade in Dar Fur”, Journal of African History, vol. 14, No. 1)٤(

.(1973), pp. 29-43

)٥(التقرير النهائي لفريق اخلباء املعني بجمهورية اأفريقيا الو�شطى املمددة واليته مبوجب قرار جمل�ض االأمن 2196 

.https://www.undocs.org/ar/S/2015/936&Lang=A .112 الفقرة ،)S/2015/936( )201٥(



5 دوافع ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع للِفَيلة يف جمهورية اأفريقيا الو�شطى 

ووفقًا ملا ذكره اأحد امل�شاركني يف اجتماع ملجموعة عينات حملية ُعقد يف فودي:

قبل جميء  املنطقة  اإىل هذه  املجيء  على  داأبوا  وقد  منذ ع�شور.  املهنة  اإنهم ميار�شون هذه 
اأ�شلفنا اإليها بوقت طويل. وهم ال يح�شنون القيام باأي �شيء اآخر لك�شب العي�ض، ولذلك فاإنهم 

لن يكفوا عنه!

وروى اأحد امل�شنِّني من املمار�شني ال�شابقني لل�شيد غري امل�شروع طريقة عمل اجلماعات:

يدخل ال�شودانيون ويخرجون من خلل حممية زميونغو للأحياء البية. وهم ي�شتخدمون مدينتْي 
اإىل جمهورية  لون  َي�شِ ما  وعادًة  لدخولهم وخروجهم.  رئي�شيتني  الغزال كنقطتني  وبحر  �شينكو 
يكون  عام،  كل  ويف  ني�شان/اأبريل.  يف  ويغادرونها  االأول/دي�شمب  كانون  يف  الو�شطى  اأفريقيا 
ممار�شو ال�شيد غري امل�شروع نف�ض االأفراد. فهم ياأتون معًا يف �شكل جمموعة كبرية ثم يتفرقون، 
 12 اإىل  اأ�شخا�ض   ٨ من  موؤلفة  جمموعات  اإىل  الو�شطى،  اأفريقيا  جمهورية  دخولهم  مبجرد 
�شخ�شًا. ويتجنب املوجودون على االأر�ض االإبلغ عن الزعيم املوجود يف ال�شودان. وهم يق�شون 

على كل �شيء. فاإذا اأوقفتم ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع ال�شودانيني �شتعود جميع احليوانات.

وعلَّق رجل يف منت�شف العمر من ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع من مدينة رافاي، ادعى اأنه قتل نحو 
٥00 فيل على مدى م�شوار عمله البالغ 17 عامًا، قائًل:

ظل ال�شودانيون ي�شتخدمون القو�ض والرمح حتى نهاية ثمانينيات القرن الع�شرين، ثم بداأوا يف 
ا�شتخدام بندقية الكل�شنيكوف.

واأكد جار له فيما بعد على نحو م�شتقل امللحظة التالية:

يف تلك االأوقات ]ثمانينيات القرن الع�شرين[، كان ال�شودانيون ما يزالون ي�شتخدمون احلراب 
لقد  البية.  االأحياء  من  جدًا  قليلة  اأعداد  �شوى  يبق  مل  الراهن،  الوقت  ويف  الِفَيلة.  ل�شيد 

ا�شتحوذ ال�شودانيون عليها جميعًا.

ووفقًا لرواية رجل من رافاي، ادعى اأنه قتل اأكرث من ٥0 فيًل على مدى ال�شنوات الثلث ع�شرة التي 
اأم�شاها يف ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع:

بحلول اأواخر الت�شعينيات من القرن الع�شرين، الحظت انخفا�شًا يف عدد الِفَيلة حيث بداأ عدد 
ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع ال�شودانيني يف التزايد. فبعد اأن كنت اأ�شادف حيوانًا واحدًا يف 
ال�شهر يف املتو�شط، بداأت اأ�شادف حيوانًا واحدًا كل ما بني ثلثة اإىل خم�شة اأ�شهر. ومل يكن 
ال�شودانيون يكتفون بال�شيد غري امل�شروع؛ فعندما مي�شكون باأحدهم، فاإنهم ي�شرقون كل �شيء 
)الغذاء والذخرية والعاج واللحوم(، بل اإنهم ي�شدون وثاقك يف نهاية املطاف. كان ال�شودانيون 
والكثري الكل�شنيكوف  ببنادق  ومزودين  جيدًا  م�شلحني  10 رجال  من  جمموعات  يف   يجيئون 

من الذخرية.
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ومبقارنة ال�شودانيني بجي�ض الرب للمقاومة، الذي يهتم اأفراده باالأغذية والبنادق اأ�شا�شًا، علَّق ممار�ض 
غري امل�شروع ال�شيد  مبمار�شي  للرتبُّ�ض  ال�شوداين  امليل  على  رافاي  يف  امل�شروع  غري  لل�شيد   اآخر 

االآخرين فقال:

ينتظرك ال�شودانيون عند نقاط اخلروج، وهي اأغومار وبانيما ومادابازوما.

وراأى ممار�ض لل�شيد غري امل�شروع من باكوما اأن �شلوك ال�شودانيني يختلف عن �شلوك �شرطة الغابات. 
فال�شرطة ميكن معاجلتها بالر�شوة، ولكن:

اإذا عرث ال�شودانيون عليك يف االأدغال، عندئذ �شتفقد كل �شيء. فهم ُكرُث، عبارة عن جمموعات 
من 10 رجال اإىل 1٥ رجًل، وجميعهم م�شلحون ت�شليحًا جيدًا. ويكون ما بني ثمانية رجال واثني 
ع�شر رجًل مزودين ببنادق الكل�شنيكوف، بينما يحمل البقية فوؤو�شًا. فاإذا راأوك، ف�شيرتكونك 

خايل الوفا�ض!

عملوا  باأنهم  امل�شروع  غري  ال�شيد  ممار�شي  من  عدد  اأفاد  العدائية،  العلقة  هذه  من  الرغم  وعلى 
حل�شاب اأ�شخا�ض من ال�شودان يف املا�شي اأو باعوهم العاج. ويف الواقع، وفقًا ملا قاله ممار�شو ال�شيد 
غري امل�شروع، فاإن امل�شرتين الرئي�شيني للعاج بدوا من امل�شلمني من عدة بلدان، ومنها ت�شاد وال�شنغال 

وال�شودان وليبيا ومايل ونيجرييا. كما اأ�شري اإليهم باعتبارهم م�شدر االأ�شلحة النارية والذخرية.

ويف ثمانينيات وت�شعينيات القرن الع�شرين، كان العديد من اأرباب العمل )"الروؤ�شاء"( من الكونغوليني، 
التجار  بعدهم  وتوىل  الع�شرين.  القرن  من  الت�شعينيات  اأواخر  يف  البلد  من  ُطردوا  اأنهم  يبدو  ولكن 
امل�شلمون زمام االأمور حتى اندالع احلرب االأهلية يف عام 201٣، وظلوا امل�شرتين الرئي�شيني. وغالبًا 
م  ما كان امل�شرتون يتَّجرون بالعاج عن طريق بلدانهم االأ�شلية وهو يف طريقه اإىل اأ�شواق املق�شد، وقدَّ
لة عن الدروب خلل كل  اأُجريت معهم مقابلت معلومات مف�شَّ ممار�شو ال�شيد غري امل�شروع الذين 
بعثات  رعاية  يتولون  امل�شرتين  من  العديد  كان  العاج،  �شراء  اإىل  واإ�شافًة  اال�شرتاء.  بلدان  من  واحد 
روى  وكما  واالإمدادات.  والذخرية  االأ�شلحة  اأجل  من  اللزمة  االأموال  يقر�شون  كانوا  حيث  ال�شيد، 

ممار�شون عدة لل�شيد غري امل�شروع:

معظم الذين ي�شرتون العاج من الكونغوليني ]من جمهورية الكونغو الدميقراطية[ وال�شودانيني 
امل�شلمني والنيجرييني.

اآخر من جمهورية الكونغو الدميقراطية، ثم واحد من جمهورية  بعد رئي�شي النيجريي، جاء 
اأفريقيا الو�شطى، ورئي�ض حمكمة وحاكم ونائب حاكم.

وكان رئي�شي ت�شاديًّا يعي�ض يف بانغا�شو، ولكنه رحل اأثناء الن زاع.

ويحلُّ الرئي�ض بقرية ي�شيع فيها �شيد الِفَيلة. ويبقى فيها لفرتة من الوقت قبل اختيار ال�شياد 
الذي يرغب يف دعمه. االأمر ي�شبه عملية اختيار الرجل لزوجته. فهو يرى اأواًل جميع الفتيات 

العزباوات يف القرية قبل اأن يختار الفتاة املنا�شبة.
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ويبدو اأن ال�شروط التي ُيتفاو�ض عليها مع الرئي�ض تختلف، حيث ُتو�شع ترتيبات خمتلفة من اأجل توزيع 
العاج واللحوم. ويف بع�ض احلاالت، كان الرئي�ض الراعي الأن�شطة ال�شيد يح�شل على كل العاج بينما 

ُي�شمح لل�شيادين باالحتفاظ باللحوم:

اأعارين رئي�شي بندقية ت�شتخدم ر�شا�ض من عيار 0.٤27 بو�شة، واأعطاين الذخرية واملال من 
اأ�شلِّمه ن�شف اللحوم وجميع  اأن  اأجل الغذاء لكل واحد من جمموعتي. ويف املقابل، كان عليَّ 

االأنياب.

الني. وفيما  وكان كل فيل ُيتقا�شم على النحو التايل: ثلث اللحم لكل واحد - الرئي�ض واأنا واحلمَّ
يخ�ض العاج، يعطيني الرئي�ض �شعرًا متفقًا عليه لكل كيلوغرام.

يعطيني  كان  ما  وعادًة  اللحم.  وثلث  العاج  املائة من  ن�شبته ٥0 يف  الرئي�ض يحتفظ مبا  وكان 
اأي نحو 000 ٣0 من فرنكات  الني،  االأ�شا�شية يل وللحمَّ والنفقات  املال للأغذية  ما يكفي من 

اجلماعة املالية االأفريقية ]نحو ٥0 دوالرًا[ ملدة اأ�شبوعني.

اأنا  اأحتفظ  اأن  على  ال�شنة  لتلك  ثابت  ب�شعر  بالعاج  ]الرئي�ض[  يحتفظ  اأن  على  االتفاق  ويقوم 
باللحم.

مبلغًا  واأتلقى  اخلم�شة.  الني  للحمَّ االآخر  والن�شف  يل  الن�شف  بالت�شاوي:  اللحم  وُيتقا�شم 
اإجماليًّا قدره ما بني 000 200 و000 ٣00 من فرنكات اجلماعة املالية االأفريقية ]نحو ما بني 

٣7٥ و٥٥0 دوالرًا[ لكل زوج من االأنياب.

رعاة جمتمع مبورورو-فولين

تتمثل جمموعة خمتلفة من ال�شودانيني املعروفني بدخولهم منطقة م�شروع �شينكو وممار�شتهم ال�شيد 
غري امل�شروع للأحياء البية يف رعاة الفوالين، املعروفني با�شم "املبورورو". وينتمي هوؤالء اإىل جمموعة 
اأ�شول غري معروفة متامًا، وتنت�شر هذه املجموعة  اأكب عددًا مكونة من م�شلمي الفوالين من  �شكانية 
ال�شكانية على نطاق رقعة وا�شعة من االأر�ض متتد يف جميع اأنحاء القارة من غرب اأفريقيا اإىل ال�شودان، 
وت�شم جماعات �شكانية يف ت�شاد وجمهورية اأفريقيا الو�شطى وجمهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب 
ل  ل، اأن تعدِّ حَّ ال�شودان والكامريون. وقد كان لزامًا على هذه اجلماعات، املكونة بطبيعتها من اأ�شباه الرُّ



اأ�شاليب حياتها لتتواءم مع املناخ ال�شيا�شي املتغري.)6(

 Derrick J. Stenning, “Transhumance, migratory drift, migration: patterns of pastoral Fulani)6(

nomadism”, Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, vol. 87, No. 1 
. (1957), pp. 57-73



8 ن�شرة اجلرمية واملجتمع املجلد 9، العددان 1 و2، 201٨

وكما ُذكر اأعله، كانت منطقة م�شروع �شينكو خارج نطاق دروب الرتحال الرعوي التقليدية بالن�شبة 
اأكرث الرعاة بوؤ�شًا ب�شبب خطر الناغانا. ويف املا�شي، كان العديد من املبورورو  اإىل اجلميع با�شتثناء 
يرعون  الذين  الدانيدجي  بع�شهم )وخ�شو�شًا  ولكن  ال�شودان،  املراعي يف  اإىل  الو�شول  يتمكنون من 
قطعان املا�شية البي�شاء( مل يكن يفعل ذلك. وكان املبورورو، الذين يتعهدون مزارع �شغرية يف �شتى 
الو�شطى  اأفريقيا  جمهورية  �شرق  عب  اجلنوب  �شوب  ما�شيتهم  يرعون  كينجي،  كافيا  منطقة  اأرجاء 
و�شواًل اإىل ال�شوق يف بانغي، لل�شتفادة من اأرا�شي الرعي املفتوحة، ولكن مع جتنب مناطق اجلنوب 

حيث تنت�شر ذبابة الت�شي ت�شي.

املمار�شة  هذه  وتخدم  تقدمهم.  اأثناء  االأحرا�ض  يحرقون  الذين  الك�شافُة  القطعاَن  يتقدم  ما  وعادة 
عدة اأغرا�ض، مبا يف ذلك متهيد الطريق للما�شية، وقتل الثعابني والطفيليات، وكفالة الع�شب الطازج 

واحلديث العهد للقطعان. كما اأنها تدفع االأحياء البية خارجًا، مما يك�شفها لبنادق ال�شيادين.

وقد �شهد ذلك النمط من اأمناط الهجرة تغريًا جذريًّا يف ال�شنوات االأخرية، ب�شبب عدة عوامل. فقد 
اأدى ح�شول جنوب ال�شودان على ا�شتقلله يف متوز/يوليه 2011 اإىل ن�شوء �شراع على طول احلدود، 
وتعر�شت مزارع العديد من الرعاة للهجوم خلل تلك الفرتة. وتفاقمت اخل�شائر التي حلقت بهم من 
ر الو�شول اإىل  جراء عمليات ال�شطو يف جمهورية اأفريقيا الو�شطى حيث تطورت احلرب االأهلية وتعذَّ
ال�شوق يف بانغي. ونتيجة لذلك، ا�شطر العديد من الرعاة امل�شتقلني اإىل بيع ما�شيتهم اإىل عدد قليل 
عوا قطعانًا كبرية. وتبنيَّ من املقابلت التي اأجراها م�شروع �شينكو  من ال�شودانيني االأقوياء، الذين جمَّ
مع اأولئك الرعاة يف ني�شان/اأبريل 201٥ اأن اأربعة فقط من بارونات املا�شية ميلكون، كما قيل، معظم 

القطعان التي متر عب املنطقة.

ويف اأوائل العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين، اأدى توفري التطعيم املنخف�ض التكلفة اأو املجاين 
للما�شية اإىل اأن ي�شبح الرعي يف االأجزاء اجلنوبية من جمهورية اأفريقيا الو�شطى اأكرث جاذبية. وكان 
بارونات املا�شية ي�شتعينون بالرعاة مرة اأخرى لتوجيه القطعان الكبرية اأثناء الهجرة التقليدية، حيث 
ي�شلحونهم ويدفعون رواتبهم. وميكن اأن ُت�شتخدم االأ�شلحة املقدمة للدفاع عن املا�شية الأغرا�ض متعددة 
اإحدى  اأحد تلك اال�شتخدامات،  اأ�شبحت منذ ذلك احلني ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع، وهو  بحيث 

الو�شائل التي يلجاأ اإليها هوؤالء العمال لزيادة دخلهم.

جتار  كان  كما  معهم.  اأ�شرهم  ا�شطحاب  الرعاة  بع�ض  اختار  حمليًّا،  اال�شتقرار  عدم  وب�شبب 
من  بالقرب  اجلديدة،  املق�شد  �شوق  نزاكو  واأ�شبحت  الرعاة.  يرافقون  عادًة  عربي  اأ�شل  من 
جمهورية  مع  احلدود  من  مبا�شرة  ال�شمال  اإىل  الو�شطى  اأفريقيا  جمهورية  من  منطقة  يف   بانغا�شو، 

الكونغو الدميقراطية.

وعلى الرغم من اأن الن زاع بني هوؤالء الرعاة واملزارعني املحليني رمبا يكون اأقل حدة مما هو عليه يف 
املحرتفني  املمار�شني  ت�شليح  جودته  يف  ي�شاهي  كان  الرعاة  ت�شليح  فاإن  البلد،  من  ال�شمالية  االأجزاء 

لل�شيد غري امل�شروع، بحيث اإنهم كانوا يق�شون على اأي حيوانات ي�شادفونها.
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واأكد اأحد ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع من بانغا�شو اأن الِفَيلة اأ�شبحت نادرة عند و�شول املبورورو:

ويعود  الكل�شنيكوف.  وبنادق  املا�شية  من  معهم  مبا  االأرا�شي  كل  ]االأجانب[  املبورورو  غزا 
اإىل عام 199٣[، الأنه  الو�شطى من عام 19٨1  اأفريقيا  ]رئي�ض جمهورية  اإىل كولينغبا  اخلطاأ 

�شمح بدخولهم البلد.

ويرى �شاب من املمار�شني لل�شيد غري امل�شروع من اأغومار اأن املبورورو اأقل اإثارة للم�شاكل من ممار�شي 
ال�شيد غري امل�شروع ال�شودانيني التقليديني:

اأو  االختباء  بك  يجدر  امل�شروع،  غري  لل�شيد  ]�شودانيني[  ممار�شني  طريقك  يف  �شادفت  اإذا 
الفرار، الأنهم �شي�شتولون على كل ما لديك! ويقوم املبورورو بال�شيء نف�شه، ولكن على نحو اأقل 

�شرا�شة. ذلك اأن غر�شهم الرئي�شي هو حماية ما�شيتهم.

رين: ومييل اآخرون للنظر اإىل املبورورو باعتبارهم مي�شِّ

مع  واجلدائل—متواطئني  الو�شم  ي�شتخدمون  من  اأ�شا�شًا—اأي  واالأودا  املبورورو،  ُيعتب 
ال�شودانيني فيما يتعلق مبمار�شة ال�شيد غري امل�شروع. فهم يبيعونهم اللحوم والعاج. وعندما 
)ال�شكر  املنتجات  بع�ض  �شراء  اإىل  ]ال�شودانيون[ بحاجة  امل�شروع  ال�شيد غري  يكون ممار�شو 
اأحيانًا ملب�ض املبورورو للدخول اإىل البلدة. وميكنهم  والزيت واالأرز والتبغ(، فاإنهم يرتدون 

ا �شراءها من اأجلهم يف البلدة عندما نلتقي يف االأدغال. اأي�شًا اأن يطلبوا اإىل اأيٍّ منَّ

وقال ممار�ض لل�شيد غري امل�شروع من باكوما اإن اأكب م�شكلتني يواجههما ممار�شو ال�شيد غري امل�شروع 
املحليون هما جي�ض الرب للمقاومة واملبورورو:

و�شهد عدد املبورورو زيادة كبرية، وخ�شو�شًا منذ عام 2010!

املنطقة  نف�ض  اإىل  املجموعتان  وتنتمي   

للمقاومة.)7( الرب  جي�ض  مع  بالتعاون  اأي�شًا  املبورورو  واتُّهم 
الكبى التي يقال اإنها ت�شت�شيف جوزيف كوين )كافيا كينجي(، ومن املرجح اأنهما تف�شلن التجارة 

التي تعود بالنفع املتبادل على الدخول يف �شراع.

جي�ص الرب للمقاومة
على الرغم من اأن العدد الدقيق للرعاة يف املنطقة غري معروف، يبدو اأن جي�ض الرب للمقاومة هو االأقل 
عددًا من بني اجلماعات االأجنبية ال�شالعة يف ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع هناك. وا�شتنادًا اإىل فريق 
اخلباء، فاإن العدد االإجمايل للمقاتلني يف �شفوف جي�ض الرب للمقاومة يف جمهورية اأفريقيا الو�شطى 

 International Crisis Group, Report No. 215, “The security challenges of pastoralism in Central)7(

.Africa”, 1 April 2014
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اأُجريت معهم   وا�شتنادًا اإىل االأ�شخا�ض الذين 

ر مبا بني 119 و1٨٨ مقاتًل يف عام 201٥.)٨( كان ُيقدَّ
مقابلت، فاإن مقاتلي جي�ض الرب للمقاومة و�شلوا يف وقت متاأخر للغاية مبا تعذر معه م�شاركتهم يف 
ممار�شات ال�شيد غري امل�شروع على نطاق وا�شع، وهم ُيعتبون خطرًا على ال�شيادين املحليني اأكرث من 

كونهم خطرًا على االأعداد املتناق�شة من الِفَيلة.

للتوقف  االأ�شباب  اأحد  هو  للمقاومة  الرب  جي�ض  وجود  فاإن  فودي،  يف  ُعقدت  جماعية  ملناق�شة  ووفقًا 
ال�شبب  هو  الِفَيلة  نق�ض  كان  واإن   ،2012 عام  يف  حمليًّا  للِفَيلة  امل�شروع  غري  ال�شيد  ملمار�شة  الكامل 
الرئي�شي لذلك التوقف، على النحو املبني اأدناه. واأفاد اأحد من اأجريت معه مقابلة يف رافاي باأنه توقف 
اليه.  عن ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع يف عام 2007 عندما اأ�شبح عدد الِفَيلة �شحيح واختفى اأحد حمَّ
وقال اإنه يعتقد اأن الرجل قد اخُتطف على يد جي�ض الرب للمقاومة اأو ُقتل على يد ممار�شي ال�شيد غري 
ال.  امل�شروع ال�شودانيني، واإنه ا�شطر اإىل اال�شطلع باملهمة ال�شعبة املتمثلة يف �شرح االأمر الأ�شرة احلمَّ
ا لل�شيد غري امل�شروع يف رافاي اإن قراره وقف ممار�شة ال�شيد غري  كما قال اأحد املمار�شني االأ�شغر �شنًّ
امل�شروع يرجع اإىل ندرة الِفَيلة ووجود جي�ض الرب للمقاومة. وحتول ممار�ض �شابق لل�شيد غري امل�شروع 
للِفَيلة يف لينغو اإىل �شيد اجلوامي�ض قبل االإقلع عن ال�شيد بالكامل. وقال اإن اخلطر الرئي�شي يكمن 

يف "م�شادفة جي�ض الرب للمقاومة يف طريقك. ف�شُت�شرق اللحوم والبنادق!"

وال يزال جي�ض الرب للمقاومة ن�شطًا يف املنطقة. ويف االأ�شهر الثمانية االأوىل من عام 2016، وقعت 7 
وفيات من اأ�شل 16 حالة وفاة يف جمهورية اأفريقيا الو�شطى مت�شلة بجي�ض الرب للمقاومة و�شجلتها 
اأداة تتبع اأزمة جي�ض الرب للمقاومة يف حميط منطقة م�شروع �شينكو. وخلل ال�شنوات ال�شبع املا�شية، 
�شجلت اأداة تتبُّع اأزمة جي�ض الرب للمقاومة 1٤9 حالة وفاة مرتبطة بجي�ض الرب للمقاومة، و٤70 حالة 

اختطاف يف مقاطعة مبومو، وهي املنطقة التي يوجد فيها اجلزء االأكب من منطقة م�شروع �شينكو.

وقد كانت جميع هذه اجلماعات املتناف�شة اأكرث من جمرد تهديد اأمني بالن�شبة اإىل ممار�شي ال�شيد 
غري امل�شروع املحليني؛ فقد كانت من املناف�شني على مورد حملي مت�شارع التناق�ض:

اأعتقد اأن الِفَيلة �شتختفي من هذا املكان يف يوم من االأيام. ولكن، على اأية حال، اإذا ما توقفُت 
عن ال�شيد االآن، فاإنها �شتتل�شى اأي�شًا، الأن �شخ�شًا اآخر �شيقوم بذلك. ولذلك من االأف�شل 

اأن اأقوم بذلك بنف�شي!

قرار ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع
اإىل جانب اخلطر املتمثل يف ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع االأجانب، فاإن من الوا�شح اأن انعدام الِفَيلة 
هو ال�شبب الرئي�شي للتخلي عن ممار�شة �شيدها غري امل�شروع. ويف مرحلة ما، يتجاوز الوقت املنفق يف 
اأن معظم ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع هم من املزارعني، فاإن  البحث عن الفيل قيمة العائد. ومبا 
هناك حدودًا للوقت الذي ميكنهم مت�شيته بعيدًا عن من ازلهم. ويبدو اأن معظم ممار�شي ال�شيد غري 

)٨(S/2015/936، الفقرة 9٣.
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امل�شروع يرون اأن ق�شاء اأ�شبوع واحد يف االأدغال بحثًا عن فيل هو تقريبًا املقدار املعقول من الوقت، واأن 
ق�شاء اأ�شبوعني هو اأطول مدة مقبولة:

ال�شيد اجليد هو ق�شاء اأ�شبوع واحد ل�شيد فيل واحد.

وق�شاء  واحد.  اأ�شبوع  بعد  اأو جامو�شة(  )فيًل  قيمة  ذا  �شيئًا  وال�شيد اجليد هو عندما جتد 
اأ�شبوعني �شيئ نوعا ما، اأما ما هو اأكرث من ذلك، فُيعتب كارثة.

ا االأوقات التي كان ُيتوقع فيها اأن يف�شي ال�شيد  ويتذكر بع�ض ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع االأكب �شنًّ
فيها  ي�شادفون  كانوا  التي  االأوقات  ي�شفون  وهم  االأقل.  على  واحد  فيل  اإىل  اأيام  لعدة  ي�شتمر  الذي 

قطعانًا من ٣0 اإىل ٤0 فيًل يف �شبعينيات القرن الع�شرين.

كانت  فقد  الع�شرين.  القرن  والثمانينيات من  ال�شبعينيات  بوفرة خلل  الِفَيلة موجودة  كانت 
تاأتي اإىل القرية وتت�شكع فيها.

اأن  ميكن  كان  بحيث  الِفَيلة  من  الكثري  هناك  كان  الع�شرين،  القرن  من  الثمانينيات  وخلل 
ر احلقول. وعندئذ كانت احلكومة تاأذن لك باإطلق النار على  تقرتب كثريًا من القرى وتدمِّ

الِفَيلة التي تقتحم القرية من اأجل منع اإحلاق ال�شرر باحلقول.

اأما يف االآونة االأخرية، فيبدو اأن ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع للِفَيلة بلغت نقطة تناق�ض العائدات حيث 
اإىل  اأدى  اأن هذا  اأ�شغر حجمًا. ويبدو  اأ�شبحت  اأنيابها  اأن  اأكرث �شعوبة، كما  الِفَيلة  العثور على  اأ�شبح 
زيادة االأ�شعار التي ميكن ملمار�شي ال�شيد غري امل�شروع اأن يطلبوها لقاء العاج )انظر اجلدول 1 اأدناه(.

اجلدول ١- ال�شعر املدفوع ملمار�شي ال�شيد غري امل�شروع عن كل ناب، ح�شب العقد

العقد
الثمانينيات  من 
القرن الع�شرين

الت�شعينيات  من 
القرن الع�شرين

العقد االأول  من القرن 
احلادي والع�شرين

العقد الثاين  من القرن 
احلادي والع�شرين

100 دوالر - 1٤0 دوالرًا60-٨0  دوالرًا٥0 دوالرًا٤0 دوالرًا�شعر الناب الواحد)اأ(

)اأ(فيما يخ�ض العقود الثلثة االأوىل، القيمة الواردة يف اجلدول هي قيمة الناب الذي ال يقل وزنه عن ع�شرة كيلوغرامات؛ وفيما 

يخ�ض العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين، فاإن القيمة الواردة هي قيمة الناب الذي يزن �شبعة كيلوغرامات.

بيد اأن ارتفاع االأ�شعار ال يقابل الندرة املتزايدة:

ُيبذل اليوم الكثري من اجلهد مقابل القليل من النتائج. فمن املمكن اأن ت�شري يف االأدغال ملدة 
اأ�شبوعني اأو ثلثة اأ�شابيع دون اأن تعرث على �شيء. و�شحيح اأن العاج تزداد قيمته يومًا بعد يوم، 

لكن مل يعد من املمكن العثور على احليوانات.

 60 يزن  ناب  على  العثور  باإمكاين  كان  الع�شرين،  القرن  من  وال�شبعينيات  ال�شتينيات  وخلل 
كيلوغرامًا، بل 100 كيلوغرام، وي�شل طوله اإىل مرتين. يف البداية، كان باإمكاننا العثور على 
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اأو اأكرث خلل يومني من مغادرة القرية. ويف االآونة االأخرية، ال تكفي مدة �شهرين  فيل واحد 
اأحيانًا للعثور على واحد.

وي�شكو ممار�شو ال�شيد غري امل�شروع ال�شودانيون احلاليون من االنعدام �شبه الكامل لقطعان 
الِفَيلة - �شهران يف االأدغال دون العثور على �شيء!

لقد بحثت عنها هذا العام ملدة ثلثة اأ�شهر، ولكن دون نتيجة. اإنها قليلة العدد للغاية و�شعبة 
املنال، واإن مل اأفقد االأمل بعد يف العثور على اأحدها.

ووفقًا ملن اأُجريت معهم مقابلت، فاإن حلوم الِفَيلة جتذب ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع بنف�ض درجة 
العاج؛ ويف بع�ض احلاالت، تكون اللحوم هي كل ما يح�شلون عليه. وب�شفة عامة، يجري تدخينها على 

الفور، وميكن اأن تباع باأ�شعار بالغة االرتفاع يف االأ�شواق املحلية:

ا كان الكل يحبه،  ل تكلفته! ولكن لـمَّ حلم الفيل هو اأغلى اأنواع اللحوم. ولي�ض بو�شع اجلميع حتمُّ
فاإنهم ال بد اأن يدفعوا ثمنًا ما، واإن كان مقابل قطعة �شغرية.

اأن يباع  وقد ازداد �شعر العاج تدريجيًّا، ولكن �شعر اللحم دائمًا ما ي�شهد تقلبًا كبريًا: ميكن 
الكيلوغرام الواحد من اللحم مقابل 000 2 من فرنكات اجلماعة املالية االأفريقية ]٤ دوالرات[ 
اأو 000 7 من فرنكات اجلماعة املالية االأفريقية ]1٣ دوالرًا[ يف نف�ض الوقت. ويف بانغي، يرتفع 

ال�شعر اإىل 000 20 من فرنكات اجلماعة املالية االأفريقية ]٤0 دوالرًا[ للكيلوغرام.

و�شعر حلم الِفَيلة يف بانغي يعادل نحو خم�شة اأ�شعاف �شعر حلم البقر، واالأرباح الناجتة عن بيعه ميكن 
اأن تفوق يف الواقع االأرباح التي يح�شل عليها ممار�شو ال�شيد غري امل�شروع من بيع االأنياب. ووفقًا ملا 
فباأ�شعار  ذلك،  ومع  كامل؛  غري  نحو  على  ُتذبح  احليوانات  فاإن  امل�شروع،  غري  ال�شيد  ممار�شو  ذكره 

بانغي، �شتدرُّ كمية 100 كيلوغرام فقط من حلم الِفَيلة 000 ٤ دوالر.

ح  واأفاد عدة ممار�شني لل�شيد غري امل�شروع باأنهم �شيعودون اإىل ال�شيد لو مل يكن عدد الِفَيلة بهذا ال�شُّ
وكان الو�شع االأمني اأف�شل:

هذه املهارات جتري يف عروقي. فاإذا عادت الِفَيلة �شاأعود اأنا اأي�شًا اإىل الغابة!

اإذا عادت الِفَيلة وغادر ال�شودانيون املنطقة، �شاأعود بالتاأكيد اإىل تلك املهنة.

اإذا ترك جي�ض الرب للمقاومة املنطقة وزاد عدد الِفَيلة، �شاأعود اإىل االأدغال.

لقد قررت التوقف، حيث مل يتبق اأي ِفَيلة تقريبًا كما اأن وجود جي�ض الرب للمقاومة يف املنطقة 
يهدد ال�شكان ومن هم يف االأدغال.



13 دوافع ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع للِفَيلة يف جمهورية اأفريقيا الو�شطى 

اأَِرين مكان الفيلة و�شاأق�شي عليها جميعًا. �شاأُعرف باأنني من قتل اآخرها.

ويبدو اأن االعتبارات االأخرى التي قد ُيت�شور اأنها متثل رادعًا ملمار�شي ال�شيد غري امل�شروع لي�شت بنف�ض 
الِفَيلة غري امل�شروع خمالفة  اأبدى البع�ض معرفتهم بكون ممار�شة �شيد  االأهمية املفرَت�شة. ويف حني 
للقانون واأعربوا عن قلقهم من ذلك، واتخذ اجلميع تدابري ترمي اإىل تفادي االنك�شاف، فاإن اخلطر 
الذي ي�شكله اإنفاذ القانون ال يبدو اأنه ي�شكل رادعًا ُيذكر. وعلى الرغم من اأن عدة ممار�شني لل�شيد 
غري امل�شروع �شادفوا عنا�شر اإنفاذ القانون التابعني للمفت�شية املركزية للمياه والغابات، فاإن الغالبية ال 

تعتبهم عقبة كبرية:

مل اأ�شادف مطلقًا اأي م�شاكل مع اأي من اخلفر اأو املوظفني العموميني من املفت�شية املركزية 
للمياه والغابات )املفت�شية(.

اأكتفي  فاإنني  بع�شهم،  راأيت  اإذا  املفت�شية.  مع  م�شكلة  اأي  اأواجه  ال�شنوات، مل  كل هذه  خلل 
بالتخفي.

تدفع  احلاالت،  اأ�شواأ  ويف  االأوقات.  من  وقت  اأي  يف  م�شكلة  املفت�شية  عنا�شر  ي�شكل   مل 
ما بني 000 100 و000 1٥0 من فرنكات اجلماعة املالية االأفريقية ]ما بني 1٨0 و2٨0 دوالرًا[ 

وت�شري االأمور على ما يرام.

بًا بني رئي�شهم ورئي�شي بحيث ال يثريون املتاعب يل مطلقًا! لقد كان كل �شيء مرتَّ

كان ما  كل  �شادروا  لقد  بريا.  اإىل  توجهي  اأثناء  الغابات  خفر  �شادفت  املرات،  اإحدى   يف 
]يف تلك  غرامة.  اأو  حمكمة  هناك  تكن  مل  ولكن  والدراجة.  والطعام  واملال  معي—العاج 
احلاالت،[ يتحدث الرئي�ض اإىل املفت�شية ويحل امل�شكلة. هو يدفع الغرامة وينتهي االأمر، وميكننا 

العودة اإىل االأدغال.

ترتاوح بني 000 ٥00  ُتفر�ض عليك غرامة  للمفت�شية،  التابعون  الغابات  اأم�شك بك خفر  اإذا 
ويحتفظون  دوالرًا[،  ]ما بني 9٣٥ و120 1  االأفريقية  املالية  و000 600 من فرنكات اجلماعة 

بت�شريحك. لقد �ُشجنت اأربع مرات يف �شنة واحدة، ولكن يف كل مرة لب�شعة اأيام ال اأكرث.

اأثناء ممار�شتهم ال�شيد غري  �شهم للإ�شابة ب�شبب حيوانات  وروى ممار�شو ال�شيد غري امل�شروع تعرُّ
امل�شروع وفقدانهم اأقرباء لهم ب�شبب ِفَيلة، بيد اأن اخلطر امل�شاحب ملمار�شة ال�شيد غري امل�شروع هو 

اأي�شًا جزء من االإغراء:

�شيد الفيل عمل من اأعمال ال�شجاعة؛ اإنه مدعاة لفخر كبري!

كي ت�شطاد فيًل، يجب اأن يكون لديك قلب بالغ ال�شجاعة، واإال فاإنك �شتلوذ بالفرار.

اإن اأكرث ما يجذبن ي ل�شيد الِفَيلة القلب ال�شجاع الذي يجب اأن متلكه للتعامل مع املوقف. اإنها 
املعركة مع الوح�ض.
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لقد اأ�شبحت رجًل من خلل ال�شيد. اأما قبل ذلك، فقد كنت جمرد طفل.

ومن العوامل االأخرى التي تعزز امل�شاركة ال�شعور بالهوية كممار�ض لل�شيد غري امل�شروع. ذلك اأن هذه 
املهنة من املهن املعتبة يف املجتمع الريفي، حيث جتذب االإعجاب لدى الرجال والن�شاء على ال�شواء. 

وقال عدٌد من ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع اإن ال�شيد تقليد اأُ�شري.

لقد كان �شيد الِفَيلة مهنة اأبي، وتعلمتها منه. اإنها تراثي. ولهذا ال�شبب ال اأ�شتطيع التوقف عن 
القيام بها.

لقد عمل بها جدي، وعمل بها اأبي، واأنا اأعمل بها، و�شيعمل بها بع�ض اأبنائي.

بيد اأنه بالنظر اإىل الظروف ال�شائدة، يعتقد البع�ض اأن العمل الر�شمي خيار اأف�شل:

اأكرث  اإنها  مهنة.  لديَّ  اإن  حيث  لل�شيد  االأدغال  اإىل  اأعود  اأن  ميكن  ال  احلا�شر،  الوقت  يف 
االأف�شل  وهو  اأعلى،  دخل  على  اأح�شل  اأن  ميكنني  واأخريًا،  اأطول.  ملدة  وتدوم  واأمانًا   راحة 

يل والأ�شرتي.

اأود اأن ينهي اأطفايل درا�شتهم، فالدرا�شة �شتوؤمن لهم م�شتقبًل اأف�شل مما يوؤمنه ال�شيد.

مل يعد معظم اأبناء اجليل اجلديد مهتمني ب�شيد االأحياء البية ال�شخمة الأنها اختفت تقريبًا؛ 
ولهذا، فاإنهم يتطلعون اإىل مهنة التعدين وغريها من املهن.

مناق�شة
اأي  ا�شتنتاجات عامة من  ا�شتخل�ض  ال�شعب  �شينكو، من  الفريدة ملنطقة م�شروع  للخ�شائ�ض  نظرًا 

درا�شة اأُعدت حول هذا املو�شوع، وذلك للأ�شباب التالية:

  مل يعد هناك �شوى عدد حمدود من الِفَيلة التي ميكن �شيدها على نحو غري م�شروع يف 
منطقة امل�شروع.

  يقع اجلزء اجلنوبي ال�شرقي من جمهورية اأفريقيا الو�شطى يف منطقة �شديدة اال�شطراب 
من العامل.

ُتعتب منطقة م�شروع �شينكو نائية  اأفريقيا،  الِفَيلة يف مناطق مثل �شرق    مقارنًة بقطعان 
ا. جدًّ

  ُتعتب املنطقة فقرية ومتخلفة، حتى باملعايري الريفية االأفريقية.
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الِفَيلة،  حماية  جمال  يف  بالتدخلت  �شلة  ذات  معلومات  تقدم  الدرا�شة  هذه  نتائج  فاإن  ذلك،  ومع 
وبحماية االأحياء البية ب�شورة اأعم.

ا من  اأن يظل ال�شيد جزءًا مهمًّ اأواًل، بالنظر اإىل االفتقار اإىل �شبل ك�شب عي�ض مناف�شة، من املرجح 
�شبل ك�شب العي�ض لدى العديد من النا�ض يف املناطق الريفية يف اأفريقيا. وُيعتب حلم الِفَيلة من اللحوم 
التقليدية واملرغوبة ب�شدة وذات قيمة نقدية كبرية، حتى يف املناطق الفقرية. وفيما يخ�ض اجلماعات 
الذخرية  يف  اال�شتثمار  على  عائدًا  تدرُّ  التي  احليوانات  فاإن  الرحل،  والرعاة  امل�شروعة  غري  امل�شلحة 
ي�شكلون خطورة على  الذين  الِفَيلة من اجلريان  فاإن  اإىل ذلك،  واإ�شافًة  الفيلة قليلة جدًا.  اأف�شل من 
املجتمعات املحلية الزراعية، حيث تت�شبب يف اإحلاق ال�شرر باملحا�شيل وتت�شم بقدرتها الكبرية على قتل 
الب�شر. وب�شرف النظر عما يحدث يف �شوق العاج العاملية، يبدو من املرجح اأن �شيد الِفَيلة �شي�شتمر، ما 

مل ُتتخذ تدابري قوية ملنع هذا النوع من ال�شيد.

ثانيًا، كون املرء �شيادًا يرتبط مبا هو اأكرث من جمرد احل�شول على دخل. ذلك اأن لل�شيد قيمته كتقليد 
ثقافي، وهو مينح االإح�شا�ض بالهوية. وقد عبَّ من اأُجريت معهم مقابلت عن هذا ال�شعور، بل ويبدو 
اأنه اأ�شد يف اأو�شاط ال�شودانيني الذين اأفيد باأنهم �شافروا مئات الكيلومرتات اإىل اجلنوب من احلدود 
ال�شودانية، واأم�شوا �شهورًا يف منطقة م�شروع �شينكو بحثًا عن الِفَيلة القليلة املتبقية. وال ميكن اأن تكون 
االعتبارات االقت�شادية غالبة بالن�شبة اإىل من ي�شتثمرون هذا القدر الكبري من املجهود لقاء هذا العائد 
الزهيد. وقد اأفاد ممار�شو ال�شيد غري امل�شروع املحليون باأن ال�شودانيني كانوا ي�شطادون م�شتخدمني 
الع�شرين، يف وقت  القرن  الثمانينيات من  اأواخر  التقليدية حتى عهد قريب، وحتديدًا حتى  االأ�شلحة 
كانت فيه احلرب االأهلية ال�شودانية الثانية تدور رحاها على قدم و�شاق وكانت االأ�شلحة االآلية متاحة 

على االأرجح. ومن غري املحتمل اأن يتاأثر التزام هوؤالء النا�ض ب�شيد الِفَيلة باأ�شعار العاج.

ا الإثبات �شجاعتهم وبراعتهم.  وعلى نطاق اأو�شع، ُيعتب ال�شيد طريقة للرجال امل�شت�شعفني اقت�شاديًّ
الزيادة  اإن  بل  املفت�شية،  عنا�شر  جتاهل  على  معهم  مقابلت  اأُجريت  الذين  االأ�شخا�ض  اأجمع  وقد 
الهام�شية يف اخلطر الذي متثله اأجهزة اإنفاذ القانون قد توؤدي اإىل زيادة جاذبية ال�شيد. ولكن، كما 
يت�شح من املقابلت، فاإن التهديد االأمني احلقيقي من النوع الذي ي�شكله ال�شودانيون امل�شلحون اأو جي�ض 
ال�شيد غري  اإىل ممار�شي  بالن�شبة  يوجد  ال�شدد،  قويًّا. ويف هذا  رادعًا  بالفعل  للمقاومة ميثل  الرب 

امل�شروع فرق وا�شح بني ال�شجاعة والتهور.

والتقاليد تتغري، بطبيعة احلال، فقد اأفاد اأحد ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع باأن ال�شباب اأ�شبحوا اأكرث 
اهتمامًا بالوظائف، وخ�شو�شًا بالطفرة االأخرية يف التعدين احِلَريف، مقارنًة بال�شيد. وكما هي احلال 
يف بقية اأنحاء العامل، فاإن اأفريقيا اآخذة يف التح�شر ب�شرعة، بحيث ُيحتمل اأن يبادر من ي�شتطيع اإىل 
مغادرة املناطق النائية التي جتوبها الِفَيلة. ويف جمهورية اأفريقيا الو�شطى، تنطوي احلرب االأهلية على 
اإمكانيات حمدودة من حيث الهجرة، بيد اأن ال�شلم يف العا�شمة �شيعزز على االأرجح الهجرة من اأي 

منطقة يهددها جي�ض الرب للمقاومة اأو غريه من املتمردين.
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ويبنيِّ توغل الرعاة يف منطقة كانت حتظى باحلماية من تاأثري الرعي ب�شبب انت�شار ذبابة الت�شي ت�شي 
فيها الت�شارب امل�شتمر بني االعتبارات البيئية واالإمنائية. وترعى الوكاالت الدولية تطعيم مئات االآالف 
من املا�شية. وقد كان لذلك التدخل نتيجة غري مق�شودة متثلت يف تو�شيع نطاق مرعى احليوانات عب 
احلدود، مع ما قد يكون لذلك من اآثار خطرية على االأمن والبيئة على حد �شواء. ومل يتوقع �شوى قليلني 
ما �شيكون حلملة التطعيم من اأثر على االأحياء البية، بيد اأن تلك االختلالت يف امليزانني ال�شيا�شي 
واالإيكولوجي تف�شي، كما هو متوقع، اإىل فائزين وخا�شرين. وينبغي اأن تخ�شع تدخلت املجتمع الدويل، 
قبل تنفيذها، اإىل تقييم كامل، مع مراعاة جمموعة من االآثار املحتملة، واإال فاإن هناك خطرًا يتمثل يف 

اإحلاق الكثري من ال�شرر غري املق�شود.

ت�شور اجلماعات  البية  باالأحياء  املتعلقة  ال�شراعات واجلرائم  ب�شاأن  املهيمنة  الرواية  فاإن  واأخريًا، 
امل�شلحة غري القانونية باعتبارها م�شاهمني رئي�شيني يف فقدان االأنواع، يف حني ك�شفت املقابلت االأدوار 
املت�شاربة التي ميكن للمقاتلني اأن ي�شطلعوا بها كمفرت�شني للأحياء البية وكحماة لها على ال�شواء. 
وعلى الرغم من اأن اجليو�ض املتجولة ميكن اأن تت�شبب يف قدر كبري من االأ�شرار البيئية، فاإن باإمكانها 
اأي�شًا احلفاظ على الطابع البي للمناطق البية، عن طريق ردع اال�شتغلل الر�شمي وغري الر�شمي 
للموارد. وقد اأو�شح ممار�شو ال�شيد غري امل�شروع املحليون الذين اأُجريت معهم مقابلت اأنه يف حال 
غياب التهديد الذي ت�شكله اجلماعات امل�شلحة، فاإنهم �شيعودون اإىل االأدغال، ليطلقوا النار على الِفَيلة 

التي خلَّفها املقاتلون.

اإعادة النظر يف ا�شرتاتيجيات حماية  اأن تدفع على االأقل �شوب نوع من  وينبغي لنتائج هذه الدرا�شة 
الِفَيلة التي ينح�شر تركيزها على املراحل اللحقة. فعندما ُي�شبط كيلوغرام من الكوكايني، فاإن هذا 
رات، فاإن االعرتا�ض يعرقل، ويوؤمل اأن  يعني اأن كيلوغرامًا من هذه املادة لن ُي�شتهلك. ويف حالة املخدِّ
يردع اأي�شًا. بيد اأن هذا ال ينطبق بال�شرورة يف حالة االأحياء البية. فاإذا كان الهدف هو حماية الِفَيلة، 
ال يوجد بديل عن اال�شتثمار يف تدابري احلماية املحلية، بغ�ض النظر عما تنطوي عليه تلك التدخلت 

من م�شقة و�شعوبة.
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التجارة غري امل�شروعة يف قرن اخلرتيت يف "ين خي"، فييت نام
�شارة �شتونر، وبولني فريهيج، وميكي يون وو*

خال�شة

تخدم قرية "ين خي" يف فييت نام ال�شياح املهتمني اأ�شا�شًا بِقَطع الزينة امل�شنوعة من قرن اخلرتيت، 
بداًل من اهتمامهم بالعلج باالأدوية. وا�شتنادًا اإىل اجلمع امليداين الأ�شعار البيع، خل�شت البحوث اإىل 
اأن متو�شط �شعر القرن اخلام اأقل بكثري مما ُيبلَّغ عنه عادًة: نحو 000 26 دوالر للكيلوغرام، بداًل من 
ال�شعر امل�شار اإليه على نطاق وا�شع، وهو 000 60 دوالر. ومن غري الوا�شح ما اإذا كان هذا الفرق ميثل 
اجتاهًا تنازليًّا يف اأ�شعار القرن اأو اأنه جمرد جت�شيد الدعاءات مبالغ فيها اأطلقت يف املا�شي. فاإذا كان 
ا اأن يوفر حافزًا الرتكاب  االحتمال الثاين هو املنطبق، فهو مدعاة للقلق، الأن ت�شخيم القيمة ميكنه فعليًّ
مزيد من اجلرائم املتعلقة باالأحياء البية. وتو�شل البحث اأي�شًا اإىل حدوث انخفا�ض اآخر يف االأ�شعار 
الطلب.  فاق  رمبا  العر�ض  باأن  يوحي  دوالر، مما   1٨  000 نحو  اإىل  الر�شد،  من  26 �شهرًا  مدى  على 

وقد ي�شكل هذا اأنباء طيبة فيما يخ�ض اخلرتيت، على االأقل يف االأجل القريب. 

الكلمات الرئي�شية: قرن اخلرتيت، التجارة غري امل�شروعة، �شوق االأحياء البية، املبيعات، فييت نام

مة مقدِّ
اأفاد �شحافيون منذ وقت مبكر، وحتديدًا منذ عام 2012، باأن "ين خي"، وهي اإحدى القرى الواقعة 
ى كذلك وحيد  اإىل اجلنوب مبا�شرًة من هانوي، ُتَعدُّ مركزًا رئي�شيًّا لتجهيز وبيع قرن اخلرتيت ]وي�شمَّ
القرن والكركدن[ والعاج والنمور واأم قرفة والبوقري ]اأو اأبو قرن[ ذي اخلوذة. وت�شتند املقالة الواردة 
البية يف  احلياة  العدالة حلماية  املفتوحة هذه جلنُة  البية  االأحياء  �شوق  اأجرته يف  بحث  اإىل   اأدناه 

عامْي 201٥ و2016.

مة خ�شي�شًا للزبائن ال�شينيني اأ�شا�شًا، حيث تتوىل  وتت�شم �شوق "ين خي" للأحياء البية بكونها م�شمَّ
املتاجر االأكب حجمًا تهريب املنتجات اإىل ال�شني. وي�شتخدم التجار الفييتناميون امل�شطلحات ال�شينية 
فيما يتعلق بالتجارة غري امل�شروعة—في�شار اإىل قرن اخلرتيت يف كثري من االأحيان مب�شطلح "هي هوه" 
)املنتج االأ�شود(، بينما ُيعرف العاج با�شم "باي هوه" )املنتج االأبي�ض(—وُتقيَّم االأ�شعار اأ�شا�شًا بالرمنينب ي 
ي املدفوعات لقاء منتجات االأحياء  ال�شيني. وقد تبني اأن التجار ي�شتخدمون ح�شابات م�شرفية �شينية لتلقِّ
ر حركة التدفقات املالية غري امل�شروعة الكبرية احلجم. واإ�شافًة اإىل ذلك، الحظنا اجتاهًا  البية، مبا يي�شِّ
نا�شئًا يتمثل يف ا�شتخدام امل�شرتين ال�شينيني ”WeChat Wallet“، وهو تطبيق للدفع �شمن خدمة الر�شائل 

الفورية ال�شينية ”WeChat“، لل�شداد للموردين الفييتناميني لقاء ال�شلع امل�شرتاة.
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وكانت هناك موؤ�شرات وا�شحة على الف�شاد، ومنها ما يلي:

املحلية  احلكومتني  موظفي  اإىل  خي"  "ين  يف  التجار  من  تقدميها  عن  املبلَّغ    الر�شى 
واالإقليمية ل�شمان توفري احلماية.

 ر�شو موظفي اجلمارك الفييتنامية لتمكني تهريب منتجات االأحياء البية اإىل ال�شني.

ط لها من جانب ال�شرطة.  اإظهار التجار معرفة م�شبقة بعمليات التفتي�ض املخطَّ

وخلل التحقيق الذي ا�شتمر ملدة عام، لوحظ عر�ض كميات كبرية من قرن اخلرتيت والعاج والنمور 
اخلام  اخلرتيت  قرن  كمية  وبلغت  للبيع.  البية  االأحياء  من  م�شروعة  غري  اأخرى  ومنتجات  واأجزاء 

واملعاَلج وحدها 061 1 كيلوغرامًا، بقيمة تقديرية بلغت ٤2.7 مليون دوالر.

املنهجية

االأول/ وت�شرين  واأيلول/�شبتمب  نام، يف متوز/يوليه  فييت  �شرية يف  ب�شتة حتقيقات ميدانية  ا�شُطلع 
اآذار/مار�ض وحزيران/يونيه وت�شرين االأول/اأكتوبر من عام 2016، على  اأكتوبر من عام 201٥، ويف 
 .201٥ عام  من  االأول/اأكتوبر  وت�شرين  اأيلول/�شبتمب  يف  ال�شني  يف  اآخر  حتقيق  واأُجري  التوايل. 
وا�شُتخدمت معدات ت�شجيل �شرية جلمع االأدلة عن املبيعات غري امل�شروعة والتن�شت على املحادثات 
مع التجار. وحاكت جلنة العدالة حلماية احلياة البية املمار�شات التجارية التي الحظتها، وا�شتخدمت 

حمققني �شينيني انتحلوا �شفة م�شرتين حمتملني من ال�شني.

واإ�شافًة اإىل ذلك، ُر�شد ٣6 ح�شابًا على في�شبوك و27 ح�شابًا على WeChat لك�شف االإعلنات واملبيعات 
بني  ال�شلت  لتحديد  امل�شادر  هذه  ا�شُتخدمت  كما  البية.  االأحياء  ملنتجات  املحتملة  القانونية  غري 
 WeChat تطبيق  عب  رئي�شيني  جتار  مع  حوارات  واأُجريت  حياتهم.  اأ�شاليب  على  والتعرف  التجار 

ار امل�شتخدمة وال�شلع املعرو�شة للبيع. للح�شول على االأدلة، مبا يف ذلك ما يتعلق باأ�شاليب االجتِّ

"ين خي"

االأ�شر  اأ�شرة )تقدير عام 2016(. ويعمل معظم تلك  نة من نحو 600  "ين خي" عبارة عن قرية مكوَّ

موؤكدة ٣٣ فردًا على  املحققون ب�شفة  التقليدية. ويف عام 201٥، حدد  اليدوية  ال�شناعات  يف قطاع 
و�شائط التوا�شل االجتماعي ويف �شوق االأحياء البية يف "ين خي" ممن ي�شتخدمون ال�شوق للنخراط 
يف جتارة غري م�شروعة. ويف عام 2016، ا�شتمر ن�شاط 1٤ فردًا من اأولئك االأفراد الـ٣٣، وُحدد 1٨ فردًا 
اإ�شافيني. وعلى الرغم من احتمال �شلوع اأفراد اآخرين كثريين اأي�شًا، ميكننا اخللو�ض اإىل اأن ما ال يقل 
عن ٥1 فردًا كانوا ي�شتخدمون ال�شوق للم�شاركة يف اجلرائم املتعلقة باالأحياء البية، وهو ما يوؤكد اأهمية 

ال�شوق بالن�شبة اإىل القرية.
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اأحجام  تباين كبري يف  الرغم من وجود  البية، على  االأحياء  دين من جتار  النا�ض املحدَّ وكان معظم 
ونطاقات االأنواع التي يتاجرون بها، وكذلك يف مدى ا�شتخدامهم لو�شائط التوا�شل االجتماعي. وكان 
اخلم�شة  ال�شينيون  املرتجمون  وكان  �شابه.  وما  جملة،  وو�شطاء  و�شعاة  كمرتجمني  يعملون  اآخرون 
دون عبارة عن ن�شاء فييتناميات عادًة ما ي�شحنب الزبائن ال�شينيني اإىل القرية. وُحددت االأ�شعار  املحدَّ
اليومية للمرتجمني بواقع 1٥0 رينمينبيًّا، اأو ما يعادل 22 دوالرًا. ويكت�شي املرتجمون اأهمية حا�شمة يف 
متكني التجارة، حيث اإنهم ي�شطلعون بدور املحاورين الرئي�شيني. وهم يرافقون العملء اإىل القرية، 

رون عقد االجتماعات لروؤية املنتجات، وي�شاعدون على التفاو�ض على االأ�شعار. ويي�شِّ

قرن  االأنواع، مبا يف ذلك  العديد من  متاأتية من  اأ�شنافًا  البية  االأحياء  منتجات  بيع  منافذ  وتعر�ض 
اخلرتيت والعاج وخ�شب الورد. وتطبق هذه املنافذ يف عملها عددًا من ال�شيا�شات املماثلة لتلك املتوخاة 

من املن�شاآت التجارية امل�شروعة، مبا يف ذلك ما يلي:

 تطبيق اخل�شومات املرتبطة باحلجم.

د مبا بني 20 و٣0 يف املائة(.  تطبيق �شيا�شة دفع العربون )عادة ما ُيحدَّ

 رد مبالغ ال�شحنات التي تعرت�شها اأجهزة اإنفاذ القانون.

 ا�شتخدام احل�شابات امل�شرفية الدولية.

واكُت�شفت جتارة اأكب حجمًا بكثري يف عام 2016 مقارنًة بعام 201٥، ولكن هذا ال ميكن تف�شريه على 
دين ب�شفتهم متاجرين باأحجام اأكب كانوا ُي�شتهدفون للمراقبة بعد التقييم  اأنه اجتاه حقيقي، الأن املحدَّ
االأويل. وبلغ اإجمايل القيمة النقدية من قرن اخلرتيت املتداول طوال التحقيق، �شواء يف �شكله اخلام اأو 
ع، 000 700 ٤2 دوالر، منها مبلغ ٤1٣ 009 ٤ دوالرًا )9 يف املائة( لوحظ يف عام 201٥،  كمنتج ُم�شنَّ
ومبلغ ٥٨7 690 ٣٨ دوالرًا )91 يف املائة( يف عام 2016. ويف املقابل، وجد املحققون اأن بع�ض التجار 
عن  توقفوا  االأوىل  الفرتة  يف  في�شبوك  اأو   WeChat ح�شابات  طريق  عن  يتاجرون  اأنهم  لوحظ  الذين 
ذلك على ما يبدو اأثناء املراقبة اللحقة. ومل تتم يف عام 2016 زيارة العديد من االأماكن املحددة يف 

عام 201٥، وقد تكون املتاجرة عب تلك املواقع ال تزال جارية.

وُوجد اأن WeChat )٥1 يف املائة( وفي�شبوك )20 يف املائة( هما من�شتا التوا�شل االجتماعي املف�شلتان 
من اأجل ممار�شة التجارة غري امل�شروعة يف االأحياء البية. وعلى الرغم من اأن عددًا اأقل من املعنيني 
وا�شحًا  تف�شيًل  اأبدوا  اآخرين  فاإن  منتجاتهم،  عن  للإعلن  املائة(  يف   10( املن�شتني  كلتا  ا�شتخدم 
الإحداهما دون االأخرى. وقد ي�شري ذلك اإىل اجلمهور امل�شتهدف، بالنظر اإىل اأن في�شبوك ال يتوافر يف 
َق ما ال يقل عن ٣00 ٨  ال�شني واأن WeChat من�شة �شينية. وعب من�شة WeChat، على مدى �شنة، ُوثِّ
�شورة ملنتجات اأحياء برية معرو�شة للبيع على نحو غري قانوين. وي�شري حتليل تقديرات االأرباح املتاأتية 
عب WeChat وفي�شبوك اإىل اأن تلبية طلبات الزبائن ال�شينيني تدرُّ على االأرجح عائدات اأعلى من تلك 

رها تلبية طلبات الزبائن املحليني. التي تدُّ
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الكميات والأ�شعار
ار مبا يزن نحو 061 1 كيلوغرامًا من قرن اخلرتيت، اخلام واملعاَلج  طوال جممل التحقيق، لوحظ االجتِّ
 1  000 نحو  ا كان  ولـمَّ  

)1(.)1 اجلدول  )انظر  خرتيتًا  و٥79   ٤01 بني  ما  قتل  يعني  مبا  ال�شواء،  على 
اأقل بكثري  خرتيت تعر�ض ملمار�شة ال�شيد غري امل�شروع �شنويًّا يف ال�شنوات االأخرية، وكان هذا العدد 
َر اإجمايل القيمة النقدية  قبل عام 201٣، ميكننا اخللو�ض اإىل اأن �شوق "ين خي" كبرية احلجم. وُقدِّ
الأجزاء ومنتجات قرن اخلرتيت تلك مببلغ 000 700 ٤2 دوالر. وعلى الرغم من اأن هوام�ض الربح غري 
دين وحجم القرية نف�شها. معروفة، فاإن املبلغ املعني �شخم بالنظر اإىل العدد املحدود من التجار املحدَّ

اجلدول ١-  اإجمايل القيمة النقدية للقرون واملنتجات القرنية وعدد اخلراتيت التقديري

نوع ال�شلعة
رةعدد اخلراتيت املت�شررة القيمة املقدَّ

االأق�شىاالأدنى
)بالدونغ 
الفيتنامي(

)بدوالرات 
الواليات املتحدة(

٣٥617٨٣٥6 من القرون وروؤو�ض القرون
9٥2 ٤00 000٤2 700 000

22٣22٣املنتجات املجهزة
٤01٥79  

ويقدم  نف�شها.  القرون  وكذلك  للبيع،  اخلرتيت  قرن  منتجات  من  خمتلفة  عديدة  اأنواع  ُعر�شت  وقد 
اجلدول 2 ملحة عامة عن نوع وعدد املنتجات التي لوحظ ب�شكل مبا�شر عر�شها للبيع، وي�شلط ال�شوء 
على انت�شار امل�شنوعات اليدوية ومنتجات املجوهرات التي يجري تداولها. ومتثل اخلرزات امل�شنوعة 

من قرن اخلرتيت اأكرث االأ�شناف امللَحظ عر�شها للبيع.

االأ�شيع  واملبلغ  نام.  اأ�شعار قرن اخلرتيت اخلام يف فييت  ارتفاع  اإىل  االإعلمية عادًة  التقارير  وت�شري 
 مما ي�شتحق املقارنة باأ�شعار الذهب. ومع ذلك، مل تلَحظ تلك 

ذكرًا هو 000 6٥ دوالر للكيلوغرام،)2(
االأ�شعار اأثناء التحقيقات. 

)1(ا�شُتخدم احل�شاب التايل:

الناحية  فمن  ولذا  االأمامية،  القرون  �شوى  يلَحظ  مل   ،201٥ عام  حتقيق  يف  اخلام،  القرن  يخ�ض  فيما    - 
االإح�شائية، اعُتب اأن القرن اأو راأ�ض القرن الواحد ميثل خرتيتًا واحدًا. واأثناء حتقيق عام 2016، لوحظت عدة 
قرون خلفية اإ�شافًة اإىل القرون االأمامية. ولذلك، من الناحية االإح�شائية، اعُتب اأن القرن اأو راأ�ض القرن الواحد 

ميثل ما بني ن�شف خرتيت وخرتيتًا واحدًا.
َم  ُق�شِّ  -  فيما يخ�ض املنتجات القرنية املعاجَلة، من اأجل احل�شول على العدد املعادل من اخلراتيت املقتولة، 

ل على 2 كيلوغرام، وهو متو�شط وزن قرون اخلرتيت امللَحظة يف هذا التحقيق. الوزن االإجمايل امل�شجَّ
 Achim Steiner, “Putting a stop to global environmental crime has become an :2(انظر، على �شبيل املثال(

.imperative”, UN Chronicle, vol. LI, No. 2 (September 2014)
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اجلدول ٢-  نوع وعدد اأجزاء ومنتجات قرن اخلرتيت املعرو�شة للبيع)3(

القرون الكاملة
وروؤو�ض القرون 

)قطع(
اخللخيل

)قطع(
االأ�شاور
)قطع(

القلدات
)قطع(

اخلرزات
)قطع(

ق�شعات 
وكوؤو�ض ال�شرب 

)قطع(
البواقي 

)بالكيلوغرام(
201٥٤1٤٣791٨٣٥1٤1٣91٥.6
2016٣1٥7٣٨٤٥11 ٥9٥9 609960109.0

٠٩٩١٢4.٦ ١٢3١ 77٨١٠ 3٥٦7٨١٥3٠١املجموع

ويف كل مرة جُتمع فيها البيانات، كانت االأ�شعار توؤَخذ من ثمانية بائعني على االأقل يف ما ال يقل عن �شبعة 
الواحد من  للكيلوغرام  ال�شعر املح�شوب  ال�شواء. وكان متو�شط  "ين خي" وخارجها على  مواقع داخل 
قرن اخلرتيت اخلام يبلغ 6٥٣ 26 دوالرًا، اأو اأقل من ن�شف الرقم الذي ي�شيع ذكره يف و�شائط االإعلم. 
اأما قرن اخلرتيت امل�شغول فقد كان اأغلى �شعرًا، حيث بلغ متو�شطه 6٨٥ 7٤ دوالرًا للكيلوغرام الواحد 
فيما يخ�ض اخللخيل اأو االأ�شاور اأو اخلرزات اأو القلدات، و٥00 6٥ دوالر للكيلوغرام الواحد لكوؤو�ض 

ال�شرب )مبا يف ذلك االأغطية(.

وخلل  نف�شها.  املنهجية  با�شتخدام  امل�شتمر  للر�شد  االأ�شعار  خ�شعت  االأويل،  التحقيق  اأعقاب  ويف 
عامني، ُجمعت بيانات االأ�شعار فيما يخ�ض قرن اخلرتيت اخلام على وجه التحديد. وما بني جمموعة 
ل عليها يف  ل عليها يف متوز/يوليه 201٥ حتى اأحدث جمموعة بيانات متح�شَّ البيانات االأوىل املتح�شَّ
ني�شان/اأبريل 2017، يبدو اأن �شعر قرن اخلرتيت اخلام تراجع بن�شبة ٣9 يف املائة )٥00 10 دوالر( 

)انظر ال�شكل االأول(. وال تزال اأ�شباب هذا االجتاه التنازيل غري وا�شحة.

 ال�شكل الأول-  اأ�شعار قرن اخلرتيت اخلام بدولرات الوليات املتحدة 
)متوز/يوليه ٢٠١٥ اإىل ني�شان/اأبريل ٢٠١7(

ن اأ�شاليب التحقيق ولي�ض عن الزيادة  )٣(ُيحتمل اأن تكون الزيادة يف الكميات امل�شجلة يف عام 2016 ناجمة عن حت�شُّ

يف التجارة.

٣0 000

2٥ 000

20 000

1٥ 000

10 000

٥ 000

0
١7 اأيلول/

�شبتمرب
١7 حزيران/

يونيه
١7 اآذار/
مار�ص

١٦ ت�شرين 
الثاين/
نوفمرب

١٦ اآب/
اأغ�شط�ص

١٦ اأيار/
مايو

١٦ كانون 
الثاين/

يناير

١٥ ت�شرين
الأول/
اأكتوبر

١٥ متوز/
يوليه

١٥ ني�شان/
اأبريل
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املادة  كانت  اإذا  م�شلًِّل  االأ�شعار  متو�شط  يكون  اأن  ميكن  الفيل،  عاج  يخ�ض  فيما  احلال  هي  وكما 
م�شتخدمة للأغرا�ض الفنية، على اعتبار اأن هناك عوامل خمتلفة توؤثر على نوعية املنتج. اأواًل، تختلف 
املنت�شف  قرن اخلرتيت من  ُقِطَع جزء من  فاإذا  الراأ�ض.  اإىل  القاعدة  ولونه من  قرن اخلرتيت  بنية 
القرن م�شغوطًا،  راأ�ض  يكون  املقابل،  �شبه �شفاف. ويف  برتقايل  بوهج  يت�شم  فاإنه  ال�شوء  و�ُشلِّط عليه 



ويكاد يكون اأ�شود اللون، وتكون املادة اأمنت بكثري من قاعدة القرن.)٤(

وميكن للون والكثافة اأن يوؤثرا على ال�شعر. وب�شفة عامة، كلما زاد �شواد القرن زادت قيمته. واجلزء 
االأثمن هو اللب، وي�شار اإليه اأحيانًا با�شم "اللحم"، حيث يكون �شواده اأحلك، ثم يخبو تدريجيًّا ويتحول 
ال�شطح.  نحو  ومتعاقبة  املركز  متحدة  حلقات  يف  واالأبي�ض،  بل  واالأ�شفر،  واالأحمر  البن ي  اللون  اإىل 

والراأ�ض هو اجلزء االأثمن من القرن الأنه اجلزء الذي ُيعتقد اأن طاقة اخلرتيت ترتكز فيه.

ومن الناحية التاريخية، ُيعتب اأن قرن اخلرتيت االآ�شيوي يت�شل بعن�شر النار، ومن ثمَّ فهو اأقوى واأكرث 
فعالية للأغرا�ض الطبية مقارنًة بقرن اخلرتيت االأفريقي، الذي ُينظر اإليه باعتباره ميثل عن�شر املاء. 
خل�شت  عام 1991،  يف  وحتى  االآ�شيوي.  اخلرتيت  قرن  منتجات  قيمة  الن�شبية  الندرة  تعزز  واليوم، 
�شعر  اأن  اإىل  ال�شينية  تايوان  مقاطعة  يف  اخلرتيت  قرن  من  املخزونات  ب�شاأن  ا�شتق�شائية  درا�شة 
بواقع  تتفاوت  التجزئة  اأ�شعار  واأن  االأفريقية،  القرون  �شعر  من  مرة   29 بواقع  اأعلى  االآ�شيوية  القرون 
مل  اأو  حمدود  نطاق  على  اأ�شري  املذكور،  البحث  وخلل   

لذلك.)٥( نتيجة  اأمثال  وت�شعة  خم�شة  بني  ما 
اأواًل، التحقيق  اأن يكون لذلك �شببان.  ا�شُتمد منه القرن. وميكن  اإىل نوع اخلرتيت الذي  ُي�َشر مطلقًا 
قرون  من  اأقل  عدد  هناك  وكان  املذكورة،  اال�شتق�شائية  الدرا�شة  من  عامًا   2٥ بعد  اأُجري  الراهن 
من  املنتجات  ندرة  االأخرية  التحقيقات  اأظهرت  وثانيًا،  الوقت.  ذلك  يف  املتداولة  االآ�شيوي  اخلرتيت 
 قرن اخلرتيت املتاَجر بها لل�شتخدام الطبي، ومن ثمَّ فاإن اأي طلب على قرن "النار" اأو اأي تف�شيل له 

ال ُيعتد بهما.

ار والف�شاد التِّ
اإىل عناوين يف ال�شني. ومن  التو�شيل  التجار خدمات  اإىل بيع منتجات قرن اخلرتيت، يقدم  اإ�شافًة 
الوجهات التي يكرث اإمدادها مقاطعة غوانغ �شي ال�شينية، وخ�شو�شًا البلدتني احلدوديتني بينغ �شيانغ 
)التي كثريًا ما ي�شار اإليها با�شم بوزاي( ودونغ �شينغ. وجُتاِور دونغ �شينغ البلدة احلدودية الفييتنامية 

بة. مونغ كاي، وهي معروفة جيدًا كنقطة عبور للأحياء البية املهرَّ

 Richard Emslie and Martin Brooks, African Rhino: Status Survey and Conservation Action Plan)٤(

 (Gland, Switzerland, and Cambridge, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, International
.Union for Conservation of Nature, 1999)

)٥(املرجع نف�شه.
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وعندما ُي�شاأل التجار عن التو�شيل اإىل مقاطعات اأخرى يف ال�شني، فاإنهم اإما يعر�شون االإحاالت اإىل 
جهات اأخرى اأو يعزفون عن مناق�شة هذه امل�شاألة.

مب�شوؤولني  ات�شاالت  على  تعتمد  خدماتهم  باأن  يوحي  التو�شيل  نقاط  لبع�ض  ال�شديد  التف�شيل  وهذا 
فا�شدين حمددين ملراقبة احلدود. والحظ املحققون اأن خدمات التو�شيل مهمة بالن�شبة اإىل الزبائن 
ال�شينيني. ومن املثري للف�شول عدم عر�ض التو�شيل مطلقًا اإىل مقاطعة يونان، وذلك على الرغم من 
اأنها اأي�شًا متاخمة حلدود فييت نام. وتتباين الر�شوم املطلوبة تبعًا للوجهة، حيث يبلغ متو�شطها ٣٥7 
دوالرًا للكيلوغرام الواحد اإىل بينغ�شيانغ، على احلدود، و٨9٣ دوالرًا اإىل مقاطعة فوجيان التي توجد 

يف موقع اأبعد.

واإ�شافًة اإىل الف�شاد يف مراقبة احلدود، اأ�شار اخلا�شعون للتحقيق اإىل اأن ف�شاد ال�شرطة املحلية اأمر 
اأ�شا�شي يف منوذجهم التجاري. فعلى �شبيل املثال، بعد حملة اأمنية، احتفل اأحد التجار فعليًّا باالعتقاالت 
�ض لها مناف�شوه. وناق�ض و�شيط رئي�شي حملة االعتقاالت االأخرية ملعنيني اآخرين يف "ين خي"  التي تعرَّ
البيئات  االأعمال. وبخلف  بالفائدة على  �شيعود  االأمر  باأن  واأفاد  �شريني،  اجتماع مع حمققني  خلل 
االأخرى، حيث ُينظر اإىل اإجراءات اإنفاذ القانون باعتبارها تهديدًا للمجرم، يف البيئة الفا�شدة، ُينظر 

رًا اأ�شا�شيًّا للجرمية. اإىل تلك االإجراءات باعتبارها مي�شِّ

االعتقاالت جيدة. فهي تعني قدرًا اأقل من املناف�شة! املخرب:   
جلنة العدالة حلماية احلياة الربية:  هذا يعني اأنك حت�شل على املزيد من االأعمال 

التجارية.
الكثري من النا�ض يقومون بذلك االآن. املخرب:   
هل اأُلقي القب�ض عليك يف فييت نام؟ جلنة العدالة حلماية احلياة الربية: 

ال. املخرب:   
مل ُيقب�ض عليك. جلنة العدالة حلماية احلياة الربية: 

. ات�شاالتي يف فييت نام جيدة. لن ُيلقى القب�ض عليَّ املخرب:   
ا؟ لديك ات�شاالت جيدة بال�شرطة؟ حقًّ جلنة العدالة حلماية احلياة الربية: 

نعم. املخرب:   
جلنة العدالة حلماية احلياة الربية:  اأ�شمع اأنهم األقوا القب�ض على بع�ض االأ�شخا�ض. مل 

تكن ات�شاالتهم بنف�ض اجلودة.
اإنهم يلقون القب�ض على �شغار التجار. املخرب:   

اأهمية "ين خي"
ال�شوق. ومع  التعميم انطلقًا مما قد ال يكون �شوى اجلزء االأبرز واالأي�شر و�شواًل من  من املهم عدم 
كان معرو�شًا  الذي  الهائل من قرن اخلرتيت  ب�شبب احلجم  بامللحظة  "ين خي" جديرة  فاإن  ذلك، 
ار بها.  خلل فرتة الر�شد. وقد اأظهرت التحقيقات اأن قرون ما ال يقل عن ٤00 خرتيت كان يجري االجتِّ
ويعادل ذلك اأكرث من عدد اخلراتيت املوجودة على امل�شتوى الوطني يف كل مكان با�شتثناء اأربع دول يف 
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اأفريقيا، وما يقرب من ن�شف العدد الذي مياَر�ض عليه ال�شيد غري امل�شروع �شنويًّا يف ال�شنوات االأخرية. 
بامللحظة  جديرة  اخلرتيت  قرن  من  امل�شنوعة  واملجوهرات  الفنية  للأعمال  خي"  "ين  �شوق  وُتعتب 
ب�شبب تركيزها على الزبائن ال�شينيني. وعلى الرغم من اأن فييت نام ُتفهم على اأنها مق�شد رئي�شي 
لقرن اخلرتيت، فمن الوا�شح اأي�شًا اأنها منطقة عبور بالغة االأهمية للمنتجات التي تكون ال�شني وجهتها 
النهائية. ومن بني ال�شور املن�شورة على من�شة WeChat، وعددها اأكرث من 000 ٨ �شورة، التي وثَّقناها 
ا كان املحققون ال�شريون  اأثناء التحقيق، فاإن بواقي قرن اخلرتيت ظهرت يف اأقل من خم�ض �شور. ولـمَّ
قد  يكون  رمبا  ال�شوق  يف  فييتنامي  عن�شر  اأي  فاإن  ال�شيني،  العرق  من  الدرا�شة  الأغرا�ض  املوفدون 
 اأُهمل، وقد تكون العنا�شر ال�شينية ممثَّلة متثيًل مفرطًا. بيد اأن القيمة التقديرية للمنتجات املوثَّقة

اأن  ن�شبة كبرية من �شوق قرن اخلرتيت. وقد تبنيَّ  اأن ميثل  ُيحتمل  بلغت ٤2.7 مليون دوالر، وهو ما 
الغالبية العظمى من هذه الكمية ت�شتهدف املواطنني ال�شينيني.

ار وم�شاركة االأجانب يف اأفريقيا انطوت  وقد تكون البحوث التي اعتمدت على ا�شتعرا�ض الأمناط االجتِّ
على مبالغة الأهمية �شوق قرن اخلرتيت يف فييت نام نف�شها. ومن غري الوا�شح التوقيت الذي اأُن�شئت فيه 
ال�شوق املحلية وال�شوق يف ال�شني اأو كيفية تطور الو�شع مبرور الوقت. كما يظل من غري الوا�شح ما اإذا 
كان االنخفا�ض يف �شعر قرن اخلرتيت الذي لوحظ اأثناء اإعداد الدرا�شة يدل على اجتاه طويل االأجل. 

وت�شري االأدلة اإىل اأن ال�شعر كان عمومًا اأقل بكثري مما ي�شيع افرتا�شه.
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ُهج ال�شيا�شاتية املتناف�شة اإزاء اجلرائم املتعلقة   التوفيق بني النُّ
بالأحياء الربية

فاندا ِفلباب-براون*

خال�شة
االأحياء  حماية  جتاه  ُنُهجها  تبدو  جمموعات  ثلث  اإىل  ا  تقريبيًّ الطبيعة  حفظ  اأن�شار  تق�شيم  ميكن 
البية متناق�شة بع�شها مع بع�ض. ومييل النا�شطون يف جمال حقوق احليوان اإىل اعتماد نهج حترميي 
مبا�شر، يتمثل يف احلظر التام للتجارة يف االأنواع البية. وتدفع جمموعة تعار�ض هذا النهج باأن هذه 
الكائنات لن ُيكتب لها البقاء اإذا مل تخدم غر�شًا اقت�شاديًّا، واأن تنظيم التجارة الدولية اأمر اأ�شا�شي 
اأواًل، حيث ترف�ض ما تعتبه  من اأجل حماية الطبيعة. وت�شع جمموعة ثالثة متكني املجتمعات املحلية 
ُبعدًا ا�شتعماريًّا جديدًا يف خطاب حماية االأحياء البية. وترى الكاتبة اأن النهج ال�شيا�شاتي ال�شحيح 
رات غري امل�شروعة، على ال�شياق. ذلك اأنه ال ميكن اأن  الذي ينبغي اعتماده يتوقف، كما يف حالة املخدِّ
ار باالأحياء  يكون هناك طريق خمت�شر من اأجل فهم الديناميات اخلا�شة لكل واحد من تدفقات االجتِّ
البية، واأن الواقعية يجب اأن تتفوق على االأيديولوجيا اإذا اأردنا اأن يبقى لنا اأمل يف احلفاظ على االأنواع 

املعر�شة للخطر.
ار، التنظيم الرقابي الكلمات الرئي�شية: حفظ الطبيعة، احلماية، ال�شيا�شات، االجتِّ

مة مقدِّ
يعاين الكوكب حاليًّا من م�شتويات خطرية من خ�شارة االأنواع ترجع بدرجة كبرية اإىل املمار�شة الكثيفة 
لل�شيد غري امل�شروع. ومما يحفز ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع الطلب املتزايد ب�شدة على احليوانات 
والنباتات ومنتجات احلياة البية. ويفوق معدل انقرا�ض االأنواع االآن املتو�شط التاريخي باألف �شعف، 
اأن  االأمر  ي�شتحق  املناخ،  تغري  غرار  وعلى  �شنة.  مليون   6٥ قبل  الدينا�شورات  نفوق  منذ  االأ�شواأ  وهو 
ُينظر اإليه باعتباره كارثة اإيكولوجية عاملية ت�شتدعي اعتماد مبادرات �شيا�شاتية رفيعة امل�شتوى ملعاجلة 
اأ�شبابها الب�شرية. فاإ�شافًة اإىل فقدان التنوع البيولوجي غري القابل للإرجاع، متثل ممار�شة ال�شيد غري 
ار باالأحياء البية  ار باالأحياء البية تهديدات خطرية على ال�شحة العامة. ويرتبط االجتِّ امل�شروع واالجتِّ
وا�شتهلك حلوم احليوانات البية باأمرا�ض مثل املتلزمة التنف�شية احلادة الوخيمة )�شارز( وفريو�ض 
اأن  ار  لذلك االجتِّ العاملية. كما ميكن  االأوبئة  انت�شار  اأن يحفز  البية  باالأحياء  ار  اإيبوال. وميكن للجتِّ

 The Extinction املعنون  الكتاب  موؤلفة   )Vanda Felbab-Brown( ِفلباب-براون  فاندا  بروكينغز.  *موؤ�ش�شة 

ار باالأحياء البية وكيفية الت�شدي له(   Market: Wildlife Trafficking and How to Counter It )�شوق االنقرا�ض: االجتِّ
)Oxford, Oxford University Press, 2017(، الذي ت�شتند اإليه هذه املقالة.
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امل�شتوى املحلي  اقت�شادية على  يت�شبب يف خ�شائر  واأن  الغابات،  املعتمدة على  اأمن املجتمعات  �ض  يقوِّ
والوطني والعاملي، بل واأن يهدد االأمن القومي. ويف اإطار اإجراءات الت�شدي، تتبع احلكومات �شيا�شات 
للحفاظ على االأنواع ميكنها اأن تزيد من تقوي�ض االأمن الب�شري ب�شبب تقييدها الإمكانية و�شول الفئات 

ال�شكانية الفقرية اإىل املوارد الطبيعية التي تعتمد عليها يف ك�شب عي�شها االأ�شا�شي.

ار باالأحياء البية. وتوجد  ومع ذلك، ال يوجد توافق ُيذكر يف االآراء ب�شاأن اأف�شل ال�شبل ملكافحة االجتِّ
ثلث مدار�ض فكرية، كما اأن بع�ض تو�شياتها ال�شيا�شاتية تت�شم بالتناق�ض:

  تدعو املدر�شة الفكرية االأوىل، التي يتبناها العديد من املنظمات غري احلكومية البيئية 
اإىل جانب بع�ض علماء االأحياء املعنيني بحفظ الطبيعة، اإىل تكثيف، بل وع�شكرة، اإنفاذ 
والق�شاء على  امل�شروع،  ال�شيد غري  املفرو�شة على ممار�شي  العقوبات  وزيادة  القانون، 

التجارة القانونية يف االأحياء البية.

  ترى املدر�شة الفكرية الثانية، التي ت�شم العديد من االقت�شاديني يف جمال جتارة االأحياء 
اإىل  �شتوؤدي  اإجراءات احلظر  اأن  الطبيعة،  بحفظ  املعنيني  االأحياء  علماء  وبع�ض  البية 

مزيد من ممار�شات ال�شيد غري امل�شروع واأنه ينبغي من ثمَّ ال�شماح بالتجارة القانونية.

  تدعو املدر�شة الفكرية الثالثة اإىل تعزيز االإدارة املجتمعية للموارد الطبيعية. وهي تنظر 
بعني ال�شك اإىل احللول ال�شوقية، وترى يف الغالب اأن املجتمعات املحلية ينبغي اأن تكون لها 
�شلطة البت يف الكيفية التي ُتعاَمل بها املوارد الطبيعية املحلية، مبا يف ذلك ما اإذا كان 

ينبغي �شيد احليوانات واملتاجرة بها اأو حمايتها.

ول�شلبياتها  النظرية،  الناحية  من  ولوعودها  نهج،  لكل  واملعار�شة  املوؤيدة  للحجج  املنهجي  والتقييم 
 ومع ذلك، فاإن البحوث امليدانية يف اآ�شيا 

من الناحية العملية، يتجاوز نطاق هذه املقالة املقت�شبة.)1(
ار باالأحياء البية )وغري ذلك  واأمريكا اللتينية واأفريقيا ب�شاأن ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع واالجتِّ
من االأن�شطة االقت�شادية غري القانونية، من قبيل قطع االأ�شجار غري القانوين، والتعدين غري القانوين 
رات(، تعطينا فكرة تقريبية عن الكيفية التي يوؤثر بها كل واحد من هذه النُُّهج الثلثة  ار باملخدِّ واالجتِّ
على اجلهود الرامية اإىل حماية االأحياء البية وحفظ الطبيعة. وتتوا�شل املناق�شات ب�شاأن هذا املو�شوع 
اأخرى  اأي توافق يف االآراء، واإن مرَّ نحو 1٥ عامًا على بدء موجة كثيفة  بل هوادة، وال يبدو يف االأفق 
ار باالأحياء البية. وال يعزى هذا الغياب يف توافق االآراء اإىل  من ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع واالجتِّ
االختلفات االإيديولوجية والعواطف فح�شب، واإمنا اأي�شًا اإىل النتائج ال�شديدة االختلف التي تف�شي 
ار باالأحياء  اإليها هذه النُُّهج الثلثة. وعلى العموم، فاإن االإخفاقات تفوق النجاحات. ويتطلب قمع االجتِّ
البية جتريب ال�شيا�شات واإ�شفاء طابع املرونة عليها وتعديلها، رغم احلرج الذي قد يجده اأن�شار هذه 

املدار�ض الفكرية يف االإقرار بذلك. ذلك اأنه ال توجد �شيغة �شيا�شاتية �شحرية وحيدة.

.V. Felbab-Brown, The Extinction Market 1(للطلع على حتليل اأوفى، انظر(



التوفيق بني النُُّهج ال�سيا�ساتية املتناف�سة اإزاء اجلرائم املتعلقة بالأحياء الربية 27

املناق�سات املتعلقة بال�سيا�سات
وال�سيا�سات  للِفَيلة  امل�سروع  ال�سيد غري  ب�ساأن ممار�سة  الأخرية  الآونة  �سهدتها  التي  ال�سراعات  تنمُّ 
اأو�سع نطاقًا عن �سيا�سات يكون من �ساأنها احلد من ال�سيد غري امل�ستدام،  املتعلقة بالعاج عن بحث 
ار بالأحياء الربية. فما هي الظروف التي ينبغي  والت�سدي ملمار�سة ال�سيد غري امل�سروع، وقمع التِّ
حمدود  حظر  اأم  �سامل  حظر  هناك  يكون  اأن  ينبغي  هل  الربية؟  الأحياء  يف  التجارة  حظر  ظلها  يف 
وحمدد؟ ومتى توؤدي التجارة القانونية اإىل ا�ستدامة احلفاظ على احلياة الربية، اإذا كانت توؤدي اإليها 
ار  اأ�ساًل، ومتى ت�سجع على ال�سيد غري امل�ستدام وُتَعدُّ مبثابة غطاء ملمار�سة ال�سيد غري امل�سروع ولالتِّ
بالأحياء الربية؟ ومتى ميكن اإجبار املجتمعات املحلية على المتثال للوائح حفظ الأحياء الربية، وما 
كيفية ذلك، وما هي الظروف التي ت�ستوعب فيها تلك املجتمعات اللوائح ذات ال�سلة وتتبناها؟ وهل 

ر لها �سبل عي�ش بديلة؟ ينبغي اأن تكون لها م�سلحة اقت�سادية يف حفظ الطبيعة اأم ينبغي اأن ُتوفَّ

وبالنظر اإىل النهيار احلاد والنهائي للعديد من الأنواع، فاإن اأو�ساط حفظ احلياة الربية ت�سعى جاهدة 
هذه  وت�سعى  الظروف.  جميع  يف  للتطبيق  ت�سلح  �سيا�سات  و�سع  يف  تتمثل  �سحرية  حلول  اإيجاد  اإىل 
رات العاملية ومما حققته على مدى عقود من  الأو�ساط على نحو متزايد اإىل التعلم من �سيا�سات املخدِّ
جناح وما ُمنيت به من ف�سل. وهي ت�سعى بذلك اإىل اإثراء املناق�سات التي ل تزال، حالها يف ذلك حال 

رات، تت�سم بال�ستقطاب ال�سديد. املناق�سات ب�ساأن املخدِّ

احلكومية  غري  املنظمات  من  العديد  توؤيده  اتاه  وهو  الراهن،  الوقت  يف  ال�سيا�ساتي  التاه  ويتمثل 
غري  املنظمات  لبع�ش  فوفقًا   

ال�سرامة.)2( من  مبزيد  القانون  واإنفاذ  د  م�سدَّ حظر  فر�ش  يف  البيئية، 
احلكومية، ينبغي عدم ال�سماح بالتجارة القانونية يف الأحياء الربية ومنتجات احلياة الربية، وخا�سة 
اإذا كان ذلك ينطوي على قتل احليوانات الربية. ول يعرت�ش اآخرون على التجارة القانونية اإل يف ظل 
والعاج.  اخلرتيت  قرن  مبيعات  مثل  الربية،  بالأحياء  تتعلق  حمددة  �سلع  يخ�ش  وفيما  معينة  ظروف 
ويدعم بع�ش علماء الأحياء املعنيني بحماية الطبيعة النداءات الداعية اإىل زيادة درجة ال�سرامة يف 
اإنفاذ القانون اأكرث مما هي عليه. وكثريًا ما تدعم �سلطات اإنفاذ القانون هي اأي�سًا احلظر، لي�ش لكون 
ذلك يخدم ميزانياتها فح�سب )كما يزعم معار�سو احلظر يف بع�ش الأحيان(، بل اأي�سًا لأن التعاي�ش 
د الأمور اإىل حد كبري، لأن �سلطات اإنفاذ القانون �سيكون  بني التجارتني القانونية وغري القانونية يعقِّ
عليها فرز ما هو قانوين مما هو غري قانوين، وذلك لأن التجارة القانونية تنطوي على ثغرات ي�ستغلها 

التجار غري القانونيني.

 Nitin Sekar, “Legal trade backfired badly in 2008. So why try it again?” in )2(انظر، على �سبيل املثال، 

 “Debate: would a legal ivory trade save elephants or speed up the massacre?” The Guardian (London), 1
 Born Free Foundation and Species Survival Network, “Inconvenient but true: the unrelenting؛ وOctober 2016

ار الدويل  ”global trade in elephant ivory، تقرير اأُعد من اأجل الجتماع الرابع ع�سر ملوؤمتر الأطراف يف اتفاقية التِّ

باأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة بالنقرا�ش، الذي ُعقد يف لهاي يف الفرتة من ٣ اإىل ١٥ حزيران/يونيه 2٠٠٧؛ 
 Environmental Investigation Agency, “Stop stimulating demand! Let wildlife trade bans work”, 14 Marchو
 Daniel Stiles, “The ivory trade and elephant conservation”, :2013. ولالطالع على مناق�سة ب�ساأن املداولت، انظر اأي�سًا
 Erica Thorson and Chris Wold, Back to؛ وEnvironmental Conservation, vol. 31, No. 4 (2004), pp. 309-321
 Basics: An Analysis of the Object and Purposes of CITES and a Blueprint for Implementation (Oregon, United
 Rosaleen Duffy, “Global environmental governance؛ وStates, International Environmental Law Project, 2010)
 and North-South dynamics: the case of the CITES”, Environment and Planning C: Government and Policy,

.vol. 31, No. 2 (2013), pp. 222-239
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بيد اأنه عند فر�ض حظر �شامل على جتارة االأحياء البية و�شيدها، فاإنه كثريًا ما ي�شتند اإىل توقعات 
غري واقعية للنتائج التي ميكن اأن حتققها اإجراءات احلظر واإنفاذ القانون. كما اأن الداعني اإىل احلظر 
عن  باالمتناع  واملهم�شة  الفقرية  املحلية  املجتمعات  اإقناع  �شعوبة  مدى  من  يقللون  ما  كثريًا  ال�شامل 

ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع، الذي تعتمد عليه، وبتبني مبداأ حفظ الطبيعة.

وحدهما  هما  املقاتلة  واجلماعات  املنظمة  اأن جماعات اجلرمية  مفاده  راأي  وا�شع  نطاق  على  وي�شود 
اللتان متار�شان ال�شيد غري امل�شروع للأحياء البية وتتَّجران بها، واأن املجتمعات املحلية الفقرية غري 
�شالعة يف ذلك. وعادًة ما ينادي اأن�شار هذا الراأي بتطبيق ت�شريعات وعقوبات اأكرث �شرامة. بيد اأن 
هذا الراأي ت�شوبه عيوب حقيقية وميكن اأن يوؤدي ب�شهولة اإىل اتباع �شيا�شات ذات نتائج عك�شية. ومن 
لفرتة  بها  احُتفي  التي  كينيا،  يف  اليكيبيا  منطقة  يف  املجتمعية  الطبيعية  املحميات  ذلك  على  االأمثلة 
 ويبهن غزو 

كبرية باعتبارها اأمثلة على بع�ض اأكب النجاحات يف جمال حفظ الطبيعة يف اأفريقيا.)٣(
الرعاة موؤخرًا لهذه املحميات الطبيعية مرة اأخرى على اأن الفقر والندرة واجلفاف واالحرتار العاملي 
دوافع اأقوى من اأي �شيا�شات متعلقة بحماية الطبيعة. ويجري من جديد اإحياء املفهوم الذي �شاد لفرتة 
طويلة يف جميع اأنحاء اأفريقيا، والذي مفاده اأن املحافظة على احلياة البية اإمنا هي م�شاألة فر�شها 
 وتتكرر هذه امل�شاعر يف جميع اأنحاء اآ�شيا والقارة االأمريكية، 

الرجل االأبي�ض على ال�شعوب االأ�شلية.)٤(


حيث ي�شعر ال�شكان املحليون يف اأحيان كثرية باأنهم يعاَملون بوح�شية ب�شبب �شيا�شات حفظ الطبيعة.)٥(

ولهذه االأ�شباب، فاإن العديد من علماء االأحياء واالقت�شاديني املعنيني بحفظ الطبيعة يعار�شون احلظر 
ويدعمون االآليات القائمة على ال�شوق من اأجل تعزيز حفظ الطبيعة. وهم ي�شريون اإىل اأن احلظر كثريًا 
ما مُينى بالف�شل، واإىل اأن احلكومات واملن�شاآت التجارية واملجتمعات املحلية ينبغي اأن تكون لها م�شلحة 
مادية يف عملية حفظ الطبيعة؛ وبخلف ذلك، فاإن اجلهود الرامية اإىل حفظ الطبيعة �شُتمنى بالف�شل، 



و�شت�شيع االأنواع. وقولهم املاأثور هو: اإذا اأرادت االأحياء البية اأن تبقى فعليها اأن تدفع.)6(

 Jeffrey Gettleman, “Loss of fertile land fuels ‘looming crisis’ across Africa”, New York Times, 29)٣(

.July 2017

 Jane Carruthers, The Kruger National Park: A Social and Political History (Pietermaritzburg, South)٤(

 Terrence Ranger, Voices from the Rocks: Nature, Culture andو (Africa, University of Natal Press, 1995؛ 
 John M. MacKenzie, Empire of؛ وHistory in the Matopos Hills of Zimbabwe (Oxford, James Currey, 1999)
Nature: Hunting Conservation and British Imperialism (Manchester, Manchester University Press, 1988)؛ و

 Roderick P. Neumann, “Moral and discursive geographies in the war for biodiversity in Africa”, Political
.Geography, vol. 23, No. 7 (2004), pp. 813-837

و )٥(William M. Adams, Against Extinction: The Story of Conservation (London, Earthscan, 2004)؛ 

 Philip Burnham, Indian Country God’s Country: Native Americans and the National Parks (Washington,
.D.C., Island Press, 2000)

 Enrico املثال،  القانونية والتحقيقات ب�شاأن فعاليتها، انظر، على �شبيل  للتجارة  املوؤيدة  )6(للطلع على احلجج 
 Di Minin and Douglas MacMillan, “The ivory ban has made prices high and poaching lucrative” in “Debate:
 Erwin H.؛ وWould a legal ivory trade save elephants or speed up the massacre?”, The Guardian, 1 October 2016
 Bulte and Richard Damania, “An economic assessment of wildlife farming and conservation”, Conservation
 Timothy F. Wright and others, “Nest poaching in neotropical؛ وBiology, vol. 19, No. 4 (2005): pp. 1222-1233
 Brendan Moyle, “Regulation, conservation؛ وparrots”, Conservation Biology, vol. 15, No. 3 (2001), pp. 710720
 and incentives” in The Trade in Wildlife: Regulation for Conservation، Sara Oldfield, ed. (London, Earthscan,
 Jorge Rabinovich, “Parrots, precaution and project Ele: management in the face of multiple2003؛ و), pp. 41-51
 uncertainties” in Biodiversity and the Precautionary Principle: Risk and Uncertainty in Conservation and

.Sustainable Use, Rosie Cooney and Barney Dickson, eds. (London, Earthscan, 2005), pp. 173-188
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ويف الواقع، فاإنه يف ظل بع�ض الظروف، ات�شح اأن التجارة القانونية اأداة بالغة الفعالية حلفظ الطبيعة، 
اإىل حني على االأقل. وحتى اإنقاذ اخلرتيت االأبي�ض يف اجلنوب االأفريقي على مدى �شنوات الت�شعينيات 
 واأ�شفرت اإتاحة التجارة القانونية 

من القرن الع�شرين ا�شتند ب�شكل حا�شم اإىل تلك االآليات ال�شوقية.)7(


للتم�شاحيات امل�شتزرعة اأي�شًا عن اإنقاذ عدة اأنواع من التم�شاحيات يف املناطق البية.)٨(

بحفظ  يتعلق  فيما  امل�شت�شوبة  النتائج  تلك  اإىل  دائمًا  يف�ض  مل  القانونية  بالتجارة  ال�شماح  اأن  بيد 
الطبيعة. ذلك اأن التجارة القانونية ميكن اأن تتيح بيع احليوانات امل�شطادة على نحو غري م�شروع عب 
القنوات امل�شروعة، وهي تتيحه بالفعل يف كثري من االأحيان، كما يف حالة تايلند، حيث ُي�شمح بتجارة 
فاإن  اإندوني�شيا. وعلوة على ذلك،  الزواحف يف  تربية  اأو من خلل مرافق  املحلية،  الِفَيلة  العاج من 
ال�شماح بالتجارة القانونية قد يعزز اأي�شًا الطلب الكلي، مبا يف ذلك الطلب على احليوانات اخلا�شعة 

ملمار�شة ال�شيد غري امل�شروع ومنتجاتها.

علم  يف  املتخ�ش�شني  بع�ض  فيهم  مبن  النقديني،  الطبيعة  حفظ  اأن�شار  ون  ي�شمَّ ممن  الكثري  وهناك 
وهم  ال�شامل،  احلظر  يعار�شون  ممن  واالأحياء،  وال�شيا�شة  واالجتماع  اجلغرافيا  وعلماء  االإن�شان 
ولذا   

والفقراء.)9( املهم�شني  بال�شكان  ال�شرر  تلحق  التي  ال�شيا�شات  يعار�شون، على وجه اخل�شو�ض، 
فاإنهم يرف�شون ب�شدة ال�شيا�شات التي تعتمد اعتمادًا كبريًا على اإنفاذ القانون، وي�شددون على الظلم 
التاريخي لل�شيا�شات اال�شتعمارية ب�شاأن حفظ الطبيعة والتي مبوجبها اأُخرج ال�شكان االأ�شليون يف جميع 
اأنحاء العامل من اأرا�شيهم. وياأ�شف هوؤالء ملا يعتبونه القوة غري املتنا�شبة وغري املن�شفة للمنظمات 

 Nigel Leader-Williams, “Regulation and protection: successes and failures in rhinoceros)7(

 Michael ‘t Sas-Rolfes, “Assessing CITES:؛ وconservation” in The Trade in Wildlife, Oldfield, ed., pp. 89-99
 four case studies” in Endangered Species: Threatened Convention: The Past, Present, and Future of CITES,
 the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Jon Hutton and
 Michael ‘t Sas-Rolfes, “The rhino poaching؛ وBarnabas Dikson, eds. (London, Earthscan, 2000), pp. 69-87

.crisis: a market analysis” (February 2012)

 Jon Hutton and Grahame Webb, “Crocodiles: legal trade snaps back” in The Trade in Wildlife,)٨(

 Robert W.G. Jenkins and others, “Review of crocodile ranching programs”,و Oldfield, ed., pp. 108-120؛ 
.conducted for CITES by the Crocodile Specialist Group (January-April 2004)

 Dilys Roe, املثال،  �شبيل  على  انظر،  الطبيعية،  للموارد  املجتمعية  للإدارة  املوؤيدة  احلجج  على  )9(للطلع 

 “Community-based natural resource management: an overview and definitions,” in CITES and CBNRM:
 Proceedings of an International Symposium on the Relevance of CBNRM to the Conservation and Sustainable
 Use of CITES-listed Species in Exporting Countries, Max Abensperg-Traun, Dilys Roe and Colman
 Dilys Roe, Fred Nelson and Chris Sandbrook, eds. Community Management؛ وO’Criodain, eds. (London, 2011)
 of Natural Resources in Africa: Impact, Experiences and Future Directions (London, International Institute
 William J. Adams and David Hulme, “Conservation and؛ وfor Environment and Development (IIED, 2009)
 communities: changing narratives, policies and practices in African conservation” in African Wildlife and
 African Livelihoods: The Promise and Performance of Community Conservation, David Hulme and Marshall
 William G. Moseley, “African evidence on the؛ وW. Murphree, eds. (Oxford, James Currey, 2001), pp. 9-23
 relation of poverty, time preference and the environment”, Ecological Economies, vol. 38, No. 3 (2001), pp.
 Izabella Koziell, Diversity, not Adversity: Sustaining Livelihoods with Biodiversity, Biodiversity326-317؛ و
 Krystyna Swiderska, Integrating Local Values inو and Livelihoods Issues, Paper (London, IIED, 2001)؛ 
 David Western and؛ وNatural Resource Assessment: A Review of Assessment Tools”, (London, IIED, 2003)
 Michael Wright, eds., Natural Connections: Perspectives in Community-based Conservation (Washington,
 Dan Brockington, Jim Igoe and Kai Schmidt-Soltau, “Conservation, human rights,؛ وD.C., Island Press, 1994)

.and poverty reduction”, Conservation Biology, vol. 20, No. 1 (2006), pp. 250-252
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املجتمعات  على  ُيحظر  حممية  مناطق  وباإن�شاء  باحلظر  تنادي  التي  الدولية  البيئية  احلكومية  غري 
املحلية دخولها للح�شول على املوارد. وهم يزعمون اأن نزعة حفظ البيئة ترتد اإىل االإق�شاء والتهمي�ض 
غري امللئمنْي والتمييزيني والقائمني على القوة اللذين �شعت اإىل التحرر منهما يف ت�شعينيات القرن 
 وال يوؤيد جميع اأن�شار حفظ الطبيعة النقديني االآليات القائمة على ال�شوق، اأي التجارة 

الع�شرين.)10(
القانونية، باعتبارها اأداة �شيا�شاتية فعالة، وخ�شو�شًا معتنقي املارك�شية اجلديدة اأو ما بعد احلداثة 
بيد   

املحلية.)11( املجتمعات  حلرمان  اأخرى  القانون—و�شيلة  اإنفاذ  ال�شوق—وكذلك  يعتبون  الذين 
الطبيعة،  بحفظ  املعنيني  االأحياء  علماء  بع�ض  وكذلك  النقديني،  الطبيعة  حفظ  اأن�شار  معظم  اأن 
املجتمعات  مبوجبها  حت�شل  الطبيعية،  للموارد  املجتمعية  االإدارة  يف  متاأ�شلة  ُنُهٍج  باعتماد  ينادون 
ب�شاأن  بنف�شها  قراراتها  اتخاذ  من  ن  ومُتكَّ البية  واأحيائها  املحلية  االأرا�شي  يف  احلقوق  على   املحلية 

املوارد املحلية.

ال�شمال  بني  االنق�شامات  اأو  االأيديولوجيا  من  اأكرث  هو  مبا  ترتبط  ال�شيا�شاتية  الن زاعات  هذه  اأن  بيد 
واجلنوب. ذلك اأنه داخل البلد الواحد، قد توؤيد جماعات خمتلفة �شيا�شات خمتلفة، بغ�ض النظر عما 
اإذا كان البلُد بلَد عر�ض اأو اإعادة �شحن اأو طلب. وعلوة على ذلك، فاإن البلدان التي ت�شغل نف�ض املكان 
على امتداد تلك ال�شل�شلة قد تعتمد ُنُهجًا خمتلفة. فعلى �شبيل املثال، متثل جنوب اأفريقيا وكينيا كلتاهما 
بلدْي عر�ض، وت�شهدان كلتاهما ممار�شة وا�شعة النطاق لل�شيد غري امل�شروع. فهما ت�شرتكان يف اإرث 
ا�شتعماري حلفظ البيئة يرف�شه ال�شكان املحليون يف كثري من االأحيان. بيد اأن كينيا تعار�ض التجارة 
القانونية يف العاج، وقد حظرت، يف عام 1977، جميع اأ�شكال ال�شيد دون ا�شتثناء تقريبًا، مبا يف ذلك 
فقد  اأفريقيا،  جنوب  اأما  الطبيعية.  للموارد  املجتمعية  للإدارة  اآلية  باعتباره  وال�شيد  الكفاف  �شيد 
اأجل ال�شماح ببيع خمزوناتها من العاج وقرن اخلرتيت، وقدمت حوافز  مار�شت �شغوطًا متكررة من 
اقت�شادية حلفظ االأحياء البية، مبا يف ذلك ال�شيد الأجل التذكار )اأو �شيد اجلوائز( والتجارة يف 

االأحياء البية، وهي اأحد املعامل البارزة يف �شيا�شاتها اخلا�شة بحفظ الطبيعة.

فهل  ا�شتخدامها:  املقرر  الو�شائل  حول  املناق�شات  تدور  وحفظها،  البية  االأحياء  جتارة  جمال  ويف 
اأم هل ينبغي تف�شيل ال�شوق  اأف�شل و�شيلتني ل�شمان بقاء االأنواع والتنوع البيولوجي،  احلظر واالإنفاذ 
بال�شيا�شة  االأمر  يتعلق  عندما  القرارات  التخاذ  فعالية  االأكرث  امل�شتوى  هو  وما  القانونية؟  والتجارة 
لبع�ض  فبالن�شبة  اأي�شًا.  بالقيم  املناق�شات  تلك  وتتعلق  املحلية؟  املجتمعات  اأم  الدولة  م�شتوى  البيئية، 

 Wolfram H. Dressler and others, “From hope to crisis and back again? A critical history of the)10(

.global CBNRM narrative”, Environmental Conservation, vol. 37, No. 1 (2010), pp. 5-15

 Elizabeth Lunstrum, “Green militarization: anti-poaching efforts and the spatial contours of Kruger)11(

National Park”, Annals of the Association of American Geographers, vol. 104, No. 4 (2014), pp. 816-832؛ 
 Rosaleen Duffy, “Waging a war to save biodiversity: the rise of militarized conservation”, Internationalو
 Alice B. Kelly and Megan Ybarra, “Introduction to the themed؛ وAffairs, vol. 90, No. 4 (2014), pp. 819-834
 Christopher Anthonyو issue: ‘Green security in protected areas’”, Geoforum, vol. 69 (2016), pp. 171-175؛ 
 Loperena, “Conservation by racialized dispossession: the making of an eco-destination on Honduras’s north
 Nancy Lee Peluso and Peter Vandergeest, “Political ecologies؛ وcoast”, Geoforum, vol. 69 (2016), pp. 184-193
 of war and forests: counterinsurgency and the making of national natures”, Annals of the Association of
 Nancy Lee Peluso and Christian Lund, “New؛ وAmerican Geographers, vol. 101, No. 3, (2011), pp. 587-608

.frontiers of land control: introduction”, Journal of Peasant Studies, vol. 38, No. 4 (2011), pp. 667-681
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العديد  ي�شري  املقابل،  ويف  مقبول.  غري  اأمرًا  احليوانات  قتل  ُيعتب  البيئية،  احلكومية  غري  املنظمات 
ال�شعور ي�شع  اأن هذا  اإىل  التي ت�شررت من �شيا�شات حفظ الطبيعة  من منا�شري املجتمعات املحلية 
م�شلحة احليوانات قبل م�شلحة النا�ض واحللول التوفيقية. وكثريًا ما يدفع اأن�شار االإدارة املجتمعية 
للموارد الطبيعية باأن متكني املجتمعات املحلية وت�شجيع تنميتها االقت�شادية ال يتناق�شان مع احلفاظ 

على البيئة. بل على العك�ض من ذلك، فهما ينه�شان به.

ذلك  اأخرى.  حاالت  يف  بال�شرورة  لي�ض  ولكن  احلاالت.  بع�ض  يف  فعًل  كذلك  احلال  تكون  وقد 
وجميع  الدول  جلميع  لي�ض  وكذلك  البيئة،  حفظ  يف  م�شلحة  املحلية  املجتمعات  جلميع  لي�ض  اأنه 
من  ما ميكن  باأ�شرع  املال  جمع  املحلية  واملجتمعات  املحليني  ال�شكان  بع�ض  يود  وقد  ال�شناعات. 
الغابات  حتويل  اأو  البية،  باالأحياء  ار  واالجتِّ امل�شروع  غري  ال�شيد  ممار�شة  اأو  االأ�شجار،  قطع  خلل 
للموارد  املجتمعية  االإدارة  اأن�شار  من  املغالون  يرى  الظروف،  تلك  ظل  يف  وحتى  زراعية.  اأرا�ض  اإىل 
البيئية  ال�شيا�شة  يف  م�شلحة  اأ�شحاب  عدة  من  واحدًا  يكون  اأال  ينبغي  املحلي  املجتمع  اأن  الطبيعية 
وبهذه  املحلية.  الطبيعية  املوارد  بها  تدار  التي  الكيفية  تقرر  التي  العليا  ال�شلطة  ميثل  اأن  ينبغي  بل 
املحلي  املجتمع  اأمن  العومليون  الطبيعة  حفظ  اأن�شار  يتجاهل  اأال  �شمان  ميكن  وحدها   الطريقة 

ورفاهه وحقوقه.

النتائج ال�شيا�شاتية

فيما عدا النوادر، تت�شم النتائج االإجمالية ملختلف النُُّهج ال�شيا�شاتية بكونها حُمِبطة. ذلك اأن كل نهج، 
اأم خف�ض  الطبيعية،  للموارد  املجتمعية  االإدارة  اأم  والرتخي�ض،  االإباحة  اأم  واملنع،  اأكان احلظر  �شواء 
ال�شلبية.  جوانبه  نهج  ولكل  واملوردية،  الهيكلية  القيود  حتدده   - االأموال  غ�شل  مكافحة  اأم  الطلب، 
عن  البحث  يربك  وهذا  االت�شاق،  عدم  من  عالية  درجة  على  نتائج  اإىل  النُُّهج  جميع  اأف�شت   وقد 

ال�شيا�شة "ال�شحيحة".

وميكن لفر�ض حظر على ال�شيد وا�شتخراج املوارد املحلية اأن يوؤدي اإىل تقلي�ض دخل ال�شكان املحليني 
الفقراء وم�شتويات معي�شتهم. وميكن للتدابري الق�شرية من قبيل الرتحيل الق�شري اأن تولد �شعورًا عميقًا 
باال�شتياء ورف�شًا جلهود حفظ الطبيعة يف اأو�شاط املجتمعات املحلية، كما يحدث يف اأحيان كثرية يف 
اأفريقيا واآ�شيا واأمريكا اللتينية. بيد اأن اإباحة التجارة يزيد بدرجة كبرية من تعقيد اإنفاذ القوانني، 
من  القانوين  العر�ض  فاإن  ذلك،  اإىل  واإ�شافة  املتَِّجرون.  يعتمدها  التي  التهرب  ا�شرتاتيجيات  ر  ويي�شِّ
ال�شيد غري  ملمار�شة  �شة  املعرَّ الطلب على احليوانات  الطلب، مبا يف ذلك  يعزز  قد  ال�شعيفة  االأنواع 
االإيجابي،  ل عليها بطريقة غري م�شروعة. وعلى اجلانب  ن من غ�شل املنتجات املتح�شَّ امل�شروع، وميكِّ
ميكن للرتخي�ض والتنظيم الرقابي اأن مينحا امل�شاركني م�شلحة يف حفظ الطبيعة ما كانوا ليح�شلوا 
موئله  حماية  على  اأي�شًا  بل  فح�شب،  االأنواع  من  نوع  حماية  على  ي�شاعد  ال  ما  وهو  ذلك،  لوال  عليها 

والنظام االإيكولوجي االأو�شع.
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اإ�شهامًا كبريًا يف حفز املجتمعات املحلية لدعم  اأن ت�شهم  وميكن للإدارة املجتمعية للموارد الطبيعية 
ار، ولكن كما هي احلال بالن�شبة اإىل اأدوات  حفظ الطبيعة ومقاومة ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع واالجتِّ
اأخرى، فاإن النتائج تتفاوت تفاوتًا كبريًا. وُيعتب تتبُّع طلب امل�شتهلك اأمرًا بالغ االأهمية، بيد اأن تدابري 
خف�ض الطلب معقدة وت�شتغرق وقتًا طويًل. وتوفر جهود مكافحة غ�شل االأموال اأداة اإ�شافية، ولكنها لن 

توؤدي اإىل اإفل�ض التجارة غري امل�شروعة يف االأحياء البية.

احلظر واإنفاذ القانون
ميكن للحظر وتكثيف اإنفاذ القانون اأن ي�شاعدا يف ظروف معينة، تبعًا لل�شياقات الثقافية واملوؤ�ش�شية 
املحلية واملتطلبات االإيكولوجية الأنواع املعنية. وكثريًا ما يكون اإنفاذ ال�شيا�شات املتعلقة باالأحياء البية 
غري كاف ب�شبب ما يعانيه من نق�ض �شديد يف املوارد واالأولوية املتدنية التي مُينحها. ومن املوؤكد اأن 
للزيادة الكبرية يف العناية واملوارد ما يبرها. ولكن يف غياب انخفا�ض كبري يف الطلب، هناك حدود ملا 
ميكن اأن تقوم به جهود اإنفاذ القانون، مبا يف ذلك املكثفة منها، لوقف ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع 

ار باالأحياء البية وتهيئة اآثار الردع وقمع العر�ض. واالجتِّ

على  اأو  البية،  االأحياء  ملنتجات  القانوين  غري  العر�ض  منع  يف  واملنع  احلظر  من  الغر�ض  ويكمن 
البائعني  اأمام دخول  اإقامة احلواجز  ويتحقق ذلك عن طريق  ا�شتخدامها.  والثني عن  تقييده،  االأقل 
القيم  من  معيارية  جمموعة  واإر�شاء  الت�شويق،  من  واحلد  االأ�شعار،  ورفع  �شواء،  حد  على  وامل�شرتين 
ارتداع  يعني عدم  وال  البية.  للأحياء  ال�شعيفة  البيئية  النظم  لها  تتعر�ض  التي  للتهديدات  للت�شدي 
ا اأن االإباحة �شتحد من اال�شتهلك والعر�ض. ويف احلاالت  د بعدم امل�شروعية تلقائيًّ كل م�شتهلك اأو مورِّ
التي يكون فيها اال�شتهلك مدفوعًا بالرغبة يف اإظهار املركز وال�شلطة والرثوة، من خلل مثًل ارتداء 
ا اأن يوؤدي احلظر الذي  اأو املعاطف امل�شنوعة من االأنواع املهددة، من املمكن جدًّ اخللخيل العاجية 
�شيكون خمتلفًا  الطلب  على  االأثر  اأن  بيد  القيمة.  ارتفاع  ثم  ومن  الطلب،  تقلي�ض  اإىل  التفاخر  يثبط 
ا فيما يتعلق بلحوم احليوانات البية غري امل�شروعة التي ال ُت�شتهلك من باب الرتف الكمايل واإمنا  جدًّ
اللحوم  تلك  على  الطلب  يرتاجع  ال  قد  البديلة،  البوتني  م�شادر  اإتاحة  دون  ومن  العي�ض.  اأجل   من 

على االإطلق.

حركة  ب�شل  االكتفاء  عدم  اأجل  ومن  املوارد.  على  الكثيف  وباعتماده  ب�شعوبته  الفعال  احلظر  ويت�شم 
تكون  اأن  لل�شلطات  ينبغي  االأهم،  وهو  ردعهم،  اأي�شًا  واإمنا  واملتَِّجرين  امل�شروع  غري  ال�شيد  ممار�شي 
ح�شة  تقدير  يف  ُيباَلغ  االأحيان،  بع�ض  ويف  البية.  االأحياء  تهريب  ب�شبكات  تف�شيلية  ملعرفة  حائزة 
جماعات اجلرمية املنظمة واجلماعات املقاتلة يف اأن�شطة ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع. وعلى الرغم 
امل�شروع  غري  ال�شيد  ممار�شة  يف  ح�شتها  اأن  اإال  االأمر،  يف  �شالعة  تكون  قد  اجلماعات  تلك  اأن  من 
ال�شيد  ُبنى ممار�شة  التباين يف  كونها غي�شًا من في�ض. وهناك درجة كبرية من  تتعدى  ما ال  كثريًا 
ار، وقد ي�شمل ال�شالعون العديد من التجار املتفرقني وذوي الرتب الدنيا  غري امل�شروع و�شبكات االجتِّ
والفقراء من ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع. وتوؤدي االأفكار املباَلغ فيها والتب�شيطية ب�شاأن الو�شع اإىل 
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�شرف انتباه مقرري ال�شيا�شات عن املمار�شات الفا�شدة يف اأو�شاط اجلهات الفاعلة امل�شروعة، مبا يف 
ذلك كيانات اإ�شدار الرتاخي�ض وامل�شاكن البيئية وكبار امل�شوؤولني املعنيني بالبيئة.

ار ذات تكامل عمودي اأقل بكثري مما يتخيله  وكثريًا ما تكون �شبكات ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع واالجتِّ
ار باالأحياء البية  كثريون من اأن�شار املنع. وعلوة على ذلك، فاإنه حتى كبار املتَّجرين و�شبكات االجتِّ
باأ�شرها قابلن للإبدال ب�شهولة طاملا بقي الطلب قويًّا. ومع ذلك، فاإن املعرفة الفعلية بُبنى ممار�شة 
بالغ  اأمر  عليه،  تبدو  قد  ما  ت�شور  من  بداًل  معني،  مكان  يف  املوجودة  والتهريب  امل�شروع  غري  ال�شيد 

االأهمية لتحقيق الفعالية يف اإنفاذ القانون وغريه من التدخلت ال�شيا�شاتية.

ما  نادرًا  هائلة،  موارد  من  عليه  تنطوي  ما  رغم  احلظر،  فعالية  فاإن  رات،  املخدِّ مكافحة  جمال  ويف 
تتجاوز ٥0 يف املائة، وغالبًا ما تكون اأدنى من ذلك بكثري. وقد ال تكون تلك امل�شتويات كافية ملنع انهيار 
�شواء   - الطلب  بكثري من خلل احلد من  اأي�شر  القانون  واإنفاذ  واملنع  وي�شبح احلظر  االأنواع.  بع�ض 
اأو عوامل خارجية. ويف الوقت نف�شه،  اأو ا�شرتاتيجيات حمددة الهدف خلف�ض الطلب،  نتيجة للحظر 
كلما اأ�شبح اإنفاذ القانون اأكرث فعالية، زادت قيمة احليوانات اأو منتجات االأحياء البية املهربة. وتوؤدي 
الفوائد  زيادة  اإىل   - القانون  اإنفاذ  فعالية  اأو زيادة  االأنواع  نتيجة ال�شتنفاد  �شواء   - املت�شورة  الندرة 

املالية للتهريب.

امل�شروعة واعرتا�ض  الق�شاء على املحا�شيل غري  رات تكبُّد خ�شائر كبرية ب�شبب  ويتوقع متَّجرو املخدِّ
بة. وكثريًا ما يرحبون بتلك االإجراءات، الأنها توؤدي اإىل ارتفاع االأ�شعار وزيادة ربحية  رات املهرَّ املخدِّ
ع تام  املخزونات. ويجري بع�ض املتَّجرين باالأحياء البية ح�شابات مماثلة: فعلى �شبيل املثال، �شاد توقُّ
لدى املتَّجرين بببغاوات نادرة يف اإندوني�شيا يف وقت ما باأن ترتاوح ن�شبة النفوق ما بني 90 و9٥ يف املائة 
عوها على نحو غري قانوين ب�شبب الطريقة التي ي�شتخدمونها يف التهريب. فقد  لدى الببغاوات التي جمَّ
جتنبوا االنك�شاف على يد اأجهزة اإنفاذ القانون بح�شو الببغاوات يف زجاجات بل�شتيكية، واإلقائها يف 
 ومل ي�شكل بقاء اأقل من 10 يف املائة على قيد احلياة رادعًا 

البحر، وا�شرتجاعها يف املياه املفتوحة.)12(
الأن االأرباح املتاأتية من العينات املتبقية كانت اأكرث من كافية.

ويف الواقع، ميكن للندرة اأن توؤدي اإىل ارتفاع االأ�شعار اإىل حد ي�شبح معه تكبُّد خ�شائر هائلة والت�شبب 
يف انقرا�ض نوع من االأنواع م�شاألة عالية الربحية واجلاذبية بالن�شبة اإىل املتَّجرين. وكلما زادت ندرة 
ا، يحفز املنُع "الفعال" مزيدًا من ممار�شة  النوع زادت قيمته. ومن املفارقات اأنه اإذا كان الطلب م�شتقرًّ
الندرة  زيادة  مع  الطلب  يزداد  حيث  الندرة  اأ�شواق  �شررًا  اأكرث  اآثار  له  ومما  امل�شروع.  غري  ال�شيد 
واالأ�شعار. وميكن اأن يكون لهذا تاأثري مدمر على االأنواع املعنية. وبعبارة اأخرى، ميكن يف الواقع للحظر 

الذي يبدو فعااًل اأن ياأتي بنتائج عك�شية متامًا.

 Vanda Felbab-Brown, “Indonesia field report IV: the last twitch? Wildlife trafficking, illegal fishing,)12 (

.and lessons from anti-Piracy efforts”, Brookings Institution, 26 March 2013



34 ن�شرة اجلرمية واملجتمع املجلد 9، العددان 1 و2، 201٨

التجارة القانونية ومنح الرتاخي�ص
ينطوي ال�شماح بدخول اإمدادات من احليوانات والنباتات ومنتجات احلياة البية اإىل ال�شوق بطريقة 
رات اختلفًا  قانونية بالدرجة نف�شها على مع�شلت ونتائج �شلبية. وتختلف احلجج املوؤيدة الإباحة املخدِّ
رات  املخدِّ حظر  منتقدو  ويجادل  البية.  االأحياء  منتجات  يف  التجارة  الإباحة  املوؤيدة  تلك  عن  كبريًا 
رات يثقل كاهل نظم  رات يف العامل، فاإن جترمي املخدِّ ا كان من غري املمكن الق�شاء على املخدِّ باأنه لـمَّ
ويلحق  االإن�شان،  بدرجة كبرية حقوق  ويقو�ض  االإجرامية،  ن اجلماعات  والعدالة، وميكِّ القانون  اإنفاذ 
ال�شرر بال�شحة العامة، وُيف�ِشل اجلهود الرامية اإىل مكافحة اجلماعات املقاتلة. وَيِعُد اأن�شار االإباحة 
باأنها �شتزيد اإيرادات الدولة يف �شكل ال�شرائب ور�شوم الرتخي�ض، وباأنها �شتمحو االآثار ال�شلبية حلظر 
االآثار  حمو  اإىل  االإباحة  توؤدي  اأن  يف  ي�شككون  رات  املخدِّ حظر  منتقدي  من  العديد  اأن  اإال  رات.  املخدِّ
لون بداًل من ذلك عدم التجرمي واعتماد  ال�شلبية. وهم ال يدعمون بال�شرورة االإباحة املبا�شرة حيث يف�شِّ
ُك اأي�شًا يف املدى الذي �شتوؤدي به االإباحة القانونية اإىل  مة على نحو خمتلف. وُي�شكَّ تدابري اإنفاذ م�شمَّ

رات واإدمانها. تزايد التعاطي االإ�شكايل للمخدِّ

اأواًل، ميكن لرتبية  ا.  وتختلف احلجج التنظيمية املوؤيدة لل�شماح بتجارة االأحياء البية اختلفًا جذريًّ
لل�شماح  وثانيًا، ميكن  البية.  تعي�ض يف  التي  االأنواع  ال�شغط على  يخففا  اأن  رعيها  اأو  املحمية  االأنواع 
مب�شتوى معني من التجارة اأن يعطي ال�شيادين واأ�شحاب املزارع وغريهم من املهتمني بتجارة موارد 
االأحياء البية م�شلحة يف احلفاظ على االأنواع والنظم االإيكولوجية بالكامل واإدارتها على نحو م�شتدام. 

وثالثًا، ميكن من خلل التجارة املنظمة جمع املال من اأجل حفظ الطبيعة.

ولكن مثلما هي احلال بالن�شبة اإىل احلظر، فاإن فعالية الرتخي�ض، والت�شنيف البيئي، واإيجاد اإمداد 
قانوين، اأمور تتوقف على قدرة هيئات اإنفاذ القانون على ر�شد واإنفاذ االأنظمة والقيود يف جميع البلدان 
لتف�شيل  ا�شتعداد  على  امل�شتهلكون  كان  اإذا  ما  على  يتوقف  جناحها  فاإن  ذلك،  اإىل  واإ�شافًة  املعنية. 
االأ�شناف املنَتجة على نحو قانوين وم�شتدام، وما اإذا كانوا قادرين على التمييز بني الو�شوم احلقيقية 

واملزورة.

وكما هي احلال بالن�شبة للحظر، فاإن كثريًا من النتائج االإيجابية املفرت�شة اأو املرجوة الإباحة التجارة 
ال تتحقق بالكامل. وال ت�شمن االإمدادات القانونية اال�شتدامة، كما اأنها ال تخفف بال�شرورة من ال�شغط 
ل عليها قانونًا غالية الثمن  الواقع على احليوانات التي تعي�ض يف البية. فاإذا كانت االأ�شناف املتح�شَّ
)ب�شبب فر�ض �شرائب مرتفعة لتثبيط الطلب( و�شعبة االإنتاج )ل�شعوبة تربية احليوانات يف االأَ�شر(، 
خمططات  متنع  ال  االأحيان  من  كثري  ويف  امل�شروع.  غري  ال�شيد  ممار�شة  ت�شتمر  اأن  املرجح  من  فاإن 
�شل�شلة  اإىل  قانونية  غري  ب�شورة  الـَم�شِيدة  البية  االأحياء  ب  ت�شرُّ والرتخي�ض  االأَ�ْشر  يف  اال�شتيلد 
باإنفاذ  املكلفون  املوظفون  اأو  العملء  يكون  ال  االأحيان،  من  كثري  ويف  املفرت�شة.  القانونية  االإمدادات 
القوانني قادرين على حتديد ما اإذا كان اأحد منتجات االأحياء البية قد مت احل�شول عليه من مرفق 
د م�شروعًا، بل وال يكونون متحفزين لذلك. ويزيد ال�شماح باالإمداد  للرتبية اأو يف البية، وما اإذا كان املورِّ
ل عليها  القانوين اإىل حد كبري من العبء الواقع على اأجهزة اإنفاذ القانون للتمييز بني املنتجات املتح�شَّ
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ال�شامل  احلظر  اأن  حني  يف  ذلك،  ومع  قانونية.  غري  بطريقة  عليها  ل  املتح�شَّ وتلك  قانونية  بطريقة 
لتجارة االأحياء البية يزيح هذا العبء، فاإنه ال يوؤدي بال�شرورة اإىل احلد من املتطلبات ال�شاملة من 
املوارد. وميكن لتوافر اإمداد قانوين اأي�شًا اأن يوؤدي اإىل احلد من النقد االأخلقي املحيط بالتجارة يف 
ل عليها ب�شورة  اأنواع حمددة، ومن ثمَّ اإىل الزيادة غري املق�شودة يف الطلب على االأحياء البية املتح�شَّ

غري قانونية والتغطية على امل�شتهلكني.

وعلوة على ذلك، فاإن االإيرادات املتاأتية من التجارة القانونية يف منتجات االأحياء البية، من قبيل 
تلك املتاأتية من مرافق اال�شتيلد اأو عمليات ال�شيد الأجل التذكار، ال توؤول بال�شرورة يف نهاية االأمر 
اإىل اأ�شحاب امل�شلحة املحليني واملجتمعات املحلية. وميكن جلهات فاعلة اأخرى، مثل النخب املحلية اأو 
الوطنية واملن�شاآت التجارية الكبرية املراعية للبيئة ومرافق اال�شتيلد النائية، اأن حت�شل على االإيرادات 
عن طريق الف�شاد، اأو اإعادة الت�شميم الرقابي االإ�شكايل اأو الديناميات الطبيعية لل�شوق. ونتيجة لذلك، 

قد ال ي�شتفيد اأ�شحاب امل�شلحة املحليون من حفظ الطبيعة.

ا اأن �شبكات ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع عبارة عن موؤ�ش�شات  وعلى الرغم من اأن البع�ض يزعمون حاليًّ
اإجرامية تت�شم بدرجة عالية من التنظيم، فاإن العديد من ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع هم يف الواقع 
املتعلقة  اأن�شطتهم  تكون  االأحيان،  بع�ض  ويف  الفقر.  و�شديدة  �شة  مهمَّ حملية  جمتمعات  يف  اأع�شاء 
ار باالأحياء البية. ويف حاالت اأخرى، قد ميدون  مبمار�شة ال�شيد غري امل�شروع منف�شلة كليًّا عن االجتِّ
ار العاملية باحليوانات اأو يعملون حل�شابها ك�شيادين وناقلني ومتعقبني ورا�شدين بنف�ض  �شبكات االجتِّ
الطريقة التي يتبعها اأحيانًا بع�ض خفر املتن زهات الفا�شدون. ولذلك، قد يتمثل عن�شر مهم من عنا�شر 
ار غري امل�شروع باالأحياء البية يف اإيجاد �شبل عي�ض قانونية بديلة  ال�شيا�شات الرامية اإىل احلد من االجتِّ
ار باالأحياء البية. وعلى الرغم من اأن ذلك ال يعالج  للمجتمعات املحلية، مبا يحفزها على مقاومة االجتِّ
بي االأحياء البية واجلماعات االإجرامية املنظمة، فاإن باإمكانه تب�شيط جهود اإنفاذ القانون  م�شكلة مهرِّ
وتركيزها. وميكنه ت�شجيع املجتمعات املحلية على التعاون مع الهيئات املكلفة باإنفاذ القوانني، وتعزيز 

اال�شتدامة ال�شيا�شية للقيود املفرو�شة على االأحياء البية، واحلد من ال�شراع ال�شيا�شي.

اإ�شراك املجتمعات املحلية: ال�شبل البديلة لك�شب الرزق واإدارة املوارد الطبيعية 
القائمة على املجتمعات املحلية

الناحية  من  ا  مهمًّ بدوره  الطبيعة  حفظ  �شيا�شات  لدعم  للفقراء  االقت�شادية  احلوافز  توفري  ُيعتب 
املعيارية، الأن املجتمعات املهم�شة التي تعتمد على ال�شيد من اأجل ك�شب �شبل عي�شها االأ�شا�شية كثريًا 
ما تعاين ب�شدة نتيجة للحفاظ على البيئة. فهي ُترَغم على ترك اأرا�شيها يف املناطق املحددة باعتبارها 

حممية، وتت�شرر �شبُل عي�شها واأمنها الب�شري.

اأ�شهل عندما تقبلها وتتبناها الغالبية العظمى من ال�شكان باعتبارها  اإنفاذ القوانني واالأنظمة  ويكون 
واملهم�شني ومعدومي احلقوق قد  الفقراء  اإىل  القرارات  اتخاذ  انتقال �شلطة  فاإن   ، ثمَّ م�شروعة. ومن 
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نًا من  كِّ ومُمَ يكون جمزيًا  اأن  بل ميكن  واالقت�شادية فح�شب،  ال�شيا�شية  الناحيتني  يكون مفيدًا من  ال 
الناحية النف�شية اأي�شًا.

اإليها  اأن العديد من املخططات البديلة لك�شب الرزق لي�شت فعالة. فال�شياحة البيئية، التي ي�شار  بيد 
ملكافحة  مت�شق  انت�شافي  كتدبري  �شواء  اأخفقت،  الطبيعة،  اأجل حفظ  من  كاآلية  االأحيان  من  كثري  يف 
ار باالأحياء البية اأو كطريقة موثوقة لتحقيق النمو االقت�شادي.  ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع واالجتِّ
وهي نادرًا ما تدرُّ ما يكفي من الدخل وفر�ض العمل ب�شبب قيودها الداخلية اخلا�شة والأن املوارد التي 
تولدها ت�شتحوذ عليها النخبة. وكثريًا ما يظل اأحد االأهداف احلا�شمة االأهمية، وهو متكني املجتمعات 
املحلية من ك�شب ما يكفي من ال�شياحة البيئية من اأجل احلفاظ على م�شتوياتها الكفافية ال�شابقة، بعيد 
ن املجتمعات املحلية من حتقيق التقدم االقت�شادي واالجتماعي. وينطبق  املنال، ناهيك عن كونه ميكِّ

ال�شيء نف�شه على �شبل العي�ض البديلة االأخرى وعلى ال�شماح ب�شيد االأحياء البية على نطاق حمدود.

فعلى �شبيل املثال، يف جزيرة �شريام يف اإندوني�شيا، ُعِر�َض على20 من ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع 
للببغاوات النادرة �شبل بديلة لك�شب الرزق بتحويلهم اإىل موظفني يف مراكز االإنقاذ واأدالَّء يف جمال 
االأحياء البية لل�شياح البيئيني من خلل عمل موؤ�ش�شة Profauna، وهي اإحدى املنظمات غري احلكومية 
لذلك،  ونتيجة  البية.  االأحياء  يف  امل�شروعة  غري  التجارة  مكافحة  على  ت�شميمًا  االأكرث  االإندوني�شية 
ع  انخف�شت ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع ب�شكل كبري. ول�شمان التدفق املنتظم لل�شياح البيئيني، �ُشجِّ
مراقبو الطيور من الواليات املتحدة االأمريكية على ال�شفر اإىل �شريام وزيارة مركز االإنقاذ. بيد اأنه بعد 
مرور بع�ض الوقت، انخف�ض عدد الزوار الدوليني. وتقل�شت اإيرادات املمار�شني ال�شابقني لل�شيد غري 
امل�شروع من العمل كاأدالَّء للأحياء البية، ووجدوا اأنف�شهم مرة اأخرى حتت ال�شغط ال�شتئناف ال�شيد 



غري امل�شروع.)1٣(

وُتَعدُّ ق�شة �شريام مثااًل �شغريًا على ال�شروط التي تعتمد عليها ال�شبل البديلة الناجحة لك�شب الرزق. 
فاإذا ُعر�ض على الفقراء من ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع دخٌل من م�شادر اأخرى، فاإنهم غالبًا ما 
يكونون على ا�شتعداد للتخلي عن ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع، حتى واإن كانت ممار�شته تدرُّ عليهم 
اأموااًل اأكرث. بيد اأن الدخل يجب اأن يكون ثابتًا وم�شمونًا. وتكمن امل�شكلة فيما يتعلق بالعديد من خطط 

ال�شياحة البيئية يف اأن االإيرادات غالبًا ما تكون متفرقة ومو�شمية وبالغة التقلب.

وحتى تتمكن منطقة ما من ا�شتقطاب ما يكفي من ال�شياح البيئيني، كثريًا ما يلزم اأن تقطنها جماعة من 
الثدييات الكبرية احلجم وال�شهلة الروؤية ن�شبيًّا. فعلى �شبيل املثال، غالبًا ما جتتذب م�شاحات ال�شافانا 
يف �شرق اأفريقيا عددًا اأكب بكثري من ال�شياح مقارنًة بالغابات املطرية. ومع ذلك، فاإن االإيرادات من 
ال�شياحة البيئية يف �شرق اأفريقيا ميكن اأن تكون مو�شمية بدرجة كبرية. ويكون على مّلك ُنزل ال�شياح 
اإما تكوين احتياطيات مالية لدفع مرتبات املوظفني خلل املوا�شم ال�شعيفة اأو، كما هي احلال يف كثري 
 وينبغي اأن تكون 

من االأحيان، ف�شل املوظفني خلل جزء من ال�شنة، مما يثري عداء املجتمع املحلي.)1٤(

.V. Felbab-Brown, “Indonesia Field Report IV”)1٣(

)1٤(املقابلت التي اأجرتها الكاتبة مع ملك ُنزل ال�شياح يف متن زه ت�شافو الوطني، ويف ما�شاي مارا، كينيا، يف اأيار/

مايو 201٣، ويف متن زه �شريينغيتي الوطني ومنطقة نغورونغورو املحمية، جمهورية تن زانيا املتحدة، يف عام 200٣.
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املتن زهات مزودة ببنى حتتية جيدة مثل املطارات والطرق وامل�شاكن، وكذلك اأن تت�شم مب�شتوى اأمني 
جيد، وجميعها اأمور تتطلب توافر املوارد. ويف الوقت نف�شه، فاإن الع�شابات واجلماعات املقاتلة تبعث 
الرعب يف نفو�ض ال�شياح، وهو ما ينطبق اأي�شًا على ال�شدمات اخلارجية مثل عدم اال�شتقرار ال�شيا�شي 

اأو فرتات الركود االقت�شادي يف البلدان االأ�شلية لل�شياح.

وقد يكون عدد الوظائف املتاحة يف ال�شياحة البيئية اأقل بكثري من عدد ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع 
ا  املحتملني. وحتى لو ح�شل جميع ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع على وظائف قانونية، من الوارد جدًّ
اأن يكون هناك فقراء اآخرون ميكن توظيفهم كممار�شني لل�شيد غري امل�شروع يف املنطقة، اأو ميكنهم 

االنتقال اإىل املنطقة، وخ�شو�شًا اإذا زادت املكافاآت املادية ملمار�شة ال�شيد غري امل�شروع.

ويتفاوت مدى فعالية ال�شبل البديلة لك�شب الرزق وم�شاركة املجتمعات املحلية يف اإدارة املوائل واحلياة 
البية تفاوتًا �شديدًا. وتك�شف بع�ض النتائج االآثار ال�شارة لل�شماح، اأو عدم ال�شماح، للمجتمعات املحلية 
النتائج،  هذه  على  توؤثر  اأن  ميكن  التي  العوامل  من  العديد  وهناك  الوطنية.  املتن زهات  يف  بالوجود 
مثل االآفاق االقت�شادية الق�شرية املدى للمجتمع املحلي مقابل اآفاقه الطويلة املدى، وم�شتويات دخله 
والعمالة لديه، ومواقفه جتاه الطبيعة، ومتا�شكه وهياكله القيادية، واإنفاذ حقوق امللكية لديه. وتكون 
اأعلى لدى �شبل العي�ض البديلة التي تلغي جميع الدوافع الهيكلية للقت�شادات  فر�ض حتقيق الفعالية 

غري امل�شروعة.

وكثريًا ما تتجاوز خمططات اإدارة املوارد الطبيعية املجتمعية �شبل العي�ض البديلة اأو ال�شياحة البيئية اأو 
التعوي�ض اأو ال�شيد املحدود. وُيق�شد بتلك املخططات نقل احلقوق اإىل املجتمعات املحلية وحتقيق ثلثة 
اإىل ال�شيد  اأن ت�شتند  اأهداف: التمكني ال�شيا�شي، والتخفيف من حدة الفقر، وحماية البيئة. وميكن 
االأحيان،  بع�ض  ويف  الرزق.  لك�شب  البديلة  ال�شبل  من  ذلك  غري  اأو  البيئية  ال�شياحة  اأو  التذكار  الأجل 
حتقق تلك املخططات جناحًا باهرًا، واإن مل تكن نتائجها متماثلة. ويتوقف جناحها، اإىل جانب التنفيذ 
ال�شليم، على التدفق الثابت والكبري لل�شياح وال�شيادين الأجل التذكار والزبائن، والكثافة املتدنية مبا 
يكفي من النا�ض مقارنًة باالأحياء البية. وبوجه عام، تنجح هذه البامج يف املناطق القاحلة التي ال 
اأكرث منها يف املناطق اخل�شبة  النمطية  اأنواع االأحياء البية  تكون فيها الزراعة مربحة وتوجد فيها 
روؤية  ت�شعب  حيث  املدارية  الغابات  يف  اأو  مربحًا،  الزراعي  لل�شتخدام  االأرا�شي  حتويل  يكون  حيث 
احليوانات، وحيث يدرُّ قطع االأخ�شاب للأغرا�ض ال�شناعية عائدات اأكب بكثري من ال�شياحة البيئية. 
ويف بع�ض احلاالت، ُتكثِّف املجتمعات املحلية، بعد اأن ت�شبح اأكرث ثراء بف�شل االإدارة املجتمعية للموارد 
الطبيعية، اأن�شطتها املت�شلة بال�شيد وقطع االأ�شجار غري امل�شتدامة من اأجل موا�شلة ت�شخيم مواردها 

االقت�شادية على ح�شاب حفظ البيئة.

فالنتائج  الو�شع.  لتح�شني  اجلميع  تنا�شب  �شبل  توجد  وال  بل  �شحرية،  ع�شا  توجد  ال  وباخت�شار، 
اال�شرتاتيجيات  جميع  وتواجه  وبَعَر�شيتها.  بال�شياق  االرتباط  �شديدة  بكونها  تت�شم  ال�شيا�شاتية 
اأي�شًا  عليها  ترتتب  اال�شرتاتيجيات  فاإن  القيود،  هذه  اإىل  واإ�شافًة  املوارد.  على  وقيودًا  هيكلية  قيودًا 
ا  يحدَّ اأن  املحلية  املوارد  وا�شتخراج  ال�شيد  على  احلظر  لفر�ض  ميكن  اأنه  ذلك  مبا�شرة.  �شلبيات 
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الإعادة  وميكن  الفقراء.  املحليني  ال�شكان  �شفوف  يف  املعي�شة  م�شتوى  ويخف�شا  الدخل،  م�شادر  من 
باال�شتياء  �شعورًا  تولِّد  اأن  الق�شرية  التدابري  من  ذلك  ولغري  املحلية  للمجتمعات  الق�شري  التوطني 
اإجازة  اأن  واآ�شيا واأمريكا اللتينية. بيد  اأفريقيا  العميق ورف�ض حلفظ الطبيعة، كما يحدث كثريًا يف 
التي  التهرب  ا�شرتاتيجيات  ر  ويي�شِّ القوانني،  اإنفاذ  تعقيد  من  كبرية  بدرجة  يزيد  القانونية   التجارة 

يعتمدها املتَِّجرون.

املحلية  واملوؤ�ش�شية  الثقافية  بال�شياقات  رهنًا  مفيدًا،  يكون  اأن  الرتاخي�ض  منح  اأو  للحظر  وميكن 
حتققه  اأن  ميكن  ملا  حدودًا  ثمة  اأن  بيد  معينة.  باأنواع  اخلا�شة  االإيكولوجية  والظروف  واالحتياجات 
ار باالأحياء البية،  حتى اأكرث تدابري اإنفاذ القانون �شرامة لوقف ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع واالجتِّ
واإحداث اآثار الردع، وقمع العر�ض يف غياب انخفا�ض حاد يف الطلب. ذلك اأن منح الرتاخي�ض ب�شاأن 
�شيد االأحياء البية وجتارتها وتنظيمهما ال ينجحان اإال يف ظل ظروف معينة. فهما مينحان، يف بع�ض 
لذلك، وهو ما ال  لتح�شل عليها خلفًا  تكن  الطبيعة مل  االأطراف م�شلحة يف حفظ  بع�ض  احلاالت، 
ي�شهم يف حماية اأحد االأنواع فح�شب، بل اأي�شًا يف حماية موئله والنظام االإيكولوجي االأو�شع نطاقًا. ويف 
الكلي، مبا  اإىل زيادة الطلب  االأنواع ال�شعيفة  القانوين ملنتجات نوع من  يوؤدي العر�ض  اأخرى،  حاالت 
د اإنفاذ القانون ويتيح  يف ذلك الطلب على االأنواع التي تخ�شع ملمار�شة ال�شيد غري امل�شروع، مما يعقِّ
اأن  الطبيعية  للموارد  املجتمعية  للإدارة  قانونية. وميكن  ل عليها بطريقة غري  املتح�شَّ املنتجات  غ�شل 
ال�شيد غري  ومقاومة ممار�شة  الطبيعة  لدعم حفظ  املحلية  املجتمعات  اإ�شهامًا كبريًا يف حفز  ت�شهم 
ار، ولكن كما هي احلال بالن�شبة اإىل اأدوات حفظ الطبيعة االأخرى، فاإن النتائج تتفاوت  امل�شروع واالجتِّ
تفاوتًا كبريًا. وُيعتب ا�شتهداف طلب امل�شتهلكني اأمرًا بالغ االأهمية، بيد اأن تدابري خف�ض الطلب معقدة 
اإفل�ض  اإىل  توؤدي  اإ�شافية، ولكنها لن  اأداة  وت�شتغرق وقتًا طويًل. وتوفر جهود مكافحة غ�شل االأموال 

التجارة غري القانونية يف االأحياء البية.

التو�شيات ال�شيا�شاتية

مبراعاة االعتبارات املذكورة اأعله، ميكن تقدمي بع�ض التو�شيات ب�شاأن �شبل التعامل مع اأبرز م�شاكل 
االأحياء البية التي يواجهها العامل اليوم.

ار باالأحياء البية على بقاء االأنواع ال�شعيفة، وبالنظر  فبالنظر اإىل تزايد التهديد الذي ي�شكله االجتِّ
اإىل النطاق احلايل ملمار�شة ال�شيد غري امل�شروع للِفَيلة، ينبغي لل�شني اأن تفي بوعدها املتعلق باإغلق 
�شوق العاج لديها، واأن تقوم بذلك يف اأقرب وقت ممكن، من خلل تنفيذ تدابري االإنفاذ الرامية اإىل منع 
ار به. وينبغي لبلدان اأخرى، مثل اليابان، اأن تفعل ال�شيء نف�شه. وينبغي  وكبح �شراء العاج وبيعه واالجتِّ
اأالَّ مُتنح جنوب اأفريقيا وبلدان اأخرى تراخي�ض لبيع العاج اأو قرن اخلرتيت اإىل اأن يحدث انخفا�ض 
كبري يف الطلب ويف ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع على ال�شواء، واإر�شاء هياكل اأف�شل للر�شد واالإنفاذ 

يف بلدان العر�ض والطلب.
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اأن اإعلن عدم م�شروعية �شوق العاج يف ال�شني، مبا فيها هونغ كونغ، له وجاهته يف  اأنه يف حني  بيد 
ال�شياق احلايل للغ�شل الوا�شع النطاق للعاج، فاإن الدر�ض ال�شيا�شاتي ال�شامل لي�ض مفاده �شرورة اإنهاء 
و�ُشددت  الطلب  ا�شتقر  فاإذا  كذلك.  يكون  اأن  ينبغي  وال  البية،  االأحياء  القانونية من  املبيعات  جميع 
تدابري اإنفاذ القانون بحيث يرتاجع بدرجة كبرية حجم املنتجات املتح�شل عليها بطريقة غري م�شروعة 
بالتوريد  ال�شماح  اأخرى يف  بجدية مرة  النظر  يلزم  القانونية، عندئذ  االإمدادات  �شل�شلة  اإىل  بة  امل�شرَّ
القانوين اخلا�شع ملراقبة م�شددة من العاج وقرن اخلرتيت على حد �شواء. ومن �شاأن توفري احلوافز 
ر بدرجة كبرية  يي�شِّ اأن  اأ�شحاب امل�شلحة  الطبيعة الأكب عدد ممكن من  املتعلقة بحفظ  االقت�شادية 

اإنفاذ اللوائح اخلا�شة باالأحياء البية.

املف�شلة  ال�شيا�شة  هو  املهددة،  االأنواع  �شيد  ذلك  امل�شتدام، مبا يف  بال�شيد  ال�شماح  يكون  اأن  وينبغي 
بحيث تكون الأ�شحاب امل�شلحة املحليني م�شلحة مادية يف ت�شجيع حفظ الطبيعة. بيد اأنه عند انت�شار 
ري ال�شيا�شات اأن يكونوا على  الف�شاد والتهرب من القانون وغ�شل منتجات االأحياء البية، ينبغي ملقرِّ
د مبواقع معينة، بل واأحيانًا مبا�شرًة اإىل احلظر ال�شامل،  ا�شتعداد للنتقال اإىل احلظر املوؤقت واملحدَّ

فيما يخ�ض اأنواعًا حمددة. و�شيتعني اإعادة تقييم اأي �شيا�شة وتغيريها اإذا مل تكن نتائجها اإيجابية.

�شبط  خلل  من  املثال  �شبيل  على  البيئة،  على  بالفائدة  يعود  واأن  م�شتدامًا  يكون  اأن  لل�شيد  وميكن 
االأنواع املفرطة العدد. وينطبق هذا بوجه خا�ض يف حال تراجع اأعداد االأنواع ال�شارية الرئي�شية، �شواء 
اأخرى. وتنطوي ممار�شة  اأ�شباب  اأم  املوائل  اأم تدمري  امل�شروع  ال�شيد غري  نتيجة ملمار�شة  اأكان ذلك 
ال�شيد غري امل�شروع وال�شيد غري امل�شتدام لل�شواري الرئي�شية على اإ�شكالية كبرية الأن لهما انعكا�شات 
وا�شعة النطاق على جممل النظام االإيكولوجي. وال متثل كل اأ�شكال ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع تهديدًا 
بل ويف  العازلة،  املناطق  ولذا، يف  القانونية.  التجارة  اأنواع  نوع و�شحته، كما ال متثله جميع  اأي  لبقاء 
االأجزاء الرئي�شية من املناطق املحمية، من املعقول ال�شماح بال�شيد غري املحدود للأنواع غري املهددة 
يف  واخل�شائر  الغذائي  االأمن  انعدام  من  للتخفيف  الطبيعية  للموارد  واملحدود  امل�شتدام  واال�شتخراج 
الدخل لدى املجتمعات املحلية الفقرية. ومن االأهمية مبكان تقييم نوع ال�شيد امل�شتدام وم�شتوياته على 
اأ�شا�ض كل حالة على حدة. وحيث اإن اأثر اال�شتغلل املحدود قد يتغري مبرور الزمن، هناك حاجة ملراقبة 

االأحياء البية والنظم االإيكولوجية مراقبة دقيقة، ويلزم اإعادة تقييم الو�شع ب�شورة منتظمة.

العائدات  املحمية ويف  املناطق  االأر�ض يف  اأمكن، حقوقًا يف  كلما  املحلية،  املجتمعات  مُتنح  اأن  وينبغي 
املتاأتية من اال�شتغلل امل�شتدام للحياة البية. وينبغي اأن تتلقى املجتمعات املحلية املهم�شة امل�شاعدة 
اأجل  االأرا�شي وحمايتها من  ا�شتخدام  لها �شوت م�شموع يف حتديد  اأن يكون  لكفالة حقوقها، وينبغي 
حتقيق االإن�شاف واال�شتدامة على ال�شعيد البيئي. وينبغي اأن تكون احلقوق املمنوحة على هذا النحو 
ُي�شمح  اأالَّ  البيولوجي؛ وينبغي  التنوع  حمدودة، مع فر�ض قيود على ا�شتخدامها ل�شمان احلفاظ على 
امل�شتدام  االأ�شجار  قطع  مينع  ال  وهذا  مة.  القيِّ البيولوجي  التنوع  مناطق  بتدمري  املحلية  للمجتمعات 
يف  املحدود  الرعي  اأو  التذكار،  الأجل  ال�شيد  اأو  الكفاف  اأجل  من  اإما  املهددة  غري  االأنواع  �شيد   اأو 

املناطق املحمية.
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اأي�شًا حق املجتمع املحلي يف احل�شول على كامل االإيرادات  اأن ت�شمل هذه احلقوق امل�شروطة  وينبغي 
املتاأتية من االإدارة امل�شتدامة للحياة البية. ومع ذلك، ينبغي اأن تخ�شع تلك االإيرادات لل�شرائب. ومن 
اإر�شاء الدعم احلكومي اخلارجي جلهود املجتمعات املحلية، وقد تكون لدى الدولة حوافز  ، ميكن  ثمَّ
اأو لرتك املجتمع يتوىل  اأقل للتواطوؤ مع الغرباء الذين ميار�شون ال�شيد غري امل�شروع واإزالة الغابات، 
اأموره بنف�شه عندما يهدد فاعلون اآخرون، مثل املتَّجرين باالأحياء البية اأو القائمني على �شناعة قطع 
ي م�شاهمات قوية  االأخ�شاب، موارده. ويتعني ر�شد جميع تلك الرتتيبات واإعادة تقييمها بانتظام، مع تلقِّ

من املجتمعات املحلية.

واإذا اأدى ال�شماح للمجتمعات املحلية با�شتغلل املناطق ذات االأهمية البيئية اإىل حدوث تدهور ملمو�ض 
ال�شكان  ُي�شت�شار  اأن  �شريطة  فعًل،  ما يبره  التوطني  الإعادة  يكون  االإيكولوجية، عندئذ قد  النظم  يف 
املجتمع  يكون  ال  بحيث  جمزيًا  التعوي�ض  يكون  اأن  يجب  اأدنى،  وكحد  الواجب.  النحو  على  �شوا  وُيعوَّ
املحمية.  املناطق  يعي�ض يف  كان  عليه عندما  كان  االقت�شادية مما  الناحية  اأ�شواأ من  و�شع  املحلي يف 
ومن الناحية املثالية، ُيفرت�ض للتعوي�ض اأي�شًا اأن يحدَّ من الفقر. بيد اأن هذا يعني اأن اأن�شار املناطق 
املحمية احل�شرية يجب اأن ي�شاعدوا يف جمع االأموال للتعوي�ض عن اآثار اإعادة التوطني، اأو باالأحرى عن 
اآثار فر�ض قيود على ا�شتخدام االأرا�شي. وينبغي اأن ت�شبح التحويلت النقدية امل�شروطة اأداة معيارية 
يف جمموعة اأدوات �شيا�شات حفظ الطبيعة، وال �شيما يف احلاالت التي ال تكون فيها التجارة امل�شروعة 
اأو لغريها من م�شادر  يف نوع من االأنواع خيارًا قابًل لل�شتمرار، وال ميكن بب�شاطة لل�شياحة البيئية 
 الرزق البديلة اأن تعو�ض الفوائد ال�شائعة بعدم حتويل النظم االإيكولوجية اإىل اأرا�ٍض زراعية اأو �شيد 

االأنواع املهددة.

ويكت�شي الر�شد الفعال واإنفاذ القانون اأهمية حا�شمة لنجاح اأي من االأدوات التي مت حتليلها. ويكت�شي 
تعزيز اإنفاذ القانون واحلد من الف�شاد بني اأجهزة اإنفاذ القانون اأهمية بالغة. ويف الوقت نف�شه، ينبغي 
عدم الت�شامح مطلقًا مع انتهاكات حقوق االإن�شان، وينبغي اأالَّ يعتمد اأي جهاز �شيا�شات م�شتهجنة وغري 
فعالة من قبيل اإطلق النار على ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع اأينما ي�شاَهدون. وُيعتب اإنفاذ القانون يف 
املوقع اإىل حد بعيد اأكرث الطرائق فعالية ملنع ممار�شة ال�شيد غري امل�شروع. وينبغي للجهود الرامية اإىل 
ار باالأحياء البية اأن تركز على اإلقاء القب�ض على اأكب عدد ممكن من اأفراد تنفيذ  تفكيك �شبكات االجتِّ
العمليات من امل�شتوى املتو�شط لدى تلك ال�شبكات دفعة واحدة. وهذا يقلل من قدرتها على التجدد، وهو 
اأكرث فعالية بكثري من اإلقاء القب�ض على الزعماء )واإن كان ذلك م�شت�شوبًا من الناحية االأخلقية( اأو 
مًا  ملء ال�شجون بذوي امل�شتوى املتدين من ممار�شي ال�شيد غري امل�شروع. وينبغي اأن يكون املنع م�شمَّ
بعناية بحيث ال يوؤدي املزيد من ال�شبطيات اإىل مزيد من ممار�شات ال�شيد غري امل�شروع. ولهذا ال�شبب 

ُيعتب اإنفاذ القانون يف املوقع وا�شتهداف الو�شطاء، بعك�ض ال�شبطيات اأثناء االنتقال، بالغ االأهمية.

االإقناع  امل�شتهلكني مب�شاعدة حملت  وطلب  التجزئة  اأ�شواق  ت�شكيل  اإعادة  اإىل  واأخريًا، هناك حاجة 
ز العقوبات بني امل�شرتين من  وحملت الر�شائل الن�شية الهاتفية وجهود اإنفاذ القانون. وينبغي اأن متيِّ
العاج مثًل، من جهة، وامل�شاربني وامل�شتخدمني بكثافة ملنتجات االأحياء البية  لتماثيل  الدنيا  الرتب 
اإىل  االأيديولوجية  وااللتزامات  العاطفية  الن زعة  توؤدي  اأالَّ  �شرورة  ورغم  اأخرى.  جهة  من  املحظورة، 
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حجب االأحكام ب�شاأن فعالية ال�شيا�شات، ينبغي اأن ي�شكل التقليل اإىل اأدنى حد من ال�شرر، مثل الق�شوة 
غري ال�شرورية جتاه احليوانات اأو الب�شر، معيارًا اأ�شا�شيًّا يف اختيار ال�شيا�شات املتعلقة بحفظ الطبيعة.

ولعل اال�شتنتاج االأهم هو اأنه يتعني علينا اأن نتوقع تباينات هائلة يف النتائج ال�شيا�شاتية. وي�شدق هذا 
رات. وما ينجح  بالن�شبة اإىل ال�شيا�شة املتعلقة باالأحياء البية كما ي�شدق على ال�شيا�شات املتعلقة باملخدِّ
بالن�شبة الأحد االأنواع يف اأحد املواقع قد ال ينجح بالن�شبة للنوع نف�شه يف موقع جماور. وما ينجح يف كبح 
الطلب يف وقت معني قد ال ي�شلح بعد 10 �شنوات. ويعتمد املدى الذي ميكن عنده ت�شكيل �شوق قانونية اأو 
غري قانونية اأو تقلي�ض حجمها من خلل تدابري العر�ض والطلب على مرونتها، وهو ما ميكن اأن يتغري 
املحلية.  والثقافية  املوؤ�ش�شية  البيئات  مثل  االأخرى،  العوامل  من  جمموعة  على  وكذلك  الزمن،  مبرور 

ولذلك، ينبغي اأن ت�شمح ال�شيا�شات بالتجريب.
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ليديا �سلوبوديان* و�أريادين �سات�سيانتونيو**

خال�صة
من  جمموعة  تلقي  �ملقالة،  هذه  يف  ذلك؟  يجب  وكيف  �لربية،  بالأحياء  ار  �لتِّ تنظيم  ميكن  كيف 
�لباحثني �لقانونيني نظرة فاح�سة على قانون ل�سي يف �لوليات �ملتحدة. ويحظر هذ� �لت�سريع حيازة 
�لأحياء �لربية �ملتح�سل عليها ب�سورة غري م�سروعة، �أو �ملتَّجر بها على نحو غري م�سروع، من �أي مكان 
يف �لعامل، ويعتربه بع�ض �ملر�قبني منوذجًا حمتماًل للبلد�ن �لأخرى. وت�ستك�سف �لكاتبتان، من خالل 
حتليل قانون ل�سي من منظور دويل، �لآثار �ملرتتبة على هذ� �لقانون و�إمكانية تكييف �لبلد�ن �لأخرى 
للت�سريعات يف خمتلف  كنموذج  ��ستخد�مه  فعاًل  بالإمكان  �أن  �إىل  وتخل�سان  �لقانونية،  له مع نظمها 

�لوليات �لق�سائية.

�لكلمات �لرئي�سية: �لت�سريعات، قانون ل�سي، تارة �لأحياء �لربية، �لوليات �ملتحدة

مة مقدِّ
�لطيور  با�ستمر�ر طيور، رمبا  تلبدها  �ملتحدة  �لوليات  �سماء  كانت  �لتا�سع ع�سر،  �لقرن  يف منت�سف 
�لأكرث عددً� يف �لعامل، �أي: �حلمام �مل�سافر. فقد كانت �أ�سر�ب �حلمام حتجب قر�ض �ل�سم�ض ل�ساعات 
�أثناء مرورها، باعثًة �سوتًا كالرعد يخفت معه �سوت �حلديث. وبعد ن�سف قرن، �أ�سبحت منقر�سة. 
نته �سبكة متنامية من �ل�سكك �حلديدية؛  فقد وقع �حلمام �مل�سافر �سحية لنوع جديد من �لتهديد مكَّ
فقد كان �لزو�ر من خارج �لوليات ي�سلون بالقطار، ويقتلون �آلف �لطيور، ثم يغادرون بتذكار�تهم. 
وبالقرت�ن بال�سيد �ملحلي وتدمري �ملو�ئل، جلبت �سناعة �حلمام �مل�سرتكة بني �لوليات �لهالك لنوع 
كان ُيعترب وفريً� بحيث ل ميكن �أن ي�سمحل، و�ألهمت باإر�ساء �سكل جديد من �أ�سكال �حلماية �لت�سريعية. 
ويف عام ١٩٠٠، حتدث ع�سو �لكونغر�ض عن �حلزب �جلمهوري جون ف. ل�سي يف جمل�ض �لنو�ب يف 
و�لتدمري،  للقتل  بائ�سًا  "لقد قدمنا عر�سًا  �مل�سافر. فقد قال:  �نقر��ض �حلمام  �ملتحدة عن  �لوليات 
ى من  وهو ما قد يكون مبثابة حتذير للب�سرية جمعاء. دعونا نقدم �لآن مثاًل على �حلفظ �حلكيم ملا تبقَّ

*Lydia Slobodian، موظفة قانونية، �لحتاد �لدويل حلماية �لطبيعة.

ه �سكر خا�ض  **Ariadni Chatziantoniou، متدربة يف ق�سم �ل�سوؤون �لقانونية، �لحتاد �لدويل حلماية �لطبيعة. وُيوجَّ

�إىل Rob Parry Jones و�إىل �ل�سندوق �لعاملي حلماية �لطبيعة، �للذين ت�سنى بف�سلهما �إعد�د هذ� �لعمل.
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 واأ�شبح القانون الذي قدمه، وهو قانون ال�شي، اإحدى االأدوات القانونية االأكرث �شهرة 

هبات الطبيعة".)1(
وفعالية يف الواليات املتحدة ملكافحة اجلرمية املتعلقة باالأحياء البية، ومنوذجًا حمتمًل للت�شريعات يف 



بقية اأنحاء العامل.)2(

فقد  البية.  االأحياء  يف  التجارة  �شياق  تغري  احلمام،  حمنة  حول  حجته  ال�شي  النائب  بنى  اأن  ومنذ 
منت التجارة غري القانونية يف االأحياء البية لت�شبح قطاعًا بقيمة عدة بليني من الدوالرات يغطي 
بعنوان عام 2016  يف  املكتب  اأعده  الذي  التقرير  اأح�شى  وقد   

واالأ�شواق.)٣( ال�شناعات  من   طائفة 
World Wildlife Crime Report: Trafficking in Protected Species )تقرير عن جرائم احلياة 

 16٤  000 من  اأكرث  يف  خمتــــــلف  نوع   7  000 باحلماية(  امل�شمولة  باالأنواع  ار  االجتِّ العامل:  يف  البية 
 وك�شف التقرير اأن اجلرمية �شد االأحياء البية تنطوي على طائفة 

�شبطية �شارك فيها 120 بلدًا.)٤(
واالأغذية  واالأثاث  التجميل  وم�شتح�شرات  االأزياء  ذلك  يف  مبا  وال�شناعات،  االأ�شواق  من  وا�شعة 
ُت�شتخدم املنتجات املتح�شل عليها ب�شورة غري م�شروعة  االأليفة. ويف كثري من االأحيان،  واحليوانات 
اأو ُيتَّجر بها يف عمليات جتارية م�شروعة، مما يجعل من ال�شعب الك�شف عن هذه املنتجات باعتبارها 
 ولـّما كان نطاق اجلرمية �شد االأحياء البية وطابعها ي�شهدان 

تخ�ض اجلرمية �شد االأحياء البية.)٥(
ا وتغريًا، فقد تطور قانون ال�شي وفقًا لذلك من خلل �شل�شلة من التعديلت لتو�شيع نطاقه وزيادة  منوًّ
 وال يرمي هذا القانون اإىل املحافظة على االأنواع فح�شب، واإمنا اأي�شًا 

اجلزاءات املفرو�شة مبوجبه.)6(
اإىل حماية القدرة التناف�شية للمن�شاآت التجارية يف الواليات املتحدة، واالإمدادات من املوارد الطبيعية 
ي�شرتون  الذين  املتحدة  الواليات  وامل�شتهلكني يف  العاملية،  واالأ�شواق  املتحدة  الواليات  االأ�شواق يف  اإىل 
البيئيني داخل الواليات  القانونية دون ق�شد، واالأمن القومي للواليات املتحدة، وال�شحايا  ال�شلع غري 



املتحدة وخارجها على ال�شواء.)7(

ويف االآونة االأخرية، اأخذ قانون ال�شي يحظى باهتمام متزايد من املجتمع الدويل. ويف معر�ض مناق�شة 
االآثار ال�شيا�شاتية املرتتبة على النتائج البحثية الواردة يف التقرير عن جرائم احلياة البية يف العامل، 

الحظت الكاتبتان ما يلي:

.Barry Yeoman, “Why the Passenger Pigeon Went Extinct”, Audubon, May-June 2014)1(

 Robert S. Anderson, “The Lacey Act: America’s Premier Weapon in the Fight against Unlawful)2(

.Wildlife Trafficking”, Public Land and Resources Law Review, vol. 16 (1995), p. 29

يف:  متاح   .United States, Fish and Wildlife Service, International Affairs, “Illegal wildlife trade”)٣(

/www.worldwildlife.org؛  يف:  متاح   .World Wide Fund for Nature, “Illegal wildlife trade”و  /www.fws.gov؛ 
. www.traffic.org/trade :متاح يف .TRAFFIC: wildlife trade monitoring network, “Legal wildlife trade”و

)٤(تقرير عن جرائم احلياة البية يف العامل: االجتار باالأنواع امل�شمولة باحلماية، 2016 )من�شورات االأمم املتحدة، 

رقم املبيع E.16.XI.9، ال�شفحة ٣(.
)٥(املرجع نف�شه.

 Lacey Act of 1900, amended in 2008, United States Code, Title 16, sects. 3371-3378; Anderson,)6(

 .“The Lacey Act”, p. 29

 United States, House of Representatives Committee on the Judiciary Over-Criminalization Task)7(

 Force, “Statement for the Record by Marcus Asner and Katherine Ghilain: Regulatory Crime— Solutions”,
 14 November 2013; United States, Government Publishing Office, “Testimony of Marcus Asner” in Oversight

 .Hearing on The 2008 Lacey Act Amendments Part 1 and 2, Serial No. 113-16, 16 May 2013, pp. 57-65
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الوطني، على  القانون  بلد، مبوجب  اأقدم كل  اإذا  امل�صروعة  التجارة غري  تقلي�ص حجم  ميكن 
اآخر يف  مكان  اأيِّ  م�صروعة يف  بطريقة غري  عليها  ل  ُيتح�صَّ التي  الربية  الأحياء  حيازة  حظر 

العامل اأو ُت�صتوَرد منه على نحو غري م�صروع.

واأو�صت فرقة العمل املعنية ب�صيد الأ�صماك غري امل�صروع وغري املبلَّغ عنه وغري املنظم، التابعة ملنظمة 
بني  امل�صرتك  الأ�صماك  م�صائد  جرائم  ب�صاأن  اخلرباء  فريق  واجتماع  والتنمية،  القت�صادي  التعاون 
املكتب وال�صندوق العاملي للطبيعة، مبوا�صلة درا�صة اإمكانات قانون ل�صي، وهو مذكور يف قرار ب�صاأن 
الدويل حلفظ  التابع لالحتاد  الطبيعة  العاملي حلفظ  املوؤمتر  اعُتمد يف  البيئة  املرتكبة �صد  اجلرائم 



الطبيعة.)8(

وتقدم هذه املقالة بع�ص الأفكار الأولية ب�صاأن عمل قانون ل�صي واإمكانات اأن يقدم منوذجًا للت�صريعات 
يف اأجزاء اأخرى من العامل. ويقدم اجلزء الأول ملحة عامة عن اأحكام القانون الأ�صا�صية. ويقارن الق�صم 
الربية  الأحياء  يف  التجارة  اأنظمة  ول �صيما  اأخرى،  بلدان  يف  املتبعة  والنُُّهج  القانون  هذا  بني  الثاين 
الأ�صجار  قطع  حظر  وقانون  الأوروبي  الحتاد  عن  ال�صادرة  لالأخ�صاب  املنظمة  واللوائح  والأخ�صاب 
القطاعات  خمتلف  من  وحججًا  واأمثلة  حالت  الالحقة  الأق�صام  وتعر�ص  اأ�صرتاليا.  يف  امل�صروع  غري 
لت�صليط ال�صوء على خمتلف جوانب القانون، وكيفية عمله من الناحية العملية، والكيفية التي ُينظر بها 
اإليه. ويت�صمن الق�صم الأخري اأفكارًا ب�صاأن اإمكانات قانون ل�صي كنموذج للوليات الق�صائية الأخرى، 

واخلطوات املقبلة.

الأحكام الرئي�شية: اأدوات مكافحة التجارة غري امل�شروعة يف الأحياء الربية
ومنتجاتها  الربية  بالأحياء  ار  بالتِّ يتعلق  فيما  ال�صلوكيات  من  وا�صعة  جمموعة  ل�صي  قانون  يحظر 
و�صع  جرائم  اأي�صًا  بل  فح�صب،  ار  التِّ جرائم  يتناول  ل  وهو  قانونية.  غري  بطريقة  عليها  املتح�صل 
عقوبات  على  ين�ص  وهو  بالنباتات.  يتعلق  فيما  حمددة  اإقرارات  وكذلك  الزائف،  والو�صم  العالمات 
ب�صاأن جزاءات  وعلى  الذهنية،  وحالتهم  املخالفني  مبعرفة  رهنًا  �صواء  حد  على  وجنائية   مدنية 

الت�صاريح وامل�صادرة.

ار بالأحياء الربية جرائم التِّ

ار مبوجب قانون ل�صي من عن�صرين متميزين )انظر الإطار ١(. اأوًل، يتعني على  تتاألف جرائم التِّ
�صلطات الدعاء اأن تثبت اأن الأحياء الربية اأو الأ�صماك اأو النباتات املعنية اأُخذت اأو ِحيزت اأو ُنقلت اأو 

 High Seas Task Force and others, Closing the Net: Stopping Illegal Fishing on the High Seas-Final)8(

 Report of the Ministerially-led Task Force on the Illegal, Unreported and Unregulated Fishing on High Seas
 United Nations Office on Drugs and Crime, “Transnational crime in the fisheriesو p. 16 ,(London, 2006)؛ 
 International Union for Conservation of Nature,و sector tackled by global experts”, 29 February 2016؛ 

.“Crimes against the environment” (WCC-2016-Res-070(
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بيعت على نحو خمالف الأحد القوانني اأو اللوائح االأ�شا�شية االحتادية اأو القبلية اأو املعمول بها يف الواليات 
املتحدة اأو يف البلدان االأجنبية. ومن بعد ذلك، ينبغي ل�شلطات االدعاء اأن تثبت اأن املدعى عليه ارتكب 
اأو �شرع يف ارتكاب اأحد االأفعال املحظورة املدرجة يف قانون ال�شي، التي ت�شمل ا�شترياد االأحياء البية اأو 
ت�شديرها اأو نقلها اأو بيعها اأو ا�شتلمها اأو حيازتها اأو �شراءها على نحو غري م�شروع، اأو حيازة االأحياء 
البية اأو االأ�شماك اأو النباتات املتح�شل عليها بطريقة غري م�شروعة داخل "الوالية الق�شائية البحرية 



واالإقليمية اخلا�شة للواليات املتحدة" )املادة ٣٣72 )اأ((.)9(

ال�شوابق  اأن  بيد  االأ�شلية.  نطاقًا غري حمدود من حيث اجلرائم  لقانون ال�شي، يف ظاهره،  اأن  ويبدو 
الق�شائية املتعاقبـة واملناق�شـات التي اأُجريت يف الكونغـر�ض تو�شـح اأن القانون االأ�شا�شي ينبغي اأن يرتبط 
م االأفعال  اأُدخلت عام 200٨ والتي جترِّ  وتنطوي التعديلت التي 

باالأحياء البية ارتباطًا وا�شحًا.)10(
املرتبطة بالنباتات على قائمة وا�شحة وحمددة باجلرائم االأ�شلية، وجميعها يرتبط بحفظ الطبيعة، 
وتت�شمن   

)باء((.)11( و)٣(  )باء(   )2( )اأ(   ٣٣72 )املادة  مبا�شرة  غري  اأو  مبا�شرة  ب�شورة  �شواء 
القائمة جرائم اأ�شلية من قبيل التخلف عن دفع االإتاوات اأو ال�شرائب اأو ر�شوم االقتلع، وانتهاك اأي 
قانون يت�شل بالت�شدير اأو اإعادة ال�شحن. وقد تبدو هذه اجلرائم اأقل ارتباطًا باأهداف حفظ الطبيعة، 
رون مناذج  ولكنها توفر اأداة مهمة من اأجل االإم�شاك باملجرمني الذين يتهربون من دفع ال�شرائب ويزوِّ

ال�شادرات للتغطية على اأ�شكال االأن�شطة غري القانونية االأخرى.

جانب  اإىل  امل�شروعة  غري  االأفعال  ارتكاب  يف  ال�شروع  م  يجرِّ ال�شي  قانون  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ارتكاب االأفعال نف�شها )املادة ٣٣72 )اأ( )٤((. ومبوجب حكم ذي �شلة من اأحكام القانون اجلنائي 
قوانني  )مدونة  ال�شجن  اأو  بالغرامة  جرمية  اأي  الرتكاب  التاآمر  على  اأي�شًا  يعاَقب  املتحدة،  للواليات 
ال�شالعة  النطاق  الوا�شعة  االإجرامية  ال�شبكات  �شياق  ويف   .)٣71 املادة   ،1٨ الباب  املتحدة،  الواليات 
وي�شتخدم  التاآمر.  تعريف  عليه  ينطبق  �شلوك  ُيواَجه  ما  كثريًا  البية،  باالأحياء  املعا�شر  ار  االجتِّ يف 
املدعون العامون تهمة التاآمر باالقرتان باملخالفات امل�شمولة بقانون ال�شي ال�شت�شدار عقوبة اأ�شد من 
الواليات املتحدة �شد بنج�ض  اإطار قانون ال�شي وحده )انظر املناق�شة املتعلقة بق�شية   تلك املرتاآة يف 

)United States v. Bengis( اأدناه(.

)9( يف حالة انتهاك اأحد قوانني الواليات املتحدة اأو القوانني االأجنبية، تن�ض املادة ٣٣72 )اأ( )2( على عدم حظر 

ا�شترياد االأحياء البية وت�شديرها ونقلها وبيعها وا�شتلمها وحيازتها و�شرائها بطريقة غري م�شروعة اإال اإذا ارتبط ذلك 
بالتجارة فيما بني الواليات اأو بالتجارة اخلارجية. وت�شمل "الوالية الق�شائية البحرية واالإقليمية اخلا�شة للواليات املتحدة" 
اأ�شا�شًا اأعايل البحار واملياه االإقليمية واملمتلكات االحتادية و�شفن الواليات املتحدة )مدونة قوانني الواليات املتحدة، الباب 

1٨، املادة 7(.
 United States Court of Appeals, Ninth Circuit, United States v. Lee, 937 F. 2d 1388 (1991), at 1392,)10(

 citing Senate Report No. 97-123, reprinted in United States Code Congressional and Administrative News
.(1981), 1748, 1753

 Marcus Asner، Oversight Hearing 11(للطلع على تفا�شيل املناق�شة ب�شاأن نطاق اجلرائم االأ�شلية، انظر �شهادة(

 Pervaze؛ وon “Why should Americans have to comply with the laws of foreign nations?”, 17 July 2013, p. 9
 A. Sheikh, “The Lacey Act: compliance issues related to importing plants and plant products”, Congressional

.Research Service Report R42119 (24 July 2012), p. 11
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ار مبوجب قانون ل�شي الإطار ١ جرائم التِّ
مدونة قوانني الوليات املتحدة، الباب ١٦، املادة 337٢ )اأ(

ُيَعدُّ خمالفًا للقانون كل من يقوم مبا يلي:
)1(  ا�شترياد اأو ت�شدير اأو نقل اأو بيع اأو ا�شتلم اأو حيازة اأو �شراء اأي اأ�شماك اأو اأحياء برية اأو نباتات 
ماأخوذة اأو حموزة اأو منقولة اأو مبيعة على نحو خمالف الأي قانون اأو معاهدة اأو الئحة يف الواليات 

املتحدة اأو على نحو خمالف الأي قانون َقَبلي هندي؛
)2(  ا�شترياد اأو ت�شدير اأو نقل اأو بيع اأو ا�شتلم اأو حيازة اأو �شراء فيما بني الواليات اأو يف اإطار معاملة 

للتجارة اخلارجية:
)األف( اأي اأ�شماك اأو اأحياء برية حموزة اأو منقولة اأو مبيعة على نحو يخالف اأي قانون اأو الئحة 

لدى اأي والية اأو ينتهك اأي قانون اأجنبي؛
)باء(   اأي نبات:

’1‘   ماأخوذ اأو حموز اأو منقول اأو مبيع على نحو يخالف اأي قانون اأو الئحة لدى اأي والية، اأو 

ع للتنظيم الرقابي: اأي قانون اأجنبي، يحمي النباتات اأو ُيخ�شِ
)اأواًل(    �شرقة النباتات؛ اأو 

ر�شميًّا؛ اأو اأخذ النباتات من متن زه اأو حممية غابات اأو منطقة اأخرى حممية  
 

)ثانيًا(
)ثالثًا(  اأخذ النباتات من منطقة حمددة ر�شميًّا؛ اأو

)رابعًا( اأخذ النباتات دون احل�شول على االإذن املطلوب اأو مبا يخالفه؛ اأو
اأو ر�شوم االقتلع  اأو ال�شرائب  اأو مبيع دون �شداد االإتاوات  اأو منقول  اأو حموز  ’2‘  ماأخوذ 

املنا�شبة املطلوبة للنبات مبوجب اأي قانون اأو نظام لدى اأي والية اأو اأي قانون اأجنبي؛ اأو
’٣‘  ماأخوذ اأو حموز اأو منقول اأو مبيع على نحو يخالف اأي تقييد مبوجب اأي قانون اأو نظام 

لدى اأي والية، اأو مبوجب اأي قانون اأجنبي، ينظم ت�شدير النباتات اأو اإعادة �شحنها؛ اأو

)جيم( اأي من اأنواع االأحياء البية املحظورة )رهنًا باأحكام املادة الفرعية )ه ( من هذه املادة(؛

)٣(  �شمن الوالية البحرية واالإقليمية اخلا�شة للواليات املتحدة )ح�شب التعريف الوارد يف املادة 7 من 
الباب 1٨(:

)األف( حيازة اأي اأ�شماك اأو اأحياء برية ماأخوذة اأو حموزة اأو منقولة اأو مبيعة على نحو يخالف 
اأي قانون اأو الئحة لدى اأي والية اأو على نحو خمالف الأي قانون اأجنبي اأو قانون َقَبلي هندي؛

)باء(   حيازة اأي نبات:
’1‘  ماأخوذ اأو حموز اأو منقول اأو مبيع على نحو يخالف اأي قانون اأو الئحة لدى اأي والية، اأو 

ع للتنظيم الرقابي: اأي قانون اأجنبي، يحمي النباتات اأو ُيخ�شِ
)اأواًل( �شرقة النباتات؛ اأو

)ثانيًا(  اأخذ النباتات من متن زه اأو حممية غابات اأو منطقة اأخرى حممية ر�شميًّا؛اأو
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ار مبوجب قانون ل�شي )تابع( الإطار ١ جرائم التِّ
اأخذ النباتات من منطقة حمددة ر�شميًّا؛ اأو )ثالثًا( 

اأخذ النباتات دون احل�شول على االإذن املطلوب اأو مبا يخالفه؛ اأو )رابعًا( 

اأو ر�شوم االقتلع  ال�شرائب  اأو  االإتاوات  اأو مبيع دون �شداد  اأو منقول  اأو حموز  ’2‘ ماأخوذ 
املنا�شبة املطلوبة للنبات مبوجب اأي قانون اأو نظام لدى اأي والية اأو اأي قانون اأجنبي؛ اأو

’٣‘ ماأخوذ اأو حموز اأو منقول اأو مبيع على نحو يخالف اأي تقييد مبوجب اأي قانون اأو نظام 
لدى اأي والية، اأو مبوجب اأي قانون اأجنبي، ينظم ت�شدير النباتات اأو اإعادة �شحنها.

)٤(  ال�شروع يف ارتكاب اأيٍّ من االأفعال املذكورة يف الفقرات )1( حتى )٣(.

جرائم و�شع العالمات والو�شم الزائف وبيان دخول النباتات
م قانون ال�شي ا�شترياد طرد يحتوي على اأ�شماك اأو اأحياء برية غري مو�شومة بو�شوح، اأو ت�شديره  ُيجرِّ
اأُدخلت يف عام 200٨ �شرطًا  التي  التعديلت  اأ�شافت   وقد 

الواليات.)12( التجارة بني  اإطار  اأو نقله يف 
ا بالنباتات يبني اال�شم العلمي الأي نبات اأو منتج نباتي وقيمته  يق�شي باأن يقدم امل�شتوردون بيانًا خا�شًّ
 ويحظر القانون اإعداد اأو تقدمي اأي �شجلت اأو بطاقات و�شم مزورة الأي اأ�شماك 

وكميته ومن�شاأه.)1٣(
اأو اأحياء برية اأو نباتات يجري بالفعل اأو ُيزمع ا�شتريادها اأو ت�شديرها اأو نقلها اأو بيعها اأو �شراوؤها اأو 



ا�شتلمها.)1٤(

وقد انُتقدت متطلبات العلمات والو�شم باعتبارها �شعبة الر�شد واالإنفاذ، بالنظر اإىل نطاق منتجات 
االأحياء البية )مبا فيها االأ�شماك والنباتات( التي تنطبق عليها. ومن الناحية العملية، ُتعتب االأحكام 
والبيان  الو�شم  جرائم  بانتظام  يرتكبون  الذين  البية  باالأحياء  باملتَّجرين  للإم�شاك  مفيدة  اأدوات 

للتهرب من ال�شلطات.

العقوبات واحلالة العقلية
�ض اأ�شد العقوبات  تعتمد العقوبات مبوجب قانون ال�شي اإىل حد كبري على احلالة العقلية للجاين. وُتخ�شَّ
تثبت  اأن  يعني ذلك �شرورة  ار،  االجتِّ بجرائم  يتعلق  وفيما  "عن علم".  املخالفات  ُي�شمى  ملا  اجلنائية 
�شلطات االدعاء اأن الفاعل كان على علم باأن االأحياء البية ماأخوذة اأو حموزة اأو منقولة اأو مبيعة على 

 United States Code, Title 16, chap. 53, sect. 3372 (B); United States Code of Federal Regulations,)12(

 .Title 50, chap. I, subchap. B, part 14, subpart H, sects. 14.81-14.82

)United States Code, Title 16, sect. 3372 (f))1٣. وللطلع على و�شف للإجراء املتعلق بتقدمي البيانات اخلا�شة 

 United States, Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service, “Lacey :بالنباتات، انظر
.Act: frequently asked questions”, 28 April 2016

.United States Code, Title 16, sect. 3372 (d))1٤(
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ت�شديرها  اأو  امل�شروعة  البية غري  االأحياء  با�شترياد  علم  قام عن  واأنه  اأ�شا�شيًّا،  قانونًا  يخالف  نحو 
الذين  االأخ�شاب  مل�شتوردي  وميكن   

ذلك.)1٥( يف  �شرع  اأو  �شرائها،  اأو  ا�شتلمها  اأو  بيعها  اأو  نقلها  اأو 
عت بطريقة غري م�شروعة اأن يخ�شعوا للم�شاءلة مبوجب هذه  يعرفون اأن االأخ�شاب التي ي�شتوردونها ُقطِّ
االأحكام، واإن مل ي�شاركوا باأنف�شهم يف القطع غري امل�شروع. وُتعتب املخالفات عن علم جنايات يعاَقب 
عليها بال�شجن ملدة ت�شل اإىل خم�ض �شنوات وبغرامة ت�شل اإىل 000 2٥0 دوالر للأفراد اأو 000 ٥00 
 وكبديل عن ذلك، ميكن فر�ض غرامات ت�شل اإىل �شعف املكا�شب اأو اخل�شائر 

دوالر للموؤ�ش�شات.)16(


االإجمالية املتاأتية من اجلرمية، اأيهما اأعلى.)17(

وتتوقف عقوبات اجلنح وبع�ض الغرامات املدنية على معيار العناية الواجبة. فهي ال حتتاج اإىل دليل على 
اأن الفاعل كان على علم فعًل باأن االأحياء البية غري م�شروعة، واإمنا فقط على اأنه ُيفرت�ض علمه لو 
ار، يف احلاالت التي ُيفرت�ض فيها اأن يكون الفاعل على  توخى العناية الواجبة. وفيما يخ�ض جرائم االجتِّ
علم باملن�شاأ غري امل�شروع للمنتج من االأحياء البية ولكنه وا�شل مع ذلك االنخراط يف ال�شلوك املحظور 
)مثل اال�شترياد اأو الت�شدير اأو النقل اأو البيع، وما اإىل ذلك(، يجوز اأن يخ�شع لغرامة مدنية ت�شل اإىل 
000 10 دوالر، اأو ُيعتب ارتكب جنحة يعاَقب عليها بال�شجن ملدة ت�شل اإىل �شنة واحدة اأو بغرامة ت�شل 
 وُيعتب التعريف الدقيق للعناية الواجبة وكيفية 

اإىل 000 100 دوالر )000 200 دوالر للموؤ�ش�شات(.)1٨(
تطبيقها اأحد اجلوانب االأكرث �شعوبة واإثارة للجدل يف قانون ال�شي، وهي تناَق�ض مبزيد من التف�شيل يف 

الق�شم املتعلق باحلر�ض الواجب والعناية الواجبة اأدناه.

اأنها ال  اأ�شا�ض امل�شوؤولية املو�شوعية، مبعنى  وتنطبق بع�ض الغرامات املدنية مبوجب قانون ال�شي على 
تتوقف على اإثبات النية. فعلى �شبيل املثال، يجوز اأن يخ�شع اأي �شخ�ض يخالف ال�شروط املتعلقة بو�شع 



العلمات لعقوبات مدنية ت�شل اإىل 2٥0 دوالرًا.)19(

اجلزاءات الأخرى
اأو على  اإ�شافًة اإىل الغرامات وال�شجن، ين�ض قانون ال�شي على جزاءات خا�شة بالت�شاريح املمنوحة 

م�شادرتها يف حالة انتهاك اأي من اأحكامه تقريبًا. ويف بع�ض احلاالت، ميكن اأي�شًا فر�ض تعوي�شات.

.United States Code, Title 16, sect. 3373 (d) (1) (B) to (d) (2))1٥(

 )16(United States Code, Title 16, sect. 3373 (d) (1) (B) to (d) (2) باالقرتان بالباب 1٨، املادة ٣٥٥9 )اأ( )٥( 

القيمة  تتعدى  اأن  يجب  الت�شدير،  اأو  اال�شترياد  جرائم  عدا  اجلرائم  يخ�ض  وفيما   .)٣( و)ج(   )٣( )ب(   ٣٥71 واملادة 
و�شع  الأحكام  علم  املخالفات عن  على  العقوبات  نف�ض  تنطبق  وقد  ُتعتب جناية.  لكي  دوالرًا   ٣٥0 البية  للأحياء  ال�شوقية 

العلمات الزائفة.
 )٥( )اأ(   ٣٥٥9 املادة   ،1٨ بالباب  باالقرتان   ،United States Code, Title 16, sect. 3373 (d) (1) (A))17( 

واملادة ٣٥71 )ج( )٣( و)د(.
)1٨(United States Code, Title 16, sect. 3373 (a) (1) and (d) (2)، باالقرتان بالباب 1٨، املادة ٣٥٥9 )اأ( )6( 

واملادة ٣٥71 )ب( )٥( و)ج( )٥(. ويف املقابل، قد يعاَقب الفاعل بغرامة ت�شل اإىل �شعف اإجمايل الربح/اخل�شارة، اأيهما 
اأكب، عمًل بالباب 1٨، املادة ٣٥71 )د(.

.United States Code, Title 16, sect. 3373 (a) (2))19(
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ويجوز وقف العمل بالت�شاريح املتعلقة با�شترياد وت�شدير االأحياء البية واالأ�شماك والنباتات، وكذلك 
تراخي�ض القن�ض و�شيد االأ�شماك، اأو تعديلها اأو اإلغاوؤها اإذا اأدين احلائز عليها بارتكاب اأي خمالفة 



جنائية مبوجب قانون ال�شي.)20(

جرائم  يف  امل�شتخدمة  والنباتات  البية  واالأحياء  االأ�شماك  م�شادرة  على  اأي�شًا  ال�شي  قانون  وين�ض 
َل عليها  �شِّ ار وو�شع العلمات الزائفة دون احلاجة اإىل اإثبات اأن اجلاين كان على علم باأنها قد حُتُ االجتِّ



بطريقة غري قانونية، بل دون احلاجة اإىل اإثبات اأنه مل يتوخ العناية الواجبة.)21(

ار  ويجوز اأي�شًا اأن تخ�شع جميع ال�شفن واملركبات والطائرات واملعدات االأخرى امل�شتخدمة لتي�شري االجتِّ
معرفته  افرتا�ض  اأو  املعدات  مالك  معرفة  اأواًل،  وهي:  معينة،  ب�شروط  رهنًا  للم�شادرة،  امل�شروع  غري 
وقت ارتكاب الفعل غري القانوين اأنها �شُت�شتخدم يف ارتكاب خمالفة جنائية لقانون ال�شي، وثانيًا، اإدانة 
اأو  البية  االأحياء  اأو  للأ�شماك  املنوي  اأو  الفعلي  ال�شراء  اأو  البيع  على  تنطوي  جنحة  بارتكاب  املالك 



النباتات.)22(

وال ين�ض قانون ال�شي نف�شه على التعوي�ض. بيد اأن هناك العديد من احلاالت التي تخ�شع لقانون ال�شي 
و٥٤٥ من  املادتني ٣71  عليها يف  املن�شو�ض  االأحكام  التهريب، مبوجب  اأو  التاآمر  تهمة  اأي�شًا  وت�شمل 
الباب 1٨ من مدونة قوانني الواليات املتحدة. وفيما يتعلق بهاتني اجلرميتني، ُيعتب التعوي�ض اإلزاميًّا 

)للطلع على مثال، انظر املناق�شة املتعلقة بق�شية الواليات املتحدة �شد بنج�ض اأدناه(.

وت�شكل اأحكام القانون ب�شاأن امل�شادرة والتعوي�ض وكذلك، واإن بدرجة اأقل، اإلغاء الت�شاريح والرتاخي�ض 
ار باالأحياء البية، ومن ثم تغيري معادلة التكلفة مقابل الفائدة  مبثابة و�شيلة مهمة لزيادة تكلفة االجتِّ
 وال ُتعتب اأحكام امل�شادرة غري معتادة—ذلك اأنه يف الكثري من البلدان والظروف، 

لدى اجلاين.)2٣(
عائدات  من  املجرمني  حرمان  يف  فعالة  القانونية—وهي  غري  االأمور  من  بة  املهرَّ ال�شلع  حيازة  ُتعتب 

اجلرمية، وكذلك من و�شائل ارتكابها.

ُهج من نوع قانون ل�شي املتبعة يف بلدان اأخرى النُّ

مواد  على  ينطوي  الذي  ال�شلوك  حتظر  ال�شي—التي  قانون  يف  عليها  املن�شو�ض  االآلية  ُتعتب  ال 
اأن  من  الرغم  وعلى  متامًا.  نوعها  من  اآخر—فريدة  بلد  قوانني  يخالف  نحو  على  عليها  متح�شل 

)20(املرجع نف�شه، املادة ٣٣7٣ )ه (. وُتعفى مبوجب هذا احلكم على وجه التحديد الت�شاريح ال�شادرة مبوجب قانون 

.)Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act( ماغنو�شن-�شتيفن ز حلفظ واإدارة م�شائد االأ�شماك
.United States Code, Title 16, sect. 3374 (a) (1))21(

)22(املرجع نف�شه، املادة ٣٣7٤ )اأ( )2(.

 Marcus Asner, “To catch a wildlife thief: strategies and suggestions for the fight against )2٣(انظر 

illegal wildlife trafficking”, University of Pennsylvania Asian Law Review, vol. 12, No. 1, art. 2 (2017), 
.p. 18
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�شكوكًا  العامل  حول  اأخرى  بلدان  اعتمدت  فقد  نوعه،  من  �شمواًل  االأكرث  املثال  يكون  قد  ال�شي   قانون 
قانونية مماثلة.

واعتمدت بع�ض الدول لوائح ب�شاأن الواردات مماثلة لتلك املن�شو�ض عليها يف قانون ال�شي. فعلى �شبيل 
دولة  اأي  يف  قانون  اأي  مع  يتعار�ض  نحو  على  ماأخوذ  نبات  اأو  حيوان  اأي  ا�شترياد  كندا  حتظر  املثال، 
اأجنبية، اأو اأي حيوان اأو نبات، اأو اأي جزء اأو م�شتق من حيوان اأو نبات جرت حيازته اأو توزيعه اأو نقله 
 وحتظر اأ�شرتاليا اال�شترياد املتعمد لعينة من حيوان اأو نبات اإذا علم امل�شتوِرد اأن 

على ذلك النحو.)2٤(
 وال يت�شمن اأيٌّ من الت�شريعني 

رت من بلد اأجنبي على نحو يخالف ت�شريعات ذلك البلد.)2٥( دِّ العينة �شُ
اأحكامًا تتعلق بالنقل اأو البيع اأو اال�شتلم اأو ال�شراء.

ار  االجتِّ اتفاقية  مبوجبها  ذ  تنفَّ التي  االأوروبي،  للحتاد  البية  باالأحياء  التجارة  لوائح  و�شعت  وقد 
الدويل باأنواع احليوانات والنباتات البية املهددة باالنقرا�ض داخل االحتاد االأوروبي، نظامًا لتنظيم 
وتوقيع  والت�شدير  اال�شترياد  ت�شاريح  منح  على  تن�ض  وهي  باالنقرا�ض.  املهددة  باالأنواع  التجارة 
�شحيحة.  غري  اأو  مزورة  �شهادات  فيها  ُت�شتخدم  التي  التجارية  املعاملت  اأ�شحاب  على  العقوبات 
وخلفًا لقانون ال�شي، الذي ينطبق على طائفة وا�شعة من االأنواع، فاإن اال�شرتاطات املن�شو�ض عليها يف 
 لوائح االحتاد االأوروبي تقت�شر اإىل حد كبري على االأنواع املدرجة يف املرفقات االأربعة للئحة املجل�ض 



رقم ٣٣٨/97.)26(

غري  االأ�شماك  �شيد  ملكافحة  و�شيلة  باعتبارها  ال�شي  قانون  نوع  من  الت�شريعات  عن   ويداَفع 
اجلنائية  الق�شائية  واليتها  ونيوزيلندا،  والرنويج  اأ�شرتاليا  مثل  دول،  عدة  عت  و�شَّ وقد   

امل�شروع.)27(
بلدان  وهناك   

االأجنبية.)2٨( املياه  يف  البحرية  للموارد  القانوين  غري  ال�شيد  مواطنيها  على  لُيحظر 
اأخرى، مثل بابوا غينيا اجلديدة وجزر �شليمان وناورو، تتبع منوذج قانون ال�شي وحتظر ا�شترياد املوارد 

 Canada, Consolidated Acts, Statutes of Canada, Wild Animal and Plant Protection and Regulation)2٤(

.of International and Interprovincial Trade Act (1992), art. 6.1

 Australia, Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999, No. 91 (1999),)2٥(

.Compilation No. 51, vol. 2, chap. 5, part 13A, Division 6, art. 303GQ (1 July 2016)

)26(انظر لوائح االحتاد االأوروبي ب�شاأن جتارة االأحياء البية: الئحة جمل�ض االحتاد االأوروبي رقم 97/٣٣٨ املوؤرخة 9 

كانون االأول/دي�شمب 1996 ب�شاأن حماية اأنواع احليوانات والنباتات البية عن طريق تنظيم التجارة فيها؛ والئحة االحتاد 
االأوروبي رقم 2006/٨6٥ املوؤرخة ٤ اأيار/مايو 2006، التي تر�شي قواعد تف�شيلية ب�شاأن تنفيذ الئحة املجل�ض رقم 97/٣٣٨؛ 
واللئحة التنفيذية ملفو�شية االحتاد االأوروبي رقم 2012/792 املوؤرخة 2٣ اآب/اأغ�شط�ض 2012، التي ت�شع قواعد لت�شميم 
الت�شاريح وال�شهادات والوثائق االأخرى املن�شو�ض عليها يف الئحة املجل�ض رقم 97/٣٣٨ والئحة املفو�شية رقم ٨6٥/2006.
 Closing the Net; “Transnational crime in the fisheries sector”; Blaise Kuemlangan, “National)27(

 legislative options to combat IUU fishing”, in Report of Papers Presented at the Expert Consultation on
 Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Australia, 15-19 May 2000, Food and Agriculture Organization
 Gregory Rose ؛ وانظر اأي�شًاof the United Nations (FAO) Fisheries Report No. 666 (Rome, FAO, 2001), p. 174
 and Martin Tsamenyi, “Universalizing jurisdiction over marine living resources crimes: executive summary
 and recommendations”—a report for World Wide Fund for Nature (WWF) International (Gland, Switzerland,

.WWF, 2013), p. 60

.Rose and Tsamenyi, “Universalizing jurisdiction over marine living resources crimes”, pp. 57-58)2٨(
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املفو�شية  الئحة  االأوروبي  االحتاد  واعتمد   

قانونية.)29( غري  بطريقة  عليها  املتح�شل  احلية   البحرية 
االأوروبي  االحتاد  يف  االأع�شاء  الدول  ملواطني  جزاءات  على  تن�ض  التي   ،200٨/100٥ االأوروبية 
التي  واالإدارة  احلفظ  تدابري  يخالف  نحو  على  االأ�شماك  �شيد  اأن�شطة  يدعمون  اأو  ميار�شون  الذين 
 اعتمدتها منظمة اإقليمية الإدارة م�شائد االأ�شماك اأو على نحو يخالف القوانني الوطنية اأو االلتزامات 
 غري اأن هذا التدبري يواجه م�شائل تتعلق بالتنفيذ على اعتبار اأن اإنفاذه يعتمد على تدابري 

الدولية.)٣0(


التنفيذ الفردية لكل دولة ع�شو، وهي تتباين على نطاق االحتاد.)٣1(

ينظمان  قانونني  واأهميتها يف  قانون ال�شي من حيث طبيعتها  اإىل  االأقرب  القانونية  ال�شكوك  وتتمثل 
حظر  وقانون  باالأخ�شاب،  املتعلقة  االأوروبي  االحتاد  الئحة  وهما:  احلرجية،  املنتجات  يف  التجارة 
رئي�شي من خطة عمل  االأخ�شاب، وهي جزء  اأ�شرتاليا. وحتظر الئحة  امل�شروع يف  االأ�شجار غري  قطع 
املح�شودة  االأخ�شاب  طرح  احلرجية،  والتجارة  واحلوكمة  القوانني  اإنفاذ  ب�شاأن  االأوروبي  االحتاد 
التزامات  املعنيني  على  وتفر�ض  االأوروبي،  االحتاد  �شوق  يف  امل�شتقة  واملنتجات  قانونية  غري  بطريقة 
يف  امل�شروع  غري  االأ�شجار  قطع  قانون  ويحظر   

ال�شجلت.)٣2( وحفظ  الواجبة  العناية  توخي  ب�شاأن 
على  وي�شرتط  امل�شتقة،  واملنتجات  م�شروعة  غري  بطريقة  عة  املقطَّ االأخ�شاب  ا�شترياد  اأي�شًا  اأ�شرتاليا 
ب�شاأن مدى  اإىل وزير اجلمارك  بيان  الواجبة وتقدمي  العناية  بتوخي  امل�شتوردين االمتثال لللتزامات 
القانون  ملخالفي  �شنوات  خم�ض  ملدة  ال�شجن  اإىل  ت�شل  جنائية  عقوبات  على  ين�ض  وهو   امتثالهم. 



عن علم.)٣٣(

واأكد حتليل مقارن لقانون ال�شي والئحة االحتاد االأوروبي املتعلقة باالأخ�شاب وقانون حظر قطع االأ�شجار 
غري امل�شروع يف اأ�شرتاليا، اأجرته موؤ�ش�شة ClientEarth يف عام 201٥، اأن اللوائح االأوروبية واالأ�شرتالية 
ال تنطبق اإال على اأول كيان يطرح االأخ�شاب يف االأ�شواق، يف حني اأن قانون ال�شي ينطبق على كيانات اأخرى 

 Rose and اأي�شًا  )Kuemlangan, “National legislative options to combat IUU fishing”, p. 174)29؛ وانظر 

.Tsamenyi, “Universalizing jurisdiction over marine living resources crimes”, p. 60

)٣0(الئحة املجل�ض رقم 200٨/100٥ املوؤرخة 29 اأيلول/�شبتمب 200٨ ملنع �شيد االأ�شماك غري امل�شروع وغري املبلَّغ 

م وردعه والق�شاء عليه )Official Journal of the European Union, L 286/1(، التي دخلت حيز النفاذ  عنه وغري املنظَّ
يف 1 كانون الثاين/يناير 2010.

Mike Beke and Roland Blomeyer, Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Sanctions in the EU)٣1( 

. (Brussels, European Parliament, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies, 2014)

حتدد  والتي   ،2010 االأول/اأكتوبر  ت�شرين   20 املوؤرخة   2010/99٥ رقم  واملجل�ض  االأوروبي  البملان  )٣2(الئحة 

 Official Journal of the European Union,( التزامات املعنيني الذين يطرحون االأخ�شاب واملنتجات اخل�شبية يف ال�شوق
 L 295/23(؛ و”European Commission, Environment, Forests, “Illegal logging/FLEGT Action Plan. متاحة يف

بخطة  امل�شمولة  اخل�شبية  واملنتجات  االأخ�شاب  وُتعتب   .http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm
البية  والنباتات  احليوانات  باأنواع  الدويل  ار  االجتِّ اتفاقية  اأو  احلرجية  والتجارة  واحلوكمة  القوانني  الإنفاذ  �شارية  عمل 

املهددة باالنقرا�ض ممتثلة ملتطلبات اللئحة.
)٣٣(قانون حظر قطع االأ�شجار غري القانوين )2012(، املادتان ٨ و9. وي�شمح القانون اأي�شًا مب�شادرة ال�شلع )ولكن 

ًا عنها بوحدات جزائية  لي�ض و�شائل النقل(، ويحدد العقوبات املالية الق�شوى، مبا يف ذلك الغرامات اجلنائية واملدنية، معبَّ
مربوطة مبوؤ�شر كل �شنة مالية لتزداد متا�شيًا مع معدل الت�شخم. وللطلع على املزيد ب�شاأن الوحدات اجلزائية املالية، انظر 

. www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/fines-and-infringements/penalty-units
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 وت�شتند كلٌّ من الئحة االأخ�شاب وقانون حظر تنظيم قطع االأ�شجار غري 

على امتداد �شل�شلة التوريد.)٣٤(
القانوين اإىل قوائم باملنتجات امل�شمولة، يف حني ي�شمل قانون ال�شي "اأي ع�شو بري من اأع�شاء مملكة 
النبات، مبا يف ذلك اجلذور والبذور واالأجزاء ومنتجاتها، ومبا يف ذلك االأ�شجار احلرجية الطبيعية 
اأو امل�شتزرعة"، وتت�شمن قائمة بالنباتات امل�شتثناة مثل املحا�شيل الغذائية ال�شائعة، با�شتثناء االأ�شجار 



واالأ�شناف امل�شتنبتة ال�شائعة.)٣٥(

ويف حني اأن الكثري من هذه ال�شكوك توفر اأدوات مهمة للت�شدي للتجارة يف االأحياء البية، فاإنها ال 
تفي بالغر�ض كامًل. فقد خل�شت درا�شة ب�شاأن جرائم احلياة البية اأُعدت يف عام 2016 بطلب من 
اللجنة املعنية بالبيئة وال�شحة العامة وال�شلمة الغذائية التابعة للبملان االأوروبي اإىل اأن "على االحتاد 
االأوروبي اأن ينظر يف تدابري لكبح االأن�شطة التي تنطوي على اأنواع االأحياء البية املحمية مبوجب قوانني 
بلدانها االأ�شلية"، والحظت اأن "’قانون ال�شي‘ االأمريكي يوفر منوذجًا ب�شيطًا وقابًل للتحقيق من اأجل 



مثل ذلك النهج".)٣6(

عقوبات �شديدة وذراع طويلة: َجْعل جمرمي الأحياء الربية يدفعون الثمن

ُترتكب  التي  البية  باالأحياء  املتعلقة  للجرائم  الت�شدي  يف  ال�شي  قانون  بفعالية  الدويل  املجتمع  يقر 
خارج حدود الواليات املتحدة. ومن �شاأن هذا اجلانب من جوانب القانون حتويل جزء من كلفة ملحقة 
مرتكبي جرائم االأحياء البية الدوليني اإىل الواليات املتحدة، وهي بلد ميلك واحدًا من اأقوى النظم 
الق�شائية يف العامل. ويف حني اأن ذلك قد ال يكون الهدف الرئي�شي للقانون، فهو اأحد اأهم نتائجه يف 

الكفاح العاملي �شد اجلرمية املتعلقة باالأحياء البية.

اأن يرغم مرتكبي  وتبني ق�شية الواليات املتحدة �شد بنج�ض الثمن الباهظ الذي ميكن لقانون ال�شي 
الحقت  الق�شية،  هذه  ففي   .)2 االإطار  )انظر  دفعه  على  البية  باالأحياء  املتعلقة  الدولية  اجلرمية 
نحو  على  امل�شيد  ال�شخري  الكركند(  )اأو  البحر  بي جراد  مهرِّ بنجاح ع�شابة من  املتحدة  الواليات 
عن  اأ�شفر  مما  اإليهم،  التهم  توجيه  اأفريقيا  جنوب  رف�شت  اأن  بعد  اأفريقيا،  جنوب  يف  م�شروع  غري 

 ClientEarth, “Comparison of illegal logging laws in the European Union, the United States, Australia)٣٤(

www.documents.clientearth.org/library/download-info/comparison-of- متاحة يف .and Japan”, 3 August 2018
.illegal-logging-laws-in-the-eu-the-us-australia-and-japan/

 Regulation No. 995/2010 of the European Parliament and of the Council, annex; Australia, Illegal)٣٥(

 Logging Prohibition Regulation 2012, Schedule 1; Lacey Act, United States Code, Title 16, sect. 3371 (f) (1)
and United States, Code of Federal Regulations, Title 7, sect. 357.2. للطلع على مقارنة بني املنتجات امل�شمولة 
انظر:  اأ�شرتاليا،  امل�شروع يف  االأ�شجار غري  بقانون حظر قطع  امل�شمولة  وتلك  باالأخ�شاب  املتعلقة  االأوروبي  االحتاد  بلئحة 

.Forest Stewardship Council, “FSC and the Australian Illegal logging prohibition Act 2012”, p. 2

 Stephan Sina and others, Wildlife Crime (Brussels, European Parliament, Policy Department A:)٣6(

.Economic and Scientific Policy, 2016), p. 109

http://www.documents.clientearth.org/library/download-info/comparison-of-illegal-logging-laws-in-the-eu-the-us-australia-and-japan/
http://www.documents.clientearth.org/library/download-info/comparison-of-illegal-logging-laws-in-the-eu-the-us-australia-and-japan/
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 م�شادرة بقيمة 000 ٤00 7 دوالر لفائدة الواليات املتحدة واإ�شدار اأمر بدفع تعوي�ض جلنوب اأفريقيا 


مببلغ 720 ٤٤6 22 دوالرًا.)٣7(

وُتعتب ق�شية الواليات املتحدة �شد بنج�ض واحدة من بني عدة ق�شايا اأخرى مبوجب قانون ال�شي تنطوي 
على تهم اأخرى مثل التاآمر والتهريب والتهرب من دفع ال�شرائب وغ�شل االأموال. ووفرت قرارات االإدانة 
نوعًا  بكثري وفرت  اأكب  اإىل جزاءات  اأدى  تعوي�شات، مما  لفر�ض  االأ�شا�ض  والتهريب  بالتاآمر  الناجتة 
من التعوي�ض جلنوب اأفريقيا عن نق�ض التنوع البيولوجي الذي منيت به ويف نف�ض الوقت زيادة تكلفة 
اأن  ال�شي  قانون  واأحكام  بالتاآمر  االحتادية  التهمة  بني  للجمع  ميكن  كما   

البية.)٣٨( باالأحياء  ار  االجتِّ


يف�شي اإىل مزايا اإثباتية ميكن اأن ت�شاعد النيابة العامة يف اإثبات دعواها.)٣9(

)٣7(كان اأمر التعوي�ض مببلغ 000 000 ٣0 دوالر، ويقابله املبلغ الذي تلقته جنوب اأفريقيا بالفعل من اتفاق تفاو�شي 
لتخفيف العقوبة. وجتدر االإ�شارة اإىل اأن امل�شادرة التي اأبلغت عنها حمكمة اال�شتئناف كانت مببلغ 000 ٣00 1٣ دوالر، واإن 
 United States Court of Appeals, Second Circuit, Brief for the United States :كان ذلك على �شبيل اخلطاأ. انظر
 of America, United States of America v. Arnold Maurice Bengis, Jeffrey Noll and David Bengis, Docket No.

.07-4895-cr (9 May 2008), pp. 4-6

)٣٨(انظر: United States Court of Appeal, First Circuit, United States v. Place, 693 F.3d 219, 222 (2012)؛ 

.United States v. Zarauskas, 814 F.3d 509 (2016) :وانظر اأي�شًا
.Christine Fisher, “Conspiring to violate the Lacey Act”, Environmental Law, vol. 32,  No. 2 (2002))٣9(

الإطار ٢-  ق�شية الوليات املتحدة �شد بنج�ص
ُتَعدُّ ق�شية الواليات املتحدة �شد بنج�ض الق�شية االأكرث �شهرة من بني الق�شايا امللَحقة مبقت�شى قانون 
ال�شي. فقد اأدار اآرنولد بنج�ض، مدير �شركة Hout Bay Fishing Industries لل�شناعات ال�شمكية، عملية 
دامت عقدًا ل�شيد جراد البحر ال�شخري وال�شمك امل�شنن الباتاغوين يف جنوب اأفريقيا وتهريبهما اإىل 
الواليات املتحدة، بالتعاون مع كل من ديفيد بنج�ض وجفري نول.)اأ( وكان الن�شاط امل�شطَلع به يف جنوب 
حفظ  واتفاقية  اأفريقيا  جنوب  يف   199٨ ل�شنة  رقم 1٨  احلية  البحرية  املوارد  لقانون  خمالفًا  اأفريقيا 
املوارد البحرية احلية الأنتاركتيكا. كما اأثَّر بدرجة كبرية على املوارد من جراد البحر ال�شخري، وكلف 

جنوب اأفريقيا ما بني ٤6.7 و61.9 مليون دوالر.)ب(
ومن خلل اتفاق تفاو�شي لتخفيف العقوبة مع القائمني على عملية �شيد االأ�شماك وجتهيزها التي تديرها 
اأ�شرة بنج�ض، ح�شلت جنوب اأفريقيا على دفعة بقيمة 0٨0 0٤9 7 دوالرًا. بيد اأنه املحكمة التي نظرت يف 

تلك الق�شية راأت اأنه:
على الرغم من ا�شت�شدار �شلطات جنوب اأفريقيا اأوامر بالقب�ض على املتهمني، بعد اخللو�ض اإىل 
اأن موارد املتهمني املالية ووجودهم خارج جنوب اأفريقيا يجعلنهم "خارج متناول ال�شلطات يف 

جنوب اأفريقيا"، رف�شت جنوب اأفريقيا توجيه التهم اإليهم، ناهيك عن حماكمتهم.)ج(
ولدى مثول املتهمني الثلثة اأمام املحكمة يف الواليات املتحدة، اأقروا بذنب التاآمر النتهاك قانون ال�شي 
ار  وارتكاب التهريب، واأقر اثنان منهم اأي�شًا بذنب ارتكاب خمالفات الأحكام قانون ال�شي فيما يتعلق باالجتِّ
باالأحياء البية يف التجارة اخلارجية. ومن خلل اجلمع بني تهمة التاآمر والتهم امل�شمولة بقانون ال�شي، 
دوالر مل�شلحة   7 بال�شجن وم�شادرة ما جمموعه 000 ٤00  بعقوبات كبرية  الثلثة  املتهمني  ُحِكَم على 

الواليات املتحدة.)د(



قانون ال�شي كنموذج للت�شريعات اخلا�شة بتجارة االأحياء البية 55

مة خ�شي�شًا تختلف رهنًا بعدة  ويكمن اأحد مواطن قوة قانون ال�شي يف اأنه يتيح تطبيق عقوبات م�شمَّ
عوامل، من قبيل �شدة �شوء ال�شلوك، ودرجة املعرفة لدى املخالف، واملخالف نف�شه. وعليه، فاإنه فيما 
فقط، يف حني  عليهم  مدنية  بفر�ض غرامات  املخالفون  يعاَقب  املحظور،  ال�شلوك  اأنواع  بع�ض  يخ�ض 
يواجه خمالفون اآخرون—وخ�شو�شًا املنظمات التي تقوم عن علم با�شترياد اأو ت�شدير االأحياء البية، 
اأو بال�شروع يف ذلك، مع العلم بكون االأحياء البية جرى اأخذها اأو حوزها اأو نقلها اأو بيعها على نحو 
مبلغ  ودفع  �شنوات  خم�ض  اإىل  ت�شل  ملدة  بال�شجن  جنائية  معينة—عقوبات  لوائح  اأو  قوانني  يخالف 
000 ٥00 دوالر اأو �شعف اإجمايل الربح اأو اخل�شارة من الن�شاط غري امل�شروع، وكذلك جزاءات تتعلق 

الإطار ٢-  ق�شية الوليات املتحدة �شد بنج�ص )تابع(
لل�شحايا  االإلزامي  التعوي�ض  قانون  مبوجب  اأفريقيا  جنوب  حلكومة  تعوي�ض  بدفع  اأي�شًا  املتهمون  واأُِمَر 

وقانون حماية ال�شحايا وال�شهود. وا�شتنادًا اإىل حمكمة اال�شتئناف يف الواليات املتحدة:
جنوب اأفريقيا: )1( لها م�شلحة ملكية يف جراد البحر ال�شخري امل�شيد على نحو غري قانوين 
ف يف قانون التعوي�ض  يف مياهها؛ )2( �شحية يحق لها احل�شول على تعوي�ض، على النحو املعرَّ
االإلزامي لل�شحايا وقانون حماية ال�شحايا وال�شهود؛ )٣( اأيًّا كانت التعقيدات املرتبطة ب�شوغ 
اأمر تعوي�ض يف هذه الق�شية، فاإنها ال تكفي ملنع اإ�شدار مثل ذلك االأمر مبوجب قانون التعوي�ض 

االإلزامي لل�شحايا.)هـ(
وبعد اأن اأُعلن عن حق جنوب اأفريقيا يف احل�شول على تعوي�شات، اأو�شت املحكمة بح�شاب قيمة التعوي�ض 
ب�شرب عدد جراد البحر الذي خ�شع ملمار�شة ال�شيد غري امل�شروع يف �شعر ال�شوق املقابل يف وقت �شيد 
ُيرتك  اأن  على  الق�شية،  يف  وامل�شادرة  التعوي�ض  فر�ض  املمكن  من  اأن  املحكمة  واأ�شافت  البحر.  جراد 
اأ�شدرت   ،201٣ 1٤ حزيران/يونيه  يف  الق�شية،  اإعادة  ولدى  املقاطعة.  ملحكمة  التعوي�ض  مبلغ  حتديد 

املحكمة املحلية اأمرًا بتعوي�ض قدره 720 ٤٤6 22 دوالرًا، وهو ما اأيدته حمكمة اال�شتئناف.)و(
عة  جممَّ عقوبة  اإىل  والتعوي�ض  التاآمر  باأحكام  باالقرتان  ال�شي  قانون  تطبيق  اأف�شى  املطاف،  نهاية  ويف 
�شنتني  وملدة  بنج�ض،  ديفيد  بحق  واحدة  �شنة  ملدة  ال�شجن  اإىل  اإ�شافة  دوالر،   ٣7 000 000 نحو  بقيمة 

ون�شف بحق جيفري نول، وقرابة اأربع �شنوات بحق اآرنولد بنج�ض.

)اأ(للطلع على و�شف ممتاز لق�شية الواليات املتحدة �شد بنج�ض والدرو�ض امل�شتفادة ب�شاأن االإجراءات التي اتخذها 

Asner, "To catch a wildlife thief ". املدعي العام الرئي�شي الإنفاذ القوانني املتعلقة بجرائم االأحياء البية، انظر
.Asner, "To catch a wildlife thief")ب(

 United States Court of Appeals, Second Circuit, United States v. Bengis, 631 F.3d 33 (2nd Cir.)ج(

.2011), p. 36
 Asner, "To catch a wildlife thief", p. 13; United States Department of Justice, Southern District)د(

 of New York, "Officers of fishing and seafood corporations ordered to pay nearly $22.5 million to South
 Africa for illegally harvesting rock lobster and smuggling it into the United States", press release No.
 13-205 of 14 June 2013; United States of America v. Arnold Maurice Bengis, Jeffrey Noll and David

.Bengis, pp. 4-6

.United States v. Bengis, 631 F.3d 33 (2011), p. 35
)ه (

.United States v. Bengis, 783 F.3d 407 (2015), p. 413
)و(
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 وكما يت�شح من ق�شية الواليات املتحدة �شد بنج�ض، 

بالت�شاريح وم�شادرة االأحياء البية واملعدات.)٤0(
الوارد و�شفها اأعله، ميكن للمدعني العامني ا�شتخدام �شكوك قانونية اأخرى من اأجل زيادة العقوبة 



االإجمالية.)٤1(

فر�شها  ميكن  التي  ال�شارمة  العقوبات  على  اآخر  مثااًل   Lumber Liquidators �شركة  ق�شية  وتقدم 
مبوجب قانون ال�شي، وال �شيما عند معاجلة االإجراءات التي تتخذها ال�شركات. ففي عام 201٥، ُوجهت 
عت بطريقة غري  التهمة اإىل �شركة Lumber Liquidators مبوجب قانون ال�شي با�شتخدام اأخ�شاب ُقطِّ
باأربع  يتعلق  فيما  بذنبها  ال�شركة  واأقرت   

اال�شترياد.)٤2( بيانات  وبتزوير  الرو�شي،  االحتاد  يف  قانونية 
بيانات  اإىل  ا�شتنادًا  �شلع  اإدخال  ب�شبب  واحدة  جنائية  وبتهمة  الواجبة،  العناية  مبخالفة  تتعلق  جنح 
باأكرث من 10 مليني دوالر، مبا يف ذلك غرامات جنائية وم�شادرة ومدفوعات  وُحِكَم عليها  كاذبة، 
 كما وافقت �شركة Lumber Liquidators على تنفيذ خطة معتمدة من احلكومة 

للخدمة املجتمعية.)٤٣(
املوؤ�ش�شي.  �شلوكها  ملراقبة  وعمليات  للح�شابات  م�شتقلة  تدعمها مراجعات  البيئية،  للمعايري  للمتثال 

وعلق م�شاعد املدعي العام جون �شي كرودن قائًل:

الطرف  لغ�ض  احلقيقية  التكلفة   Lumber Liquidators �شركة  �شد  املرفوعة  الق�شية  تبني 
عن القوانني البيئية التي حتمي االأحياء البية املهددة … وقد خلَّفت هذه ال�شركة �شل�شلة من 
رة. واالآن �شوف تدفع ثمن هذا ال�شعي القا�شي والطائ�ض وراء  املعاملت الفا�شدة واملوائل املدمَّ



حتقيق الربح.)٤٤(

اأ�شد  حتى  اأنه  ذلك  للمجرمني.  رادعًا  ت�شكل  القوية  اجلزاءات  اأن  فكرة  حول  اجلدل  بع�ض  وهناك 
ويف  عليهم.  القب�ض  �شيتم  اأنهم  املجرمون  يعتقد  مل  اإذا  ُتذكر  رادعة  قيمة  لها  يكون  لن  اجلزاءات 
نهاية املطاف، فاإن العمليات الدولية للجرائم املتعلقة باالأحياء البية، �شاأنها يف ذلك �شاأن غريها من 
العمليات االإجرامية الوا�شعة النطاق، عبارة عن اأعمال جتارية. و�شيوا�شل اجلناة ن�شاطهم االإجرامي 
ما دام النموذج التجاري معقواًل، اأي ما دامت الفوائد املتوقعة تتجاوز التكاليف املتوقعة، وهو ما ي�شمل 
ح�شاب اجلزاءات م�شروبة يف املخاطر. و�شوف ي�شهم اجلمع بني اجلزاءات القوية واالإنفاذ املت�شق يف 

ارتفاع التكاليف، وي�شطر جمرمي االأحياء البية اإىل وقف ن�شاطهم.

 ،United States Code, Title 16, sect. 3372 (b) and sect. 3373 (a) (2); Title 16, sect. 3373 (d) (1) (A))٤0(

باالقرتان بالباب 1٨، املادة ٣٥٥9 )اأ( )٥( واملادة ٣٥71 )ج( )٣( و)د(. 
 United States v. Bengis, 631 F.3d 33 (2011) and High Court of South Africa, Bengis and others v.)٤1(

اأُلِزم  اإىل مدة احلب�ض الطويلة،  واإ�شافًة   .Government of South Africa and others, Case No. 16884/2013 (2016)
املتهمون بدفع ما جمموعه نحو 000 000 ٣7 دوالر )منها مبلغ 000 ٤00 7 دوالر م�شاَدر مل�شلحة الواليات املتحدة، وما 

جمموعه ٨00 ٤9٥ 29 دوالر اإىل جنوب اأفريقيا، مبا يف ذلك اأمر التعوي�ض مببلغ 720 ٤٤6 22 دوالرًا(.
 United States Department of Justice, “Lumber Liquidators Inc. sentenced for illegal importation of)٤2(

.hardwood and related environmental crimes”, press release No. 16-116 of 1 February 2016

 Lumber Liquidators, “Lumber liquidators announces settlement related to Lacey Act Investigation”,)٤٣(

.press release of 7 October 2015

.“Lumber Liquidators Inc. sentenced for illegal importation of hardwood”)٤٤(



قانون ال�شي كنموذج للت�شريعات اخلا�شة بتجارة االأحياء البية 57

 اإنفاذ التجارة امل�شروعة: هل هو اإفراط يف التجرمي اأم حماية لالأعمال
التجارية اجليدة؟

ل�شنع  غيب�شون  �شركة  وم�شانع  مكاتب  م�شلحة  احتادية  عنا�شر  دخلت   ،2011 اآب/اأغ�شط�ض   2٤ يف 
بة واأدلة على اأبنو�ض ملغا�شي واأبنو�ض  الغيتار يف نا�شفيل، تيني�شي، الواليات املتحدة، بحثًا عن ب�شائع مهرَّ
التي  الثانية يف عامني  املرة  تلك هي  وكانت  قانونية.  ب�شورة غري  عليها  ل  ورد هندي متح�شَّ وخ�شب 
يخ�شع فيها �شانع الغيتار الإجراء احتادي يعطل االإنتاج وينطوي على حجز الوثائق واالأدوات وال�شكوك 
ته "غارتني عدائيتني على   واأدانت التعليقات العامة ال�شادرة عن �شركة غيب�شون ما �شمَّ

واخل�شب.)٤٥(
والتكتيكات اخلا�شة حيث  االأ�شلحة  ال�شلح ويرتدون ملب�ض فرقة  م�شانعها على يد عملء يحملون 
بة، وُوجهت تهديدات كان  بطت �شلع اعُتبت مهرَّ اأُجب العاملون على اإخلء املباين، وتوقف االإنتاج، و�شُ
من �شاأنها اإرغام املن�شاأة على وقف ن�شاطها"، وعلَّق كبري املوظفني التنفيذيني، وهو هرني جا�شكيويز، 



قائًل: "نرى اأن �شركة غيب�شون ا�شُتهدفت على نحو غري الئق".)٤6(

منه  االأكب  اجلزء  كان  االإعلم،  و�شائط  يف  االهتمام  من  كبري  بقدر  غيب�شون  �شركة  ق�شية  وحظيت 
�شلبيًّا. فقد اأ�شار اأحد مدوين نيويورك تاميز اإىل اأنه يف عام 2009، "اقتحم اأكرث من اثني ع�شر عن�شرًا 
مدججني باأ�شلحة اأوتوماتيكية م�شنع �شركة غيب�شون يف نا�شفيل، و�شبطوا من�شات نقالة من لوحات 
نزاع  خ�شم  ففي  متامًا.  دقيقة  تكون  ال  قد  ال�شورة  هذه  اأن  بيد   

مدغ�شقر".)٤7( من  اأبنو�شية  اأ�شابع 
ق�شائي مطول على اخل�شب امل�شبوط، ا�شتاأجرت �شركة غيب�شون اإحدى �شركات ممار�شة ال�شغط لدعم 
 وكان موظفو دائرة 

ق�شيتها يف و�شائط االإعلم، وهي نف�ض ال�شركة التي نا�شرت تعديل قانون ال�شي.)٤٨(
اأوامر �شحيحة، يف  يت�شرفون مبوجب  �شركة غيب�شون  الذين دخلوا مباين  البية  واالأحياء  االأ�شماك 
اإطار اإجراءات ق�شائية �شاركت فيها �شركة غيب�شون. واأقرت �شركة غيب�شون، بعد اأن ادعت يف بادئ 
ر خلفًا  دِّ االأمر اأن اخل�شب امل�شبوط قانوين، باأن وكيلها علم باأن االأبنو�ض امللغا�شي رمبا ُح�شد و/اأو �شُ



للقانون امللغا�شي.)٤9(

املتحدة يف عام 2012.  الواليات  العدل يف  وزارة  للإنفاذ اجلنائي مع  اتفاقًا  �شركة غيب�شون  واأبرمت 
ووفقًا مل�شاعد املدعي العام مورينو:

كون  احتمال  ب�شاأن  املعلومات  اإىل  ا�شتنادًا  اإجراءات  تتخذ  مل  باأنها  غيب�شون  �شركة  اأقرت 
االأبنو�ض امللغا�شي التي كانت ب�شدد �شرائه خمالفًا لقوانني تهدف اإىل احلد من االإفراط يف 

 James C. McKinley Jr., “Famed guitar maker raided by federal agents”, New York Times, 31 August)٤٥(

.2011

 Gibson, News-Lifestyle, “Gibson comments on Department of Justice settlement: Government)٤6(

.agrees it will not prosecute any criminal against Gibson”, 6 August 2012

.McKinley Jr., “Famed guitar maker raided by federal agents”)٤7(

 Marcus Asner, Maxwell Preston and Katherine Ghilain, “Gibson Guitar, Forfeiture, and the Lacey)٤٨(

 Act Strike a Dissonant Chord”, Daily Environment Report, 170 DEN B-1 (Arlington, Virginia, Bureau of
.National Affairs, Inc. (2012)), p. 2

)٤9 (املرجع نف�شه.
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ت�أثرًا �شديدًا ب�إزالة  ت�أثر  احل�ش�د واحلف�ظ على نوع قيِّم من اخل�شب يف مدغ�شقر، وهو بلد 
الغ�ب�ت. وقد توقفت �شركة غيب�شون عن عملي�ت �شراء اأنواع اخل�شب من مدغ�شقر، وهي تقر 
بواجبه� مبوجب ق�نون ال�شي يف الوالي�ت املتحدة املتمثل يف التحوط من حي�زة خ�شب من من�ش�أ 
غري م�شروع عن طريق التحقق من ظروف قطعه وت�شديره، وهو اأمر جيد ب�لن�شبة للأعم�ل 



التج�رية االأمريكية وللم�شتهلكني االأمريكيني.)5٠(

ون�ص االتف�ق على اأن تدفع �شركة غيب�شون غرامة قدره� ٠٠٠ ٣٠٠ دوالر اإىل حكومة الوالي�ت املتحدة، 
اإىل دفعة للم�شلحة املجتمعية بواقع ٠٠٠ 5٠ دوالر لف�ئدة املوؤ�ش�شة الوطنية حلفظ االأ�شم�ك  اإ�ش�فًة 
واالأحي�ء الربية من اأجل ترويج حفظ وحتديد ون�شر اأنواع االأ�شج�ر املحمية امل�شتخدمة يف �شن�عة االآالت 
املو�شيقية والغ�ب�ت التي توجد فيه� تلك االأنواع. كم� اأ�شري يف االتف�ق اإىل �شرورة �شحب �شركة غيب�شون 
جميع مط�لب�ته� املتعلقة ب�خل�شب الذي �شبطه املحققون، مب� يف ذلك �شحن�ت بقيمة ٨٤٤ ٢٦١ دوالرًا. 
واأخريًا، ُيلِزم االتف�ق �شركة غيب�شون مبوا�شلة تعزيز مع�يريه� واإجراءاته� و�شوابطه� املتعلقة ب�المتث�ل 
 وتن�ول اإجراء منف�شل اأخ�ش�بً� هندية م�شبوطة اأعيدت اإىل 

ل يف تذييل.)5١( وفقً� لربن�مج امتث�ل مف�شَّ


�شركة غيب�شون بعد اأن اعُترب الق�نون الهندي ذو ال�شلة غري يقيني.)5٢(

وت�شلط ق�شية �شركة غيب�شون ال�شوء على م�ش�ألة يف �شميم ق�نون ال�شي، وهي: م� ت�أثري ق�نون ال�شي على 
االأعم�ل التج�رية امل�شروعة؟ ويرى الن�قدون اأن الق�نون يع�قب على نحو غري متن��شب املن�ش�آت التج�رية 
من قبيل �شركة غيب�شون ل�شنع الغيت�ر ب�عتب�ره� م�شوؤولة عن انته�ك�ت ق�نون اأجنبي قد ال تكون على 
 ويزعم املوؤيدون اأن الغر�ص من ق�نون ال�شي هو اأ�شًل حم�ية املن�ش�آت التج�رية 

علم ب�أنه� تنتهكه.)5٣(
اأعق�ب  املن�ق�ش�ت ب�شفة خ��شة يف  ن�ش�أت هذه  امل�شروعة. وقد  التج�رة غري  املتحدة من  الوالي�ت  يف 
عت نط�قه لي�شمل النب�ت�ت واملنتج�ت  التعديلت التي اأُدخلت يف ع�م ٢٠٠٨ على ذلك الق�نون والتي و�شَّ
 وا�شُتند اإىل مث�ل 

ز، وكذلك االأ�شم�ك واالأحي�ء الربية.)5٤( النب�تية مثل اخل�شب بنوعيه اخل�م واملجهَّ


�شركة غيب�شون كدليل على �شرورة تعديل ق�نون ال�شي اأو اإلغ�ئه ب�لك�مل.)55(

 United States Department of Justice, “Gibson Guitar Corp. agrees to resolve investigation into Lacey)5٠(

Act violations”, press release No. 12-976 of 6 August 2012؛ وانظر اأي�شً� اتف�ق االإنف�ذ اجلن�ئي املوؤرخ ٢٧ متوز/يوليه 
٢٠١٢ واملربم بني مكتب املدعي الع�م يف الوالي�ت املتحدة وق�شم اجلرائم البيئية بوزارة العدل يف الوالي�ت املتحدة و�شركة 

. www.fws.gov/home/feature/2012/USvGibsonGuitarAgreement.pdf :غيب�شون ل�شنع الغيت�ر، املت�ح يف
)5١(انظر اتف�ق االإنف�ذ اجلن�ئي، ٢٠١٢.

 Asner, Preston and Ghilain, “Gibson Guitar, Forfeiture, and the Lacey Act Strike a Dissonant)5٢(

.Chord”, p. 5

 Andrew C. Revkin, “A closer look at Gibson Guitar’s legal troubles”, New York Times, 10 August 5٣(انظر(

 C. Jarrett Dieterle, “The Lacey Act: a case study in the mechanics of overcriminalization”, �ً2012؛ وانظر اأي�ش
.Georgetown Law Journal, vol. 102, No. 4 (2014), p. 1285

 Rand Paul, “Sens. Paul, McConnell introduce FOCUS Act of 2015”, press release of 21 April 5٤(انظر(

 Matthew S. White, “Overcriminalization based on2015؛ و; Jarrett Dieterle, “The Lacey Act”: a case study”
 foreign law: how the Lacey Act incorporates foreign law to over criminalize importers and users of timber

 .products”, Global Studies Law Review, vol. 12, No. 2 (2013)

.White, “Overcriminalization based on foreign law”, p. 183)55(
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ويف املناق�شات اللحقة يف الكونغر�ض، دفع اأن�شار قانون ال�شي باأنه يف الواقع ي�شب يف م�شلحة االأعمال 
التجارية. فمن خلل اإزالة الب�شائع غري امل�شروعة من ال�شوق، ي�شاعد قانون ال�شي على حماية التجارة 
امللتزمة  التجارية  واملن�شاآت  بالقانون  امللتزمون  امل�شتهلكون  ذلك  يف  مبا  املتحدة،  للواليات  امل�شروعة 
تعطيل  يف  ت�شهم  بنج�ض  �شد  املتحدة  الواليات  ق�شية  قبيل  من  الق�شايا  اأن  اأي�شًا  واعتبوا   

به.)٥6(
اآ�شرن،  الواليات املتحدة. وح�شب راأي ماركو�ض  التي تلحق ال�شرر ب�شوق  الدولية  املنظمات االإجرامية 
املتحدة  الواليات  �شوق  اإغراق  "من خلل  بنج�ض،  �شد  املتحدة  الواليات  ق�شية  العام يف  املدعي  وهو 
امل�شروعني،  املناف�شني  مركز  اأ�شعفوا  معه[  واملتعاونني  ]اأي بنج�ض  فاإنهم  القانونية،  غري  باالأ�شماك 
امل�شتهلك  على  القانوين  غري  البحر  جراد  ومرروا  املتحدة،  الواليات  يف  بال�شيادين  ال�شرر  واأحلقوا 
�شحّية  كانت  التي  البحر  جراد  من  االإمدادات  ا�شتمرار  اآفاق  وهددوا  املتحدة،  الواليات  يف   الغافل 



يف ال�شابق".)٥7(

الواليات  التجارية يف  املن�شاآت  على  ال�شي  قانون  اأثر  �شاملة عن  درا�شة  اإجراء  الرغم من عدم  وعلى 
املتحدة، فقد اأُجريت درا�شات عن اأثر تدابري مماثلة يف واليات ق�شائية اأخرى. ففي عام 2016، اأُِعدَّ 
بتكليف من حكومة اأ�شرتاليا تقرير عما للوائح االأ�شرتالية ب�شاأن قطع االأ�شجار غري امل�شروع من اآثار على 
املن�شاآت التجارية ال�شغرية. وي�شتند التقرير، الذي ا�شطلعت به �شبكة KPMG، اإىل املعلومات املتاحة 
املن�شاآت  على  اأثر  من  االأ�شرتالية  التنظيمية  واللوائح  للت�شريعات  ما  لتقييم  امل�شلحة  اأ�شحاب  وروؤى 
وخل�ض  االإمداد.  يف �شل�شلة  القانوين  غري  االأ�شجار  لقطع  الت�شدي  يف  وفعاليتها  ال�شغرية،  التجارية 
التقرير اإىل اأن املن�شاآت التجارية ال�شغرية تكبدت بع�ض التكاليف يف تنفيذ اللوائح، واإن كان ثمة اأدلة 
عة بطريقة غري قانونية التي تدخل ال�شوق  على اأن اللوائح �شاعدت يف احلد من خماطر املنتجات املقطَّ



االأ�شرتالية.)٥٨(

ال�شعيد  على  العاملة  التجارية  املن�شاآت  على  االإ�شافية  التنظيمية  االأعباء  من  جزء  تخفيف  وميكن 
الدويل من خلل مواءمة اللوائح. فعلى �شبيل املثال، تعمدت حكومة اأ�شرتاليا �شوغ قانونها املعني بحظر 
قطع االأ�شجار غري القانوين على نحو يت�شق مع الئحة االحتاد االأوروبي املتعلقة باالأخ�شاب وقانون ال�شي 



بهدف احلد من االأثر على املن�شاآت التجارية التي ت�شتورد املنتجات اخل�شبية اإىل اأ�شرتاليا.)٥9(

االأوروبي  االحتاد  مرفق  اأ�شاد  فقد  ال�شي.  قانون  اإمكانات  الغيتار  ل�شنع  غيب�شون  �شركة  ق�شة  وتبني 
اأول ق�شية كبرية  باإنفاذ القوانني واحلوكمة والتجارة احلرجية مبثال �شركة غيب�شون باعتباره  املعني 
مبوجب تعديلت عام 200٨ على قانون ال�شي ت�شكل مثااًل بتبيني اأن "الت�شريعات املتعلقة بالغابات ميكن 

 Statement for the record by Marcus Asner and Katherine Ghilain, “Regulatory crime: solutions”,)٥6(
 14 November 2013; Testimony of Marcus Asner, “Oversight hearing on the 2008 Lacey Act Amendments”,

.16 May 2013

.Asner, “To catch a wildlife thief ”, p. 11)٥7(

 Australia, KPMG, Independent review of the impacts of the illegal logging regulations on small)٥٨(

.business (Canberra, Department of Agriculture, 2015)

 Ragnar Jonsson and others, Assessment of the EU Timber Regulation and FLEGT Action Plan:)٥9(

.From Science to Policy 1 (Joensuu, Finland, European Forest Institute, 2015), p. 10



60 ن�شرة اجلرمية واملجتمع املجلد 9، العددان 1 و2، 201٨

اأن تتعامل بنجاح مع ال�شركات التي ت�شرتي وت�شتورد االأخ�شاب املح�شودة بطريقة غري م�شروعة" واأن 
 

امل�شتقبل".)60( عة بطريقة غري م�شروعة يف  االأخ�شاب املقطَّ املتاجرة يف  االأخرى عن  ال�شركات  "تردع 
وعلى الرغم من الدعاية ال�شلبية، فاإن الق�شية تبني اأن قانون ال�شي يوؤدي الغر�ض منه، اأي العمل كاآلية 
ار غري امل�شروع باالأحياء البية من خلل اإخ�شاع ال�شركات للم�شاءلة عن �شراء املنتجات  ملعاجلة االجتِّ

غري امل�شروعة وا�شتخدامها.

توخي احلر�ص الواجب والعناية الواجبة: عندما يكون اجلهل جرمية

قانون  فبموجب  ارتكبها؟  اأنه  يعرف  يكن  مل  جرمية  ارتكاب  عن  م�شوؤواًل  �شخ�ض  اعتبار  ميكن  هل 
ي�شتورد  عندما  املثال،  �شبيل  على  علم،  عن  املرتكبة  للمخالفات  العقوبات  اأ�شد  �ض  ُتخ�شَّ ال�شي، 
ين�ض  القانون  اأن  بيد  قانونية.  غري  اأنها  يعلم  وهو  اأخرى  برية  واأحياء  واأخ�شابًا  اأ�شماكًا  اجلاين 
فعليًّا  علم  على  املعني  فيها  يكون  ال  التي  وعقوبات مدنية يف احلاالت  اأي�شًا على عقوبات عن اجلنح 
معيار  على  اجلرائم  تلك  وتتوقف  علم.  على  يكون  اأن  ُيفرت�ض  كان  واإن  اأ�شا�شي  قانون   مبخالفة 

العناية الواجبة.

ال�شيوخ يف الواليات املتحدة الذي يدعم تعديلت عام 19٨1 على قانون  اإىل تقرير جمل�ض  وا�شتنادًا 
من  معينة  جمموعة  يواجه  الذي  ال�شخ�ض  يتخذ  اأن  با�شرتاط  تكتفي  الواجبة  "العناية  فاإن  ال�شي، 
الظروف بع�ض اخلطوات التي ُيفرت�ض اأن يتخذها اإن�شان معقول لتوخي ق�شارى جهده للتاأكد من اأنه 
للأبحاث،  الكونغر�ض  لدائرة  تقريرها  يف  األك�شندر،  كري�شتينا  اأو�شحت  وقد   

القانون".)61( يخالف  ال 
اجلهل  عن  التغا�شي  دون  االأ�شئلة"،  طرح  قبيل  من  معقول،  هو  "ما  اإىل  ت�شري  الواجبة  العناية   اأن 
"ُيحتمل   ولتو�شيح اأهمية الظروف لدى توخي العناية الواجبة، كتبت كري�شتينا األك�شندر: 

املتعمد.)62(
تلك  م�شتورد  م�شوؤولية  من  اأقل   … االأوىل  للمرة  امل�شتوردة  احليوانات  ي�شرتي  من  م�شوؤولية  ُتعتب  اأن 



احليوانات".)6٣(
فونه. ويرى بول الركني، وهو  اأو يحرِّ وكثريًا ما ي�شيء منتقدو قانون ال�شي فهم معيار العناية الواجبة 
اأن  اأبحاث قانونية كبري يف مركز مي�ض للدرا�شات القانونية والق�شائية التابع ملوؤ�ش�شة هريتدج،  زميل 
االأحكام اجلنائية يف قانون ال�شي تتطلب اأن يعرف املواطن العادي يف الواليات املتحدة جميع القوانني 

 European Union Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Facility, “US enforces) 60(

.the Lacey Act in Gibson Guitar case”, 16 August 2012

 United States Senate Report 97-123, p. 10; reprinted in United States Code Congressional and)61(

.Administrative News (1981), 1748, 1757-58

 Kristina Alexander, “The Lacey Act: protecting the environment by restricting trade”, Congressional)62(

.Research Service Reports No. R42067 (Washington, D.C., Congressional Research Service, 2014), p. 10

) 6٣(املرجع نف�شه.
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 ويزعم نقاد اآخرون اأن العدد الكبري من 

اجلنائية واملدنية االأجنبية، واإن كانت مكتوبة بلغة اأخرى.)6٤(
ا على اجلهات الفاعلة اأن  القوانني االأجنبية القائمة وما تت�شم به من عدم يقني يجعلن من ال�شعب جدًّ



تعرف ما هو ال�شلوك االإجرامي.)6٥(

وتت�شم تلك احلجج بكونها خادعة اإىل حد كبري، وهي جت�شد �شوء فهم ل�شرط العناية الواجبة. ففي 
اإطار معيار العناية الواجبة، ينبغي للمعنيني اأن يتقيدوا مبمار�شات جتارية معقولة، وهو ما ال ينطوي 
يرتكبون  من  م�شري  هي  االأكرث  على  امل�شادرة  و�شتكون  االأجنبية.  القوانني  جميع  معرفة  �شرط  على 
خمالفات بغري علم ولكنهم ي�شتطيعون اأن يثبتوا اأنهم تقيدوا باملعيار. ويتما�شى هذا مع جماالت قانونية 
اأخرى: فاالأ�شخا�ض الذين ي�شرتون �شاعة اأو �شيارة اأو لوحة م�شروقة يكونون مطاَلبني هم اأي�شًا بالتنازل 

عنها مبجرد اكت�شاف اجلرمية.

وحتى من ال يتوخون العناية الواجبة ف�شيواجهون العقوبات املفرو�شة على اجلنح على اأق�شى تقدير. 
ويف حالة �شركة غيب�شون ل�شنع الغيتار، الوارد و�شفها اأعله، تبنيَّ اأن �شركة غيب�شون مل تتوخ العناية 
يها معلومات عن كون اخل�شب غري قانوين، فاإنها مل حتقق يف االأمر ومل تتخذ تدابري  الواجبة: فرغم تلقِّ
كان  مما  اأقل  فهي  عليها،  املتفق  الغرامة  �شخامة  ورغم  اإمدادها.  م�شروعية  لتحديد  معقولة  اأخرى 
�شُيحكم به على �شركة غيب�شون لدى اإدانتها بارتكاب جناية، وال �شيما بالنظر اإىل اإمكانية اأن ت�شاف يف 
تلك الق�شية تهمتا التاآمر والتهريب. ومل تكن الغرامة غري متنا�شبة. فقد جتاوز �شلوك �شركة غيب�شون 
بكثري جمرد عدم الدراية بالقوانني االأجنبية الغام�شة، ذلك اأن ال�شركة جتاهلت �شراحًة الدليل على 
خمالفة القانون. وال ُيعتب اجلهل املتعمد، وال ينبغي له اأن يكون، اأداة لتمكني التجارة غري امل�شروعة 

باالأحياء البية.

وجتدر مقارنة معيار توخي العناية الواجبة فيما يتعلق باجلنح مبوجب قانون ال�شي بالتزامات توخي 
احلر�ض الواجب مبوجب الئحة االحتاد االأوروبي املتعلقة باالأخ�شاب وقانون حظر قطع االأ�شجار غري 
امل�شروع يف اأ�شرتاليا. فبموجب الئحة االأخ�شاب وقانون حظر قطع االأ�شجار غري امل�شروع على ال�شواء، 
ُيعتب توخي احلر�ض الواجب التزامًا اإ�شافًة اإىل حظر طرح االأخ�شاب املح�شودة بطريقة غري قانونية 
االأخ�شاب  طرح  خطر  من  حد  اأدنى  اإىل  للتقليل  املخاطر  الإدارة  عملية  اإىل  يتحول  وهو  ال�شوق.  يف 
املعلومات،  ثلثة عنا�شر، هي: جمع  اإىل  تق�شيمه  ال�شوق، وميكن  قانونية يف  بطريقة غري  املح�شودة 

وتقييم املخاطر، والتخفيف من حدة املخاطر.

وتن�ض الئحة االحتاد االأوروبي املتعلقة باالأخ�شاب على �شرورة اأن يجمع ال�شخ�ض املعني معلومات عن 
اإمداداته من االأخ�شاب واملنتجات اخل�شبية، مبا يف ذلك بلد احل�شاد والنوع والكمية والتفا�شيل ب�شاأن 
املخاطر  وتقييم  بتحليل  عندئذ  يقوم  اأن  للمعني  وينبغي  املنطبقة.  للت�شريعات  االمتثال  ومدى  د  املورِّ
واملعايري  اأعله،  املبينة  املعلومات  با�شتخدام  اإمداده  �شل�شلة  يف  امل�شروعة  غري  باالأخ�شاب  املرتبطة 

 Paul Larkin, “The FOCUS Act Hearing: unpersuasive criticisms and tacit admissions”, The Heritage)6٤(

.Foundation, 10 May 2012

.Jarrett Dieterle, “The Lacey Act: a case study”, p. 1299)6٥(
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باتخاذ  املخاطر  تلك  تخفيف  وجب  خماطر،  عن  التقييم  ك�شف  فاإذا  اللئحة.  يف  عليها  املن�شو�ض 
 وينبغي 

ثالث.)66( والتحقق عن طريق طرف  املعلومات  تدابري ملئمة ومتنا�شبة مثل جمع املزيد من 
�شوء  يف  العملية  املمار�شة  يف  تتفاوت  املتخذة  التدابري  ولكن  الواجبة،  العناية  توخي  املعنيني  جلميع 
نها من ت�شميم نظم  ظروف كل حالة. وتن�ض اللئحة اأي�شًا على االعرتاف مبنظمات الر�شد، مبا ميكِّ



العناية الواجبة للمعنيني يف االحتاد االأوروبي الراغبني يف ا�شتخدامها.)67(

ويف حني اأن نظام احلر�ض الواجب التابع للحتاد االأوروبي يف�شي اإىل التزام اإ�شافي، فاإن الغر�ض من 
اأحكام العناية الواجبة يف قانون ال�شي هو جتنب االإفراط يف جترمي الفاعلني الغافلني. وا�شتنادًا اإىل 
اأُدرجت اأحكام العقوبة املدنية  تقرير جمل�ض ال�شيوخ الداعم لتعديلت عام 19٨1 على القانون، فقد 
على اأ�شا�ض اأنها لن ُتطبَّق ملعاقبة امل�شرتين اأو امل�شتهلكني االأبرياء، واإمنا يف �شوء النية الوا�شحة باأنها 
�ض كري�شتينا األك�شندر هذه الفكرة   وتلخِّ

ق باإن�شاف وبطريقة عادلة وخالية من التع�شف.)6٨( �شوف ُتطبَّ
يف تقريرها لدائرة الكونغر�ض للأبحاث، حيث تفيد باأن "�شرط العناية الواجبة اأ�شيف لتجنب امللحقة 



املفرطة واملحمومة للمخالفني الغافلني".)69(

الئحة  اأن  ذلك  امل�شروع:  غري  اخل�شب  يف  التجارة  مكافحة  جتاه  النهوج  خمتلف  الفرق  هذا  ويج�شد 
االحتاد االأوروبي املتعلقة باالأخ�شاب تنطوي على اعتماد نهج اإلزامي وقائم على النظم، بينما ينطوي 
املمار�شة  يف  بيد اأنه   

�شارم.)70( نحو  على  وتفاعلي  الوقائع  على  قائم  نهج  اعتماد  على  ال�شي  قانون 
العناية  بتوخي  وااللتزام  االأخ�شاب  الئحة  مبوجب  الواجب  احلر�ض  بتوخي  االلتزام  فاإن  العملية، 
الفاعلني للح�شول على  امل�شوؤولية على عاتق  ي�شفران كلهما عن و�شع  الواجبة مبوجب قانون ال�شي 
معلومات عن �شرعية اإمداداتهم من االأخ�شاب. ويكمن الفرق العملي الرئي�شي يف اأن الئحة االأخ�شاب 
ملمار�شة  عملية  اأي  يحدد  ال  ال�شي  قانون  اأن  حني  يف  الواجب  احلر�ض  لتوخي  عملية  على   تنطوي 



العناية الواجبة.)71(
وُيعتب اإر�شاء تلك العملية مفيدًا، وميكن اأن ي�شاعد على معاجلة اأحد اأوجه ال�شعف الرئي�شية يف قانون 
ال�شي. وقد راأى برويز �شيخ يف تقريره لدائرة الكونغر�ض للأبحاث يف الواليات املتحدة اأن باإمكان عملية 
اأحكام قانون ال�شي املتعلقة  اأن تعالج الغمو�ض احلايل ب�شاأن كيفية ممار�شة  ملمار�شة العناية الواجبة 

بالعناية الواجبة واأن ت�شاعد على تهيئة الدفاع يف مواجهة التهم عند ممار�شة العناية الواجبة. ومن 

 Regulation No. 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010, art.)66(

.6, para. 1

)67(املرجع نف�شه، املادة ٨.

 United States Senate Report 97-123, reprinted in United States Code Congressional and)6٨(

.Administrative News (1981), 1748, 1757

.Alexander, “The Lacey Act: protecting the environment”, p. 10)69(

االأخ�شاب غري  على طرح  باالأخ�شاب  املتعلقة  االأوروبي  االحتاد  الئحة  تفر�شه  الذي  اعتبار احلظر  اأي�شًا  )70(ميكن 

امل�شروعة يف ال�شوق نهجًا قائمًا على رد الفعل.
.Sheikh, “The Lacey Act: compliance issues related to importing plants”, p. 19)71(
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�شاأن مثل تلك العملية اأي�شًا تعزيز املمار�شات املت�شقة فيما بني امل�شتوردين، وتي�شري التن�شيق فيما بينهم 
 ولهذه احلجة اأهمية خا�شة 

للتاأكد من قانونية منتجاتهم وتخفي�ض تكاليف االمتثال التي يتحملونها.)72(
بالن�شبة للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة احلجم، نظرًا الأنها قد متلك موارد اأقل ملمار�شة العناية الواجبة 

مقارنًة بال�شركات الكبى.

ويرى �شيخ يف تقريره اأي�شًا اأن باإمكان عملية حمددة اأن ت�شاعد �شلطات اإنفاذ القانون يف ر�شد االمتثال 


من خلل تزويدها مبعيار لتوجيه التهم على اأ�شا�ض التخلف عن توخي العناية الواجبة.)7٣(

العناية  اإر�شاء عملية حمددة مبوجب قانون ال�شي على غرار عملية توخي  يوؤدي  اأن  وهناك خطر من 
تفادي  للمخالفني  تتيح  ثغرة  اإيجاد  اإىل  باالأخ�شاب  املتعلقة  االأوروبي  االحتاد  الئحة  مبوجب  الواجبة 
الت�شدي  يتم  االأخ�شاب،  الئحة  ومبوجب  العملية.  ملتطلبات  ال�شكلي  اال�شتيفاء  خلل  من  امل�شوؤولية 
ال�شوق،  يف  امل�شروعة  غري  االأخ�شاب  طرح  عن  م�شوؤولني  االأ�شخا�ض  اعتبار  خلل  من  اخلطر  لهذا 
ال�شي،  قانون  نهج  مع  للت�شاق  وتوخيًا  الواجب.  بتوخي احلر�ض  لللتزام  امتثالهم  النظر عن  بغ�ض 
منها  الغر�ض  يقت�شر  توجيهية  مبادئ  �شكل  يف  تكون  اأن  الواجبة  العناية  لتوخي  عملية  الأي   ينبغي 

على التو�شيح.

والنباتية  احليوانية  ال�شحة  على  التفتي�ض  دائرة  مثل  املتحدة  الواليات  يف  �شلطات  ا�شتجابت  وقد 
للنتقادات ب�شاأن انعدام الو�شوح، وال �شيما عن طريق ن�شر �شحائف وقائع ووثائق مماثلة اأخرى ب�شاأن 
ب�شاأن  الوطني  التوافق   كما تعمل مبادرات خا�شة من قبيل جلنة 

الواجبة.)7٤( العناية  كيفية ممار�شة 
الدفاع مبوجب قانون ال�شي—وهي جمموعة موؤلفة من ال�شركات والرابطات واملوؤ�ش�شات املتاأثرة بقانون 
ال�شي، واجلماعات البيئية البارزة—على تهيئة عملية تهدف اإىل حتديد العناية الواجبة مبوجب قانون 



ال�شي.)7٥(

اجلرائم الأ�شلية والقوانني الأجنبية: اأ�شباب دعم ق�شية ما
على الرغم من اأن احلجة القائلة باأن قانون ال�شي ي�شرتط على نحو غري معقول على املعنيني اأن يفهموا 
بني  الربط  لدى  تثار  م�شائل  هناك  فاإن  ُتذكر،  قيمة  لها  لي�ض  حجٌة  هي  اأجنبية  بلغات  مرِبكة  قوانني 
االأفعال االإجرامية يف اأحد البلدان وقوانني بلد اآخر، مبا يف ذلك م�شائل ال�شيادة والوالية الق�شائية، 

وكذلك ال�شواغل العملية.

)72(املرجع ال�شابق، ال�شفحة 20.

)7٣(املرجع ال�شابق، ال�شفحة 20.

 United States, Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service, Lacey 7٤(انظر(

. www.aphis.usda.gov/ :متاح يف .Act, “Lacey Act primer and updates”

 Capital Markets Partnership, “Lacey Act due care certification 7٥(للطلع على مزيد من املعلومات، انظر(

.of compliance” (2012)
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فيما  ت�شاَدف  التي  ال�شعوبات  لتو�شيح  ماكناب  �شد  املتحدة  الواليات  ق�شية  اإىل  ي�شار  ما  وكثريًا 
 فقد اأدين يف هذه الق�شية اأربعة اأ�شخا�ض بتهمة 

يتعلق بتف�شري قوانني اجلرائم االأ�شلية االأجنبية.)76(
يف  هندورا�ض  مياه  من  املتحدة  الواليات  اأرا�شي  اإىل  وا�شترياده  و�شرائه  ال�شوكي  البحر  �شرطان  بيع 
اال�شتئناف،  مرحلة  ويف  هندورا�ض.  يف  القانون  يخالف  نحو  على  �شيده  بعد  الكاريب ي  البحر  منطقة 
�شحيحة،  غري  هندورا�ض  "قوانني  باأن  ذاتها،  هندورا�ض  حكومة  موقف  اإىل  ا�شتنادًا  املتهمون،  احتج 
الأن  كبريًا،  الرهان  وكان   

اإداناتهم".)77( اإليه  ت�شتند  اأجنبي  لقانون  انتهاك  اأي  يوجد  ال  ولذلك، 
اال�شتئناف  حمكمة  واأ�شارت   

املحاكمة.)7٨( اأثناء  طويلة  ملدد  بال�شجن  عقوبات  عليهم  عت  ُوقِّ  املتهمني 
اإىل ما يلي:

ويقت�شي طعن املتهمني يف �شحة قوانني هندورا�ض منا اأن نتخذ القرار اخلا�ض بنا فيما يتعلق 
د مهمتنا ت�شارب البيانات املقدمة من م�شوؤويل هندورا�ض ب�شاأن  بالقانون االأجنبي. ومما يعقِّ
هندورا�ض  يف  امل�شوؤولون  قدم  واملحاكمة،  التحقيق  مدار  فعلى  هندورا�ض.  يف  القوانني  �شحة 
الدعم وامل�شاعدة اإىل حكومة الواليات املتحدة، وا�شتندت احلكومة واملحكمة املحلية كلتاهما 
اإىل حتقق امل�شوؤولني يف هندورا�ض من �شحة القوانني يف هندورا�ض. وبعد اإدانة املتهمني مبدة 
التي  القوانني  �شلحية  تدح�ض  االآن  وهي  موقفها؛  عن  هندورا�ض  حكومة  تراجعت  ق�شرية، 



�شبق اأن حتققت من �شحتها.)79(

وخل�شت املحكمة يف نهاية املطاف اإىل اأن القانون يف هندورا�ض كان يحظر، وقت وقوع ال�شلوك، �شيد 


�شرطان البحر ال�شوكي، واأيدت حكم االإدانة مبوجب قانون ال�شي.)٨0(

اآخر قد  اأن تف�شري قوانني بلد  وُتعتب ق�شية الواليات املتحدة �شد ماكناب حالة ق�شوى، ولكنها تبني 
يجري  االأجنبي  القانون  تف�شري  اأن  على  الت�شديد  ال�شدد،  هذا  يف  املهم  ومن  �شهلة.  عملية  تكون  ال 
وعلوة  الق�شائية.  ال�شابقة  بقيمة  يحظى  ال  فاإنه  ثم  ومن  النظر،  قيد  الق�شية  يف  الف�شل  بغر�ض 
على  ال يقت�شر  اأنه  كما  جديدًا،  اأمرًا  لي�ض  االأجنبية  االأ�شلية  اجلرائم  قوانني  تف�شري  فاإن  ذلك،   على 
 وهو من االأمور ال�شائعة ب�شفة خا�شة يف الق�شايا املتعلقة بالتجارة الدولية يف ال�شلع، 

قانون ال�شي.)٨1(

.United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, United States v. McNab, 331 F.3d 1228 (2003))76(

)77(املرجع نف�شه، ال�شفحة 12٣2.

)7٨(ا�شتنادًا اإىل مزيج من تهم التاآمر والتهريب وغ�شل االأموال وو�شع علمات زائفة وخمالفات لقانون ال�شي، ُحِكَم 

على ثلثة من املتهمني بال�شجن ملدة ثماين �شنوات و�شهر واحد لكل منهم، وواجه املتهم الرابع حكمًا بال�شجن ملدة �شنتني، 
ق�شية الواليات املتحدة �شد ماكناب، ال�شفحة 12٣٥.

)79(املرجع نف�شه، ال�شفحة 12٣2.

)٨0(املرجع نف�شه، ال�شفحة 12٥1.

 Testimony of Marcus Asner in Oversight Hearing on “Why should Americans have to comply with)٨1(

.the laws of foreign nations?” (2013), p. 5 and 6
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 واإذا كان القانون االأجنبي مفرط 

وتوجد يف معظم الواليات الق�شائية قواعد منظمة لذلك التف�شري.)٨2(
الغمو�ض، فاإن متطلبات احلالة الذهنية مبوجب قانون ال�شي حتمي احلائزين االأبرياء للأحياء البية 

غري امل�شروعة.

واإمنا  اأبرياء،  حائزين  عن  عبارة  عليهم  املدعى  يكن  مل  ماكناب،  �شد  املتحدة  الواليات  ق�شية  ويف 
اأكرث  على  ينطوي  هائل"  خمطط  اإطار  يف  تعمل  وهدامة  ومتطورة  كبرية  دولية  اإجرامية   "منظمة 

مليون  تزيد على 17  بقيمة  ال�شوكي  البحر  �شرطان  كيلوغرام( من  مليون رطل )000 72٥  من 1.6 
 وقد اأثر ال�شيد غري القانوين ل�شرطان البحر االأ�شغر من احلجم العادي واحلامل للبي�ض 

دوالر.)٨٣(
على االإمدادات من �شرطان البحر يف كل من هندورا�ض وجنوب �شرق الواليات املتحدة، وكان له اأثر 



مدمر على م�شائد �شرطان البحر التجارية يف والية فلوريدا.)٨٤( 

التعديلت  اأعقاب  ففي  ال�شي.  قانون  مبوجب  االأ�شلية  اجلرائم  نطاق  بات�شاع  اأخرى  م�شاألة  وتتعلق 
فيما  االأ�شا�شية  االأجنبية  القوانني  نطاق  باأن  البع�ض  احتج   ،200٨ عام  يف  القانون  على  اأُدخلت  التي 
ار بالنباتات مفرط االت�شاع واأن القانون ي�شمل، نتيجة لذلك، قوانني اأ�شلية ال �شلة  يتعلق بجرائم االجتِّ
اأ�شلية لي�شت يف حد ذاتها  اأفعااًل تت�شل بجرائم  م  الت�شدير، ويجرِّ لها بحماية الطبيعة، مثل قوانني 



اإجرامية.)٨٥(

وميكن اأي�شًا اأن ُينظر اإىل نطاق اجلرائم االأ�شلية مبوجب القانون باعتباره اأحد مزاياه. فقد تنتهك 
على  القب�ض  تفادي  على  والعاملة  املتعمد،  القانوين  غري  ال�شيد  يف  ال�شالعة  االإجرامية  الع�شابات 
اأفرادها، القوانني املتعلقة باالإبلغ، وغ�شل االأموال، والف�شاد، وتزوير الوثائق، واجلمارك. ويف ق�شية 
الواليات املتحدة �شد بنج�ض، قام املدعى عليهم بر�شو امل�شوؤولني وتقدمي بلغات خاطئة عن الكميات 
للقانون  اأ�شلية  الت�شدير. وقد مثلت تلك االنتهاكات خمالفات  امل�شبوطة وبيانات كاذبة ب�شاأن وثائق 



مبوجب قانون ال�شي، مما اأتاح للمدعني العامني مزيدًا من اخليارات الإثبات ق�شيتهم.)٨6(

وحتى عندما ال تكون هناك م�شاألة تتعلق بالتف�شري، يرى النقاد من داخل الواليات املتحدة وخارجها 
على ال�شواء اأن على الواليات املتحدة عدم اال�شرتاك يف اإنفاذ قوانني البلدان االأخرى. ويف هذا ال�شدد، 
تنظيم جتارة  واإمنا يف  االأجنبية،  القوانني  اإنفاذ  تتمثل يف  ال  قانون ال�شي  اأن مهمة  املهم مراعاة  من 
الواليات املتحدة با�شتبعاد االأحياء البية املتح�شل عليها بطريقة غري قانونية يف اخلارج. وهو ال ين�ض 
على مراعاة القوانني االأجنبية �شوى الأغرا�ض حتديد �شرعية ال�شلع املتداولة وا�شتبعاد املنتجات غري 

امل�شروعة وحماية االأ�شواق القانونية.

)٨2(يف الواليات املتحدة، ُين�ض على هذه القواعد يف القاعدة ٤٤-1 )حتديد القانون االأجنبي( من قواعد االإجراءات 

املدنية االحتادية، والقاعدة 26-1 )حتديد القانون االأجنبي( من القواعد االحتادية للإجراءات اجلنائية.
 Testimony of Marcus Asner in Oversight Hearing on “Why should Americans have to comply with)٨٣(

 National Oceanic and Atmospheric Administration, اأي�شًا  وانظر  the laws of foreign nations?” (2013), p. 9؛ 
.“McNab to continue serving federal prison sentence for lobster smuggling”, press release of 22 March 2004

.“McNab to continue serving federal prison sentence for lobster smuggling”)٨٤(

.Sheikh, “The Lacey Act: compliance issues related to importing plants”, p. 11)٨٥(

.Asner, “To catch a wildlife thief ”)٨6(
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اخلطوات املقبلة
ميكن لقانون ال�شي اأن يكون مبثابة حل فعال مل�شكلة عاملية. فمن خلل حظر التجارة يف ال�شلع املتح�شل 
عليها بطريقة غري قانونية، ميكن لقانون ال�شي اأن يوؤدي اإىل حماية االأ�شواق املحلية القانونية وكذلك 
حفظ  لدعم  اآلية  مبثابة  يكون  اأن  اأي�شًا  وميكن  ال�شلع.  تلك  على  منها  ُيتح�شل  التي  البلدان  تعوي�ض 
التنوع البيولوجي تخفف بع�ض العبء عن البلدان الغنية بالتنوع البيولوجي التي قد تفتقر اإىل املوارد 
اأو الظروف االإدارية لتنفيذ واإنفاذ قوانينها يف مواجهة املنظمات االإجرامية الدولية. واإذا اقتنع بع�ض 
ال�شوق  يف  كبري  اأثر  لذلك  يكون  فقد  ال�شي،  قانون  نوع  من  ت�شريعات  باعتماد  الرئي�شيني  امل�شتوردين 
مماثلة،  قوانني  تعتمد  التي  البلدان  عدد  تزايد  ومع  للمتَّجرين.  ربحية  اأقل  يجعلها  مما  العاملية، 
اأن يوؤدي ذلك   وميكن 

اأمام االأن�شطة غري القانونية.)٨7( �شيتناق�ض عدد االأ�شواق التي �شتظل مفتوحة 
ا اإىل الق�شاء على التجارة غري امل�شروعة باالأحياء البية. تدريجيًّ

ومن وجهة نظر عملية، فاإن االأخذ باأحكام من نوع اأحكام قانون ال�شي ميكن اأن ي�شاعد على الق�شاء 
على الثغرات القانونية العاملية من خلل تو�شيع نطاق االأدوات املتاحة للمدعني العامني مللحقة جمرمي 
الذي  القانون  الت�شريعية على  الرقابة  �شلطة  البلدان متلك  �شتظل  نف�شه،  الوقت  البية. ويف  االأحياء 
باإمكانها حتديد ما هو غري قانوين يف �شيد االأ�شماك وقطع االأ�شجار  ينطبق داخل حدودها—فيظل 
ز ذلك القانون ب�شوابط تكميلية يف  و�شيد احليوانات واالإبلغ اجلمركي، وما اإىل ذلك—ولكن �شُيعزَّ

جانب العر�ض.

مع  تكييفها  �شيتطلب  القائمة  القانونية  النظم  يف  ال�شي  قانون  اأحكام  نوع  من  اأحكام  اإدراج  اأن  بيد 
اخل�شو�شيات ال�شيا�شية والقانونية لكل بلد. ذلك اأن قانون ال�شي ي�شتند اإىل منوذج قائم على رد الفعل 
الق�شاة  االأنغلو�شك�شوين حيث يرغب  القانون  نظام  ينا�شب  قانون  املجرمني، وهو  ويركز على معاقبة 
يف توقيع جزاءات م�شددة على املخالفني. ويف املقابل، قد يكون منوذج الئحة االحتاد االأوروبي املتعلقة 
عن�شرًا  تت�شمن  التي  املدين،  القانون  نظم  �شيما  وال  اأخرى،  قانونية  لنظم  اأكرث  منا�شبًا  باالأخ�شاب 

اإلزاميًّا يتاألف من عمليات من�شو�ض عليها بو�شوح فيما يتعلق بتوخي العناية الواجبة.

وعلوة على ذلك، يف احلاالت التي ي�شلح فيها قانون ال�شي اأكرث من غريه، يجري تطبيقه باالقرتان 
بقوانني اأخرى يف الواليات املتحدة، مثل اأحكام التاآمر والتعوي�ض التي ا�شُتند اإليها يف ق�شية الواليات 
املتحدة �شد بنج�ض، والتي توؤدي اإىل عقوبات �شديدة وم�شتوى مرتفع من الردع. و�شيتطلب و�شع قانون 
مماثل لقانون ال�شي يف بلد اآخر مراعاة القوانني القائمة يف جمموعة ت�شريعات ذلك البلد—وهو نهج 

قائم على "القانون بكليته" اإزاء معاجلة اجلرمية املتعلقة باالأحياء البية.

رد  املفرط—اإىل  التجرمي  ال�شي—اأي  قانون  �شد  واالأ�شيع  االأبرز  الراأي  ي�شري  قد  ذلك،  اإىل  واإ�شافًة 
فعل �شلبي عام حمتمل يف البلدان االأخرى. ذلك اأن االأخذ بقانون ي�شتند اإىل منوذج من والية ق�شائية 

 Patricia Elias, “Logging and the law: how the US Lacey Act helps reduce illegal logging in the)٨7(

.tropics” (Cambridge, Massachusetts, Union of Concerned Scientists, 2012), p. 16
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اأجنبية دائمًا ما ينطوي على خطر رف�شه من جانب اجلمهور. ويتمثل اأحد احللول املمكنة يف اعتماد 
ي�شري  اأن  للت�شريع  ميكن  البداية،  منذ  البية  االأحياء  منتجات  جميع  �شمول  من  فبداًل  تدريجي.  نهج 
املتعلقة  االأوروبي  االحتاد  الئحة  يف  امل�شتخدمة  تلك  مثل  امل�شمولة،  املنتجات  من  حمدودة  قائمة  اإىل 

باالأخ�شاب، التي ميكن تو�شيع نطاقها تدريجيًّا مبرور الوقت.

ترى  ال�شي،  قانون  ب�شاأن  واملنظورات  القانونية  والق�شايا  للأدبيات  اال�شتعرا�ض  هذا  اإىل  وا�شتنادًا 
الكاتبتان اأن قانون ال�شي ميلك بالفعل االإمكانات كي ُي�شتخدم كنموذج للت�شريعات يف واليات ق�شائية 
ت�شافر  خلل  من  البية  باالأحياء  امل�شروع  غري  ار  االجتِّ ملكافحة  فعالة  و�شيلة  يوفر  وكي  خمتلفة، 
والحتياجاتها  البلدان  خمتلف  يف  القائمة  للأطر  فهمًا  �شيتطلب  ذلك  تنفيذ  اأن  بيد  العاملية.   اجلهود 

ونظمها القانونية.
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ار بخ�شب الورد   النمو ال�شريع يف التِّ
يف غرب اأفريقيا

ِتد ليغيت*

خال�شة

يف بع�ض احلاالت، قد يحول حت�شني الت�شريعات دون حدوث كارثة اإيكولوجية. ومن االأمثلة على ذلك 
البيئية يف غرب  الناحية  املهمة من  االأخ�شاب  نوع من  االأطنان من  اآالف  ا�شتخراج  االأخرية  االآونة  يف 
غري  بطريقة  َر  دِّ �شُ قانونية—واإن  بطريقة  املورد  هذا  ُا�شُتورد  املنا�شبة،  القوانني  غياب  ويف  اأفريقيا. 
نحو  على  املوارد  با�شتخراج  املتعلقة  الهائلة  التحديات  عن  حالة  درا�شة  املقالة  وتت�شمن  قانونية. 
قانوين ومن�شف يف كثري من البلدان النامية. وحيث اإن اقت�شادات هذه البلدان �شتقوم على ا�شتخراج 
املوارد الطبيعية يف امل�شتقبل املنظور، فاإن اإدارة هذه العملية �شت�شهم بدرجة كبرية يف توجيه الطريقة 
دولية م�شاعدة  اإىل  بحاجة  لفقرها،  نظرًا  البلدان،  هذه  تكون  و�شوف  البلدان.  هذه  بها  تتطور   التي 

لتنظيم اال�شتخراج.

الكلمات الرئي�شية: خ�شب الورد، اخل�شب اخلام، االجتار، التنظيم الرقابي

مة مقدِّ
يف عام 201٤، ا�شطلعت �شلطات اجلمارك يف �شنغافورة مبا ُيحتمل اأن يكون اأكب عملية ل�شبط االأحياء 
بة على االإطلق، وهي نحو 000 ٣ طن من خ�شب الورد امللغا�شي املتجه اإىل ال�شني حيث  البية املهرَّ
 وقد اأمكن ال�شبط الأن جميع اأخ�شاب الورد يف مدغ�شقر 

كانت قيمته �شت�شل اإىل 100 مليون دوالر.)1(
يف  مدرجة   

)2()Diospyros امل�شمى  النوع  و2٤0 من   Dalbergia امل�شمى  النوع  من   ٤٨ ذلك  يف  )مبا 
باالنقرا�ض  املهددة  البية  والنباتات  احليوانات  باأنواع  الدويل  ار  االجتِّ اتفاقية  من  الثاين  التذييل 
 وقد وجهت العملية االنتباه الدويل اإىل 

منذ عام 201٣، مع عدم تخ�شي�ض اأي ح�ش�ض للت�شدير.)٣(
التجارة غري امل�شروعة يف االأخ�شاب، وهي فئة يكرث اإهمالها من فئات اجلرمية املتعلقة باالأحياء البية.

رات واجلرمية.  *Ted Leggett، موظف بحوث، ق�شم اأبحاث اجلرمية التابع ملكتب االأمم املتحدة املعني باملخدِّ

)1(كما هو مبني يف اجلدول 1، فاإن Dalbergia louvelii، وهو النوع الغالب من خ�شب الورد الذي ُيح�شد يف مدغ�شقر، 

كان يباع يف �شوق التجزئة ب�شعر 000 ٤٥ دوالر للمرت املكعب الواحد يف عام 201٤. وتعادل كمية 000 ٣ طن مرتي من خ�شب 
الورد، الذي متاثل كثافته كثافة املياه، نحو 000 ٣ مرت مكعب من املياه، بقيمة تناهز 1٣٥ مليون دوالر ب�شعر عام 201٤.

 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Sixty-fifth)2(

 meeting of the Standing Committee, “A preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES” (SC65
.Inf. 21)

 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, “Trade in ٣(انظر(

 .Dalbergia spp. and Diospyros spp. from Madagascar”, notification No. 2013/039 of 4 September 2013
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ار بخ�شب الورد الأن "خ�شب الورد" م�شطلح جتاري غري  وي�شعب التقدير الكمي حلجم تدفقات االجتِّ
اإىل جمموعة متنوعة ملونة )لي�شت حمراء  ي�شري  االأحياء. وهو  فئة من فئات ت�شنيف  ولي�ض  ر�شمي، 
على �شبيل احل�شر( وكثريًا ما تكون ذات رائحة عطرة من االأخ�شاب ال�شلبة التي ت�شلح ل�شنع االأثاث 
جتارة  عن  للمقارنة  قابلة  دولية  اإح�شاءات  توجد  ال  الورد،  خ�شب  تعاريف  الختلف  ونظرًا  الراقي. 
 ،Pterocarpusو Dalbergia خ�شب الورد. والف�شيلتان االأ�شيع ارتباطًا مب�شطلح "خ�شب الورد" هما
تندرج  ال  الورد  اأنواع خ�شب  اأن  كما  االأثاث،  ل�شنع  ت�شلح  الف�شيلتني  هاتني  اأنواع  تكن جميع  واإن مل 

جميعها �شمن هاتني الف�شيلتني.
يف  الورد  خ�شب  جتارة  ب�شبب  كبري  جتاري  ل�شغط  تعر�شت  التي   Pterocarpus اأنواع  اأحد  ويتمثل 
Pterocarpus erinaceus، وهي �شجرة موطنها االأ�شلي منطقة ال�شاحل يف غرب اأفريقيا. وهي ُتعرف 

اأبلغت  االأخري،  العقد  ويف   

عام 201٤.)٤( ر يف  اأكب م�شدِّ وهي  نيجرييا،  "كو�شو" )kosso( يف  با�شم 
جمموعة من بلدان غرب اأفريقيا عن اقتلع �شجرة الكو�شو على نطاق وا�شع، وكثريًا على نحو يتعار�ض 

مع القوانني املحلية ب�شاأن القطع والت�شدير.
وللتحري عن حاالت االقتلع هذه يف اإطار التح�شري الأول تقرير عن جرائم احلياة البية يف العامل: 
 اأُجري ما جمموعه ٤٥ مقابلة بني ت�شرين الثاين/ نوفمب 201٤ 

ار باالأنواع امل�شــمولة باحلماية،)٥( االجتِّ
و�شباط/فباير 201٥ مع موظفني عموميني، وجتار اأخ�شاب وغريهم من املعنيني ب�شناعة االأخ�شاب 
اإىل  واإ�شافًة   

نيجرييا.)6( مايل،  توغو،  فا�شو،  بوركينا  بنن،  هي:  اأفريقيا،  غرب  بلدان  من  خم�شة  يف 
ذلك، اأُجريت زيارات لعدد من املواقع املركزية لتجهيز خ�شب الورد والتجارة فيه وت�شديره. ووفر ذلك 

البحث االأ�شا�ض الذي ت�شتند اإليه هذه املقالة.
غرب  من  الورد  خ�شب  من  ال�شادرات  معظم  اأن  التجارية  للإح�شاءات  وحتليل  املقابلت  وك�شفت 
مو"  "هونغ  العام  بامل�شطلح  الورد  خ�شب  ُيعرف  ال�شني،  ويف  ال�شني.  اإىل  متجهة  كانت  اأفريقيا 
ثلثة  واحدًا من  "الكو�شو"  �شجرة   ومتثل 

منه.)7( اأنواع خمتلفة  بني  التمييز  واإن جرى   ،)hong mu(
الورد )انظر  ال�شيني خل�شب  التعريف  ويندرج �شمن  اأفريقيا  ينمو يف غرب  الذي  اأنواع من اخل�شب 
 وا�شتنادًا اإىل التقارير املقدمة من ال�شلطات املعنية باحلراجة والوكلء يف هذا ال�شدد 

اجلدول 1(.)٨(
ما  وهو  وت�شديرها،  الكو�شو  �شجرة  تقطيع  زيادة حادة يف عمليات  اأن هناك  تبني  اأفريقيا،  يف غرب 
يتوازى مع زيادة حادة يف الواردات من خ�شب الورد يف غرب اأفريقيا، على النحو الوارد يف اإح�شاءات 

الواردات الر�شمية يف ال�شني. 

)٤(ُتعرف �شجرة Pterocarpus erinaceus با�شم vène يف البلدان الناطقة بالفرن�شية، وبا�شم pau de sangue يف 

غينيا-بي�شاو، وبا�شم krayie اأو kpatro يف غانا، وبا�شم keno يف غامبيا.
)٥(املكتب، تقرير عن جرائم احلياة البية يف العامل: االجتار باالأنواع امل�شمولة باحلماية، 2016 )من�شورات االأمم 

املتحدة، رقم املبيع E.16.XI.9، ال�شفحة ٣(.
بتقرير املنهجي"  "املرفق  يف  الورد  بخ�شب  املتعلقة  املناق�شة  انظر  باملقابلت،  كاملة  قائمة  على   )6(للطلع 

.www.unodc.org/ :املتاح يف ،World Wildlife Crime Report: Trafficking in Protected Species

)7(ميكن لفرادى البلدان اأن ت�شيف متديدات للنظام املتنا�شق لتو�شيف ال�شلع االأ�شا�شية وترميزها الأغرا�ض حفظ 

ال�شجلت لديها، ويف ال�شني، مُيثَّل خ�شب الورد بالرمز ٤٤0٣99٣0 )”Padauk in the rough“(. وقد اأر�شت اإدارة الدولة 
ملراقبة اجلودة والتفتي�ض واحلجر ال�شحي يف ال�شني يف عام 2000 تعريف االأخ�شاب املندرجة �شمن هذه الفئة، وهو ي�شمل 

.Cassiaو Millettiaو Diospyrosو Pterocarpusو Dalbergia ٣٣ نوعًا من ف�شائل
)٨(الف�شيلتان االأخريان هما Diospyros crassiflora وDalbergia melanoxylon. واإ�شافًة اإىل ذلك، فاإن العديد من 

دون خ�شب الكو�شو اأبلغوا اأي�شًا عن توريد نوع غري مدرج يف معيار خ�شب الورد  التجار الذين اأُجريت معهم مقابلت ممن يورِّ
ال�شيني، وهوAfezelia africana، اإىل نف�ض امل�شرتين. وكانت هذه من امللحظات ال�شائعة ب�شفة خا�شة يف نيجرييا وبنن.
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اجلدول 1- االأنواع االأربعة ع�صر من خ�صب "هونغ مو" )hong mu( االأ�صيع تداواًل يف ال�صني

�ال�شم �ل�شائع�ال�شم �لعلمي
         �لت�شنيف

�مل�شدر        �ل�شيني

 تذييل �تفاقية
ار �لدويل  �التِّ

 باأنو�ع �حليو�نات
 و�لنباتات �لربية

�ملهددة باالنقر��ض

 �ل�شعر للمرت
 �ملكعب

 )بدوالر�ت
 �لواليات

)�ملتحدة
Dalbergia odorifera،خ�شب ورد �شيني

huanghuali
Xiangzhi٠٠٠ ٥٠٠ ١�لثاين )2016(�ل�شني

Dalbergia 
tonkinensis

Sua٠٠٠ ٠٠٠ ٢�لثاين )2016(فييت نام

Pterocarpus 
santalinus

خ�شب �ل�شندل �الأحمر، و
Red Sanders

Zitan٠٠٠ ٣٥٨�لثاين )2007(�لهند

Dalbergia louvelii،Bois de rose
خ�شب �لورد �مللغا�شي

Hei suanzhi٠٠٠ ٤٥�لثاين )2013(مدغ�شقر

Dalbergia 
cochinchinensis

خ�شب �لورد �ل�شيامي،
خ�شب �لورد �لتايلندي

Hong suanzhi حو�ض نهر
�مليكونغ

٠٠٠ ٩٣�لثاين )2013(

Dalbergia retusa ،خ�شب �لورد �الأ�شود
cocobolo

Hong suanzhi أمريكا�
�لو�شطى

٠٠٠ ٣٢�لثاين )2013(

Pterocarpus 
macarocarpus/ 
cambodianus 

حو�ض نهر  PadaukHuali �لبورمي
�مليكونغ

٣٠٠ ٦

Dalbergia cearensisKingwoodHong suanzhiلثاين )2016(�لرب�زيل�

Dalbergia oliveri/
bariensis

خ�شب �لورد �لبورمي،
tamalan

Hong suanzhi حو�ض نهر
�مليكونغ

٢٠٠ ٩�لثاين )2016(

Dalbergia 
stevensonii

�أمريكا Hei suanzhiخ�شب �لورد �لهندور��شي
�لو�شطى

�لثاين )2013(

Millettia laurentiiWengeJichi حو�ض نهر
�لكونغو

٨٥٠

Millettia leucanthaSathonJichi  حو�ض نهر
�مليكونغ

Dalbergia 
melanoxylon

�شرقHei suanzhi�خل�شب �الأ�شود �الأفريقي
�أفريقيا

٤٠٠ ٢�لثاين )2016(

Pterocarpus 
erinaceus

،vène ،لكو�شو�
خ�شب �لورد �الأفريقي

Huali غرب
�أفريقيا

١٠٠ ١�لثاين )2016(

 Huang Wenbin and Sun Xiufang, "Tropical hardwood flows in China: case studies of من  مقتب�ض  �مل�شدر: 
.Rosewood and Okoumé" (Washington, D.C.: Forest Trends, 2013), p. 4

باأنو�ع  �لدويل  ار  �التِّ �تفاقية  تذييل  حالة  وت�شتند  �مليد�نية.  �لبحوث  �إىل  �ل�شينية  و�لت�شنيفات  �ل�شائعة  �الأ�شماء  ت�شتند  مالحظة: 
�ملنظمة  من  م�شتمدة  بيانات  �إىل  �ل�شني  يف  �ل�شعر  وي�شتند  �التفاقية.  وثائق  �إىل  باالنقر��ض  �ملهددة  �لربية  و�لنباتات  �حليو�نات 
 Dalbergiaو Dalbergia odorifera لدولية لتجارة �الأخ�شاب يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب ٢٠١٤، با�شتثناء �لبيانات �ملتعلقة باأ�شعار�
tonkinensis �مل�شتمدة من "Wenbin and Xiufang, "Tropical hardwood flows in China. ويدرج Wenbin وXiufang نوعْي 

Dalbergia cearensis وMilettia leucantha �شمن �أنو�ع خ�شب �لورد �لـ١٦ �الأكرث �شيوعًا يف �ل�شني، و�إن مل تتو�شل در��شتهما �إىل 
�أدلة ُتذكر ب�شاأن �لقطع و�لتجارة.
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وُتَعدُّ الكو�شو �شجرة مهمة يف غرب اأفريقيا حيث توجد لها طائفة متنوعة من اال�شتخدامات. وهي تنمو 
يف املناطق القاحلة، وت�شتقطب االأمطار. وهي حتتفظ باأوراقها خلل مو�شم اجلفاف، التي توفر العلف 
للما�شية واالأحياء البية على ال�شواء. وهي مقاِومة للحرائق وتت�شم بلحاء �شميك وبقدرتها على تثبيت 
النيرتوجني، مما يزيد من خ�شوبة الرتبة. ولها ا�شتخدامات طبية، وهي توفر حطبًا عايل اجلودة، 
 وتتجلى قيمة هذه ال�شجرة لل�شكان املحليني، وقد خ�شع تقطيعها 

وُت�شتخدم الأغرا�ض النجارة املحلية.)9(
للمراقبة يف بع�ض البلدان يف املا�شي. بيد اأن هذه ال�شجرة مل ُتغر�ض على نطاق ُيذكر، وتكاد الكميات 
املوجودة اليوم ُيتح�شل عليها بالكامل يف البية. واالأهم من ذلك اأنه وفقًا للم�شوؤولني عن الغابات يف 

املنطقة، مل يتم ت�شديرها حتى العقد املا�شي؛ ولذلك، كان اال�شتغلل يقت�شر على الطلب املحلي.

"هونغ مو"  اإمدادات االأخ�شاب من نوع  وبداأ كل ذلك يتغري قبل نحو عقد من الزمن عندما بداأ تراجع 
الكبري  التو�شع  بدء  مع  بالتزامن  وذلك  ال�شينية،  ال�شوق  تزويد  على  داأب  الذي  االآ�شيوي   )hong mu(
الذي �شهدته ال�شوق. ويف عام 200٤، كان ما ن�شبته 7٥ يف املائة من واردات خ�شب الورد اإىل ال�شني ترد 
من ثلثة بلدان فقط، هي: جمهورية الو الدميقراطية ال�شعبية وفييت نام وميامنار. ويف عام 201٤، مل 
يرد �شوى ما ن�شبته ٤٤ يف املائة من تلك البلدان الثلثة، يف حني اأن ن�شبة ٤2 يف املائة وردت من دول 
 ووفقًا ملا ذكره من اأُجريت معهم مقابلت يف 

اجلماعة االقت�شادية لدول غرب اأفريقيا )االإيكوا�ض(.)10(
غرب اأفريقيا، فاإن الواردات من غرب اأفريقيا اقت�شرت على �شجرة الكو�شو تقريبًا )انظر ال�شكل االأول(.

ال�شكل الأول-  حجم جذوع خ�شب الورد امل�شتوردة اإىل ال�شني من جمموعة خمتارة من بلدان غرب 
اأفريقيا، ٢٠٠4-٢٠١4

امل�شدر: World Trade Atlas، ا�شتنادًا اإىل ال�شلطات اجلمركية يف ال�شني.

)9(ا�شتنادًا اإىل مقابلت اأُجريت مع خباء الغابات يف املنطقة وموجزات مثل تلك املقدمة من املركز العاملي للزراعة 

. www.worldagroforestry.org/ متاحة يف ،Agroforestree ،Pterocarpus erinaceus احلراجية، قاعدة بيانات
)World Trade Atlas)10، ا�شتنادًا اإىل ال�شلطات اجلمركية يف ال�شني.
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ويف جميع البلدان التي متت زيارتها، كان هناك فارق زمني كبري بني بدء �شادرات كبرية احلجم من 
�شجرة الكو�شو وا�شتجابة احلكومة للم�شكلة التي متثلها تلك ال�شادرات. وكان ال�شبب الرئي�شي لذلك 
الفارق عائدًا اإىل كون االأمر مفاجئًا بالن�شبة للحكومات. ذلك اأن �شجرة الكو�شو تنمو يف املناطق القاحلة، 
ومل يكن لدى ال�شكان يف تلك املناطق اأي اإملام باحلراجة التجارية. ويف كثري من احلاالت، ا�شتغرق االأمر 
بع�ض الوقت كي ي�شتوعبوا بالكامل مفهوم اإزالة الغابات. وعندما اأدركت احلكومات حجم الطلب غري 
مة لوقف  امل�شبوق، فر�شت كل واحدة منها يف نهاية املطاف �شكًل من اأ�شكال القيود القانونية امل�شمَّ
ار الدويل باأنواع احليوانات  قطع االأخ�شاب. واأف�شى هذا االإجراء اإىل طلب ال�شنغال من اتفاقية االجتِّ
والنباتات البية املهددة باالنقرا�ض اإدراج �شجرة الكو�شو يف التذييل الثالث للتفاقية، مبا يتطلب اأن 
 واأُدرج هذا النوع يف التذييل الثاين يف 

تت�شمن جميع ال�شادرات من ال�شجرة �شهادات تبني من�شاأها.)11(


)12(.Dalbergia موؤمتر االأطراف يف االتفاقية يف عام 2016، اإىل جانب جميع اأنواع اأ�شجار

واأظهرت البحوث امليدانية حالة مماثلة اإىل درجة كبرية يف كل من البلدان اخلم�شة التي متت زيارتها. 
فقد عمل م�شرتو االأخ�شاب االأجانب مع جهات حملية للح�شول على االأخ�شاب ب�شرعة، قبل اأن ي�شبح 
ل يف حاويات.  ع اإىل اأطوال قدرها 2.1 مرت، ثم ُيحمَّ ُيربَّع اخل�شب، وُيقطَّ االأثر وا�شحًا. ويف كل بلد، 
بيد اأنه نظرًا للظروف اخلا�شة لكل بلد، فاإن القطع يتجلى بطرق خمتلفة. وُتبحث هذه االختلفات يف 

االأق�شام التالية.

مايل
 وتعود ملكية 

ُتَعدُّ مايل اأحد اأفقر البلدان يف العامل، وال تغطي الغابات �شوى ٤ يف املائة من اأرا�شيها،)1٣(
الغالبية العظمى من غاباتها للدولة. وال غرابة يف اأن �شادراتها من اخل�شب ات�شمت مبحدوديتها البالغة 
 وتغطي املناطق ال�شحراوية اأو �شبه ال�شحراوية معظم اأرا�شي البلد، وي�شتغل 

على مدى تاريخها.)1٤(
واجلاذبة  للنيرتوجني  تة  املثبِّ االأ�شجار  ُتعتب  ال�شياق،  هذا  مثل  ويف  الكفاف.  بزراعة  ال�شكان  معظم 
اأكب بكثري من قيمتها بعد موتها. واإدراكًا  اأثناء حياتها  للأمطار موردًا عظيم القيمة، وتكون قيمتها 
لهذه احلقيقة، ُتعتب �شجرة الكو�شو واحدًا من 11 نوعًا من االأ�شجار املحمية مبقت�شى قانون مايل منذ 

عام 199٥.

ويف مايل، كما هي احلال يف بع�ض البلدان االأخرى يف غرب اأفريقيا، يبدو اأن هناك فرقًا بني ما هو 
فقد  املحمية،  االأنواع  من  الكو�شو  �شجرة  اأن  من  الرغم  فعلى  الواقع.  اأر�ض  على  مياَر�ض  وما  قانوين 
عن  تفا�شيل  تقدمي  على  الفور  على  قادرين  مقابلت  معهم  اأُجريت  الذين  الغابات  م�شوؤولو  كان 

 “International trade in rosewood timber species ]Leguminosae (fabaceae)[”  (CoP17 Doc. 62 انظر)11(

 .(Rev. 1)), para. 4

.https://cites.org/eng/cop/17/prop/index.php)12(

http://data.worldbank.org/indicator/ يف:  متاح   .World Bank, Forest area (percentage of land area))1٣(

.AG.LND.FRST.ZS?locations=ML

)1٤(بلغت قيمة �شادرات االأخ�شاب اأقل من 2 مليون دوالر من اأ�شل ٨67 مليون دوالر جلميع ال�شادرات يف عام 201٤، 

ا�شتنادًا اإىل قاعدة بيانات االأمم املتحدة االإح�شائية لتجارة ال�شلع االأ�شا�شية.

http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS?locations=ML
http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS?locations=ML


74 ن�شرة اجلرمية واملجتمع املجلد 9، العددان 1 و2، 201٨

املا�شي  متاحة يف  ت�شاريح قطعها �شارت  اأن  اإىل  واأ�شاروا  الكو�شو،  ب�شجرة  يتعلق  فيما  الَقطع  ر�شوم 
ط  مب�شَّ نظام  تنقيح  بها  جرى  التي  الكيفية  البيئة  وزارة  يف  امل�شوؤولني  اأحد  اأو�شح  وبالفعل،  القريب. 
اأقطار  اأربعة  َدت  اأكرث تعقيدًا، حيث ُحدِّ اأ�شبح نظامًا  ملعدل قطع �شجرة الكو�شو يف عام 2010 بحيث 
اإىل  اأعلى بكثري ب�شاأنها جميعًا. وُتعتب هذه املمار�شة غري عادية بالن�شبة   للأ�شجار وُفر�شت معدالت 

نوع حممي.

ذلك  يف  مبا  نوع،  اأي  جذوع  ت�شدير  ُمنع  فقد  الكو�شو،  �شجرة  قطع  على  املفرو�شة  القيود  كانت  واأيًّا 
ال�شعبية  ا�شتجابًة لل�شطرابات  و�شدر احلظر   

املربعة اخل�شنة، منذ متوز/يوليه 201٤.)1٥( اجلذوع 
باأنها بداأت يف  اأفيد  البلد، وهي عملية  الكو�شو وت�شديرها من  النطاق جلذوع  الوا�شع  التقطيع  ب�شاأن 
وقت مبكر، وحتديدًا يف عام 200٣. وكانت اأوىل املناطق املتاأثرة مب�شرتي الكو�شو هي كيتا، وهي بلدة 
يف غرب مايل. واأفاد موظف جمركي رفيع يف باماكو باأنه �شهد اأثناء عمله يف كيتا، ما بني عامْي 2006 
و2009، احتجاجات حملية على فقدان الكو�شو بعد اأن منحت احلكومة الوطنية اإىل �شركة اأجنبية عقد 

اقتلع مدته خم�ض �شنوات.

ووفقًا للمجيبني، عندما �شدر احلظر، كانت هناك ٤0٥ حاويات من جذوع �شجرة الكو�شو م�شطفة يف 
ل  باماكو، و200 حاوية اأخرى يف كاي�ض، حيث كانت حاويات مليئة باالأخ�شاب املربعة بطول 2.1 مرت حُتمَّ
ن  على قطارات متجهة اإىل داكار، وهي ميناء الت�شدير املف�شل الأخ�شاب مايل يف ذلك الوقت. واإذا متكَّ
العام.  نهاية  املخزونات حتى  بت�شدير  لهم  �ُشمح  املطلوبة،  ال�شرائب  دفعوا  اأنهم  اإثبات  من  املالكون 

عني حمليني. وكانت بع�ض املخزونات الفائ�شة تباع اإىل م�شنِّ

ري  واأُجريت مقابلة مع م�شرٍت للمخزون الفائ�ض ومالك م�شنع لتجهيز االأخ�شاب وع�شو يف رابطة م�شدِّ
االأخ�شاب  ت�شدير  حظر  لتمرير  الغابات  اإدارة  على  �شغطًا  مار�شت  الرابطة  باأن  واأفاد  االأخ�شاب. 
يف  الكو�شو  اأخ�شاب  ي�شرتون  الذين  التجار  اإىل  واأ�شار   .201٤ متوز/يوليه  يف  به  العمل  ُبدئ  الذي 
غري بطريقة  رها  وت�شدِّ االأخ�شاب  ع  وتقطِّ بالهدايا  املحليني  الزعماء  تر�شو  "مافيا"  باعتبارهم   مايل 

قانونية. وقال:

لن نفقد هذه الفر�شة املتاحة للماليني لفائدة ال�شينيني. فعندما تنتهي غاباتنا، �شيغادرون، 
ال  اإننا  قيمة.  ذات  الكبرية  االأ�شجار  �شناعتنا،  اإىل  بالن�شبة   … الذهاب؟  ي�شعنا  اأين  ولكن 

ن�شتخدم االأ�شجار ال�شغرية. بل نرتكها للح�شاد املقبل. بيد اأن ال�شينيني مل يرتكوا �شيئًا.

َ يف  وقد ينطوي احلظر املفرو�ض عام 201٤ على عن�شر �شخ�شي اأي�شًا. فقد �شدر مبا�شرة بعد اأن ُعنيِّ
كانون الثاين/يناير 201٤ م�شوؤول رفيع امل�شتوى يف وزارة التجارة والتبادل التجاري، وقد اأُجريت مقابلة 

، كان وقف التجارة يف خ�شب الورد اأوىل اأولوياته: َ معه اأي�شًا. فقد قال اإنه عندما ُعنيِّ

.Decree No. 2014-2022/MC-SG of 29 July 2014)1٥(
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الورد اخلا�شة بنا، ويف منطقتنا، كلنا يعاين  اأ�شجار خ�شب  اأخذ ال�شينيون جميع  يف قريتي، 
االآن. وارتفعت درجة احلرارة ب�شورة كبرية. والنا�ض يعانون.

وعلى الرغم من تلك االدعاءات، ال ت�شري اإح�شاءات الواردات ال�شينية اإىل اأي �شادرات اأخ�شاب من 
مايل قبل عام 201٣، وكانت الكميات عند حدها االأدنى منذ ذلك احلني )٥22 مرتًا مكعبًا يف عام 
 وتقل هذه االأحجام عن الكمية التي �شبطتها احلكومة 

201٣، و9٥٨ 2 مرتًا مكعبًا يف عام 201٤(.)16(
يف عام 201٤. واإ�شافًة اإىل ذلك، ال تبنيِّ اإح�شاءات الواردات ال�شينية اأي �شادرات من داكار، على 
املركز  هي  املدينة  كون  ب�شاأن  مقابلت  معهم  اأُجريت  الذين  امل�شوؤولني  بني  االآراء  توافق  من  الرغم 

الت�شديري الرئي�شي الأخ�شاب مايل.

حماية  تدابري  تنفيذ  على  اأثَّرت  التي  التنفيذية  امل�شائل  نف�ض  االأخ�شاب  �شادرات  حظر  اآفاق  وت�شوب 
االأنواع التي بداأ العمل بها يف عام 199٥. ومل يكن م�شوؤول جمركي كبري يف باماكو يعتقد، عندما اأُجريت 
معه مقابلة يف اأوائل عام 201٥، اأن حظر ت�شدير االأخ�شاب ينطبق على االأخ�شاب املربعة، وذلك على 
الرغم من ال�شيغة ال�شريحة التي حتدد انطباقه عليها. وباملثل، مل يكن امل�شوؤولون يف جمل�ض ت�شجيع 
التجار  اأن  يبدو  اأنه  بيد  حظر.  وجود  من  متامًا  متاأكدين  مقابلت  معهم  اأُجريت  الذين  ال�شادرات 
اأ�شارت اإىل مغادرتهم البلد  اأن التقارير  ال�شينيني تعاملوا مع احلظر مبزيد من اجلدية بالنظر اإىل 

بعد دخوله حيز النفاذ.

وكما اأوجز م�شاعد املدير بوزارة التجارة والتبادل التجاري:

لتلبية  مطلقًا  كافية  تكون  لن  فاإنها  الت�شدير،  اأجل  من  مايل  غابات  جميع  عوا  قطَّ اإذا  حتى 
ا. وينبغي لنا  ا وغاباتنا �شغرية جدًّ احتياجات ال�شوق ال�شينية. ذلك اأن احتياجاتهم كبرية جدًّ

اإدراك االأعداد املعنية والتوقف على الفور.

بوركينا فا�شو

اأكد �شكان بوركينا فا�شو الذين اأُجريت معهم مقابلت مرارًا على ندرة الغابات يف بلدهم. وبالفعل، 
تفيد التقارير باأن البلد غري قادر على تلبية احتياجاته املحلية من االأخ�شاب داخليًّا، ولذا فهو ي�شتورد 
يف  التجارة  اأ�شكال  جميع  احلكومة  حظرت  احلقيقة،  لهذه  واإدراكًا  املجاورة.  البلدان  من  االأخ�شاب 
�ض لهم بت�شدير   ومتثَّل اال�شتثناء الوحيد يف قيام البائعني املرخَّ

االأخ�شاب يف البلد يف عام 200٥.)17(
احلطب والفحم، حيث تتجه غالبيتهما العظمى اإىل النيجر. واإ�شافًة اإىل ذلك، ُيعتب الكو�شو واحدًا 

)World Trade Atlas)16، ا�شتنادًا اإىل ال�شلطات اجلمركية يف ال�شني.

.Joint Decree No. 2005-003/MECV/MCPEA of 9 March 2005)17(
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 ومبوجب القانون، ال ميكن قطع االأ�شجار من 

من 21 من االأنواع اخل�شبية املحمية منذ عام 200٤.)1٨(
تلك االأنواع، ناهيك عن ت�شديرها.

الكو�شو  �شجرة  قطع  بداأ  القانون،  من  بالرغم  باأنه  مقابلت  معهم  اأُجريت  الذين  املجيبون  واأفاد 
الأغرا�ض الت�شدير على طول احلدود مع غانا يف عام 2011 تقريبًا، وانت�شر من هناك اإىل بقية اأنحاء 
البلد. ووفقًا للمجيبني، عندئذ كان امل�شرتون من ال�شني والهند، وكثري منهم يتخذ من بوبو-ديوال�شو 
اإىل املناطق املحلية مع �شركاء من بلدان االإيكوا�ض وي�شعون الرتتيبات كي يتوىل  ا له، ي�شافرون  مقرًّ
ال�شكان املحليون االإمداد باخل�شب. واأفاد مدير املكتب االإقليمي ملقاطعة ُهويت اأن بع�ض ال�شينيني يف 
عون جذوع االأ�شجار الدائرية على  بوبو-ديوال�شو ا�شتاأجروا منطقة يف املجمع ال�شناعي حيث كان يقطِّ

�شكل مربعات وينظمون حتميلها يف حاويات.

رون  امل�شدِّ هم  االأجانب  التجار  هوؤالء  فاإن  مقابلت،  معهم  اأُجريت  الذين  والتجار  للم�شوؤولني  ووفقًا 
عمومًا، يف حني اأن ال�شكان املحليني ُت�شند اإليهم اأدوار تابعة يف هذه التجارة. وعلى الرغم من التقارير 
التي تفيد باأن بع�ض التجار من بلدان االإيكوا�ض، املنخرطني بالفعل يف جتارة الذهب وغريه من ال�شلع 
االأ�شا�شية وامل�شتفيدين من �شبكات النقل والدعم اللوج�شتي، كانوا ي�شرتون االأخ�شاب ويعيدون بيعها 
حل�شاب اأنف�شهم، يبدو اأن معظمهم كانوا جمرد متعاقدي توريد حل�شاب م�شرتين اأجانب يف املوانئ. 
واإ�شافًة اإىل ذلك، على الرغم من اأن بع�ض �شكان بوركينا فا�شو كانوا ُيتعاقد معهم كعمال، يبدو اأن 

اأحدًا مل يتلقَّ تعوي�شًا عن فقدان اخل�شب.

مل  اجلمارك  موظفي  الأن  وذلك  �شنوات،  عدة  مدى  على  اأ�شا�شًا  مكت�َشف  غري  ظل  القطع  اأن  ويبدو 
لعني على قوانني  يكونوا معتادين على روؤية �شادرات االأخ�شاب من بوركينا فا�شو، ورمبا كانوا غري مطَّ
 الغابات. بيد اأنه يف ت�شرين االأول/اأكتوبر 2012، اأخطرت ال�شلطات يف غانا نظرياتها يف بوركينا فا�شو 
اأن  من  الرغم  وعلى  تيما.  ميناء  يف  فا�شو  بوركينا  من  واردة  الكو�شو  �شجرة  من  طن   6  000 ب�شبط 
ال�شلطات يف بوركينا فا�شو مل تتمكن من اال�شتجابة يف الوقت املنا�شب لوقف ال�شحنة، فقد دفع هذا 

ار بها يف البلد. احلادث اإىل اإجراء حتقيق يف قطع �شجرة الكو�شو واالجتِّ

َذ ما ال يقل عن 2٨ �شبطية يف بوركينا فا�شو،  عة يف امليدان، منذ عام 2012، ُنفِّ ووفقًا لل�شجلت املجمَّ
اأُجريت معهم مقابلت باأنه بحلول عام 201٣، كان  �شملت نحو 000 10 طن من اخل�شب. واأفاد من 
معظم امل�شرتين االأجانب قد غادروا البلد، واإن اأ�شارت تقارير اإىل اأنهم ظلوا ي�شيطرون على التجارة 
من دول املوانئ. واأفاد اأحد كبار امل�شوؤولني املحليني عن الغابات باأنه التقى، يف اآذار/مار�ض 201٣، فيما 
 Association Song Taaba des Exploitants de Produits يت�شل باإحدى ال�شبطيات، اأع�شاء رابطة
Forestiers du Faso، وهي جمموعة من نحو ٥0 من احلّطابني، وجميعهم يعمل الإمداد تاجر �شيني 

ا له ويوفر لهم االئتمان. وبعد ا�شتجواب التاجر، اختفى من البلد ومل  وحيد يتخذ من بوبو-ديوال�شو مقرًّ
يره اأحد منذ ذلك احلني.

.Decree No. 2004-019/MECV of 7 July 2004)1٨(
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ُف�شل   ،201٥ �شباط/فباير  يف  مقابلت،  معهم  اأُجريت  الذين  امل�شوؤولني  اإىل  وا�شتنادًا 
يف  �شلوعهم  ب�شبب  امل�شتويات  جميع  على  البلد  اأنحاء  جميع  يف  غابات  موظف   2٣ العمل  من 
من  وعدد  الوطني  امل�شتوى  على  ال�شابق  املدير  فيهم  مبن  الكو�شو،  ب�شجرة  امل�شروع  غري  ار   االجتِّ

املديرين االإقليميني.

اأمر غري م�شروع منذ  البلد  اإىل خارج  اأن ت�شدير االأخ�شاب التي من�شوؤها بوركينا فا�شو  اإىل  وبالنظر 
ب عب احلدود اإىل البلدان املجاورة، ثم يعاد ا�شترياده باعتباره  عام 200٥، يبدو اأن بع�ض اخل�شب ُيهرَّ
خ�شبًا اأجنبي املن�شاأ. وبذلك ميكن ت�شدير اخل�شب، م�شفوعًا بوثائق من�شاأ اأجنبية، من البلد على طول 
عدد من الدروب. واأفاد موظفو اجلمارك يف كل من بوركينا فا�شو ومايل باأنهم ال يوقفون عادًة املنتجات 
التي توجد ب�شاأنها �شهادة من�شاأ �شادرة من دولة اأخرى �شمن االإيكوا�ض. وكما علَّق مدير �شابق للغابات:

حيث  �شاحناتهم،  متون  على  اأخ�شاب  لديهم  الناقلني  اأن  ترى  اأن  ميكنك  االأحيان  بع�ض  يف 
 يقولون دائمًا اإنها قادمة من مكان اآخر، ولي�ض بوركينا فا�شو، بينما يف احلقيقة هي قادمة من

بوركينا فا�شو.

واإ�شافًة اإىل هذا املخطط، يبدو اأن بوركينا فا�شو رمبا اأ�شبحت بلد عبور للأخ�شاب غري امل�شروعة من 
�شمال �شرق كوت ديفوار و�شمال غانا.

توغو
البلد عر�شة  ُتِرَك  املنطقة، بحيث  املوانئ يف  دول  العديد من  لدى  مثيله  توغو عن  القانون يف  َتخلَّف 
ر  ال�شتغلل املتَِّجرين. وقد كان امل�شوؤولون الذين اأُجريت معهم مقابلت على علم باأن خ�شب الورد ُي�شدَّ
عب موانئهم، ولكن العديد منهم افرت�ض اأن اخل�شب يعاد �شحنه لي�ض اأكرث، الأنهم مل يت�شوروا اأن تكون 
الغابات قانون  فاإن  الت�شور،  لهذا  وجت�شيدًا  االأخ�شاب.  من  كبرية  كميات  توفري  على  قادرة   غاباتهم 

اأُجريت  التي  للمقابلت  وفقًا  اأنه  اإال  للحماية،  اخلا�شعة  االأنواع  بتحديد  ي�شمح  توغو  يف   200٨ ل�شنة 
باأنواع معينة  ُوفرت حماية خا�شة  واأخريًا،  املحمية.  باالأنواع  قوائم  اأي  بعد   يف عام 201٥، مل ت�شدر 
 ويتيح هذا الرتكيز غري 

يف 21 اأيار/مايو 201٥ عندما �شدر اأمر تنفيذي بحظر نقل خ�شب الكو�شو.)19(
البلد وكذلك  القانوين يف  االأ�شجار غري  الفعلي لقطع  املنَع  الداخلي  النقل  اإىل حد ما على  االعتيادي 

الإعادة �شحن االأخ�شاب املتح�شل عليها ب�شورة غري م�شروعة عب البلد.

واإن  عام 2007،  اإىل  وحتديدًا  بعيد،  زمن  اإىل  توغو  يف  الكو�شو  خ�شب  تقطيع  يعود  للمجيبني،  ووفقًا 
راأى م�شوؤولون يف توغو اأن البلد لي�ض لديه اأي غابات جمدية جتاريًّا ميكن احلديث عنها، وال �شيما يف 
املناطق االأكرث جفافًا يف البلد يف ال�شمال، حيث يوجد الكو�شو. ويف الواقع، لدى توغو مزارع خل�شب 

.Memo No. 0251 MERF/SG/DRF, issued on 21 May 2015)19(
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وزارة  يف  مقابلت  معهم  اأُجريت  الذين  امل�شوؤولون  ويفيد  اأ�شا�شًا.  الهند  اإىل  اإنتاجها  ر  ُي�شدَّ ال�شاج، 
اأن ال�شادرات من خ�شب الكو�شو تكون موجهة اإىل ال�شني. ومن خلل مقارنة  البيئة واإدارة الغابات 
اإح�شاءات ال�شادرات ال�شهرية لتوغو باإح�شاءات الواردات ال�شهرية لدى ال�شني، ي�شبح من الوا�شح 
التي  احلاويات  اأن عدد  بيد  الكو�شو.  اإىل  ت�شري  "اأخرى"  كاأخ�شاب  املو�شومة  توغو  من  ال�شادرات  اأن 
)انظر ال�شينية  الواردات  اإح�شاءات  يف  عنه  املبلَّغ  العدد  عن  كثريًا  يقل  رتها  �شدَّ توغو  باأن   اأفيد 

ال�شكل الثاين(.

ال�شكل الثاين-   �شادرات الكو�شو املبلَّغ عنها من توغو اإىل ال�شني مقارنًة بواردات خ�شب الورد املبلَّغ 
عنها اإىل ال�شني من توغو، ٢٠١١-٢٠١4

امل�شدر: بيانات الت�شدير من وزارة التجارة يف توغو وبيانات الواردات من ال�شني.
*ت�شمل اجلذوع واخل�شب املن�شور على ال�شواء.

رة من توغو كان  واأ�شار امل�شوؤولون الذين اأُجريت معهم مقابلت اإىل اأن جزءًا كبريًا من االأخ�شاب امل�شدَّ
يف الواقع من غانا، حيث تت�شم االأنظمة اخلا�شة باالأخ�شاب بكونها اأكرث �شرامة. وكما هي احلال يف 
مايل، اعرتف امل�شوؤولون بعجزهم عن التعرف على وثائق الت�شدير امل�شروع، على االأقل اإىل اأن التقوا 
بال�شلطات الغانية يف ت�شرين الثاين/نوفمب 201٤. بيد اأن هوؤالء امل�شوؤولني فوجئوا ملعرفة مدى قطع 
اأ�شجار الكو�شو يف بلدان مثل مايل وبوركينا فا�شو، ورمبا ا�شتهانوا بحجم ال�شادرات من �شجر الكو�شو 

املو�شوم على اأ�شا�ض اأن بلد املن�شاأ هو توغو يف حني اأنه يف الواقع غانا.

توغو يف  الكو�شو يف  �شجر  الواقعة على طول خليج غينيا، يرتكز  االأخرى  البلدان  وكما هي احلال يف 
املناطق ال�شمالية القاحلة من البلد، بعيدًا عن العوا�شم املطلة على ال�شاحل، مما ي�شعب معه ر�شد 
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املوقف. ومل ُيْجَر جرد للغابات منذ عام 19٨0، واإن اعتقد امل�شوؤولون الذين اأُجريت معهم مقابلت اأن 
خمزون الكو�شو ا�شُتنفد ب�شدة وال يزال عدد قليل من االأ�شجار خارج املناطق املحمية. ورغم تنفيذ عدة 
�شبطيات كبرية من الكو�شو الذي جرى قطعه بطريقة غري قانونية، فاإن �شجلت هذه االأحداث ال تكفي 
لتوثيق الكميات املعنية، حيث اإنها ال ت�شري �شوى اإىل عدد "املنتجات"، وهو ما ميكن اأن ي�شري اإىل اجلذوع 
اأو االألواح اأو اأي �شكل اآخر من اأ�شكال اخل�شب )انظر ال�شكل الثالث(. ومع ذلك، ت�شري ال�شجلت اإىل اأن 

الكو�شو ي�شكل اإىل حد بعيد اأ�شيع االأخ�شاب امل�شبوطة يف البلد.

ال�شكل الثالث-   عدد منتجات الكو�شو التي �شبطتها توغو، ٢٠١١-٢٠١4

امل�شدر: وزارة التجارة يف توغو.

واأقامت حكومة توغو، منذ اأن اأ�شبحت تدرك امل�شكلة بالكامل، 11 نقطة تفتي�ض متخ�ش�شة على طول 
يف  احلاويات  مراقبة  برنامج  رئي�ض  واأفاد  مينائها.  يف  احلاويات  لر�شد  وبرناجمًا  البية،  حدودها 
واإن كانت هناك �شكوك  الوثائق،  اإال عند وجود جوانب ق�شور يف  ذ  ُتنفَّ ال�شبطيات مل تكن  باأن  توغو 
َل عليها بطريقة احتيالية من م�شوؤويل احلراجة املحليني الفا�شدين.  يف اأن بع�ض الوثائق املقدمة ُح�شِ
اأي�شًا التعاون امل�شرتك بني الوكاالت حيث ا�شتمر التوا�شل بني م�شوؤويل البيئة وامل�شوؤولني عن   وازداد 

اإنفاذ القوانني.

باأن منطقة جرائم احلياة البية والغابات بالكامل يجب  اأحد الق�شاة املرتبطني بهذه اجلهود  واأفاد 
ا�شتعماله،  ي�شاء  للت�شاريح  احلايل  النظام  اأن  اإىل  واأ�شار  وظريف.  قانوين  ال�شتعرا�ض  تخ�شع  اأن 
ال توجد  الوقت احلايل،  اأنه، يف  واأ�شاف كذلك  تدمر غابة".  اأن  "برتخي�ض، ميكنك  قائًل:  واأ�شاف 
ت�شريعات تتعلق مبا�شرة بجرائم الغابات، واأنه ال علم له باأي اإدانة ب�شبب قطع االأ�شجار اأو ت�شديرها 
هي  عها  توقُّ ميكن  عقوبة  اأ�شد  فاإن  احلايل،  للقانون  خّلق  تف�شري  ظل  يف  وحتى  قانوين.  غري   ب�شكل 
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نحو 100 ٤ دوالر، اأي نحو تكلفة حاوية واحدة من الكو�شو. وعلوة على ذلك، دون اال�شتثمار يف القدرة 
االأخ�شاب  �شوق  يف  االأدنى  امل�شتوى  من  املوظفني  على  �شوى  ُتفر�ض  لن  العقوبات  فاإن  التحقيق،   على 

غري امل�شروعة.

بنن
م القانون يف بنن بو�شوح ت�شدير جذوع اأ�شجار الكو�شو. ومنذ عام 1996،  على النقي�ض من توغو، يجرِّ
ُيحظر   ،200٥ عام  منذ  فاإنه  ذلك،  اإىل  واإ�شافًة   

املحمية.)20( االأنواع  �شمن  الكو�شو  �شجرة  تندرج 
فقد  القانون،  بع�ض جوانب  يكتنف  الغمو�ض  اأن  الرغم من  وعلى   

بنن.)21( ت�شدير اخل�شب اخلام يف 
الكو�شو  اأخ�شاب  التجارة يف  اأن  التجار يف بنن وجود فهم عام مفاده  اأُجريت مع  التي  بينت املقابلت 
ر هذا الت�شور االأ�شباب  غري قانونية، واأن الر�شوة مطلوبة حتى ُيكتب النجاح لنقل االأخ�شاب. وقد يف�شِّ
�شملتها  التي  االأخرى  البلدان  يف  عليه  هو  مما  بنن  يف  تطورًا  اأكرث  يبدو  التهريب  ذلك  جتعل   التي 

الدرا�شة اال�شتق�شائية.

فعلى �شبيل املثال، وفقًا الإح�شاءات الواردات ال�شينية، ُتَعدُّ بنن البلد الوحيد يف غرب اأفريقيا الذي 
ر خ�شب الورد املن�شور اإىل ال�شني. وُيزعم اأن هذا الو�شع ال�شاذ مرّده اأن اخل�شب املن�شور ُي�شتخدم  ي�شدِّ
وعمال  وجتار  احلّطابون  منها  متعددة،  م�شادر  به  اأفادت  ح�شبما  بنن،  يف  اجلذوع  �شحنات  الإخفاء 
�ض حاجز من االألواح  االأخ�شاب واأفراد املجتمع املحلي. فبمجرد امتلء حاوية باالأخ�شاب املربعة، ُيكدَّ
املن�شورة عند باب احلاوية. وخلل البحث امليداين، �شوهدت تلك االألواح اإىل جانب اجلذوع يف مرافق 

معاجلة الكو�شو.

ومراكز  االأ�شجار  قطع  مواقع  اإىل  زيارات  ذلك  يف  مبا  ميدانية،  حتقيقات  اإجراء  اأمكن  بنن،  ويف 
قطع  مناطق  يف  املحلية  املجتمعات  اأفراد  مع  مقابلت  واأُجريت  واملوانئ.  واالأ�شواق  املعاجلة 
االأخ�شاب،  وجتار  االأخ�شاب،  �شاحات  وعمال  النقل،  ووكلء  اأنف�شهم،  واحلّطابني   االأخ�شاب، 

وم�شوؤويل الغابات.

املوؤرخ 2  القانون رقم 009-9٣  الذي ي�شع �شروط تطبيق  بتاريخ 2 متوز/يوليه 1996،  )20(املر�شوم رقم 271-96 

متوز/يوليه 199٣. ووفقًا ملا تن�ض عليه املادة ٣6 من القانون رقم 9٣-009، "ُيحظر قطع االأنواع احلرجية املذكورة اأعله، 
اأو تقليمها اأو اقتلعها اأو ت�شويهها، با�شتثناء ما ت�شمح به اإدارة الغابات".

Interministerial Decree No. 2007/0053/MEPN/MIC/و )Decree No. 2005-708 of November 2005)21؛ 

واالأعمدة  القوائم  اأن  ل�شنة 2007 على  الوزارات  امل�شرتك بني  املر�شوم  املادة ٥ من  DC/SGM/DGFRN/DGCE. وتن�ض 

واالأخ�شاب املربعة واالألواح ال�شميكة واملن�شورة واخل�شب الع�شاري والفحم املاأخوذ من الغابات الطبيعية ُتعتب جميعها من 
اخل�شب اخلام.



ار بخ�شب الورد يف غرب اأفريقيا 81 النمو ال�شريع يف االجتِّ

للدولة،  ملك  الغابات  اأن  يعتبون  باأنهم  االأخ�شاب  قطع  مناطق  يف  املحلية  املجتمعات  اأفراد  واأفاد 
املجتمع  اأفراد  اأفاد  القرى،  اإحدى  ويف  لتقطيعها.  الرتاخي�ض  متنح  ما  كثريًا  املحلية  ال�شلطات  ولكن 
املحلي باأن الزعيم املحلي تلقى كمية من جوز الكوال من قاطعي االأخ�شاب يف املقابل، يف حني اأنه يف 
د �شعر ثابت لكل �شاحنة. وقال ال�شبان الذين اأُجريت معهم مقابلت اإنهم كان  قرى اأخرى، كان يحدَّ
ُي�شتاأجرون من حني  اأو  الكو�شو  اإىل مكان �شجر  الو�شاطة لقاء توجيه قاطعي االأخ�شاب  اأتعاب  يتلقون 
الآخر الأداء مهام ب�شيطة. وقال زعيم اإحدى القرى: "ل�شنا مهتمني بهذه االأ�شجار اأو ما ي�شنع النا�ض 
 بها. هذه االأ�شجار عدمية القيمة بالن�شبة لنا. اإنها هنا منذ 100 عام اأو اأكرث، ومل ن�شتفد مطلقًا باأي

�شيء منها".

واأفاد قاطعو االأ�شجار الذين اأُجريت معهم مقابلت اإنهم يعملون بالعمولة، وميكن لهم اأي�شًا اأن يبدوؤوا 
اأنت  تدخل  اأو  يريد،  مبا  ويخبك  زبون  اإليك  ياأتي  اأن  "اإما  اأحدهم:  وقال  اأنف�شهم.  حل�شاب  القطع 
االأحرا�ض وتبداأ يف القطع، وياأتي النا�ض ويجدونك ل�شراء ما لديك من جذوع". ويف كلتا احلالتني، تكون 
االأموال مطلوبة كي يبداأ النقل. واأفاد قاطعو االأخ�شاب باأنه مبجرد تعيني موقع الكو�شو وبدء القطع، 
يت�شلون عندئذ مبوظفي الغابات ويدفعون لهم لقاء ما يعتزمون نقله. ويكون التوزيع االعتيادي على 
اأ�شا�ض 60 يف املائة من �شعر ال�شراء لقاطعي االأ�شجار و٤0 يف املائة مل�شوؤويل الغابات. وقيل اإن م�شوؤويل 

الغابات ال يقومون مطلقًا بزيارة مواقع القطع.

واأجريت زيارتان اإىل موقعني �شمال كوتونو حيث يتم جتهيز اخل�شب وتخزينه وت�شديره. وكانت املرافق 
التي يديرها ال�شينيون حماطة باأ�شوار خ�شبية بارتفاع ثلثة اأمتار مبا يحجب الن�شاط اجلاري بالداخل 
متامًا عن االأنظار، وكان لدى جميع من اأُجريت معهم مقابلت فهٌم وا�شح اأن التجارة غري م�شروعة. 
وخ�شع مرفقان رئي�شيان لل�شتعرا�ض، هما: جممع لتخزين وحتميل االأخ�شاب وموقع لتدخني االألواح 
يف داكو، وهي بلدة تقع على بعد 1٣0 كيلومرتًا �شمال كوتونو ونحو 10 �شاعات جنوب مناطق القطع 
الفريق  اإىل  اأ�شري  وقد  �شنوات،  ثلث  نحو  منذ  قائم  داكو  يف  املوجود  املرفق  اأن  ويبدو  باراكو.  مثل 
ا  طنًّ  ٣٥0 عن  يقل  ال  ما  ولوحظ  اأخرى.  اأماكن  يف  اأُجريت  مقابلت  يف  املوقع  يدير  الذي  ال�شيني 
اأخ�شاب متعاَقد  املوقع قاطعو  اإىل  االأخ�شاب يجلبها  الكو�شو يف �شاحة واحدة فقط. وكانت  مرتيًّا من 
قاطعي  باأن  واأفيد  ال�شمال.  يف  اأنف�شهم  حل�شاب  يجلبونها  كانوا  الذين  االأخ�شاب  جتار  وكذلك  معهم 
الغابات لنقل االأخ�شاب  اأن تكون لهم �شلة مب�شوؤويل  اإىل  ال�شواء كانوا بحاجة  االأخ�شاب والتجار على 
طريقها  يف  وهي  االأخ�شاب  م�شادرة  اإمكانية  يعني  الغابات  مل�شوؤويل  الدفع  عدم  وكان  البلد.   داخل 

اإىل الت�شدير.

ويبدو اأن اأفراد املجتمع املحلي كانوا يدعمون هذا الن�شاط التجاري، على عك�ض احلالة يف مايل، وذلك 
اأحد  وقال  االقت�شادية.  الناحية  من  االإنتاجي  الن�شاط  ذلك  مثل  تنظيم  على  ال�شينيني  قدرة  ب�شبب 
العمل،  بهذا  للقيام  اللزمة  والو�شائل  االأموال  لديهم  هنا  "ال�شينيون  مقابلة:  معهم  اأُجريت  الذين 
ولذلك فاإن املجتمعات املحلية تدعمهم وت�شاعدهم". بل اإن الفريق الذي يدير املرفق يف داكو نال والء 
ال�شكان املحليني اأكرث من املجموعات ال�شينية االأخرى. وروى اأحد من اأُجريت معهم مقابلت كيفية 
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االأخ�شاب  املجموعة من  �ُشرق خمزون  املنطقة. فقد  بعمليات يف  �شروع جماعة مناوئة يف اال�شطلع 
بالكامل ليًل، وا�شطرتهم احلادثة اإىل الفرار خوفًا. وكان ال�شكان املحليون على علم باأن هذه التجارة 
غري قانونية، ولذلك كانوا يتوخون احلذر من التجار اجلدد الذين قد ال تكون لديهم ال�شلت اأو الدهاء 
للعمل باأمان. ويبدو اأن املجتمع املحلي كان يف�شل التعامل مع الفريق الرا�شخ حتى ال يجذب انتباهًا غري 

مرغوب فيه.

ال�شينيون  ميلكها  �شاحة  يف  موظف  مع  مقابلة  اإجراء  من  الباحثون  ن  متكَّ البلدة،  نف�ض  ويف 
من  يتمكنوا  مل  متطفلني  اأخ�شاب  فيها  �شودرت  حاالت  املوظف  وروى  الكو�شو.  �شجر  لتدخني 
كانت  املطلوبة  الر�شاوى  اأن  ويبدو  البلد.  من  وُطردوا  املنا�شبني،  االأ�شخا�ض  مع  �شلت  اإقامة 
يف  فرد  كل  على  العائدات  توزيع  عليه  كان  الر�شوة  يتلقى  الذي  الكبري  امل�شوؤول  الأن   كبرية، 

�شل�شلة قيادته.

وُترتَّب  امل�شافة.  القيمة  اأ�شكال  من  �شكًل  ي�شيف  ما  وهو  اخل�شب،  حلفظ  الكو�شو  األواح  ن  وُتدخَّ
على  للحفاظ  بالبل�شتيك  ُتغطى  اأمتار  �شتة  منها  كل  ارتفاع  اأبراج  لتكوين  اخل�شبية  االألواح  اأكدا�ض 
غطاٌء  ل  ُي�شكَّ اأن  وبعد  اأ�شابيع.  �شتة  ملدة  داخلية  نار  بوا�شطة  با�شتمرار  اخل�شب  ن  وُيدخَّ الدخان. 
اأحد.  يلحظها  اأن  دون  العا�شمة  اإىل  اجلذوع  من  اأكب  �شحنات  نقل  ميكن  نة،  املدخَّ االأخ�شاب  من 
ويبدو  اجلذوع.  �شحنات  الإخفاء  قدمًا   ٤0 بطول  حاويات  عتبة  على  اخل�شبية  االألواح  ُتَر�ضُّ  وعندئذ 
�شوقًا  اأي�شًا  وجدت  اأنها  ويبدو  ال�شاحة،  تدير  التي  املجموعة  يخ�ض  التهريب  يف  االأ�شلوب  هذا   اأن 

نة. للألواح املدخَّ

�شمال  �شاعات  ثلث  نحو  بعد  )على  دا�شا  يف  مقابلة  معهم  اأُجريت  الذين  التجار  اأحد  وكان 
كان  اإنه  التاجر  وقال  كوتونو.  يف  م�شرتين  اإىل  متجهة  بنن  �شمال  من  �شاحنات  ثلث  يرافق  داكو( 
يف  مقابلت  معهم  اأُجريت  الذين  العمال  من  النقي�ض  وعلى  نيجرييا.  يف  التجارة  نف�ض  يف  �شالعًا 
يجبونا  التي  والكيفية  �شرقة،  ي�شمى  اأفريقيا  غرب  يف  هنا  ال�شينيون  به  يقوم  ما  "اإن  قال:  داكو، 
�شوى  ي�شكل  ال  لهم  ُيدفع  ما  اأن  يدركون  االأخ�شاب  قاطعو  وكان  عبودية".  ت�شمى  العمل  على  بها 
يفتقرون كانوا  ولكنهم  الرتتيب،  ذلك  من  م�شتاء  بع�شهم  وكان  الت�شدير،  �شعر  من  �شغري   جزء 

اإىل البدائل.

لنقل  التهريب  �شري  كيفية  تفهم  التي  النقل  �شركات  بع�ض  �شوى  ا�شتخدام  باالإمكان  يكن  ومل 
الغابات ال يعملون خلل عطلة نهاية االأ�شبوع، ولذلك  باأن م�شوؤويل  اأفيد  اخل�شب. فعلى �شبيل املثال، 
احلاويات  وكانت  املوانئ.  يف  احلاويات  لتحميل  االأهمية  حا�شمة  اأوقاتًا  االأ�شبوع  نهاية  ُعطل  كانت 
عند  االأمام  يف  غالبًا(  ال�شمك  )البالغة  واالألواح  اخللف  يف  املربعة  باجلذوع  ل  حُتمَّ قدمًا   ٤0 بطول 
اكتمال  عند  اخل�شب  حاوية  لتفريغ  ميزانية  لديهم  تكن  مل  الغابات  م�شوؤويل  باأن  واأفيد  املدخل. 
الب�شري احلاجز  فاإن  ولذا  النقل،  يف  بالتاأخري  املرتبطة  املحتملة  التكاليف  لتغطية  اأو   حتميلها، 

كان فعااًل.
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ويف وقت اإجراء املقابلت، مل يكن هناك �شوى خم�شة من م�شوؤويل الغابات يف امليناء الرئي�شي. ووفقًا 
لة  الإح�شاءات الواردات ال�شينية، كانت 19٤ حاوية من اخل�شب )اأفيد اأن ٥0 حاوية منها تكون حممَّ
ر اأ�شبوعيًّا من كوتونو يف عام 201٤. وكان على املفت�شني، من اأجل مواكبة هذا  بخ�شب الكو�شو( ُت�شدَّ
اأربع اإىل ثماين حاويات يف اليوم يف مواقع منت�شرة يف  اأن ي�شهدوا حتميل ما بني  املعدل الت�شديري، 
االأ�شبوع.  فاإنهم ال يحتجزون �شوى نحو ثلث حاويات يف  العملية،  اأنحاء املدينة. ويف املمار�شة  جميع 
وقال مدير االإدارة امل�شوؤولة عن لوائح وقوانني الغابات: "نحن ال منلك ال�شيطرة هنا. هذا هو الفرق بني 

بنن وال�شني. كل ما لدينا من بيانات حقيقية هو النا�ض الذين نوقفهم وال�شلع التي ن�شبطها."

وكما هي احلال يف بلدان اأخرى، اأفاد م�شوؤولو الغابات يف بنن باأن قدرًا كبريًا من اخل�شب الذي يغادر 
ميناءهم وُيزعم اأنه اأجنبي املن�شاأ )نيجريي يف معظمه( هو يف الواقع خ�شب من�شوؤه بنن. ويت�شم املركز 
الكو�شو  القانوين خل�شب  الو�شع  بالغمو�ض، الأن  النيجريي  لل�شادرات املزعومة من اخل�شب  القانوين 
النيجريي، كما هو مبني بالتف�شيل يف املناق�شة التالية، معقد ويختلف باختلف الوالية. وتت�شم الوثائق 
اأُجريت معهم مقابلت يختلط عليهم  اأنف�شهم الذين  املعنية بتنوعها بحيث اإن امل�شوؤولني النيجرييني 

االأمر ب�شببها.

نيجرييا 
االأخرية،  والع�شرين  اخلم�ض  ال�شنوات  يف  الغابات  اإزالة  من  النطاق  وا�شعة  موجة  نيجرييا  �شهدت 
بيانات  اإىل قاعدة  رًا كبريًا للأخ�شاب حتى وقت قريب. وا�شتنادًا  ولكنها مل تكن على االإطلق م�شدِّ
ر نيجرييا �شوى ما قيمته 2.2 مليون دوالر  االأمم املتحدة االإح�شائية لتجارة ال�شلع االأ�شا�شية، مل ت�شدِّ
اأنواع  من  امل�شتمد  الفحم،  يف  ال�شادرات  من  بكثري  اأكب  ح�شة  ومتثلت   .201٣ عام  يف  اجلذوع  من 
ال�شلع  بيانات االأمم املتحدة االإح�شائية لتجارة  ر قاعدة  الغابات البية. وتقدِّ غري متمايزة توجد يف 
ر نائب �شابق  ر يف عام 201٣ كانت 76 مليون دوالر. ويف عام 2012، قدَّ االأ�شا�شية اأن قيمة الفحم امل�شدَّ

ملدير الغابات اأن ما ن�شبته ٥1 يف املائة من جمموع اإنتاج االأخ�شاب يف نيجرييا غري قانوين.

تلك  ويف  الرابع(.  ال�شكل  )انظر  للأخ�شاب  رئي�شي  ر  كم�شدِّ فجاأًة  نيجرييا  ظهرت   ،201٤ عام  ويف 
ر لهذا اخل�شب يف  رت اأكرث من 000 ٤00 مرت مكعب من الكو�شو، مما يجعلها اأكب م�شدِّ ال�شنة، �شدَّ
العامل، وثاين اأكب م�شدر خل�شب الورد عمومًا. وقال اأحد جتار االأخ�شاب الذين اأجريت معهم مقابلة 
يف نيجرييا: "ما بني عامْي 201٣ و201٤، مل يكن النا�ض يعرفون اأهمية هذا النوع اأو قيمته، اأما االآن 

فهو جتارة رائدة، فالكل يريدونه."

الكو�شو  قطع  ب�شاأن  النيجريية  ال�شيا�شة  يخ�ض  فيما  كبرية  فو�شى  وجود  امليدانية  البحوث  واأظهرت 
االإجراءات  ب�شاأن  تباينًا كبريًا  اآراوؤهم  تتباين  الذين  امل�شوؤولني  وت�شديره، مبا يف ذلك عدد من كبار 
احلالية. ونيجرييا عبارة عن جمهورية احتادية، وتتمتع كل واحدة من والياتها، البالغة ٣6 والية، بقدر 
كبري من اال�شتقلل الذاتي يف تنظيم الغابات اخلا�شة بها. وتقدم االإدارة االحتادية للغابات اإر�شادات 
�شيا�شاتية اإىل االإدارات على م�شتوى الواليات، ولكنها ال حتتفظ ب�شجلت بقوانني الواليات واأنظمتها، 
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كما اأنها ال تتوىل بنف�شها تنظيم اأي مناطق حرجية. ويوجد يف نيجرييا اأي�شًا جمل�ض بيئي وطني، واإن 
كان دوره ا�شت�شاريًّا يف املقام االأول. فعلى �شبيل املثال، جتاهلت احلكومة التو�شية التي اأ�شدرها اأخريًا 
وهناك   .2006 عام  اإىل  احلالية  الوطنية  احلرجية  ال�شيا�شات  تاريخ  ويعود  الفحم.  �شادرات  حلظر 

قائمة من االأنواع املحمية على امل�شتوى الوطني، ولكنها ال ت�شمل الكو�شو.

ال�شكل الرابع-  حجم واردات ال�شني من جذوع خ�شب الورد من نيجرييا، ٢٠٠4-٢٠١4

امل�شدر: World Trade Atlas، ا�شتنادًا اإىل ال�شلطات اجلمركية يف ال�شني.

 بيد اأن 

وا�شتنادًا اإىل عدد من امل�شادر، هناك اأي�شًا حظر فعلي على ت�شدير االأخ�شاب امل�شتديرة،)22(
هناك قدرًا كبريًا من االختلف يف الراأي بني اخلباء ب�شاأن ما ي�شمله ذلك احلظر. ويفيد م�شوؤولو 
"م�شغولة". بيد  اأن اجلذوع املربعة ُتعتب  احلراجة االحتاديون وجمل�ض تعزيز ال�شادرات يف نيجرييا 
اأن ذلك يتناق�ض مع املعلومات على املوقع ال�شبكي لدائرة اجلمارك يف نيجرييا، حيث يندرج "اخل�شب 



)اخل�شن اأو املن�شور(" �شمن قائمة حظر الت�شدير.)2٣(

قانونية �شادرات اخل�شب  اأبابا يف الغو�ض على عدم  الت�شدير يف موانئ منطقة  اأكد مراقب  وباملثل، 
وعدم مرور اأي خ�شب نيجريي عب مينائه. وكان راأي جمل�ض تعزيز الت�شدير يف نيجرييا وراأي �شركة 
Cobalt International Service خمالفنْي لراأي مراقب الت�شدير املايل يف  التفتي�ض ال�شابق لل�شحن 

ر بالفعل عن طريق اأبابا. هذا ال�شاأن، حيث اأكدا اأن منتجات اخل�شب النيجريية ُت�شدَّ

 Forest :اأيدها معهد املوارد العاملية؛ انظر .FAO, “Present status of the forestry sector of Nigeria” (2001))22(

.https://forestlegality.org/ :متاح يف .Legality Initiative, “Logging and export bans: Nigeria”, May 2016
)Nigeria, Federal Ministry of Finance, Nigeria Customs Services, “Export and prohibition list”)2٣. متاح 

. www.customs.gov.ng/ :يف
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وا�شتكى عدة جتار من مرور كميات كبرية من الكو�شو عب موانئ الغو�ض اإىل درجة اأن �شلطات املوانئ 
بداأت، يف عدة نقاط يف عام 201٤، رف�ض احلاويات االإ�شافية ملجرد عدم وجود مكان لها. واأكد التجار 
َه اأحد  اأي�شًا اأن االآراء املتعلقة مبا اإذا كانت اجلذوع املربعة ُتعتب "م�شغولة" تباينت مبرور الوقت. و�َشبَّ
التجار جتارة الكو�شو بالقمار مو�شحًا: "اإنك ال تكون على يقني اإذا دخلت يف معاملة من هذا النوع مما 

اإذا كانت حاوياتك �شتمر عب املوانئ".

التنظيمية احلقيقية  ال�شلطة  اأن  يبدو  الوطنية،  ال�شيا�شات  الفو�شى يف  اإىل هذه احلالة من  وبالنظر 
تظل لدى الواليات. وا�شتنادًا اإىل ما قالته جمموعة وا�شعة من املجيبني الذين اأُجريت معهم مقابلت، 
 ويبدو اأن الكو�شو 

تاأثرت 2٣ والية من واليات نيجرييا البالغة ٣6 والية بتجارة الكو�شو غري امل�شروعة.)2٤(
ينمو يف نيجرييا يف ظل طائفة اأو�شع بكثري من الظروف املناخية مقارنًة بالدول االأخرى امل�شتعَر�شة، 
ر  حيث متتد زراعته اإىل الغابات املدارية يف اجلنوب ال�شرقي من البلد، وهو ما يف�شر فيما يبدو ت�شرُّ
هذه الطائفة الوا�شعة من الواليات. وُعر�شت على الباحثني �شجلت باملحا�شيل ال�شابقة من الكو�شو 
يف والية كرو�ض ريفر، وهي منطقة ا�شتوائية. بيد اأنهم الحظوا اأن اجلذوع املعرو�شة للبيع اأ�شغر حجمًا 
من تلك املوجودة يف اأماكن اأخرى، واأن بع�ض العينات املبيعة على اأنها من الكو�شو قد تكون يف الواقع 

عبارة عن اأنواع اأخرى.

توكل  اأن  وميكن  اأخرى.  اإىل  والية  من  كبريًا  اختلفًا  بالكو�شو  ار  االجتِّ جتاه  املعتمد  النهج  ويختلف 
امل�شوؤولية عن اإدارة الغابات اإىل جمموعة من الوزارات يف الواليات، مبا فيها تلك امل�شوؤولة عن املوارد 
الطبيعية والبيئة والزراعة واملوارد املائية، اأو اإىل وزارة خم�ش�شة لل�شوؤون احلرجية. وحظرت بع�ض 
ح�شاد  حتكم  قواعد  اأي  لديه  توجد  ال  االآخر  بع�شها  اأن  حني  يف  بالكامل،  التجارية  احلراجة  الدول 

الكو�شو. فعلى �شبيل املثال:

  يف والية كانو، من ميلك االأر�ض ميلك االأ�شجار ويجوز له اأن يت�شرف فيها كما يحلو له.

  يف والية بلتو، ال يوجد قانون حمدد ب�شاأن الكو�شو.

ن�شف  اأن  ال�شلطات  رت  قدَّ واإن  ترخي�ض،  مبوجب  الكو�شو  قطع  ميكن  كادونا،  والية    يف 
�ض. املح�شول غري مرخَّ

الفرتة من  وقف يف  ُفِر�َض  ولكن  ترخي�ض،  الكو�شو مبوجب  كوجي، ميكن قطع  والية    يف 
اأعداد كبرية من  اأيار/مايو 201٤ بعد قيام جماعات متناف�شة بخطف  اآذار/مار�ض اإىل 
امل�شرتين ال�شينيني؛ كما عجلت موجة االختطاف بفر�ض حظر على دخول االآ�شيويني اأو 

القوقازيني الغابة.

 Adamawa, Bauchi, Benue, Cross River, Ebonyi, Ekiti, Enugu, Gombe, Kaduna, واليات  فيها  )2٤(مبا 

.Zamfaraو  Kano, Katsina, Kebbi, Kogi, Kwara, Nasarawa, Niger, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Sokoto, Taraba
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ملن�شرتني  �شوى  فعليًّا  ُي�شمح  ال  ولذا،  املحمية؛  االأنواع  من  الكو�شو  ُيعتب  تارابا،  والية    يف 
مرخ�شتني يف الوالية بح�شاده، بيد اأن الغرامة الق�شوى لقطع االأ�شجار غري امل�شروع تبلغ 

نحو 2٥0 دوالرًا.

النظر  ب�شرف  اأ�شكاله،  بجميع  للأ�شجار  التجاري  القطع  ُيحظر  ريفر،  كرو�ض  والية    يف 
عن النوع.

ويجعل خليط ال�شيا�شات املختلفة من ال�شعب للغاية حتديد املركز القانوين الأي �شجرة بعينها. ومبجرد 
عت  قطع االأ�شجار، ميكن نقلها بحرية داخل البلد، وال توجد طريقة لتحديد النظام القانوين الذي ُقطِّ
مبوجبه. والحظ الباحثون اأي�شًا وجود اختلفات يف الراأي بني كبار امل�شوؤولني ب�شاأن م�شائل ال�شيا�شات 
بعيد على  اإىل حد  تعتمد  الكو�شو  اأن جتارة  ويبدو  االأخ�شاب.  لت�شدير  املطلوبة  الوثائق  الوطنية، مثل 

امل�شوؤولني املعنيني برتخي�ض الت�شدير.

ويبدو اأن امل�شوؤولني على م�شتوى الواليات واملقاطعات الذين اأُجريت معهم مقابلت يعتبون الرتخي�ض 
التجارة  لتنظيم  كو�شيلة  ولي�ض  االأحوال،  جميع  يف  حتدث  كانت  عملية  من  الدولة  ال�شتفادة  و�شيلة 
عند  بالفعل،  اجلذوع  قطع  بعد  �شوى  الرتخي�ض  من  االأكب  اجلزء  يقع  وال  م�شتدامة.  حدود  �شمن 
حواجز طرق على طول دروب النقل. وكما َعلََّق اأحد امل�شوؤولني من كادونا: "اإذا مل نقم بذلك ]اإ�شدار 
الرتاخي�ض بعد احلدث[، ف�شيم�شون يف الليل، ويقطعون االأ�شجار يف جميع االأحوال، ويزيلونها، ولن 
وعلى  �شيء".  اأي  حت�شيل  من  الوالية  تتمكن  لن  املطاف،  نهاية  ويف  اأخرى،  مرة  عليهم  اأعيننا  تقع 
الرغم من اأن القواعد تقت�شي اأن يفح�ض امل�شوؤولون املحا�شيل يف املوقع للتاأكد من الكميات املاأخوذة، 
ر�شدها.  املوظفني  من  حلفنة  ميكن  ال  بحيث  ا  جدًّ مرتفع  املحا�شيل  عدد  الأن  بذلك  القيام  ي�شتحيل 
اأيدي  على  الغابات  اأفراد من خفر  ُقتل  اأن  �شبق  ت�شكل خطرًا حيث  املوقعي  التفتي�ض  اأن عمليات  كما 
ع�شابات م�شلحة لقطع االأ�شجار. وبالفعل، فقد طلب م�شوؤولون يف والية بلتو اأن ُي�شلَّح موظفو الغابات 
�ض اأ�شرهم يف حال وفاتهم العنيفة على يد اأفراد ع�شابات قطع االأخ�شاب   ويتلقوا بدل خطر، واأن ُتعوَّ



غري امل�شروع.)2٥(

ل الوالية م�شتحقاتها على التدفقات اخلارجة والتي ال ميكن وقفها  وتتمثل الطريقة االأجنع كي حت�شِّ
ال�شدد.  هذا  يف  احتادية  م�شاعدة  كادونا  يف  امل�شوؤولون  طلب  وقد  الطرق،  على  حواجز  و�شع  يف 
غرامات  وُفر�شت  االأهلية.  االأمن  جماعات  �شاركت  كما  وال�شرطة،  اجلي�ض  من  م�شاعدات  واأُر�شلت 
على ال�شاحنات ذات احلموالت غري املمتثلة )عادًة نحو ٥0 دوالرًا( واأُخ�شعت لل�شرائب، ولكن �ُشِمَح 
لل�شاحنات باال�شتمرار مبجرد حتويل اأموال الغرامات. وحتى اإذا ُقطعت االأخ�شاب ب�شكل غري قانوين، 

فاإن ال�شحنة كانت تكت�شب فعليًّا ال�شفة القانونية من خلل تلك العملية.

)2٥(اأُبلغ عن العنف �شد خفر الغابات اأي�شًا يف اأجزاء اأخرى من البلد. واأفاد م�شوؤول غابات كبري يف والية تارابا باأن 

موظفيه تعر�شوا لل�شرب على اأيدي ع�شابات قطع االأ�شجار يف عام 201٤.
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بيد اأن هذا النظام االرجتايل للمراقبة جرى تقوي�شه اأي�شًا ب�شبب الف�شاد. فقد و�شف تاجر يقع مقره 
االإتاوات  اأو  االأحرا�ض  "]ي�شمونها[ �شرائب  الغابات، حيث قال:  مل�شوؤويل  الدفع  يف الغو�ض جتربته مع 
وال  ال�شدد.  هذا  يف  للغاية  ن�شطون  اإنهم  الغابات.  لرجال  ندفع  نحن  نعم،  القبيل.  هذا  من  �شيئًا  اأو 
اأعرف ما اإذا كانت تذهب اإىل الوالية اأو يحتفظون بها الأنف�شهم". وح�شبما اأفاد به من اأُجريت معهم 
للأنواع  الرتاخي�ض  بالتما�ض  يكتفون  االإنفاذ  احتماالت  ب�شاأن  القلق  ي�شاورهم  من  فاإن  مقابلت، 
 االأخرى )عادًة من اأجل Khaya senegalensis(، ثم يخفون الكو�شو حتت احلموالت التي حتتوي على 

تلك االأنواع.

وُيعتب فر�ض ال�شرائب على التجارة عندما تكون االأخ�شاب يف طريقها بالفعل بديًل �شيئًا عن ر�شوم 
امل�شرتون  يرف�شها  والتي  املطلوب  يقل حجمها عن احلجم  التي  االأخ�شاب  ي�شمل جميع  الأنه ال  القطع 
الحقًا. وكما اأفاد التجار يف عدة بلدان، فاإن امل�شرتين ال�شينيني ال يهتمون �شوى بلب اخل�شب، وب�شفة 
عامة، ُتهَمل االأ�شجار التي يقل حجمها عن احلجم املطلوب وال ُت�شرتى. ويف والية كوجي، اأفاد التجار 
ا اأقام من�شرة موؤقتة  باأن عددًا كبريًا من االأ�شجار ال�شغرية ُقطعت وُرف�شت اإىل درجة اأن رجًل �شينيًّ

رها. ملدة 12 �شهرًا، وقطع جميع اجلذوع ال�شغرية احلجم، ثم �شدَّ

والية كرو�ض  اإىل الغو�ض. ويف  توؤدي  الطرق،  اجتياز حواجز  االأخ�شاب، مبجرد  اأن جميع طرق  ويبدو 
ريفر، ُيحظر قطع جميع االأ�شجار منذ عام 2009. واإ�شافًة اإىل ذلك، فاإن امليناء يف كاالبار اأ�شبح مليئًا 
بالطمي بحيث اإنه مل يعد ي�شتوعب ال�شفن الكبرية. ولهذه االأ�شباب، ال يبدو اأن االأخ�شاب غري امل�شروعة 
نف�شه  الو�شع  اأن  ويبدو  نف�شه،  النحو  على  هاركورت  بورت  ميناء  الطمي  ويغطي  كاالبار.  من  ر  ُت�شدَّ

ينطبق على �شابيلي وواري.

القانونيني  غري  االأخ�شاب  وقاطعو  التجار  وحتى  التجارة.  مركز  هي  الغو�ض  تكون  اأن  بد  ال  ولذلك، 
اإىل  جذوعهم  يجلبون  باأنهم  اأفادوا  الكامريون،  مع  احلدود  على  تقع  التي  تارابا،  والية  يف  العاملون 
الكو�شو  بجذوع  للمتاجرة  الرئي�شي  املركز  هي  ال�شغرية  �شاغامو  بلدة  اأن  ويبدو  للت�شدير.  الغو�ض 

وحتميلها يف احلاويات متهيدًا لنقلها اإىل الغو�ض.

نف�ض  من  االأقل  على  اأو  الكو�شو،  من�شاأ  مناطق  من  النيجرييون  االأخ�شاب  جتار  يكون  ما  وكثريًا 
حيث  املناطق،  تلك  اإىل  ي�شافرون  ما  نادرًا  اأنهم  بيد  املن�شاأ.  مناطق  يف  املوجودة  اللغوية  املجموعة 
متاأكدين  مقابلت  معهم  اأُجريت  الذين  االأ�شخا�ض  يكن  ومل  باملهمة.  للقيام  عنهم  بوكلء  ي�شتعينون 
تزال  ال  التي  الواليات  حتديد  باإمكانهم  ظل  واإن  اأخ�شابهم،  منه  اأتت  الذي  املكان  من  دائمًا  متامًا 
كيب ي(.  )مثل والية  منه  خمزونها  نفد  التي  وتلك  كوجي(  والية  )مثل  الكو�شو  من  اإمدادات  لديها 
االأخ�شاب  ي�شحنوا  مل  حيث  االإنرتنت  عب  املبيعات  يف  كثريًا  النيجرييون  االأخ�شاب  جتار  ن�شط  كما 
اأُجريت  الذين  الت�شدير  مفت�شو  واأ�شار  وفييت نام.  تايلند  اإىل  اأي�شًا  واإمنا  فح�شب،  ال�شني  اإىل 
بعبارة بو�شمها  اكُتفي  بل  كذلك،  م�شنفة  تكن  مل  الكو�شو  من  معتبة  كمية  اأن  اإىل  مقابلت   معهم 

"اأخ�شاب جمهزة".
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واأ�شار املوظفون االحتاديون الذين اأُجريت معهم مقابلت يف نيجرييا اإىل اأن الو�شع ب�شاأن الكو�شو ي�شبه 
ما حدث مع خ�شب ال�شاج قبل 20 اإىل ٣0 عامًا. وقد اأدرك التجار قيمة اخل�شب يف الهند، وبحلول الوقت 

الذي اأدركت فيه احلكومة حجم امل�شكلة، كان االأوان قد فات: فقد فني النوع.

اخلال�شة

املكلفني  املوظفني  على  مبكان  ال�شعب  فمن  اأ�شباب،  لعدة  اإ�شكالية  على  االأخ�شاب  تنظيم  ينطوي 
باإنفاذ القوانني، مثل مفت�شي اجلمارك، التمييز بني اأنواع اخل�شب بالنظر اإىل االأ�شكال العديدة التي 
والتباين  الطبيعية،  والعنا�شر  للحرارة  والتعر�ض  الرطوبة،  ن�شبة  مثل  لعوامل  وميكن  بها؛  يظهر  قد 
احلم�ض  اأدلة  دون  ومن  اخل�شب؛  مظهر  على  جذريًّا  تاأثريًا  توؤثر  اأن  املعاجلة  واأ�شلوب  الطبيعي، 
النووي، قد يجد حتى اخلباء �شعوبة يف التمييز بني االأنواع الوثيقة ال�شلة بع�شها ببع�ض. وبالفعل، 
االأنواع  ت�شنيف  ب�شاأن  العلمية  االآراء  توافق  ويكون  م�شتمر،  جدل  مو�شوع  النباتات  ت�شنيف   ميثل 

عر�شة للتغيري.

الوثائق  بع�ض  اأن  ذلك  قيا�شية.  غري  وثائق  على  القائمة  التجارة  تنظيم  اأي�شًا  ا  جدًّ ال�شعب  ومن 
اأي  املزورة التي ُفت�شت يف �شياق العمل امليداين الأغرا�ض هذه الدرا�شة خمتَلقة متامًا بحيث ال يوجد 
من  وب�شل�شلة  الوثائق  تلك  بوا�شطة  االأخ�شاب  من�شاأ  وُيخَفى  الر�شمية.  االأذون  وبني  بينها  لل�شبه  وجه 
 عمليات الت�شدير واإعادة اال�شترياد. وكما َعلََّق اأحد كبار امل�شوؤولني يف وزارة التجارة والتبادل التجاري 

يف مايل:

اأي �شيء ب�شاأن تلك احلاويات العابرة؛ فاإذا كانت لديها وثائق قانونية، علينا  ال ميكننا عمل 
ا علينا اأن منيز بني الوثائق احلقيقية واملزورة  اأن نقبلها ون�شمح لها باملرور. ومن ال�شعب جدًّ
العائدة اإىل تلك البلدان االأخرى. واإذا اكت�شفنا وثائق غري قانونية، ف�شوف نوقفها، ولكن يف 

الواقع، ال ميكننا التمييز بني االثنني.

رموزه  كانت  حيث  للمنتج،  متامًا  خاطئًا  و�شفًا  تت�شمن  وثائق  م�شوؤولون  قدم  امليداين،  العمل  وخلل 
مبوجب النظام املتنا�شق لتو�شيف ال�شلع االأ�شا�شية وترميزها غري �شحيحة. وكانت ال�شني هي الوجهة 
تورطت يف هذا  كما  بوبو-ديوال�شو،  لوحظ وجود م�شرتين هنود يف  واإن  املوثَّقة،  ال�شحنات  يف غالبية 

االأمر �شركة مملوكة لل�شني يف االإمارات العربية املتحدة.

وك�شف العمل امليداين اأي�شًا على نحو متكرر عن اختلفات يف الراأي بني كبار امل�شوؤولني ب�شاأن م�شمون 
القانون ومعناه. وكثريًا ما كان امل�شوؤولون يتناق�شون فيما بينهم، عند اإجراء مقابلت جماعية معهم، 
اإذا كان الرتبيع  ب�شاأن املتطلبات االأ�شا�شية ل�شادرات االأخ�شاب. ومن املوا�شيع اخللفية املتكررة ما 
ز كفاءة التغليف،  اخل�شن للجذوع، الذي ُتزال مبوجبه االأ�شجار ذات االأ�شطح غري القابلة للت�شويق وُتعزَّ
اخل�شن  الرتبيع  كان  ولـّما  ت�شديره.  قبل  اخل�شب  معاجلة  �شرورة  ب�شاأن  القانونية  ال�شروط   ي�شتويف 
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ال يخدم �شوى م�شلحة امل�شتورد وال ُيبقي على اأي قيمة م�شافة يف بلد الـَم�شدر، ينبغي اأاّل ُيعتب كافيًا 
لللتفاف على حظر ت�شدير اجلذوع.

ويبدو اأن مدى ا�شطلع امل�شرتين مبا�شرة باأن�شطة قطع االأ�شجار يختلف باختلف املنطقة والتوقيت. 
املحليني  القادة  مع  ويتفاو�شون  امليدان  يف  يوجدون  ال�شينيون  امل�شرتون  كان  االأماكن،  بع�ض  ففي 
ويجهزون قاطعي االأخ�شاب جتهيزًا كامًل. ويف حاالت اأخرى، كان قاطعو االأخ�شاب املحليون يعملون 
حل�شاب اأنف�شهم، انطلقًا من ثقتهم باإمكانية العثور على جتار ل�شراء اأخ�شابهم ونقلها اإىل امل�شرتين 
ال�شينيني يف مدن املوانئ. وبدت بع�ض املجتمعات املحلية غري مبالية باإزالة االأخ�شاب، و�شعيدة باأي 
مكا�شب غري متوقعة تنالها، يف حني اأن بع�شها االآخر كان اأكرث جراأة، حيث كانت تطالب با�شتخدام 
العمالة املحلية وتفر�ض ر�شومًا على القطع، واإن كانت رمزية. ويف بع�ض احلاالت، اأدى خطر عمليات 
اإنفاذ القوانني اأو ا�شطرابات املجتمعات املحلية اإىل طرد امل�شرتين من امليدان، بل ومن البلد، ولكن 

�شرعان ما كان الو�شطاء يظهرون مللء الفراغ.

تفر�ض  حني  ففي  ال�شورة.  تعقيد  اإىل  اأي�شًا  هي  االإيكوا�ض  منطقة  يف  احلرة  التجارة  منطقة  وتوؤدي 
واردة من  باعتبارها  البلدان  تلك  املتح�شل عليها يف  االأخ�شاب  بتمرير  ُيكتفى  قيودًا،  البلدان  فرادى 
والية ق�شائية اأخرى بقيود اأقل. ومن ثم، فاإن التن�شيق داخل االإيكوا�ض �شروري لكي يكون الأي نوع من 

التنظيم جدواه.

بالقرب  املوجودون  املوظفون  ُيعتب  ما  وكثريًا  املحلي.  ال�شعيد  على  االأخ�شاب  م  ُتنظَّ ما  وكثريا 
يف  بها  امل�شطَلع  االأ�شجار  قطع  عمليات  كانت  اإذا  ما  على  للحكم  اأف�شل  و�شع  يف  القطع  مواقع  من 
الف�شاد،  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  اللمركزية  من  النوع  هذا  اأن  بيد  وم�شتدامة.  من�شفة  املواقع  تلك 
ال�شعيد  على  املتخذة  للقرارات  ُيذكر  ر�شد  يوجد  وال  التقديرية،  ال�شلطة  على  التاأثري  ميكن  حيث 
وجود  باأن  متكرر،  نحو  على  القانوين،  غري  االأ�شجار  قطع  جتارة  يف  النا�شطون  واأفاد  املحلي. 
الت�شليم  �شمان  ميكنهم  من  وحدهم  هم  الأنهم  اأ�شا�شي  اأمر  املحليني  الغابات  مب�شوؤويل  �شلة 
مل  التي  املناطق  يف  �شيما  ال  القدرات،  اإىل  االفتقار  يف  اأخرى  م�شاألة  وتتمثل  املوعود.  النحو  على 
املهربون  ميار�شه  الذي  للرتهيب  اأن  كما  وا�شع،  نطاق  على  للأخ�شاب  قطع  عمليات  قبل  من   ت�شهد 

امل�شلحون دوره.

وحل�شن احلظ، يبدو اأن الطلب على الكو�شو بداأ يف االنخفا�ض عقب النمو الهائل يف حجم ال�شادرات 
ي�شتكون  االأخ�شاب  كان جتار  املقابلت،  اإجراء  وقت  ال�شابقة على عام 201٤. وحتى يف  ال�شنوات  يف 
تراجع  يف  يتجلى  ما  وهو  ال�شوق،  يف  املفرط  العر�ض  ب�شبب  االأ�شعار  وانخفا�ض  الطلبيات  اإلغاء  من 
االإح�شاءات التجارية لعامْي 201٥ و2016. وُيحتمل اأن يوؤدي اإدراج خ�شب الكو�شو يف التذييل الثاين 
ار الدويل باأنواع احليوانات والنباتات البية املهددة باالنقرا�ض اإىل اإ�شعاف ال�شوق  من اتفاقية االجتِّ

اأكرث، واإن مل ُيقيَّم ال�شرر الواقع بعد.
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ويف النهاية، ال ميكن اعتبار التجارة يف املوارد الطبيعية يف غرب اأفريقيا م�شعى جتاريًّا بحتًا، بالنظر 
ُتعتب فيها  اإىل التفاوت الهائل يف القدرات بني امل�شرتين والبائعني. وهناك العديد من املواقف التي 
غرب  يف  الغابات  بيع  وُيعتب  العامة.  للم�شلحة  خمالفة  الطوعي،  طبعها  رغم  التجارية،  املعاملت 

اأفريقيا اإحدى تلك املعاملت.
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