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اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض  CITES

االتحاد الدولي لمكافحة جرائم الحيوانات والنباتات البرية  ICCWC

NICECG  مجموعة التنسيق بين الهيئات الوطنية إلنفاذ اتفاقية سايتس

مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة (يونيو ٢٠١٢) RIO+20 (مؤتمر ريو +٢٠) 

هيئة الحدائق الوطنية بجنوب إفريقيا  SANParks

جهاز الشرطة بجنوب إفريقيا  SAPS

المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة  SARS

أهداف التنمية المستدامة  SDGs

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  UNODC

منظمة الجمارك العالمية  WCO

الصندوق العالمي للطبيعة  WWF
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يرى ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية الذين أجريت معهم مقابالت ضمن هذه الدراسة ضرورة دعم 
الحكومات إلنفاذ القانون عن طريق:

استخدام طرق التسليم المراقبة لتتبع المنظمات اإلجرامية الضالعة في جرائم الحياة البرية (”تتبع   •
المال“)

إجراء عمليات تفتيش مستمرة والسيطرة على الحدود  •
االعتقال الممنهج لمن يتورطون في التجارة غير القانونية  •

•  المالحقة القضائية، وإدانة المهربين والمشترين والمصدرين والبائعين والصيادين المتعاملين في 
منتجات الحياة البرية غير القانونية

وقد كان إنشاء وحدة وطنية مؤقتة لالستجابة لجرائم األحياء البرية في بدايات عام ٢٠١٠ في وزارة الدولة 
للشؤون البيئية بجنوب أفريقيا، والتي تربط سلطات الحماية اإلقليمية للمنتزهات الوطنية بجنوب أفريقيا، 

وجهاز شرطة جنوب أفريقيا، والهيئة الوطنية لالدعاء العام وهيئات القطاع الخاص المسؤولة، مثاًال مهًما 
على هياكل التنسيق الوطني إلدارة المعلومات، واالستجابة إلنفاذ القانون، والتحقيق والمالحقة القضائية. كما 
أن إنشاء مجموعة التنسيق بين الهيئات الوطنية إلنفاذ اتفاقية سايتس (NICECG) بالصين، والتي قد حشدت 
ما يزيد عن ١٠٠ ألف ضابط إنفاذ في هجوم فعال على الضالعين بجرائم األحياء البرية، مثاًال ناجًحا آخر.٣٤ 

تعد مكافحة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية أولوية قصوى للمملكة 
المتحدة، كما شكل التصدي لهذه الجرائم جزًءا من برنامج الحكومة االنتخابي. 

وسيتم إدراج الجرائم المتعلقة بالحياة البرية هدًفا للهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة 
المزمع تشكيلها قريًبا والتي من المقرر أن تختص بالتعامل مع جميع الجرائم 

الخطيرة التي تؤثر على المملكة المتحدة كاإلتجار في المخدرات.
جرانت ميلر، ضابط أول، فريق سايتس الوطني، القوة الحدودية (بريطانيا)، أغسطس ٢٠١٢

وعالوة على ذلك، فقد ذكر العديد من المشاركين من دول المصدر ضرورة التعاون على المستوى اإلقليمي 
والدولي ليس فقط لتنفيذ الضوابط الجمركية الفعالة ولكن أيًضا لرصد اإلتجار غير المشروع باألحياء البرية 

عن طريق اإلنترنت.

كما أن اإلنفاذ على مستوى الفقراء المدقعين وحده لن يؤدي الغرض، ألنه ولسوء الحظ ما أن ُيقبض على 
أحد هؤالء الفقراء أال وسيحل محله شخًصا آخر بسرعة، بل يجب استهداف الجماعات اإلجرامية على مدار 

جميع حلقات السلسلة القيمية.

وأخيًرا، يجب على المنظمات الدولية التعرف على أفضل األدوات لجعل دول الطلب واإلمداد مسؤولة عما 
تقوم به من عمل وما تبذله من جهد. ويعد تقرير Wildlife Crime Scorecard (تقييم الجهود المتعلقة 

بالجرائم التي تمس الحياة البرية)٣٥، وهو أحدث إصدارات الصندوق العالمي للطبيعة مثاًال جيًدا على مبادرة 
إصدار التقارير. ويقيس هذا التقرير مدى التقدم المحرز لتحقيق االمتثال التفاقية سايتس وإنفاذ التزاماتها 

بشأن ثالثة أنواع (الفيلة، ووحيد القرن، والنمور)، كما يهدف لتقدير الدول التي تواجه اإلتجار غير المشروع 
بنشاط في مقابل الدول التي ُتعد جهودها الحالية غير كافية على اإلطالق.

اإلنفاذ

(األمانة العامة لسايتس تشيد بالصين  ٣٤  CITES، ‘CITES Secretariat praises China for major nationwide wildlife law enforcement operations’
لجهودها الضخمة المبذولة في عمليات إنفاذ قوانين الحياة البرية في مختلف أنحاء أراضيها) (٩ مايو ٢٠١٢).

 ٣٥ WWF، Wildlife Crime Scorecard: Assessing Compliance with and Enforcement of CITES Commitments for Tigers، Rhinos and
Elephants (تقييم الجهود المتعلقة بالجرائم التي تمس الحياة البرية: تقييم مدى االمتثال بتعهدات سايتس وإنفاذها بشأن النمور ووحيدي القرن واألفيال) 

.(٢٠١٢)

 يجب استهداف
 الجماعات اإلجرامية

 على مدار جميع حلقات
السلسلة القيمية
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أوًال وقبل كل شيء، أكد ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية الذين تمت استشارتهم إلعداد هذا التقرير على 
الحاجة إلى إطالق المزيد من حمالت رفع التوعية للتواصل حول اآلثار المزعزعة التي تترتب على اإلتجار 

غير المشروع في األحياء البرية. وينبغي أن تستهدف مثل هذه الحمالت من يقومون بالعرض أو الطلب 
أو يتكسبون من اإلتجار غير المشروع باألحياء البرية على أي نحو آخر. وعلى جانب الطلب، فإن فهم 

العوامل الرئيسية المؤثرة على سلوك المستهلكين سوف يساعد على وجه الخصوص في إعداد حمالت أكثر 
فعالية، فمن الصعب ردع المستهلكين الذين يؤمنون بوجود قيمة طبية لمنتجات األحياء البرية غير القانونية 
أو الذين يرون أن المنتجات التي لم تكن متاحة سوى لألغنياء فقط قد أصبحت فجأة في متناول أيديهم. وألن 
المعروض محدود فال يمكن أن تصبح مجموعة المستهلكين كبيرة جًدا، وهذا هو سبب االستثمار في محاولة 

فهم عادات المستهلك، وكيف يمكن التأثير عليها.

وعلى جانب العرض، يجب أن ُتعد حمالت التوعية إعداًدا خاًصا لكل مجموعة من المجموعات المختلفة من 
أصحاب المصلحة المتأثرين باإلتجار غير المشروع في األحياء البرية تأثًرا مباشًرا (كالمجتمعات الريفية، 

وحراس الغابات، وممثلي الجمارك) وغير مباشر (مثل شركات الشحن والنقل وموظفي الشركات والسفارات 
األجنبية).

وُتعد الجهات المسؤولة عن مراقبة السوق، والشرطة البيئية، وضباط الجمارك، وحراس الغابات، في دول 
المصدر والعبور والطلب أفضل الجهات التي يمكنها السيطرة على اإلتجار غير الشرعي في األحياء البرية. 

إال أنه ولسوء الحظ، فإن معظم الموظفين في مجال اإلنفاذ لم يتلقوا تدريًبا وليس معهم التجهيزات الالزمة 
للتعرف على األنواع المهددة باالنقراض. وقد ذكر ممثلو الحكومات أنه يجب توفير دعم خاص من جانب 

المنظمات الدولية للدول التي تحتاج إلى تطوير مهارات موظفيها وضمان توافر التقنيات الالزمة لها.

التوعية والتثقيف
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وعلى جانب الطلب، يمكن للقطاع الخاص المساعدة في نشر الوعي بين الموظفين، ورفض ”إهداء“ الشركة 
لمنتجات الحياة البرية غير القانونية، وتحسين فهم دوافع سلوك المستهلكين ودعم الحمالت الرامية لتغيير 

هذا السلوك. وأخيًرا، فإن شركات الخدمات اللوجستية، شركات الشحن والطيران والنقل البري (بالشاحنات 
والسكك الحديدية)، والتي تسهل حركة االستيراد ونقل وتصدير البضائع يجب أن تتخذ التدابير الالزمة لمنع 

ومعاقبة إساءة استخدام خدماتها في اإلتجار غير المشروع باألحياء البرية.

وقد اقترح اثنان من المشاركين في الدراسة إجراء تغيير في اقتصاديات اإلتجار غير المشروع في األحياء 
البرية وضع لوائح تنظم اإلتجار في كميات مقبولة بنفس األسلوب الذي بدأ تطبيقه تدريجًيا في تجارة 

األخشاب وصيد األسماك. وقد تعرض هذا النهج لالنتقاد ألنه يفترض أن الحوكمة في جميع الدول المعنية 
بهذه القضية فعالة، وأن المشكالت مثل الفساد ال تمثل أي صعوبة لتطبيق مثل هذا النهج. وقال ممثل إحدى 

المنظمات الدولية أن مثل هذا النهج قد يكون مخاطرة كبيرة بأنواع على شفا االنقراض.

وباإلضافة إلى الدعوة العامة إلى نهج أكثر تنظيًما، ذكر المشاركون عدًدا من اإلجراءات أكثر تحديًدا يمكن 
اتخاذها للتعامل مع جانبي العرض والطلب في اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية. ويعرض الشكل 
رقم ٤ ملخًصا للخطوات التي يمكن أن تتخذها األطراف الفاعلة وفًقا القتراحات المشاركين، واإلجراءات 

موزعة على المجالين الرئيسيين: التوعية واإلنفاذ.

 شكل ٤: استعراض غير شامل
للتدخالت الممكنة

 يمكن للقطاع الخاص
 تحسين فهم دوافع
سلوك المستهلكين

الدولة المستهلكة

• الدعم الحكومي للمجتمع المدني 
الوطني:

إعداد حملة للتوعية باآلثار على 
زعزعة االستقرار

• المنظمات الدولية: توفير الموارد 
المالية والفنية لدعم القدرات 

وتطويرها

السلسة القيمية

التدخالت الممكنة

التوعية 
والتثقيف

اإلنفاذ

• الحكومة الوطنية: دعم سيادة القانون 
بمحاكمة األفراد والجماعات المتورطة 
في التجارة غير الشرعية لألحياء البرية

• المنظمات الدولية: تحديد عقوبات 
تجارية وتطبيقها

• المنظمات الدولية: نشر قائمة سوداء 
سنوية

• تعزيز التعاون في مجال اإلنفاذ على المستوى اإلقليمي وبين األقاليم وعلى المستوى الدولي (بتبادل المعلومات على سبيل 
المثال) للتصدي لإلتجار غير المشروع, بما في ذلك وضع نهج محدد لمكافحة عمليات اإلتجار غير المشروع التي تتم عن 

طريق اإلنترنت.

• الحكومات الوطنية ودون اإلقليمية: 
وضع برامج تدريبية لموظفي 

الجمارك

• الحكومة الوطنية: تعزيز سيادة 
القانون بمحاكمة من يحوزون 

المنتجات غير الشرعية
• المنظمات الدولية: نشر قائمة 

سوداء سنوية

• الدعم الحكومي للمجتمع المدني 
الوطني: إعداد حملة للتوعية باآلثار 

على زعزعة االستقرار
• المنظمات الدولية: توفير الموارد 

المالية والفنية لدعم القدرات 
وتطويرها

• الحكومة الوطنية: تعزيز سيادة القانون 
بمحاكمة المتورطين في عمليات الصيد 

غير المشروع والتهريب واإلتجار
• المنظمات الدولية: تحديد عقوبات 

تجارية وتطبيقها
• المنظمات الدولية: نشر قائمة سوداء 

سنوية

دولة المصدردولة/دول المرور العابر
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البناء على 
التطورات األخيرة

دعا ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية الذين أجريت معهم مقابالت ضمن هذه الدراسة المنظمات الدولية، 
والحكومات، والمجتمع المدني إلى:

•  االضطالع بمسؤولياتهم في التعاون بشكل أكثر فعالية للتعرف على األسباب الجذرية لإلتجار غير 
الشرعي باألحياء البرية على مدار جميع حلقات السلسلة القيمية، وذلك بصرف النظر عن الحدود 

الوطنية
تصميم مبادرات محددة وتنفيذها لعالج هذه األسباب الجذرية  •

تحديد وسائل المحاسبة لكل مبادرة، ومراقبة تنفيذ تلك المبادرات.  •

وقد ذكر المشاركون، على وجه التحديد، الحاجة إلى التعاون بين الوزارات المختلفة بوصفها خطوة مهمة 
في تحديد االستراتيجيات الممكنة لمعالجة المشكلة. كما سوف يساعد ضمان التمويل الكافي أيًضا في ضمان 

فعالية هذه المبادرات.

وذكر المشاركون أيًضا أن من عوامل النجاح المهمة ألي نهج منظم لمحاربة اإلتجار غير الشرعي باألحياء 
البرية القدرة على محاسبة األطراف الفاعلة المختلفة على أعمالهم، واألهم، على عدم اتخاذ أي إجراء. وعلى 

المجتمع الدولي أن يقدم محفزات واضحة لدعم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وخاصة من جانب الحكومات. 
وينبغي على إطار المراقبة والتقييم أن يضع هذه المحفزات األساسية موضع التنفيذ عن طريق قياس التقدم 

الذي تم إحرازه في التنفيذ والنتائج وتبادل المعلومات الخاصة بهما. 

ويجب على القطاع الخاص أن يؤدي دوًرا مهًما في هذا النهج. فعلى جانب العرض، توجد محفزات واضحة 
لصناعة السياحة حتى تحمي الحياة البرية، وعلى وجه الخصوص الدول التي تعتمد في المقام األول على 

الحياة البرية لجذب السياح. كما قد يتورط العديد من قطاعات القطاع الخاص، مثل الصناعات االستخراجية 
(كقطع األشجار والتعدين) تورًطا مباشًرا في اإلتجار غير الشرعي في األحياء البرية، كأن تعمل على تسهيل 

وصول الصيادين غير الشرعيين إلى مناطق لم يكن ُيسمح بالوصول إليها سابًقا، أو بالسماح لموظفيهم 
باالشتراك في اإلتجار غير الشرعي في الحياة البرية. ومن الممكن أن تؤدي هذه الشركات دوًرا كبيًرا في 

تطبيق نهج منظم وذلك بتبني وتنفيذ مبادئ تقدم أفضل النتائج لضمان عدم تورطهم في اإلتجار غير الشرعي 
في األحياء البرية، وعن طريق تقديم حوافز كافية إلى موظفيهم مثل توفير قدٍر كاٍف من البروتين البديل.

تعمل الصين مع الشركات الخاصة الوطنية التي تعمل في أفريقيا لتدريب موظفيها 
على مخاطر التورط في اإلتجار غير الشرعي في األحياء البرية، كما نتعاون مع 

السفارات والقنصليات الصينية المنتشرة في أنحاء أفريقيا لتنظيم حمالت توعية 
للسياح الصينيين المسافرين إلى أكثر الدول تأثًرا بهذه القضية.

 وان زيمنج، منسق مجموعة التنسيق بين الهيئات الوطنية إلنفاذ اتفاقية سايتس بالصين، ومدير قسم إنفاذ القانون والتدريب،
هيئة إدارة سايتس بالصين، اإلدارة الوطنية للغابات (الصين)، يوليو ٢٠١٢

 قد يتورط العاملون في
 مجال قطع األشجار

 تورًطا غير مباشر في
 اإلتجار غير المشروع

في األحياء البرية
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الحاجة الملحة 
زادت من 
االهتمام المنصب 
على اإلتجار

لقد انتهت فعًال الخطوات األولى الحاسمة للرد بقوة على اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية.

أوًال، مّثل إنشاء االتحاد الدولي لمكافحة جريمة األحياء البرية (ICCWC) حديًثا خطوة مهمة لضمان 
التعاون وتنسيق المبادرات بين جميع األطراف الفاعلة.٣٣

ثانًيا: تم تناول اإلتجار غير المشروع باألحياء البرية في العديد من المحافل الدولية، مثل قرارات الجمعية 
العامة لألمم المتحدة، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا 

والمحيط الهادي. اعترف مؤتمر ريو+٢٠، مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة (يونيو ٢٠١٢)، بالدور 
المهم الذي تؤديه اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض (سايتس) في 

وثيقته الختامية. حيث تذكر الوثيقة في الفقرة ٢٠٣ ”ونسلم باآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية المترتبة 
على اإلتجار غير المشروع باألحياء البرية، حيث يلزم اتخاذ إجراءات حازمة معززة“.

ثالًثا: بدأت المناقشة حول ما سيحدث في ٢٠١٥، عندما تنتهي األهداف اإلنمائية لأللفية، تركز على أهداف 
التنمية المستدامة. وقد أظهر هذا النقاش تزايد الطبيعة الملحة للحاجة لجعل النمو مستداًما. وتوفر االستدامة 

البيئية، وهي الركيزة الثانية، فرًصا إلدراج اإلتجار غير الشرعي في الحياة البرية في نقاش أوسع نطاًقا 
يبحث في تطوير حوافز سوق مستدامة، ومالئمة وتقدم أفضل النتائج فضًال عن المسؤولية الفردية.

وأخيًرا: فإن عمل األمم المتحدة على تعزيز سيادة القانون يقدم إطاًرا مهًما للتعامل ليس فقط مع الجريمة 
المنظمة بوجه عام ولكن أيًضا مع اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية. وتدعم أنشطة األمم المتحدة 

المعنية بسيادة القانون وضع وتعزيز وتنفيذ قواعد ومعايير دولية في المجاالت المختلفة، بما في ذلك التجارة، 
من أجل تعزيز التقدم االقتصادي المستدام، وسوف يكون هذا العمل بمثابة عامل تمكين لمكافحة اإلتجار غير 

المشروع في األحياء البرية.

وتقدم هذه الخطوات والتطورات الوطنية والدولية األخرى فرصة لدعم مكافحة اإلتجار غير المشروع في 
األحياء البرية.

 

وكان الهدف من إنشاء اتحاد ICCWC دعم ضباط خطوط المواجهة لتنفيذ مهامهم األساسية، وللقيام بذلك، سوف تعمل ICCWC ٣٣ بالتنسيق مع شبكات إنفاذ 
الحياة البرية اإلقليمية مثل شبكة رابطة آسيان إلنفاذ قوانين األحياء البرية (WEN)، وشبكة WEN بدول جنوب آسيا، وغيرها من الهيئات مثل وزارة العدل. 

ويضم اتحاد ICCWC ممثلين من أمانة سايتس، واإلنتربول، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والبنك الدولي، ومنظمة 
الجمارك العالمية.
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تحقيق 
لمستقبل  ا
نصبو  الذي 
إليه

نسلم بأهمية دور اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض، وهي اتفاق دولي يمثل نقطة التقاء بين التجارة والبيئة 

والتنمية و يعزز حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة و 
من المفروض أن يسهم في تحقيق منافع ملموسة للسكان المحليين ويكفل 
عدم تداول أي أنواع مهددة باالنقراض في التجارة الدولية. ونسلم باآلثار 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية المترتبة على اإلتجار غير المشروع 
باألحياء البرية، حيث يلزم اتخاذ إجراءات حازمة معززة في مجالي 
العرض والطلب على السواء. ونسلم باآلثار االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية المترتبة على اإلتجار غير المشروع باألحياء البرية، حيث يلزم اتخاذ 
إجراءات حازمة معززة في مجالي العرض والطلب على السواء. ونؤكد كذلك 

أهمية وضع قوائم أنواع األحياء استناًدا إلى معايير متفق عليها.

المستقبل الذي نصبو إليه، مؤتمر ريو + ٢٠، مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ الفقرة رقم ٢٠٣، يونيو ٢٠١٢
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(الجرائم  ٣١  Brack، D. & Hayman، G. International Environmental Crime: The Nature and Control of Environmental Black Markets  
.London، UK: Royal Institute of International Affairs (2002) .(البيئية الدولية: طبيعة األسواق السوداء للمنتجات البيئية والسيطرة عليها

 ٣٢ TRAFFIC، meeting report on Creative Experts Meeting on Messaging to Reduce Consumer Demand for Tigers and Other  
Endangered Wildlife Species in Vietnam and China (Hong Kong، 22–23 November 2011) (تقرير اجتماع خبراء اإلبداع حول توصيل 

رسائل التوعية لتقليل طلب المستهلكين على النمور والفصائل البرية المهددة باالنقراض في فيتنام والصين (هونغ كونغ، ٢٢–٢٣ نوفمبر ٢٠١١).

تعد القدرة على فهم الطلب والتعامل معه أمًرا بالغ األهمية للتأثير على سلوك المستهلكين. وفي 
اجتماع TRAFFIC لخبراء اإلبداع حول توصيل رسائل التوعية لتقليل طلب المستهلكين على 

النمور والفصائل البرية المهددة باالنقراض في فيتنام والصين (هونغ كونغ، ٢٢–٢٣ نوفمبر 
٢٠١١)، ناقش الخبراء الدروس المستفادة من الحمالت السابقة واستخلصوا أفضل الممارسات 

للرجوع إليها في المستقبل.

عدم فعالية الحمالت الموجهة للتأثير على طلب المستهلكين٣١ 
هناك أمثلة جيدة للمناهج الفعالة للتعامل مع طلب المستهلكين والتجارة غير المشروع ولكنها بوجه 
عام أخفقت إما لعدم تنفيذها على مستوى كبير بما يكفي إلحداث تأثير أو للمدة الكافية لتحقيق تغيير 
ملحوظ أو أنها ببساطة لم تنجح في تغيير السلوك. كما أن هناك عوامل أخرى، شخصية، وثقافية، 

واجتماعية، ومالية، يمكن أن تقوض الحجج ”العقالنية“ التي تقدمها حمالت رفع التوعية.

وقد تركزت الكثير من الجهود حتى اآلن على العوامل التي تؤثر على تفضيالت المستهلكين 
وسلوكهم، مثل العوامل الموجودة في بيئتهم المباشرة (التشريع، وسياسة الحكومة، واإلدارة، 

وغيرها)، بينما لم تحظ العوامل االجتماعية والشخصية مثل عادات الجماعة، وقيمها، ومعتقداتها، 
واتجاهاتها، وديناميكياتها سوى بالقليل من التركيز.٣٢

قد يكون الحل في مناهج جديدة تستفيد من الدروس المستفادة من القطاعات األخرى
يجب أن تكون هناك نقلة نوعية في التصميم، والتخطيط، وتنفيذ استراتيجيات تقليل الطلب، فينبغي 
على مناصري حماية البيئة وخبراء المجاالت ذات الصلة تطبيق طرق إستراتيجية أكثر، وخاصة 

تلك التي تعتمد على فهم أفضل للعوامل األساسية المؤثرة على سلوك المستهلكين، والتأثير الذي 
نرغب في تحقيقه على سلوكهم وأسلوب إنجاز هذا التغير السلوكي. 

يجب أن تبتعد الجهود الهادفة لتقليل الطلب عن أن تقدم للجمهور إجراءات غامضة وطموحة أكثر 
من الالزم بل يجب تقديم إجراءات أكثر إيجاًزا، و“يمكن القيام بها“، ويمكن قياسها على أن تكون 

مالئمة ألسلوب معيشتهم، فيجب أال تقتصر الحملة على أن تطلب من الجمهور ”الحد من طلبهم على 
األنواع المهددة باالنقراض“ ولكن تشجع مثًال رجال األعمال على تغيير ثقافتهم فيما يتعلق بتقديم 

الهدايا، أو تشجع األشخاص على تغيير أنماط حياتهم فيما يتعلق باستهالك الغذاء أو الدواء. كما يجب 
أيًضا األخذ في االعتبار الجماهير العريضة، كالشباب، التي ُيحتمل أن يكون لها تأثير على هؤالء 

الذين ليس لديهم حالًيا حافز للتحرك أو ال يعرفون كيف يمكنهم إحداث التغيير.

نحتاج إلى بذل جهود 
متجددة ومتنامية 
ومستمرة إلثناء 

المستهلكين النهائيين 
وموردي المنتجات، 

عن المشاركة في هذا 
النشاط.
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توفير الموارد  .٢
تعد الموارد المخصصة لمواجهة تهديد اإلتجار غير الشرعي في األحياء البرية غير كافية، وقد أشار ممثلو 

الدول المرتبطة بالعرض إلى عدم كفاية الموارد التي تقدمها الحكومات لعالج القضية مما يؤدي إلى عدم 
توفر الموارد المالية والبشرية الالزمة لإلنفاذ. 

ال يمكننا محاربة اإلتجار غير الشرعي في األحياء البرية بدون موارد كافية، 
فليس لدينا سوى ١١٠ ضباط لحراسة الغابات لحماية جميع الحدائق الوطنية التي 

تمثل حوالي ١١ بالمائة من إجمالي مساحة الدولة (أو ٦،٤ ماليين هيكتار).٣٠
 

جين-بابتيست مامانج-كانجا، رئيس قسم الحياة البرية والمناطق المحمية (جمهورية إفريقيا الوسطى)، يوليو ٢٠١٢

ال تقل لي ”أنت لم تقم بما يكفي“. فجهودنا بالتأكيد محدودة إال أن هذا يعود أساًسا 
إلى الموارد المحدودة وينبغي على المنظمات الدولية أن تقدم لنا دعًما، وخاصًة 

للمنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحماية الحياة البرية.
زابا زاينول عابدين، نائب المدير العام إلدارة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية (ماليزيا)، يوليو ٢٠١٢

ومما يرتبط ارتباًطا مباشًرا بنقص الموارد الحاجة إلى امتالك النوع المناسب من الموارد، فمعظم الدول 
النامية ال تتوافر لها وسائل التحقيق الحديثة، مثل خرائط الحمض النووي (DNA) وغيرها من أساليب الطب 

الشرعي المتطورة، لتتبع المنتجات وحتى األساليب األساسية للعمليات مثل التحقيق في مسرح الجريمة، 
والتي ال غنى عنها لتحقيق الفعالية في المالحقة القضائية، ال ُتنفذ كما ينبغي.

دعم تغيير سلوك المستهلك  .٣
حتى يمكننا التعامل بفاعلية مع جانب الطلب، من المهم فهم أسباب زيادة االستهالك ومعالجتها.

.( ٣٠ http://www.nationalparks-worldwide.info/central_african_republic.htm) (الحدائق الوطنية في العالم) National Parks of the World  

معظم الدول النامية 
ال تتوافر لها وسائل 

التحقيق الحديثة، 
مثل خرائط الحمض 

النووي
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افتقار النهج 
الحالي إلى االلتزام 
والمساءلة

ال تحتل مكافحة الجرائم التي تمس الحياة البرية والغابات أولوية في الوقت الحالي 
وغالًبا ما تتعرض للتجاهل وسوء الفهم، على الرغم من حجمها وعواقبها الفعلية 

والمحتملة. فالسياسات والقوانين المنظمة للحياة البرية والغابات وإنفاذها ال تساير، 
أو تساير ولكن ليس دائًما، المستويات واألنماط المتغيرة لإلتجار في الحيوانات 

والنبات.
جورج إدواردو ريوس، برنامج مكافحة جرائم الحياة البرية والغابات، مكتب 

األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوليو ٢٠١٢

ويقول ممثلو المنظمات الدولية الذين أجرينا معهم مقابالت ضمن هذه الدراسة أن المشكلة ال تكمن في تقديم 
االلتزامات ولكن في محاسبة المسؤولين عنها، وطالما أنه ال توجد حوافز للحكومات موثوق بها لالمتثال 

لاللتزامات الدولية فإن التقدم المحرز سيظل محدوًدا. وباإلضافة إلى االلتزام باتفاقية سايتس، ففيما يلي ثالثة 
مجاالت رئيسية يمكن تحفيز الحكومات لتقديم التزامات بشأنها يمكن مساءلتها عليها بعد ذلك.

١.  تحسين سيادة القانون من خالل تعزيز التحقيقات الجنائية والمالحقة القضائية 
واألحكام

أشار ممثلو الحكومات التي ترتبط في المقام األول باالستهالك إلى الحاجة إلى زيادة جهود اإلنفاذ في دول 
العرض، وكما ذكرنا سابًقا، فإن عدم المصداقية في وضع القوانين والتحقيقات الجنائية والمالحقة القضائية 

وإصدار األحكام تعد عائًقا كبيًرا لإلنفاذ. كما أن غياب أساليب اإلنفاذ ذات المصداقية يحفز اإلتجار غير 
الشرعي في الحياة البرية بوصفه بديًال لجرائم أخرى كاإلتجار في المخدرات واإلتجار بالبشر، ففي الكثير 
من دول المصدر والدول المستهلكة، تقل مخاطر الكشف عن جرائم الحياة البرية ومالحقتها قضائًيا مقارنًة 
بغيرها من جرائم اإلتجار غير الشرعي كالمخدرات والبشر، وحتى في حالة إدانة المستفيدين من اإلتجار 

غير الشرعي في األحياء البرية، فإنهم يتعرضون لعقوبات بسيطة نسبًيا، األمر الذي جعل هذه التجارة خياًرا 
جذاًبا للجماعات اإلجرامية.
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مكافحة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية صفحة  ٢٢

ويكمن التحدي مع المستويات ١، و٢، و٣ في أن األرباح المرجوة من اإلتجار في منتجات الحياة 
البرية غير الشرعية ما زالت تفوق مخاطرها، وهناك دول نجحت في زيادة المخاطر عن طريق 
تحسين عمليات التحقيق والمالحقة القضائية وإصدار األحكام، وعلى الرغم من ذلك فإن األرباح 

المرجوة ما زالت كبيرة بما يجعل هناك وفرة في المستعدين لمواصلة القيام بعمل المجرمين الذين تم 
إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم ولذلك، فإن األولوية في التعامل مع المستويات ١، و٢، و٣ لمواصلة 

زيادة المخاطرة. 

Dalberg: ما هو النهج الذي توصي باتباعه؟

جينس فان رينسبيرغ: غالًبا ما يوجد أعضاء التكتالت اإلجرامية المشاركة في المستويين الرابع 
والخامس في الدول المستهلكة، بعيًدا عن مالحقة سلطات اإلنفاذ في دول المراتع، ولهذا فمن 

الضروري زيادة التعاون الدولي.

وألن مشكلة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية من المشكالت عبر الوطنية وتشمل دول 
المصدر، والمرور، والوجهة النهائية فإنها تتطلب نهًجا منسًقا على المستوى الوطني والدولي 
لضمان مواجهة سلسلة الجريمة بأكملها على جميع المستويات الخمسة لإلتجار غير المشروع 

باألحياء البرية.

وبهذا الصدد تم إنشاء االتحاد الدولي لمكافحة جريمة األحياء البرية (ICCWC) خالل عام ٢٠١٠، 
ويضم االتحاد أمانة سايتس، واإلنتربول، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك 

الدولي، ومنظمة الجمارك العالمية، ويسعى لضمان مواجهة مرتكبي الجرائم الخطيرة بحق الحياة 
البرية لعقاب أكثر صرامًة وتنسيًقا.

ومن المهم أيًضا خفض الطلب، ويجب توعية المستهلكين بعواقب استهالك منتجات األحياء البرية 
وما يترتب عليها من تدمير للبيئة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق حمالت موجهة للمستهلكين تنظمها 

الحكومات وكذلك عن طريق حمالت المجتمع المدني التي تدعمها الحكومة.

توعية  يجب 
بعواقب  المستهلكين 
منتجات  استهالك 
البرية األحياء 



مكافحة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية صفحة ٢١

النهج الحالي
غير منظم

علق ممثلو حكومات الدول التي ترتبط بشكل أساسي بالعرض وممثلو المنظمات الدولية قائلين أن النهج 
المتبع حالًيا لمكافحة اإلتجار غير الشرعي باألحياء البرية غير منسق، ومشتت جًدا مما يحد من أثره. وقد 
دعا الممثلون إلى نهج أكثر تنظيًما يتخطى الحدود الوطنية، ويتناول في الوقت ذاته جميع حلقات السلسلة 

التجارية عن طريق جهود تتعاون فيها المنظمات الدولية، والحكومات، والمجتمع المدني. ويمكن أن تشمل 
هذه الجهود زيادة الوعي بأثر اإلتجار غير الشرعي باألحياء البرية في زعزعة االستقرار، وتحديد العوائق 
التي تقف في طريق مكافحة العرض والطلب، ووضع مجموعة إجراءات مفصلة وواضحة للتعامل مع هذه 

العوائق من جذورها، من أمثلة هذه اإلجراءات: رفع الوعي، وبناء القدرات، ووضع القوانين، واستخدام 
أساليب التحري باالستعانة بالمعلومات االستخباراتية، والمالحقة القضائية الفعالة.

Dalberg: السيد جينس فان رينسبيرغ، ما هي خبراتك السابقة ولماذا قررت العمل في اإلنفاذ؟

جينس فان رينسبيرغ: التحقت بأمانة سايتس في ١٥ ديسمبر ٢٠١١، وقبل ذلك كنت عضًوا في 
جهاز شرطة جنوب أفريقيا ألكثر من ٢٠ عاًما في مناصب مختلفة، من بينها قائد مكتب الجريمة 

البيئية والمشرف على المكتب العام لمكتب اإلنتربول الوطني المركزي في بريتوريا.

Dalberg: ما هو الدور الذي يؤديه مكتب الجريمة البيئية؟

جينس فان رينسبيرغ: ُيعد مكتب الجريمة البيئية مسؤوًال عن االتصاالت المحلية والدولية مع 
سلطات اإلنفاذ المعنية لضمان إجراء التحقيق المالئم في جرائم التلوث والحياة البرية ذات األبعاد 

الدولية. وقد أنشئ المكتب استجابًة لتزايد عدد الجرائم البيئية الدولية، والمخاطر المرتبطة بها على 
األمن، وسبل المعيشة، والبيئة. وقد عملت عن كثب مع الوكاالت الحكومية بجنوب أفريقيا المشاركة 
في مكافحة قضية اإلتجار غير الشرعي باألحياء البرية، بما في ذلك الجمارك، والشرطة، وسلطات 

اإلنفاذ األخرى. وبصفتي ضابًطا في اإلنتربول، أتيحت لي الفرصة لتكوين عالقات مع منظمات 
مختلفة داخل جنوب إفريقيا وخارجها.

Dalberg: اإلتجار غير الشرعي في األحياء البرية ظاهرة آخذة في الزيادة، فما هي النظرية 

التي تتبناها تفسيًرا لعدم نجاح النهج المتبع حالًيا؟

جينس فان رينسبيرغ: هناك دليل واضح على أن تكتالت الجريمة المنظمة تتزايد مشاركتها يوًما 
بعد يوم في جرائم الحياة البرية، وتؤكد المعلومات االستخباراتية المتاحة أن تكتالت الجريمة 

المنظمة تمتلك شبكات راسخة يمكن تقسيمها بوجه عام إلى خمسة مستويات، يرتبط كل مستوى منها 
بنشاط خاص: (١) الصيادين غير الشرعيين، و(٢) المهربين المحليين، و(٣)الوسطاء الوطنيين، 

و(٤) المصّدر الوطني، وأخيًرا (٥) المستلم في الدولة المستهلكة، وأنا أعتقد اعتقاًدا جازًما أن النهج 
الحالي المتبع لمكافحة جرائم اإلتجار باألحياء البرية ال يحقق كامل إمكاناته ألنه ال يعالج جميع 

المستويات بفعالية، وخاصة في المستويين الرابع والخامس.

”اإلتجار غير الشرعي 
باألحياء البرية جريمة 

تتطلب تعاوًنا دولًيا.“
بن جينس فان رينسبيرغ، رئيس دعم 

اإلنفاذ، سايتس، أغسطس ٢٠١٢
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معهم  أجريت  الذين  الدولية  والمنظمات  الحكومات  ممثلو  اتفق 
مقابالت ضمن هذه الدراسة على أن النهج الحالي المتبع 

لمكافحة اإلتجار غير الشرعي باألحياء البرية غير واٍف، ومع 
هذا تنوعت اآلراء حول السبب الجذري لوجود هذه التجارة. 

شيوًعا. النظر  وجهات  أكثر  يلي  وفيما 

أشار ممثلو جميع الحكومات، باستثناء الصين التي ال ترى أن اإلتجار غير الشرعي 
باألحياء البرية أكثر القضايا إلحاًحا، إلى أن تقليل الطلب في الدول المستهلكة سيحقق 

أفضل النتائج، فالنمو االقتصادي في الدول المستهلكة واالرتفاع الحاد في الطلب يبينان أن 
النهج الحالي المتبع لمكافحة اإلتجار غير الشرعي في األحياء البرية لم يعد كافًيا.

ووفًقا لما ذكره بعض المشاركين، فإن تأثير النمو االقتصادي في الدول المستهلكة يفاقم من أثره زيادة إمكانية 
  TRAFFICالوصول إلى منتجات األحياء البرية غير القانونية عن طريق اإلنترنت. ويوضح مقال نشرته ٢٩

مؤخًرا أنه على الرغم من الجهود المبذولة إلنفاذ القانون، فإن مبيعات سلع األحياء البرية على اإلنترنت 
تتزايد، وقد طلبت حكومات دول المصدر على وجه الخصوص مساعدة المجتمع الدولي لتنفيذ اللوائح 

والقوانين التي تنظم التجارة في األنواع المهددة لالنقراض، وال سيما ضمان أن قواعد السوق على اإلنترنت 
تتوافق مع القوانين والسياسات الحالية.

 ٢٩ Yarmouth .(القتل بنقرة زر: الصندوق الدولي للرفق بالحيوان) IFAW Killing with Keystrokes: International Fund for Animal Welfare
.Port، United States: International Fund for Animal Welfare (2008)

القوة  زيادة 
وسهولة  الشرائية 
على  الحصول 
لمنتجات ا

فشل النهج الحالي 
لمكافحة اإلتجار 
غير الشرعي 
باألحياء البرية
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مكافحة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية صفحة ١٩

وفيما يلي بعض األمثلة: إصابة بعض موظفي الجمارك في بلجيكا بعدوى مرض الببغاء  بعد تعرضهم لبعض ببغاوات الباراكييت المستوردة بطريق غير  ٢٥ 
 B.B. Chomel، ‘Wildlife، Exotic Pets، and Emerging Zoonoses’ .قانوني، ونقل أنفلونزا الطيور عن طريق نسور الصقور المتوجة المهربة إلى أوروبا

.Emerging Infectious Diseases، 13:1 (2007)، 6–11 ،“الحياة البرية، والحيوانات األليفة الغريبة، واألمراض الجديدة حيوانية المنشأ”
”لمحات  ٢٦  S. Cleaveland، D.T. Haydon and L. Taylor، ‘Overviews of pathogen emergence: which pathogens emerge، when and why?’

.Curr Top Microbiol Immunol، 315 (2007): 85–111 ،“عن ظهور مسببات األمراض: مسببات األمراض التي تظهر، والتوقيت، والطريقة
 ٢٧ CRS Report) (أنفلونزا الطيور في الدواجن والطيور البرية) J. Monke and M. Lynne Corn، Avian Influenza in Poultry and Wild Birds

.(RL33795
”الفيروسات حيوانية المنشأ المرتبطة بمنتجات الحياة البرية المصدرة  ٢٨  ‘Zoonotic viruses associated with illegally imported wildlife products’

.PLOS ONE (January 2012) ،“بطريق غير شرعي

المنعكسة  اآلثار 
الثروات  على 
لطبيعية  ا
والتنوع  والبيئة 
لبيولوجي ا

المنعكسة  اآلثار 
الصحة  على 
لمية لعا ا

لإلتجار غير المشروع باألحياء البرية تأثير مباشر على البيئة قد يتعذر تداركه، وقد شهدت الفترة األخيرة 
انخفاًضا هائًال في تعداد الكثير من أنواع األحياء البرية ذات القيمة التجارية المرتفعة ليصبح الكثير منها في 
عداد الحيوانات النادرة أو المهددة باالنقراض أو المنقرضة محلًيا، ومنها على سبيل المثال فيلة الغابات في 
مناطق معينة من حوض نهر الكونغو، ووحيد القرن السومطري، ووحيد القرن الجاوي، والفيلة اآلسيوية.

وترتبط تجارة الحياة البرية القانونية وغير القانونية بدخول الفصائل الدخيلة التوسعية، وتفترس هذه الفصائل 
الدخيلة الفصائل المحلية أو تتنافس معها، ولذلك فإنها تشكل تهديًدا خطيًرا على توازن األنظمة البيئية. ومن 

أمثلة ذلك، ثعابين األصلة البورمية األليفة حالًيا التي يطلقها أصحابها وُتعد مصدر إزعاج كبير في منطقة 
إيفرجليدز بفلوريدا.

تقوض الموجة الجديدة من جرائم الحياة البرية المنظمة، والتي شنتها جماعات 
صيد غير شرعي دولية مسلحة باألسلحة الثقيلة، النجاح الذي حققته جهود الحفاظ 
على الطبيعة في الماضي وتعرض أنظمة بيئية كاملة في العديد من الدول للخطر، 
وهي بذلك تهدد أسباب معيشة البشر ولها آثار بيئية واقتصادية وخيمة على الدول 

المتضررة.
كريستيان جالس، الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية (ألمانيا)، أغسطس ٢٠١٢ 

توفر التجارة في األحياء البرية آليات النتقال األمراض بمستويات ال تتسبب في انتشار األوبئة البشرية 
فحسب بل تهدد أيًضا الثروة الحيوانية، والتجارة الدولية، وأسباب المعيشة في الريف، فضًال عن الحياة 

البرية المحلية، وسالمة النظم البيئية.٢٥ فإذا نظرنا إلى األمراض المعدية التي تصيب البشر نجد أن ما يقرب 
من ٧٥٪ منها ذات أصل حيواني، وأن أغلبها تأتي من حيوانات تعيش في البرية،٢٦ ويزيد اإلتجار باألحياء 
البرية من مخاطر انتشار األوبئة العالمية مثل أنفلونزا الطيور وسارس،٢٧ وقد أثبت خبراء الصحة العالمية 

أهمية تتبع األمراض المرتبطة باإلتجار غير الشرعي باألحياء البرية، كما يؤيدون الحاجة إلى تعزيز 
المراقبة على منافذ الدخول.٢٨



مكافحة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية صفحة  ١٨

سيادة القانون ويضر بسمعة الدولة والثقة فيها. وباختصار فإن الفساد يركز الثروات في يد قلة قليلة على 
حساب المجتمع بأسره.  كما أنه يخدم مباشرًة مصالح الجماعات اإلجرامية المتورطة في عرقلة تطوير 

األعمال التجارية المشروعة مثل السياحة. وبالتأثير على قدرة التجار على العمل واألعمال التجارية القانونية 
األخرى، قد يؤدي اإلتجار غير المشروع إلى خسارة العائد ويمثل تكلفة جديدة ُتلقى على عاتق الدولة في 

حال فشلت هذه المشاريع لما سينتج عن ذلك من بطالة.

ُيعد إيجاد حل للجرائم المنظمة كاإلتجار غير الشرعي في األحياء البرية أمًرا 
ال غنى عنه لضمان النمو االقتصادي المستدام في القارة، ولهذا فإن هناك أهمية 
بالغة ألن تقوم الحكومات الوطنية، والمؤسسات اإلقليمية كمؤسستي، بكل ما في 
وسعها لمواجهة اإلتجار غير الشرعي في األحياء البرية. فيجب أن يكون نهجنا 

لعالج هذه القضية على نفس مستوى أهميتها، وهو ما يعني اهتماًما من أعلى 
المستويات بالحكومة.

دونالد كابيروكا، رئيس بنك التنمية اإلفريقي، أغسطس ٢٠١٢

 ٢٤ TRAFFIC، What’s Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade
.and Trade Control Efforts in Cambodia، Indonesia، Lao PDR and Vietnam (العوامل المحركة لإلتجار في الحيوانات والنباتات البرية: 

استعراض آلراء الخبراء حول الدوافع االقتصادية واالجتماعية للتجارة في الحيوانات والنباتات البرية والجهود المبذولة للسيطرة عليها في كمبوديا، وإندونيسيا، 
.(October 2008) (.وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وفيتنام
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مكافحة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية صفحة ١٧

أجمعت لجنة منع الجريمة والعدالة االجتماعية التابعة لإلنتربول (INTERPOL) ومكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة على زيادة تورط العصابات اإلجرامية المنظمة والجماعات المتمردة في جرائم 

األحياء البرية لتمويل نشاطاتهم وشراء األسلحة.١٧،١٨ 

أثناء سنوات الحرب التي خاضها الجيش الشعبي لتحرير السودان، جيش جنوب السودان حالًيا، مع شمال 
السودان انتشر االدعاء أنه مارس الصيد غير المشروع للفيلة باستخدام ”قنابل يدوية وقذائف صاروخية.“١٩ 

كما تم اإلبالغ عن تورط الميليشيات السودانية، بما في ذلك ميلشيات الجنجويد، في الصيد غير القانوني 
للعاج بهدف الربح في تشاد، وكينيا، وغيرها.٢٠ وتعمل تلك الجماعات في اإلدارة الدولية للشحنات وال تتردد 

في استخدام العنف أو التهديد بالعنف ضد من يحاول اعتراض طريقها،٢١ كما يغيرون من أساليبهم دائًما 
لتجنب الضبط والمالحقة القضائية، مما ُيلغي أي قيمة للحدود الوطنية.

في أفريقيا، تبدو النزاعات المسلحة الدائرة واإلتجار غير الشرعي باألحياء البرية متداخلة، وكثيًرا ما يستخدم 
اإلتجار في األحياء البرية لتمويل األنشطة اإلرهابية وغسل األموال الناتجة عن أنشطة اإلتجار غير الشرعية 

األخرى.٢٢ وفي استبيان حديث عن مستويات اإلتجار غير الشرعي والقوى المحركة له في إفريقيا، طلب 
أكثر من نصف المشاركين عدم ذكر أسمائهم أو االقتباس من حديثهم، وهو ما يزيد من حدة القلق حول نوع 

العواقب المحتمل تعرض مقدمي االستبيان لها والتي دفعتهم للرغبة في الحفاظ على سرية مشاركتهم.٢٣

كما أنه من المعروف أن جرائم الحياة البرية تتورط بها شبكات إجرامية منظمة 
كبيرة تشترك في مجموعة من األنشطة اإلجرامية، وهم يتحملون المسؤولية عن 
فساد المسؤولين، واالحتيال، وغسل األموال، والعنف، بما يسبب قالقل اجتماعية 

ويقوض سيادة القانون والثقة في المؤسسات الحكومية. 
INTERPOL Environmental Crime Programme، July 2012 :المصدر

يعد االستنزاف الفوري والدائم لألصول الثمينة أحد اآلثار المباشرة لإلتجار غير الشرعي في األحياء البرية 
على التنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة، وقد ذكر أحد الممثلين الحكوميين، طلب عدم ذكر اسمه، أن 

”الحكومة ال تتلقى أي ضرائب أو عائدات لدعم األنشطة االقتصادية، كما أن الدولة تفقد الكثير من الموارد.“ 

أما ثاني أهم اآلثار التي قد تنعكس على التنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة فهو الفساد المرتبط باإلتجار 
غير الشرعي في األحياء البرية، فقد ذكر جميع المشاركين في هذه الدراسة أن الفساد محل قلق بالغ لما له 
من تأثير مباشر على ثروات الدول. فالفساد يضعف استقرار االقتصاد الوطني واالستقرار المالي ويخيف 

االستثمارات ويقف عائًقا في طريق النمو، ويقلل من فعالية الحكومة، ويجعل أطراف المجتمع يحجمون 
عن المشاركة المدنية، ويعيق إصدار قرارات سليمة بشأن اإلنفاق العام. وفضًال عن ذلك فإن الفساد يقوض 

المنعكسة  اآلثار 
األمن  على 
والدولي الوطني 

المنعكسة  اآلثار 
االجتماعية 
واالقتصادية

 ١٧ INTERPOL (http://www.interpol.int); UNODC، Transnational Organized Crime، Environmental Crime: Trafficking in Wildlife and
http://www.) (مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الجرائم المنظمة عبر الوطنية، الجرائم البيئية: اإلتجار في األحياء البرية واألخشاب) Timber

.(unodc.org/toc/en/crimes/environmental-crime.html
(محققو  ١٨  Campana، A. & Turner، J. Animal Investigators: Solving Wildlife Crimes and Saving Endangered Species in Brazil and China

.Wilson Center (20 May 2009) .(الحيوانات: حل جرائم الحياة البرية وإنقاذ األنواع المهددة باالنقراض في البرازيل والصين
’A. Zajtman، ‘The battle for DR Congo’s wildlife (الكفاح لحماية الحياة البرية في الكونغو الديمقراطية)، BBC (17 September 2004)، تاريخ االطالع: ٢٢ ١٩ 

مايو ٢٠١٢
(تجارة  ٢٠  Begley، S. Extinction Trade: Endangered animals are the new blood diamonds as militias and warlords use poaching to fund death
الحيوانات المهددة باالنقراض: الحيوانات المهددة باالنقراض تصبح بديًال للماس الملطخ بالدماء مع استخدام الميليشيات وأمراء الحرب الصيد غير الشرعي لتمويل القتل). 

.The Daily Beast (1 March 2008)
(الجريمة المنظمة وعدم االستقرار في أفريقيا  ٢١  Leggett، T. & Dawson، J. Organized Crime and Instability in Central Africa: A Threat Assessment

.Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2011) .(الوسطى: تقييم التهديد
(العاج وانعدام األمان: اآلثار العالمية للصيد غير  ٢٢  Global Financial Integrity، Ivory and Insecurity: The Global Implications of Poaching in Africa

.(May 2012 24) المشروع في إفريقيا
(الحفاظ على  ٢٣  CITES، Elephant Conservation، Illegal Killing and Ivory Trade (report to 62nd Standing Committee meeting: SC62 Doc. 46.1)  

.(SC62 Doc. 46.1)(July 2012 :تقرير مقدم الجتماع اللجنة الدائمة رقم ٦٢) الفيلة، والقتل غير المشروع وتجارة العاج

@
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زعزعة 
استقرار 
المجتمع

ُيعد دور اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية في زعزعة استقرار 
المجتمع أحد المجاالت التي تهدف هذه الدراسة إلى بحثها، فضًال عن آثارها 

البيئية المباشرة. ولهذا الغرض، حاولنا إجراء مقابالت مع ممثلين من 
وزارات أخرى بخالف الوزارات المعنية بالبيئة واألحياء البرية إال أن معدل 

استجابة تلك الوزارات على وجه الخصوص كان منخفًضا، فاإلتجار غير 
المشروع في األحياء البرية  ُينظر إليه دائًما على أنه قضية بيئية في المقام 

األول وجريمة عبر وطنية وقضية عدالة في المقام الثاني. أما طلبات إجراء 
مقابالت مع ممثلين من وزارات المالية فقد ُرفضت باستمرار. وقد أوضح بعض 
من طلبنا مشاركتهم أنهم يتحرجون من اإلجابة على أسئلة تتعلق بهذا الموضوع، 

وذكر آخرون أن األمر خارج نطاق اختصاصهم وبالتالي لن يستطيعوا اإلجابة 
على األسئلة الموجهة إليهم.

يرى ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية الذين شاركوا في هذه الدراسة أن اإلتجار غير المشروع باألحياء 
البرية قضية لها آثارها بعيدة المدى على المجتمع، كما اتفقوا على أن اإلتجار غير المشروع باألحياء البرية 

يهدد:
•  األمن الوطني والدولي لصالته بالجريمة المنظمة وغسل األموال واإلتجار في المخدرات

•  التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان المعروفة بضعف قدراتها الحكومية وضعف إنفاذ القانون 
وتفشي الفساد وسهولة اختراق الحدود

•  البيئة، بما في ذلك احتمال فقدان التنوع البيولوجي وإدخال أنواع دخيلة توسعية
•  الصحة العالمية، من خالل انتقال األمراض، عن طريق التجارة غير المشروعة في لحوم حيوانات 

األدغال مثًال.

شكل ٣: اآلثار المتعددة المزعزعة 
لالستقرار لإلتجار غير المشروع في 
األمن الوطني(الدولي)األحياء البرية

اإلتجار غير المشروع 
في األحياء البرية

التنمية االجتماعية 
واالقتصادية المستدامة 

الصحة العالمية

البيئة

إفقار البيئ، تهديد األمن 
الوطني (الدولي)

األمن الوطني(الدولي)، 
تهديد التنمية االجتماعية 

واالقتصادية

إفقار البيئة، تهديد للصحة 
العالمية

خطر على الصحة العالمية، 
تهديد التنمية االجتماعية 

واالقتصادية



مكافحة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية صفحة ١٥

فيما يلي أسئلة من مقابلتين مع اثنين من الكاميرون، من قبائل باكا وبانتو على التوالي، كانا فيما سبق 
صيادين غير شرعيين، وقد وافق االثنان على رواية قصتهم شريطة أال يتم الكشف عن أسمائهم 
الحقيقية. وتبين قصتهما أنه لكي تؤتي مكافحة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية ثمارها، 

يجب رفع مستوى المخاطر وخفض معدل األرباح.

Dalberg: لماذا قررت أن تعمل بالصيد غير الشرعي؟

ابن قبيلة البانتو الذي كان يعمل في الصيد غير الشرعي: لقد فقدت والدّي وأنا في التاسعة 
من عمري، ولهذا فقد كان علّي أن أكفل نفسي في سن صغيرة جًدا، وقد اتجهت للعمل بالصيد 
غير الشرعي ألني كنت بحاجة إلى العيش ووجدت فيه عمًال مجزًيا جًدا. وقد جربت وظائف 
أخرى بعد أن كبرت إّال أن الراتب لم يكن يذكر مقارنًة بما استطعت أن أجنيه من الصيد غير 
الشرعي. ورغم أني كنت أعلم أّن ما أقوم به خطأ ولكن المخاطر التي تكتنف هذه المهنة بدت 

ضئيلة وكنت أكسب منها دخًال عالًيا جًدا. 

ابن قبيلة باكا الذي كان يعمل في الصيد غير الشرعي: يرتبط مجتمع باكا ارتباًطا وثيًقا 
بالغابة، فال يمكننا أن نعيش إال على ما تمنحنا إياه الغابة من خالل صيد الحيوانات واألسماك، 
وقد كان ذلك بداية عملي بالصيد غير الشرعي، فصيد الحيوانات جزء من ثقافتي وسرعان ما 
أدركت أن اصطياد الحيوانات المحمية يدر علّي أمواًال أكثر بكثير، وقد كان هناك الكثير من 

أبناء قريتي متورطين في هذا النشاط سعًيا وراء المال الذي يدره.

Dalberg: لماذا قررت أن تترك العمل بالصيد غير الشرعي؟

ابن قبيلة البانتو الذي كان يعمل في الصيد غير الشرعي: ألقت الشرطة القبض علّي وقضيت 
عامين من حياتي في سجن ياوندي. وكانت هذه أسوأ تجربة في حياتي حيث بلغت المعاناة 
واأللم أقصى ما يمكن. ومنذ أن غادرت السجن، عملت قليًال ولكن لم أستطع العثور على 

وظيفة ثابتة وطويلة األجل. وأنا أعلم أن الصيد غير الشرعي عمل سيئ وال أريد العودة إلى 
السجن، ولكن العثور على وظيفة أخرى توفر لي الموارد الكافية أمر صعب حًقا.

ابن قبيلة باكا الذي كان يعمل في الصيد غير الشرعي: انتهى بي المطاف أيضا إلى السجن 
وقد شعرت بالرعب من التجربة برمتها، وال أريد العودة إلى السجن ولكني في نفس الوقت 

المال. لكسب  بحاجة 
الصيادين غير  لمساعدة  الدولي  الذي يمكن أن تفعله الحكومة والمجتمع  ما   :Dalberg

الشرعيين اآلخرين في التوقف عن هذا العمل؟

ابن قبيلة البانتو الذي كان يعمل في الصيد غير الشرعي: يجب عليهم أن يوفروا لنا فرًصا 
للعمل ومساعدة عائالتنا. فأنا بصحة جيدة وأريد أن أعمل ولكن ال توجد فرص متاحة لي. 
ولسوف أكون سعيًدا إذا استطعت الحصول على قطعة أرض ألعمل مزارًعا وتتوفر لدّي 

عائلتي. رعاية  يمكنني  خاللها  من  التي  الكافية  الموارد 

ابن قبيلة باكا الذي كان يعمل في الصيد غير الشرعي: منذ أن غادرت السجن وقد حاولت 
أن أتكسب من صيد األسماك، ولكن األمر ليس سهًال، فليس هناك موارد كافية وال أكسب ما 

المحمية. الحيوانات  صيد  يمارسون  زالوا  ما  الذين  قريتي  بأهل  مقارنًة  المال  من  يكفيني 

المخاطر  بدت  لقد 
واألرباح  ضئيلة 
عالية  المحتملة 
ية. للغا
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يميل الصيد غير الشرعي إلى االزدهار في األماكن التي يتفشى فيها الفساد، وعندما تكون جهود الحكومة 
إلنفاذ القوانين ضعيفة مع ندرة الفرص االقتصادية البديلة.

وقد أشار المشاركون في هذه الدراسة من ممثلي المنظمات الدولية وغالبية الممثلين الحكوميين إلى أن الفساد 
يعتبر واحًدا من أهم العوامل التي تمّكن لإلتجار غير المشروع في األحياء البرية. فالفساد يسهل المعامالت 

التي تتم بين كٍل من دول العرض ودول المرور ودول الطلب. وكما أشار أحد الممثلين الحكوميين الذي 
اشترط عدم الكشف عن هويته، ”إن الفساد مشكلة خطيرة. فالمنظمات اإلجرامية والمصدرون لديها وفرة 

في األموال وبالتالي يمكنهم الدفع لحراس الغابات، وموظفي الجمارك وضباط الشرطة للحصول على وثائق 
مزيفة تثبت أن المنتجات لها أصل قانوني ولضمان عدم منع المنتجات من الدخول عند الحدود“. وفي هذا 
السياق امتنع اثنان من ممثلي الحكومات عن اإلجابة على أسئلة محددة تتعلق بالفساد لتحرجهم من اإلجابة 

على أسئلة من هذا القبيل.

وتعّرف منظمة الشفافية الدولية الفساد على أنه ”إساءة استخدام السلطة المسندة لتحقيق مكاسب خاصة“. 
ويتخذ الفساد أشكاًال عديدة، من الرشاوى إلى االبتزاز إلى الحماية، إال أن الفساد يتفشى في ظل قلة الضوابط 

المؤسسية على السلطة، وغموض عملية صنع القرار، وضعف المجتمع المدني مع تفشي الفقر.

يرتبط  الفساد عامًة بالحكومات الضعيفة، فالحكومات الضعيفة سياسًيا تتجه إلى االعتماد على التحالفات غير 
المستقرة والحكام الفاسدين والنخب القوية التي لها مصلحة مشتركة في استمرار الفساد، وفي ظل الحكومات 
الضعيفة تضعف شوكة سيادة القانون، وينعدم األمن المادي واالقتصادي، وتضعف المساءلة السياسية، وهي 

كلها عوامل تدعم اإلتجار غير المشروع باألحياء البرية وتكفل له اإلفالت من العقاب.

لقد أدى الفقر والنقص العام في األنشطة البديلة التي تدر دخًال والتأثير الثقافي دوًرا في الزيادات األخيرة في 
عمليات اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية.
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 شكل ٢: المسارات العالمية للجريمة
المنظمة عبر الوطنية١٦

تضم سلسلة التوريد الدولية لإلتجار غير المشروع في األحياء البرية جماعات إجرامية منظمة تجذبها دوافع العرض
األرباح الطائلة وقلة المخاطر التي تنطوي عليها الجريمة، بما في ذلك غياب المصداقية عن إنفاذ القانون، 

والمحاكمة، والعقوبات و غيرها من أساليب الردع. وذكر أحد ضيوف اللقاءات ”يمكنك اعتقال التجار غير 
الشرعيين ولكنهم على األرجح سيتمكنون من الخروج بمجرد دفع غرامة، فالشرطة ببساطة مشغولة جًدا 

بقضايا أخرى“. إّن األرباح المكتسبة من هذه التجارة طائلة للغاية، في ظل ارتفاع قيمة المنتجات من ٢٥ إلى 
٥٠ ضعًفا على امتداد سلسلة توريد السلع.١٥

 
هناك العديد من العناصر الفاعلة المختلفة التي تعمل على تسهيل جانب العرض في اإلتجار غير المشروع 
في األحياء البرية. ويتم الحصول على منتجات األحياء البرية غير القانونية بطرق مختلفة، بدءًا بالصيادين 

المحليين الفرديين غير الشرعيين والذين يتصرفون، بتسهيل من الوسطاء المحليين، بدافع االنتهازية أو 
الحاجة، ووصوًال إلى الجماعات اإلجرامية والمتمردة التي تسعى إلى تمويل أنشطتها غير القانونية وكذلك 

الصيادين الدوليين المحترفين الذين يستخدمون خبراتهم لتحقيق مكاسب طائلة وغالًبا ما يعملون لحساب 
عمالء دوليين. كما قد تأتي منتجات األحياء البرية غير القانونية أيًضا من غنائم الصيد القانوني، أو القطعان 
التي ُتربى في مراٍع خاصة دون اإلعالن عنها أو تسجيلها، لدى السلطات أو سرقة المنتجات من مالكها من 

األفراد أو المؤسسات العامة أو الخاصة.

يوضح شكل ٢ عرًضا مبسًطا لمسارات اإلتجار الدولية الخاصة للعديد من األنشطة القانونية المختلفة، بما 
في ذلك اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية.

(الجرائم  ١٥  Duncan Brack & Gavin Hayman، International Environmental Crime: the Nature and Control of Environmental Black Markets  
.London: Royal Institute of International Affairs (RIIA) (2002) ،(البيئية الدولية: طبيعة األسواق السوداء للمنتجات البيئية والسيطرة عليها

(عولمة الجريمة: تقييم التهديد الذي تمثله الجريمة  ١٦  UNODC، The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment 
المنظمة عبر الوطنية) (٢٠١٠).
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يأتي الطلب على منتجات األحياء البرية من مجموعات مختلفة من المستهلكين، ويتأثر تأثًرا كبيًرا، في بعض دوافع الطلب
األحيان، بالثقافة. فعلى أحد جوانب السلسلة، نجد الطلب الذي تغذيه القيمة الطبية المتصورة لبعض المنتجات 

أو الوضع االجتماعي المرتبط بها، أما على الجانب اآلخر منها فنجد الطلب الذي يغذيه عمليات الشراء 
النتهاز الفرصة وفي كثير من األحيان جهل السياح الذين يشترون الهدايا التذكارية والحيوانات األليفة للعودة 

بها إلى بالدهم. وفيما يلي نعرض ألكثر مصادر الطلب ذكًرا في ردود الممثلين الحكوميين الذين أجرينا 
مقابالت معهم أثناء إعداد هذه الدراسة:

•  المنتجات الطبية. تحرك القيمة الطبية المتصورة، كعالج السرطان، عجلة الطلب. 

•  السلع االستهالكية. يحرك الوضع االجتماعي المرتبط بالمنتجات عجلة الطلب عليها، فعلى سبيل 
المثال، ذكر ممثل من الحكومة الصينية في اجتماع اللجنة الدائمة التفاقية سايتس الثاني والستين أنه 

”في السنوات األخيرة، ازدادت شعبية تجميع األعمال الفنية والمصنوعات اليدوية والمجوهرات 
والتحف، بما في ذلك المنحوتات العاجية، وبالتالي فقد ارتفعت أسعار هذه السلع ارتفاًعا كبيًرا“.١٤ 

وتشمل دوافع الطلب األخرى عمليات الشراء النفعية المدفوعة بالرغبة في امتالك الحيوانات األليفة الغريبة، 
والحصول على غنائم الصيد واقتناء النباتات والحيوانات النادرة.

وقد أجمعت كافة األطراف التي شاركت في هذه الدراسة على أن الدافع األساسي للطلب يكمن في الوضع 
االجتماعي المرتبط بالمنتجات التي يتم اإلتجار بها. إال أنه ال يمكن تحديد األهمية النسبية لكل عامل وتأثيره 

على الطلب على منتجات األحياء البرية بوضوح.

 ( ١٤ CITES Management Authority of China، Control of Trade in Ivory in China (report to 62nd Standing Committee meeting: SC62 Inf. 8
.SC62 Inf.) (July 2012) :مكافحة تجارة العاج في الصين (تقرير مقدم الجتماع اللجنة الدائمة الثاني والستين)
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وقد أصبحت التجارة غير المشروعة في األحياء البرية عمًال مربًحا للعصابات اإلجرامية، فنسبة المخاطرة 
بسيطة مقارنًة باإلتجار في المخدرات، كما يمكن جني مكاسب طائلة من ورائها. فقد ارتفع سعر قرن وحيد 
القرن إلى حوالي ٦٠٠٠٠ دوالر أمريكي للكيلو الواحد، أي ضعف قيمة الذهب والبالتين، باإلضافة إلى أن 
قيمته في السوق السوداء أصبحت تفوق قيمة الماس والكوكايين.١٠ وال تتناسب العقوبات المرتبطة باإلتجار 

في قرون وحيد القرن مع قيمتها: فطبًقا لقانون المحافظة الشمالية الغربية بجنوب إفريقيا، يمكن للصيادين 
غير الشرعيين المدانين الحصول على إفراج بدفع غرامة قدرها ١٤ ألف دوالر أمريكي، في حين تكون 
عقوبة تهريب الكوكايين بكميات تصل إلى ٥ جرامات السجن لما ال يقل عن ٥ سنوات.١٢،١١ وال يختلف 

الوضع بالنسبة لدول الطلب، التي يتم فيها معاقبة من ُضبط بحيازته مخدرات بصرامة أكبر بكثير ممن ُضبط 
بحيازته منتجات األحياء البرية غير الشرعية.

يمكن ربط زيادة الطلب في آسيا على األحياء البرية غير الشرعية مباشرًة بارتفاع معدالت الصيد غير 
المشروع في إفريقيا، طبًقا لما ورد في تقرير سايتس المتعلق بالفيلة والمقدم في االجتماع الثاني والستين 
للجنة الدائمة. فيذكر التقرير على سبيل المثال، أن معدالت التزايد في صيد الفيلة غير المشروع بإفريقيا 

يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالزيادات في القوة الشرائية للمستهلكين في الصين، بلد الطلب الرئيسي للحصول على 
العاج.١٣

بالنسبة للتجارة في األحياء البرية، القانونية وغير القانونية على حد سواء، دائًما ما توجد سلسلة قيمية تبدأ من 
صيد الحيوانات البرية أو حصاد النباتات البرية حتى نقلها وتسويقها للمستهلكين، مع وجود تحالفات وسيطة 

و/أو محطات للمعالجة على طول امتداد السلسلة. وفي هذا النموذج العام، يمكننا التفرقة بين دول المصدر 
والدول المستهلكة، ولكن ليس من الضروري أن يتعارض كال الدورين مع اآلخر، فالجماعات اإلجرامية 

المنظمة تكون في األساس شبكات توزيع عابرة للحدود الوطنية تربط دول المصدر والدول المستهلكة، وغالًبا 
ما يتم ذلك من خالل محطات مهمة للعبور. كما يستخدمون عادة الطرق غير المباشرة لتجنب تعرضهم 

لالكتشاف، ويوضح شكل ١ عرًضا مبسًطا للسلسلة القيمية لإلتجار غير المشروع في األحياء البرية.

(تهريب األحياء البرية: من تهريب البيض في حماالت  ١٠  Hui Min Neo (AFP)، Smuggling wildlife: From eggs in a bra to geckos in underwear
الصدر إلى تهريب أبو بريص في المالبس الداخلية (أغسطس ٢٠٠٩) مستشهًدا بجون سيللر كبير مسؤولي اإلنفاذ في سايتس. 

United States Drug Enforcement Administration، Federal Trafficking Penalties (العقوبات االتحادية لإلتجار). ١١
. Rhino Rage (ثورة وحيد القرن) (٢٠١١) ١٢

 ١٣ CITES، Elephant Conservation، Illegal Killing and Ivory Trade (report to 62nd Standing Committee meeting: SC62 Doc. 46.1) 
SC62 Doc. 46.1)(July 2012). :الحفاظ على الفيلة، والقتل غير المشروع وتجارة العاج (تقرير مقدم الجتماع اللجنة الدائمة رقم ٦٢

شكل ١: السلسلة القيمية لإلتجار غير 
المشروع في األحياء البرية

 السلسلة القيمية
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تزايد اإلتجار غير مشروع في األحياء البرية على مدى السنوات القليلة الماضية على الرغم من الجهود 
المشتركة التي يبذلها المجتمع الدولي، والحكومات والمجتمع المدني. وتأكد هذا االتجاه بالوقائع األخيرة 

المتعلقة باإلتجار في األحياء البرية. فعلى سبيل المثال، كان عام ٢٠١١ األعلى على اإلطالق في معدالت 
الصيد غير المشروع للفيلة وتزايدت سرقة قرون وحيد القرن من المتاحف، وبيوت المزادات ومحال التحف 

في االتحاد األوروبي وتمت مصادرة شحنات عاج يزيد وزنها ما يزيد عن ٢٣ طًنا مترًيا—أي ما يعادل 
العاج الموجود في ٢٥٠٠ فيل—في ١٧ ضبطية كبيرة (أكبر من ٨٠٠ كجم) للعاج المتداول على نحو غير 

المشروع في عام ٢٠١١ كما ارتفع معدل الصيد غير المشروع لوحيد القرن في جنوب إفريقيا إلى مستويات 
قياسية في عام ٢٠١١، لتصل الحصيلة النهائية إلى ٤٤٨ من حيوانات وحيد القرن.٤ كما أكد الصندوق 

العالمي للطبيعة أن أعداد وحيد القرن التي تم اصطيادها على نحو غير مشروع في جنوب إفريقيا ازدادت 
من عام ٢٠٠٧ حتى ٢٠١١ بنسبة ٣٠٠٠ بالمائة. وتوضح األمثلة الواردة أدناه اتجاه اإلتجار غير المشروع 

في األحياء البرية للتزايد.

العرض: في فبراير ٢٠١٢، ذبحت عصابات الصيد غير المشروع المئات من الفيلة في حادثة واحدة في 
حديقة بوبا ناجيدا بالكاميرون، وكان الجناة يمتطون الخيول ومسلحون ببنادق آلية من الطراز المستخدم في 

تسليح الجيش. ويعتقد أن تلك العصابات قادمة من بالد تشاد والسودان وتمكنوا من دخول الكاميرون عبر 
الدول المجاورة.٥  وقد وقعت حوادث مماثلة من الصيد الجماعي غير المشروع للفيلة في مختلف أنحاء 

إفريقيا الوسطى.٦  ولكن خطورة وحجم حادثة فبراير التي وقعت في الكاميرون كانت بمثابة جرس إنذار 
للمجتمع الدولي وحكومات الدول المتضررة لاللتفات إلى التهديد األمني الذي تمثله تلك الممارسات.

استهدفت الحادثة األخيرة لصيد الفيلة غير الشرعي أعداًدا ضخمة غير أنها تعكس 
اتجاًها جديًدا نالحظه في أنحاء العديد من دول المراتع، حيث نجد صيادين مسلحين 

بأسلحة متطورة يبيدون أعداًدا هائلة من الفيلة، ودون الخشية من عقوبة في كثير من 
األحيان. ويعد هذا االرتفاع في عمليات الصيد غير الشرعي للفيلة مصدر قلق ليس 

لدولة الكاميرون وحدها، وهي دولة عضو في اتفاقية سايتس، ولكن لكافة الدول الثماني 
والثالثين التي تتواجد بها الفيلة األفريقية، وكذلك لألمانة العامة. 

جون سكانلون، األمين العام التفاقية السايتس، عام ٧٢٠١٢

الطلب: تفسر األدلة المستجدة عن استخدام قرون وحيد القرن كأدوية مسكنة لمرض السرطان، إلى جانب 
استخدام األثرياء له في بعض الدول باعتباره ”عقاًرا معالًجا آلثار اإلفراط في شرب الكحول“٨، الطفرة غير 

المسبوقة في التجارة في قرون وحيد القرن في فيتنام. وترتكز هذه التجارة على األساطير الحضرية الثابتة 
والترويج للعقاقير السحرية المشبوهة وإمكانية الشفاء من أمراض السرطان بعد العالج باستخدام قرون وحيد 

القرن. ومن هنا، تلعب رغبة الدول في الحصول على هذه المواد دوًرا هاًما في زيادة الطلب العالمي على 
قرون وحيد القرن.٩ 

 تزايد اإلتجار غير
 المشروع في
األحياء البرية

.( وزارة شؤون البيئة, حكومة جنوب إفريقيا (١٥ يناير ٢٠١٢ ٤
سايتس، ”األمين العام التفاقية سايتس يعرب عن بالغ قلقه إزاء التقارير المتعلقة بعمليات القتل الجماعي للفيلة في الكاميرون“ (٢٨ فبراير ٢٠١٢ ٥ )

.(  Haken، J. Transnational Crime In The Developing World: Global Financial Integrity (الجريمة عبر الوطنية في العالم النامي (٢٠١١ ٦
سايتس، ”األمين العام التفاقية سايتس يعرب عن بالغ قلقه إزاء التقارير المتعلقة بعمليات القتل الجماعي للفيلة في الكاميرون“ (٢٨ فبراير ٢٠١٢ ٧ )

 ٨ TRAFFIC What’s Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade
and Trade Control Efforts in Cambodia، Indonesia، Lao PDR and Vietnam. (العوامل المحركة لإلتجار في األحياء البرية: استعراض آلراء 

الخبراء حول الدوافع االقتصادية واالجتماعية للتجارة في األحياء البرية والجهود المبذولة للسيطرة عليها في كمبوديا، وإندونيسيا، وجمهورية الو الديمقراطية 
 (Washington DC) East Asia and Pacific Region Sustainable Development Discussion Papers. East Asia and Pacific (.الشعبية وفيتنام

.(Region Sustainable Development Department، World Bank (2008
 ٩ TRAFFIC، The South Africa-Vietnam Rhino Horn Trade Nexus: A Deadly Combination of Institutional Lapses، Corrupt Wildlife

Industry Professionals and Asian Crime Syndicates (رابطة التجارة في قرون وحيد القرن بين جنوب إفريقيا وفيتنام: مزيج قاتل من التهاون 
المؤسسي، والمحترفين الفاسدين في قطاع األحياء البرية وتكتالت العصابات اإلجرامية اآلسيوية) (أغسطس ٢٠١٢).
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إن استغالل الموارد من األحياء البرية، في إطار حكم 
وإدارة مناسبة، يوفر سبل العيش بالنسبة للكثيرين، 

وبخاصة سكان المناطق الريفية. وإذا أحسنا االستفادة 
من تلك األحياء استفادة مستدامة، فإن ذلك سيوفر حافًزا 

للحفاظ على النظم البيئية الطبيعية. وتظهر المشكلة عندما 
يصل االستغالل إلى مستوى قد يؤدي إلى االستنزاف 

الشديد لألحياء البرية بل ودفع بعض األنواع إلى حافة االنقراض. 

يشمل ”اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية“ أي جريمة متعلقة بالبيئة تتضمن تجارة غير قانونية أو 
تهريًبا أو صيًدا غير مشروع أو استيالًء أو جمًعا ألنواع مهددة باالنقراض أو أحياء برية محمية (بما في ذلك 

الحيوانات والنباتات الخاضعة لنظام حصص الصيد والمنظمة بالتصاريح) أو مشتقاتها أو منتجاتها.١ 

هناك العديد من التقديرات المختلفة للقيمة المالية لإلتجار غير المشروع في األحياء البرية حول العالم; ومع 
ذلك، يصعب العثور على تقديرات موثوقة، ويرجع ذلك في األساس إلى أن هذه التجارة غير قانونية. وتقدر 

التجارة في مصائد األسماك غير المبلغ عنها وغير المنظمة وحدها ما بين ٤٫٢ مليارات دوالر أمريكي 
و٩٫٥ مليارات دوالر أمريكي سنوًيا، في حين تقدر قيمة التجارة غير قانونية في األخشاب بما يبلغ ٧ 

مليارات دوالر أمريكي سنوًيا، وتتراوح قيمة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية (باستثناء مصائد 
األسماك واألخشاب) ما بين ٧٫٨ مليارات دوالر أمريكي و١٠ مليارات دوالر أمريكي سنوًيا.٢  وبالجمع 

بين هذه األرقام، يتبين أن اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية (بما في ذلك األخشاب ومصائد األسماك) 
يعد رابع أكبر تجارة عالمية غير مشروعة محتلًة المرتبة التالية بعد اإلتجار بالمخدرات، والبشر، والمنتجات 

المزيفة.٣ 

يحظى اإلتجار بالمخدرات والبشر باهتمام أكثر من اإلتجار غير المشروع في 
األحياء البرية. إال أننا كما نحتاج إلى تكثيف جهودنا لمكافحة تجارة المخدرات 
واإلتجار بالبشر، نحتاج أيًضا لتكثيف جهودنا لمكافحة اإلتجار غير المشروع 
في األحياء البرية. وقد عززت زيارتي األخيرة التي قمت بها لجنوب إفريقيا 

قناعاتي، وهي قناعات راسخة من البداية، بشأن هذه القضية. فكل تلك الممارسات 
تمثل اعتداءات أخالقية وانتهاكات قانونية خطيرة، والكثير منها يرتبط بمؤامرات 

إجرامية منظمة ويؤدي إلى عدم االستقرار في أنحاء عديدة حول العالم. ولهذا 
يحتاج المجتمع الدولي للتصدي لها جميعا باتخاذ إجراءات جريئة ومتسقة. 

روبرت هورماتس،
وكيل الوزارة لشؤون النمو االقتصادي

والطاقة والبيئة (الواليات المتحدة األمريكية)، يوليو ٢٠١٢

اإلتجار غير المشروع 
في األحياء البرية: 
المعلومات األساسية

”المقارنة بين التجارة غير الشرعية في المخدرات  ١ ) N. South and T. Wyatt، ‘Comparing illicit trades in wildlife and drugs:an exploratory study’
.Deviant Behavior، 32:6 (2011)، 538–61 (“واألحياء البرية: دراسة استكشافية

(الجريمة عبر الوطنية في العالم النامي  ٢  J. Myburgh، in: J. Haken، Transnational Crime in the Developing World، Global Financial Integrity
(فبراير ٢٠١١).

٣ http://transcrime.gfintegrity.org

ما المقصود 
باإلتجار غير 
المشروع في 
األحياء البرية؟

كما نحتاج إلى تكثيف 
جهودنا لمكافحة 
تجارة المخدرات 

واإلتجار بالبشر فإننا 
نحتاج بنفس القدر 

أيًضا لتكثيف جهودنا 
لمكافحة اإلتجار غير 
المشروع في األحياء 

البرية.
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وقد تواصلت Dalberg مع أكثر من ١١٠ من ممثلي الحكومات وممثلي المنظمات الدولية، وتبادلت ما 
يزيد عن ٤٥٠ من المراسالت مع ضيوف اللقاءات المحتملين وأخيًرا أجرت ٢٢ مقابلة في الفترة ما بين 

شهر يونيو وأغسطس ٢٠١٢. ويمكن تصنيف المقابالت التي أجريت كما يلي:
ثماني مقابالت مع ممثلين من وزارات العدل، والتجارة والشؤون الداخلية  • 

سبع مقابالت مع ممثلين من وزارات البيئة  •
سبع مقابالت مع ممثلين من المنظمات الدولية  •

ويضم هؤالء المشاركون مسؤولين رفيعي المستوى من بلدان المصدر والطلب في جميع أنحاء إفريقيا، 
وآسيا، وأوروبا، وأمريكا، وتحديًدا: جمهورية إفريقيا الوسطى، والكاميرون، والصين، وجمهورية 
والمملكة  وتايالند،  وماليزيا،  وكينيا،  واليابان،  وإيطاليا،  وإندونيسيا،  وألمانيا،  الديمقراطية،  الكونغو 

المتحدة والواليات المتحدة. كما ضم المشاركون ممثلين من المنظمات الدولية بما في ذلك اتفاقية سايتس 
(اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض)، والمفوضية األوروبية، 

واإلنتربول، واتفاق لوساكا، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك 
العالمية.

وعلى الرغم من الوقت الكافي المخصص إلجراء تلك المشاورات، إال أن معظم ممثلي الوزارات 
الحكومية المحددة، وبخاصة وزارات العدل، والتجارة والشؤون الداخلية، إما أنهم لم يجيبوا أو أنهم 

قرروا عدم المشاركة. وقد وجد بعض الممثلين أنهم غير قادرين على اإلجابة على األسئلة مباشرًة ومن 
َثم أحالوها إلى زمالئهم في وزارات البيئة. وتعد االستجابات المحدودة من الوزارات المحددة ومدى 

توفرها إشارة مهمة. فعلى الرغم من تعدد وتنوع األسباب إال أنه من المهم أن نشير إلى وجود فرصة 
كبيرة لتوفير المدخالت، األمر الذي يثير تساؤًال حول ما إذا كانت الوزارات، بخالف وزارات البيئة، 

تنظر إلى اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية كقضية محل اهتمام على جدول أعمالهم.

وطالب اثنان من الممثلين الحكوميين بتعديل االستبيان لحذف أسئلة محددة متعلقة بقضايا الفساد 
لشعورهم بالحرج من اإلجابة على أسئلة من هذا القبيل.

وبسبب الطبيعة الحساسة لهذا النوع من النقاشات، طلب بعض الضيوف عدم الكشف عن هويتهم، وقد 
احترمنا تلك الرغبات لضمان إمكانية تسجيل رؤى صادقة وشاملة.
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بعد الزيادة الهائلة في الصيد غير المشروع للفيلة ووحيد القرن في إطار الخلفية
التجارة الدولية غير الشرعية التي شهدتها السنوات األخيرة، أطلق كل 

من الصندوق العالمي للطبيعة وشبكة TRAFFIC حملة عالمية تهدف إلى 
وضع قضية اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية ضمن األولويات في 

األجندة العالمية. وفي إطار اإلعداد لهذه الحملة، قام الصندوق العالمي للطبيعة 
بتكليف Dalberg Global Development Advisors لدراسة أفكار الحكومات 

والمنظمات الدولية بشأن اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية.

وقد تشاورت Dalberg مع ممثلي الحكومات للوقوف على أسباب فشل النهج العالمي الحالي المتبع لمكافحة 
اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية، وسبب أهميته للمجتمع، والطريقة التي ينبغي على الجهات الفاعلة 

المختلفة التعامل بها مع هذه القضية في المستقبل. وقد سعت الحكومات والمنظمات الدولية تحديًدا للتشاور 
مع ممثلين رفيعي المستوى لوزارات العدل، والتجارة، والشؤون االقتصادية من أجل فهم وجهات النظر 

المتعلقة بهذه القضية والتي ال تقتصر على مجال البيئة.
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وقد أشار ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية الذين أجريت مهم مقابالت إلعداد هذه الدراسة أن نجاح النهج 
المتبع لمكافحة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية يحتاج إلى الوصول إلى جوهر القضية وتغيير سلوك 

األشخاص الذين يقومون بالطلب، والعرض وكذلك المتكسبين على أي نحو آخر من اإلتجار غير المشروع 
في األحياء البرية. يتزايد الزخم، في ظل االلتزامات التي تعهدت بها الدول في مؤتمر ريو+٢٠، واجتماعات 

سايتس األخيرة وغيرها من المنابر العالمية األخرى. أما الخطوة التالية فهي وفاء الحكومات والمجتمع 
الدولي بالتزاماتهم ومحاسبتهم على إجراءاتهم أو، باألحرى، على عدم اتخاذهم لإلجراءات الالزمة.
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ملخص
تنفيذي

يلخص هذا التقرير وجهات نظر عدد من الحكومات والمنظمات الدولية 
حول اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية، وقد تم جمع وجهات النظر 

تلك من خالل سلسلة من المقابالت المقننة. ويعد هذا التقرير األول من 
نوعه في تقديم لمحات سريعة حول اآلراء الحكومية واآلراء الحكومية 

الدولية المتعلقة بهذا الموضوع.

باء النهج العالمي الحالي المتبع لمكافحة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية بالفشل مما أسهم في 
اضطراب المجتمع وتهديد وجود بعض األنواع التي يتاجر بها إتجاًرا غير قانوني. وقد اتفقت الحكومات 
والمنظمات الدولية التي تشاورنا معها حول هذه القضية أن النهج الحالي المتبع غير واٍف، إال أن آراءهم 

تباينت حول مسؤولية كل من الجهات الفاعلة المختلفة: فالدول المرتبطة في المقام األول بالطلب مهتمة 
باإلنفاذ من جانب الدول التي تمثل جانب العرض، بينما الدول المرتبطة في المقام األول بالعرض مهتمة 

بجهود التوعية واإلنفاذ في الدول التي تمثل جانب الطلب. وقد أشارت المنظمات الدولية وممثلو الحكومة إلى 
أنه بالرغم من وجود العديد من األفراد داخل الحكومات والمنظمات الدولية متحمسين لوقف اإلتجار غير 

المشروع في األحياء البرية، إال أن هذه القضية لم تصبح بعد ضمن أولويات الحكومات. 

هناك اتفاق عام بين الحكومات والمنظمات الدولية أن االلتزامات المعلنة واإلجراءات المتخذة غير منسقة 
وفشلت في معالجة القضية معالجًة فعالة. كما أن هناك إدراًكا عاًما أن غياب االستجابة الفاعلة سبب يهدد 

األنواع ذات الشعبية أو التي ارتبطت بفوائد معينة مثل، وحيد القرن، والنمور، والفيلة كما أن لها آثار بعيدة 
المدى على المجتمع ككل. وتتفق الحكومات على أن:

•  اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية يهدد أمن الدول. معظم عمليات اإلتجار في منتجات 
األحياء البرية غير الشرعية تديرها جماعات إجرامية تمارس نشاطها على نطاق دولي واسع ومن 

َثم يمكنهم استخدام األرباح المكتسبة في تمويل الصراعات األهلية واألنشطة ذات الصلة باإلرهاب، 
كما يرتبط اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية أيضا بأشكال أخرى من اإلتجار غير المشروع 

وغسل األموال.

•  اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية يعيق التنمية االجتماعية واالقتصادية. يخيف الفساد 
المرتبط باإلتجار غير المشروع في األحياء البرية والتهديد األمني، الناتج غالًبا عن الطبيعة العنيفة 
للتوريد غير الشرعي لمنتجات األحياء البرية، االستثمارات ويعرقل النمو في بالد المصدر وبالد 

المرور العابر وبالد الطلب. وبالتالي فإن ذلك يحد من فعالية الحكومات، ويعيق المشاركة األهلية، 
ويقوض سيادة القانون، ويسيء إلى سمعة الدولة والثقة فيها، ويؤثر على نمو المجتمعات المحلية.

•  اإلتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية يدمر الثروة الوطنية. تعتبر الحيوانات 
والنباتات البرية من األصول المهمة في العديد من المجتمعات، وغالبا في أفقرها، في العالم النامي، 

وقد يؤدي االستغالل غير القانوني لألحياء البرية إلى االستنزاف الشديد لألنواع بل جعل بعضها 
على شفا االنقراض في بعض الحاالت.

•  اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية يشكل خطًرا على الصحة العالمية. قد يمثل اإلتجار غير 
المشروع في األحياء البرية آلية لنقل األمراض تهدد صحة البشر، والحيوانات، والنظم البيئية، كما 

تعيق هذه التجارة أساليب العالج األكثر فعالية، والمنظمة، والمشروعة التي ننشدها.

اإلتجار غير المشروع 
في األحياء البرية يخل 
باألمن، ويعيق التنمية 

المستدامة، ويدمر 
الثروة الطبيعية
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•  تعزيز آليات التعاون (على سبيل المثال، اتفاقية سايتس) إلنفاذ لوائح صارمة وتحميل الحكومات 
مسؤولية أفعالها، بما في ذلك تطبيق العقوبات عند الضرورة.

•  التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لقيادة جهود تغيير السلوك للحد من الحوافز التي يشملها 
استهالك األنواع المهددة باالنقراض، وخاصًة في دول الطلب.

•  إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في االعتراف بالقيمة االجتماعية واالقتصادية لألحياء 
البرية وفي تنفيذ األنشطة للحفاظ عليها وذلك للحد من الحوافز التي تدفع إلى المشاركة في اإلتجار 

الغير قانوني، وبخاصة في دول العرض.

•  العمل على الحد من العرض غير القانوني وكذلك الطلب، حيث لن يؤدي العمل في اتجاه واحد فقط 
إلى تحقيق أي نجاح.

•  مكافحة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية بالتنسيق بين الوزارات والتركيز على تعزيز سيادة 
القانون وتقوية عناصر التحكم المخصصة وغيرها من آليات اإلنفاذ الدولية.

•  تغيير النهج المتبع لمكافحة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية إدراًكا للطبيعة المتغيرة، 
والمنظمة، واإلجرامية لإلتجار. ويتعين على الحكومات استخدام أساليب التحري الحديثة بقيادة 

االستخبارات للتعرف على المجرمين المشتركين في صميم التجارة ومحاكمتهم وتطبيق عقوبات 
صارمة تكفي لردعهم وإثنائهم عن التورط في مثل هذا العمل اإلجرامي.
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بناًء على نتائج هذه الدراسة، يحث الصندوق العالمي للطبيعة و دعوة إلى العمل
برنامجه العالمي الخاص باإلتجار في األحياء البرية والمعروف 

باسم شبكة رصد اإلتجار بالحيوانات البرية، الحكومات لالعتراف 
بفشل النهج العالمي الحالي المتبع لمكافحة اإلتجار غير المشروع في األحياء 

البرية ألن تلك الحكومات لم توِل هذه القضية األولوية الكافية كما أنها لم تنجح 
في االستجابة بفاعلية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وقد كان غياب 

االستجابة الفاعلة عائًقا في طريق التنمية االجتماعية واالقتصادية، بما في ذلك 
الخسائر االقتصادية المحتملة للحكومات، كما كان لهذا الغياب آثاره المباشرة 

على البيئة وكذلك على األمن الوطني والدولي.

•  على الرغم من أّن اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية جريمة لها انعكاساتها الواسعة على 
األمن وترتبط ارتباًطا موثًقا مع أشكال أخرى من اإلتجار غير المشروع، كتمويل الجماعات 

المتمردة والفساد وغسيل األموال، إال أن هذه القضية ُينظر إليها في المقام األول على إنها قضية 
بيئية، مما يجعلها تأتي على هامش جداول أعمال الحكومات. 

•  وعلى المستوى الدولي، تتبادل كل من دول المصدر والدول المستهلكة االتهامات عن مسؤولية 
األخرى عن هذه القضية، كما أن هناك حاجة إلى التعاون والتنسيق والمساءلة فيما بينهما.

•  وترجع حركة الطلب التجاهات المستهلكين إال أنه ليس هناك نظرة فاحصة للسوق حول عادات 
المستهلكين من الطبقة الوسطى الناشئة في أسواق الطلب الرئيسية مثل آسيا.

•  وقد كان هناك اتجاه فيما يتعلق بجهود اإلنفاذ في دول المصدر إلى التركيز على وجود حراس 
يجوبون المناطق المحمية، غير أن هذا النهج ظل عشوائًيا ولم يحظ باالستثمارات الكافية، باإلضافة 
إلى أنه أهمل في كثير من األحيان أساليب التحقيق الجنائي والمقاضاة والتنسيق المطورة سواًء على 

المستوى المحلي (في مجاالت العدل والتجارة مثًال) أو على المستوى الدولي.

•  وُتظِهر الزيادة الحالية في عمليات الصيد غير المشروع ضرورة االستثمار في حماية الخطوط 
األمامية إليقاف زحف خطر االنقراض الفوري وفي نفس الوقت، ال بد من اتباع نهج شامل من 

المصدر إلى كبار التجار وصوًال إلى المستهلكين.

وقد حان الوقت لتغيير األسلوب المتبع لمكافحة اإلتجار الغير المشروع في األحياء البرية من خالل وضع 
حوافز مناسبة لجميع أصحاب المصالح لتصبح القضية ذات أولوية.

وفي هذا اإلطار يدعو الصندوق العالمي للطبيعة وTRAFFIC الحكومات التخاذ إجراء فوري من 
أجل:

 •  االعتراف بالتهديد الذي يشكله اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية على سيادتها والحاجة 
إلى التعامل مع هذه الجريمة على قدم المساواة مع أشكال اإلتجار غير القانوني األخرى، والفساد، 

وغسل األموال مع تنسيق الجهود في جميع هذه المجاالت. ويستلزم ذلك بالضرورة جهود عدة 
وزارات مع التنسيق بينها.

النهج العالمي الحالي 
لمكافحة اإلتجار غير 
المشروع في األحياء 

البرية باء بالفشل
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الصندوق العالمي للطبيعة
الصندوق العالمي للطبيعة أحد أكبر المنظمات العالمية المستقلة العاملة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية 

وأكثرها خبرة حيث يبلغ عدد الداعمين للمنظمة ٥ ماليين فرد وتمتد شبكة أنشطتها العالمية في ١٠٠ دولة.

وتتمثل مهمة الصندوق العالمي للطبيعة في إيقاف التدهور الذي تتعرض له البيئة الطبيعية وبناء مستقبل يحيا فيه 
اإلنسان في تناغم مع الطبيعة وذلك بالحفاظ على التنوع البيولوجي على مستوى العالم وضمان االستخدام المستدام 

للموارد الطبيعية ونشر ثقافة تقليل التلوث واإلسراف في االستهالك. 

 
Dalberg Global Development Advisors نبذة عن

Dalberg Global Development Advisors شركة متخصصة في االستشارات اإلستراتيجية تعمل على رفع 
مستوى المعيشة في الدول النامية ومعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ.

وتعمل شركة Dalberg مع الحكومات، والمؤسسات، والهيئات الدولية، والمنظمات غير حكومية، والشركات 
المدرجة ضمن قائمة Fortune ألفضل ٥٠٠ شركة حول العالم وذلك إلجراء تحسينات مستدامة في حياة السكان 

المحرومين والذين يعانون من نقص في الخدمات حول العالم.

تأسست شركة Dalberg في عام ٢٠٠١، وأصبح لديها اآلن فريٌق عالمي متنوٌع موزٌع على ١١ مكتًبا، ويستخدم 
موظفونا الخبرة المكتسبة في القطاع الخاص للتصدي للمشكالت التي ُتعالج عادًة في المؤسسات العامة والتي ال 

تهدف للربح.
وتتضمن خدماتنا االستشارية ما يلي:

وضع استراتيجيات، وُنهج، وآليات سوق مبتكرة  •
اإلصالحات التنظيمية الداخلية ومبادرات إعادة الهيكلة  •
تحليالت السوق العالمية وإستراتيجيات دخول السوق  •

تنسيق وتسهيل المبادرات الكبيرة التي يكون فيها أصحاب المصلحة عدة أطراف  •

للمزيد من المعلومات وللحصول على نسخ عن أحدث أبحاثنا وتقاريرنا، تفضل بزيارة موقعنا 
.www.dalberg.com

شكر وتقدير
نود أن نتقدم بالشكر لكل من شاركوا في االستبيان والذين لم يبخلوا بوقتهم وال بآرائهم فيما يتعلق باإلتجار غير المشروع 

في األحياء البرية. وقد شارك ممثلو البلدان التالية في االستبيان: جمهورية إفريقيا الوسطى، والكاميرون، والصين، 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وألمانيا، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكينيا، وماليزيا، وتايالند، والمملكة المتحدة 

والواليات المتحدة. كما شارك أيًضا ممثلون من المنظمات الدولية التالية: اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض، والمفوضية األوروبية، واإلنتربول، واتفاق لوساكا، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

والجريمة، ومنظمة الجمارك العالمية.

 (TRAFFIC) وشبكة رصد اإلتجار بالحيوانات البرية (WWF) ونتقدم بالشكر أيًضا إلى الصندوق العالمي للطبيعة
لدعمهما في تسهيل الوصول إلى الحكومات وتقديم تصوراتهم الفنية حول قضية اإلتجار غير المشروع في األحياء 

البرية.



مكافحة اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية صفحة ١

المحتويات
٣ دعوة إلى العمل 

٥ ملخص تنفيذي 

٧ الخلفية 

٩ اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية: المعلومات األساسية 

٩ ما المقصود باإلتجار غير المشروع في األحياء البرية؟ 

١٠ تزايد اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية 

١١ السلسلة القيمية لإلتجار غير المشروع في األحياء البرية 

١٢ دوافع الطلب 

١٣ دوافع العرض 

١٤ العوامل المساهمة 

١٦ زعزعة استقرار المجتمع 

١٧ اآلثار المنعكسة على األمن الوطني والدولي 

١٧ اآلثار المنعكسة على التنمية االجتماعية واالقتصادية 

١٩ اآلثار المنعكسة على الثروات الطبيعية والبيئة والتنوع البيولوجي 

١٩ اآلثار المنعكسة على الصحة العالمية 

 
٢٠ فشل النهج الحالي لمكافحة اإلتجار غير الشرعي باألحياء البرية 

٢٠ زيادة القوة الشرائية وسهولة الحصول على المنتجات 

٢١ النهج الحالي غير منظم 

٢٣ افتقار النهج الحالي إلى االلتزام والمساءلة 

 
٢٦ تحقيق المستقبل الذي نصبو إليه 

٢٧ الحاجة الملحة زادت من االهتمام المنصب على اإلتجار 

٢٨ البناء على التطورات األخيرة 

٣٠ التوعية والتثقيف 

٣١ اإلنفاذ 

٣٢ االختصارات 
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