احلالة الدراسية األوىل  -كندا
كجزء من زمالة الريادة املمولة من جملس حبوث الفنون والعلوم اإلنسانية للنظر يف تطبيق واالمتثال التفاقية التجارة الدولية ألنواع احليوانات والنباتات الربية
املعرضة لالنقراض ) ،(CITESمت حتديد واختيار ثالث حاالت دراسية للممارسة املثلى واستخالص الدروس املستفادة ،وكانت كندا هي احلالة الدراسية
األوىل.
لدى كندا عدد قليل نسبيا من األنواع املعرضة لالنقراض واملدرجة يف اتفاقية  CITESلإلشراف عليها على الصعيد القومي .يتم مراقبة والتحكم يف
الصادرات لثالثة عشر نوعا من احليوانات فقط ،وذلك يشمل سبعة أنواع من الثدييات ،اغلبها من احلوتيات ،مخسة أنواع من الطيور ،ونوع واحد من
الزواحف (السلحفاة اجللدية الظهر) .يتم كذلك التحكم يف الصادرات لتسعة أنواع من النباتات ،اغلبها من النباتات السحلبية – األوركيدات (ستة
أنواع) ،كما هو احلال يف أغلب الدول ،باإلضافة اىل نوع واحد من الصبار (الصبار الكمثري الشوكي الشرقي) ،اجلينسنغ األمريكي ،ونبات خامت الذهب
(اجلذر الربتقايل) .أغلب املعامالت املتعلقة باتفاقية  CITESيف كندا تتمثل يف الواردات ،كما هو موضح يف اجلدول التايل طبقا للبيانات اليت مت احلصول
عليها من قاعدة بيانات  CITESعلى شبكة االنرتنت.
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٣٠٠٠
٢٠٠٠

١٠٠٠
٠
٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

السنة
Arachnida

Anthozoa

Amphibia

Actinopterii

Elasmobranchii

Cephalopoda

Bivalvia

Aves

Hydrozoa

Holothriroidea

Huridinoidea

Gastropoda

Plants

Reptilia

Mammalia

Insecta

عدد الواردات املسجلة حسب النوع

٤٠٠٠

بالنسبة ملشروع التشريع القومي ) (NLPالتفاقية  ،CITESتعترب كندا من دول الفئة األوىل ،مما يعين التوفر اجليد للسلطات املختصة ،منع انتهاكات
االتفاقية ،تواجد العقوبات ،وإمكانية املصادرة .اتفاقية  CITESمطبقة يف كندا من خالل قانون محاية احليوانات والنباتات الربية وقواعد التجارة احمللية
(بني املقاطعات املختلفة) والدولية ) ،(WAPPRIITAوهو قانون بيئي مت اعداده خصيصا لتطبيق  .CITESهناك تشابه بني قانون WAPPRIITA
وقانون  Laceyاألمريكي األكثر شهرة ،حيث ان االستحواذ على احلياة الربية جيب ان يكون بشكل قانوين طبقا لقوانني املكان الذي اخذت منه.
قانون  WAPPRIITAيشمل كذلك احلياة الربية املستوىل عليها بشكل غري قانوين من املقاطعة (الوالية) اخلاصة هبا وكذلك االستحواذ املقصود على
حياة برية بشكل غري قانوين.
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بالنسبة للعقوبات ،تتلقى الشركات املخالفة اقصى الغرامات املالية املمكنة .الغرامات املالية تأخذ بعني االعتبار العبء املايل غري املتناسب .إذا كان لدى
الشركة املوقع عليها العقوبة مسامهون ،تقوم احملكمة بإصدار امر للشركة إلعالم املسامهني باحلقائق املتعلقة باملخالفة اليت ارتكبتها الشركة وكذلك بتفاصيل
العقوبات املوقعة عليها بالطريقة اليت تعتربها احملكمة مناسبة ويف خالل الوقت الذي تراه مناسبا .الغرامات ترتاوح بني  ٥٠٠٠و ١٢مليون دوالر كندي،
كما ان فرتة السجن ترتاوح بني  ٦شهور ومخسة أعوام.
الس لطات االدارية والعلمية وسلطات تطبيق القانون يف كندا تقع ضمن نفس القطاع .سلطات تطبيق القانون لديها صالحيات الضبط القضائي وهلا
القدرة على التحري واالحتجاز دون احلاجة للرجوع اىل قطاعات أمنية أخرى.
بالنسبة للمصادرات ،فالقانون على ما يبدو يشمل كافة أنواع احلياة الربية ،رغم عدم وجود ذكر خاص للحياة الربية احلية .جزء من الغرامة قد يتم منحه
اىل صندوق الضرر البيئي ،واحملكمة قد تقرر أيضا ان يتم دعم أنشطة حبثية وتعليمية ووقائية ،باإلضافة اىل متابعة املخالف (اجلاين) ملدة ثالث سنوات.
الدروس المستفادة والممارسة المثلى
▪ العديد من االفراد الذين أجريت معهم املقابالت ذكروا التحدي اخلاص بالتغلب على النقص يف األولوية املعطاة للحياة الربية من قبل جهاز مراقبة
احلدود ،وهي مشكلة ليست خاصة بكندا فقط.
▪ العديد من االفراد الذين أجريت معهم املقابالت أشاروا أيضا اىل كون التشريع الوطين بكندا بطيء ومعرقل عندما يتعلق االمر بتحديث قوائم
األنواع املدرجة طبقا لتحديثات مؤمتر األطراف .التشريع يكون أكثر كفاءة وتأثري إذا متت كتابته بشكل يسمح بتحديد وحتديث قوائم CITES
تلقائيا بدال من احلاجة لتحديث القوائم القومية يف كل مرة حيدث فيها تغيري.
على الرغم من الدروس املستفادة ،يبدو أن كندا لديها العديد من عناصر املمارسة املثلى اليت من املمكن ان تساعد الدول األخرى على التحسن.
▪ األدوار الواضحة واحملددة بني ثالث سلطات خمتلفة متخصصة يف احلياة الربية وخمصصة هلا.
▪ واحد ممن أجريت مهم املقابالت اقرتح أن تواجد تلك السلطات الثالثة يف مكان واحد كان عنصرا مهما يف العمل املتقارب والتعاون الفعال بينهم.
▪ إدارة البيئة والتغيري املناخي الكندية لديها أيضا عالقات عمل وتعاون مع شركاء دوليني (اهليئة االمريكية حلماية األمساك واحلياة الربية على وجه
اخلصوص) وكذلك مع سلطات كندية أخرى (مثل  CBDعلى وجه املثال).
▪ وجود طبقة إضافية من التدقيق على مستوى املقاطعات واليت تقوم بفحص احلصاد الذي مت بطريقة قانونية وإصدار تصاريح احلركة داخل كندا.
▪ املمارسة الفعالة على الصعيد الدويل (يف  CITESواالنرتبول وغريها).
▪ إشراك اجملتمعات األصلية (السكان األصليني) يف اختاذ القرار.
▪ العمليات متعددة اجلوانب واألطراف تعوض التمويل احملدود.
ملخص
هناك العديد من األمور اليت ميكن تعلمها من كندا:
▪ أمهية وجود خطة تشريعية ميكن حتديثها سريعا لتواكب حتديثات قوائم األنواع املدرجة.
▪ أمهية التخصص عندما يتعلق األمر بسلطات  CITESواحلياة الربية.
▪ أمهية تواجد عالقات عمل جيدة بني السلطات املختلفة ،بني اجملتمعات احمللية والسكان األصليني ،ومع الدول األخرى.
▪

فائدة االشرتاك بفاعلية يف األنشطة الدولية سواء املتعلقة ب  CITESاو باإلنرتبول او غريمها.
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