
    ملخص تنفيذي
 

التفاقية التجارة الدولية ألنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض  الدروس المستفادة من تطبيق واالمتثال 
(CITES) 

 

مرة عن معدل االنقراض الناتج عن أسباب  ألفاإلنسان يزيد مبائة اىل يواجه العامل كارثة يف التنوع البيولوجي. معدل انقراض أنواع الكائنات احلية بفعل 
ن االستغالل اجلائر، والذي يشمل الصيد غري املشروع واملتاجرة  أالسبب الرئيسي لالنقراض يتمثل يف فقدان املوطن البيئي، يف حني  ال دخل لإلنسان هبا.  

واع احليوانات والنباتات  الدولية ألنالدولية الغري قانونية يف احلياة الربية، ميثل ثاين األسباب. الوسيلة الرئيسية للتحكم يف جتارة احلياة الربية هي اتفاقية التجارة  
      .(CITES)الربية املعرضة لالنقراض 

 
 أهداف البحث 

يف مجيع الدول األعضاء يف االتفاقية من أجل دراسة تأثري املتاجرة الشرعية والغري   CITESملعرفة طبيعة ومدى تطبيق واالمتثال لتشريعات اتفاقية  ▪
فيما يتعلق  شرعية يف فصائل احلياة الربية على فرص جناة تلك الفصائل، مما سوف يساعد أيضا على توضيح واكتشاف ثغرات حبثية أكثر مشوالا 

 باإلدارة البيئية. 
وتطبيقها واالمتثال هبا من أجل إعطاء الدول األعضاء يف االتفاقية معلومات عن كيفية  CITESحتديد الدروس املستفادة فيما يتعلق بتشريعات  ▪

 حتسني أسلوب تطبيقهم لالتفاقية وكذلك إطالع االتفاقيات البيئية األخرى على أساليب التطبيق واالمتثال. 
الطالعهم على الت الدراسية الثالثة على نطاق واسع مع أصحاب املصاحل وواضعو السياسات املتعلقة باملوضوع لنشر الدروس املستفادة من احلا ▪

  .ويف اإلدارة البيئية األكثر مشوالا  CITESالتطبيق واالمتثال والتغريات يف تشريعات 
 

  (NLP)ومشروع التشريع القومي  CITESخلفية عن اتفاقية 
من خالل أربع أجزاء: ختصيص سلطة إدارية وسلطة علمية واحدة على   CITESيقيم تطبيق الدول األعضاء التفاقية  (NLP)مشروع التشريع القومي 

بشكل خيرق بنود االتفاقية، معاقبة كل عملية متاجرة خمالفة، ومصادرة احلياة الربية املتاجر    CITESاألقل، منع املتاجرة يف فصائل احلياة الربية املدرجة يف  
 سنة، ميكن تقسيم الدول األعضاء من حيث تطبيقها لالتفاقية كااليت:  45فيها أو اململوكة بطريفة غري قانونية. بعد 

 من الدول األعضاء( %50عضو )أكثر من  92 –ات مجيع املتطلب حيققيتم تطبيق االتفاقية بشكل  –دول الفئة األوىل  ▪
 من الدول األعضاء( %3,25عضو ) 46 –يتم تطبيق االتفاقية بشكل ال حيقق مجيع املتطلبات  –دول الفئة الثانية  ▪
  من األعضاء( %8,19عضو ) 36 –تطبيق االتفاقية ال حيقق املتطلبات  –دول الفئة الثالثة  ▪
 من األعضاء( %3,4دول ) 8مل يتم تقييم  ▪
   

 تراقبان كذلك امتثال الدول األعضاء لالتفاقية فيما يتعلق بالتقارير السنوية والتقارير املقدمة كل سنتني.  CITESاألمانة العامة واللجنة الدائمة التفاقية 
 دولة يف حاجة الختاذ اجراءات فورية 18 ▪
 دولة لديها شكل ما من تعليق التجارة 31 ▪
ا مما سبق.  9 ▪  من تلك الدول لديها كالا
 

 منهجية البحث 
 دولة من الدول األعضاء  183تشريعات لحتليل حمتوى  ▪

لدي معرفة باللغة االسبانية والروسية واليت مت دولة من الدول األعضاء.  112متوفر باللغة اإلجنليزية ل  هلا، ملخص أو  ،CITESتشريعات  ▪
حالة، ويف أربع حاالت منها مل يتم الرتمجة او كانت  47دولة إضافية. مت االعتماد على ترمجة جوجل يف  20استخدامها لتحليل تشريعات 

 الرتمجة غري مفهومة )ثالث حاالت باللغة العربية وحالة واحدة باللغة الصومالية(.  
 32يف هذا البحث طبقا لنتيجة حتليل احملتوى التشريعي، وقد مت عمل االستقصاء على جولتني، شارك    Delphiقصاء تكراري بطريقة  مت عمل است ▪

 يف الثانية.   خبرياا  23يف اجلولة األوىل، و خبرياا 
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برجاء الرجوع اىل  املعلومات،ملزيد من  –إندونيسيا وجنوب افريقيا  كندا،مت حتديد ثالث حاالت دراسية للممارسة املثلى والدروس املستفادة ) ▪
 دقيقة  65و 30وقد تراوحت مدة كل مقابلة بني  املذكورة،مبقابالت متعمقة عن الثالث دول  متبوعاا  الدراسية(،ملخص كل حالة من احلاالت 

  )عشرون مقابلة(.
 النتائج 

 حتليل احملتوى التشريعي 
 

 CITES سلطات فصيلت – 1جدول 
تطبيق القانون والسلطة اإلدارية سويا سلطة  14  السلطات العلمية واإلدارية وسلطة تطبيق القانون منفصلني  41 
 السلطات العلمية واإلدارية وسلطة تطبيق القانون سويا  17 ال يوجد سلطة علمية 5
القانون ال يوجد سلطة لتطبيق  85 تداخل بني السلطات العلمية واإلدارية وسلطة تطبيق القانون  9  
 السلطة العلمية واإلدارية منفصلتني  58 غري ما سبق 4
 السلطة العلمية واإلدارية سويا  29  

 
بشكل صحيح. مخسة ومثانون دولة ليس لديهم   CITESمخس دول ليس لديها سلطة علمية، مما يعين اهنم لن يستطيعوا تطبيق اتفاقية  – 1جدول 
فإن غياهبا يعكس مشكلة يف مستوى االهتمام  ،CITESوعلى الرغم من ان وجود تلك السلطة ليس من متطلبات اتفاقية  قانون،ال تطبيق لسلطة 

 .  املعطى الكتشاف املخالفات وما يرتتب عليها من اعتقاالت وتقاضي عندما حتدث املخالفات فعلياا 
 

الدول التي تمنع انتهاك االتفاقية  – 2جدول   
 نعم  103
 ال 80

 
دولة  80. على النقيض من ذلك، هناك CITESدولة متنع التجارة اليت ختالف بنود اتفاقية  103من حتليل احملتوى التشريعي يبدو أن  – 2جدول 

 د من البحث من اجل تبني طبيعة ذلك املنع. لديها تشريعات ال متنع تلك األنواع من التجارة. مازال هناك احتياج ملزي
 

العقوبات  – 3جدول   
 غرامات مالية  16
حبس  /غرامات مالية  99  
 حبس  3

 غري واضح 13
 ال يوجد 52

 
 CITESاصة بانتهاك القانون العام املتعلق بتطبيق اتفاقية  اخلعقوبات  ال  تكون العقوبات بند يصعب حتليله ودراسته حيث أنه من املمكن أن    –  3جدول  

املخالفات  مبعاقبة متعلقة فعلى الرغم من أن اغلب الدول تبدو بأن لديها أحكام ولذلك،واقعة ضمن تشريعات إدارية او مدنية او إجرامية أخرى. 
لة. هناك حاجة ضرورية لتحليل إضايف من أجل الوصول اىل دو  65مل يكن من املمكن حتديد تلك العقوبات يف تشريعات  ،CITESباتفاقية  اصةاخل

  العقوبات، وكذلك لتجميع بيانات إضافية الكتشاف إذا ما كنت تلك العقوبات يتم تطبيقها فعليا.  تلك وطبيعة مستوى 
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المعدات وكذلك  المتاجر فيها أو المملوكة بطريقة غير قانونيةمصادرة الحياة البرية  – 4جدول   
 احلياة الربية فقط  71 األدلة 1
 احلياة الربية واملعدات  47 ال شيء 1

 املعدات 8 غري حمدد 55
 

أغلب الدول يبدو أن لديها نصوص أحكام ملصادرة احلياة الربية والبعض منها يذكر كذلك مصادرة املعدات اليت مت استخدامها يف احلصول    –  4جدول  
 55حتديد طبيعة قواعد املصادرة املطبقة يف مل يكن من املمكن  أخرى،مثل األدوات واملركبات وغريها. من ناحية  ة،قانوني على احلياة الربية بطريقة غري 

 دولة.
 

ن الى اال 2003امتثال الدول بالتقارير المقدمة كل سنتين من  – 5جدول   
 عدد التقارير عدد الدول عدد التقارير عدد الدول

10 4 67 0 
17 5 27 1 
26 6 13 2 
15 7 9 3 

 

بسبب طريقة تقدميها للتقارير. عدد الدول اليت فشلت يف تقدمي التقارير كل سنتني   حالياا  دولة 31 املتاجرة يف احلياة الربية معلقة يف ذكره،كما سبق 
دولة مل يسبق هلا على األطالق أن قدمت تقرير كل سنتني. تلك التقارير تعترب يف غاية األمهية من أجل تقييم تطبيق  67يتجاوز ذلك بكثري، حيث أن 

لقيود املوجودة. من املهم أيضا التأكيد على نقطة هامة ذكرها املشاركون يف االستقصاء، أال وهي أن حىت االتفاقية وكذلك الوقوف على التحديات وا
   الدول اليت تواظب على تقدمي التقارير، تكون جودة التقارير يف بعض األحيان رديئة، وهي مشكلة أخرى جيب حلها.  

 

  Delphiتكراري بطريقة الستقصاء نتائج اال

جيب أن يكون لديها سلطة لتطبيق القانون. كان هناك شبه  CITESبصفة عامة، اتفق املشاركون يف االستقصاء على ان الدول األعضاء يف اتفاقية 
ضغوط،  على أن السلطات جيب أن تكون منفصلة، وعلى أن العنصر األكثر أمهية هو استقاللية اختاذ القرار من السلطتني او الثالثة بدون  امجاع أيضاا 

موعة من وكذلك أن يكون لدى تلك السلطات أدوار واضحة وحمددة. بالنسبة ملنع املتاجرة ومعاقبة املخالفني، اتفق املشاركون يف االستقصاء على جم
االقرتاحات اليت   املثال،االقرتاحات اليت هتدف اىل حتسني تطبيق الدول األعضاء لالتفاقية، وكانت تلك االقرتاحات داعمة أكثر منها تأديبية. على وجه 

اختاذ تدابري لتقييد التجارة مع الدول اليت فشلت يف تطبيق عناصر االتفاقية قد القت بعض التأييد. على الصعيد اآلخر، مشلت تطبيق عقوبات جتارية أو  
    االقرتاحات اليت مشلت تكوين جمموعات عمل وخمطط ارشادي بني الدول القت قبوال أكثر.

 

قوانني انطبق أيضا على اقرتاحات حتسني تطبيق إجراءات املصادرة. املشاركون يف االستقصاء اقرتحوا أن حتاول الدول األعضاء استخدام أو تشريع ذلك 
  املتعلقة بإيواء احلياة الربية احلية وختزين األدلة وغريها، باإلضافة اىل مصادرة األصول. آليات اسرتداد التكلفةتسمح ب

 

اإلضافة  لق باالمتثال باالتفاقية، املشاركون يف االستقصاء أيدوا مرة أخرى تطبيق إجراءات غري عقوبيه لتحسني االمتثال، مثل جمموعات العمل. ب فيما يتع
م على شبكة االنرتنت ما إذا كانت الدول تقو  CITESمشارك يف االستقصاء( للتوضيح على موقع  32من  25لذلك، كان هناك تأييد اىل حد ما )

 أو ال تقوم بتقدمي التقارير السنوية وتقارير كل سنتني.     
 

إجابات االثنني والثالثني مشاركاا يف اجلولة األوىل من االستقصاء. االقتباس    أكربوضحت بشكل    Delphiاجلولة الثانية من االستقصاء التكراري بطريقة  
 التايل املأخوذ عن أحد املشاركني يف االستقصاء يلخص أمجاع اآلراء فيما يتعلق بالسلطات:
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مع السلطة اإلدارية )بغض النظر عن كون   "عناصر التطبيق الناجح تكمن يف: استقاللية اختاذ القرار فيما يتعلق بإدارة املخاطر، التواصل اجليد
 وفهم للمتاجرة ولتطبيق القانون مبين على تقدير القيم."   (،وكالة التطبيق ضمنية أو خارجية 

 

تقصاء على  االسبالنسبة للمنع، مت النظر بشكل أعمق يف غياب احلماية املمنوحة من بعض الدول لفصائل احلياة الربية الغري حملية. مل جيمع املشاركون يف
ة لالنقراض على املستوى اعتبار ذلك مشكلة. األغلبية اعتربوا "أن تطبيق تدابري حملية أكثر صرامة هو آلية جيدة ملنع املتاجرة يف أنواع احلياة الربية املعرض

. مت اقرتاح أن "الدول CITESاألطراف يف  القومي". على الرغم من ذلك، أحد املشاركني اعترب أن ذلك يقواض روح االتفاقية وقد ينتج عنه عدم مشاركة  
وقد   ،من استرياد األنواع املدرجة يف االتفاقية"   CITESاملستوردة جيب أن تكون أكثر حزما عن طريق منع الدول اليت لديها تطبيق وامتثال سيء التفاقية  

والتجريد من األصول أكثر من االقرتاحات بتوقيع عقوبات.  آليات اسرتداد التكلفة وافقت األغلبية على ذلك االقرتاح. بالنسبة للمصادرة، فقد مت تأييد 
، خصوصا  NLPنون التشريع القومي  يف النهاية، املشاركون يف اجلولة الثانية من االستقصاء أيدوا بشكل كبري االقرتاحات املتعلقة بإضافة معايري جديدة لقا

 فيما يتعلق باملقاضاة الناجحة واألنواع احملددة من العقوبات املسموح هبا. 
 

 التوصيات 
 السلطات 

 تركيز اجلهود من أجل تواجد سلطة علمية يف مجيع الدول املشاركة يف االتفاقية.  ▪
 االتفاقية. األخذ بعني االعتبار جعل تواجد سلطة تطبيق القانون اجباري ضمن  ▪

 املنع 
 متنع خرق بنود االتفاقية فيما يتعلق بأنواع احلياة الربية احمللية والغري حملية.التأكد من أن مجيع الدول املشاركة يف االتفاقية  ▪

 العقوبات 
وز األربع سنوات هي جرمية األخذ بعني االعتبار إقرار عقوبات، واليت من املمكن ان تتوافق مع إرشادات األمم املتحدة باعتبار أي جرمية تتجا ▪

 فادحة. 
 التحقق من توقيع العقوبات، وعلى أي مستوى وألي درجة يتم ذلك التوقيع.   ▪

 املصادرة 
 دعم الدول املشاركة يف االتفاقية لتوسيع نطاق املصادرات ليشمل أصول وعائدات اجلرمية. ▪
فيما خيص مصادرة  (IUCN)الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية  واالحتاد (IFAW)تعميم ونشر إرشادات الصندوق الدويل للرفق باحليوان  ▪

 احلياة الربية احلية. 
 توصيات عامة 

 الرتكيز على الدقة العلمية.  ▪
 على موقع االتفاقية على شبكة االنرتنت.  CITESعرض أكثر وضوحا ملا يتعلق بعدم تطبيق وعدم االمتثال التفاقية  ▪
 األخذ بعني االعتبار تطبيق إجراءات تأديبية على األعضاء الذين خيالفون لالتفاقية بشكل متكرر ومستمر.  ▪
 رجو منه )إضافة الفصائل البحرية(. أكثر قوة ومالئمة للغرض امل (NLP)جعل مشروع التشريع القومي  ▪
على شبكة االنرتنت من أجل حتقيق درجة أعلى من  CITESمتوفرة على موقع  (non-detriment findings)جعل نتائج عدم الضرر  ▪

 الشفافية. 
 . تشجيع املستوردين على زيادة التدقيق يف احلياة الربية الواردة ونتائج عدم الضرر املتعلقة هبا  ▪

 اتجاهات مستقبلية 
 النظر يف الطرق املطبقة يف أمريكا اجلنوبية. ▪
 حتليل استقاللية السلطات على املدى البعيد.  ▪
 يف حتقيق الغرض منها فيما يتعلق باحلد من املتاجرة الغري شرعية يف احلياة الربية؟  CITESهل جنحت اتفاقية  ▪
 النظر اىل بروتوكوالت ناغويا أو غريها من حيث كيفية التعامل مع سرقة املوارد الطبيعية.  ▪


