احلالة الدراسية الثانية  -إندونيسيا
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 احلالة الدراسية الثانية
هي دولة إندونيسيا.
مثل باقي احلاالت الدراسية ،اعترب املشاركون جمهويل اهلوية يف اجلولة األوىل من االستقصاء التكراري بطريقة  Delphiتطبيق إندونيسيا التفاقية CITES

جيدا .على الرغم من ذلك ،فإن املقابالت اليت متت مع اخلرباء من إندونيسيا كشفت أن تطبيق إندونيسيا التفاقية  CITESبصفة عامة يعترب حالة
دروس مستفادة أكثر من كونه حالة ممارسة مثلى .العدد الكبري من األحباث األكادميية املنشورة يف جمال احلفظ ،ولكن ليس يف جماالت الدراسات القانونية
وعلم اجلرمية ،تدعم تلك النتيجة اليت مت التوصل اليها.
إندونيسيا مصنفة من ضمن دول الفئة األوىل طبقا ملشروع التشريع الوطين ) (NLPالتفاقية  ،CITESعلى الرغم من أن تطبيق االتفاقية ال يشمل
األنواع الغري حملية املدرجة يف قوائم االتفاقية .تطبيق اتفاقية  CITESيتم من خالل عملية تداخل معقدة بني عشرة تشريعات خمتلفة واليت تشمل أجزاء
من االتفاقية وكذلك قرارات رئاسية .القانون اإلندونيسي يغطي حركة األنواع احملمية قوميا داخل إندونيسيا وكذلك على مستوى التجارة الدولية.
إندونيسيا دولة مصدرة ومستوردة ألنواع احلياة الربية املدرجة يف اتفاقية  .CITESاملنشورات األكادميية وكذلك تلك الغري رمسية تغطي بشكل جيد
تفاصيل تصدير الزواحف من إندونيسيا ،واليت تشكل نسبة كبرية من الصادرات .على صعيد اخر ،فإن التقرير الذي مت تسليمه لألمانة العامة ،والذي
يعطي نظرة أكثر مشوال للتجارة يف أنواع احلياة الربية املدرجة يف اتفاقية  ،CITESيوضح أن نسبة كبرية من الصادرات كانت من الشعاب املرجانية ،كما
هو موضح يف اجلدول األول.

صادرات  CITESاملسجلة بإندونيسيا بني عامي  ٢٠١٤و ٢٠١٨
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عدد الصادرات املسجلة حسب النوع
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واردات إندونيسيا اقل تكرارا من صادرهتا وتشمل كذلك أنواع خمتلفة .الزواحف والنباتات ميثالن نسبة كبرية من الواردات ،كما هو موضح يف اجلدول
الثاين.
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واردات  CITESاملسجلة بإندونيسيا بني عامي  ٢٠١٤و ٢٠١٨
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عدد الواردات املسجلة حسب النوع

٨٠٠

طبقا للقانون اخلامس ،اصطياد وقتل احليوانات الربية بصفة عامة ال يعترب خمالفا للقانون ،باستثناء األنواع احملمية .تشريعات االتفاقية متنع أيضا أن يتم:
▪ نقل او املتاجرة بأي حيوانات حممية غري حية.
▪ نقل أي نوع من أنواع احليوانات احملمية من منطقة اىل أخرى داخل إندونيسيا ،وكذلك نقلها اىل خارج إندونيسيا.
▪ االحتفاظ او التملك او املتاجرة جبلود او أي جزء من أجزاء جسد احليوانات احملمية او أي بضائع مصنوعة من تلك األجزاء ،او نقل تلك األجزاء
والبضائع املصنوعة منها من منطقة اىل أخرى داخل إندونيسيا ،او نقلها اىل خارج إندونيسيا.
▪ أخذ ،تدمري ،االحتفاظ ،او املتاجرة ببيض وأعشاش أي نوع من أنواع الكائنات احملمية.
▪
▪

قطع األشجار بطريقة غري قانونية (قانون تدمري الغابات).
نقل ،تفريغ ،او متلك ما ينتج عن قطع منطقة غابات بدون تصريح.

بالنسبة للعقوبات ،فأقصى عقوبة للصيد الغري قانوين ألنواع احلياة الربية املدرجة يف اتفاقية  CITESهي السجن ملدة مخس سنوات او غرامة مبلغ ١٠٠
مليون روبية ( ٧٧٥٠دوالر امريكي) او كليهما .العقوبات املوقعة على الشركات اعلى من تلك املوقعة على االفراد ،خصوصا فيما خيص التعدي على
الغابات .يف الواقع ،فإن احكام السجن ال تتجاوز عدة أسابيع او يقوم احملكوم عليهم برشوة افراد القانون حىت ال يتم معاقبتهم ).(DLA Piper 2015
احلياة الربية واألدلة ميكن مصادرهتا وتصبح ملكا للوالية.
الممارسة المثلى والدروس المستفادة
من إندونيسيا ميكن مالحظة االيت:
▪ مراقبة حركة احلياة الربية واملتاجرة فيها بني الواليات (املقاطعات) ميكن أن يساعد يف تطبيق االتفاقية.
▪

التحديد السنوي للحصص يعترب هاما يف اإلدارة العامة التفاقية .CITES

بالنسبة للدروس التي يمكن ان يستفيد بها مجتمع :CITES
▪ الدول املستوردة جيب أن تتأىن وتطلب دليال على عدم الضرر ) (non-detriment findingsمن املصدر بأن تصدير تلك الفصيلة من احلياة
الربية لن يؤثر على فرص جناهتا (يؤدي اىل االنقراض).
▪ خماطر وثغرات تربية وتوليد احلياة الربية يف األسر والتكاثر االصطناعي حتتاج اىل اهتمام عاجل حيث اهنا توفر وسائل لتدوير احلياة الربية واإلنتاج
الصناعي للفصائل احملمية.
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