احلالة الدراسية الثالثة – جنوب افريقيا
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 الثالثة
هي جنوب افريقيا.
مت عمل استقصاء تكراري بطريقة  Delphiيف هذا البحث ،واملشاركون يف اجلولة األوىل من االستقصاء اعتربوا تطبيق جنوب افريقيا وامتثاهلا التفاقية
 CITESجيدا ،خصوصا فيما يتعلق بإلزام تطبيق القانون .تعترب دولة جنوب افريقيا دولة مصدرة ومستوردة للحياة الربية املدرجة يف قوائم .CITES
تتجاوز صادرات جنوب افريقيا من احلياة الربية وارداهتا ،وأكثر الصادرات املسجلة من الثدييات ،تليها الطيور ،مث النباتات والزواحف ،كما هو موضح
يف اجلدول األول .واردات جنوب افريقيا من احلياة الربية تساوي تقريبا نصف صادراهتا ،ومتثل النباتات والزواحف أغلبها ،كما هو موضح يف اجلدول
الثاين.

صادرات  CITESاملسجلة جبنوب افريقيا بني عامي  ٢٠١٤و ٢٠١٨
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واردات  CITESاملسجلة جبنوب افريقيا بني عامي  ٢٠١٤و ٢٠١٨
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السنة
Aves
Hydrozoa
Plants

Anthozoa
Hirudinoidea
Reptilia

Amphibia
Elasmobranchii
Mammalia

AHRC - AH/R002584/1
1

Actinopterii
Bivalvia
Insecta

عدد الواردات املسجلة حسب النوع
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احلالة الدراسية الثالثة – جنوب افريقيا
انضمت جنوب افريقيا ملعاهدة  CITESمنذ البداية ،ولكن مل تطبق املعاهدة بشكل فعلي وكامل إال يف سنة  ٢٠١٠من خالل تشريعات خاصة ،وقد
مت تعديل تلك التشريعات يف سنة  .٢٠١٤التشريعات املتعلقة باتفاقية  CITESتشمل كذلك قانون التنوع البيولوجي اخلاص بسنة  ٢٠٠٤والئحة
األنواع احملمية أو املهددة ).(ToPS
بالنسبة ملشروع التشريع الوطين ) (NLPالتفاقية  ،CITESتعترب جنوب افريقيا من دول الفئة األوىل .التشريعات القومية وتسعة تشريعات على مستوى
املقاطعات ،واليت تتحكم يف عملية احملافظة على أنواع احلياة الربية ،مت تعديلها لتتوافق مع تشريعات  .CITESاألنشطة املمنوعة تشمل:
▪ اصطياد ،امساك ،أسر ،او قتل أي فصيلة حية من الفصائل املدرجة على الئحة األنواع احملمية او املهددة ) (ToPSبأي وسيلة ،طريقة ،او جهاز.
▪ اقتطاف ،مجع ،أو حصد أي فصيلة من تلك الفصائل.
▪ اتالف ،تدمري ،اقتالع ،قطع ،أو اخذ أجزاء من أي من تلك الفصائل.
▪ استرياد او تصدير أي من تلك الفصائل اىل أو من جنوب افريقيا.
▪ التملك او التحكم يف أي من تلك الفصائل.
▪
▪
▪
▪

تربية ،توليد ،أو أي نوع اخر من التكاثر االصطناعي لتلك الفصائل.
محل أو نقل أي فصيلة من الفصائل.
بيع ،شراء ،متاجرة ،تلقي ،إعطاء ،تربع ،أو قبول كهدية أي نوع من تلك الفصائل ،أو أي طريقة أخرى للحصول على أو التخلص من تلك
الفصائل.
أي أنشطة مقننة أخرى تتعلق بتلك الفصائل.

منظمة واحدة متثل السلطة اإلدارية وسلطة تطبيق القانون يف جنوب افريقيا (افراد خمتلفون يف كل سلطة) ،يف حني أن السلطة العلمية مستقلة.
تستخدم جنوب افريقيا تصاريح  CITESالقياسية ولكنها متنح بشكل ال مركزي ،أي ان منح التصاريح يتم على مستوى املقاطعات (املستوى االقليمي).
العقوبات ترتاوح من مخسة اىل عشرة ماليني راند جنوب افريقي ( ٨٣٣٣٣٣دوالر امريكي) واحلبس من مخسة اىل عشرة سنوات .العقوبات املتعلقة
مبصائد األمساك تكون اقل قسوة.
هناك ذكر صريح ملصادرة املركبات يف التشريع اجلنوب افريقي ،ولكن املعلومات عن أنواع املصادرات االخرى غري واضحة .طبقا للقانون ،إذا كان اجلرم
املرتكب يشمل أحد الفصائل املهددة أو احملمية ،أو نوع غريب ،أو بدء املرحلة التجارية من التنقيب األحيائي (البحث عن فصائل حيوانية أو نباتية
ميكن استخدامها يف احلصول على منتجات جتارية) بدون تصريح ،ميكن حتديد غرامة مالية .الغرامة املالية ميكن أن تساوي ثالثة أمثال القيمة التجارية
للفصيلة اليت مت التعدي عليها أو ثالثة أمثال قيمة نشاط التعدي حبد ذاته ،ايهما أكرب.
الممارسة المثلى والدروس المستفادة
▪ املشاركة العامة متواجدة يف االستعداد ملؤمتر األطراف ) ،(CoPولكن من املمكن أال حيدث ذلك عمليا.
السلطة اإلدارية القومية اخلاصة ب  CITESلديها عضو يف السلطة العلمية ،باإلضافة لذلك ،منسق سلطة تطبيق القانون اخلاصة ب CITES
▪
حيضر اجتماعات السلطة العلمية.
▪ وجود قواعد موحدة لتطبيق  CITESوالئحة األنواع احملمية او املهددة .ToPS
▪ التماثل يف التشريعات بني املقاطعات حىت ال حياول الناس اختيار املقاطعة ذات التشريع األضعف ).(DLA Piper 2015
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