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بيان إخالء املسؤولية
ال متثل محتويات هذا التقرير بالضرورة وجهات نظر أو سياسات برنامج األمم
املتحدة للبيئة أو املنظمات املشاركة فيه .أما التسميات واألشكال املستخدمة
مطلقا من قِبل برنامج األمم املتحدة للبيئة أو
فال تعني التعبير عن أي رأي
ً
املنظمات املشاركة فيه فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو أراضي أو
مدينة أو شركة أو منطقة أو سلطتها أو فيما يتعلق بترسيم حدودها.
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متهيد

بالنظر إلى معدل التزايد اخمليف في االجتار غير القانوني باألحياء البرية ،ومستوى تعقيده،
وطبيعته العاملية التي اتصف بها اآلن ،فقد بادر برنامج األمم املتحدة للبيئة إلى إنشاء
تقييم االستجابة السريعة ليوفر جانبًا من أحدث البيانات ،والتحليالت ووجهات نظر
واسعة حول هذه الظاهرة .ويتطلب التعامل مع االجتار غير القانوني باألحياء البرية
هذا الفحص للعالقة بني املوارد البيئية املعرضة للخطر وبني استغاللها غير القانوني،
والثغرات التي تفاقم الوضع ،ومدى اجلرائم املرتكبة وأنواعها ،وديناميكيات الطلب
الذي يحرك هذه التجارة،
وفي اجملتمع الدولي ،هناك اآلن إقرار متزايد بأن قضية االجتار غير القانوني
باألحياء البرية قد وصلت إلى نسب عاملية كبيرة .وينطوي االجتار غير
القانوني باألحياء البرية واجلرائم البيئية على نطاق عريض من النباتات
واألحياء عبر جميع القارات ،ويقدر قيمته بنحو  213-70مليار دوالر
أمريكي سنويًا .ومياثل هذا حدود املساعدة التنموية الرسمية العاملية
والتي تبلغ حوالي  135مليار دوالر أمريكي سنويًا .ويحرم االجتار غير
القانوني باملوارد الطبيعية االقتصادات النامية من مليارات الدوالرات
من العوائد املفقودة وفرص التنمية الضائعة ،في حني تستفيد منه
عصابات إجرامية صغيرة نسبيًا.
ويركز هذا التقرير على العواقب بعيدة األثر لظاهرة اجلرائم البيئية
التي نواجهها اليوم .وقد ساء املوقف إلى حد اإلقرار بأن آثار االجتار غير
القانوني باألحياء البرية متتد إلى أبعد كثيرًا من األثار البيئية احملضة -
من خالل تقويض االقتصادات والسبل املعيشية واحلكم الرشيد وسيادة
أيضا أمن وسالمة الدول واجملتمعات :ويلقي التقرير
القانون .بل ويتأثر
ً
الضوء على كيفية تهديد جرائم األحياء البرية والغابات ،والتي تشمل
الفحم ،بتوفير التمويل للميليشيات واجلماعات اإلرهابية .وقد اعتبر
مجلس األمن القضية بالفعل قضية بالغة األهمية في جمهورية
الكونغو الدميقراطية والصومال ،ويشير التقييم إلى أن مدى جرائم
اهتماما
الغابات واحلياة البرية ودورها في متويل التهديدات يستدعي
ً
أوسع بكثير على صعيد السياسات ،يتخطى هذه املناطق.

حترم التجارة غير

املشروعة في املوارد

الطبيعية االقتصاديات
النامية من مليارات
الدوالرات
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عائقا
جالء :فالتهريب غير القانوني لألحياء البرية ميثل
وتزداد العواقب
ً
ً
أمام حتقيق ك ٍ
ل من التنمية املستدامة واالستدامة البيئية .وكما
تعكس العديد من القرارات التي اتخذتها اتفاقية التجارة الدولية بأنواع
احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض ،فإن مكتب األمم املتحدة
املعني باخملدرات واجلرمية وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واإلنتربول
ومجلس األمن وغيرها ،فإن التجارة غير القانونية باألحياء البرية واجلرمية
البيئية قد أصبحت اآلن معروفة على نطاق واسع بأنها متثل تهديدات
بالغة على صعيد عاملي ،يجب التعامل معها بإحلاح .ولكن االستجابات
حتى يومنا هذا ،صعيد األثر على أرض الواقع ،كانت شديدة التواضع،
وغير مالئمة ملدى التهديد للحياة البرية والبيئة وتناميه.
ويجب فهم االجتار غير القانوني باألحياء البرية بصورة أكثر اكتماال ً
لتصميم وتقوية واإلسراع باستراتيجية فعالة ،لتتعامل بنجاح مع
القضية على كافة املستويات وبكل السبل املمكنة .ويجب تنفيذ
استجابة عاملية وشاملة لدعم اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية من
خالل تقوية اإلجراءات التي تستهدف التشريعات البيئية املترابطة واحلد
من الفقر وتقليل الطلب ،وحتقق التزامن بينها،
آشيم شتينر
وكيل األمني العام لألمم املتحدة واملدير التنفيذي لبرنامج األمم
املتحدة للبيئة
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ملخص تنفيذي

حاسما وبخاصة في االقتصادات النامية من خالل دعم
تلعب األنظمة اإليكولوجية دورًا
ً
العائدات وفرص التنمية املستقبلية والسبل املعيشية وقطاعات احلصاد املستدام،
والتي تعتمد بشدة على املوارد الطبيعية ،كما هو احلال في الزراعة والغابات ومصايد
األسماك .توفر األنظمة اإليكولوجية الصحية منصة يُبنى عليها في النهاية إنتاج
الطعام واالقتصاد في املستقبل.
ولكن الفرص التي توفرها األنظمة اإليكولوجية للتنمية املستقبلية،
تتهدد من قِبل اجلرمية البيئية املنظمة العابرة للحدود والتي يتزايد
تعقيدها ،مما يقوض أهداف التنمية واحلكم الرشيد .وقد تشمل اجلرمية
البيئية املنظمة العابرة للحدود الدولية قطع األخشاب غير القانوني،
والصيد غير املشروع للعديد من احليوانات وتهريبها ،ومصايد األسماك
غير القانونية والتعدين غير القانوني والتخلص من اخمللفات السامة.
تحصل عليها
وهي متثل
ً
َّ
تهديدا يتزايد بسرعة للبيئة وللعوائد التي ي ُ
من املوارد الطبيعية وأمن الدولة والتنمية املستدامة .وتقدر التو ّقعات
املُ ّمعة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي
ومكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
واإلنتربول قيمة هذه اجلرائم بني  213-70مليار دوالر أمريكي سنويًا .وهي
قيمة تضاهي املساعدة اإلمنائية الرسمية والتي تبلغ  135مليار دوالر
أمريكي تقريبًا .وباإلضافة إلى أنها بذلك تفيد عصابات إجرامية قليلة
العدد نسبيًا ،فإن التجارة غير املشروعة في املوارد الطبيعية بخالف
ذلك حترم االقتصادات النامية من مليارات الدوالرات من العائدات وفرص
التنمية الضائعة.
ولم يعد االجتار غير القانوني باألحياء البرية قضية ناشئة .فقد مت اإلقرار
مبدى وطبيعة التحدي في القرارات التي اتخذت في اتفاقية التجارة
الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض ( )CITESواجمللس
االقتصادي واالجتماعي ( )ECOSOCومجلس األمن التابع لألمم املتحدة،
واجلمعية العامة لألمم املتحدة واإلنتربول ومنظمة اجلمارك العاملية وغيرها،
مبا في ذلك على املستويات الوطنية .كما تناولت املؤمترات السياسية عالية
املستوى هذا املوضوع ،ومن أبرزها تلك التي عقدت مؤخرًا في بتسوانا
وباريس (ديسمبر/كانون األول  )2013وفي لندن (فبراير/شباط  )2014وفي
دار السالم (مايو/أيار  .)2014ولكن ،ال تزال االستجابات من ناحية األثر على
األرض ال تواكب مدى وتطور التهديد للحياة البرية ،مبا في ذلك الغابات،
باإلضافة إلى عدم مواكبتها بصورة متزايدة ألهداف التنمية.
وقد ُق ِّدرت التجارة غير املشروعة في احليوانات والنباتات من قِبل مصادر
متعددة بأنها تساوي  23-7مليار دوالر أمريكي سنويًا .وتشمل التجارة
سالالت متنوعة منها احلشرات والزواحف والبرمائيات واألسماك والثدييات.
وهي تتعلق بكل من العينات احلية وامليتة أو املنتجات املصنوعة منها،
والتي تستخدم في املستحضرات الصيدالنية أو األطعمة أو كحيوانات
أليفة أو كزخارف أو ألغراض تتعلق بالطب التقليدي .ويشمل احلصاد
والتجارة غير املشروعني العديد من األصناف مثل الغوريال والشمبانزي
والفيلة والنمور ووحيد القرن والظباء التبتية والدببة والشعاب املرجانية
والطيور والبنغول (من آكالت النمل) والزواحف ،وسمك احلفش للحصول
على الكافيار األسود ،والعديد من السالالت التجارية األخرى التي تعيش
في مصايد األسماك سواء من أعالي البحار أو من املياه اإلقليمية.

وجميع هذه األصناف مرتفعة القيمة ليس في السوق السوداء فحسب،
ولكن قيمتها تزيد بالنسبة لالقتصادات الوطنية إذا متت إدارتها بصورة
طبقا لتعريفه،
مستدامة .ويعمل االجتار غير القانوني باألحياء البرية،
ً
تهديدا اقتصاديًا
خارج اللوائح الرسمية واإلدارة احلكومية ،وبذلك ميثل
ً
قليل نسبيًا في املاضي.
اهتماما
وبيئيًا وأمنيًا لم يلق إال
ً
ً
ويتراوح العدد احملتمل لألفيال التي تقتل سنويًا في أفريقيًا ما بني
 2٥٫000-20فيل سنويًا من تعداد يبلغ ما بني .650٫000-420٫000
وبالنسبة لفيل الغابة ،فقد أشارت التقديرات إلى انخفاض أعداده مبا
يقرب من  %62ما بني عامي  2002و .2011وقد تبلغ قيمة العاج األفريقي
الناجت عن الصيد غير املشروع للمستخدم النهائي في شوارع آسيا ما
يقدر بنحو  188-165مليون دوالر أمريكي من العاج اخلام ،باإلضافة إلى
العاج من املصادر اآلسيوية .وبالنسبة لوحيد القرن ،فإن قرابة  %94من
الصيد غير املشروع يتم في زميبابوي وجنوب أفريقيا ،واللتان متتلكان أكبر
التجمعات املتبقية منه .وقد تزايد الصيد غير املشروع هنا بصورة كبيرة
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من أقل من  50في عام  2007إلى أكثر من  ١٫000في عام  2013مبشاركة
متاما من العديد من الدول
جماعات منظمة .وقد اختفى وحيد القرن ً
األفريقية واآلسيوية في السنوات األخيرة .وتقدر قيمة قرون حيوانات
وحيد القرن التي مت اصطيادها بطرق غير مشروعة بحوالي 192-63.8
مليون دوالر أمريكي ،وتقل القيمة كثيرًا على اخلطوط األمامية.
تحصل عليها من جرائم احلياة البرية بالنظر
َّ
ويتضاءل حجم العوائد امل ُ
املتحصل عليه من جرائم قطع األخشاب والغابات .فبالنسبة
إلى الدخل
َّ
جلرائم الغابات ،فإن عمليات قطع األخشاب غير القانونية هذه ،كانت
قيمتها تقدر في املاضي بحوالي  100-30مليار دوالر أمريكي سنويًا أو
 %30-10من إجمالي جتارة األخشاب العاملية .ويعتقد أن ما يقدر بنحو
 %90-50من األخشاب في بعض الدول االستوائية املنفردة تأتيت من
مصادر غير مشروعة أو مت قطعها بصورة غير مشروعة .ويبدو أن جرائم
الغابة ترتكب في أربع صور )1 :االستغالل غير املشروع لسالالت األخشاب
عالية القيمة املهددة باالنقراض (املدرجة على قائمة اتفاقية التجارة
الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض) ،وتشمل
خشب الورد واملاهوجني؛  )2قطع األخشاب غير القانوني للحصول على
اخلشب املنشور ومواد البناء واألثاث؛  )3قطع األخشاب غير القانوني
وغسيل األخشاب من خالل مزارع وشركات زراعية تقوم بدور الواجهة
إلمداد صناعة الورق بلب األخشاب؛  )4استخدام جتارة وقود األخشاب
والفحم غير اخلاضعة للرقابة على نطاق واسع إلخفاء قطع األخشاب غير
القانوني في املناطق احملمية وحولها ،وارتكاب جرائم التهرب من الضرائب
والتزوير على نطاق واسع ،واإلمداد بالوقود عبر قطاع غير رسمي.
بالنسبة للب اخلشب وإنتاج الورق ،تستخدم شبكات من الشركات واملزارع
الوهمية بصورة نشطة لاللتفاف حول قرارات منع قطع األخشاب حتت
غطاء االستثمارات الزراعية أو االستثمارات في زيت النخيل ،وتستخدم
لتهريب األخشاب غير القانونية عبر املزارع أو لشحن األخشاب ولب
اخلشب من خالل مزارع قانونية لكي يعاد تصنيف اللب أوو اخلشب كمنتج
أيضا األعمال التجارية القانونية واإلنتاج القانوني.
قانوني ،مما يقوِّض ً
وتتخطى هذه األساليب من الناحية الفعلية العديد من جهود اجلمارك
احلالية املتعلقة بقانون السي وبرنامج إنفاذ القوانني واإلدارة الرشيدة
والتجارة في قطاع الغابات التابع لالحتاد األوروبي للحد من استيراد
األخشاب االستوائية غير القانونية إلى الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي
وبناء على بيانات من وكالة اإلحصاءات لالحتاد األوروبي،
على الترتيب.
ً
ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة الدولية لألخشاب االستوائية ،فإن
االحتاد األوروبي والواليات املتحدة يستوردان سنويًا ما يقرب من  33.5مليون
طن من األخشاب االستوائية في جميع صورها .وتشير التقديرات إلى أن
 %86-62من جميع األخشاب االستوائية غير القانونية التي تدخل االحتاد
األوروبي والواليات املتحدة تصل في صورة ورق أو عجينة الورق أو شرائح
خشبية ،وليس في صورة جذوع أشجار أو خشب منشور أو منتجات أثاث،
والتي أعطيت أكبر قدر من االهتمام في املاضي.
وفي أفريقيا ،تستخدم نسبة  %90من األخشاب املستهلكة كوقود من
اخلشب أو الفحم (النطاق اإلقليمي يبلغ  ،)%96-49وقد بلغ إنتاج الفحم
الرسمي  30.6مليون طن في عام  ،2012وهي تساوي تقريبًا 24.5-9.2
مليار دوالر أمريكي سنويًا .وتنطوي جتارة الفحم غير اخلاضعة للتنظيم
وحدها على ضياع للعائدات السنوية يبلغ  1.9مليار دوالر أمريكي على
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األقل في البلدان األفريقية .ومع األمناط احلالية في التوسع احلضري
والزيادة املتوقعة في السكان والتي تبلغ  1.1مليار نسمة إضافية في
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام  ،2050فإنه من املنتظر أن
يتضاعف الطلب على الفحم ثالث مرات تقريبًا على مدار العقود الثالثة
القادمة .وسوف يؤدي هذا إلى آثار شديدة مثل إزالة الغابات على نطاق
واسع ،والتلوث وما يستتبعه من مشكالت صحية في املناطق الفقيرة
وبخاصة بالنسبة للمرأة .كما سوف يسرع تزايد الطلب على الفحم
بشدة من االنبعاثات سواء نتيجة لفقدان الغابات أو لالنبعاثات الناشئة
من ملوثات املناخ قصيرة األجل  -الكربون األسود .وتكشف معروضات
ويصدر  300من
اإلنترنت عن حوالي  ١٫900تاجر للفحم في أفريقيا وحدها.
ِّ
هؤالء على األقل شحنات تتراوح بني  20-10طن من الفحم كحد أدنى
للطلب .وتتجاوز طلباتهم اليومية إجمالي الصادرات السنوية الرسمية
لبعض البلدان .فبالنسبة لشرق ووسط وغرب أفريقيا ،يقدر صافي األرباح
من التعامل في الفحم غير املشروع وفرض الضرائب عليه ما يقدر بنحو
مقارنة بالهيروين والكوكايني في املنطقة
 9-2.4مليار دوالر أمريكي،
ً
اللذان تبلغ قيمتهما السوقية  2.65مليار دوالر أمريكي.
وتلعب جرائم احلياة البرية والغابات دورًا خطيرًا في متويل تهديدات
اجلرمية املنظمة واجلماعات املسلحة غير التابعة للدولية والتي تشمل
جزءا من الدخل الذي حتصل عليه
اجلماعات اإلرهابية .كما يوفر العاج
ً
جماعات امليليشيات في جمهورية الكونغو الدميقراطية وجمهورية
أفريقيا الوسطى ويحتمل أن يكون مصدر الدخل الرئيسي جليش الرب
للمقاومة والذي يعمل حاليًا على املثلث احلدودي الواقع بني جنوب
السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الدميقراطية.
وباملثل يوفر العاج مصدر الدخل جلماعة اجلنجويد السودانية وغيرها من
عصابات اجلياد التي تعمل بني السودان وتشاد والنيجر .ولكن ،بالنظر إلى
تعداد الفيلة املتوقع وتقديرات أعداد الفيلة التي تقتل في مدى الضرب
املباشر لهذه امليليشيات ،فإنه من احملتمل أن يكون الدخل الذي حتصل
عليه امليليشيات من العاج في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بالكامل
نحو  12.2-4.0مليون دوالر أمريكي.
وتقوم جماعات اجلرمية املنظمة وامليليشيات واجلماعات اإلرهابية بانتظام
بفرض الضرائب غير املشروعة على الفحم ،والتي تبلغ عادة  %30من قيمته.
وتشير التقديرات إلى أن امليليشيات في جمهورية الكونغو الدميقراطية
حتصل على نحو  50-14مليون دوالر أمريكي سنويًا من الضرائب التي
تفرضها على الطرق .ويبدو أن املصدر الرئيسي لدخل «الشباب» يأتي من
الضرائب غير الرسمية التي تفرض على نقاط التفتيش املوضوعة على
حواجز الطريق واملوانئ .وفي إحدى قضايا حواجز الطريق ،متكنت املنظمة
من أن تكسب ما يصل إلى  18-8مليون دوالر أمريكي سنويًا من تهريب
الفحم في منطقة بادادي بالصومال .وقد وفرت جتارة الفحم وفرض
الضرائب على املوانئ ملنظمة «الشباب» ما يقدر بنحو  56-38مليون دوالر
أمريكي سنويًا .ويقدر إجمالي حجم صادرات الفحم غير املشروعة من
الصومال بحوالي  384-360مليون دوالر أمريكي سنويًا .وبالنسبة للبلدان
األفريقية التي تعاني من صراعات ،والتي تشمل مالي وجمهورية أفريقيا
الوسطى والسودان والصومال ،فإن التقديرات املتحفظة تشير إلى أن
امليليشيات واجلماعات اإلرهابية في املناطق قد تكسب  289-111مليون
طبقا لألسعار ،من مشاركتها في جتارة الفحم غير
دوالر أمريكي سنويًا،
ً
املشروعة أو غير اخلاضعة للتنظيم ،ومن فرض الضرائب عليها .وهناك
حاجة ملزيد من التحقيقات لتحديد دور الفحم في متويل التهديدات.

االستجابات

ينظر لالجتار غير القانوني مبنتجات الغابات واألحياء البرية ،باإلضافة
تهديدا
إلى االستغالل غير املشروع للموارد الطبيعية حاليًا باعتبارهما
ً
كبيرا لك ٍ
ل من البيئة والتنمية املستدامة .وينعكس هذا على العديد
ً
من القرارات الصادرة عن اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات
والنباتات البرية املهددة باالنقراض ،وعن جلنة منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية ،واإلنتربول ومجلس األمن والتي تشمل ما صدر بشأن الصومال
وجمهورية الكونغو الدميقراطية.
وقد أدى التعاون الدولي في مجال إنفاذ القوانني ،مثل االحتاد الدولي
ملكافحة اجلرمية ضد احلياة البرية والذي يشمل اتفاقية التجارة الدولية
بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض ومكتب األمم املتحدة
املعني باخملدرات واجلرمية واإلنتربول والبنك الدولي ومنظمة اجلمارك
العاملية ،باإلضافة إلى زيادة التعاون بني الوكاالت ،كما هو احلال بالنسبة
لبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومع البلدان ،إلى إنشاء هياكل أكثر فعالية
لتقدمي الدعم إلى البلدان في مجاالت الشرطة واجلمارك واملالحقة
القضائية والقضاء .وقد أسفرت هذه املبادرات عن نتائج هامة ومؤثرة
ٍ
وقت مبكر.
في
وقد تسبب الصيد غير املشروع سعيًا للحصول على صوف شاهتوش من
ظباء التشيرو أو التبت إلى انخفاض كبير بنسبة قد تصل إلى %90-80

أو ما يقرب من مليون من ظباء التشيرو في الصني ما بني التسعينيات
واأللفينيات ونتيجة لذلك فقد بذلت جهود مضنية بيئية وشرطية
وعسكرية للحيلولة دون انقراضها .وقد اجتمعت تلك اجلهود مع إنشاء
أحد أكبر احملميات في العالم .ورغم أن األعداد آخذة في التعافي ،إال أنها
ال تزال معرضة للخطر بشك ٍ
ل كبير وهناك حاجة ماسة إلجراء املزيد
من املسوح.
ولعل البرازيل تعتبر إحدى الدول الرائدة في العالم في جهود إنفاذ
القانون على نطاق واسع للحد من إزالة الغابات بصورة غير قانونية من
خالل التعامل مع السلسلة اإلجرامية وشبكاتها بالكامل .وقد وصلت
إزالة غابات األمازون في البرازيل إلى أدنى مستوياتها في عام 2012
نظرًا ألن رصد الغابات قد بدأ عام  .1988وقد انخفض بنسبة تتراوح
طبقا للتقديرات ،ويرجع هذا في املقام األول بسبب نهج
بني ،%78-64
ً
املنسق الذي يستخدم صور األقمار الصناعية وعمليات
القانون
إنفاذ
ّ
املوجهة والتحقيقات .وقد مت دعم هذا من خالل جهود واسعة
الشرطة
ّ
النطاق عن طريق مبادرة التعاون في مجال خفض االنبعاثات الناجمة
عن إزالة األحراج وتدهور الغابات ( )REDDوغيرها من املبادرات لتقوية
العمليات التشاركية للسكان األصليني وأصحاب املصلحة والسبل
املعيشية البديلة .وميكن ألنحاء كثيرة من العالم أن تتعلم من التدابير
واإلجراءات التي اتخذتها البرازيل.
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عن الغابات وحرّاس احلدائق العامة وضباط الشرطة واجلمارك من
خمسة بلدان  -موزمبيق وجنوب أفريقيا وسوازيالند وتنزانيا وزميبابوي،
والتي أدت إلى مصادرة  240كيلوغرام من عاج الفيلة وإلى القبض على
مجرما.
660
ً
وفيما يتعلق باجلمارك ،فقد جنح برنامج مراقبة احلاويات التابع ملنظمة
اجلمارك العاملية ومكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية في
استهداف شحنات احلاويات عبر البحر واملوانئ اجلافة في عدد متزايد
من البلدان .وال تشمل املصادرات املنتجات املزيفة واخملدرات فحسب ،وإمنا
أيضا منتجات احلياة البرية واألخشاب ،مثل العاج وقرون وحيد
تشمل
ً
القرن وخشب الورد.
وقد أظهر إحدى القضايا في إندونيسيا كيف ميكن أن تؤدي تدابير
غسيل األموال إلى املالحقة القضائية لقطع األخشاب غير املشروع.
فقد شاركت وكالتان إندونيسيتان للتحقيقات املالية ومكافحة
الفساد ( )PPATK, KPKفي دورة تدريبية نظمها مكتب األمم املتحدة
بدءا من املستوى الفيدرالي وحتى
املعني باخملدرات واجلرمية عام ،2012
ً
املستويات احمللية .وقد مت تطبيق األساليب التي مت تعلمها في هذه الدورة
في الكشف عن قطع األخشاب غير القانوني والتحقيق فيه ومالحقته
قضائيًا .وقد اكتشفت وحدات التحقيقات املالية بعد الدورة التدريبية
معامالت مثيرة للشك للغاية أدت إلى إدانة متهم بتهريب األخشاب
وقد حكم عليه بالسجن ملدة ثمان سنوات حيث أظهرت األدلة أن 127
مليون دوالر أمريكي قد مرت خالل حساباته املصرفية.

وفي تنزانيا تلقى أكثر من  ١٫100من حرّاس األحراش تدريبات في العامني
األخيرين .وقد غطى التدريب تتبع القائمون بالصيد غير القانوي،
وتكتيكات إدارة مسرح جرمية احلياة البرية ،وقد مت ذلك حتت رعاية اإلنتربول
ومكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية وأدى إلى سلسلة من
عمليات القبض على املشتبه فيهم على اخلط األمامي وربطهم مبسرح
اجلرمية .ولم ِ
يؤد التدريب إلى حتسني قدرة حراس األحراش على إيقاف
أيضا
الصيد غير املشروع والقبض على مرتكبيه فحسب ،وإمنا أدى
ً
إلى دعم املالحقة القضائية الناجحة وسلوكيات إنفاذ القانون اجليدة
القائمة على األدلة واملالحقة القانونية واحملاكمة أمام القضاء .ويعتبر
أيضا .فقد قتل أكثر من ١٫000
العمل الذي يقومون بها
حاسما وخطيرًا ً
ً
من حراس األحراش أثناء اخلدمة حلماية احلياة البرية في العقود األخيرة.
كما أدى حتسني تبادل املعلومات االستخباراتية بني الوكاالت إلى متكني
حجما وأكثر فعالية،
اإلنتربول من دعم البلدان في عمليات شرطية أكبر
ً
أدت إلى مصادرة كميات أكبر من منتجات األخشاب واحلياة البرية
غير املشروعة .وفي عام  2013أجريت العملية  ،Leadضمن مشروع
اإلنتربول للمساعدة على إنفاذ القانون في مجال الغابات ( ،)LEAFفي
كوستا ريكا وفنزويال .وقد أسفرت عن مصادرة  29٢٫000متر مكعب من
األخشاب ومنتجاتها  -وهو ما يكافئ ملء  1٩٫500شاحنة (تساوي ما
يقرب من  40مليون دوالر أمريكي) .وقد شارك في العملية  Wildcatفي
شرق أفريقيا ضباط إنفاذ القانون للحياة البرية ،والسلطات املسؤولة
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ولكن ،يجب زيادة مدى اجلهود وتنسيقها بشدة وتوسيع جهود التطبيق.
والبد من الدمج بينها وبني جهود احلكم الرشيد ،ورفع وعي اإلدارة
واملستهلكني لضمان خفض الطلب على املدى البعيد .وباألخص ،يعتبر
تقدمي الدعم املباشر للبلدان ذا أهمية حاسمة ،نظرًا لضرورة توجيه
املوارد املالية إلى جهود تؤدي إلى آثار ملموسة على أرض الواقع ،سواء من
ناحية إنفاذ القانون أو احلكم أو وعي املستهلكني.
ويتجاوز معدل جرائم احلياة البرية والغابات ومستوى تعقيدها وطبيعتها
العاملية ،قدرات العديد من البلدان واملنظمات املنفردة على املواجهة.
ومن األمور التي تتسم بأهمية خاصة زيادة مشاركة اجلرمية املنظمة
العابرة للحدود الدولية في االجتار غير القانوني باألحياء البرية واألخشاب،
باإلضافة إلى األثر الهام على البيئة والتنمية.
مزيجا من اجلهود الرامية للتعامل مع خفض ك ٍ
ل
وسوف تتطلب احللول
ً
بناء على الردع والشفافية وإنفاذ القانون والتغيرات
من العرض والطلبً ،
السلوكية وسبل العيش البديلة .والبد من وضع االستراتيجيات التي
تفرّق في التعامل مع التهريب غير املشروع للحياة البرية واألخشاب،
على مدار سلسلة القيمة ذات الصلة (بلدان املصدر واملرور والوجهة).
وهناك ضرورة لبذل جهد مترابط للتعامل مع األبعاد املتعددة للجرمية
البيئية بأسرها وتضميناتها بالنسبة للتنمية .ويتطلب هذا مشاركة
أصحاب املصلحة على املستويني الوطني والدولي في العملية ،ويشمل
القطاع البيئي وقطاع إنفاذ القانون والقطاع التنموي باإلضافة إلى
أصحاب املصلحة املشاركني في بعثات حفظ السالم واألمن .متثل
تهديدا خطيرًا لسالالت احلياة البرية والنباتات واألنظمة
اجلرمية البيئية
ً
اإليكولوجية وخدماتها وتغير املناخ واحلكم الرشيد وأهداف التنمية
املستدامة وتتطلب استجابة متعددة األوجه.

التوصيات

اإلقرار باألبعاد املتعددة للجرمية البيئية ،وأثرها البالغ على
1
البيئة وأهداف التنمية املستدامة ،واملساعدة على دعم
وموازنة التنسيق املناسب وتبادل املعلومات بني جميع أصحاب
املصلحة ،مثل اجملتمع املدني والقطاع اخلاص والشعوب األصلية
واحلكومات ومنظمة األمم املتحدة بوجه عام ،مع احلاجة إلى اإلقرار
أيضا بدور إنفاذ القانوني في احلكم البيئي الرشيد.
ً

منسق وشامل لألمم املتحدة ونهج
الدعوة إلى نظام
ّ
2
وطني إزاء اجلرمية البيئية من خالل املساعدة على تنسيق
جهود إصدار التشريعات واللوائح البيئية وتخفيف حدة الفقر ودعم
التنمية مع االستجابة من قطاع اإلنفاذ للحد من اجلرمية البيئية
كجزء من نهج شامل يسعى إلى مجابهة التهديد الشديد لك ٍ
ل من
البيئة والتنمية املستدامة الذي يسببه استمرار اجلرمية البيئية.
دعوة برنامج األمم املتحدة للبيئة مجددًا ،بصفته السلطة
3
البيئية العاملية ،لتناول اآلثار البيئية اخلطيرة واملتزايدة للجرمية
البيئية وإنفاذ آليات التنسيق ذات الصلة ملنظومة األمم املتحدة
لدعم البلدان ووكاالت إنفاذ القانون الوطنية واإلقليمية والدولية
باملعلومات البيئية ذات الصلة لتيسير جهودها في مواجهة التجارة
غير املشروعة في سالالت احلياة البرية ومنتجاتها ،باإلضافة إلى
قطع األشجار غير املشروع والتجارة غير املشروعة في األخشاب.
الدعوة جملتمع املانحني الدولي والثنائي بأسره لإلقرار
4
تهديدا
باجلرمية البيئية والتعامل معها باعتبارها
ً
خطيرًا للتنمية املستدامة وللعوائد ولدعم اجلهود الوطنية
الفعال لتدابير موجهة،
واإلقليمية والعاملية الرامية للتنفيذ
ّ
واالمتثال لها وإنفاذها بالقانون ،للحد من التجارة غير املشروعة في
سالالت احلياة البرية ومنتجاتها باإلضافة إلى قطع أخشاب الغابات
بصورة غير مشروعة.
دعم اإلجراءات الفورية واحلاسمة والشاملة لتضييق
٥
الفجوة بني االلتزامات واالمتثال ،مثل تلك التي تعبر عنها
االتفاقات البيئية متعددة األطراف ،من خالل التنفيذ واإلنفاذ
الوطني ،ويشمل القرارات واملقرات ذات الصلة التي تتخذها الهيئات
احلاكمة والتي ترمي إلى مواجهة التجارة غير املشروعة في منتجات
احلياة البرية والغابات.
حتديد أسواق املستخدم النهائي وتصميم حمالت رفع
٦
وعي املستهلكني ودعمها وتنفيذها ،حيثما كان ذلك
مناسبًا ،بصورة منهجية والتي تركز على أسواق املستهلكني الراقية.
دعوة كال ً من احلكومات ومنظومة األمم املتحدة للعمل بفعالية
وإشراك اجملتمع املدني والقطاع اخلاص في جهود حتديد بدائل ملطالب
املستهلكني من منتجات سالالت احلياة البرية والغابات التي يجري
االجتار فيها.

٧

تقوية الوعي من خالل أنظمة االعتماد ،مثل مجلس رعاية
الغابات ،لتيسير تفرقة املستهلك بني املنتجات القانونية وغير

القانونية .وينطبق هذا بصفة خاصة على منتجات األخشاب مثل
الورق والتي تتضمن حاليًا أكبر حصة من واردات أو صادرات األخشاب
االستوائية ،باإلضافة إلى السالالت املتضمنة في قائمة اتفاقية
التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض
وحتقيقا لهذه الغاية ،ميكن أن حتسن األساليب الطوعية
ومنتجاتها.
ً
وأساليب السوق واألساليب التشريعية من التعاون بني احلكومات
واجملتمع املدني والقطاع اخلاص.
تقوية األنظمة املؤسسية والقانونية والتنظيمية
٨
لزيادة مقاومة الفساد والتعامل بفعالية مع اخملالفات
املتعلقة باحلياة البرية ولضمان رصد التجارة غير املشروعة وإدارتها
بطريقة أكثر فعالية.
تقوية الدعم الدولي والتنموي لسلسلة إنفاذ القانون
٩
بأسرها ،وتشمل اخلط األمامي واحملققني واجلمارك واملالحقة
القضائية والقضاء ،مع التركيز على اجلرمية البيئية لدعم العائد
القانوني والتنمية املستدامة وللحد من آثار اجلرمية البيئية
على البيئة.
تقوية الدعم الذي يتلقاه اإلنتربول ومكتب األمم املتحدة
١٠
املعني باخملدرات واجلرمية ومنظمة اجلمارك العاملية
واتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية
املهددة باالنقراض ،مثل الدعم املقدم من خالل االحتاد الدولي
ملكافحة اجلرمية ضد احلياة البرية باإلضافة إلى البرامج
املنفصلة ،لتمكينها من دعم الدول األعضاء وغيرها من أصحاب
املصلحة ذوي الصلة لزيادة حتديد وتطوير وتنفيذ أنسب االستجابات
للجرمية البيئية ،مبا يعكس ما لها من تهديدات وآثار خطيرة على
احلكم البيئي واحلياة البرية واألنظمة اإليكولوجية واخلدمات التي
تقدمها ،ويقر بهذه التهديدات واآلثار.
االستثمار في بناء القدرات والدعم التقني لوكاالت
١١
البيئة واحلياة البرية وإنفاذ القانون الوطنية لتمكينها
من توفير املزيد من احلماية للتجمعات الرئيسية من السالالت
البديعة املهددة باالنقراض من خالل الصيد غير املشروع ،وتشمل
على سبيل املثال ال احلصر وحيد القرن والنمور والفيل األفريقي،
بوصفها استجابة ضرورية حلماية هذه السالالت من الصيد غير
املشروع ،جنبًا إلى جنب مع اجلهود املتجددة لتقوية حماية
املوائل وإدارته.
تقوية التشريعات البيئية واالمتثال والوعي ودعوة
١٢
وكاالت إنفاذ القانون والبلدان للحد من دور التجارة غير
املشروعة وفرض الضرائب على منتجات الغابات واحلياة
البرية لتمويل التهديدات املتمثلة في اجملموعات املسلحة غير
التابعة للدولة واإلرهاب .تقوية البحوث على وجه التحديد التي
جترى حول الدور احملتمل للتجارة في منتجات احلياة البرية واألخشاب
وتشمل الفحم في متويل التهديدات ،وحتديد الفجوات في
تسهل ذلك.
التشريعات البيئية التي قد
ِّ
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مقدمة

حاسما وبخاصة في االقتصادات النامية من خالل دعم
تلعب األنظمة اإليكولوجية دورًا
ً
العائدات وفرص التنمية املستقبلية والسبل املعيشية واحلصاد في الزراعة والغابات
ومصايد األسماك .تدعم األنظمة اإليكولوجية السياحة ،والتي تقدر قيمتها بنحو %10-5
من االقتصادات الوطنية 1.كما تقدم األنظمة اإليكولوجية خدمات حيوية ،مثل الوقاية
من الظروف املناخية القاسية مثل الفيضانات واجلفاف واألعاصير ومن خالل توفير مورد
2
مياه آمن للمدن .وتقدر قيمتها على مستوى العالم مبا يصل إلى  72تريليون دوالر أمريكي.
ومتثل األنظمة اإليكولوجية الصحية املنصة التي يبنى عليها في النهاية إنتاج الغذاء
3
واالقتصادات في املستقبل.

كما أن الفرص واإلدارة والتنمية املستقبلية ،صارت مهددة من قِبل اجلرمية البيئية املنظمة
العابرة للحدود التي يتزايد تعقيدها ،والتي تقوض أهداف التنمية واحلكم الرشيد .وقد
تشمل اجلرمية البيئية املنظمة العابرة للحدود الدولية قطع جذوع األشجار غير القانوني،
والصيد غير املشروع للحياة البرية وتهريبها ،ومصايد األسماك غير القانونية والتعدين
تهديدا يتزايد بسرعة للبيئة وللعوائد الناجتة
والتخلص من اخمللفات السامة .وهي متثل
ً
من املوارد الطبيعية وأمن الدولة والتنمية املستدامة .وتقدر التوقّ عات املنفردة الصادرة
عن منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واإلنتربول
ومكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية القيمة النقدية للجرمية البيئية املنظمة
العابرة للحدود بني الدول بقيمة تتراوح بني  213-70مليار دوالر أمريكي سنويًا 4.وهي قيمة
5
تضاهي املساعدة اإلمنائية الرسمية والتي تبلغ  135مليار دوالر أمريكي تقريبًا.
لم تعد جرائم األحياء البرية قضية ناشئة .فقد مت اإلقرار مبدى وطبيعة
التحدي في القرارات التي اتخذت في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع
احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض (( )CITESانظر القرارات
واألحكام التي أعقبت مؤمتر الدول األعضاء رقم 6)16وجلنة منع
اجلرمية والعدالة اجلنائية التابعة لألمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة
املعني باخملدرات واجلرمية املنظمة 7،واجمللس االقتصادي واالجتماعي
( )ECOSOCومجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،واجلمعية العامة لألمم
املتحدة واإلنتربول 8ومنظمة اجلمارك العاملية وغيرها ،مبا في ذلك الكثير
من الدول ذات األهمية .كما تناولت املؤمترات السياسية عالية املستوى
هذا املوضوع ،ومن أبرزها تلك التي عقدت مؤخرًا في بتسوانا وباريس
(ديسمبر/كانون األول  )2013وفي لندن (فبراير/شباط  )2014وفي دار
السالم (مايو/أيار  .)2014ولكن ،ال تزال االستجابات من ناحية األثر على
األرض ال تواكب مدى وتطور التهديد للحياة البرية ،مبا في ذلك الغابات،
باإلضافة إلى عدم مواكبتها بصورة متزايدة ألهداف التنمية.
وتتضمن اجلرمية البيئية املنظمة العابرة للحدود بني الدول خمسة
مجاالت أساسية:
1 .1قطع األشجار غير املشروع وإزالة الغابات
2 .2مصايد األسماك غير املشروعة
3 .3التعدين غير املشروع والتجارة في املعادن وتشمل املاس
املؤجج للصراع.
ّ
4 .4التخلص غير املشروع من النفايات اخلطيرة والسامة واالجتار فيها.
5 .5االجتار غير القانوني والصيد لألحياء البرية والنباتات

خاصا نظرًا ألنه ينطوي
وميثل االجتار غير القانوني باألحياء البرية حتديًا
ً
مخبأ ً ضمن جتارة
يكون
ما
على عدة أبعاد ،تشمل الفقر واحلكم وعادة
ّ
مشروعة .كما تشمل عادة اخللط ما بني حصد املوارد القانوني وغير
القانوني .ويتم هذا احلصد باستخدام أنظمة متقدمة ومتعمدة تنفذ
بحرص لغسيل األخشاب والفحم وحلوم حيوانات األدغال واألسماك أو
غيرها من منتجات احلياة البرية املشتراة بطريقة غير مشروعة .وميكن
أن ينطوي االجتار غير القانوني باألحياء البرية على تركيبات معقدة من
األساليب ،وتشمل التهريب والتزييف والرشوة واستخدام الشركات
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الوهمية والعنف وحتى اختراق املواقع اإللكترونية احلكومية للحصول
على التصاريح أو تزييفها .ويبني اختراق املواقع اإللكترونية مستوى
التعقيد الذي يصل إليه بعض املشاركني .ولكن الطريقة املعتادة
واأليسر هي مجرد تقدمي الرشاوى إلى مسؤولني فاسدين إلصدار
التصاريح والشهادات الالزمة واملطلوبة وغيرها من الوثائق ذات الصلة.
وبهذه الطريقة ،تتم عادة ممارسة غسيل األخشاب واألسماك ومنتجات
احلياة البرية التي مت احلصول عليها من مصادر غير مشروعة .يعد الفساد
ّ
أحد اخلصائص الدفينة في اجلرمية البيئية ،وهو ييسر ارتكاب اجلرمية على
جميع مستويات سلسلة اإلمداد .والبد من أن تكون تدابير مكافحة
الفساد الشاملة من اخلصائص األساسية للجهود اإلجمالية.
ونظرًا لتعقيد موضوع االجتار غير القانوني باألحياء البرية ،فإنه يتطلب
استجابة متنوعة على املدى القصير والطويل ،ومن املستوى احمللي إلى
الدولي .وللحد من زيادة االجتار غير القانوني باألحياء البرية ،يجب أن تشمل
االستجابات نطا ًقا من التدابير القانونية ،وإنفاذ القانون والتشريعات
واللوائح واإلدارة البيئية واالستراتيجيات اخلاصة باملستهلكني وخفض
الطلب وتعزيز فرص السبل املعيشية البديلة .ويتطلب الفهم الكامل
واسعا للعالقة بني
لظاهرة االجتار غير القانوني باألحياء البرية تبصرًا
ً
املوارد البيئية املعرضة للخطر وبني استغاللها غير القانوني ،والثغرات
ومدى اجلرائم املرتكبة ونوعها ،وديناميكيات الطلب الذي يحرك هذه
التجارة ،كما أن متويل التهديدات الناجت عنها والذي يؤجج الصراعات
جزءا أساسيًا من سلسلة اإلمداد.
واإلرهاب عادة ما يكون
ً
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ويحرم االجتار غير القانوني باألحياء البرية االقتصادات النامية من
مليارات الدوالرات في صورة عوائد وفرص تنمية ضائعة .ونظرًا للنطاق
الواسع للمشكلة ،فإنه يلزم اتباع نهج شامل .وللحد من زيادة اجلرمية
البيئية ،يجب أن تشمل االستجابات نطا ًقا من التدابير القانونية،
وإنفاذ القانون والتشريعات واللوائح واإلدارة البيئية واالستراتيجيات
اخلاصة باملستهلكني وخفض الطلب وفرص السبل املعيشية البديلة.
واسعا بالعالقة بني املوارد البيئية
ويتطلب فهم الظاهرة تبصرًا
ً
املعرضة للخطر واستغاللها القانوني وغير القانوني ،والثغرات
باإلضافة إلى مدى اجلرائم التي ترتكب ومداها .وعادة ما يكون تضمني
جزءا ال يتجزأ من هذه الصورة والبد
املؤجج للصراعات
متويل التهديدات
ِّ
ً
من أخذه في االعتبار.
أنواعا عديدة
ومن الصعب تعريف اجلرمية البيئية نظرًا ألنها تتضمن
ً
من اجلرائم مختلفة الشدة .وتعد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
املنظمة عبر الوطنية ،والتي تعرِّف اجلرمية املنظمة عبر الوطنية
على أنها «أية جرمية كبرى ترتكب بواسطة ثالثة أشخاص أو أكثر
بهدف احلصول على عائد مادي” .وتكمن املشكلة في االعتماد على
هذا التعريف في أن تعريف «اجلرمية الكبرى» هي اجلرمية التي تكون
أقصى عقوبة لها هي السجن ملدة أربعة سنوات على األقل .لذلك،
هناك حاجة ملحة إلى تعريف محدد للجرمية البيئية ،يتم إنفاذه على
مدار سلسلة اجلرمية عبر الوطنية بالكامل ،لضمان الفهم املشترك
للمصطلحات.
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ﻓﻲ ﺧﻁﺭ:

ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ

 ۲ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻ
ﺭ ﺃﻣﺭ
۳
ﻟﻰ  billion US$ﻳﻛﻲ

۷ﺇ

ﺍﻧﻘﺭﺍﺽ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ

ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻻﺳﺗﻭﺍﺋﻳﺔ
ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻛﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ﺃﻟﻳﻔﺔ
ﻭﺃﻁﻌﻣﺔ ﻭﺃﺩﻭﻳﺔ ﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ

ﺍﻟ
ﻘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﺍ
ﻓ
ﻌ
ﺔ
Corruption

ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
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ﻗﻠﺔ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ

ﺍﻟﻣﺳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﺷﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ )ﺑﻌﻛﺱ
ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ(

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ

ﺍﻟﻣﺎﻓﻳﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ

ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ
Regional

 ۱۰ﺇﻟ
ﻰ۲

ﻓﻲ ﺧﻁﺭ:

ﻓﻲ ﺧﻁﺭ:

ﺻﺣﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ

ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ

۱۲
ﺇﻟﻰ
٤۸

ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺫﻫﺏ ،ﺍﻟﻣﺎﺱ ،ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻧﺎﺩﺭﺓ...

۱۳٥
ﻣﻠﻳﺎﺭ
ﺩ
ﻭ
ﻻﺭ

ﺍﻟﺳﺑﻝ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ(
ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ

ﻛﻲ
ﻳ

ﺃ
ﻣﺭ

ﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺭ ﺩﻭ
ﻣﻠﻳﺎ

ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
۱
ﺃﻣﺭﻳ
ﻛﻲ

ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ

ﺍﻷﺧﺷﺎﺏ

ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻥ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ:
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ )(ODA
GRID-Arendal and Zoï Environment Network, 2012.

الشكل رقم  1املدى التقديري لصور متعددة من اجلرمية العابرة حلدود الدولة.
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ﻏﺭﺏ ﻭﺳﻁ ﺍﻝ
ﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ
ﻣﺳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺟﺎﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ
ﺍﻻﺗﺟﺎﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ .ﻭﻳﺷﻣﻝ
ﺍﻷﺧﺷﺎﺏ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ ﻭﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ )ﻣﺛﻝ
ﺍﻟﻌﺎﺝ ﻭﻗﺭﻭﻥ ﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍء( ﻭﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ

ﺑﺎﺑﻭﺍ
ﻏﻳﻧﻳﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺻﻳﺩ ﺍﻷﺳﻣﺎﻙ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣُﺑﻠﻎ ﻋﻧﻪ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺗﻧﻅﻳﻡ

ﺑﺣﺭ ﺃﺭﺍﻓﻭﺭﺍ

ﺍﻻﺗﺟﺎﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ "ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ" ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻬﻳﺭﻭﻳﻥ
ﻭﺍﻟﻛﻭﻛﺎﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺑﺷﺭ

ﺃﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ

ﺑﻠﺩ ﺍﻟﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ
ﺑﻠﺩ ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ

ﺍﻳﺎﺑﺳﺔ
ﺟﻧﻭﺏ ﺷﺭﻕ ﺁﺳﻳﺎ

ﺑﻠﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻼﺗﺟﺎﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ "ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ"
ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻼﺗﺟﺎﺭ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ

ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻟﺻﻳﻥ

ﻣﻳﺎﻧﻣﺎﺭ

ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ
 2010ﺇﻟﻰ 2013؛ ﻣﻧﻅﻣﺔ  WWFﺃﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ ،ﻣﻭﻗﻊ ،Globaltimber.co.uk
ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ "ﻟﻸﺧﺷﺎﺏ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ" ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺧﺷﺑﻳﺔ ﻣﻥ
ﺑﻠﺩﺍﻥ ﻣﺧﺗﺎﺭﺓ ،ﻟﻌﺎﻡ 2007؛ ﻣﻧﻅﻣﺔ TRAFFIC؛ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻏﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ،ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻌﺎﻡ 2013؛ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻳﺷﻳﻐﺎﻥ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﺭ ﺑﺎﻟﺑﺷﺭ ،ﻣﻧﻅﻣﺔ " ،Greenpeaceﺍﻟﺳﻔﻳﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﻣﺔ" ،2010
ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻧﺎﺷﻳﻭﻧﺎﻝ ﺟﻳﻭﻏﺭﺍﻓﻳﻙ.

ﺍﻟﻬﻼﻝ
ﺍﻟﺫﻫﺑﻲ

ﺭﻭﺳﻳﺎ

ﻧﺎﻡ
ﻗﻁﺎﻉ ٍ

ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ،ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ
ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺷﺟﺎﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
ﻭﺍﻟﺗﻬﺭﻳﺏ

ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ

200

100

ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

ﺍﻻﺗﺟﺎﺭ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﻣﺔ

ﺷﺭﻕ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
ﻭﺳﻁ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

50

ﺍﻻﺗﺟﺎﺭ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ

30
23
12

20

ﺻﻳﺩ ﺍﻷﺳﻣﺎﻙ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ

ﺗﻬﺭﻳﺏ
ﺍﻷﺳﻠﺣﺔ ﺍﻟﺧﻔﻳﻔﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻏﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ،ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻷﻣﻡ  TRAFFIC،ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ :ﻣﻧﻅﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ،ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻧﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
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ﺍﻟﺑﺣﺭ
ﺍﻻﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

ﻏﺭﺏ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺟﻧﻭﺏ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

ﻏﺭﺏ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
ﻭﺳﻁ
ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻷﻁﺳﻲ

ﺑﺣ
ﺑﻳﺭ

ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ

ﺣﺭ
ﺭﻳﻧﻎ

وتعتبر التشريعات املتعلقة باجلرائم البيئية متخلفة في الكثير من
البلدان .وعادة ما تتعامل إرشادات إصدار األحكام مع اجلرائم البسيطة،
وال تعكس الطبيعة اخلطيرة للجرمية املنظمة وتعقيدها وآثارها على
البيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان واجملتمعات احمللية أو
السكان .وهي ال تأخذ في اعتبارها مدى خسارة املوارد أو غسيل األموال
أو التهديد ألمن الدولة الذي تنطوي عليه .وتوجد بالفعل قوانني قائمة
في معظم البلدان للتعامل مع هذه اجلرائم اخلطيرة ،ولكن هناك نقص
كبير في الوعي بأن اجلرائم البيئية عادة ما تندرج حتت فئات أخرى من
اخملالفات األكثر جسامة .وعادة ما تطبِّق احملكمة القوانني اخلاطئة ،مثل
تلك التي تتعلق باخملالفات البيئية اخلالصة ،بدال ً من القوانني التي تتناول
املشاركة في اجلرمية املنظمة والتهرب الضريبي والعنف والتهريب وحتى
متويل اجلماعات املسلحة غير التابعة للدولة.

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺍﻷﻧﺩﻳﺯ

ﺍﻷﻣﺎﺯﻭﻥ

ﺟﻧﻭﺏ
ﻏﺭﺏ ﺍﻷﻁﻠﺳﻲ

وبذلك ،يؤدي نقص املعلومات املتعلقة بدور اجلرمية البيئية في متويل
التهديدات ،متويل الشبكات اإلجرامية واجلماعات املسلحة غير التابعة
للدولة وتشمل امليليشيات واملتطرفني واإلرهاب ،مما يؤدي إلى أحكام
تافهة ال تتجاوز غرامات قليلة وتؤدي أحيانًا إلى أحكام بالسجن ملدد
قصيرة .وكثيرًا ما تؤدي عدم كفاية التحقيقات في دور الشبكات
ال
في اجلرمية البيئية ،والتي متثل في العديد من احلاالت العملية متوي ً
للتهديدات ،إلى فشل املالحقة القضائية .وتستغل اجلرمية املنظمة هذه
الفجوة بشدة الستنزاف املوارد الطبيعية وتوسعة قطاعات نشاطها
غير املشروع واملساهمة في الصراعات دون مخاطر تذكر .كما توفر
اخملاطر القليلة للتجارة غير املشروعة في منتجات احلياة البرية أو الغابات
مالذًا آمنًا أو سبيال ً إلخفاء املغتربني لتمويلهم للجماعات املتطرفة.
وخالل العقد املاضي حذرت اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات
والنباتات البرية املهددة باالنقراض واإلنتربول ومكتب األمم املتحدة
املعني باخملدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة من ارتفاع معدل
تعقيدا
اجلرمية البيئية املنظمة عبر الوطنية .وقد لوحظت طرق أكثر
ً
تقدما
أكثر
الستخالص املوارد بصورة غير قانونية باإلضافة إلى طرق
ً
الشكل رقم  2عدد التعامالت في احلياة البرية والنباتات املسجلة في
اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض
17

لغسيل كل من املوارد املستخلصة بصورة غير قانونيّة وعوائد التجارة
غير املشروعة 9،وباإلضافة إلى ذلك ،فإن اجلرمية املنظمة التي تشارك
في اخملدرات والتهريب والعنف والقتل والفساد تقوض أمن اإلنسان
وأمن الدولة .وينجذب اجلناة من القطاعات اجلنائية األخرى إلى اجلرمية
البيئية نظرًا ملزيج من األرباح املرتفعة وانخفاض احتمال اإلمساك
بهم وإدانتهم .وينطبق هذا بصفة خاصة على األنشطة العابرة حلدود
10
ٍ
موجود حتى اآلن.
الدول ،حيث الزال إنفاذ القانون يكاد يكون غير

االستوائية  %15-10من االنبعاثات العاملية ،وما يقرب من  %90-50من
قطع األخشاب غير قانوني في البلدان االستوائية الرئيسية -14مما ميثل
تهديدات مباشرة خملططات وبرامج خفض االنبعاثات مثل مبادرة خفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج ( )REDDوتدهور الغابات واملبادرة
املعززة خلفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
( )REDD+ومبادرة األمم املتحدة للتعاون في مجال خفض االنبعاثات
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية ()UN REDD

وقد مت التعبير عن مخاوف كبيرة تتعلق مبصايد األسماك غير املشروعة
مبحاذاة سواحل غرب أفريقيا وأثرها على الصيّادين احملليني .وتبلغ قيمة
الصيد غير القانوني وغير املبلغ عنه وغير اخلاضع للتنظيم في
محاذاة شواطئ غرب أفريقيا ،والذي يشكل ما بني نصف وثلث ما يتم
اصطياده 1.3 ،مليار دوالر أمريكي سنويًا 11.وقد سبق مناقشة مصايد
12
األسماك غير القانونية بالنسبة للصومال ،مع ارتباطها بالقرصنة.
وتشكل مثل هذه املصايد خسارة للعوائد بالنسبة للدول .وقد شكل
الصيد غير القانوني وغير املبلغ عنه وغير اخلاضع للتنظيم قبالة
سواحل السنغال خسارة تبلغ حوالي  300مليون دوالر أمريكي في
13
 ،2012وهو ما ميثل  2في املائة من إجمالي الناجت احمللي.

كما يهدد االرتفاع الكبير للجرمية البيئية املنظمة العابرة للحدود الدولية
أيضا من خالل تيسير ونشر
ومدى هذه اجلرمية األمن اإلنساني وأمن الدولة ً
الفساد املتواطئ مع اجلرمية .وتسبب خسارة العوائد للتنمية االقتصادية
في العديد من البلدان ،والذي يؤثر على األمن الغذائي وتلف البيئة
واألنظمة اإليكولوجية احليوية للخدمات التي تقدمها للسكان احملليني،
أضرارًا كبيرة للبلدان النامية ،نظرًا ألن النصيب األكبر من العوائد يترك
البلدان أو يذهب إلى مالذات ضريبية أو إلى أفراد أجانب.

ومما هو أكثر إثارة للقلق األثر الذي يسببه قطع األخشاب غير القانوني
ّ
على االنبعاثات الكربونية وخسارة العوائد .ومتثل إزالة الغابات

18

مدى اجلرمية البيئية

يعتبــر األثــر االقتصــادي خلســارة املــوارد والعائــدات النــاجت عــن اجلرميــة البيئية
أثــرًا كبيــرًا  -وبخاصــة بالنســبة لقطــع األشــجار غيــر القانونــي ومصايد
األســماك  -ورمبــا يبلــغ نفــس قيمة املســاعدات التنمويــة الرســمية والتي
تبلــغ حوالــي  135مليــار دوالر أمريكــي أو تزيــد عليهــا.

اجلدول رقم  :1الصور اخملتلفة للجرمية البيئية ومداها املتوقع تقريبًا ،توجد شكوك كبيرة تتعلق بدقة التقديرات.

16

اجلرمية البيئية

اخلسارة السنوية للموارد (دوالر أمريكي) املصدر أو املراجع

قطع األشجار غير املشروع واالجتار فيها

 100-30مليار

برنامج األمم املتحدة للبيئة/اإلنتربول  %30-10( 2012من التجارة
العاملية)؛ منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي 2012

مصايد األسماك غير املشروعة

 30-11مليار

منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي 2012؛ MRAG
 %32-12( og UBC 2008من التجارة العاملية)

استخراج املعادن/التعدين واالجتار فيها
بصورة غير مشروعة

 48-12مليار

الدائرة العاملية للمعلومات في مجال الغابات؛ التقييم العاملي 2012
( ُقيِّم مبقدار  %4-1فقط لكل صناعة من إجمالي التجارة العاملية)

التجارة غير املشروعة في النفايات
اخلطيرة والتخلص منها

 12-10مليار

الواليات املتحدة 2000؛ التقييم العاملي 2012

االجتار غير القانوني والصيد لألحياء
البرية والنباتات

 23-7مليار

وايلر وشيخ 2008؛ الدائرة العاملية للمعلومات في مجال الغابات
2011؛ منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي 2012

مجموع اجلرائم البيئية واخلسارة من
البلدان النامية بصفة أساسية.

سالب -70سالب  213مليار

املساعدة التنموية الرسمية (تقديرات
عام )2013

 135مليار تقريبًا
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االجتار في منتجات احلياة البرية

ُدر االجتار غير القانوني باألحياء البرية من قِبل مصادر متعددة بحوالي  23-7مليار
ق ِّ
17
دوالر سنويًا ،وهو ينطوي على نطاق واسع من السالالت والتي تشمل احلشرات
والزواحف والبرمائيات واألسماك والثدييات .وهو يتعلق بالعينات احلية وامليتة أو
منتجاتها .تُستخدم العينات واملنتجات في املستحضرات الصيدالنية أو كزخارف
أو ألغراض تتعلق بالطب التقليدي .كما تُعتبر جتارة احليوانات األليفة بني الدول في
األسماك االستوائية والزواحف أحد املستفيدين الرئيسيني من احلصاد والتجارة غير
القانونيني .ويشمل احلصاد والتجارة غير املشروعني العديد من األصناف مثل الغوريال
والشمبانزي والفيلة والنمور ووحيد القرن والظباء التبتية والدببة والشعاب املرجانية
والطيور والبنغول والزواحف ،وسمك احلفش للحصول على الكافيار األسود .وجميع
هذه األصناف مرتفعة القيمة ليس في السوق السوداء فحسب ،ولكن قيمتها تزيد
بالنسبة لالقتصادات الوطنية إذا متت إدارتها بصورة مستدامة .وتعمل اجلرمية البيئية،
وبيئيا
تهديدا اقتصاديًا
طبقًا لتعريفها ،خارج اللوائح واإلدارة احلكومية ،وبذلك متثل
ً
ً
نسبيا في املاضي.
قليل
اهتماما
يلق إال
أمنيا لم
تهديدا
وأخيرًا وليس آخرًا
ً
َ
ً
ً
ً
ً
وطبقا لتقديرات اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية
ً
املهددة باالنقراض فإن التجارة الدولية في األحياء البرية تشمل ،سنويًا،
مئات املاليني من عينات النباتات واحليوانات .وتتنوع التجارة ،من احليوانات
والنباتات احلية إلى مصفوفة واسعة من منتجات احلياة البرية املستقاة
منها ،ومنتجات اجللود الغريبة ،واآلالت املوسيقية اخلشبية واألخشاب
والتحف السياحية واألدوية.

ويعتبر مستوى استغالل بعض أنواع احليوانات والنباتات عاليًا ،وميكن أن
تتسبب التجارة فيها ،باإلضافة إلى عوامل أخرى ،مثل فقدان املوئل ،في
خفض أعدادها بشدة بل وفي جعل بعض السالالت تقترب من االنقراض.
وهناك العديد من سالالت احلياة البرية غير املعرضة للخطر ،ولكن وجود
هاما حلماية هذه املوارد في
اتفاق لضمان استدامة التجارة يعد أمرًا
ً
املستقبل.
ونظرًا ألن التجارة في احليوانات البرية والنباتات تتخطي احلدود بني
البلدان ،فإن جهود تنظيمها تتطلب تعاونًا دوليًا حلماية بعض األنواع
من االستغالل املفرط .وتساعد اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات
والنباتات البرية املهددة باالنقراض ،بالتعاون مع الدول ،على توفير درجات
مختلفة من احلماية ألكثر من  3٥٫000نوع من احليوانات والنباتات سواء
كان االجتار فيها يتم في صورة عينات حية أو فراء معاطف أو أعشاب
جافة .كما تنظم اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية
املهددة باالنقراض التجارة في املزيد من األنواع البحرية في أعقاب مؤمتر
الدول األطراف رقم .16
تهديدا كبيرًا ألعداد
كما ميثل صيد احليوانات البرية بغرض أكل حلومها
ً
احلياة البرية على مدار العالم ،مبا في ذلك املناطق احملمية.

كما أن هناك أعدادًا كبيرة من األنواع الشهيرة مثل وحيد القرن والنمور
والقردة العليا والفيلة ،من بني أنواع أخرى كثيرة ،تقع ضحية للتجارة غير
أيضا بكثافة،
املشروعة .ولكن العديد من األنواع األخرى يتم صيدها
ً
مثل الغوناق في األرجنتني وشيلي ،وظباء سيغا في كازاخستان،
حيث انخفضت األعداد بشدة في أعقاب انهيار االحتاد السوفياتي
18
بأكثر من .%95
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ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻳﻣﻭ
ﻏﺭﺍﻓﻳﺔ

ﺭﺩ ﻓﻌﻝ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻠﺣﻭﻡ ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ

ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺧﺷﺎﺏ
ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻥ

ﺍﺳﺗﺧﻼﺹ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ
ﺍﻷﺣﻔﻭﺭﻱ
ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﺍﻟﻣﺎﺋﻳﺔ
ﺑﻧﺎء ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ

ﺗﺭﻛﻳﺯ ﺍﻟﻌﻣّﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺋﻝ
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺣﺭﺏ
ﺿﻌﻑ
ﺍﻟﺣﻛﻡ

ﺇﻋﺎﺷﺔ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ

ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ
ﺍﻟﺻﻳﺩ

ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ
ﺃﻭ ﺿﻌﻔﻬﺎ

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﺣﺔ
ﺍﻟﻧﺎﺭﻳﺔ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺣﺻﺎﺩ

ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﺍﻟﺻﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺻﻳﺩ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ

ﻗﻠﺔ ﻣﺯﺍﺭﻉ
ﺍﻟﻠﺣﻭﻡ

ﻗﻠﺔ ﺇﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﻠﺣﻭﻡ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺋﻝ

ﺍﻟﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ

ﺻﻳﺩ ﺍﻟﻠﺣﻭﻡ ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺗﻬﺩﻳﺩ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ

ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﺑﺩﺍﺋﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ

ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺭﻳﺩﻣﻭﻧﺩ ﻭﺁﺧﺭﻭﻥ ،ﻭﺻﻑ ﺍﺕ ﻟﻠﺑﻘﺎء :ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺣﻭﻡ ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ،
ﺗﻘﺭﻳﺭ  WSPAﻋﺎﻡ 2006

الشكل رقم  :3تنطوي جتارة اللحوم البرية غير املشروعة على سلسلة من العوامل االجتماعية واالقتصادية الضمنية ،ولكنها تؤدي ،مع ارتفاع
الكثافة السكانية ،إلى استنزاف أنواع احلياة البرية احمللية ويزداد حدوث ذلك داخل املناطق احملمية.

24

ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻇﺒﺎﺀ ﺳﻴﻐﺎ
ﺭﻭﺳﻴﺎ

ﺍﻷﻭﺭﺍﻝ

ﺑﻴﺘﺒﺎﻙ-ﺩﺍﻻ

ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ

ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﻫﻀﺒﺔ ﺍﺳﺘﺠﻮﺭﺕ

ﺭﻭﺳﻴﺎ

ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ

ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻇﺒﺎﺀ ﺳﻴﻐﺎ

ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺑﻠﻘﺎﺵ

ﺑﺤﺮ ﺍﻷﺭﺍﻝ
ﺑﺤﺮ ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﺍﻟﺼﲔ

ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ )ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺻﻴﻔﹰﺎ ﻭﺍﳉﻨﻮﺏ
ﺷﺘﺎ ﹰﺀ(
ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻨﻈﻤﺔ  ACBK, 2011; WWFﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ,ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﳌﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،WCMC-ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﶈﻤﻲ؛
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ MAB

Caspian
Sea

ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎﻥ

ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ

ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

ﺇﻳﺮﺍﻥ

الشكل رقم  :4يتم اصطياد ظباء السيغا منذ عصور ما قبل التاريخ ،وال يزال الصيد غير املشروع اليوم ميثل التهديد األساسي لهذه األنواع املهددة
ٍ
عقد واحد .وفي حني أن بعض جتمعات ظباء السيغا آخذة
بشدة .وفي أعقاب انهيار االحتاد السوفياتي ،تهاوت أعداد ظباء السيغا بأكثر من  %95خالل
في االستقرار ،إال أن هناك ثالثة جتمعات في حالة مزرية (وهي جتمعات شمال غرب ما قبل قزوين واألورال وهضبة استجورت).
25

26

وميكن مالحظة تأثير الطرق والتوسع الزراعي واملاشية ،جنبًا إلى
جنب مع زيادة الصيد غير املشروع في أمريكا اجلنوبية ،مثل اإلبليات
البرية في السهوب والصحارى وسفوح األنديز في األرجنتني
وشيلي .وقد فقدت حيوانات الالما الغوناق ()Lama guanicoe
والفيكوناس (من أنواع الالما  75-40 )Vicugna vicugnaفي
املائة من نطاقها ،وانخفضت أعدادها بنسبة  90في املائة على
األقل على مدار القرون األخيرة (كاجال ;1991 ،فرانكلني وآخرون،
 .)1997وال يوجد سوى نسبة ضئيلة ،رمبا تقل عن  3في املائة من
الغوناق وحوالي  34في املائة من الفيكوناس في املناطق احملمية
(دوناديو وبوسكيرك .)2006 ،كما أن هذه األنواع تتجنب املناطق
التي تتوسع فيها املاشية وقد تعرضت للصيد غير املشروع بشدة.

املصدر :ج .ل .كايال  .1991نهج متكامل إلدارة اإلبليات البرية في األرجنتني .منشور
في :م .أ .ماريس ود .ج .شميدلي (محررّان) ،تاريخ الثدييات في أمريكا اجلنوبية وتنوعها
البيولوجي واحلفاظ عليها .مطبوعات جامعة أوكالهوما ،إي نورمان ،وس .و .دوناديو
 .2006سلوك جتمعات الغوناق والفيكوناس في مناطق غرب األرجنتني في ظل وجود
أو عدم وجود الصيد غير املشروع .احلفاظ البيولوجي  145-139 :127و .ل.فرانكلني وف.
باس وسي .ف .بوناسياك وسي .كونازّا ون .سوتو  .1997جهود إدارة الغوناق الباتاغوني
لالستخدام املستدام في األنظمة الزراعية املعتمدة على الرعي في جنوب تشيلي.
مجتمع األحياء البرية ،النشرة رقم 73-65 :25
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التجارة غير املشروعة في القردة العليا

يتمثل التهديد األساسي الذي يواجه القردة العليا في فقدان املوئل.
ولكن االجتار بالقردة العليا يتم بصورة غير مشروعة بطرق مختلفة .وفي
الكثير من احلاالت يكون صيد احليوانات البرية انتهازيًا :حيث يصطاد
املزارعون القردة صغار السن بعد قتل األم أثناء هجوم على احملاصيل أو
يطلق صائدو اللحوم البرية النار على البالغني أو يوقعونهم في الشراك
للحصول على حلومها ثم يتم جمع الصغار لبيعها .ويستهدف وكالء
التجارة املنظمة غير املشروعة القردة العليا باطراد كجزء من جتارة أكثر
تعقيدا ومنهجية بكثير .ويستخدمون الشبكات اإلجرامية العابرة حلدود
ً
الدول إلمداد أسواق متعددة ،تشمل صناعة الترفيه السياحي وحدائق
احليوان سيئة السمعة واألغنياء الذين يريدون حيوانات أليفة غير مألوفة
كرمز لعلو مكانتهم .وتستخدم القردة العليا جلذب السائحني إلى املرافق
الترفيهية مثل املالهي والسيرك .وهي تستخدم حتى في التقاط الصور
مع السائحني على شواطئ البحر املتوسط وفي مباريات املالكمة في
متنزهات السفاري اآلسيوية.
وتشير التقديرات األكثر حتفظًا إلى انتشار التجارة غير املشروعة في
القردة العليا على نطاق واسع .وفيما بني عامي  2005إلى  ،2011مت
توثيق فقدان  643شمبانزي و 48بابون و 98غوريلال و 1019إنسان غاب
من احلياة البرية من خالل األنشطة غير املشروعة .وهذه األعداد مبنية
بلدا أفريقيًا
على املصادرات ومعدالت وصول األيتام إلى املالجئ في ً 12
ومراكز إعادة التأهيل في إندونيسيا ،وتقارير اخلبراء وحلوم القردة العليا
وبناء
وأجزاء جسدها املصادرة من املشاركني في التجارة غير املشروعة.
ً
على االستقراءات ،يحتمل أن يصل عدد القردة العليا البرية املفقودة إلى
 2٢٫218فيما بني عامي  2005و 2011ارتباطًا بالتجارة غير املشروعة ،وميثل
الشمبانزي نسبة  64في املائة من هذه األرقام .وميكن أن تؤدي اخلسارة
السنوية املتوسطة والتي تبلغ  ٢٫972من القردة العليا إلى عواقب وخيمة
على التنوع البيولوجي للمناطق الرئيسية ،بالنظر إلى الدور الهام الذي
تلعبه القردة العليا في احلفاظ على األنظمة اإليكولوجية الصحية .ومن
املؤسف أن جهود إنفاذ القانون تتخلف عن معدالت التجارة غير املشروعة.
ولم يتم إلقاء القبض على أحد فيما يتعلق بتجارة القردة العليا سوى في
 27حالة في أفريقيا وآسيا ما بني  2005و ،2011وربع هذه احلاالت املقبوض
عليها لم تصل إلى املالحقة القضائية.
وتتفاوت أسعار القردة العليا بشدة .فيمكن أن يبيع الصياد شمبانزي
حي بسعر يتراوح بني  100-50دوالر أمريكي ،بينما ميكن أن يعيد الوسيط
بيع نفس الشمبانزي بزيادة قد تصل إلى  400في املائة .وميكن أن يجلب
إنسان الغاب  ١٫000دوالر أمريكي عند بيعه ،وذكرت التقارير أن الغوريلالت
التي بيعت إلى حديقة حيوان في ماليزيا بطريقة غير مشروعة وصل
ثمن ك ٍ
ل منها إلى  .400٫000ولكن مثل هذه األسعار تعتبر نادرة للغاية،
والصياد الذي يصطاد عينة حية قد يخسرها نتيجة جراحها ،أو املرض
أو الضغط أو تصادر إذا مت اإلمساك بالصياد .وفي أفضل احلاالت ،قد ال
يكسب الصيادون الفعليون سوى نسبة ضئيلة من سعر البيع النهائي
19
بالنسبة للقردة العليا.
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العاج

يقدر برنامج رصد القتل غير املشروع للفيلة التابع التفاقية التجارة
الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض (CITES-
 20)MIKEوالتحليالت التالية أن هناك  1٥٫000فيال ً جرى قتله بصورة
موقعا في عام
غير مشروعة في مواقع مشروع الرصد البالغ عددها 42
ً
 .2012ويبني نظام معلومات جتارة الفيلة ( ،)ETISوالذي تديره منظمة
 21TRAFFICأن الوزن اإلجمالي لكميات العاج املصادرة وأعدادها (أكثر من
 500كيلو غرام) في عام  2013قد جتاوزا أي عام سابق في بيانات نظام
معلومات جتارة الفيلة ،وتعكس تلك الزيادة إما جهود إنفاذ القانون أو زيادة
في التجارة .وبالنسبة لفيل الغابات ،تشير التقديرات إلى انخفاض أعداده
بنسبة  %62تقريبًا بني عامي  2002و 222011ومن املتوقع أن يتراوح عدد
الفيلة التي قتلت في أفريقيا بني  2٥٫000-22فيل سنويًا 23.وتقدر أعداد
24
الفيلة بنحو  650٫000-420٫000فيل.
وإذا افترضنا أن  2٥٫000-22فيال ً تقتل سنويًا ،ومع افتراض  1.8ناب لكل
غراما (ما يقرب من  10كيلو غرام لكل
فيل وأن وزن الناب يبلغ  5.5كيلو
ً
فيل) وسعر  750دوالر أمريكي/كيلو غرام 25للعاج اخلام في آسيا فإن
تقدر فعليا ً في شوارع آسيا
أسعار العاج الذي مت اصطياده في أفريقيا
ّ
بحوالي  188-165مليون دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى العاج املستمد من
26
مصادر آسيوية .وقد انخفضت القيمة عن ذلك في بعض احلاالت.
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الشكل رقم  :5يؤثر االجتار غير القانوني باألحياء البرية على أعداد األنواع.
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ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

۰

قرون وحيد القرن

تتم نحو  %94من أنشطة صيد وحيد القرن غير املشروعة في زميبابوي
وجنوب أفريقيا ،واللتان لديهما أكبر األعداد املتبقية بفارق كبير ،وقد
ارتفعت األعداد بصورة كبيرة مما ميكن أن يكون أقل من  50في عام  2007إلى
ّ
أكثر من  1000من حيوانات وحيد القرن مت اصطيادها بطرق غير مشروعة
ّ
في عام  ،2013مبشاركة اجلرمية املنظمة .وكانت أعداد وحيد القرن األسود
واألبيض تبلغ ما يقرب من  ٤٫800و 20٫100على الترتيب في عام ،2010
27
وبلغ عدد الكركدن وحيد القرن اآلسيوي مما يقرب من  ٣٫600فرد.
وقد قتلت اجلماعات االنفصالية في الثمانينيات والتسعينيات جميع
28
حيوانات الكركدن وحيد القرن في متنزهني هنديني ،الوخوا وماناس.
وفيما بني عامي  1994و ،2000زادت أعداد وحيد القرن في نيبال من 466
إلى  544فرد .وانخفضت األعداد أثناء احلرب التي تلت تلك احلقبة إلى 372
وقدرت بنحو  446فردا ً في ثالث مناطق محمية في تيراي
في عام ،2005
ِّ
بنيبال في عام  2006.29وفي املقابل ،فقد اندثرت حيوانات وحيد القرن
تقريبًا في منطقة متنزه بارديا الوطني الواقعة حتت السيطرة املاوية
في نيبال أثناء احلرب التي جرت هناك في األلفينيات .وقد نصت اتفاقات
السالم على إزالة الدوريات العسكرية في املتنزه كأحد شروط مفاوضات
السالم على مراحل متعددة 30.وهنا ،انخفضت أعداد احليوانات من حوالي
( 67منها ُ 18عرِف أنها ماتت بفعل الصيد غير املشروع واملوت الطبيعي
عام  )2000إلى حوالي  22متبقية عام  2008.31وقد اختفت حيوانات وحيد
متاما من العديد من البلدان األفريقية واآلسيوية في السنوات
القرن
ً
األخيرة ،رغم أن إجمالي أعداد وحيد القرن في أفريقيا آخذة في الزيادة .وقد
مت إطالق النار على آخر حيوان من وحيد القرن في موزمبيق في عام .2013
وطبقا للتقارير اإلعالمية فقد اتهم أحد حراس الغابات من ذوي الرواتب
ً
32
الضعيفة باقتياد الصيادين إلى املوقع مقابل رشوة قدرها  80دوالرًا.
جيدا ويتلقون
ورغم أن احلادث لم يتم تأكيده ،إال أن وجود حراس مدربني
ً
حاسما في حماية اخلط األمامي بغض النظر عن
رواتب جيدة يعد أمرًا
ً

االتفاقيات والنوايا الدولية .وتقدر القيمة النهائية لقرون حيوانات وحيد
القرن التي مت اصطيادها بطرق غير مشروعة العام املاضي بحوالي -63.8
 192مليون دوالر أمريكي ،وتقل القيمة كثيرًا على اخلطوط األمامية
للصيد غير القانوني.
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ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﺻﻳﺩ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻓﻌّﺎﻟﺔ،
ﺍﻟﺻﻳﺩ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻧﺣﺳﺎﺭ
ﺍﻟﺻﻳﺩ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ،
ﺍﻧﺣﺳﺎﺭ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ،ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻳﺩﺍﻥ ،ﻛﺭﻳﺳﺗﻳﺎﻥ ﻧﻳﻠﻣﺎﻥ ،ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔGRIDA/Ardenal-
ﺍﻟﺧﺭﻳﻁﺔ :ﻓﻳﻠﻳﺏ ﺭﻳﻛﺎﺳﻭﻳﺗﺵ

۰

۱۰۰ ٥۰

الشكل رقم  :6تعرضت حيوانات وحيد القرن للصيد اجلائر أثناء احلرب
في نيبال منذ أوائل األلفينيات وحتى منتصفها ،وقد نتج عن هذا آثار
33
كارثية مثل ما حدث في متنزه بارديا الوطني.
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الصيد غير املشروع للنمور

تصنف النمور (أو ساللة الببر) ،والتي بقي منها ست أنواع فرعية
ّ
تشمل النمر السيبيري ،على أنها مهددة باالنقراض وفق اتفاقية التجارة
الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض .وهي تسكن
38

غابات الصنوبر السبخة في سيبيريا ،باإلضافة إلى املناطق العشبية،
واألدغال واألحراش في آسيا .ويقدر تعدادها في البرية عامليًا بعدد يتراوح
بني  ٣٫000إلى  ٣٫900فرد ،بانخفاض من حوالي  100٫000في بداية
القرن العشرين.

احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض .وقد أغلق احلظر الذي
فرضته الصني عام  1993صناعة قانونية هامة في عظام النمور واألدوية
املصنوعة من عظام النمور .ولكن ،الطلب ازداد على منتجات النمور من
أصول أخرى تشمل نيبال والصني ،باإلضافة إلى النمور السيبيرية .وقد
أدى الصيد غير املشروع إلى انخفاض حاد في أعداد النمور وانقراض 3
من أصل  9أنواع فرعية .وفي الوقت احلالي توجد النمور في بنغالديش
وبوتان وكمبوديا والصني والهند وإندونيسيا والوس وماليزيا وميامنار
ونيبال وروسيا وفيتنام وتايالند.
وقد حدث االنخفاض نتيجة فقدان املوئل ،والصيد غير املشروع
الستخدامها في األدوية التقليدية .وحتى وقتنا هذا ،ال يوجد دليل على
أن منتجات النمور لها أي فائدة دوائية ،وميثل استخدامها ضربًا من
اخلرافات واملعتقدات ،حتى أن معظم منتجات «النمور» ال حتتوي على
أية منتجات من النمور على اإلطالق .ويعتقد ،من بني أشياء أخرى ،أنها
تشفي آالم املفاصل والظهر والشلل والتشنجات العضلية ،باإلضافة
إلى توفير حماية قوية .وال متتلك أعضاء النمور أية خصائص دوائية
مثبتة علميًا .وتتفاوت األسعار املبلغ عنها بشدة ،من أسعار اجلملة
يدعيه البعض من
التي تبلغ حوالي  ٦٫000-٤٫000دوالر أمريكي إلى ما ّ
وصولها إلى  30٫000-20٫000دوالر أمريكي .وميكن أن يتراوح سعر البيع
للمنتجات املصنوعة من عظام منر برّي واحد مت اصطياده بني -١٫250
 ٣٫750دوالر أمريكي لكل كيلو غرام ،مبتوسط  20كيلو غرام من العظام
لكل منر 35.ومن األسعار األخرى التي ذكرت  400-370دوالر أمريكي لكل
كيلو غرام واحد من عظام النمر ،وحوالي  200دوالر أمريكي للعينني
(والتي يعتقد خطأ ً أنها تقاوم الصرع واملالريا) .وميكن أن يصل ثمن كيلو
غرام واحد من مسحوق عظام النمر (والذي يعتقد خطأ ً أنه مناسب
لعالج القرحة والروماتيزم والتيفوئيد) إلى أكثر من  ٣٫000دوالر أمريكي.
وتقدر أسعار مساحيق العظام بوجه عام بني  370-140دوالر أمريكي
ّ
36
طبقا حلجم العظام.
ً
وقد كشفت االستبيانات التي أجريت على  1880شخصا ً من إجمالي
سكان ست مدن صينية عام  37 2007أن  %43من املستجيبني استهلكوا
عم أنها حتتوي على أجزاء من النمر .ومن بني
بعض املنتجات التي ز ُ َ
املستجيبني كان  %88يعرفون أن بيع أو شراء منتجات النمور غير قانوني.
وقد استخدم الناس من جميع فئات الدخل ضمادات من عظام النمر،
في حني كان الطلب األكبر من قبل املستهلكني من كبار السن والنساء.
ٍ
ضماد
ولكن ،من بني سبعة أنواع من الضمادات مت اختبارها ،لم يحتوِ أي
منها على أي أثر لعظام النمر 38.ولم يعثر االستبيان الذي أجري في
 2006-2005على  518متجرًا لألدوية التقليدية في الصني على أية
39
ضمادات تذكر أجزاء النمور ضمن مكوناتها.

وقد سجلت الصني ،بني عامي  1990و ،1992تصدير  27مليون وحدة
منتجات النمور 34.وفي عام  ،1993حظرت الصني جتارتها الداخلية في
عظام النمور ومشتقاتها للمساعدة في تطبيق احلظر الدولي على
صيد النمور الساري بالفعل مبوجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع

فعالة إلنفاذ القانون
عبر اجملتمع الدولي بقوة عن احلاجة إلى إجراءات ّ
وقد ّ
قمة النمور العاملية في سانت بطرسبرج عام
وفي
النمور.
جرائم
ضد
ّ
 ،2010أيّد زعماء من بلدان نطاق النمور الـ  13برنامج تعافي النمور
العاملي ،وهو عبارة عن خطة عمل ملضاعفة أعداد النمور بحلول عام
 ،2022وتقوية احملميات وتضييق اخلناق على الصيادين غير القانونيني
44
قدم
وتوفير حوافز مالية للحفاظ على ازدهار أعداد النمور .وقد ّ
اإلنتربول والدول األعضاء توصيات حلماية السالالت .ولكن حماية النمر
تتطلب ما هو أبعد من اجلهود الدولية .فاحلماية على اخلط األمامي
ثم،
ووعي املستهلكني وبخاصة حماية املوائل تعد أمورًا أساسية .ومن ّ
واسعا لضمان بقاء النمور .وبالنسبة لبعض
نهجا
فسوف يتطلب األمر
ً
ً
التجمعات ،يعتبر الوضع حادا ً إلى درجة جتعل حماية اخلط األمامي
حاسمة ومطلوبة على وجه السرعة.
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الصيد غير املشروع لسمك احلفش في شمال قزوين

منذ عام  ،1998تخضع التجارة الدولية في جميع أنواع سمك احلفش
للتنظيم مبوجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية
املهددة باالنقراض نظرًا خملاوف حول أثر احلصاد غير املستدام والتجارة غير
املشروعة على أعداد سمك احلفش في البرية .وقد أصبح املوقف في بحر
مقلقا باألخص بعد انهيار
قزوين ،حيث ينتج معظم الكافيار في العالم،
ً
االحتاد السوفيتي ،والذي أدى إلى انهيار أنظمة اإلدارة والرقابة القائمة
جتمعات األرصدة السمكية التي تعيش في
من الناحية العملية .وتوجد ّ
نصف الكرة األرضية الشمالي في شبكات األنهار الكبيرة ،والبحيرات
واملياه الساحلية والبحار الداخلية في شتى أنحاء أذربيجان وبلغاريا
والصني واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وكازاخستان ورومانيا واالحتاد
الروسي وتركمانستان وتركيا وأوكرانيا وغيرها من البلدان األوروبية وفي
شمال أمريكا .وبالنسبة للناس في شتى أنحاء العالم ،يعتبر الكافيار ،أي
بيض سمك احلفش غير اخملصب ،من األطعمة الشهية .وبالنسبة لكثير
هاما للدخل والتوظيف ،باإلضافة
من الدول ،يعتبر سمك احلفش مصدرًا ً
هاما من إمدادات الغذاء احمللية .وتعرِّض االجتاهات احلالية
إلى كونه عنصرًا ً
من احلصاد غير املشروع والتجارة غير املشروعة جميع هذه املنافع للخطر.
ويحتوي بحر قزوين وبحر آزوف على أكثر من  %90من أرصدة سمك احلفش
في العالم .ويعتبر سمك احلفش من بني أهم املوارد البرية القيّمة في
العالم 41.وتتضمن األرصدة التجارية في حوض بحر قزوين سمك
احلفش الروسي ( )Acipenser gueldenstaedtiiوالفارسي (Acipenser
 ،)persicusوسمك احلفش النجمي ( )Acipenser stellatusوالبيلوغا
( )Huso husoوالستيرليت ()Acipenser ruthenus؛ وفي حوض بحر آزوف
 سمك احلفش النجمي والبيلوغا وسمك احلفش الروسي  -وهي متثل في42
مجموعها  11نوع من أسماك احلفش.

دراسة حالة

الصيد غير املشروع لسمك احلفش
في داغستان
في روسيا ،وصل صيد الصيد غير املشروع في جمهورية داغستان
إلى نسب غير مسبوقة ،وتشارك نسبة كبيرة من سكان
السواحل في هذا النشاط ،ويتضمن ذلك املشاركة بطرق تنطوي
على الفساد.
وعادة ما يتم الصيد غير املشروع بواسطة أفراد يركبون قوارب
صيد بخارية مزودة مبحركات .ويبلغ «الدخل» الشهري للشرطة
احمللية ومفتشي األسماك من الرشوة ما يقدر بنحو  800دوالر
أمريكي لكل قارب بخاري .ويقوم «سيّد» ما بجمع حصيلة الصيد،
ويتحكم في الصيد البحري الساحلي ومعاجلة األسماك.
ولكن أكثر أنواع الصيد غير املشروع ضررًا هو الصيد «التجاري»
باستخدام سفن الصيد.
في املتوسط ،تدر حصيلة صيد واحد غير مشروع نحو 170٫000
روبل ( 5٫000دوالر أمريكي) من األرباح .ويعتبر هذا مستوى مرتفع
للغاية من الدخل في داغستان ،والتي تعتبر إحدى أفقر املناطق
في روسيا 47.وفي النصف األول من عام  2010ارتكبت  300قضية
جنائية مسجلة في جمهورية داغستان مبوجب املادة  256من
القانون اجلنائي (احلصاد غير املشروع للموارد البيولوجية املائية)
واملادة ( 175شراء أو بيع ممتلكات عن علم ،مت احلصول عليها من
ّ
خالل نشاط إجرامي) .ولم يتم تسجيل سوى  4قضايا جنائية من
48
خالل التفتيش على مصايد األسماك في داغستان.

ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺎﺭ ﻁﺑ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﺭﺩ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﻭﺍﻕ
ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ
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الشكل رقم  :7انخفضت أعداد سمك احلفش ،واملطلوب كمصدر للكافيار ،بشدة فيما يعتبر اآلن جتارة كثيفة غير مشروعة .وللحد من التجارة غير
املشروعة في أي نوع من أنواع احلياة البرية ،ال بد أن تتضمن االستجابات حماية اخلط األمامي والتحكم في اجلمارك والتحقيق واملالحقة القضائية
للشبكات وبرامج رفع وعي املستهلكني املوجهة باإلضافة إلى الوعي العام للسكان احملليني حول التهديدات التي ميثلها القتصادهم احمللي وأمنهم
الغذائي ولالستدامة.
42

وطبقا ملعهد أبحاث مصايد األسماك القزويني ،فقد تضمنت أعداد
ً
سمك احلفش في بحر قزوين عام  5 :2004مليون بيلوغا ،و 7مليون من
سمك احلفش النجمي و 36مليون من سمك احلفش .ولكن ،تشكك
اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة
باالنقراض في هذه األرقام ،حيث تعتبرها مبالغ فيها .وأرصدة سمك
43
احلفش في الشرق األقصى أقل بكثير.
ويقدر مكتب املدعي العام في كازاخستان أنه أثناء العقد من 2002
إلى  2012فإن أعداد سمك احلفش في منطقة األورال القزوينية قد
انخفضت بنسبة ( % 98من  61مليون إلى  1.3مليون) .وانخفضت مبقدار
مليونني في العامني األخيرين وحدهما (من  ٣٫3مليون في  2010إلى ١٫3
44
مليون في .2012
وطبقا لإلحصائيات الرسمية ،أنتجت روسيا حوالي  16طن من الكافيار
ً
انخفاضا قدره  2طن ( )%11عن عام ،2011
في عام  .2012وميثل هذا
ً
و 8طن منذ عام  24( 2001طن) .وفي عام  ،2002حظرت روسيا بيع
كافيار سمك احلفش الذي يتم صيده في بحر قزوين ونهر الفولغا نظرًا
لزيادة الصيد غير املشروع واالنخفاض الشديد في أعداد األسماك .وفي
عام  ،2007حني كان سمك احلفش يواجه خطر االنقراض من موائله
الطبيعية ،فرضت روسيا حظرًا شامال ً على صيد سمك احلفش البري
حتت ضغط املنظمات الدولية اخملتلفة .وانضمت جميع البلدان املطلة
على بحر قزوين للحظر في عام  .2014وبعد أن كانت روسيا أكبر
مصدر للكافيار ( 41طن في عام  )2001أصبحت تستورده .ففي عام
 2012قامت باستيراد  ٨٫8طنًا وتصدير  ٦٫2طنًا .واليوم يتم حصاد

 %100من كافيار سمك احلفش املنتج بصورة قانونية من املزارع املائية.
ولكن ،بحسب ما يقول اخلبراء ،على الرغم من احلظر فإن حجم كافيار
سمك احلفش غير القانوني يزيد عن  10أضعاف اإلنتاج القانوني .وتشير
التقديرات إلى أن ما بني  %90إلى  %98من كافيار سمك احلفش الذي يباع
في السوق الروسي يأتي من الصيد غير القانوني 45.بينما يعتبر خبراء
آخرون أن السوق احمللي أكبر من ذلك حيث يصل إلى حوالي 150-100
46
طن .وتأتي معظم الواردات املهرّبة من آرمينيا.
وبسبب انخفاض مستوى املعيشة في بعض املناطق الساحلية في
روسيا فإن العوائد املالية من اجلرمية املنظمة تصبح مغرية .ويعتبر
تنظيم إنفاذ القانون ،والذي يعاني من قلة املوظفني وانخفاض مستوى
التفتيش على مصايد األسماك وانخفاض الرواتب ،من العوامل
املساهمة األخرى.
جلت  347جرمية تتعلق بالصيد غير املشروع لسمك
س ِّ
وفي عام ُ ،2013
احلفش في كازاخستان على مدار  10أشهر ،مما يُظهر زيادة قدرها %40
باملقارنة بعام  .2012وفيما بني  ،13-2012لم تصل إلى احملكمة سوى
 466قضية جنائية من أصل  991قضية تتعلق بالصيد غير املشروع
لسمك احلفش.
يتعي اتّخاذها للحفاظ على سمك احلفش في
والتدابير الرئيسية التي
ّ
شمال قزوين هي خفض الصيد غير املشروع ووضع نظام شامل لوضع
العالمات على منتجات سمك احلفش واستعادة املسطحات املائية من
خالل إنفاذ القانون.
43

وفـي أمريـكا الالتينية ،يتـم اصطياد
العديـد من صور احليـاة البرية بصورة
غير مشـروعة واالجتار فيها وتشـمل
الطيـور واألسـماك والسلاحف
والدالفين النهريـة والقطـط البرية
وحتى الفراشـات.

44

45

واملالحظ ،كما في العديد من احلاالت في جنوب شرق آسيا
اخلط األمامي.
َ
وأمريكا الالتينية وأفريقيا ،يجري تهريب أنواع من األخشاب املهددة والنادرة،
ولكنها عالية القيمة .ويتعامل برنامج الرقابة على احلاويات التابع ملكتب
األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية،ومنظمة اجلمارك واتفاقية التجارة
الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض واإلنتربول،
بازدياد مع هذه التجارة اخلطيرة ،ولكنها مرتفعة القيمة .وقد قام برنامج
الرقابة على احلاويات بعدة مصادرات.
وهناك حاليًا نقص شديد في التحقيقات والتقارير الرسمية حول
العديد من أنواع اخلشب عالية القيمة .ويتم قطع أشجار خشب الورد
خاصة بصورة غير مشروعة على نطاق واسع،
(من فصيلة )Dalbergia
ً
ويشمل ذلك مدغشقر وشرق أفريقيا باإلضافة إلى جنوب شرق آسيا،
واالجتار فيه عبر احلدود .واألنواع املوزعة في املناطق االستوائية
ويتم تهريبه
ّ
من أفريقيا (خمسة أنواع) وفي أمريكا الالتينية (سبعة أنواع) وفي
نوعا) .ومن بني هذه األنواع الثالثة والثالثني ،هناك
آسيا (واحد وعشرون ً
ستة منها مدرجة في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات
البرية املهددة باالنقراض (( CITES): D. caerensisملحق  1من اتفاقية
 P. santalinus ،)CITESو( D. cochinchinensisملحق  2من اتفاقية
 D. stevensonii ،CITES)، D. retusaو( D. louveliiملحق  3من اتفاقية
50
 ،)CITESوجميعها من األنواع املشهورة في السوق الصيني.

خشب الورد واملاهوغني والكرز األفريقي
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شجرة  ،Prunus africanaوالتي تعرف عادة باسم الكرز األفريقي ،هي
شجرة تنبت في املناطق اجلبلية االستوائية في أفريقيا ومدغشقر .وهي
طمعا في حلائها ،والذي له خواص دوائية ،وفي خشبها .وفي يوليو/
تُقطع
ً
صنفت جلنة النباتات التابعة التفاقية التجارة الدولية
،2006
عام
متوز
ّ
بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض أعداد شجرة الكرز
األفريقية ( )Prunus africanaفي بوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو
الدميقراطية وغينيا االستوائية وكينيا ومدغشقر وجمهورية تنزانيا
املتحدة بوصفها تدعو «للقلق امللح”.

وقد ذكرت تقارير وكالة التحقيقات البيئية أن التجارة في خشب الورد في
ارتفاع ،حيث أنفق  3مليارات دوالر أمريكي على خشب الورد في فيتنام
وحدها .وي ُ ّدعى أن خشب الورد غير املعالج يساوي أكثر من  50٫000دوالر
51
أمريكي لكل متر مكعب.

أما أشجار املاهوغني ذات األوراق العريضة (،)Swietenia macrophylla
فهي من األشجار املستوطنة في العالم املداري اجلديد (أمريكا الوسطى
والالتينية) ميكن أن تنمو حتى يصل طولها إلى  45مترًا وقطر جذعها إلى
طمعا في خشبها عالي القيمة لصنع األثاث أو األلواح
 2مترًا .وهي تقطع
ً
أو اآلالت املوسيقية ،وقد زرعت على نطاق واسع خارج نطاقها التاريخي.
وبالتالي فإن فيجي وبنغالديش والهند وإندونيسيا والفلبني أصبحت اآلن
من كبار مصدري أخشاب املزارع .ولكن ،في الوقت ذاته ،انخفضت األعداد
األصلية في البرية بشدة وأصبحت أخشاب أمريكا الوسطى واجلنوبية
(وحتديدا احلطب واخلشب املنشور وخشب القشرة واأللواح الرقيقة)
ً
مدرجة حاليًا في امللحق رقم  2من اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات
والنباتات البرية املهددة باالنقراض .وهناك سلسلة من التقارير القطرية
من بوليفيا والبرازيل وكوستاريكا واإلكوادور وغواتيماال وهندوراس
واملكسيك ونيكاراغوا وبنما وبيرو وجمهورية الدومينيكان باإلضافة إلى
تقارير بني املنظمة الدولية لألخشاب االستوائية واتفاقية التجارة الدولية
بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض ،وجميعها تناقش
وحتدي احلفاظ على األشجار.
التجارة غير املشروعة
ّ

وقد وثّقت تقارير أخرى العديد من األسعار 52.وي ُ ّدعى أن أنواع خشب الورد
«التي تُمع لندرتها” ،مثل  D. odoriferaو D. tonkinensisتباع بأسعار
عالية للغاية في األسواق (ما يقرب من  2مليون دوالر أمريكي لكل م .)3كما
أن خشب الصندل األحمر  P. santalinusله تاريخ طويل من االستخدام
في الصني ،ونظرًا للسياسات التي تفرض القيود على التصدير في الهند
فإن املعروض منه محدود ،لذا يرتفع سعره في أسواق الصني ليبلغ حوالي
 150٫000دوالر أمريكي لكل م .3كما أن األنواع الراقية  D. louveliiوD.
 cochinchinensisو D. retusaحتظى بشعبية واسعة في االستخدام
في األثاث املصنوع من خشب الورد حيث تصل أسعارها إلى حوالي
 40٫000دوالر أمريكي و 20٫000دوالر أمريكي و 10٫000دوالر أمريكي لكل
م 3على الترتيب .وتأتي األنواع املتوسطة من جنوب شرق آسيا بصفة
أساسية وتتراوح األسعار بني  ٢٫000إلى  ٣٫000دوالر أمريكي لكل م .3وال
تعتبر الندرة هي العامل احملرك لتحديد السعر .أما األنواع الرديئة فتأتي
عادة من أفريقيا ويقل متوسط سعرها عن  ١٫500دوالر أمريكي لكل م.3
وكان يقال أن السوق معتدل ويشهد ثباتًا سعريًا في الفترة من عام 2000
إلى عام  .2005وأخذت أسعار األنواع الراقية من خشب الورد في االرتفاع
متاحا ،قبل
منذ عام  .2006فعلى سبيل املثال ،كان خشب D. odorifera
ً
عام  ،2005في السوق العادي بسعر يقل عن  1٥٫000دوالر أمريكي لكل
متر مكعب .وقد ارتفع السعر إلى أكثر من  100٫000دوالر أمريكي في عام
 2006و 500٫000في عام  2007ويبلغ حاليًا ما يقرب من  1.5مليون دوالر
أما سعر  D. cochinchinensisفي عام 2012
أمريكي لكل متر مكعبّ .
ضعفا مما كان عليه السعر
15
بلغ
فقد
أمريكي
والذي بلغ  1٥٫000دوالر
ً
في عام .2005

متيل معظم أنواع النباتات واألشجار إلى التمتع بقدر أقل من حماية اخلط
األمامي باملقارنة باألنواع البرية املشهورة .فمحميات الغابات التي ال
حتتوي على أنواع برية تعاني عجزًا أكبر في املوظفني الذين يوفرون حماية

ورغم أن هذه األرقام غير مؤكدة ،إال أنها تتفق مع النمط العام الذي يشير
إلى أن موارد اخلشب غير املشروعة تساوي قيمة مالية أعلى بكثير من
احلياة البرية في معظم احلاالت .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن التجارة تنطوي
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على مخاطر أقل بكثير ،حيث أن األخشاب عادة ال تعتبر بضائع مهربة.
ومن السهل خلطها مبنتجات قانونية أثناء النقل ونقلها بصورة علنية
ولن تكون هناك حماية على اخلط األمامي تقريبًا وال مخاطر من قِبل
اجلمارك  -ولكن هناك أرباح مرتفعة للغاية.

استغالل املوارد الطبيعية أثناء الصراعات

تتعرض املتنزهات والنقاط الساخنة للتنوع البيولوجي وغيرها من املوائل
املعرضة للخطر ،بصورة متزايدة لالستغالل من قِبل جماعات الصيد
غير املشروع ،والتي تتضمن العديد من امليليشيات وغيرها من اجلماعات
املسلحة غير التابعة لدولة .وحتصل هذه اجلماعات على املال من خالل
استغالل موارد احلياة البرية والتي تشمل العاج وقرون وحيد القرن وجلود
النمور وصوف شاهتوش (وهو صوف يتم احلصول عليه من ظباء التشيرو
أو الظباء التبتية ( ،)Pantholops hodgsoniiواألخشاب .وفي شتى أنحاء
وسط وجنوب أفريقيا ،تعتمد اجلماعات املسلحة على الصيد غير املشروع
واستغالل األخشاب لدعم العديد من احلركات املسلحة .وتقوم جماعة
اجلنجويد السودانية وجماعة جيش الرب للمقاومة ( )LRAباصطياد
الفيلة في شتى أنحاء وسط أفريقيا والبلدان اجملاورة .كما أن العشرات من
جماعات امليليشيات تقتل الفيلة وفرس النهر وتقطع األخشاب وتنتج
الفحم أو تفرض ضرائب عليه ،كل هذا لتموِّل الصراعات في جمهورية
الكونغو الدميقراطية وفي البلدان اجملاورة .وقد اتهمت املقاومة الوطنية
53
املوزمبيقية باصطياد الفيلة وحيوانات وحيد القرن لتمويل متردها املتجدد.
وباملثل في آسيا ،يدعم استغالل احلياة البرية عددًا من اجلماعات املسلحة
غير التابعة للدولة .وقد وردت تقارير بأن االنفصاليني احملليني في بنغالديش
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واملنتمني إلى تنظيم القاعدة وغيرهم من امليليشيات القبلية في الهند
ضالعون في التجارة غير املشروعة في العاج وجلود النمور وقرون وحيد
54
حقاني
القرن في جنوب شرق آسيا .وقد أتهم تنظيم القاعدة وشبكة ّ
55
بجمع األموال من خالل استغالل األخشاب والتجارة.
وعلى الرغم من زيادة الوعي بالروابط بني جرائم احلياة البرية وبني متويل
التهديدات فإن هذه الظاهرة ليست جديدة .وقد يستغل اجملرمون
الصراعات القائمة ،ويلقون باللوم على األطراف املتنازعة متهمني إياها
بالصيد غير املشروع أو العكس .وعادة حتاول امليليشيات املسلحة أن تسيطر
على املوارد الطبيعية القيمة في منطقتها وهي تعارض باستماتة أي
شخص يتدخل أو ينافس .ولكن ،كلما ابتعد الصيادون أو اجملرمون اآلخرون
أيضا على األطراف
عن مناطق مركز الصراع ،يزداد احتمال إلقائهم باللوم ً
وخاصة ألن
الطبيعية،
املتحاربة لقيامها باالستغالل غير املشروع للموارد
ً
يردون على مثل هذه االتهامات.
اإلرهابيني وامليليشيات قلّما ّ
وقد مت ربط نسبة تصل إلى  %40من الصراعات داخل الدول على مدار
عاما األخيرة باملوارد الطبيعية 56.ومن بني  34نقطة ساخنة للتنوع
الستني ً
البيولوجي مت حتديدها في شتى أنحاء العالم ،شهد  %80منها صراعات
قوية أثناء نفس الفترة تقريبًا 57.ويعتقد أن ما يزيد على  100٫000من
الفيلة قد قتلت في فترة السبعينيات لتمويل احلروب األهلية في أنغوال
وموزمبيق 58.وقد استخدم تشارلز تايلور األخشاب كمورد رئيسي للتمويل
في جميع مراحل احلرب األهلية في ليبيريا 59.وساعدت موارد األخشاب
على متويل اخلمير احلمر في كمبوديا ولعبت دورًا في الصراعات في بورما
60
وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الدميقراطية.
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الشكل رقم  :8في شتى أنحاء العالم ،تؤدي
الصراعات واحلروب إلى تأثر الغابات واجملتمعات
احمللية التي تعتمد عليها لسبلها املعيشية.
ميكن أن تساعد الغابات الكثيفة في اختباء
جماعات املتمردين أو ميكن أن متثل مصدرًا حيويًا
63
للدخل لألطراف املتحاربة الستمرار النزاع.

وتكسب اجلماعات املسلحة املال من خالل :التحكم املباشر في املوارد
مثل امتيازات األخشاب ،أو تأجير امتيازات األخشاب لشركات مقابل
املال أو األسلحة أو املعدات ،أو فرض الضرائب على الطرق والنقل عبر
املناطق التي تسيطر عليها امليليشيات ،أو الصيد غير املشروع املنظّم
لألنواع عالية القيمة مثل الفيلة وحيوانات وحيد القرن ،واحلصاد االنتهازي
للحياة البرية .وبالنسبة جلماعة مثل جيش الرب للمقاومة ذات الفرص
هاما
احملدودة في فرض الضرائب على املوارد ،ميكن أن ميثل العاج مصدرًا
ً
واحدا من السبل القليلة لبقاء اجلماعة .وفي أسوأ
للدخل ،وميكن أن يوفر
ً
احلاالت ،تصبح املوارد مبرر وجود الصراع ،وحتل محل العوامل االجتماعية
61
واالقتصادية والثقافية والعرقية كسبب أساسي الستمرار القتال.
وتنبع «حروب املوارد» هذه من «الصراعات املسلحة التي تدخل فيها بشدة
السيطرة على املوارد الطبيعية وعوائدها ضمن اقتصاد الصراع و/أو
62
دوافع املتحاربني”.

وتتطلب اجلماعات املسلحة غير التابعة للدول متويال ً لعملياتها ،وهي
إما من خالل نوع من الرعاية والعالقة الرسمية أو من
حتصل عليه ّ
خالل «التمويل الذاتي” ،والذي عادة ما يتحقق من خالل استغالل املوارد
غطاء من عدم االستقرار للمنظمات
الطبيعية 67.وتوفر مناطق الصراع
ً
اإلجرامية العابرة حلدود الدول ،للعمل وتوفير فرص التواطؤ سواء مع
68
مسؤولي الدولة الفاسدين أو مع اجلماعات املسلحة غير التابعة للدولة.
وتقوم اقتصادات احلرب ،والتي تنشأ في مناطق الصراع ،بالتوصيل بني
املنظمات اإلجرامية العابرة للحدود بني الدول وبني امليليشيات واإلرهابيني
وغيرهم من اجلماعات املسلحة غير التابعة للدولة لتتحول إلى شبكات
عابرة للحدود لنقل املوارد القيّمة إلى األسواق الدولية .وهذا ما يخلق
منطق التقارب مع اجلماعات اإلرهابية وغيرها من اجلماعات املسلحة غير
التابعة للدولة .وال ميلك أي منهما احلافز للمساهمة في تسوية الصراع أو
استعادة السالم أو االستقرار أو احلكم في أي منطقة.

ويحوّل االستخالص غير املشروع للموارد من قبل اجلماعات املسلحة
احلساسة والهامة من الناحية البيئية إلى مناطق عسكرية .ومن
املناطق
ّ
بني عواقب هذا االنتهاك خفض إمكانية احلفاظ عليها ،واملساهمة في
التدمير الدائم ملوارد احلياة البرية واألنواع الرئيسية وإنشاء ظروف تؤدي
إلى انتهاكات شديدة حلقوق اإلنسان .وعلى املدى القصير ،تهدد اجلرمية
البيئية واسعة النطاق التجمعات السكانية اإلنسانية املوجودة بالقرب
من موارد احلياة البرية القيّمة .فتدمير املوارد الطبيعية يفاقم العنف
بني الطوائف ويؤجج اجلرمية والفساد وعدم االستقرار .وتنتشر األسلحة
الصغيرة واألسلحة اخلفيفة في املناطق املستهدفة من اجلماعات
املسلحة .وهي تستخدم لقتل احليوانات وحراس احلياة البرية وقوات
مكافحة الصيد غير املشروع ،باإلضافة إلى تهديد أعضاء اجملتمعات
احمللية والتحرش بهم عند ارتكاب جرائم أخرى 64.وتتعرض اجملتمعات احمللية
للتهديدات والتخويف والسخرة وجتنيد األطفال واالجتار في البشر والرق
اجلنسي واالغتصابات اجلماعية/االستغالل اجلنسي والقتل .وعلى املدى
الطويل ،يتولد الفساد نتيجة التقارب بني اجلماعات املسلحة والشبكات
اإلجرامية العابرة للحدود بني الدول والالزم لنقل منتجات احلياة البرية إلى
األسواق الدولية 65،ويقوض سيادة القانون ويؤثر على قدرة الدول على رفع
66
دخلها من خالل الضرائب واالستخالص ،ويدمر االقتصادات احمللية.

ويواجه حرّاس الغابات وحراس البيئة القائمني على حماية موارد احلياة
تنفذ هجمات على البنية
البرية جهات مسلّحة بقوة عسكرية وذات خبرةّ ،
التحتية للمتنزهات وعلى العاملني واحلياة البرية ،وتتحرش بالسكان احملليني
وتخيفهم وتشارك في التدمير املتعمد للبيئة .ومن املعروف أن الهجمات
املوجهة حتدث ردًا على تعطيل العاملني في املتنزهات لألنشطة غير
املشروعة والذي يشمل التحقيق في الصيد غير املشروع وإنتاج الفحم
غير املشروع وأنشطة التعدين غير املشروعة .ويتعرض حراس الغابات
باألخص للتهديدات ،وقد قتل في العقد املاضي أكثر من  ١٫000منهم
بلدا 69.وذكرت التقارير أن اجلماعات املسلحة تعذب وتقتل العاملني
في ً 35
70
في املتنزهات املتهمني بحماية موارد احلياة البرية.
ومبجرّد بدء اجلماعات املسلحة ،سواء التابعة للدولة أو غير التابعة لها ،في
ال
حصد املوارد وحتقيق األرباح من هذا االستغالل ،فإن املوارد تصبح عام ً
رئيسيًا في احلفاظ على الصراع وإطالة أمده 71.وتستمر الصراعات التي
تنطوي على موارد طبيعية لفترات أطول ويزداد احتمال إعادة اندالعها بعد
التسوية أكثر من أنواع الصراعات األخرى 72.وحني تتغلب دوافع الربح على
األهداف السياسية ،فإن املوارد تصبح وسيلة للوحشية وتراكم الثروة.
وفي مثل هذه الظروف قد تتعاون اجلماعات حتى مع أعدائها املفترضني
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الهند :الكركدن الكبير وحيد القرن
متتلك والية أسام في الهند %75 /من أعداد الكركدن الكبير وحيد
القرن في ثالث مناطق محمية هي كازيراجنا وأورانغ وبابيتورا .ومن
بني احملميات الثالث ،حتتوي كازيراجنا على أكبر أعداد وحيد القرن ،حيث
تضم ما يزيد على  ٢٫000حيوان .ومتثل حيوانات وحيد القرن هذه
قصة جناح مشهودة في احلفاظ على احليوانات البرية .فمع بداية
القرن التاسع عشر ،كان يعتقد أن عدد حيوانات الكركدن وحيد القرن
املتبقية في الهند يقل عن  .50ولم يكن في كازيراجنا إال  .12واليوم،
يعتبر هذا املتنزه أحد مواقع التراث العاملي ونقطة ساخنة للتنوع
البيولوجي ،كما يحتوي على أعداد صحية من النمر البنغالي امللكي
والفيلة واجلاموس وغزالن املستنقعات .وتتعرض جميع هذه احليوانات
لتهديدات من تدهور املوئل وحوادث الضياع وحوادث سير الطرق
والقطارات ،والصراعات بني اإلنسان واحليوان والفيضانات املتكررة.
وقد بدأ الصيد غير املشروع املرتبط بجماعات امليليشيات املسلحة
في االرتفاع منذ عام  2007مع مقتل  18من حيوانات وحيد القرن.
وهناك متنزهان آخران في املنطقة فقدا حيوانات وحيد القرن فيهما
نتيجة الصيد غير املشروع الذي يحرّكه الصراع في الثمانينات
والتسعينات .واليوم ،هناك العديد من اجلماعات املسلحة والتي
تشمل القبائل االنفصالية واملتمردين واإلرهابيني اإلسالميني الذين
يقومون بالصيد غير املشروع في كازيراجنا واملناطق اجملاورة 86.وهناك ما
يقرب من أربع وعشرين منظمة ميليشيات مسلّحة في املنطقة ،مما
يزيد من أعداد األسلحة ويؤثر على األمن ،ويخلق الفرص لتوغل اجلرمية
املنظمة العابرة حلدود الدول 87.وقد وردت تقارير بقيام حركة اجلهاد
اإلسالمي وجماعة اجملاهدين ببنغالديش وهما من اجلماعات اإلرهابية
ذات الصلة بتنظيم القاعدة ،بصيد النمور والفيلة ووحيد القرن في
املتنزه جلمع األموال الالزمة لتشغيل تنظيماتها .وهناك ادعاءات
بارتباط هذه اجلماعات باجلماعات اإلجرامية في النيبال وتايالند
50

والصني 88.وتدعم منظمة منور حترير شعوب الكربي عمليات الصيد
وتنظّمها ومتد الصيادين ببنادق هجومية من طراز  47-AKلقتل
حيوانات وحيد القرن للحصول على قرونها ولالشتباك مع حراس
الغابات 89.وقد اعترف أحد أعضاء جبهة حترير الكوكي الوطنية ،بعد
متلبسا ،بقتل ستة من حيوانات وحيد القرن 90.وقد مت
القبض عليه
ً
صيد  41على األقل من حيوانات وحيد القرن بصورة غير مشروعة في
متنزه كازيراجنا في عام  2013وهو ضعف العدد الذي قتل في العام
السابق .وتفيد التقارير بأن معظمها قتل باستخدام بنادق 47-AK
91
الرشاشة وبنادق  303التي تستخدمها اجلماعات املسلحة.
ويتم استبدال القرون باألسلحة واألموال النقدية لتمويل أنشطة
امليليشيات .وتزيد مشاركة امليليشيات املسلحة في أنشطة الصيد
غير املشروع من اخملاطر املرتبطة بحماية حيوانات املتنزه .ويشتبك
حراس الغابة اآلن عالنية في صراع مع جماعات امليليشيات ،رغم
92
محدودية عتادهم وتدريبهم وانخفاض رواتبهم.
ويحاول املسؤولون عن كازيراجنا حماية احليوانات من خالل مبادرات
مكافحة الصيد مع أكثر من  150موقع لألمن في مختلف أنحاء
املتنزه ونشر قوات حماية غابات مقاطعة أسام اخلاصة وشبكات
اخملابرات احمللية احملكمة ومنح املكافآت للمبلغني عن اجلرائم .ويتم
القبض على عشرات من مرتكبي الصيد غير املشروع سنويًا،
وكثيرًا ما يخاطر حراس الغابات بحياتهم في اقتفاء أثر امليليشيات
ومحاربتها .ولكن محدودية إنفاذ القانون والتحديات التي تواجه
التنسيق بني مسؤولي الغابات والسلطة القضائية واالشتباه في
الفساد داخل اإلدارة 93،باإلضافة إلى ظروف العمل السيئة ومحدودية
التدريب وانعدام املعدات لدى احلراس ،جميعها متثل حتديات جلهود
94
مكافحة الصيد غير املشروع.

الستغالل املوارد ،بغض النظر عن التحالفات أو االنتماءات 73.وفي الوقت
ذاته ،فإن النزاع على التحكم في املوارد قد يفتت اجلماعات ويقوِّض
التسلسالت الهرمية والهياكل التنظيمية وآليات القيادة والسيطرة.
وعادة ما يؤدي هذا إلى انتشار اجلماعات املسلحة ودخولها في منافسات
أيضا اقتصادات املتمردين واحلروب املربحة مرتبطة
عنيفة 74.وقد تصبح
ً
بشبكات اجلرمية العابرة للحدود بني الدول 75.وتتوغل هذه الشبكات
داخل جميع قطاعات اجملتمع وعبر احلدود الدولية ،ويشارك فيها زعماء
سياسيون أجانب ونظم عسكرية معارضة ورجال أعمال ووكالء اجلمارك
واجلوازات وحتى العاملني في مجال احلفاظ على احلياة البرية في استغالل
احلياة البرية 76.ومتتد الشبكات املتوغلة واقتصادات احلرب التي تنشأ أثناء
الصراع إلى االقتصادات غير املشروعة اإلقليمية والدولية 77.وتصبح هذه
اجملموعات من املستثمرين في مجال استغالل املوارد ،وهو ما لم يكن
ليتحقق إال حتت غطاء الصراع وعدم االستقرار.
ومبجرد انخراطها في اقتصادات احلرب ال يتوافر لدى اجلماعات املشاركة في
االستخالص غير املشروع للموارد احلافز للتفاوض أو احلفاظ على السالم.
ونظرًا لتمتعها بالتمويل الذاتي وجلودة روابطها ،عادة ما تكون هذه اجلماعات
أقل عرضة للتحكم اخلارجي أو الضغوط 78.وتقوم األطراف املتحاربة والتي
ال تريد أن تفقد حقوقها احلصرية في املوارد الطبيعية القيّمة املدرة للربح،
أيضا مفككة ،مما يجعل مهمة
بتقويض اتفاقات السالم .وعادة ما تكون ً
79
جمع كافة اجلماعات ذات الصلة على مائدة املفاوضات صعبة التحقيق.

وينظر احملاربون إلى أسلحتهم على أنها أصول اقتصادية أساسية بعد
أعوام من التعدي على املوارد ،وعادة ما يكونون غير مستعدين لتسليمها
مبوجب اتفاقات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 80.وباألخص ،عادة
ما تفوق الفرص االقتصادية والعوائد التي يوفرها االقتصاد غير املشروع
وعائد اقتصادات احلرب تلك الفرص املتاحة في بيئة ما بعد الصراع ،مما
يؤثر على قرارات األفراد واجلماعات بوضع السالح« 81.اقتصادات احلرب تدمر
82
البنية التحتية احمللية وتضيّع املوارد احمللية البشرية واملالية واملؤسسية”.
وحتى بعد عقد اتفاقات السالم ،متيل اجلماعات املسلحة وشبكات
التجارة العابرة للحدود واجملرمون املشاركون في االستغالل االقتصادي
إلى االستمرار في أنشطة اإلثراء الذاتي فيما بعد الصراع 83.فاألطراف
املتحاربة السابقة تكون مبثابة مصدر جاهز للجرمية العابرة للحدود ،حيث
تتحول إلى ما يشبه العصابات اإلجرامية لالستمرار في املشاركة في
االقتصاد غير املشروع 84.ويشكل بناء اقتصاد مشروع يعمل في ظل
االستخالص اإلجرامي للموارد حتديًا ال ميكن التغلب عليه ،مما يزيد من
تضاؤل فرص السالم واالستقرار على املدى الطويل وبالتالي يضعف
85
تدابير االستدامة البيئية للموارد الطبيعية التي يجري حصادها.
الشكل رقم  :3تنطوي جتارة اللحوم البرية غير املشروعة على سلسلة
من العوامل االجتماعية واالقتصادية الضمنية ،ولكنها تؤدي ،مع ارتفاع
الكثافة السكانية ،إلى استنزاف أنواع احلياة البرية احمللية ويزداد حدوث
ذلك داخل املناطق احملمية.
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ليبيريا

تغطي الغابات ما يصل إلى  %45من مساحات األرض في ليبيريا ،مما
يجعلها إحدى آخر البلدان املتبقية في غرب أفريقيا ذات التغطية
الواسعة بالغابات 95.وأثناء الصراع الذي ساد البالد ملا يقرب من
عقدين ،أصبحت األخشاب القيِّمة التي تستخرج من هذه الغابات
تعرف باسم «أخشاب الدم» أو «أخشاب الصراع» من قِبل جماعات
مثل «الشاهد العاملي» (غلوبال ويتنس) ،على مثال مصطلح «ماس
الدم” 96.ويتم نقل األخشاب من مناطق الصراعات إلى األسواق
الدولية من خالل تواطؤ بني امليليشيات و الشبكات اإلجرامية العابرة
97
للحدود بني الدول املرتبطة بصناعة األخشاب.
أموال
ويعتقد أن رئيس ليبيريا األسبق ،تشارلز تايلور ،استخدم
ً
من استخالص األخشاب (وغيرها من املوارد الطبيعية ،وأشهرها
املاس) لالستيالء على البالد ،ولدعم اجلبهة الثورية املتحدة املتمردة
في سيراليون ولدعم املتمردين في غرب ساحل العاج 98.أثناء احلرب
األهلية األولى من  1996-1989أصبحت األخشاب املصدر األساسي
للتمويل املستقل جلبهة ليبيريا القومية الوطنية ( )NPFLالتي
ِ
عمل تايلور عن كثب
ينتمي إليها 99.وأثناء احلرب األهلية الثانية
مع شركات جتارة األخشاب الدولية إلدارة االمتيازات التابعة له،
وعقد صفقات ملقايضة األخشاب باألسلحة والطائرات املروحية
واملالبس العسكرية واملركبات وغيرها من املعدات الستمرار حركته
االنفصالية 100.وفي البلدان التي تخوض حروبًا ،تأخذ الشركات أحيانًا

جانب املتمردين واالنفصاليني 101.وقد تقوم شركات األخشاب بدور
الوسيط مع شركات السالح العاملية ويشمل ذلك ،فيكتور بوت،
تاجر األسلحة الذي أدين بنقل األسلحة وتسهيل الدفع 102.وكانت
انتهاكا لقرار مجلس األمن التابع لألمم
صفقات األسلحة هذه متثل
ً
املتحدة رقم  788الصادر عام  1992والقرارات التالية له والتي فرضت
حظر تسلّح على ليبيريا 103.وفي بعض احلاالت ،دفعت شركات
األخشاب الضرائب املستحقة للحكومة الليبيرية مباشرة إلى جتار
السالح نيابة عن احلكومة في مقابل األسلحة .ويبدو ،في العديد
من احلاالت ،أن هذه الشركات كانت تعمل عن قرب مع اجلنراالت
املتقاعدين وغيرهم من العسكريني املنتمني لتايلور إلدارة امتيازات
األخشاب ،مبا في ذلك توظيف امليليشيات حلماية االمتيازات أو دعم
القوى السياسية القائمة 104.وكانت التقديرات تشير إلى أن صناعة
األخشاب تدر ّ  100-80مليون دوالر سنويًا أثناء معظم هذه الفترة،
بينما كان ما يصل إلى سلطات الضرائب ال يزيد عن  %10من هذه
105
مد أمد الصراع وتوسيع نطاقه،
القيمة .وقد أتاحت هذه األموال ّ
مما أدى إلى وفاة أكثر من  250٫000شخص وتشرد املاليني من بيوتهم
وتدمير اقتصاد البالد.
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دراسة حالة

جمهورية الكونغو الدميقراطية :االستغالل غير املشروع للموارد الطبيعية
تصنف اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية
ّ
املهددة باالنقراض جمهورية الكونغو الدميقراطية على أنها أحد
بلدين ميثالن أكبر املشكالت في أفريقيا بالنسبة لالستغالل غير
املشروع للموارد الطبيعية ،من العاج إلى الفيلة .وفي بعض املناطق
من البالد ،كانت  %90من جثث الفيلة التي تكتشف قد تعرضت
للصيد غير املشروع 106.ويعتقد أن العاج يتم صيده وجتارته من قِبل
امليليشيات مقابل األسلحة والذخيرة واملؤن وغيرها من املواد املطلوبة
للحفاظ على حركات التمرد .وتقوم جماعات جيش الرب للمقاومة
واجلنجويد والقوات الدميقراطية للدفاع عن رواندا ( )FDLRوماي
ماي مورغان والعديد من امليليشيات املسلحة احمللية بصيد الفيلة
وأفراس النهر بانتظام للحصول على العاج في جمهورية الكونغو
الدميقراطية .وتشارك العديد من هذه اجلماعات نفسها بصورة
مباشرة في التجارة غير املشروعة في األخشاب والفحم والذهب
واملعادن ،وقد ظهرت روابط بينها وبني انتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان
والتي تشمل القتل اجلماعي وجتنيد األطفال واخلطف والسخرة
والرق اجلنسي والتخريب اجلماعي والتهجير .وتصطاد هذه اجلماعات
املسلحة الفيلة من خالل تنظيم املواطنني احملليني وتزويدهم مبا
يحتاجونه لصيد احليوانات .واألهم ،أن العاج سلعة متاحة للمقاتلني
في املستويات الدنيا الذي ال يستطيعون االستفادة من أنظمة فرض
الضرائب األكثر إدرارا ً للربح والتي يسيطر عليها زعماء امليليشيات.
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ويقع متنزه غارامبا الوطني على طول احلدود الشمالية مع جنوب
السودان .وتستخدمه جماعة جيش الرب للمقاومة وعصابات الصيد غير
املشروع السودانية بنشاط ،كما يلقي الصيادون احملليون غير الشرعيني،
والذين يعملون في مأمن من العقوبة في ظل البيئة غير اآلمنة ،باللوم
أيضا .ومعظم مناطق غارامبا شديدة اخلطورة لدرجة ال
على امليليشيات ً
تسمح مبرور الدوريات فيها .وال يستطيع حراس الغابات سوى املرور سيرًا
على األقدام في الثلث اجلنوبي من املتنزه ،جنوب نهر غارامبا 107.ومع حلول
عام  2013كان تعداد الفيلة في املتنزه البالغ  2٢٫000قد انخفض بنسبة
 %90إلى حوالي  ٢٫000حيوانًا .وكان املتنزه يضم آخر التجمعات البرية في
العالم من الكركدن الشمالي األبيض ،قبل أن يتم صيده حتى انقرض
في األلفينيات من قِبل عصابات الصيد السودانية ،والتي رمبا تكون
اجلنجويد 108.وعادة ما يقوم الصيادون السودانيون ،والذين يتنقلون في
واحلمالني ،واملسلحون ببنادق رشاشة
عصابات تضم عشرات الصيادين
ّ
من طراز  ،AK-47بصيد الفيلة في املتنزه وحوله 109.وتقوم جماعة جيش
الرب للمقاومة ،والتي تعمل بأوامر مباشرة من زعيمهم جوزيف كوني،
باصطياد الفيلة لبيع العاج إلى اجلماعات اإلجرامية العابرة حلدود الدول
للحصول على البنادق والذخيرة واملؤن وغيرها من املستلزمات .وفي عام
 ،2009هاجمت اجلماعة مقر املتنزه ،وقتلت  17من موظفيه 110.وربطت
القوات األوغندية بني األنياب اخملبأة التي وجدت في جمهورية أفريقيا
111
الوسطى وبني جيش الرب للمقاومة .
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وقد تأثر بشدة متنزه فيرونغا الوطني ،الذي يقع على احلدود بني أوغندا
ورواندا ،من مذابح اإلبادة اجلماعية الرواندية وأزمة الالجئني املستمرة.
وقد أصبح املتنزه ميدان املعركة في حرب كيفو وال زال يدعم العديد من
اجلماعات املسلحة التي تستغل غابات املتنزه وموارده الطبيعية .وبسبب
اجلماعات العسكرية املتعددة التي تعمل في هذه املنطقة فقد أصبح
متنزه فيرونغا أحد أخطر املتنزهات في جمهورية الكونغو الدميقراطية.
وتشمل هذه اجلماعات القوات الدميقراطية للدفاع عن رواندا ()FDLR
واحتاد إحياء الدميقراطية في الكونغو ( )URDCوالعديد من جماعات املاي
ماي وجماعة  M23حتى حلّها في عام  .2013وتعتبر جتارة الفحم أحد أنواع
أيضا استخالص
التجارة غير املشروعة املربحة في املتنزه ،والتي تتضمن ً
األخشاب وتعدين الذهب وزراعة املاريغوانا 112.وقد قتل ما يقرب من مائتني
من احلراس في املتنزه منذ عام  .1996وفي عام  ،2008وقع هجوم على املقر
الرئيسي للحراس في املتنزه من قِبل ميليشيات املؤمتر الوطني للدفاع عن
الشعب ( .)CNDPوقبل ذلك بعام ،قتلت امليليشيات سبعة من حيوانات
انتقاما حملاولة إيقاف اإلنتاج غير
الغوريال املهددة باالنقراض في املتنزه
ً
املشروع لألخشاب والفحم واالجتار فيهما 133.وتتحكم جماعة القوات
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الدميقراطية للدفاع عن رواندا ( )FDLRفي أجزاء من املتنزه وجتري عمليات
منتظمة انطال ًقا من هذه املنطقة .ومنذ عام  ،2011تتحمل جماعة
القوات الدميقراطية للدفاع عن رواندا ( )FDLRمسؤولية وفاة  20من
حراس املتنزه .وقد أدت أحدث الهجمات ،التي وقعت في يناير/كانون الثاني
 ،2014إلى قتل حارس واحد وإصابة اثنني بجروح 114.وتقول التقارير اإلخبارية
أن الهجوم كان
انتقاما لزيادة الدوريات في مناطق إنتاج الفحم 115.وتقع
ً
محمية أوكابي للحياة البرية داخل غابة لتوري شمال شرق جمهورية
الكونغو الدميقراطية ،بالقرب من احلدود مع جنوب السودان وأوغندا .وقد
املدمر بشدة جلماعة املاي ماي «مورغان»
اشتهر هذا املوقع بسبب الهجوم
ّ
في عام  .2012وتصطاد جماعة املاي ماي مورغان الفيلة وتستخرج
الذهب وغيره من املواد من املتنزه ،وقد ارتكبت انتهاكات خطيرة حلقوق
كحمالني واالغتصابات اجلماعية
اإلنسان تشمل اإلكراه على العمل
ّ
واالختطاف مقابل فدية والرق اجلنسي والقتل 116.وقد هاجمت اجلماعة
املقر الرئيسي للمتنزه وقتلت ثالثة أشخاص على األقل و 14من حيوانات
انتقاما جلهود احلراس في إيقاف أنشطتهم
األوكابي املهددة باالنقراض
ً
117
غير املشروعة في املتنزه.

ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﻣﺘﻨﺰﻩ ﺭﻭﻳﻨﺰﻭﺭﻱ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺑﻴﻨﻲ
ﻧﻴﺘﻮﻳﻮ

ﻣﺘﻨﺰﻩ ﻛﻴﺒﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻛﻴﻔﻮ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻴﺎﻣﺒﻴﻮ

ﻟﻮﺑﻴﺮﻭ

ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ

ﻣﺘﻨﺰﻩ ﻣﺎﻳﻜﻮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ

ﻃﺮﻳﻖ
ﰎ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠ﻭ٢٠٠٣

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ

ﻣﺘﻨﺰﻩ ﻓﻴﺮﻭﻧﻐﺎ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻣﺘﻨﺰﻩ ﻭﻃﻨﻲ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

ﺃﻭﺑﻴﻨﺠﻲ

ﺑﻴﻮﻧﺪﻭ

ﻣﺘﻨﺰﻩ
ﺑﻮﻳﻨﺪﻱ ﺍﳌﻨﻴﻊ

ﺑﻴﺮﻳﻮ

ﺭﻭﺗﺸﻮﺭﻭ

ﰎ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٥ﻭ٢٠١٠
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﻣﻨﺠﻢ ﻟﻠﻜﻮﻟﺘﺎﻥ ﻭﺣﺠﺮ
ﺍﻟﻘﺼﺪﻳﺮ
ﻣﻨﺠﻢ ﺫﻫﺐ

ﻣﺎﺳﻴﺴﻲ

ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ

ﻭﺍﻟﻴﻜﺎﻝ

ﻏﻮﻣﺎ

ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺘﻤﺮﺩﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﻮﺫ ﻗﻮﻱ
ﻟﻠﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ
ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺿﺪ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ
 ٢٠٠٩ﻭ.٢٠١٠
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ :ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺮﺍﺋﻂ ،ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻹﻃﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ-ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ،ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ :ﻧﻈﺮﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔGéographique ،٢٠٠٧ ،
ﻣﺴﺪﺳﺎ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺘﺼﺮﻑ؟"،
 ;National Congolaiseﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ )ﻏﻠﻮﺑﺎﻝ ﻭﻳﺘﻨﺲ("،ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺟﻬﺖ
ﹰ
 ،٢٠٠٩ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ ﻟﻠﻐﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﰎ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ .٢٠١٢

ﺑﺤﻴﺮﺓ
ﻛﻴﻔﻮ

ﻛﺎﻟﻴﻬﻲ

ﻣﺘﻨﺰﻩ ﻛﺎﻫﻮﺯﻱ-ﺑﻴﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻛﻴﻔﻮ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﻮﺍﻛﺎﻓﻮ
 ٢٠ﻛﻴﻠﻮ

٠

متاحا
الشكل رقم  :9يؤجج قطع األخشاب بطريقة غير مشروعة العديد من الصراعات بطريقة مباشرة ،نظرًا ألن األخشاب تعتبر موردًا
ً
للمستفيدين من الصراعات أو لتمويل مشتريات األسلحة .وبدون أوامر عامة ،تفرض امليليشيات والعصابات املسلحة والوحدات العسكرية
ضرائب على شركات قطع األخشاب أو منتجي الفحم ،وتصدر تصاريح تصدير مزورة وتقيم نقاطًا ملراقبة احلدود .وعادة ما تطالب بإزالة جميع
ٍ
كجزء من شروط السالم في أعقاب اجتياح أرا ٍ
ض جديدة وفي أعقاب
نقاط تفتيش السيارات والدوريات العامة في املناطق الغنية باملوارد
العمليات الهجومية.
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جرائم الغابات

يتضاءل حجم العوائد الناجتة من جرائم احلياة البرية بالنظر إلى الدخل الناجم عن
جرائم قطع األشجار غير املشروع وجرائم الغابات .وقد مت تقدير قيمة جرائم الغابات،
ّ
مثل القطع غير املشروع لألشجار ،بنحو  100-30مليار دوالر أمريكي سنويا أو ما بني
 ٪30-10من إجمالي جتارة األخشاب العاملية .ويعتقد أن  ٪90-50من كافة األخشاب
في بعض البلدان االستوائية املنفردة تأتي من مصادر غير مشروعة أو مت قطعها بصورة
غير مشروعة .ويبدو أن جرائم الغابات ترتكب في أربع صور )1 :االستغالل غير املشروع
ألنواع األخشاب عالية القيمة املهددة باالنقراض (املدرجة على قائمة اتفاقية التجارة
الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض ،)CITESوتشمل خشب
الورد واملاهوغني )2 ،قطع األشجار غير القانوني للحصول على اخلشب املنشور أو
ملواد البناء واألثاث )3 ،قطع األشجار غير القانوني وغسيل األخشاب من خالل مزارع
وشركات زراعية وهمية لتوريد عجينة الورق لصناعة الورق ،و  )4استخدام جتارة وقود
األخشاب والفحم غير اخلاضعة للرقابة على نطاق واسع إلخفاء قَطع األشجار غير
القانوني في املناطق احملمية وحولها ،وارتكاب جرائم التهرب الضريبي والتزوير على
نطاق واسع ،واإلمداد بالوقود عبر قطاع غير رسمي.
جرائم الغابات

مت تقدير التجارة غير املشروعة واالستغالل في النباتات ،مثل القطع غير
ّ
املشروع لألشجار ،بقيمة  100-30مليار دوالر سنويا .وهذا ما يعادل ٪30-10
من مجموع جتارة األخشاب العاملية 118.وتشير التقديرات إلى أن ٪90-50
من األخشاب في بعض البلدان االستوائية يأتي من مصادر غير مشروعة
أو مت قطعه بصورة غير قانونية 119.وباإلضافة إلى التجارة غير املشروعة في
النباتات البرية التي جرى حصدها ألغراض الزينة وألغراض طبية ،يبدو أن
تتم بأربعة صور رئيسية هي:
التجارة غير املشروعة في النباتات ّ
)١االستغالل غير املشروع ألنواع األخشاب ذات القيمة العالية واملهددة
باالنقراض ،مبا في ذلك خشب الورد واملاهوغني (العديد منها أصبح
جا اآلن على قائمة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات
مدر َ ً
والنباتات البرية املهددة باالنقراض )CITES
)٢قطع األشجار غير القانوني للحصول على اخلشب املنشور أو ملواد
البناء واألثاث
)٣القطع غير املشروع لألشجار وغسيل األخشاب من خالل املزارع
والشركات الزراعية الوهمية لتوريد عجينة الورق لصناعة الورق
)٤االستفادة من جتارة وقود اخلشب والفحم غير اخلاضعة للرقابة إلى ٍ
حد
كبير إلخفاء َقطع األشجار غير القانوني في املناطق احملمية وخارجها،
والقيام بالتهرب الضريبي واالحتيال على نطاق واسع ،وتوريد الوقود
من خالل القطاع غير الرسمي.
االجتار باألنواع املهددة باالنقراض واملدرَجة على قائمة اتفاقية التجارة الدولية
بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض ( )CITESوتهريبها،
مثل خشب الورد (نوع دالبرجيا) ،كما تنطوي بعض أنواع املاهوغني على
جرمية منظمة سواء في حصدها أو توزيعها من خالل شحنات كبيرة عبر
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يتم
احمليطات .وقد ال تعتبر سلطات اجلمارك معظم األخشاب التي ّ
يتم التصريح زورا ً
تداولها أو اال ّ
تار بها أو قد ال تعترف بأنها مهربة ،أو قد ّ
تار بهذه األخشاب قانونياً ،أو توضع ضمن
لها
قانوني
عن مصدر
ويتم اال ّ
ّ
الورق واللب .وقد مت حتديد أكثر من ثالثني طريقة مختلفة في القطع غير
ّ

املشروع لألشجار وغسيل عائدات األخشاب .وتشمل األساليب األساسية
تزوير التصاريح لقطع األشجار ،والرشاوى للحصول على التصاريح لقطع
األشجار (حيث لوحظت في بعض احلاالت رشاوى بني  50٫000-20دوالر
أمريكي لكل تصريح) ،وقطع األشجار مبا يتجاوز احلق املمنوح ،وقرصنة
املواقع احلكومية للحصول على تصاريح لنقل كميات أعلى ،أو لنقل
وغسيل عائدات األخشاب غير املشروعة من خالل إنشاء طرق ومزارع إلنتاج
زيت النخيل أو مزارع حرجية ،أو متويهها بني األخشاب القانونية أثناء النقل أو
في معامل الطحن .كما أن مترير كميات كبيرة من األخشاب غير املشروعة
من خالل املزارع القانونية أو عبر احلدود أو من خالل املطاحن ،هو وسيلة فعالة
أخرى لغسيل جتارة جذوع األشجار .في بعض احلاالت ،يقوم قاطعو جذوع
االشجار بخلط جذوع األشجار غير املشروعة داخل كمية تتراوح بني 30-3
ضعفا ً من األخشاب املصنعة رسميا ،ويشكل ذلك أيضا احتياال ً ضريبياً.
ينطوي العديد من هذه العمليات غير القانونية على رشاوى ملسؤولي
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الغابات والشرطة واجليش ،بل و إتاوات لزعماء القرى احمللية أيضاً.
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الشكل رقم  :10عشر طرق لقطع األشجار بشكل غير قانوني.
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الشكل رقم  :11اخلشب واملنتجات اخلشبية من البلدان االستوائية إلى أوروبا والواليات املتحدة.
إلنتاج عجينة الورق والورق ،تُستخدم شبكات من الشركات واملزارع
الوهمية بنشاط للتحايل على الوقف االختياري لقطع جذوع األشجار حتت
ستار االستثمارات الزراعية أو استثمارات زيت النخيل .وتُستخدم الشركات
القابضة في املالذات الضريبية والشركات الوهمية بنشاط عمدا ً وبشكل
منهجي لتجاوز الوقف االختياري لقطع جذوع األشجار بحجة تنمية املزارع
املزعومة وإخفاء امللكية احلقيقية للمزارع لتجنب املالحقة القضائية.
يتم
وغالبا ،ال يتم إنشاء هذه املزارع أو شركات التنمية الزراعية أبداً ،أو ّ
ويؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة في
اإلعالن عن إفالسها إثر تصفية احلسابات.
ّ
الدخل للحكومات .يستخدم اجلناة ثغرات قانونية لتجنب دفع الضرائب،
أو التهرب املباشر ببساطة من دفع الضرائب بشكل غير قانوني .كما
تستخدم املزارع كغطاء لشبكات أكبر من الطرق لقطع األشجار احلرجية.
كذلك تستخدم شبكات الطرق لتمرير األخشاب غير املشروعة من خالل
املزارع ،أو لشحن اخلشب وعجينة الورق عبر املزارع القانونية من أجل إعادة
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تصنيف عجينة الورق أو األخشاب كمنتج قانوني.
تُعد الصني اآلن أكبر مستهلك في العالم لألخشاب املدارية ()ITTO 2011
وما تزال في ازدياد .وبُذلت جهودٌ كبيرة في الصني إلقامة مزارع ،لكن صناعة
األخشاب في الصني تعتمد على الواردات فيما يقرب من  %50من إمداداتها
من األخشاب .إن إيجاد مصادر للمواد لهذا السوق الكبير واملتنامي أمر ٌ بالغ
األهمية من أجل الوصول إلى استدامة طويلة األجل لهذه الصناعة في
124
الصني ،وملوارد الغابات وللصناعات اخلشبية حول العالم.
ميكن استنتاج نطاق قطع األشجار غير القانوني عن طريق تقييم كمية
األخشاب االستوائية من جميع املنتجات اخلشبية املستوردة من قبل االحتاد

األوروبي والواليات املتحدة .فهناك ما يقارب  33.5مليون م 3من معادل جذوع
يتم قطع
األشجار ( ،)RWEأو  ،%25-9ينشأ في البلدان االستوائية ،حيث ّ
األشجار بصورة غير مشروعة على نطاق واسع.
ووفقا لبيانات مكتب اإلحصاء األوروبي ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة
الدولية لألخشاب املدارية لعام  ،2010فإن االحتاد األوروبي يستورد 385-133
م 3من جذوع األشجار في شكل منتجات خشبية مبا في ذلك الورق وعجينة
الورق .وتستورد الواليات املتحدة نحو  72مليون م .3وميثل الورق وعجينة الورق
حوالي  59في املائة من الواردات إلى االحتاد األوروبي والواليات املتحدة .أما
من البلدان االستوائية فإن نسبة كميات الورق وعجينة الورق أعلى ،فهي
 ٪62للواليات املتحدة و ٪86من واردات االحتاد األوروبي.
3
فقد مت استيراد حوالي  60مليون طن من الورق وعجينة الورق (186مليون م
ّ
من معادل جذوع األشجار) إلى الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي مجتمعني
في عام  .2010يستورد االحتاد األوروبي  3/2استهالكه من الورق ،كما أن
الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي يستوردان نفس الكمية من عجينة الورق.
يشكل الورق وعجينة
و البلدان االستوائية هي مصدر  ٪15من هذا املقدار.
ّ
الورق منتجات مثيرة لالهتمام من منظور اجلرمية املنظمة عبر الوطنية
يتم جتهيزهما حتى يتطلب األمر إجراء حتليل علمي لعينات من
ألنه ما أن ّ
األلياف لتحديد منشئها ،على عكس جذوع األشجار حيث ميكن بسهولة
أكبر حتديد أنواعها وأصولها .وهذا ما يجعل غسيل أجزاء من سلسلة
يتم اإلعالن
تتبع املنتج غير عملي ومكلف .وغالبا ما ّ
التوريد فعاالً ،وإعادة ّ
زورا ُ عن اخلشب املستخدم إلنتاج الورق وعجينة الورق على أنه خشب مزارع
125
كلّيا ً أو جزئياً.
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احلكم على مجموعة شركات قطع األشجار وزيت النخيل بدفع  205مليون دوالر أمريكي في
أكبر قضية تهرّب ضريبي في إندونيسيا
حكمت احملكمة العليا اإلندونيسية في ديسمبر/كانون األول عام
َ
 ،2012على تكتل «النسر امللكي الدولي» للحراجة واملطاط ومزارع
مستح ّقة وغرامات،
زيت النخيل ،بدفع  205مليون دوالر كضرائب
َ
في أكبر قضية تهرّب ضريبي في التاريخ اإلندونيسي .بلغ إجمالي
املتبقي
التهرّب الضريبي  112مليون دوالر ،أما مبلغ  93مليون دوالر
ّ
فهو عبارة عن غرامة .دفعت الشركة الضرائب املستحقة ،لكنها
رفضت دفع الغرامة .واضطر ّ مكتب املدعي العام اإلندونيسي
للتهديد مبصادرة األصول ،مبا في ذلك  165000هكتار من األراضي
ِ
تذعن الشركة
املزروعة في رياو وشمال سومطرة ،قبل أن
وتدفع الغرامة.

يتم تشغيل شركة زيت النخيل
تظهر وثائق احملكمة كيف كان
ّ
الفرعية «آزيان آغري» التابعة للتكتل .فقد استخدمت الشركة
التسعير التحويلي وقامت ببيع كميات كبيرة من زيت النخيل،
بأسعار منخفضة بشكل مصطنع ،إلى شركات وهمية تابعة لها
خارج البالد ،مبا في ذلك جزر فيرجن البريطانية .وقامت هذه الشركات

في عام  ،1262012أنتجت آسيا  212مليون طن من الورق وعجينة
الورق .وحوالي  %29من جذوع األشجار املستوردة رسميا ً في آسيا هي
127
استوائية املنشأ.
جتمعات إلنتاج
تشير التقديرات إلى أن الطاقة اإلنتاجية ألكبر خمسة ّ
الورق وعجينة الورق تبلغ حوالي  63مليون طن من عجينة الورق والورق.
وبإنتاجية معتادة تبلغ  ،٪84فإن هذه الشركات تكون قد أنتجت  53مليون
129
ويقدر
طن ،أو  ٪24من مجموع الورق وعجينة الورق املنتجني في آسيا.
ِّ
مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية أن  ٪40-30من الصادرات
اخلشبية التي تبلغ قيمتها  17مليار دوالر أمريكي ،من املنطقة في عام
130
 ،2010قد نشأت من مصادر غير مشروعة .وتؤيّد ذلك مصادر أخرى أيضا.
ومن أصل هذه ال  17مليار دوالر أمريكي ،هناك حوالي  6مليار من منتجات
الورق وعجينة الورق ،و 11مليار من منتجات األخشاب.
128

بلغت الطاقة اإلجمالية ملصانع الورق وعجينة الورق في الصني ،في عام
 ،2010حوالي  58مليون طن من عجينة الورق و 82مليون طن من الورق
( 106ماليني طن من الورق والورق املقوى في عام  2012وفقا لقاعدة
البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة  131.)FAOSTATوهذا ما
يعادل  220مليون م 3من جذوع األشجار إلنتاج عجينة الورق و 204ماليني
م3من الورق 132.عادة ما يستخدم حوالي  84من الطاقة اإلنتاجية 133.ووفقا
إلحصاءات منظمة األغذية والزراعة في عام  ،2010أنتجت الصني 143
مليون م 3من جذوع األشجار الصناعية ،واستوردت  42مليون م 3وكانت %19
من الواردات استوائية املنشأ 134.وتعود حصة كبيرة منها الستخدام مصادر
من الورق املعاد تدويره ومصادر غير خشبية من العجينة املعاد تدويرها .ومع
ذلك ،يشير التحليل أنه ال تزال هناك اختالفات كبيرة بني إجمالي استهالك
واملصدرة من الورق 134.عالوة
العجينة (من جميع املصادر) والكمية املنتجة
ّ
على ذلك هناك أيضا اختالفات كبيرة بني تقديرات منظمة األغذية والزراعة
وتلك الصادرة عن هذه الصناعة ،مع إيالء عناية خاصة للصادرات الرسمية
134
واستهالك العجينة.
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التابعة ،بدورها ،ببيع البضائع إلى مشترين حقيقيني .من خالل هذه
العملية ،جتنبت الشركة دفع ضرائب أعلى في إندونيسيا .وتصف
محددتني ،كيف مت بيع  3500طن من زيت
وثائق احملكمة في حالتني
ّ
قة ربحا
ثم إلى شركات حقيقية،
ومن
النخيل لشركات وهمية،
محق ً
ّ
ّ
تضمنت القضية أيضا تصنيع
أمريكي.
دوالر
قدره أكثر من 180000
ّ
فواتير وهمية وعقود للتغطية .وشركة «آزيان آغري» هي شركة
شقيقة لشركة الورق واللب العمالقة «أبريل» ،وهي واحدة من أكبر
خمس شركات للورق وعجينة الورق في آسيا واحمليط الهادئ.
في حني يختلف جناة قطع األشجار غير القانوني باختالف املناطق،
فإن التكتالت الصناعية الكبيرة ،الناشطة في إنتاج األخشاب وزيت
النخيل في جنوب شرق آسيا ،تقود إلى حد كبير قطع األشجار غير
القانوني .وثمة حالة شائعة أن تكون غابات اإلنتاج القانوني قد نفدت
لدى هذه الشركات ،أو أنها تقوم بإزالة الغابات لتوسيع مزارع زيت
النخيل .إن مصدر الدخل املضاعف الذي توفره األخشاب واملزارع
اجلديدة يجعل من الصعب مكافحة قطع األشجار غير القانوني في
-123
هذا اجملال.

ويتم إنتاج الورق ورقائق اخلشب والعجينة بشكل رئيسي في البرازيل
وإندونيسيا وشيلي واليابان وتايالند والصني وكوريا اجلنوبية .وهذا يشمل
حصصا ً كبيرة من األخشاب الناشئة من األمازون وجنوب شرق آسيا ،والتي
تعتبر نسبة  %90-50منها غير قانونية 135.وقد قدرت قيمة قطع األشجار
غير القانوني من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة في حدود  95-25مليار
دوالر أمريكي 136.وتشير عبارة «غير قانوني» إلى عملية قطع األشجار في
املناطق احملمية وإلى التجارة مبنتجات حرجية غير قانونية على السواء.
يتم دمج جتارة املنتجات احلرجية غير املشروعة في التجارة املشروعة
ّ
الرسمية ،وذلك باستخدام القنوات اللوجستية لهذه األخيرة .ويعتبر
تار
الفساد على نطاق واسع مبثابة الغراء الذي يربط التجارة القانونية باال ّ
غير املشروع .ويالحظ مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية على وجه
اخلصوص أهمية موانئ التبادل احلر في سنغافورة وهونغ كونغ على سبيل
املثال ،التي أخذت تتحوّل بصورة فعلية لتصبح محاور لتوحيد منتجات
137
الغابات الشرعية وغير الشرعية.
هذه الطرق تلتف بشكل فعال على الكثير من اجلهود اجلمركية احلالية ذات
الصلة بقانون السي في الواليات املتحدة األمريكية وبرنامج خطة عمل
138
إنفاذ القوانني واإلدارة الرشيدة والتجارة في قطاع الغابات ()FLEGT
لالحتاد األوروبي للحد من استيراد األخشاب االستوائية غير القانونية إلى
الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي على الترتيب .استنادا إلى بيانات وكالة
اإلحصاءات لالحتاد األوروبي ،ومنظمة األغذية والزراعة و املنظمة الدولية
لألخشاب االستوائية ،يستورد االحتاد األوروبي والواليات املتحدة سنويا نحو
 33.5مليون طن من األخشاب االستوائية بكافة أشكالها .تشير التقديرات
إلى أن  %86-62من كافة األخشاب االستوائية املشتبه بشرعيتها والتي
تدخل إلى االحتاد األوروبي والواليات املتحدة تصل بشكل ورق أو عجينة ورق
أو رقائق خشب ،وليس كجذوع أشجار أو أخشاب منشورة أو منتجات من
األثاث139،التي حازت على االهتمام األكبر في املاضي .وغالبا ً ما يتم خلط
هذه املنتجات املصنعة بعد ذلك مبنتجات قانونية إلخفاء األصل ،مع
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الشكل رقم  :12إن خلط األخشاب القانونية مع األخشاب غير القانونية ،مبا في ذلك في عجينة الورق والرقائق والورق هي الطريقة األكثر شيوعا
اآلن إلخفاء استيراد األخشاب املشتراة بصورة غير قانونية.
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حتقيق أرباح وفوائد تنافسية كبيرة وخفض ألسعار ومدخالت الصناعات
املستدامة .تشكل هذه املمارسات حتديا ً خاصا ً خلطط االعتماد وتوعية
املستهلكني.

التحدي اخلاص لالجتار غير املشروع في احلطب والفحم

وتشير التقديرات الرسمية ملنظمة األغذية والزراعة أن أقل من نصف
استهالك األخشاب االستوائية في آسيا (في مجال  ،)٪98-36وأمريكا
الالتينية (في مجال  )٪85-8يستخدم كحطب للوقود 140.ويتوزّع النصف
املتبقي ،في كلتا املنطقتني ،بني نشارة خشب وعجينة لصناعة الورق،
وغيرهما من املنتجات .ويخضع الفحم وعجينة الورق لالستغالل بشكل
خاص من قبل اجملرمني.
قدر أن نسبة  ٪90من اخلشب املستهلك في أفريقيا يُستخدم كحطب
يُ ّ
للوقود وفحم (تبلغ النسبة في شرق أفريقيا  ،٪94وفي شمال أفريقيا ،٪96
وفي أفريقيا الوسطى  ،٪87وفي جنوب أفريقيا  ،٪49وفي غرب أفريقيا
يقدر حطب الوقود بنسبة  ٪70من كافة أنواع اخلشب،
 141.)٪92وفي آسيا
ّ
142
وفي العالم  .٪53كما بلغ اإلنتاج الرسمي للفحم في أفريقيا  30.6مليون
طن في عام  ،2012حيث
تقدر قيمتها بحوالي  24.5-6.1مليار دوالر سنويا ً
ّ
عند نقطة البيع 143.والرقم اإلجمالي للتصدير ألفريقيا هو  1.4في املائة
فقط من اإلنتاج 144.مثل هذا الرقم املنخفض يعتبر صغيرًا جدا ً بصورة غير
واقعية ،نظرا ًلألهمية الكبيرة للفحم في استهالك الطاقة احمللي ألفريقيا
وتبي النسب املئوية النسبية
ولتجارة الفحم واسعة النطاق املرتبطة بهّ .
لتصدير املنتجات األخرى ،إلى الصغر غير املعتاد ألرقام صادرات الفحم
الرسمية .حيث تبلغ نسبة تصدير جذوع األشجار الصناعية  ٪5من اإلنتاج،
واألخشاب املنشورة  ،٪28والورق وعجينة الورق مجتمعة  .٪16وفي الواقع،

دائرة الغابات الكينية ودائرة احلياة البرية
الكينية حتتفالن بعريف في الشرطة
الكينية لنزاهته وخدماته في احملافظة على
احلياة البرية
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وتشمل االعتقاالت التي قام بها شومو مهرّبا ً كان يحمل
 840كيلو غرام من حلم الزراف في يناير/كانون الثاني عام ،2013
وشحنة فحم في يوليو/متوز عام  ،2013وخمسة أشخاص كانوا
ينقلون الفحم في سبتمبر/أيلول  .2013وجاءت هذه التوقيفات
بعد أن احتفلت دائرة احلياة البرية في كينيا بشومو لرفضه رشوة
وبدال ً من ذلك قام بإلقاء القبض على مهرب لتهريبه  6أطنان من
حلم الزراف من محمية ماساي مارا غامي.
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النمو السكاني في جنوب الصحراء ووسط أفريقيا

ﻣ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ

العريف ديفيد شومو هو شرطي في مركز نتوليله للشرطة في
عروضا متكررة من الرشاوى
مقاطعة ناروك في كينيا ،وقد رفض
ً
من مهربي احلياة البرية والفحم .وبدال من أخذ الرشاوى قام شومو
بسلسلة من التوقيفات بسبب جرائم مرتكبة ضد احلياة البرية
والغابات.

ويريد شومو ،املتحمس شخصيا ملوضوع اختفاء املياه النظيفة
بحد ذاته واألثر السلبي على السياحة ،أن
وتأثير التدهور البيئي
ّ
يكون مثاال يلهم اآلخرين« :أنا أريد أن أترك إرثا من الوطنية في هذه
القوة .أريد أن أسمع أن الناس يريدون أن يحذوا حذوي .هذا ما يدفع
احلماس بداخلي».
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١٩٧٥

١٩٥٠

٠

ﻗﺎﻋﺪﺓ
٠٢-٢٣

الشكل :13تشير التوقعات السكانية احلالية من قبل شعبة السكان التابعة
لألمم املتحدة إلى زيادة في عدد السكان احلالي في أفريقيا جنوب الصحراء من
 0٫9مليار نسمة تقريبًا إلى  ٢٫1مليار نسمة بحلول عام  .2050وباإلضافة إلى
ذلك ،تقدر األمم املتحدة أن التحول احلضري في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
البالغ حاليا ً  38في املائة ،سوف يبلغ  56.5في املائة في عام .2050
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فإن الصادرات الرسمية من الفحم من معظم البلدان األفريقية ال تتجاوز
عدد قليل من الشاحنات التي تعبر احلدود سنويًا.
وتُقدر اخلسارة املباشرة من إيرادات جتارة الفحم غير اخلاضعة للتنظيم
وحدها بقيمة  1.9مليار دوالر أمريكي للدول اإلفريقية سنويا 145.وأخذت
األسر املعيشية ،مع اجتاهات التحول احلضري احلالية ،في التحوّل من
احلطب كوقود إلى الفحم ذي األسعار املعقولة واملناسبة واملتاح بسهولة.
ويعتبر احلطب والفحم مصدران حلوالي  ٪90من استهالك الطاقة املنزلية
في بعض البلدان ،وفقا ملنظمة األغذية والزراعة.
ووفق حسابات منظمة األغذية والزراعة ،بلغ استهالك احلطب في أفريقيا
االستوائية  146حوالي  502مليون م 3في عام  ،1996مبعدل زيادة قدرها
 ٪7كل خمس سنوات .وفي حني أن زيادة استهالك احلطب كبيرة ،إال أن
املعدل .ويعادل ذلك حوالي  636م 3في عام
استهالك الفحم يزيد بضعف
ّ
 2014من احلطب ،و 1057مليون م 3في عام .2050
يوفر الفحم الطاقة لـ  ٪82من األسر احلضرية في كينيا ،ولـ  ٪34من
األسر الريفية 147.ويبلغ االستهالك السنوي  1.6-1مليون طن 148مقابل
 40مليون مواطن ،مع  ٪25من نسبة التحضر .وبالتالي هناك حوالي 18.4
مليون مستهلك في كينيا ممن يستخدمون  70كيلو غرام من الفحم لكل
ّ
فرد سنويا .كما أن  ٪85من السكان يعتمدون على الفحم في مدغشقر
حيث يبلغ عدد السكان  22.3مليون نسمة ،ومبا أن إنتاج الفحم فيها يبلغ
 1.19مليون طن سنويا ،فهم يستهلكون  63كيلو غرام لكل مستهلك
سنويا .وبذلك يكون متوسط استهالك الفحم  66.5كيلو غرام/سنة لكل
مستهلك ،وسوف يزداد االستخدام النسبي من الفحم ،فضال عن إجمالي
والتحضر
االستهالك بالطن ،بشكل كبير مع النمو السكاني القوي
ّ
املتوقعني في أفريقيا .وإذا كان  ٪65فقط من األفارقة من مستهلكي
كل منهم  66.5كيلو غرام من الفحم في عام ،2050
الفحم يستهلك ٌ
فإنهم سوف يستهلكون  90.8مليون طن من الفحم .وعالوة على ذلك،
تتو ّقع إحدى الدراسات أن الطلب على الفحم سيزداد بنسبة  14في املائة
لكل واحد في املائة من نسبة زيادة التحضر 149.على أساس هذه التوقعات،
ميكن توقع زيادة الطلب على الفحم على األقل إلى ما بني  90-79طن
في عام  2050إال إذا ظهر مصدر آخر للطاقة عملي ومتاح بنفس القدر.
ويتطلب ذلك  540-474مليون م 3من معادل جذوع األشجار.
وسوف يؤدي هذا الطلب الكبير على الفحم إلى آثار خطيرة مثل إزالة
الغابات على نطاق واسع والتلوث واملشاكل الصحية الالحقة في املناطق
وستؤدي زيادة الطلب على الفحم أيضا
الفقيرة ،خاصة بالنسبة للنساء.
ّ
إلى تسريع االنبعاثات الناجمة عن فقدان الغابات وعن انبعاثات امللوثات
املناخية القصيرة األجل بشكل كربون أسود ،على حد سواء .ميثل إنتاج وجتارة
الفحم مصدرا ًهاما ًللدخل للمنتجني الريفيني الفقراء ،ومصدرا ًغير مكلف
ويتمتع
للطاقة ومطلوب للغاية من قبل الفقراء في املناطق احلضرية.
ّ
الفحم كمنتج بصفة قانونية تختلف على نطاق واسع بني السلطات
القضائية في البلدان اخملتلفة وفيما بينها .وتتفاوت هذه التجارة من جتارة
منظمة إلى جتارة غير منظمة إلى جتارة غير ظاهرة ،إلى غير مشروعة،
150
حد تشكيل مادة لتأجيج الصراعات.
وتصل في بعض احلاالت إلى ّ

جتارة الفحم غير القانونية وغير اخلاضعة للتنظيم

حددت التقديرات الرسمية ملنظمة األغذية والزراعة ،إنتاج الفحم بنحو
ّ
 30.6مليون طن في عام  ،2012وتبلغ قيمتها حوالي  24.5-9.2مليار دوالر
سنوياً .وفي حني أن الصادرات الرسمية من معظم البلدان األفريقية ال
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تتجاوز عددًا قليل من الشاحنات سنويا ،فإن األدلة املتاحة تشير إلى أن
أعدادا ً أكبر من الشاحنات تستخدم جلمع أكياس الفحم أثناء الليل قريبا ً
من املناطق احملمية ،وكذلك عبر النقاط احلدودية حيث متت مشاهدتها
ّ
بشكل مباشر من قبل أعضاء فريق «وحدة االستجابة السريعة»
بأنفسهم في شرق أفريقيا ،كما هو احلال في تنزانيا ،وفي وقت سابق
بني أوغندا وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،وأيضا في أماكن أخرى في
أفريقيا .يكشف حتليل صور األقمار الصناعية عن قطع األشجار غير
القانوني بشكل واسع النطاق في العديد من املناطق احملمية ،كما هو

احلال في مناطق النزاع في جمهورية الكونغو الدميقراطية ،أو في شمال
شرق مدغشقر ،حيث تقوم السفن بتحميل وتصدير الفحم أو األخشاب،
مبا في ذلك خشب الورد .تكشف قوائم اإلنترنت عن وجود أكثر من 1900
تاجر للفحم في أفريقيا وحدها ،منهم  300على األقل ممن يقومون بتصدير
ّ
ويرجح
طلبات رسميًا ال تقل عن  20-10طن من الفحم لكل شحنة.
ّ
أن يكون العدد الفعلي أعلى بعدة مرات ،واحلد األدنى اليومي للطلبيات
املصدرين الفرديني يتجاوز إجمالي الصادرات الرسمية السنوية
للعديد من
ّ
لبعض البلدان .ويقدر صافي األرباح من املتاجرة وفرض الضرائب على

الفحم غير اخلاضع للتنظيم وغير الظاهر أو غير القانوني مجتمعني ،في
شرق ووسط وغرب أفريقيا ،بني  9-2.4مليار دوالر أمريكي 151مقارنة مع ما
يقدر (أوروبيا ً) مجموعه بقيمة الشارع من الهيروين في سوق شرق أفريقيا
152
والكوكايني في سوق غرب أفريقيا ،بقيمة  2.65مليار دوالر أمريكي.
يشير ذلك إلى وجود جتارة واسعة غير مشروعة ،وغير خاضعة للتنظيم في
الفحم ،والتي تتضمن قطع األشجار غير القانوني في كثير من األحيان
في املناطق احملمية ،وإزالة الغابات على نطاق واسع ،وإشراك ّجتار منظمني
وشحنات عابرة للحدود ،مبا في ذلك إلى قارات أخرى.
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دور اخلشب واالجتار غير القانوني باألحياء البرية
في متويل التهديدات

تتضمن جتارة الفحم غير القانونية وحدها خسارة مباشرة في اإليرادات قدرها  1.9مليار
ّ
دوالر أمريكي للدول االفريقية سنويا.وغالبا ما متوِّل هذه العائدات الشبكات اإلجرامية.
عالوة على ذلك ،فقد أخذت األسر مع اجتاهات التحول احلضري احلالية ،تتحول األسر
املعيشية من استخدام احلطب كوقود ،إلى الفحم املتوفر بأسعار معقولة واملتاح
تطور
ظمة ،يشكل تهديدا رئيسيا بزيادة
بسهولة .وهذا بدوره ،بغياب القواعد املُن ِّ
ّ
اجلرمية املنظمة املتورّطة في جتارة الفحم غير املشروعة .كما أن الظروف املواتية
ظمة ملمارسة هذه التجارة يشكل دعوة مفتوحة
لسوق الفحم وغياب القواعد املُن ِّ
للجماعات املسلحة غير التابعة للدولة للسيطرة على هذه التجارة ومتكينها من
امتالك قوة شرائية الكبيرة.
عموما ،حتصل امليليشيات في جميع أنحاء القارة على الدخل من خالل
االجتار بأي شيء ،وال سيما من خالل السيطرة على شبكة الطرق
واملوانئ والنقاط التجارية االستراتيجية واملعابر احلدودية ،من السلع
العادية إلى املنتجات عالية القيمة ،وتظل السلع العادية كالفحم ذات
أهمية خاصة لتأمني اإليرادات لكل مستويات امليليشيات من أدناها
مستوى إلى أعالها.

وتستند أسعار العاج إلى كال من التقارير املشار إليها وتقارير حراس
الغابات ووحدات مكافحة الصيد غير املشروع التي مت جمعها بشكل
ّ
غير رسمي من خالل املقابالت كجزء من التدريبات التي أجريت حتت

إشراف مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية واإلنتربول (حوالي
 39من قادة وحدات مكافحة الصيد غير املشروع ( )APUأو املوظفني
الذين متت مقابلتهم بشكل غير رسمي من تنزانيا ،وزامبيا ،وأوغندا،
ّ
وكينيا و موزمبيق ،خالل الدورات التدريبية  .)2013-2011وعادة ما تكون
األسعار في حدود  400 -150دوالر للكيلوغرام  .وهذه األسعار أدنى بكثير
مما ورد من أسواق البيع في آسيا ،مثل األسعار التي تبلغ حوالي 750
دوالر أمريكي للكيلوغرام الواحد من العاج اخلام في الصني 153.وهناك
تلقوا  70دوالرا ً للكيلوغرام الواحد .تتراوح األسعار
أمثلة عن صيادي فيلة ّ
التي مت إيرادها بني  550 - 70دوالر ،مبتوسط  400 - 150دوالر للكيلوغرام
ّ
الواحد من العاج اخلام.

ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﺭﻗﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻛﻭﻧﻐﻭ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ

ﺍﻟﺟﺯء ﻣﻥ ﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻌﺏ ) (CNDPﺍﻟﻧﺎﺟﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ۲۰۰۸ ،

ﻛﻳﺱ  50ﻛﻳﻠﻭ ﻏﺭﺍﻣﻛﻳﻠﻭ ﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺍﻹﺳﻣﻧﺕ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻝ
ﻛﻳﺱ  30ﻛﻳﻠﻭ ﻏﺭﺍﻣﻛﻳﻠﻭ ﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺣﻡ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻛﻳﺱ  50ﻛﻳﻠﻭ ﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻭﻟﺗﺎﻥ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭ
ﺑﻳﺕ ﻁﻳﻥ ﺃﻭ ﻗﺵ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺑﻳﺕ ﺳﻘﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻔﻳﺢ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺳﻳﺎﺭﺓ ﻋﺎﺑﺭﺓ ﻟﻧﻘﻁﺔ ﺗﻔﺗﻳﺵ
ﻣﺎﻟﻙ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺷﺎﺣﻧﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻋﺎﺑﺭﺓ ﻟﻧﻘﻁﺔ ﺗﻔﺗﻳﺵ
ﺷﺎﺣﻧﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻋﺎﺑﺭﺓ ﻟﻧﻘﻁﺔ ﺗﻔﺗﻳﺵ
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ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻻﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲS/2008/773 ،

تركز امليليشيات ،وهي هنا من جمهورية الكونغو الدميقراطية ،تركيزا ً كبيرا ً على السيطرة على طرق مداخل املدن وعلى شبكة
الشكل رقم ّ :14
يتوفر بكميات
الطرق ،واملوانئ وذلك لفرض الضريبة على أية سلعة عابرة .وهنا يصبح الفحم تلقائياً ،لكونه املصدر األول لطاقة املدن ،وبالتالي
ّ
كبيرة ،مصدرا ً هاما ً من مصادر الدخل للميليشيات.
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إيرادات اجلماعات املسلحة غير التابعة للدولة

من أجل فهم مدى ما ميكن للجماعات املسلحة غير احلكومية أن
تكسبه ،ال بد أن ننظر ليس إلى إجمالي عدد الفيلة املقتولة في
أفريقيا ،بل إلى كيف تتوزّع الفيلة ضمن نطاق العمليات وإلى نطاق
صيد امليليشيات أو اجلماعات اإلرهابية.

ال يزال جنوب أفريقيا يأوي الغالبية العظمى من الفيلة في أفريقيا ،أي
ما يقارب  270000( ٪55فيالً) من الفيلة املعروفة في القارة .ويأوي شرق
أفريقيا  )130000( ٪28ووسط أفريقيا ( )16000( ٪16أعداد فيلة فيلة
الغابات  .)60000-20في غرب أفريقيا ينتشر أقل من  7100( ٪2فيالً)
من الفيلة املعروفة في القارة على مساحة الدول الـ  13املتبقية في
نطاق الفيلة .مت استخالص األرقام من قاعدة بيانات الفيلة باستخدام
ّ
154
الفئة «أكيدة»
التجمعات «األكيدة» من الفيلة يقع
يعني ذلك أن أكثر من  ٪90من
ّ
في الشرق واجلنوب ،في الغالب بعيدا ً عن مناطق الصراع .وإذا نظرنا
إلى األجزاء الغربية والوسطى والشمالية من بلدان شرق أفريقيا ذات
الصراعات اجلارية فإن ما يقرب من  19000من الفيلة موجود داخل
مناطق القتال أو مبقربة شديدة منها .باإلضافة إلى ذلك ،ميكن أن جند
يقدر ب
ضمن  500كيلو متر بخط مستقيم عن مناطق الصراع ،ما ّ
 21000من الفيلة في محميات كاتاوي وأوغاال وميووزي غامي في شرق
وجنوب تنزانيا ،و 38000أخرى في الكونغو ،وحوالي  35000في الغابون،
ستخدم فئات
رغم وجود العديد منها في جنوب غرب البالد .هنا ت ُ
َ
‹أكيدة› و «محتملة ‹ .ميكننا افتراض أن املتنزهات في أجزاء من جنوب
غرب تنزانيا هي في متناول نطاق الصيد غير املشروع .إن مستويات
الصيد غير املشروع مرتفعة للغاية هناك ،مبا في ذلك من قبل الصيادين
املدججني بالسالح .وباإلضافة إلى ذلك ،بإضافة شمال الغابون وأجزاء
من الكونغو نحصل على عدد إضافي قدره حوالي  19000داخل مناطق
النزاع أو بالقرب منها ،و 100000أخرى من الفيلة في محيط يبلغ 500
كم أو أبعد قليالً.
في عام  ،2012قام صيادون ميتطون صهوات اجلياد ،من خيالة امليليشيات
السودانية حسب التقارير ،بقتل عدة مئات من الفيلة في الكاميرون
في غضون بضعة أشهر .في فبراير/شباط عام  ،2013أعلنت احلكومة
الغابونية خسارة ما ال يقل عن نصف عدد الفيلة في متنزه مينكيبي
الوطني .ما يصل إلى  11000فيال ً رمبا ُقتِل بني عامي  2004و ،2012أي
مبعدل  1200سنويا في هذا املتنزه وحده .تبلغ مستويات الصيد غير
املشروع مستوى أعلى في وسط أفريقيا وفي األجزاء الشرقية من غرب
أفريقيا وكذلك في جنوب تنزانيا وموزمبيق الشمالية (ممر «نياسا «) .إن
حجم التجارة والشحنات الفردية الكبيرة والقيمة العالية ملنتجات احلياة
البرية تشير إلى تورّط واضح للجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية.
يوفر العاج أيضا جزء ا ً من الدخل الذي جتنيه جماعات امليليشيا في
جمهورية الكونغو الدميقراطية وأفريقيا الوسطى ،ويرجح أنه املصدر
الرئيسي للدخل جليش الرب للمقاومة الذي يعمل حاليا في مثلث احلدود
بني جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الدميوقراطية،
في تداخل واستهداف مباشر للفيلة في غارامبا وشمال جمهورية
الكونغو الدميقراطية وأفريقيا الوسطى .إن االتصاالت واالعتداءات
وفرصة املواجهات مع جيش الرب للمقاومة تتداخل بشكل وثيق مع نطاق
توزّع الفيلة .كما أن انعدام الرقابة على شبكة الطرق لفرض ضرائب
يشير أيضا إلى أن العاج قد يكون واحدا من مصادر الدخل القليلة املتاحة
جليش الرب للمقاومة .كذلك يوفر العاج مصدردخل للجنجويد السودانية
وغيرها من عصابات اخليالة العاملة بني السودان وتشاد والنيجر ،حيث
يصل مدى عملياتها ألكثر من  600كم عن مركزها األساسي.
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تبلغ أرقام ( PIKEعدد الفيلة املقتولة بطريقة غير مشروعة التي مت العثور
ّ
عليها مقسوما على العدد الكلي جلثث الفيلة التي و ُ ِ
ج َدت) ألفريقيا
الوسطى ( ٪80 -70تتفاوت داخل كل بلد) وهي تشير إلى مستويات
جتمعات
عالية من الصيد غير املشروع .وتبلغ النسبة املئوية من مجموع ّ
الفيلة املقتولة بشكل غير قانوني  ٪15في أسوأ املناطق تضررا ،مع
وجود تقارير بنسب أعلى من ذلك 155.وميكن للحساب النظري ،رغم كونه
يوفر مؤشرا يتعلّق بالنطاق احملتمل .وعلى الرغم
ظنيّا ً وغير أكيد ،أن ّ
من أن التقارير الشفهية واملالحظات امليدانية غير املنهجية تدعم هذه
التقديرات ،فإن هذه األرقام غير مدعومة من خالل البيانات الرسمية.
ويتم حساب تقدير النطاق باستخدام الفرضيات التالية:
•يوجد ما يقارب  19000فيال ً داخل مناطق الصراع أو بالقرب منها في
البلدان التي تشهد احلروب األهلية أو االضطرابات الكبيرة واجلماعات
املسلحة غير التابعة للدولة
•يوجد ما يقارب  100000من الفيلة موسميا ضمن  500كيلو متر من
نطاق الضرب لهذه البلدان أو املناطق (هناك بعض الشك حيث أن
التجمعات توجد خارجها)
بعض
ّ
جتمعات الفيلة التي
من
٪15
إلى
األقصى
احلد
في
النسبة
•تصل
ّ
تُقتل سنويا في مناطق النزاع أو القريبة جدا منها (حوالي 2850
فيالً)
التجمعات سنويا ضمن دائرة  500كم
من
٪5
يقارب
ما
قتل
يتم
ّ
• ّ
(حوالي  5000فيالً)
• ٪90من الفيلة املقتولة مت قتلها على أيدي اجلماعات املسلحة غير
ّ
التابعة للدولة في مناطق النزاع أو بالقرب منها ( 2565فيالً)
•و  %10من الفيلة املقتولة مت قتلها على أيدي اجلماعات املسلحة غير
ّ
التابعة للدولة ضمن نطاق دائرة الضرب (حوالي  500فيالً)
•وهذا يعطي ما مجموعه  3065 -2565فيال ً يحتمل أنه مت قتلها
ّ
على أيدي اجلماعات املسلحة غير التابعة للدولة أو ما يقارب  ٪13من
الفيلة املقتولة في أفريقيا.
ال يزال عدد الفيلة املقتولة في أفريقيا غير معروف ،كذلك نسبة
الفيلة املقتولة على أيدي اجلماعات املسلحة غير التابعة للدولة مثل
امليليشيات قريبا ً من نطاق ضرب امليليشيات أو داخله .وبسعر يتراوح بني
 400-150دوالر أمريكي للكيلوغرام الواحد ومبتوسط  10كيلوغرامات
من العاج لكل فيل ،فإن القيمة اإلجمالية للعاج بالنسبة للجماعات
املسلحة غير التابعة للدولة تبلغ حوالي  3065 -2565فيال ً مقتوال ً في
السنة أو  30.65-25.7طنا ً من العاج بقيمة  400-150دوالر للكيلوغرام
الواحد مما يو ّفر نطاقا ً ممكنا ً من العاج كتمويل للتهديد للجماعات
املسلحة غير التابعة للدولة مبا يقارب  12.3 -3.9مليون دوالر أمريكي،
جتمعات الفيلة على مسافات أكبر.
اعتمادا ً على قدرتها على ضرب ّ
تشير تقارير وسائل اإلعالم واملنظمات غير احلكومية 156إلى أن حركة
«الشباب» كانت تشحن  30.6طنا ً من العاج أو ما يناظر العاج الناجت
من  3600فيال ً سنويا من جنوب الصومال ،وهذا أمر مستبعد للغاية
وال ميكن االعتماد عليه .فللقيام بذلك ،سيكون عليهم جمع كل عاج
الفيلة املقتولة تقريبا ً من غرب ووسط وشرق أفريقيا وإحضاره إلى
ميناء واحد في جنوب الصومال .حتى اآلن لم يرد ذكر هذا الطريق في
كل من
أي تقارير بوصفه طريقا ً لتهريب العاج .ولقد فشل حتى اآلن ٌ
فريق االستجابة السريعة ومجموعة اخلبراء إلريتريا والصومال ،اللذان
يقدمان التقارير إلى مجلس األمن الدولي ،في إثبات مثل هذا االرتباط
في التقارير الرسمية .يبدو أن الدخل الرئيسي حلركة الشباب يأتي من
الفحم على ما يبدو ،ومن فرض ضرائب على السلع األخرى ،فضال عن
التمويل رمبا من املغتربني.

ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻔﻴﻠﺔ
ﺍﳌﻐﺮﺏ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﻣﺼﺮ

ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ

ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ
ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﺻﻮﻣﺎﻟﻴﻼﻧﺪ

ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻣﺎﻟﻲ

ﺗﺸﺎﺩ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺑﻨﲔ

ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ

ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ

ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ
ﻏﺎﻧﺎ

ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ

ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ

ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ

ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ

ﺗﻮﻏﻮ

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ
ﻛﻴﻨﻴﺎ

ﻏﻴﻨﻴﺎ

ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ
ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎﻭ

ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ

ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
ﻣﺎﻻﻭﻱ
ﺃﳒﻮﻻ
ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ

ﻣﻮﺯﻣﺒﻴﻖ
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ

ﺯﳝﺒﺎﺑﻮﻱ
ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ

ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻔﻴﻠﺔ٢٠٠٧ ،

ﺳﻮﺍﺯﻳﻠﻨﺪ

ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻣﺤﺘﻤﻞ

ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ٢٠١٢-٢٠١٠ ،
ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻭﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺷﻐﺐ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ) ،(ACLEDﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻠﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ )(AfESG
 (AED) / IUCN / SSCﺍﻤﻮﻋﺔ
ﹼ

الشكل رقم  :15الفيلة األفريقية املهددة في النزاعات.

79

ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺣﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻳﻁﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ
ﺩﻣﺷﻕ

ﺑﻐﺩﺍﺩ

ﺇﻳﺭﺍﻥ

ﻋَﻣﺎﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺩﺱ

ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ

ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ

ﺧﺻَﺏ

ﺑﻳﺭﻭﺕ

ﻣﺻﺭ

ﺍﻟﻣﻧﺎﻣﺔ
ﺧﻭﺭ
ﺍﻟﺷﺎﺭﻗﺔ

ﻣﺳﻘﻁ

ﺩﺑﻲ

ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ

ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ

ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

ﻗﻁﺭ

ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ

ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ

ﻋُﻣﺎﻥ

ﺟﻳﺯﺍﻥ
ﺍﻟﻳﻣﻥ
ﺻﻧﻌﺎء

ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ

ﺃﺳﻣﺭﺓ

ﺍﻷﺣﻣﺩﻱ

ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ

ﻋﺩﻥ
ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ

ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ

ﺻﻭﻣﺎﻟﻳﻼﻧﺩ
ﻫﺭﺟﻳﺳﺎ

ﺃﺩﻳﺱ ﺃﺑﺎﺑﺎ

ﺇﺛﻳﻭﺑﻳﺎ

ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺣﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ
ﺑﻠﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ

ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ

ﺍﻟﺻﻭﻣﺎﻝ

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺭﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ
ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺗﺳﻳﻁﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻣﻳﻠﻳﺷﻳﺎ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ
ﺑﻠﺩ ﻋﺑﻭﺭ
ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ
ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ
ﻣﻳﻧﺎء ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ
ﻣﻭﺍﻧﻰء ﺃﺧﺭﻯ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺣﻥ
ﻧﻘﻁﺔ ﺗﻔﺗﻳﺵ ﺗﻔﺭﺽ " ﺿﺭﺍﺋﺏ" ﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ

ﺟﻭﺑﺎ

ﻣﻘﺩﻳﺷﻭ

ﺃﻭﻏﻧﺩﺍ
ﺑﺭﺍﻭﺓ
ﻛﻳﺳﻣﺎﻳﻭ

ﻗﺿَﻲْ

ﺑﻮﻟﻮ ﺧﺎﺟﻲ
ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ
ﻝﻭﻥﺁ

ﻛﻣﺑﺎﻻ

ﻧﻳﺭﻭﺑﻲ

ﺍﺩﻥﺍﻭﺭ

ﻛﻳﻐﺎﻟﻲ

ﺑﻭﺭ ﻏﺎﺑﻭ

ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ :ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺻﻭﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻣﻥ
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ﻛﻳﻧﻳﺎ
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ﺑﻭﺭﻭﻧﺩﻱ

الفحم ودوره في متويل التهديد

عادة ما يصل فرض الضرائب غير المشروعة على الفحم إلى  ٪30من قيمته
عند نقطة البيع ،ويت ّم بشكل منتظم من قبل أفراد الجريمة المنظمة والميليشيات
والجماعات اإلرهابية في جميع أنحاء أفريقيا .وتشير التقديرات إلى أن الميليشيات
في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحصل على نحو  50 -14مليون دوالر أمريكي
سنويًا من الضرائب التي تفرضها على الطرق (أرقام عام  ،2001راجع مجلس
األمن الدولي  2001وبرنامج األمم المتحدة للبيئة-اإلنتربول .)2012 ،يبدو
أن المصدر الرئيسي لدخل «الشباب» يأتي من مشاركتهم في تجارة الفحم ومن
الضرائب غير الرسمية التي تفرض على نقاط التفتيش الموضوعة على حواجز
الطرق والموانئ .لقد تم ّكنوا من كسب ما يصل إلى  18 -8مليون دوالر أمريكي
سنويًا ،عند حاجز واحد ،من تهريب الفحم في مقاطعة بادادي ،في منطقة جوبا
السفلى 157.وازداد تصدير الفحم من موانيء كيسمايو وبراوة بشكل خاص منذ حظر
تصدير الفحم الذي فرضه مجلس االمن الدولي .وتقتطع حركة الشباب حوالي ثلث
الدخل ،الذي يشكل وحده حوالي  56 -38مليون دوالر أمريكي .ويقدر الحجم الكلي
لصادرات الفحم غير المشروعة من الصومال بحوالي  384 -360مليون دوالر
158
أمريكي سنويا.
وبذلك يبلغ نطاق دخل الميليشيات في كيفو و»الشباب» في الصومال 124 -60
مليون دوالر سنويا ً من الفحم والضرائب وحدهما .ويستند ذلك إلى التقديرات
الواردة في التقارير المقدمة إلى مجلس األمن الدولي .وتشمل البلدان األفريقية
ذات النزاعات الجارية ،مالي ،وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو
الديمقراطية والسودان والصومال .وتستهلك كافة هذه الدول كميات كبيرة من
الفحم .ويق ّدر مجموع إنتاجها السنوي المشترك الرسمي بما يناهز  4.52مليون
طن من فحم الخشب .وبالنظر إلى أرقام قاعدة البيانات اإلحصائية الرسمية لمنظمة
األغذية والزراعة ( )FAOSTATإلنتاج الفحم وضريبة الدخل المقدرة للميليشيات
ب ٪30ومشاركتهم في  ٪30من التجارة ،ومع التقدير المتحفظ ،يمكن للميليشيات
والجماعات اإلرهابية بسهولة تحقيق 289 -111مليون دوالر أمريكي سنويا.
وبالطبع ،يعتمد ذلك إلى حد ما على أسعار المستهلكين في المنطقة (والتي تتراوح
بين  700 -275دوالر أمريكي للطن الواحد ،واألسعار مستمدة من التجار المحليين
والقوائم الرسمية) ،ومشاركتها في فرض الضرائب ،ومدى سيطرتها على تجارة
الفحم غير القانونية أو غير المنظمة .وهناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات للتأكد من
حجم ودور الفحم في تمويل التهديد بدقّة.
من المرجح أن تتضاعف تجارة الفحم في العقود المقبلة ثالثة مرات مع ارتفاع
الطلب .وسوف يؤدي االرتفاع في تجارة الفحم الى زيادة كبيرة في إزالة الغابات
في أفريقيا مع آثار الحقة على موارد المياه ذات الصلة بالغابات ،وتدهور األراضي
وفقدان خدمات النظام اإليكولوجي .كذلك سيزداد تمويل التهديد للجماعات المسلحة
غير التابعة للدولة زيادة كبيرة إذا ما تركت دون رادع .فمن خالل وجود شبكات
وشركات وهمية متورطة في تجارة الفحم ،يمكن للميليشيات أو الجماعات اإلرهابية
ضمان الحصول على دخل من خارج مناطق عملياتها أيضا ،وهذا ما يجعل الدخل
مستقالً عن نجاح الحمالت المسلحة ،ويم ِّكنها من اعادة تجميع صفوفها والظهور
من جديد مرات ومرات بعد هزائم عسكرية واضحة .وعلى عكس جرائم المخدرات
والقرصنة وطلب الفدية والتزوير وجرائم الحياة البرية ،تمثّل التجارة غير
المشروعة وغير المنظمة بالفحم مصدرا للدخل آمنا ً ومريحا ً يمكن استغالله من قبل
الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة على حد سواء ،في ما هو
أبعد من المناطق الجغرافية الخاضعة لسيطرتها .هذا الخلط بين التجارة المشروعة
والتجارة غير المشروعة هو من أعراض أجزاء من التجارة غير المشروعة بالحياة
البرية والخشب ويتطلب استجابة منسقة خاصة تفوق حدود وكاالت البيئة أو وكاالت
اإلنفاذ المنفردة.

هناك خطر يتمثل في أن هذه التجارة يمكنها بسهولة الحصول على مزيد من التمويل
والتنظيم من خارج الصومال أيضاً .تد ّر تجارة الفحم المحلية والعابرة للحدود من
مدغشقر وموزامبيق وتنزانيا وأوغندا وكينيا ما قيمته  1.7مليار دوالر سنويا
على األقل .وقد تكون تجارة الفحم أيضا مصدرا محتمال للدخل لبوكو حرام على
الرغم من أن هذا األمر ال يزال غير مؤكد في هذه المرحلة .عالوة على ذلك،
فإن هذا حجم التمويل من الفحم يم ّكن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة من
شراء األسلحة المتطورة والتدريب ،بما في ذلك شراء منصات اإلطالق أرض جو
المحمولة على الكتف وأنظمة األسلحة الموجهة ،من المخزونات العسكرية .كما يتيح
لها هذا المستوى من التمويل القيام بعمليات عسكرية أكبر وأكثر تعقيدا ،عن طريق
السيطرة على شبكات الطرق ومعابر الحدود ،وعلى بنية تحتية أوسع من الطرق
واألنهار والموانئ ،حيث يوفّر فرض الضرائب على السلع وخاصة الفحم مصدراً
هاما ً من مصادر الدخل.
بل أكثر من ذلك ،يمكنها ذلك من إنشاء شبكات من التجّار في البلدان األجنبية أيضا
بما في ذلك منطقة الخليج والشرق األوسط ،أو مع ئمورّدي األسلحة .فمن خالل
وجود شبكات وشركات وهمية متورطة في تجارة الفحم ،يمكن للميليشيات أو
الجماعات اإلرهابية ضمان الحصول على دخل ال يعتمد على النجاح عسكريا ً في
ميدان القتال ،ويمكنها من اعادة تجميع صفوفها والظهور مرات ومرات بعد هزائم
عسكرية واضحة.
باإلضافة إلى ذلك ،هناك أيضا إسهام كبير من قبل الجريمة المنظمة في قطع
األشجار على نطاق واسع.
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الشكل رقم 19أ-ب :جتارة الفحم غير املشروعة في شرق جمهورية
الكونغو الدميقراطية ،وفي أوغندا ورواندا وتنزانيا أيضاً ،تشكل
تهديدا ً كبيرا ً للمناطق احملمية والغابات وتشكل كذلك دخال ً كبيرا ً
للمجرمني وامليليشيات.
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االستجابات

من املسلم به اآلن على نطاق واسع أن االجتار غير القانوني مبنتجات الغابات واحلياة
البرية ،فضال عن االستغالل غير املشروع للموارد الطبيعية ،يعتبر
تهديدا كبيرا ً
ً
للبيئة ورفاهية اإلنسان واألمن الغذائي وعلى التنمية املستدامة أيضاً .وينعكس
ذلك في مجموعة من القرارات الصادرة من اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات
والنباتات البرية املهددة باالنقراض ،ومن جلنة األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
واإلنتربول ومجلس األمن الدولي ،مبا في ذلك ما يتعلق بالصومال وجمهورية الكونغو
الدميقراطية.
حتى اآلن ،كان تطبيق تدابير احلد من اجلرمية البيئية املنظمة عبر
الوطنية متواضعا ً .والقدرة على إجراء التحقيقات كانت غير موجودة أو
غير كافية ،ومتويل حماية املوارد كان محدودا ً .وغالبا ً ما تعكس املالحقة
القضائية واألحكام اخلاصة باجلرمية البيئية جرائم صغيرة أو مخالفات
بسيطة ،وكثيرا ما تقتصر على اجملرمني الفقراء من ذوي املستوى املتدني.
ومع ذلك ،فإن التجارة غير املشروعة مبنتجات الغابات واحلياة البرية تنتهك
في كثير من األحيان قوانني الضرائب ،وقوانني مكافحة غسيل األموال،
وقد تتضمن تورطا ً في اجلرمية املنظمة ،والعنف ،والتهريب ،وحتى في
متويل اجلماعات املسلحة غير التابعة للدولة .كما أن النظر في جرائم
احلياة البرية مبوجب هذه القوانني قد يوفر في بعض األحيان نقطة أكثر
فعالية وجدية ومناسبة للشروع في التحقيق والتقييم الالحق من أجل
املالحقة القضائية.

توعية املستهلك

من بني االستجابات املهمة جدا ً والفعالة ملعاجلة االجتار غير القانوني
باحلياة البرية ،وضع مخططات خلفض الطلب من قبل املستهلكني .وإن
احلد من الطلب على منتجات
كانت هناك بعض النجاحات في مجال
ّ
احلياة البرية املتداولة بشكل غير قانوني ،فإن هذه االستجابات تتطلب
يتم تنفيذها من خالل زيادة الوعي والفهم
نتائج تغيير في السلوكّ ،
لدى املستهلك النهائي ،مبا في ذلك كيفية غسيل منتجات احلياة البرية
واملنتجات اخلشبية من خالل سالسل اإلمداد القانونية.
في الواقع ،ينبغي لالستجابات الفعالة أن تنطوي على مجموعة من
التدابير خلفض الطلب من خالل اجلهود االجتماعية واالقتصادية وأنظمة
االعتماد وتوعية املستهلك ،وإدارة أكثر فعالية وحكم رشيد وإيجاد سبل
بديلة للعيش .وهذه كلها حتتاج إلى أن تقترن باإلنفاذ ،مبا في ذلك حماية
خط املواجهة واجلمارك وتعزيز التشريعات وجهود الشرطة والقضاء.
كذلك فإن توعية املستهلك واحلد من الطلب يشكالن عنصرا ً حاسما ً
طويل األجل يتطلب مزيدا من االهتمام .فقد كشفت الدراسات
االستقصائية التي أجريت على عينة من  1880فردا ً من سكان ست
مدن صينية في عام  2007،159أن  ٪43من أفراد العينة قد استهلك بعض
املنتجات التي يُزعم احتواؤها على أجزاء النمور .من ضمن هذه اجملموعة،
ذكر  ٪71أنهم يفضلون املنتجات البرية على منتجات املزارع ،حيث كانت
أغلب املنتجات املستخدمة عبارة عن ضمادات من عظام النمر ()٪38
ونبيذ عظام النمر ( .)٪6.4وكان  ٪88من عينة املستطلَعني يعرفون أن
شراء أو بيع منتجات النمر غير قانوني ،كما وافق  ٪93على أن فرض احلظر
على جتارة أجزاء النمر كان ضروريا ً للحفاظ على النمور البرية .ويستخدم
الناس من جميع فئات الدخل ضمادات عظام النمر ،وتتمثل أعلى
مستويات الطلب عليها في أوساط املستهلكني األكبر سنا والنساء.

أي منها
ومن بني سبعة أنواع من الضمادات التي مت ّ اختبارها ،لم يحتو ِ ّ
على أية آثار لعظام النمر 160،ولم يعثر استقصاء جرى بني عامي -2005
 2006وشمل  518متجرًا من متاجر الطب التقليدي في الصني ،على
ذكر للنمور كأحد العناصر في قائمة مكونات الضمادات 161.و  %3فقط
من املستهلكني كانوا يعتقدون أن املنتجات التي مت شراؤها كانت
مزيفة .وتعتقد نسبة  ٪12أخرى أن املنتجات حقيقية ،في حني أن ٪85
من املستهلكني غير متأكدين ما إذا كانت املنتجات املستخدمة حتتوي
162
فعليا على مكونات النمر.
لذا ،تكتسب برامج توعية املستهلك األهمية القصوى ،وهذا ال ينطبق
فقط على أجزاء النمور ،بل على اجملموعة الكاملة من منتجات احلياة
يتصف وعي املستهلك
البرية ،من أجل معاجلة جانب الطلب .في املقابلّ ،
باألهمية القصوى بالنسبة الستخدام ليس فقط املنتجات اخلشبية
الواضحة مثل األثاث واأللواح واألخشاب ،بل كذلك ما يتعلّق بشراء
الورق حيث يتم غسيل غالبية اخلشب املقطوع بصورة غير مشروعة.
87

النجاحات والتقدم

هناك عدد من التطورات الناجحة مؤخرًا في مجال مكافحة اجلرمية
البيئية املنظمة عبر الوطنية سواء من جانب اجملتمع الدولي ومن
البلدان املنفردة ،ويشمل ذلك أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا ،والتي
ميكن توسيعها ،واتخاذها كقدوة ،وتكييفها والبناء عليها .وترد أدناه
جزءا صغيرًا من العديد
بعض األمثلة الهامة ،لكنها ال متثل سوى
ً
من املبادرات اجلارية والناجحة من جانب اجملتمع الدولي واملنظمات غير
احلكومية واحلكومات.
تسبب الصيد اجلائر في سبيل احلصول على صوف شاهتوش في
ّ
االنخفاض احلاد احملتمل بني  ٪90 -80أو حوالي مليون ظبي من ظباء
التبت أو التشيرو في الصني في السنوات  .2000 -1990وقد أدى ذلك
إلى زيادة جهود الشرطة واجليش زيادة كبيرة ملنع القضاء عليها .وتزامنت
هذه اجلهود مع إقامة بعض من أكبر املناطق احملمية في العالم .بذلك
احتدت حمالت التوعية الناجحة وحتسني اإلدارة جنبا إلى جنب مع اجلهود
الصارمة في اإلنفاذ من أجل إنقاذ الظباء التبتية من االنقراض .وأخذت
جتمعات الظباء بالتعافي ببطء ،على الرغم من أنها ال تزال ضعيفة جدا،
ّ
وال تزال هناك حاجة ماسة إلى مزيد من عمليات الرصد واالستقصاء.
البرازيل هي على االرجح واحدة من الدول الرائدة في العالم في بذل
جهود إنفاذ واسعة للحد من اإلزالة غير املشروعة للغابات من خالل
معاجلة السلسلة اجلنائية وشبكاتها بالكامل .بلغت إزالة الغابات في
منطقة األمازون في البرازيل أدنى مستوى لها في عام  ،2012منذ بدء
رصد الغابات في عام  .1988فقد تراجعت بنسبة  ٪78 -64اعتمادا ً على
منسق إلنفاذ القانون باستخدام
التقديرات ،وذلك ناجم أساسا عن نهج
ّ
صور األقمار الصناعية وعمليات الشرطة وحتقيقاتها املوجهة .وشملت
اجلهود حماية اخلطوط األمامية والتحقيقات ،فضال عن مالحقة زعماء
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العصابات والشبكات قضائيا ً .وهنا كانت اجلهود املبذولة في اإلنفاذ،
السبب الرئيسي لالنخفاض امللحوظ في قطع األشجار غير القانوني.
ولكن األهم من ذلك ،هو الدعم الذي حتظى به احلملة من خالل اجلهود
الواسعة النطاق من خالل املبادرة خلفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة
األحراج وتدهور الغابات ( )REDDوغيرها من املبادرات لتعزيز العمليات
التشاركية للشعوب األصلية وأصحاب املصلحة ،وإنشاء سبل بديلة
للمعيشة .وكانت النسبة  ٪90تعود على األرجح إلى املدنيني و ٪10
ِ
تعط السلطات األولوية جلهود إنفاذ قوية
جلهود اإلنفاذ .لألسف ،لم
نسبيا في معظم احلاالت في أماكن أخرى من العالم .واجلمع بني هذين
النوعني من اجلهود هو أمر حاسم ملكافحة اجلرمية البيئية.
تشمل اجلهود األخرى الهامة ،تعزيز حماية خط املواجهة كالذي مت
الشروع به مؤخرا والتدريب اجلاري على نطاق واسع حلراس الغابات في
شرق أفريقيا .وفي تنزانيا بشكل خاص ،تلقى أكثر من  1100من حراس
الغابات تدريبا ً متخصصا ً في العامني املاضيني .ويشمل التدريب تتبع
الصيادين غير القانونيني ،والتكتيكات وإدارة مسرح اجلرمية ضد احلياة
وأدى ذلك
البرية .وقد مت ّ ذلك حتت رعاية اإلنتربول ومكتب اخملدرات واجلرمية ّ
أدى إلى الربط
إلى سلسلة من االعتقاالت في اخلطوط األمامية مما ّ
يؤدي إلى حتسني قدرة
بني املشتبه بهم ومسرح اجلرمية .كما أن التدريب ّ
حراس الغابات ليس على توقيف واعتقال الصيادين اخملالفني فحسب،
بل إلى دعم احملاكمات الناجحة وأخالقيات اإلنفاذ احلسنة املستندة
إلى األدلة واملالحقة واحملاكمة في احملكمة .هذه اجلهود تدعم القدرات
على املدى الطويل وال توفر فقط الدعم للعمليات أو جلهود اإلنفاذ
قصيرة األجل .وحتتاج هذه اجلهود في بناء القدرات إلى التمويل املستمر
لسلسلة اإلنفاذ لتكون قادرة على التعامل مع التطورات املتطورة في
يتعي على االستجابة الفعالة للجرمية
التجارة غير املشروعة .ولذلك،
ّ
البيئية أن تشمل احلكم الرشيد وجهود اإلنفاذ ،سواء على املدى القصير
ّ
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الشكل رقم  :20متكنت البرازيل من احلد من إزالة الغابات في البرازيل في املقام األول من خالل جهد هادف وصارم باستخدام صور األقمار الصناعية
أدى
للكشف عن قطع األشجار األخيرة ،والذي أعقبه العمل املباشر من قبل فرق سوات  SWATواحملققني أيضا فيما يخص الشركات والشبكات ،مما ّ
النخفاض إزالة الغابات بنسبة ٪78-64
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بالنسبة للجمارك ،كان برنامج مراقبة احلاويات ( )CCPالتابع ملكتب
األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية ( )UNODCومنظمة اجلمارك
العاملية ( )WCOناجحا ً في استهداف شحنات احلاويات في املوانىء
البحرية واملوانىء اجلافة في عدد متزايد من البلدان .وال تشمل املواد
املصادرة السلع املزوّرة واخملدرات فحسب ،بل منتجات احلياة البرية
ومنتجات األخشاب أيضا .وفي يومي  23و 29يناير/كانون الثاني
 2014على سبيل املثال ،متت مصادرة حاويتني في لومي ،توغو ،كانتا
ّ
حتتويان على  3.8طن من العاج و 266جذعا ً من خشب الساج .كما
ومتكن اإلنتربول بدعم من مختلف
قادت املصادرات إلى اعتقاالت أيضا .
ّ
الشركاء الثنائيني ومكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية
ومنظمة اجلمارك العاملية ،من تنبيه السلطات في ماليزيا وفيتنام
والصني بخصوص هذه الشحنة وغيرها من الشحنات العابرة.

أو على املدى الطويل .ويجب على احلكومات واجملتمع الدولي تطوير قدرات
دائمة على تثبيط اجلرمية ومنعها واحلماية منها ،وفي نفس الوقت بناء
سبل مستدامة للعيش .وال ميكن أن تنجح النُهج أحادية البعد وحدها،
سواء من ناحية اإلنفاذ أو النهج االجتماعية واالقتصادية في مكافحة
اجلرمية البيئية ،ألنها مشكلة مركبة تضم الفقر وقضايا اجتماعية
وبيئية واجلرمية املنظمة بل واجلماعات املسلحة أيضا ً.
في كثير من املناطق في أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا ،ال يزال هناك
عدد قليل جدا من حراس الغابات في وظيفتهم .وهم غالبا ما يحصلون
على رواتب منخفضة .وال يتو ّفر النقل لإلنفاذ في اآلالف من الكيلومترات
املربعة من املناطق احملمية .ويواجههم بشكل متزايد صيادون مسلحون
مخالفون ،بل وميليشيات أيضا ً .ويعتقد أن أكثر من  1000من حراس
الغابات ُقتلوا أثناء اخلدمة في العقود املاضية حلماية احلياة البرية .وقتل
أكثر من مئتني منهم في فيروجناس وحدها .وهنا تعيش آخر الغوريال
اجلبلية املتبقية في العالم  .وقد ُقتل حراس الغابات ألنهم تدخلوا
بأعمال الفحم غير القانونية في املنطقة .وتتطلب الرواتب والتدريبات
دعما تنمويًا مركزًا ومستمرًا .وهذه
وزيادة وجود حراس اخلطوط األمامية
ً
االستثمارات أيضا تساعد في تخفيض اآلثار السلبية على السياحة
وعلى رفاهية السكان احملليني .وال بد للجهات املانحة وصناديق التنمية
من دعم البرامج احلالية إلنفاذ القانون وأكادمييات تدريب حراس الغابات
والشرطة في البلدان النامية ،فضال عن دعم بناء الوجود األساسي
لإلنفاذ .تعاني كل هذه البرامج واجلهود بشدة من نقص التمويل.
ومن غير املرجح أن يثبت النشر املتسرّع للتكنولوجيا املتقدمة مثل
الكاميرات وأجهزة االستشعار أو الطائرات بدون طيار ،دون توثيق أثرها
في مكافحة الصيد غير املشروع ،جناحه كبديل عن احلراس اجلوالني
والشرطة وموظفي اجلمارك واحملققني املدرّبني تدريبا جيدا والذين يتلقون
رواتب جيدة ،وعن التعاون القضائي إلى جانب البرامج االجتماعية
وسبل املعيشة البديلة .وعالوة على ذلك ،فإن أي استخدام للتكنولوجيا
املكلفة ال طائل منه إذا لم يكن احلراس اجلوالون موجودين إلجراء
التتبع واإلنفاذ األساسية هي الطريقة األكثر
املتابعة .وال تزال مهارات
ّ
فعالية للبحث عن الصيادين اخملالفني واعتقالهم ،لكن هذه األساليب
األساسية تتطلب احلضور امليداني الفعلي للحراس وتدريبهم والدفع
اجليد لهم.
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وأنشأ التعاون الدولي لإلنفاذ ،كاالحتاد الدولي ملكافحة اجلرمية ضد احلياة
البرية ( )ICCWCالذي يشمل اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات
والنباتات البرية املهددة باالنقراض ،ومكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات
واجلرمية ،واإلنتربول ،والبنك الدولي ومنظمة اجلمارك العاملية ،إلى جانب
زيادة التعاون بني الوكاالت والبلدان ،هيكال ً أكثر فعالية لتوفير الدعم
للبلدان في مجاالت الشرطة واجلمارك والنيابة العامة والقضاء .ولقد
مكن حتسني تبادل املعلومات االستخبارية بني الوكاالت ،اإلنتربول أيضا ً
ّ
أدى إلى
من دعم البلدان في عمليات شرطية أكبر وأكثر فعالية ،مما ّ
عمليات مصادرة أكبر ملنتجات األخشاب واحلياة البرية غير املشروعة.
في عام  ،2013مت إجراء عملية  LEADحتت مشروع  LEAFلإلنتربول في
ّ
كوستاريكا وفنزويال .وقد أدى ذلك إلى مصادرة  292000متر مكعب
من األخشاب واملنتجات اخلشبية ،أي ما يعادل حمولة  19500شاحنة
(بقيمة  40مليون دوالر أمريكي) .وشارك في عملية وايلدكات في شرق
أفريقيا ضباط إنفاذ احلياة البرية ،وسلطات الغابات ،وحرّاس الغابات
والشرطة وموظفو اجلمارك من خمسة بلدان ،هي موزمبيق وجنوب
أفريقيا وسوازيالند وتنزانيا وزميبابوي .وأسفرت العملية عن مصادرة
 240كيلوغرام من عاج الفيلة و 856من جذوع األشجار و 660معتقالً.
كما متت مصادرة  20كيلو غرام من قرون وحيد القرن ،و 302كيسا ً من
ّ
الفحم ،و 637قطعة من األسلحة النارية ،و 44مركبة.
كما أظهرت القضية االندونيسية كيف ميكن لتدابير غسل األموال أن
تؤدي إلى املالحقة بجرم قطع األشجار غير القانوني .وفي دورة تدريبية
ملكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية في عام  ،2012شاركت
فيها وحدة التحقيقات املالية ( )PPATKووكالة مكافحة الفساد
اإلندونيسية ( ، )KPKمت اصطحاب املدربني من مستوى العاصمة جاكرتا
إلى املستوى احمللي في غرب بابوا .وقد كشفت األساليب املستفادة
في الدورة كيف ميكن استخدام مكافحة غسيل األموال ()AML
ونُظم مكافحة الفساد من أجل كشف عمليات قطع األشجار غير
املشروعة والتحقيق فيها ومالحقتها .وقد كشفت وحدة التحقيقات
املالية  PPATKفي أعقاب الدورة عن معامالت مشبوهة للغاية .وهذا،
حكم على
بدوره أدى إلى التحقيق فيها وإلى املالحقة القضائية .وقد ُ
مشتبه به في تهريب األخشاب بالسجن لثماني سنوات بعد أن نقض
استئناف قانوني حكما ً أخف صدر في وقت سابق من هذا العام من
متهم باألساس بقطع
قبل محكمة في بابوا الغربية .وكان املشتبه به ّ
األشجار وتهريب الوقود وغسل األموال ،وقد أدين املتهم في فبراير/
شباط بجرم واحد فقط ،وهو قطع األشجار غير املشروع ،وحكم عليه
بالسجن ملدة عامني فقط ودفع غرامة مقدارها  4000دوالر أمريكي.

حيث بٌرّىء املتهم من غسل األموال ،على الرغم من أن األدلة أظهرت
مرور  127مليون دوالر عبر حساباته .ونتج عن االستئناف الذي تقدمت
به النيابة العامة في محاكمة القضية إدانته بغسل األموال .وحكمت
احملكمة العليا في جايابورا ،بابوا ،على املتهم بالسجن لثماني سنوات
في  2مايو/أيار  ،2014كاشفة عن حجم قطع األشجار غير املشروع
والتهريب.
وقد اعت ِ
م َدت بعض القرارات من قبل الهيئات اإلدارية لألمم املتحدة.
ُ
وهي تشمل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم  40/2013بشأن
منع اجلرمية واستجابات العدالة اجلنائية لالجتار غير املشروع باألنواع
احملمية من احليوانات والنباتات البرية ،والقرار  2014للجنة منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية بشأن تعزيز منع اجلرمية املستهدفة واستجابة
العدالة اجلنائية ملكافحة االجتار غير املشروع في منتجات الغابات ،مبا
فيه األخشاب ،وكذلك قرار اجلمعية العامة رقم  193/68الذي يؤكد
املنسقة هي أمر بالغ األهمية للقضاء على الفساد
أن «اإلجراءات
ّ
ومتكن من االجتار باحلياة
تدفع
التي
املشروعة
غير
الشبكات
وتعطيل
ّ
البرية واألخشاب ومنتجات األخشاب ،والتي يتم ّحصدها بطريقة
مخالفة للقوانني الوطنية  .وقد اعتمدت اجلمعية العامة لإلنتربول
قرارا ً في نوفمبر/تشرين الثاني  )AG-2010-RES-03( 2010يعترف بأن
اإلنتربول يلعب دورا رائدا في مجال دعم اجلهود املبذولة إلنفاذ القانون
الدولي والرامية إلى مكافحة اجلرمية البيئية ،وهي جرمية عبر وطنية،
وتتضمن اجلرمية املنظمة ،والتي ترتكب أنواع أخرى من اجلرائم مبا في
ذلك القتل والفساد واالحتيال والسرقة.

في اآلونة األخيرة ،وضع مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية
برنامجا ً عامليا ً ملكافحة اجلرمية ضد احلياة البرية والغابات لتعزيز منع اجلرمية
163
واالستجابة للعدالة اجلنائية ،وتوفير الدعم جملموعة واسعة من البلدان.
في اإلنتربول ،متتلك وحدة اجلرمية البيئية 164،سجال ً حافال ً يشمل التدريب
إلنفاذ القانون والقيام بعمليات ناجحة في عدد من البلدان ملكافحة
اجلرمية البيئية ،من جرائم احلياة البرية إلى قطع األشجار غير القانوني.
وقد أصبحت الوحدة ،التي أنشئت في عام  ،2009مديرية فرعية رسمية
لإلنتربول في عام .»2013
يو ّفر عدد من املبادرات التي تنطوي على التعاون املباشر بني مكتب األمم
املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية ومنظمة اجلمارك العاملية ،واتفاقية
التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض،
واإلنتربول ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ووكاالت األمم املتحدة األخرى
نهجا ً جديدا ً لتقاسم وتبادل املعلومات احليوية والدعم والتدريب للبلدان
الواقعة حتت ضغط عا ٍل للجرمية البيئية بشكل خاص .وقد كشفت هذه
املبادرات دروسا مهمة وأسفرت عن نتائج هامة في وقت مبكر للغاية.
بد من زيادة حجم اجلهود و التنسيق فيما بينها بصورة كبيرة
ومع ذلك ،ال ّ
يتم دمجها مع اجلهود املبذولة بشأن
أن
ويجب
موسع.
وتنفيذ جهد
ّ
احلكم الرشيد واإلدارة احلسنة وتوعية املستهلك لضمان خفض الطلب
على املدى الطويل .ومن املهم باألخص دعم البلدان بشكل مباشر ،حيث
حتتاج املوارد املالية للتوجيه نحو اجلهود ذات التأثير على أرض الواقع ،سواء
في مجال إنفاذ القانون ،أو احلكم أو توعية املستهلك.
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يقوم العديد من املنظمات غير احلكومية ،مثل صندوق فوسي
ديان ،باملساعدة في حماية صغار الغوريال اليتيمة وإنقاذها .وفي
أعقاب صدور تقرير االستجابة السريعة لإلنتربول و برنامج األمم
املتحدة للبيئة ،ساعدت قوة األمم املتحدة حلفظ السالم في
جمهورية الكونغو الدميقراطية في نقل صغار الغوريال اليتيمة
واملهددة باالنقراض إلى مناطق آمنة.
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اخلالصة

تتضمن اآلثار الناجمة عن التجارة غير املشروعة باحلياة البرية اآلثار البيئية واالجتماعية
(مبا في ذلك األمن) واالقتصاد ،مبا في ذلك التأثير على قاعدة املوارد للمجتمعات احمللية،
وتسفر عن سرقة رأس املال الطبيعي على املستويات الوطنية .وبالتالي ،فإن التجارة
غير املشروعة باحلياة البرية تشكل عائقا أمام التنمية املستدامة ،مما ينطوي على
مزيج معقد من ضعف اإلدارة البيئية والتجارة غير اخلاضعة للتنظيم والثغرات وأنظمة
الغسيل التي تستخدم للقيام باجلرمية عبر الوطنية اخلطيرة ،وتقويض للمؤسسات
احلكومية والتجارة املشروعة.
تشمل التجارة غير املشروعة باحلياة البرية مجموعة واسعة من
النباتات واحليوانات ،في جميع القارات .ويتجاوز ازدياد وتيرة التجارة غير
املشروعة باحلياة البرية ومستوى تطورها وطبيعة عوملتها ،قدرة العديد
من البلدان واملنظمات الفردية على معاجلتها .ال تشكل التجارة غير
املشروعة باحلياة البرية قطاعا ً جنائيا ً كبيرا جدا يشمل اجلرمية املنظمة
والنزاعات العنيفة واإلرهاب فحسب ،لكنها تستتبع أيضا حتديات الفقر
تتسم زيادة مشاركة الشبكات اإلجرامية املنظمة
والتنمية واحلكمّ .
عبر الوطنية في التجارة غير املشروعة للحياة البرية بأهمية خاصة،
وكذلك بالتأثير الكبير على البيئة والتنمية املستدامة .وتشير االجتاهات
احلالية إلى ضرورة إعطاء األولوية في تركيز االهتمام على التجارة غير
املشروعة بالفحم ومنتجات الغابات األخرى (مبا في ذلك الورق واألخشاب
وعجينة الورق ،فضال عن األنواع املهددة باالنقراض عالية القيمة مثل
خشب الورد والكرز األفريقي واملاهوغني البري) ،والتجارة غير املشروعة
املستمدة من مختلف الثدييات الكاريزمية (وخاصة ،وليس على سبيل
احلصر ،النمور والفيلة ووحيد القرن) ،والعديد من األنواع األخرى مبا فيها
أسماك القرش والشفنني مانتا وسمك احلفش ،على سبيل املثال .وفي
هذا اجملال ،ال تزال اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية
املهددة باالنقراض السلطة الرائدة التي تراقب وترصد هذه التجارة.
ويتعي على االستجابات للتجارة غير املشروعة باحلياة البرية أن تعكس
ّ
اخلصائص املتباينة واملشتركة لسالسل التوريد اخملتلفة ،واالعتراف بأن
الطلب على السلع االستهالكية يبقى الدافع األهم وراء التجارة غير
املشروعة باحلياة البرية .وال ميكن معاجلة اآلثار االقتصادية واالجتماعية
والبيئية للتجارة باحلياة البرية غير املشروعة بشكل فعال إال ّ إذا مت
استهداف كل من الطلب والعرض لعناصر السلسلة ،والتي تشمل
عناصر الردع والشفافية والوضوح القانوني واإلنفاذ ،وتغيير السلوك،
وتطوير سبل معيشة بديلة .وهذا ما يتطلب من أصحاب املصلحة
الوطنيني والدوليني على حد سواء املشاركة ،مبا فيهم القطاعات
البيئية واإلنفاذ والتنمية ،فضال عن أصحاب املصلحة املشاركني في
بعثات حفظ السالم واألمن.
مؤخرا ً التعهد بعدة التزامات
وعلى املستويني الوطني واإلقليمي ،مت
ّ
ّ
قوية تتعلق باجلوانب العديدة لالجتار غير املشروع باحلياة البرية ،واملطلوب

اآلن اتّخاذ إجراءات فورية وحاسمة وجماعية لتضييق الفجوة بني هذه
املتخذة في إطار مختلف االتفاقات
االلتزامات القائمة ،مبا في ذلك تلك ّ
البيئية املتعددة األطراف ووكاالت األمم املتحدة ،وبني تنفيذها .واملطلوب
على وجه اخلصوص ،تعزيز التشريعات البيئية واالمتثال والتوعية ،وتقدمي
الدعم إلى وكاالت اإلنفاذ للحد من دور التجارة غير املشروعة باحلياة
البرية (خاصة الفحم) في متويل تهديد اجلماعات املسلحة غير التابعة
للدولة واإلرهاب.
كما حتتاج جهود اإلنفاذ املعزّزة لالستكمال ببذل مزيد من اجلهود في
سبيل التنمية والتوعية على نطاق أوسع .وحتتاج أسواق املستخدم
النهائي ملزيد من التحليل ،كما حتتاج حمالت توعية املستهلكني
إلى التصميم والدعم والتنفيذ بشكل منهجي .وهناك دور مركزي
للمجتمع املدني والقطاع اخلاص في هذه اجلهود ،ومن أجل حتديد بدائل
في بعض احلاالت لطلبات املستهلكني ملنتجات احلياة البرية املتداولة
بطريقة غير مشروعة.
واملنسقة على نطاق
على الصعيد الدولي ،تعتبر االستجابة الشاملة
ّ
منظومة األمم املتحدة لدعم النهج الوطنية الشاملة للتصدي لالجتار
غير املشروع باحلياة البرية عنصرا ً هاما ً من عناصر االستجابة العاملية.
الرد ،مع دعم إضافي من قطاع اإلنفاذ ،من شأنه تعزيز اجلهود
مثل هذا ّ
املتسقة والقانون البيئي والتخفيف
بالتشريعات
يتعلق
فيما
املنسقة
ّ
ّ
واحلد من الطلب.
الوعي
وزيادة
التنمية
ودعم
الفقر
من حدة
ّ
وسيكون الدعم من اجلهات املانحة الدولية والثنائية ضروريا ً لالعتراف
بالتجارة غير املشروعة باحلياة البرية ومواجهتها باعتبارها تهديدا خطيرا
للتنمية املستدامة ،ودعم اجلهود الوطنية واإلقليمية والعاملية من
أجل التنفيذ الفعال لتدابير هادفة واالمتثال لها وإنفاذها ،للحد من
التجارة غير املشروعة في احلياة البرية .على وجه اخلصوص ،هناك حاجة
احلد من الطلب وبناء القدرات والدعم
ملحة لالستثمار في حمالت
ّ
التكنولوجي لوكاالت إنفاذ القانون الوطنية لتمكينها من مواصلة
التجمعات الرئيسية لألنواع املهددة باالنقراض من خالل التجارة
حماية
ّ
غير املشروعة .وينبغي لهذا الدعم أن يقترن بتجديد اجلهود الرامية إلى
تعزيز اإلدارة البيئية األوسع للتنمية املستدامة.
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التوصيات

اإلقرار باألبعاد املتعددة للجرمية البيئية ،وأثرها البالغ على
1
البيئة وأهداف التنمية املستدامة ،واملساعدة على دعم
وموازنة التنسيق املناسب وتبادل املعلومات بني جميع أصحاب
املصلحة ،مثل اجملتمع املدني والقطاع اخلاص والشعوب األصلية
واحلكومات ومنظمة األمم املتحدة بوجه عام ،مع احلاجة إلى اإلقرار
أيضا بدور إنفاذ القانوني في احلكم البيئي الرشيد.
ً

منسق وشامل لألمم املتحدة ونهج
الدعوة إلى نظام
ّ
2
وطني إزاء اجلرمية البيئية من خالل املساعدة على تنسيق
جهود إصدار التشريعات واللوائح البيئية وتخفيف حدة الفقر ودعم
التنمية مع االستجابة من قطاع اإلنفاذ للحد من اجلرمية البيئية
كجزء من نهج شامل يسعى إلى مجابهة التهديد الشديد لك ٍ
ل من
البيئة والتنمية املستدامة الذي يسببه استمرار اجلرمية البيئية.
دعوة برنامج األمم املتحدة للبيئة مجددًا ،بصفته السلطة
3
البيئية العاملية ،لتناول اآلثار البيئية اخلطيرة واملتزايدة للجرمية
البيئية وإنفاذ آليات التنسيق ذات الصلة ملنظومة األمم املتحدة
لدعم البلدان ووكاالت إنفاذ القانون الوطنية واإلقليمية والدولية
باملعلومات البيئية ذات الصلة لتيسير جهودها في مواجهة التجارة
غير املشروعة في سالالت احلياة البرية ومنتجاتها ،باإلضافة إلى
قطع األشجار غير املشروع والتجارة غير املشروعة في األخشاب.
الدعوة جملتمع املانحني الدولي والثنائي بأسره لإلقرار
4
تهديدا
باجلرمية البيئية والتعامل معها باعتبارها
ً
خطيرًا للتنمية املستدامة وللعوائد ولدعم اجلهود الوطنية
الفعال لتدابير موجهة،
واإلقليمية والعاملية الرامية للتنفيذ
ّ
واالمتثال لها وإنفاذها بالقانون ،للحد من التجارة غير املشروعة في
سالالت احلياة البرية ومنتجاتها باإلضافة إلى قطع أخشاب الغابات
بصورة غير مشروعة.
دعم اإلجراءات الفورية واحلاسمة والشاملة لتضييق
٥
الفجوة بني االلتزامات واالمتثال ،مثل تلك التي تعبر عنها
االتفاقات البيئية متعددة األطراف ،من خالل التنفيذ واإلنفاذ
الوطني ،ويشمل القرارات واملقرات ذات الصلة التي تتخذها الهيئات
احلاكمة والتي ترمي إلى مواجهة التجارة غير املشروعة في منتجات
احلياة البرية والغابات.
حتديد أسواق املستخدم النهائي وتصميم حمالت رفع
٦
وعي املستهلكني ودعمها وتنفيذها ،حيثما كان ذلك
مناسبًا ،بصورة منهجية والتي تركز على أسواق املستهلكني الراقية.
دعوة كال ً من احلكومات ومنظومة األمم املتحدة للعمل بفعالية
وإشراك اجملتمع املدني والقطاع اخلاص في جهود حتديد بدائل ملطالب
املستهلكني من منتجات سالالت احلياة البرية والغابات التي يجري
االجتار فيها.
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تقوية الوعي من خالل أنظمة االعتماد ،مثل مجلس رعاية
الغابات ،لتيسير تفرقة املستهلك بني املنتجات القانونية وغير

القانونية .وينطبق هذا بصفة خاصة على منتجات األخشاب مثل
الورق والتي تتضمن حاليًا أكبر حصة من واردات أو صادرات األخشاب
االستوائية ،باإلضافة إلى السالالت املتضمنة في قائمة اتفاقية
التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض
وحتقيقا لهذه الغاية ،ميكن أن حتسن األساليب الطوعية
ومنتجاتها.
ً
وأساليب السوق واألساليب التشريعية من التعاون بني احلكومات
واجملتمع املدني والقطاع اخلاص.
تقوية األنظمة املؤسسية والقانونية والتنظيمية
٨
لزيادة مقاومة الفساد والتعامل بفعالية مع اخملالفات
املتعلقة باحلياة البرية ولضمان رصد التجارة غير املشروعة وإدارتها
بطريقة أكثر فعالية.
تقوية الدعم الدولي والتنموي لسلسلة إنفاذ القانون
٩
بأسرها ،وتشمل اخلط األمامي واحملققني واجلمارك واملالحقة
القضائية والقضاء ،مع التركيز على اجلرمية البيئية لدعم العائد
القانوني والتنمية املستدامة وللحد من آثار اجلرمية البيئية
على البيئة.
تقوية الدعم الذي يتلقاه اإلنتربول ومكتب األمم املتحدة
١٠
املعني باخملدرات واجلرمية ومنظمة اجلمارك العاملية
واتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية
املهددة باالنقراض ،مثل الدعم املقدم من خالل االحتاد الدولي
ملكافحة اجلرمية ضد احلياة البرية باإلضافة إلى البرامج
املنفصلة ،لتمكينها من دعم الدول األعضاء وغيرها من أصحاب
املصلحة ذوي الصلة لزيادة حتديد وتطوير وتنفيذ أنسب االستجابات
للجرمية البيئية ،مبا يعكس ما لها من تهديدات وآثار خطيرة على
احلكم البيئي واحلياة البرية واألنظمة اإليكولوجية واخلدمات التي
تقدمها ،ويقر بهذه التهديدات واآلثار.
االستثمار في بناء القدرات والدعم التقني لوكاالت
١١
البيئة واحلياة البرية وإنفاذ القانون الوطنية لتمكينها
من توفير املزيد من احلماية للتجمعات الرئيسية من السالالت
البديعة املهددة باالنقراض من خالل الصيد غير املشروع ،وتشمل
على سبيل املثال ال احلصر وحيد القرن والنمور والفيل األفريقي،
بوصفها استجابة ضرورية حلماية هذه السالالت من الصيد غير
املشروع ،جنبًا إلى جنب مع اجلهود املتجددة لتقوية حماية
املوائل وإدارته.
تقوية التشريعات البيئية واالمتثال والوعي ودعوة
١٢
وكاالت إنفاذ القانون والبلدان للحد من دور التجارة غير
املشروعة وفرض الضرائب على منتجات الغابات واحلياة
البرية لتمويل التهديدات املتمثلة في اجملموعات املسلحة غير
التابعة للدولة واإلرهاب .تقوية البحوث على وجه التحديد التي
جترى حول الدور احملتمل للتجارة في منتجات احلياة البرية واألخشاب
وتشمل الفحم في متويل التهديدات ،وحتديد الفجوات في
تسهل ذلك.
التشريعات البيئية التي قد
ِّ

االختصارات

CITES
اتفاقية التجارة الدولية املتعلقة بأنواع احليوانات والنباتات البرية
املهددة باالنقراض
DDR
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
DRC
جمهورية الكونغو الدميقراطية
CAR
جمهورية أفريقيا الوسطى
EIA
وكالة التحقيقات البيئية
ETIS
تتبع التجارة غير املشروعة بعاج
نظام
بالفيلة،
التجارة
معلومات
نظام
ّ
الفيلة ومنتجاتها األخرى
EU FLEGT
برنامج االحتاد األوروبي :ضمان التجارة املشروعة بأخشاب الغابات
وتعزيز اإلدارة الرشيدة لقطاع الغابات
EUROSTAT
وكالة اإلحصاء لالحتاد األوروبي
FAO
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
FDLR
القوات الدميقراطية لتحرير رواندا ،جماعة متمرّدي الهوتو الروانديني
ومقرها شرقي جمهورية الكونغو الدميقراطية واملعروفة باسمها
الفرنسي القوات الدميقراطية لتحرير رواندا
ICCWC
االحتاد الدولي ملكافحة اجلرمية ضد احلياة البرية (اتفاقية التجارة
الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض ،واالنتربول،
ومكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية ،والبنك الدولي ،ومنظمة
اجلمارك العاملية)
INTERPOL
املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية
INTERPOL LEAF
مشروع املساعدة على إنفاذ القانون في مجال الغابات التابع لإلنتربول
ITTO
املنظمة الدولية لألخشاب املدارية
KPK
جلنة القضاء على الفساد في إندونيسيا
LRA
جيش الرب للمقاومة
ODA
املساعدة اإلمنائية الرسمية ،شروط منظمة التعاون والتنمية في
امليدان االقتصادي
OECD
منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي
PIKE
نسبة الفيلة املقتولة بصورة غير قانونية ،وتُسب كعدد الفيلة
املقتولة بصورة غير قانونية والتي مت العثور عليها ،مقسوما ًعلى العدد
ّ
مجمعة حسب السنة لكل موقع
الكلي جلثث الفيلة التي ُعثر عليها،
ّ
PATK
املعامالت املالية وتقارير مركز التحليل في اندونيسيا
UN ECOSOC
اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة
UNEP
برنامج األمم املتحدة للبيئة
UNODC
مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية
UN REDD
مبادرة األمم املتحدة للتعاون في مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن
إزالة األحراج وتدهور الغابات
REDD +
ما بعد مبادرة  :REDDدور احلفظ واإلدارة املستدامة للغابات وتعزيز
مخزونات كربون الغابات في احلد من االنبعاثات
RWE
املكافئ من جذوع األشجار ،أي قياس حجم اجلذوع عند التحويل بني
الطن واألمتار املكعبة ،أو عند ذكر تفصيل مقدار جذوع األشجار التي
مت حتويلها إلى منتجات خشبية
ّ
UNSC
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
 UNODC-WCO CCPبرنامج  UNODC-WCOملراقبة احلاويات
UNTOC
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية
WCO
منظمة اجلمارك العاملية
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الدميقراطية .مجلس األمن التابع لألمم املتحدة .متاح منhttp://www.un.org/ :
 .2012 .News/dh/latest/ drcongo.htm ; Garret, N. and Piccinni, Aاملوارد
الطبيعية والصراعات التحدي األمني اجلديد لالحتاد األوروبي .املعهد السويدي
ألبحاث السالم؛
انظر بردال ومالون ،املصدر آنف الذكر؛ د كني ،الوظائف االقتصادية للعنف في
احلروب األهلية ،ورقة أديلفي الرقم  ،320، IISSمطبعة لندن وجامعة أكسفورد،
أكسفورد1998 ،؛ ج فرانسوا & ج س روفني (محرران) ،اقتصاد احلروب األهلية،
باريس ،آشيت1996 ،؛ سيلييه ،ج .)2000( .حروب املوارد .نوع جديد من التمرد .في:
ييلييه ،ج .وديتريش ،س( .محرران) .اقتصاد احلرب في أنغوال :دور النفط واملاس.
بريتوريا :كتب معهد الدراسات االجتماعية .ISS
شيلي ،ل .)2005( .الثالوث غير املقدس :اجلرمية عبر الوطنية والفساد واإلرهاب.
براون مجلة عالم األعمال ،اجمللد .احلادي عشر ( .)2ص .111-101
الصندوق الدولي للرفق باحليوان ( )2013الطبيعة اجلنائية
جاسبارو ،س .)2009( .التهديدات البيئية لألمن واالستقرار ،ومصالح الواليات
املتحدة في جنوب افريقيا :الفرصة تقرع الباب -آن األوان لوضع استراتيجية
للمساعدة واألمن البيئي والتعاون الدولي البيئي للدفاع اإلقليمي الشامل .
الكلية احلربية البحرية.
جنسن .د .و هالي ،س( .محرران) ( .)2013دور املوارد الطبيعية في مجال نزع
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  :معاجلة اخملاطر واغتنام الفرص .نيروبي :برنامج
األمم املتحدة للبيئة .متاح منhttp://postconflict.unep.ch/publications/ :
UNEP_UNDP_NRM_DDR.pdf
برنامج األمم املتحدة للبيئة ( .)2014الكوارث والنزاعات :منع النزاعات وبناء
السالم واملوارد الطبيعية[ .على األنترنت] متاح منhttp://www.unep.org/ :
disastersandconflicts/Introduction/ECP/ConflictPrevention/tabid/105989/Default.aspx
لو بيلون ( .)2000االقتصاد السياسي حلروب املوارد
جنسن وآخرون ( )2013دور املوارد الطبيعية في مجال نزع السالح
بردال ،م .وكني .د .)1997( .االعنف واخملططات االقتصادية في احلروب األهلية:
بعض اآلثار املترتبة على السياسات .األلفية :مجلة الدراسات الدولية ،اجمللد 26
( .)3ص .818-795
بالنتني وآخرون ( ،)2014االقتصاد السياسي للحروب األهلية
لو ساج ،آ .)2010( .التهديدات األمنية غير احلكومية في أفريقيا :التحديات التي
تواجه انخراط الواليات املتحدة .بريزم ،اجمللد .)1( 2 .متاح منhttp://www.isn. :
ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-
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.be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=133911
لو بيلون ( .)2000االقتصاد السياسي حلروب املوارد
بالنتني وآخرون ( ،)2014االقتصاد السياسي للحروب األهلية
سيدرا ،م .)2002( ,حتدي ثقافة امراء احلرب :إصالح قطاع األمن في مرحلة ما
بعد طالبان أفغانستان .ورقة  .BICC 25بون :مركز بون الدولي للتحويل.
بالنتني وآخرون ( ،)2014االقتصاد السياسي للحروب األهلية
كربو ،ت ..ونيلسون ،س .)2010( .اقتصاديات احلرب :قضايا وخيارات من أجل
التحول .أفريقيا  ،مجلة السالم والنزاعات  ،اجمللد .)1( 3 .ص .24-13
لو ساج ( )2010التهديدات األمنية غير احلكومية في أفريقيا.
شاو ،م .ورايتانو ،ت .)2013( .تطوّر اجلرمية املنظمة في أفريقيا :نحو استجابة
جديدة .ورقة إحاطة  .244معهد الدراسات األمنية .متوفرة منhttp://www. :
africaportal.org/dspace/articles/evolution-organised-crime-africa-towards-new-response؛ لو ساج ( )2010التهديدات األمنية غير احلكومية في
أفريقيا
كربو وآخرون ( )2010اقتصادات احلرب :قضايا وخيارات
الهندوس ( .)2013النشطاء يتحولون إلى صيادين غير قانونيني في التهديدات
اجلديدة للحياة البرية .الهندوس[ .على اإلنترنت] .نوفمبر /تشرين الثاني .22
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-in-school/militants-turnpoachers-in-new-threat-to-wildlife/article5376961.ece
فيرست بوست ( .)2013كاسيرانغا :املتمردون ينضمون إلى الصيادين غير
القانونيني ،يستخدمون بنادق  AK-47الرشاشة لصيد وحيد القرن .فيرست
بوست[ .على اإلنترنت] .فبراير /شباط  17متاح منhttp://www.firstpost. :
com/living/kaziranga-insurgents-join-poachers-use-ak-47-rifles-tohunt-rhinos-628212.html
ليفي ،آ وسكوت كالرك ،س .)2007( .الصيد غير املشروع لنب الدن .الغارديان.
[على اإلنترنت] .مايو  .4متاح منhttp://www.guardian.co.uk/world/2007/ :
.may/05/terrorism.animalwelfare
طلوقدار ،س .)2012(.التهديد املزدوج لوحيد القرن في كازيرانغا  .الهندوس[ .على
اإلنترنت] .أكتوبر /تشرين األول  .7متاح منhttp://www.thehindu.com/ :
sci-tech/energy-and-environment/the-twin-threat-to-kaziranga-rhinos/
.article3972746.ece
هيث ،ك .)2012( .إلقاء القبض على صياد وحيد القرن الهندي لكن املشتري
الصيني يهرب .أخبار احلياة البرية[ .على اإلنترنت] .أكتوبر /تشرين األول
 .244متاح منhttp://wildlifenews.co.uk/2012/indian-rhino-poach� :
.er-caught-but-chinese-buyer-escapes/
 IBNاليف ( .)2014وحيد القرن مقتوال ً بالرصاص في كازيرانغا من قبل الصيادين
غير الشرعيني ،يأخذون القرن واألذنني IBN .اليف[ .على اإلنترنت] .نوفمبر/
تشرين الثاني  .25متاح منhttp://ibnlive.in.com/news/rhino-shot-dead- :
.in-kaziranga-by-poachers-take-away-horn-ears/436035-3-251.html
بهاتاشارجي ،يو .)2013( .داخل حلم وحيد القرن في كازينجيرا .أخبار ياهو الهند.
[على اإلنترنت] .أكتوبر /تشرين األول  .7متاح منhttp://in.news.yahoo.com/ :
.inside-kaziranga%E2%80%99s-one-horned-dream-080126062.html
الهندوس ( .)2012القبض على اثنني من صيادي وحيد القرن في والية اسام.
الهندوس[ .على اإلنترنت] .أكتوبر /تشرين األول  .16متاح منhttp://www. :
thehindu.com/news/national/other-states/a-gang-of-18-rhino-poach.ers-nabbed-in-assam/article4002582.ece
بهاتاشارجي ،يو .)2013( .داخل حلم وحيد القرن في كازينجيرا
برنامج األمم املتحدة للبيئة ( .)2006توقعات البيئة في أفريقيا .2نيروبي :برنامج
األمم املتحدة للبيئة .متاح من http://www.unep.org/dewa/Africa/publica� :
.tions/AEO-2/content/001.htm
جلوبال ويتنس ( .)2014النزاع[ .على األنترنت] http://www.globalwitness.org/
.campaigns/conflict
جلوبال ويتنس ( )2014النزاع.
بلونديل ،آ .)2004( .جذوع أشجار احلرب .منتدى السياسة العاملية[ .على األنترنت]
http://www.globalpolicy.org/component/content/article/198/40325.
.html#author
 .)2001( UNSCرسالة مؤرخة في  26أكتوبر  /تشرين األول  ، 2001موجهة من
رئيس جلنة مجلس األمن املنشأة عمال بالقرار  )2001( 1343بشأن ليبريا موجهة
إلى رئيس مجلس األمن .S/2001/1015 .مجلس األمن التابع لألمم املتحدة .متاح
من.http://www.un.org/Docs/sc/committees/Liberia2/1015e.pdf :
 .)2001( UNSCرسالة مؤرخة في  26أكتوبر  /تشرين األول  ، 2001موجهة من
رئيس مجلس األمن
جلوبال ويتنس ( .)2002جذوع أشجار احلرب .جتارة األخشاب والنزاعات املسلحة.
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تقرير فافو  .379معهد فافو للعلوم االجتماعية التطبيقية .متاح منhttp:// :
.www.globalwitness.org/library/logs-war
 .)2001( UNSCرسالة مؤرخة في  26أكتوبر  /تشرين األول  ، 2001موجهة من
رئيس مجلس األمن
معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم .2014 .االمم املتحدة حظر توريد
األسلحة املفروض على ليبريا http://www.sipri.org/databases/embar� .
goes/un_arms_embargoes/liberia
 .)2001( UNSCرسالة مؤرخة في  26أكتوبر /تشرين األول  ، 2001موجهة من
رئيس مجلس األمن
برنامج األمم املتحدة للبيئة ( .)2006توقعات البيئة في أفريقيا .2
برنامج األمم املتحدة للبيئة  ,اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات
البرية املهددة باالنقراض .)2013( IUCN and TRAFFIC ،فيلة في الغبار  -أزمة
الفيلة األفريقية.
مجلس األمن الدولي رقم ( .)2013رسالة مؤرخة في  12أكتوبر  /تشرين األول
 ،2013موجهة من رئيس جلنة مجلس األمن
الصندوق الدولي للرفق باحليوان ( )2013الطبيعة اجلنائية
 .)2013( UNSCرسالة مؤرخة في  12أكتوبر  /تشرين األول  ،2013موجهة من
رئيس جلنة مجلس األمن ،آغر ،ك .وهاتسون ،ج .)2013( .عاج كوني .كيف يساعد
الصيد غير املشروع للفيلة في الكونغو في دعم جيش الرب للمقاومة« ،مشروع
كفى” .متاح من.http://www.enoughproject.org/files/KonysIvory.pdf :
 :DRC .)2013( ACFجيش الرب للمقاومة يهاجم في املتنزه الوطني في
غارامبا  -تقرير احلدائق األفريقية .مؤسسة احلفظ األفريقية[ .على اإلنترنت].
مايو  .24متاح منhttp://www.africanconservation.org/in-focus/item/ :
.drc-lra-attack-at-garamba-national-park-african-parks-report
 .)2013( HSBAجيش الرب للمقاومة .التقييم األساسي لألمن اإلنساني .متاح
من http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/facts-fig� :
ures/south-sudan/armed-groups/lra/LRA_8_March.pdf
هاك ،س .2012(.احلرب في جمهورية الكونغو الدميقراطية متتد إلى متنزه فيرونغا
الوطني .ديلي تريفلر [على اإلنترنت] .يوليو/متو ز  10متاح منhttp://www.cn� :
;traveler.com/daily-traveler/2012/07/virunga-war-break-news-071012
 .2011( .Lovgren, Sاالجتار باملاريجوانا يهدد ملجأ الغوريال األفريقية  .ناسيونال
جيوغرافيك[ .على اإلنترنت] .أبريل/نيسا ن  27متاح منhttp://news.national� :
geographic.com/news/2011/04/110426-virunga-gorillas-marijuana-af .2009( .rica-animals-environment/; Clough, L.Dمتنزه فيرونغا الوطني،
جمهورية الكونغو الدميقراطية .موسوعة األرض .برنامج األمم املتحدة للبيئة،
حفظ الطبيعة العاملي [على االنترنت] .يوليو/متوز  4متاح منhttp://www. :
eoearth.org/view/article/156857
لوفغرين ( .)2011االجتار باملاريجوانا يهدد ملجأ الغوريال األفريقية
لويس ،ك .)2014( .متنزه فيرونغا الوطني ،مقتل احلارس في كمني .صوت أمريكا.
[على اإلنترنت] .يناير /كانون الثاني  . 21متاح منhttp://www.voanews. :
com/content/drc-virunga-park-attack-fdlr-ranger-militia-forest.killed/1834367.html
لويس ( )2014متنزه فيرونغا الوطني ،مقتل احلارس في كمني.
 .)2013( UNSCرسالة مؤرخة في  12يوليو  /متوز  ،2013موجهة من رئيس
جلنة مجلس األمن  .)2013( UNSCرسالة مؤرخة في  19يوليو /متوز ،2013
موجهة من رئيس جلنة مجلس األمن املنشأة عمال بالقرار  )2004( 1533فيما
يتعلق بجمهورية الكونغو الدميقراطية ،موجهة إلى رئيس مجلس األمن.
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة .متاح من http://www.securitycoun� :
cilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_433.pdf
 .)2013( UNSCرسالة مؤرخة في  12أكتوبر  /تشرين األول  ،2013موجهة من
رئيس جلنة مجلس األمن
برنامج األمم املتحدة للبيئة واإلنتربول ( )2012كربون أخضر ،وجتارة سوداء.
برنامج األمم املتحدة للبيئة واإلنتربول ( )2012كربون أخضر ،وجتارة سوداء.
غلوبال ويتنس ووكالة التحقيقات البيئية (الواليات املتحدة) ( .)2009التحقيق
في قطع األشجار غير القانوني ونقل األخشاب الثمينة وتصدير ها في منطقة
سافا في مدغشقر .غلوبال ويتنس ووكالة التحقيقات البيئية (الواليات املتحدة)
متاح من;http://www.parcs-madagascar.com/doc/report_vsfinal.pdf :
غلوبال ويتنس ووكالة التحقيقات البيئية (الواليات املتحدة) ( .)2010التحقيق
في التجارة العاملية باألخشاب الثمينة ملدغشقر :خشب الورد ،وخشب األبنوس
وخشب الورد البرازيلي .غلوبال ويتنس ووكالة التحقيقات البيئية (الواليات
املتحدة) .متاح منhttp://www.globalwitness.org/sites/default/files/ :
pdfs/mada_report_261010.pdf
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برنامج األمم املتحدة للبيئة واإلنتربول ( 2012الكربون األخضر والتجارة السوداء
مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية ( .2013اجلرمية املنظمة عبر الوطنية
في شرق آسيا واحمليط الهادئ :تقييم التهديد .مكتب األمم املتحدة املعني
باخملدرات واجلرمية .متاح من http://www.unodc.org/documents/south� :
eastasiaandpacific/Publications/2013/TOCTA_EAP_web.pdf; EIA
( )2012شهية للتدمير :جتارة الصني باألخشاب غير املشروعة .وكالة التحقيقات
البيئية .متاح منhttp://eia-global.org/images/uploads/Appetite_for_ :
Destruction.pdf
برنامج األمم املتحدة للبيئة واإلنتربول ( 2012كربون أخضر ،وجتارة سوداء .مكتب
األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية ( .2013اجلرمية املنظمة عبر الوطنية في
شرق آسيا واحمليط الهادئ
بوشيه ،ب .وآخرون .)2011( .جذور املشكلة .ما الذي يدفع إلزالة الغابات
االستوائية اليوم؟ كامبريدج :احتاد العلماء املهتمني.
ونني وآخرون ( )2013األخشاب الصلبة املدارية تتدفق
برنامج األمم املتحدة للبيئة واإلنتربول ( .)2012كربون أخضر ،وجتارة سوداء.
 .)2014( FAOقاعدة بيانات  .FAOSTATاإلنتاج .منظمة األغذية والزراعة التابعة
لألمم املتحدة .متاح منhttp://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/ :
download/Q/*/E 170m tons Paper+board excluding newsprint + 42m
.tons pulp for paper
 .)2014( FAOقاعدة بيانات  .FAOSTATاإلنتاج 17 :مليون من أصل  59مليون م3
 .)2011( RISIدليل لوكوود بوست من مصانع عجينة الورق والورق .الطبعة
العاملية 2011
 .)2014( FAOقاعدة بيانات  .FAOSTATاإلنتاج :مجموع جذوع األخشاب
الصناعية املستوردة واملنتجة في عام  388 :2012مليون م3
بوشيه ،ب .وآخرون .2011( .جذور املشكلة.
 .)2011( RISIدليل لوكوود بوست عن مصانع عجينة الورق والورق
ويستند عامل التحويل إلى معدالت منظمة األغذية والزراعة ٣٫795 ،م 3لكل
طن من عجينة الورق ،و  ٢٫49م 3لكل طن من الورق.
بناء على أرقام اإلنتاج الفعلي باملقارنة مع القدرة اإلنتاجية لثالثة من
ويُقدر ذلك ً
أكبر املصانع في واحدة من أكبر تكتالت صناعة الورق وعجينة الورق في الصني.
منظمة األغذية والزراعة ( .)2014قاعدة بيانات  .FAOSTATإنتاج الغابات وجتارة
الغابات .منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة .متاح منhttp:// :
faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/F/FO/E; see also
http://www.cpbis.gatech.edu/files/papers/CPBIS-FR-08-03%20
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