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المترتبة على البيئية واالجتماعية واالقتصادية نتائج البرية: ال حياءتجار غير المشروع في األاإل
  لتنمية المستدامةا

  من األمانة إعالميةمذكرة 

  مقدمة  - أوًال 

من خالل دعم وذلك وخاصة بالنسبة لالقتصادات النامية،  ،حامساً  دوراً اإليكولوجية  النظمتؤدي   -  ١
د ئاحملاصيل يف الزراعة والغابات ومصااستدامة و  ،العيشكسب وفرص التنمية املستقبلية، وسبل   ،عائداتال

، ةالوطني اتيف املائة من االقتصاد ١٠إىل  ٥اليت تشكل ما بني  النظم اإليكولوجية السياحة. وتدعم األمساك
ا مثل الفيضانات  ،ةقاسياملناخية الظواهر آثار ال وطأةمن قبيل ختفيف  توفر خدمات حيوية أخرى كما أ

صحية اليكولوجية اإلنظم التشكل . و املياه النظيفة للمدنتأمني إمدادات اجلفاف واألعاصري، و موجات و 
  .بليف املستق واالقتصادات يةغذإنتاج األنهاية العليها يف ستند ياليت توفر األرضية 

تتعرض للتهديد من جراء  ،النظم اإليكولوجية للتنمية يف املستقبلتلك  هاالفرص اليت توفر بيد أن   -  ٢
دارة الرشيدة. مما يقوض أهداف التنمية واإلبشكل مطرد،  املتطورةالوطنية واخلطرية و عرب املنظمة البيئية اجلرمية 

غري ، والصيد غري املشروع واالجتار غري املشروع اراملنظمة عرب الوطنية قطع األشجالبيئية وتشمل اجلرمية 
التعدين غري املشروع و )، شروعد األمساك غري امليجمموعة واسعة من احليوانات (مبا يف ذلك صاملشروع يف 

اةيالنفايات السم إلقاءو  اإليرادات من املوارد على عة على البيئة، و يسر وترية ب اً متزايد اً ديد تشكل . إذ أ
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حسب تقديرات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي . و ة، وأمن الدولة والتنمية املستدامةالطبيعي
 نظمةتبلغ القيمة النقدية حلجم اجلرمية البيئية امل ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية

الربية،  غري ذلك من اإلجتار غري املشروع باألحياءومصائد األمساك و  عرب الوطنية (مبا يف ذلك قطع األشجار
وهذا مياثل  )١(.دوالر سنوياً بليون  ٢١٣وبليون  ٧٠مبا بني  )النفايات السمية والتعدين غري املشروع وإلقاء

فيه ستفيد الوقت الذي تي فف. دوالربليون  ١٢٧البالغ حنو العامل على نطاق رقم املساعدة اإلمنائية الرمسية 
من باليني  الناميةبلدان حيرم ال، فهو لربيةاألحياء اجتار غري املشروع يف اإلمن من اجملرمني  نسبياً غرية حفنة ص

  .مفقودة يةو عائدات وفرص تنم شكل الدوالرات يف
، األرضية واملائية مبا يف ذلك احليوانات والنباتات والفطريات( ،الربية األحياءجتار غري املشروع يف اإلف  -  ٣

جتار رات اتفاقية اإلايف قر وطبيعته  التحدي حبجم اتفارت اع وردتقد . فعد قضية ناشئةيمل ، )اومنتجا
نع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مب عنيةلجنة املالو ، النقراضلة احليوانات والنباتات الربية املعرضالدويل يف أنواع 

ومنظمة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية،  ،واجلمعية العامة، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وجملس األمن
يف مؤمترات سياسية  أيضاً  مت تناول هذه القضية. و مبا يف ذلك على املستوى الوطين ،وغريها اجلمارك العاملية

ديسمرب كانون األول/وباريس ( ابوروينغيف  عقدت مؤخراً املؤمترات اليت رفيعة املستوى، وعلى األخص 
). غري أن ٢٠١٤مايو أيار/مجهورية تنزانيا املتحدة ( دار السالم،، و )٢٠١٤اير فرب شباط/لندن (و )، ٢٠١٣

التهديد على حجم وتطور بالنظر إىل نسبيًا  ةضعيفزال ت مااالستجابة من حيث التأثري على أرض الواقع 
  اإلمنائية.ألهداف ة على غايات خمتلف امتزايدبصورة الربية، مبا يف ذلك الغابات، و  ءحيااأل
نطوي على أبعاد متعددة، كونه يمن نوع خاص ل حتدياً ويعد اإلجتار غري املشروع يف األحياء الربية   -  ٤

عادة ما  هكما أنغري املشروع.  جتار اإلداخل  فياً خمإلدارة ويكون يف كثري من األحيان مبا يف ذلك الفقر وا
صاد باستخدام نظم هذا النوع من احليتم و شروع. وغري املاملشروع خمتلطاً بني احلصاد املوارد حصاد يف  دخلي

واألمساك صيد حلوم الوالفحم و ب اخشاألمشرتيات غري مشروعة من غسل لبعناية ومنفذة  ومدروسة متقدمة
معقد على خليط ينطوي وميكن أن  الربية ءحياجتار غري املشروع يف األاإلف. األخرىاألحياء الربية ومنتجات 

والتزوير، والرشوة، والعنف، واستخدام غري املشروع  يبر تها يف ذلك المب ،من املمارسات غري املشروعة
أو تزويرها. تصاريح الللحصول على على اإلنرتنت  املواقع احلكومية علىوحىت القرصنة بل  ومهيةالشركات ال

يف سلسلة الربية األخرى األحياء ومنتجات واألمساك ب اخشاألغسل أموال ة عومن املمارسات الشائ
  من املصادر غري املشروعة.دادات، املستمدة اإلم
املديني يف و متنوعة  له االستجابةتكون ن أبد  الربية، ال ءحياأليف اجتار غري املشروع إللتعقيد ا ونظراً   -  ٥

غري املشروع ار اإلجتحلد من زيادة . وبغية االدويل ستوىملوحىت ااحمللي املستوى ، ومن معاً  بعيدالالقصري و 
وضع التدابري القانونية، مبا يف ذلك وعة من نتستجابات على جمموعة مالاأن تنطوي ربية، جيب ال ءحيااإلب

والطلب، وتعزيز للحد من االستهالك واإلدارة البيئية، واسرتاتيجيات  ،هاالتشريعات وإنفاذالضوابط، وسن 
 اً نظر الربية  ءحياأليف اجتار غري املشروع فهم ظاهرة اإل. ويتطلب لمعنينيل بديلةكسب عيش سبل  فرص 
املوجودة يف املشروعة وغري املشروعة، والثغرات بالطرق  اواستغالهلاملعنية، عالقة بني املوارد البيئية لل اً واسع

ل ااملفيها. ويؤدي  جتاراإل علىالطلب اليت حترك ديناميات ال، و رتكبة وأنواعهاالتشريعات، وحجم اجلرائم امل

                                                      
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وبرنامج تقديرات على حتليالت تقارير وجمموعات بيانات حبوزة منظمة تستند هذه ال (١) 

  حدة املعين باملخدرات واجلرمية واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية.األمم املتحدة للبيئة ومكتب األمم املت
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 كثرياً و  الصراعات واإلرهابإىل إشعال ، ‘‘هددل املاامل’’شروع، واملعروف باسم جتار غري املاإلهذا ن مج تالنا
  .حلقات توليد ذلك املاليتجزأ من  ال جزءاً سالسل إمدادات األحياء الربية غري املشروعة شكل تما 

  حجم األزمة  -ثانياً 
باليني  ٧أنه يرتاوح ما بني األحياء الربية بجتار غري املشروع يف اإلمصادر خمتلفة قيمة وقد قدرت   -  ٦
احلشرات والزواحف والربمائيات  تشمل ،جمموعة واسعة من األنواعهذه تشمل  )٢(بليون دوالر سنوياً، ٢٣و

يف تستخدم اليت ، على حد سواء العينات أو املنتجات احلية وامليتة منها. وتشمل هذه واألمساك والثدييات
 نيجتار غري املشروعاحلصاد واإل ؤثر. ويالتقليديةأو األغراض الطبية الزينة و يف صناعة األدوية واملواد الغذائية أ

ل والنمور ووحيد افيعلى الصعيدين الوطين والدويل على جمموعة واسعة من األصناف مثل القردة العليا واأل
حفش ك مسو آكالت النمل، والزواحف، و الطيور، و الدببة، والشعاب املرجانية و القرن، والظباء التبتية، 

الكافيار األسود، وجمموعة واسعة من األنواع األخرى من مصائد األمساك التجارية يف أعايل البحار واملياه 
قيمة أكرب لالقتصادات الوطنية هلا كبرية يف السوق السوداء، ولكن األنواع قيمتها الهذه . وجلميع اإلقليمية

ا على حنو مستدام خارج التنظيم  ، بطبيعته،يتمالربية  ءحياشروع يف األجتار غري املاإل. فإذا ما متت إدار
ديداً احلكومية احلكومي الرمسي واإلدارة حىت  مل حيظ من االهتمامخطرياً  اً وأمني اً وبيئي اً اقتصادي ، وبالتايل ميثل 

  .بقدر قليلاليوم سوى 
جتار اإلعائدات من الدخل  أمامجتار غري املشروع يف احليوانات تضاءل حجم العائدات من اإليو   -  ٧

يف النباتات، مبا غري املشروع جتار قيمة االستغالل غري املشروع واإل توقد قدر . غري املشروع يف النباتات
 ١٠ما بني  وأ سنوياً  دوالربليون  ١٠٠ون وليب ٣٠مبا يرتاوح ما بني ذلك قطع األشجار غري املشروع،   يف
يف املائة من  ٩٠إىل  ٣٥ بنيما  أن قدروي )٣(.العامليف شاب قيمة جتارة األخيف املائة من إمجايل  ٣٠ إىل
ا مستمدة من ستوائية بعض البلدان اإل اليت يعود مصدرها إىلب اخشاأل مصادر غري مشروعة أو  يشتبه أ

جتار غري املشروع يف النباتات الربية اليت حتصد إلباإلضافة إىل اكانت مقطوعة بصورة غري مشروعة. ف
تخذ أربعة أشكال رئيسية هي: (أ) يجتار غري املشروع يف النباتات اإليبدو الطبية، األغراض و  الزينة ألغراض

، مبا يف ذلك أخشاب الورد املعرضة لإلنقراضخشاب ذات القيمة العالية نواع األاالستغالل غري املشروع أل
احليوانات والنباتات الربية املعرضة واملاهوجين (وكثري منها مت إدراجه اآلن يف قوائم اتفاقية اإلجتار يف أنواع 

قطع و ج) (واد البناء واألثاث؛ ملنشور املخلشب شروع من أجل اقطع األشجار غري املو ب) ؛ (لالنقراض)
اللب لصناعة توفري حتت غطاء املزارع والشركات الزراعية من خالل وغسل األخشاب األشجار غري املشروع 

غالباً حتت ستار اإلجتار غري املنظم يف داخل وخارج املناطق احملمية ع شرو قطع األشجار غري املو الورق؛ و(د) 

                                                      
 ،”Illegal trade in environmentally sensitive goods“، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، املوجز التنفيذي  (٢)

 ؛www.oecd.org/tad/envtrade/ExecutiveSummaryIllegalTradeEnvSensitiveGoods.pdfالعنوان  متاح على اإلنرتنت على
UNODC ،2011،  ،٢٠١١مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، “Transnational organized crime in the fishing 

industry”، العنوانتاح على ي www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-

_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf٢٠١٢اإلنرتبول، -ألمم املتحدة للبيئةبرنامج ا ؛ UNEP-INTERPOL ،2012،“Green 

carbon, black trade :illegal logging, tax fraud and laundering in the world’s tropical forests”، العنوانتاح على ي 

www.unep.org/pdf/RRAlogging_english_scr.pdf.  
 Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and“،٢٠١٢اإلنرتبول،  - ألمم املتحدة للبيئةبرنامج ا  (٣)

laundering in the world’s tropical forests”, العنوانتاح على م www.unep.org/pdf/RRAlogging_english_scr.pdf.  
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الوقود من خالل  إمداداتواسعة النطاق و الالتهرب من الضرائب واالحتيال  وعملياتوالفحم احلطب 
  .القطاع غري الرمسي

اتفاقية اإلجتار يف يف قوائم  املدرجة نقراضعرضة لإلاملاألخشاب  أنواعغري املشروع يف جتار اإليرتبط و   -  ٨
ريبها، مثل  باجلرمية خشب الورد وبعض أنواع املاهوجين أنواع احليوانات والنباتات الربية املعرضة لإلنقراض و

األخشاب من معظم . و عرب احمليطاتالضخمة شحنات الخالل من  هاتوزيعيف  وأ هايف حصادسواء املنظمة 
ا رة غري املشروعة يف التجا ةداولاملت وأشروعة املغري املصادر  ا  الو  ةهربمعترب ت  الإما أ  ةهرببوصفها ميعرتف 

ا مع اجلمارك، أو يلو سؤ قبل ممن  يف جتارة مشروعة أو أخشاب متداولة ر ادمصأخشاب من ك زوراً  ةلنأ
ا ختلط داخل الورق  قطع األشجار لخمتلفة  ةقيطر  ٣٠أكثر من التعرف على وقد مت . واللبمشروعة أو أ

وشهادات وتصاريح قطع األشجار ذلك من خالل استخدام وثائق  شمليو ، ريبهاو  ةغري مشروعة بصور 
  .احلصول على تصاريح النقلعلى اإلنرتنت من أجل املواقع احلكومية على وحىت القرصنة  رشاوىوال زورةامل
 الومهية شركاتالو  إلنتاج اللب والورق، تستخدم الشركات القابضة يف املالذات الضريبية،وبالنسبة   -  ٩
االستثمارات لقطع األشجار وذلك حبجة الوقف االختياري التحايل على اتفاقيات  يف هنشطبصورة زارع املو 

. ومثل هذه املزارع الكبرية أو التنمية مزارع مزعومةنمية تيف النخيل أو االستثمارات يف زيت الزراعية أو 
األمر الذي  حصوهلا على التصديقاتمبجرد  سهاالفإا تعلن أإذ أبدًا على أرض الواقع  أتنش  ية الالزراع

الثغرات القانونية يستغلون هذه األنشطة  . فمرتكبوكبرية يف اإليرادات للحكوماتيؤدي إىل تكبد خسائر  
م الضرائب أو دفع من  هربتلل زارع املتستخدم . و مباشرة من الضرائبيتهربون بصورة غري شرعية و ببساطة أ

تستخدم شبكات الطرق لتحويل غابية. إذا لطرق قطع األشجار الأكرب كغطاء لشبكات ضًا  الكبرية أي
القانونية من الكبرية زارع املب واللب عرب اخشغري مشروعة من خالل املزارع أو لشحن األبصورة األخشاب 

ا ب على اخشأجل إعادة تصنيف اللب أو األ   .نتاج القانويناإلمن  ةمستمدأ
بربنامج قانون السي و بلة صالكثري من اجلهود اجلمركية احلالية املتلتقويض  يةه الطرق بفعالهذوتعمل   -  ١٠

ا والتجارة غري بصورة االستوائية الغابات أخشاب قيدان توريد اللذين يُ  فيها، إنفاذ قانون الغابات وإدار
املكتب من املستمدة بيانات لل وفقاً و  .شرعية إىل الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب، على التوايل

، املنظمة الدولية لألخشاب االستوائيةألغذية والزراعة و ل األمم املتحدة ومنظمة، صائي لالحتاد األورويبحاإل
ا أشكاهلبمليون طن من األخشاب االستوائية  ٣٣,٥  الــ ةبااالحتاد األورويب والواليات املتحدة قر يستورد 

ا  املشتبهيف املائة من مجيع األخشاب االستوائية  ٨٦إىل  ٦٢سبة املختلفة. وتقدر أن ن ردة اة الو عو شر مغري أ
على شكل وليس  يةلب أو رقائق خشب وأصل يف شكل ورق تاالحتاد األورويب والواليات املتحدة إىل 
ما  اً كثري و . يف املاضي األكرب االهتمامكانت موضع اليت   )٤(أو أثاث،أو منشورة أخشاب مستديرة  تانتجم

ن ع مفمنا، وتوفري أرباح كبرية و اإلخفاء أصلهمع منتجات غري مشروعة عاجلة امليتم خلط هذه املنتجات 
أمام كبريًا  متثل هذه املمارسات حتدياً والدخل منها. و  أسعار الصناعات املستدامةتنزيل و  حيث املنافسة

  ني.املستهلك ةوعيتو شهادات الإصدار  اتططخم

                                                      
 http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/Eأنظر   (٤)

www.itto.int/annual_review_output/?mode=searchdata; 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home.  
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  والفحمالوقود تجار غير المشروع في حطب اإل في الكبيرحدي الت  -ثالثاً 
نصف استهالك األخشاب  رابةأن قاألمم املتحدة لألغذية والزراعة نظمة ملتشري التقديرات الرمسية   -  ١١

يف  ٨٥إىل  ٨ بنيما ترتاوح أمريكا الالتينية (يف يف املائة) و  ٩٨إىل  ٣٦ بنيما ترتاوح االستوائية يف آسيا (
لصناعة لب خشب منشور و إىل يف كلتا املنطقتني  ىاملتبقنقسم النصف يو  )٥(.حطب وقودكائة) يستخدم  امل

  .لالستغالل من قبل اجملرمنيعلى وجه اخلصوص الفحم واللب أخرى. وخيضع  الورق، ومنتجات
 وقودكحطب ستخدم  يب اخشيف املائة من استهالك األ ٩٠ما يقرب من أن ويف أفريقيا، يقدر   -  ١٢

ليون طن يف عام م ٣٠,٦هو لفحم لنتاج الرمسي اإل يف حني أنيف املائة)،  ٩٥إىل  ٣٥ يرتاوح ما بنيوفحم (
 ةجتارة الفحم غري املنظمأن قدر يو  )٦(.دوالر سنوياً بليون  ٢٤,٥وبليون  ٩,٢ ما بنيقيمته  ترتاوح، ٢٠١٢
 نييبال ٣,٩ إىلبليون  ١,٥بني  امتصل لبلدان األفريقية اعائدات يف خسارة مباشرة تتسبب يف  اوحده
 بليون ١,١ حونبالسكان املتوقعة يف والزيادة  ،ياحلضر التوسع ضوء االجتاه احلايل يف  وعلى )٧(.سنوياً دوالر 
الطلب على الفحم ثالثة أضعاف يزداد ، من املتوقع أن ٢٠٥٠أفريقيا جنوب الصحراء حبلول عام يف نسمة 

ل إزالة الغابات على نطاق ين قبإىل آثار خطرية مذلك ن املتوقع أن يؤدي وم. على األقل يف املدى القصري
. كما أن مشاكل صحية يف املناطق الفقرية، خاصة بالنسبة للنساءيرتتب على ذلك من واسع، والتلوث و 

يف  العمرقصرية النبعاثات من فقدان الغابات وامللوثات املناخية االإىل  ؤدييسالفحم على ياد الطلب دز ا
للفقراء من  ني للدخل بالنسبةهام ينمصدر  نثالوجتارة الفحم متإنتاج الفحم ن أ. كما شكل كربون أسود

ع ا رتفاالإىل بالتايل  يؤديمما  ،للطاقة لفقراء املناطق احلضرية اً رخيص اً ومصدر  ةلريفيايف املناطق ملنتجني ا
بني السلطات القضائية  كبرياً اختالفًا   تلفخيقانوين وضع له الفحم كمنتج الشديد يف الطلب على الفحم. ف

حىت و وغري املشروعة  ةغري املنظمالتجارة إىل  ةظمجارة املنرتاوح جتارة الفحم من الت. وتيف البلدان وفيما بينها
  )٨(.اتالصراععامًال يف نشوب الفحم يعد قانونية ويف بعض احلاالت الغري 

، السنة يف ات فقطبضعة شاحن محولةبلدان األفريقية ال أغلبيةالصادرات الرمسية من تبلغ  يف حنيو   -  ١٣
من مجيع مجع أكياس الفحم يف ستخدم يت تمن الشاحنات ال اً أعداد أكرب كثري وجود إىل تشري األدلة املتاحة 

عن  املرسلة من السواتلصور الحتليل . ويكشف الليل، مبا يف ذلك عرب النقاط احلدودية أثناءاملناطق احملمية 
يف  اتاعصر املناطق احملمية، مبا يف ذلك مناطق اليف كثري من ألشجار مكثف لو غري مشروع طع قوقوع 

األخشاب أو بالفحم بمدغشقر، حيث حتمل السفن  يمجهورية الكونغو الدميقراطية أو يف مشال شرق
                                                      

  املرجع نفسه.  (٥)
(٦)  http, :http://faostat.fao.org/site/626/default.aspx#ancorhttp://faostat.fao.org/site/628/default.aspx.  
 ,Figures from FAOSTAT and the World Bankاألرقام من املكتب اإلحصائي ملنظمة األغذية والزراعة والبنك الدويل   (٧)

Environmental Crisis or Sustainable Development Opportunity: Transforming the charcoal sector in Tanzania, 

available from www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/09/01/000334955_20090901084035/ 

Rendered/PDF/502070WP0Polic1BOx0342042B01PUBLIC1.pdf.  
 Transnational Organized Crime in Eastern Africa: A Threat، ٢٠١٣مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   (٨)

Assessment, ، العنوان يتاح علىwww.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_East_Africa_2013.pdf ،
 The Last Stand of the Gorilla: Environmental Crime and Conflict in the ٢٠١٠اإلنرتبول،  -برنامج األمم املتحدة للبيئة 

Congo Basin, available from www.unep.org/pdf/GorillaStand_screen.pdf;   ٢٠٠٢جملس األمن،“Final report of the 

Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic 

Republic of the Congo”, available from www.pcr.uu.se/digitalAssets/96/96819_congo_20021031.pdf.  
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 ر فحم يفجتا ١ ٩٠٠أكثر من وجود قوائم اإلنرتنت عن وتكشف . ، مبا يف ذلك خشب الوردلتصديرها
 ٢٠إىل  ١٠ يرتاوح ما بنيد أدىن طلبيات حبتصدير منهم يقومون رمسيًا بعلى األقل  ٣٠٠أفريقيا وحدها، 

كما أن  ،عدة مراتأعلى باألرقام الفعلية ومن املتوقع أن تكون الواحدة.  لشحنةيف امن الفحم  اً طن
شرق . ويف لصادرات السنويةي لاجملموع الرمستجاوز تاملصدرين  فرادى منكثري لالدنيا  ةاليوميالطلبيات 

غري املشروع أو  أو غري املنظمالفحم يف  غري املشروع ووسط وغرب أفريقيا، يقدر صايف األرباح من التعامل
مرة من قيمة املخدرات  ٢,٨ مبقدار هو أكربدوالر و  بليون ٧,٤صل إىل والضرائب عليه مبا يقانوين الغري 

  )٩(.نطقةاملأسواق غري املشروعة املتداولة يف 

  ال المهددمدور اإلتجار غير المشروع في األحياء البرية في ال  - رابعاً 
وفر التمويل للجرمية إذا أنه يهدد، ل املايف املكبرياً  الربية دوراً حياء جتار غري املشروع يف األاإليؤدي و   -  ١٤

يكون ي بعض احلاالت، فف. اجلماعات اإلرهابيةذلك مبا  ،عات املسلحة من غري الدولو ماملنظمة واجمل
من  اً انتهازينويًا و ثا اً خرى ناجتأاالت يف حبينما يكون الصراعات، يف حتريك  اً سببم استغالل املوارد عامالً 

يف  سبباً  هكونل، مبا يف ذلك املعنيةر خطري على املوارد الطبيعية آث فإنه ينطوي على، ويف كال احلالني. الصراع
عناصر من على اإلطالق أهم عنصر رمبا يكون الفحم أعاله،  هز ابر مت إكما . و ةانقراض عدد من األنواع احمللي

غم من وجود منتجات على الر  ،هددل املامن حيث املواحليوانات النباتات  أنواعجتار غري املشروع يف إلا
  .ذات أمهية كبرية كذلكأخرى 
غري األفيال قتل غطيها نظام رصد املواقع اليت يمواقع من  ٤٢ يففيل  ١٥ ٠٠٠قدر أنه قد مت قتل   -  ١٥
يف الفرتة يف املائة  ٦٢بنحو تناقص الغابات قد يف ل افياألأعداد حجم أن . ويقدر ٢٠١٢عام شروع يف امل

 ٢٥ ٠٠٠إىل  ٢٠ ٠٠٠سنوياً ما بني يف أفريقيا اليت تقتل ل افيعدد األويبلغ  )١٠(.٢٠١١و ٢٠٠٢بني ما 
من الصيد اجلائر اخلام العاج األفريقي وقد ميثل قيمة  )١١(.فيالً  ٦٥٠ ٠٠٠إىل  ٤٢٠ ٠٠٠ هجمموع اممن 
باإلضافة هذا ، ةسنمليون دوالر يف ال ١٨٨إىل  ١٥٠ ـــا يقدر بمبيف آسيا لدى املستهلك النهائي سوق يف ال

شحنات الجتار، و ، مبا يف ذلك من حجم اإلوفرةاألدلة املتتشري األخرى. و  صادر اآلسيويةاملإىل العاج من 
 يوفر العاج أيضاً و . نظمة عرب احلدود الوطنيةاملة رمياجلقيمة العاج، إىل تورط شبكات ارتفاع كبرية و الفردية ال

ميثل ورمبا  ،مجهورية الكونغو الدميقراطيةيف امليليشيات يف مجهورية أفريقيا الوسطى و  جملموعاتمن الدخل  اً جزء
بني مجهورية أفريقيا الوسطى  يثلث احلدودامليف  ياً عمل حالذي يلاالرئيسي جليش الرب الدخل مصدر أيضًا 

اجلنجويد  اتلعصابلدخل اوباملثل يوفر العاج مصدر . مجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودانو 
عدد ، بالنظر إىل . بيد أنهبني تشاد والنيجر والسودانتحركة على اجلياد السودانية وغريها من العصابات امل

من امليليشيات، سيطرة هذه اجملموعات قتل داخل نطاق تاليت ل افياألد اعدأ اتر يقدتوفرة و املتاألفيال احمللية 

                                                      
 Transnational Organized Crime in Eastern Africa: A Threat،٢٠١٣مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   (٩)

Assessment, available from www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_East_Africa_2013.pdf.  
(١٠)  Maisels et al., 2013, “Devastating decline of forest elephants in Central Africa”, available from 

www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0059469.  
(١١)  CITES, 2013, “Status of African elephant populations and levels of illegal killing and the illegal trade in 

ivory: A report to the African Elephant Summit”, December 2013, available from 

https://cmsdata.iucn.org/downloads/african_elephant_summit_background_document_2013_en.pdf; UNEP, 

CITES, IUCN, TRAFFIC 2013. Elephants in the Dust – The African Elephant Crisis. A Rapid Response 

Assessment. UNEP, GRID-Arendal.  
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جنوب الصحراء أفريقيا ووسط وغرب عات يف شرق و مالدخل السنوي من العاج هلذه اجملمن املرجح أن يصل 
  مليون دوالر. ١٢,٢إىل  ٤إىل ما يقارب 

يف جنوب أفريقيا وزمبابوي، واليت اجلائر يف املائة من الصيد  ٩٤حنو تم يوحيد القرن، ب وفيما يتعلق  -  ١٦
  زيادةوحيد القرن اجلائر لاد الصيد دز اقد . فمن وحيد القرنمن األعداد املتبقية  كثرياً كرب  األنسبة بالتستأثر 

تتورط فيها  ٢٠١٣يف عام حالة صيد جائر  ١٠٠٠إىل أكثر من  ٢٠٠٧يف عام  ٥٠، من أقل من ةكبري 
 ٢٠ ١٠٠و ٤ ٨٠٠ووحيد القرن األبيض حنو األسود  أعداد وحيد القرنحجم يبلغ و  ات املنظمة.العصاب

أعداد اختفت قد و . ٣ ٦٠٠ الـــ ابةوحيد القرن اآلسيوي قر يف حني يبلغ عدد  ،٢٠١٠على التوايل، يف عام 
د اعداألأن خرية، على الرغم من اآلسيوية واألفريقية يف السنوات األان دبلالعديد من الوحيد القرن متامًا من 

 ٢٠١٣يف عام من الصيد اجلائر وحيد القرن . وتبلغ قيمة قرون تزايدكانت يف لوحيد القرن يف أفريقيا  الشاملة 
دى ل هاعن اً كثري تقل   ةيمقتلك الولكن تقريبًا  مليون دوالر ١٩٢مليون دوالر إىل  ٦٣,٨ ما بنييف األسواق 
  .صيد اجلائرملنطقة ال ألماميااخلط  علىن و أولئك املوجود

من قيمة  يف املائة ٣٠تصل عادة إىل و  -  الفحم علىالضرائب غري املشروعة جباية بانتظام جتري   -  ١٧
أحناء عات اإلرهابية يف و ماجلرمية املنظمة وامليليشيات واجملتقوم جمموعات و  - يف التجارةاملتداولة السلع 
قاط التفتيش نيف رمسية الالضرائب غري يأيت من لشباب األساسي لدخل اليبدو أن على سبيل املثال، ف .أفريقيا

ا و  .واملوانئ )١٢(حبواجز الطرق اإلجتار من  دوالر سنوياً مليون  ١٨ إىلماليني  ٨ما بني  تصلمن املعروف أ
من ازداد تصدير الفحم وقد . الصوماليف بدادي كل حاجز على الطريق يف مركز يف  الفحم غري املشروع يف 

ظر تصدير الفحم. ويستأثر حبجملس األمن قرار ر و صدخاص منذ وجه  ىلع يو عاكيسمايو وبرامينائي  
قدر احلجم يدوالر. و  مليون ٥٦إىل  ٣٨ثل ما بني مت ليتاات در االص تلكحو ثلث الدخل من بنالشباب 

 )١٣(.ن دوالر سنوياً مليو  ٣٨٤إىل  ٣٦٠بني ا مبلفحم من الصومال ل ةغري املشروعرات داالكلي لتجارة الص
للبلدان ، بالنسبة هدداملل الدور الفحم يف املدراسات االستقصائية زيد من الاملإىل احلاجة على الرغم من و 

 ،ذلك مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطيةيف حالة صراعات، مبا يف  اليت هياألفريقية 
هذه اإلرهابية يف واجملموعات متحفظة إىل أن امليليشيات  والسودان، تشري تقديرات ،والصومال ،ومايل

الضرائب  مجعمن  دوالر سنوياً مليون  ٢٨٩إىل مليون  ١١١ ما بنيلألسعار، تبعًا كسب، تاملناطق قد 
  .ةأو غري املنظم املشروعةعلى جتارة الفحم غري  اوسيطر
عليه.  الطلبازدياد عقود املقبلة مع ال أو ثالثة أضعاف يفإىل ضعفني جتارة الفحم حجم  يزدادقد   -  ١٨

من عات اإلرهابية و مامليليشيات أو اجملتتمكن التجارة، هذه ومهية يف الشركات الشبكات و عمل المن خالل و 
ا يف ن جناحعمستقل دخل تأمني  على الظهور و  اعادة جتميع صفوفهإمن  اكنهمما مي، عسكريةال امحالا

 فاطختاالوالقرصنة وأنشطة  ،لتجارة املخدرات غري املشروعة وخالفاً اهرة. ظعسكرية ائم هز أي السطح بعد 
غري التجارة و الربية  ءحيااألجرائم وغريها من أنواع  ريب األحياء الربيةعمليات متثل و  الفديةللحصول على 

اجلرمية وعات مجمله ستغأن تللدخل ميكن  اً ومرحي اً الفحم مصدرا آمنيف عة و شر املغري  املنظمة وأحيانًا التجارة
م يف مناطق بعيدة خارج املنظمة واجلماعات املسلحة من غري الدول على حد سواء . املناطق اجلغرافية لسيطر

 ءحيااأليف جتار غري املشروع كثرية من اإليف أجزاء   املشروعة ةالتجار جتار غري املشروع و اختالط اإلويدخل 

                                                      
  .S/2013/413أنظر   (١٢)
  املرجع السابق نفسه.  (١٣)
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ووكاالت اإلنفاذ بصورة وكاالت البيئية ال ا تقوم بهأكثر مممعقدة استجابة منسقة و بوجه خاص يتطلب و الربية 
  .ةلو عز م

  االستجابات  - خامساً 
على  اً ري خط اً ديديشكل الربية حياء جتار غري املشروع يف األاإلبأن م على نطاق واسع يسلت هناكو   -  ١٩

ا اتفاقيةقررات النعكس هذا يف جمموعة من املقد او . التنمية املستدامةعلى البيئة و  اإلجتار الدويل  يت اعتمد
املنظمة الدولية و  ،اجلرمية والعدالة اجلنائيةب نيةلجنة املعالو  الربية املعرضة لإلنقراضالنباتات و احليوانات يف أنواع 

  .مهورية الكونغو الدميقراطية والصومالالقرارات املتعلقة جبوجملس األمن، مبا يف ذلك للشرطة اجلنائية 
تلك هي الربية  يف األحياءجتار غري املشروع يف التصدي لإلكثرها فعالية أاالستجابات و  تعترب أهم  -  ٢٠
يف تقليل الطلب جناحات  مما حتقق منعلى الرغم و . الطلب على السلع االستهالكيةؤدي إىل تقليل اليت ت

خالل اً من سلوكي اً ات تتطلب تغيري االستجابع فإن و شر املتداولة يف اإلجتار غري املالربية  ءحياعلى منتجات األ
الربية من خالل  ءحيااألأموال كيفية غسل ن  بشأاملستهلك، مبا يف ذلك صعيد  علىالوعي والفهم  ةدازي

فيها اإلجتار املشروع ط تلاليت خياحلاالت  أغلبيةمن املرجح أن تنطوي يف الواقع . و القانونيةمدادات سالسل اإل
اجلهود  من خالل بذلالطلب  من قبيل تقليل الربية على جمموعة من التدابري ءحيااألاإلجتار غري املشروع يف ب

ترشيد و  ،إدارة أكثر فعاليةتطبيق ، و نياملستهلك ةوعيوتإصدار الشهادات  اتططخمو ، االجتماعية واالقتصادية
اخلطوط يف اية ماحلاإلنفاذ، مبا يف ذلك كون مصحوبة بتهذه أن . وتتطلب سبل عيش بديلةدارة، وتوفري اإل

  .ئيةة والقضايالشرطاجلهود و  ،، وتعزيز التشريعاتيةنشطة اجلمركاألإحكام و  األمامية
. حىت اآلن الربية متواضعة ءحيايف األجتار غري املشروع حلد من اإلاخلاصة بانفاذ اإلتدابري ظلت   -  ٢١

تنعكس اً. وكثريًا ما كانت حمدودماية املوارد حلعلى إجراء التحقيقات غري كافية والتمويل  اتالقدر وظلت 
كما لو كانت يف هذه اجلرائم  اليت تصدر  الربية واألحكام ءحيااألغري املشروع يف جتار اإل اتخمالفات حماكم

 . بيد أنالطرف األدىن من سلسلة القيمةوكثريًا ما تكون قاصرة على اجملرمني الفقراء على  ،خمالفات بسيطة
مكافحة و الضرائب، لقوانني ك اهطوي على انتكثري من األحيان ينالالربية يف  ءحياجتار غري املشروع يف األإلا

جتار اجلرمية املنظمة والعنف واإلبعض احلاالت تورط جمموعات حة الفساد، ويتضمن يف ومكافغسل األموال 
الربية فيما  ءاحيجتار غري املشروع يف األاإل. فدراسة عات املسلحة من غري الدولو مومتويل اجملغري املشروع 

ألغراض إىل حد بعيد أمهية مناسبة و  أكثر فعاليةدخول ذه القوانني قد توفر يف بعض األحيان نقطة يتعلق 
  .احملاكمةمن أجل تقييم من  اما يتبعهو  اتالتحقيق

  النجاحات والتقدم  -اً سادس
جتار غري املشروع يف يف التصدي لإلًا خر يت انطلقت مؤ الو هناك جمموعة من املبادرات الناجحة   -  ٢٢
والبناء هذه املبادرات  توسيعوميكن  .البلدان يف خمتلف القارات، وضعها اجملتمع الدويل وفرادى الربية ءحيااأل

يت الاجلارية كثرية متثل سوى جزء صغري من املبادرات الناجحة ال  اليت لااملهمة وترد أدناه بعض األمثلة . عليها
  .نظمات غري احلكومية واحلكوماتوضعها اجملتمع الدويل، وامل

يف املائة  ٩٠إىل  ٨٠ نحوإىل اخنفاض حد بالشاطوش صوف من أجل الصيد غري املشروع  أدى  -  ٢٣
ذلك حوايل تسعينيات القرن املاضي وأوائل  يفو يف الصني البالغ عددها حنو مليون الظباء التبتية أصل من 

حمتجزات إنشاء من أجل العمل مع اجملتمعات احمللية ئر ستجابات لذلك الصيد اجلامشلت االوقد  .األلفية
حتسن  أدتالتام عليها. فقد  القضاءشرطية وعسكرية كبرية ملنع هود مصحوبة جب ،ومناطق حممية أخرى
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منع انقراض الظباء الصارم إىل نفاذ املبذولة لإلهود اجلنب اإىل جالنجاح يف محالت إزكاء الوعي و إلدارة ا
ا الفشيئًا إىل طبيعتها  تعود شيئاً الظباء ت أعداد . وقد بدأالتبتية  للغاية معرضةتزال  على الرغم من أ
  .للتضرر
 نذ أإ ٢٠١٢ يف عام اأدىن مستوى هلإىل إزالة الغابات يف منطقة األمازون الربازيلية  تبلغ  -  ٢٤
ترتاوح بني الغابات بنسبة إزالة نسبة  تفضاخن فقدتقديرات، للوتبعاً . ١٩٨٨يف عام هناك بدأ الغابات  رصد
األقمار صور نفاذ باستخدام املتبع يف تنسيق اإللنهج ليف املقام األول ذلك يعزى و  يف املائة ٧٦إىل  ٦٤

احلماية والتحقيقات املبذولة عمليات هود اجلمشلت املوجهة. وقد  ةيالشرطالعمليات والتحقيقات الصناعية و 
 قداجلهود اليت بذلت ن أيف حني . و والشبكاتقادة العصابات  مقاضاةإضافة إىل يف اخلطوط األمامية، 

أن اإلشارة إىل ن املهم م ،ظ يف قطع األشجار غري املشروعو حلملاالخنفاض وراء اكون السبب الرئيسي ت
يف البلدان ها ن إزالة الغابات وتدهور ماالنبعاثات احلد من هود واسعة النطاق من خالل مدعومة جباحلملة 
لتعزيز العملية التشاركية للشعوب األصلية وغريها من أصحاب املصلحة من أجل األخرى ملبادرات او  النامية

واألولوية يف  الكبريتحدي احلكومية النفاذ املدنية و اإلجهود . ويظل توحيد تطوير سبل عيش بديلة مستدامة
  .بشكل أعمالربية  ءحياأليف اجتار غري املشروع إلالتصدي ل

محاية األحياء تعزيز  ،الربية ءحياباألجتار غري املشروع اإلبطرف إمداد د اهلامة األخرى وتشمل اجلهو   -  ٢٥
يزال مستمراً على  والذي مت تنظيمه مؤخراً وال الصيدحرس الربية يف اخلطوط األمامية، وذلك من قبيل تدريب 

من  ١ ١٠٠قى أكثر من في مجهورية تنزانيا املتحدة على وجه اخلصوص، تل. فشرق أفريقيايف  نطاق واسع
 اجلائر الصيداملتورطني يف تتبع دراسية تغطي الدورة ال. و العامني املاضينيخالل  اً متخصص اً تدريبحرس الصيد 

م ربط إىل ذلك أدى قد و  ،الربية ءحيام األائوالتكتيكات وإدارة مسرح جر  سلسلة بو  ائماجلر  مبسارحاملشتبه 
الصيد  حرس على حتسني قدراتالدورة التدريبية تقتصر   . والماميةيف اخلطوط األالصيادين من اعتقاالت 

دلة بناء على األيدة اجلنفاذ اإل ياتاحملاكمات وأخالقأيضًا جناح تدعم واعتقاهلم بل  الصيادينعلى ايقاف 
جمرد تقتصر على  والة اآلجل ستثمر يف القدرات الطويلتهذه اجلهود . و كما واملالحقة واحملاكمة يف احمل

جتار غري املشروع يف وينبغي أن تشمل االستجابات الفعالة لإلالقصرية اآلجل.  عمليات أو جهود اإلنفاذال
وافز احلأنشطة للحد من والبعيد إىل جانب قصري يف املديني النفاذ اإلو  ةالرشيد جهود اإلدارةالربية  ءحيااأل

سبل  ة واستحداثرادعمالئمة تشريعات ب هادعمو الصيد اجلائر وقطع األشجار غري املشروع، املشجعة على 
اجلوانب االجتماعية اإلنفاذ أو على ركز على كانت ت، سواء  الواحد البعدذات النهج . فعيش بديلة

  .عن غريها عزلإن كانت مباالقتصادية من غري املرجح أن تنجح 
الصيد من حرس للغاية ل زال هناك عدد قليي  يف مناطق كثرية من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، ال  -  ٢٦

وسائل النقل  ون إىلفتقر يما كثرياً و  للغاية. حيصلون على رواتب منخفضةويف كثري من األحيان  ،على األرض
مواجهني  أنفسهمبشكل متزايد الصيد حرس وجيد  ،لتغطية آالف الكيلومرتات املربعة من املناطق احملمية

يف قتلوا حرس الصيد قد فرد من  ١٠٠٠كثر من أورد أن مسلحة. وقد  يليشياتمبوحىت  ،مسلحنيصيادين ب
، وهي موطن يف شرق ووسط أفريقيا ازغفريون منطقة يف. و اخلدمة يف العقود األخريةتأديتهم  أحناء العامل أثناء

عمال يف أبسبب تدخلهم من حرس الصيد  ٢٠٠قتل أكثر من  -  املوجودة يف العاملاجلبلية خر الغوريالت آل
يعها مج ،ميةاالصيد يف اخلطوط األمالرواتب والتدريب وتعزيز وجود حرس . فيف املنطقةشروعة ملالفحم غري ا

لسياحة املستدامة تعزز أيضاً األسس الالزمة لاحلاالت جهود إمنائية متواصلة ومركزة، وهي يف كثري من تتطلب 
كامريات وأجهزة ونشرها من قبيل ال تنفيذ التكنولوجيات املتقدمةيعد حني . ويف الربية ءحياالقائمة على األ
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هذه التكنولوجيات  تبقىهذه اجلهود، مثل طائرات بدون طيار، من املرجح أن تدعم الو  عن بعد االستشعار
الشرطة واجلمارك ضباط و  ةجيداحلاصلني على مرتبات و  جيداً  املدربني تدريباً حرس الصيد عن  ليست بديالً 

  .العيش البديلةكسب سبل  توفري ب الربامج اجملتمعية و ناواحملققني والتعاون القضائي إىل ج
شرتك بني مكتب األمم املتحدة احلاويات املعلى جنح برنامج الرقابة احلدود الوطنية، على و   -  ٢٧

املوانئ البحرية واملوانئ اجلافة احلاويات يف شحنات يف استهداف للمخدرات واجلرمية ومنظمة اجلمارك العاملية 
شروعة، مبا يف ذلك املغري  يف التجارةبرية متداولة  ءحياأمن البلدان، مما أدى إىل مصادرة متزايد يف عدد 
حتتويان على حاويتني مصادرة  تعلى سبيل املثال، مت ٢٠١٤يناير كانون الثاين/ ٢٩و ٢٣. ويف اخلشب
  .يف لومي مما أدى إىل اعتقاالت متعددة تكخشب المن  اً طن ٢٦٦من العاج و انطنأ ٣,٨
ضد النباتات يدعمه االحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية التعاون الذي التعاون الدويل، مثل وقد أدى   -  ٢٨

، اتفاقية اإلجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باإلنقراض الربية، الذي يضمواحليوانات 
ومنظمة  ،، والبنك الدويلللشرطة اجلنائية وليةالدواملنظمة ، األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مكتبو 

الدعم  يف توفريهيكل أكثر فعالية إىل خلق زيادة التعاون فيما بني الوكاالت والبلدان، و اجلمارك العاملية، 
تبادل املعلومات يف تحسن . كما أن الللبلدان يف جماالت الشرطة واجلمارك والنيابة العامة والقضاء

دعم البلدان يف اجلنائية من  يف متكني املنظمة الدولية للشرطة أيضاً قد ساعد وكاالت ال بنيفيما االستخبارية 
 ءحياأكرب من منتجات األخشاب واألمصادرة كميات إىل أدت ة أكرب وأكثر فعالية، يعمليات شرطتنفيذ 

يف كوستاريكا  عملية ليد، تإلنرتبول، أجريليف ليف إطار مشروع و ، ٢٠١٣يف عام . و الربية غري املشروعة
 - ب واملنتجات اخلشبيةاخشمن األطن مرتي  ٢٩٢ ٠٠٠ مصادرة إىل تومجهورية فنزويال البوليفارية، أد

أيضًا نفذ  ٢٠١٣عام يف و . مليون دوالر ٤٠ الـــ قرابةشاحنة وتبلغ قيمتها  ١٩  ٥٠٠محولة  أي ما يعادل
إنفاذ ضباط  ماشارك فيه أفريقيا يشرقيف لشرطة اجلنائية لدولية للمنظمة الم ومشروع ليف امشروع وزد

امبيق موز  -  الشرطة واجلمارك من مخسة بلدانوحراس احلدائق ومسؤولو وسلطات الغابات  ،الربية ءحيااأل
م من العاج راجيلو ك  ٢٤٠أسفرت عن اسرتداد  -  ند ومجهورية تنزانيا املتحدة وزمبابويوجنوب افريقيا وسوازيل

من قرون وحيد القرن،  جرامكيلو   ٢٠ضبط  أيضاً . كما مت اعتقالحالة  ٦٦٠األخشاب، وقطعة من  ٨٥٦و
  .ةمركب ٤٤وأسلحة نارية قطعة  ٦٣٧ومن الفحم  اً كيس  ٣٠٢و

األمم مكتب نظمها دورة تدريبية ويف أعقاب املنظمة، غري غسل األموال واجلرمية ما يتعلق بفيو   -  ٢٩
،  ملكافحة الفساد وكالة اإلندونيسيةوالحدة التحقيقات املالية بالتعاون مع و املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

ومكافحة  غسل األموال مكافحةطريقة استخدام نظم  بابوا يف غرب نيين من جاكرتا للمحلو كشف مدرب
شروع والتحقيق فيه وحماكمة مرتكبيه. فقد كشفت وحدة التحقيقات كشف قطع األشجار غري امليف  الفساد 

، حيث حماكماتات مث حتقيقإجراء إىل  ابدوره تمعامالت مشبوهة للغاية، أدالدورة، املالية، عقب تلك 
وبعد أن  ،بالسجن ملدة عامني عن قطع غري مشروع لألشجار حكم مرتكبوهاباإلدانة سابق  حكممت نقض 

سل ارتكاب خمالفات غب، أنه مذنب ٢٠١٤أيار/مايو  ٢بابوا، يف يف جايابورا، وجهت احملكمة العليا يف 
كشف حجم قطع األشجار غري املشروع سنوات، األمر الذي   ٨املتهم بالسجن ملدة على األموال، حكم 

  .والتهريب
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، بني مكتب اصة بالتعاون عدد من املبادرات اخلهناك   -  ٣٠

 وانات والنباتات الربية املعرضة لإلنقراض،واتفاقية اإلجتار الدويل يف أنواع احلي ومنظمة اجلمارك العاملية،
الفرصة توفر وكيانات األمم املتحدة األخرى  وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، يةنائللشرطة اجللدولية نظمة ااملو 
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 ءحياجتار غري املشروع يف األباإلدعم والتدريب للبلدان املتضررة التوفري و  ،لتقاسم وتبادل معلومات حيوية
 هاوتنسيقبادرات تلك املذات أثر. بيد أن مستوى همة و مبكرة منتائج عن أسفرت هذه املبادرات  وقد. الربية

جهود بد أن تكون  الباإلضافة إىل ذلك، . و الربية ءحياجتار غري املشروع يف األملواكبة تنامي اإل اً كافيمل يكن  
من نامي تاملعدد العلى باالعتماد ( الطلبتقليل على توعية املستهلكني و أكرب كيز هذه مصحوبة برت نفاذ اإل

من أصحاب املصلحة اجلهات األخرى اجملتمع املدين و تنظمها تنظيمات اليت  كنيلتهستوعية املزيادة محالت 
  .للفسادالبديلة، واجلهود اخلاصة بالتصدي  الوطين والدويل)، وتوافر سبل العيش املستدامةاملستويني على 

  األخرى اراتاالعتبو االستنتاجات   - سابعاً 
 اتأولوية لزيادة تعزيز االستجابذات اعتبارات كالتالية  سائل قرتح املالية، توبناء على االلتزامات احل  -  ٣١

 :الربية ءحياغري املشروع يف األاجلارية لإلجتار 

مبا البيئية واجملتمعية (اآلثار الربية  ءحياجتار غري املشروع يف األاإل مناملرتتبة تشمل العواقب   )أ( 
سرقة وما ينتج عنه من  التأثري على قاعدة املوارد للمجتمعات احمللية ها) واالقتصادية، مبا فييةيف ذلك األمن

أمام  يشكل عائقاً بالتايل الربية  ءحياجتار غري املشروع يف األاإل. فرأس املال الطبيعي على املستوى الوطين
جتار غري معقد من ضعف اإلدارة البيئية واإلخليط استغالل نطوي على وهو يالتنمية املستدامة، حتقيق 

قوض املؤسسات احلكومية ت عرب وطنية خطرية ائمجر الرتكاب  ظم غسلناملنظم، والثغرات يف التشريعات و 
  املشروعة؛األعمال و 

من النباتات واحليوانات، يف مجيع عريضة الربية جمموعة يف األحياء جتار غري املشروع اإليضم   ب)(  
تتجاوز قدرات  امليةالع تهوطبيعه ومستوى تطور اإلجتار غري املشروع يف األحياء الربية وترية . فلقاراتاأحناء 
قتصر على كونه الربية ال ي ءحياجتار غري املشروع يف األاإلللتصدي له. فمن البلدان واملنظمات الفردية الكثري 

 أيضاً إمنا خيلق واإلرهاب، و  ةالعنيف اتوالصراع اجلرمية املنظمةيشمل ، ًا إجراميًا خطريًا للغايةشكل قطاعي
الشبكات اإلجرامية تورط د يزاتخاص بوجه مة ادارة. ومن األمور اهلفقر والتنمية واإليف جماالت الحتديات 

على البيئة والتنمية اخلطري  هتأثري فضًال عن الربية، ء حياجتار غري املشروع يف األإلاملنظمة عرب الوطنية يف ا
يف جتار غري املشروع يف الفحم و اإلللرتكيز على األولوية إىل ضرورة إعطاء ة راهنوتشري االجتاهات ال. مةاملستدا

جتار غري املشروع املستمد من خمتلف األخشاب وعجينة الورق، واإلذلك  ، مبا يفاألخرى املنتجات احلرجية
  ل ووحيد القرن؛افيص األعلى وجه اخلصو الثدييات الكاريزمية، و 

شرتكة املتباينة و املصائص اخلالربية  ءحياجتار غري املشروع يف األإللبد أن تربز االستجابات   ال  )ج(  
ني يظل هو الدافع األهم وراء هذه كمن جهة املستهلالطلب أن تسلم بأن ، و سالسل اإلمدادات ختلفمل

تم استهداف ما مل ي يةة بفعاللتجار ذه الآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية هلميكن التصدي  الالتجارة. و 
 ،، وباستخدام مزيج من عناصر الردعمداداتمن عناصر سلسلة اإلوالطلب كليهما العرض عنصري 
إشراك قتضي هذا ي. بديلة سبل عيشوتطوير  ي،تغيري السلوكوالوالوضوح القانوين واإلنفاذ،  ،والشفافية

من أولئك نفاذ والتنمية و اإلن قطاعات البيئة و ، مبا يف ذلك مني معاً دوليالو ني وطنيالأصحاب املصلحة 
  حفظ السالم؛األمنية وبعثات بعثات عاملني يف الال

فيما  اً خر مؤ قوية اللتزامات الالعديد من اكانت هناك وعلى الصعيدين الوطين واإلقليمي،    )د(  
إجراء فوري وحاسم ذ اختامطلوب . واآلن الربية ءحياجتار غري املشروع يف األإلل ةكثري اليتعلق باجلوانب 

 االلتزامات اليت وضعت يف إطار تضييق الفجوة بني االلتزامات القائمة، مبا يف ذلك تلكمن أجل ومجاعي 
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، تحديدعلى وجه ال. واملطلوب، خمتلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وكيانات األمم املتحدة، وتنفيذها
جتار غري حلد من دور اإلمن أجل انفاذ اإلوكاالت ل، وتقدمي الدعم ةيوعتواالمتثال وال ،تعزيز التشريعات البيئية

تنتفع منه اجملموعات املسلحة من غري  ذيالاملال املهدد اصة يف الفحم) يف خبالربية (و  ءحيايف األاملشروع 
  ؛واإلرهابالدول 

 .التوعيةادة زيالتنمية و أوسع يف جمايل هود جب ههذ ةاملعزز نفاذ اإلجهود تعني أن يتم تكميل يو   )ه(  
لكني، ستهامللدى الوعي النهائيني، وتصميم محالت إلزكاء  نياملستخدموهناك حاجة إىل زيادة حتليل 

يف هذه اجلهود أيضًا  اً حموري اً مجتمع املدين والقطاع اخلاص دور ودعمها وتنفيذها بطريقة منهجية. كما أن لل
املتداولة يف التجارة الربية  ءحياستهلك ملنتجات األيف حتديد بدائل لتلبية طلب امل نايحيف بعض األ وأيضاً 

  ؛بصورة غري مشروعة
منظومة األمم املتحدة مستوى استجابة شاملة ومنسقة على جود يعد الدويل، ستوى على املو   (و)  

من عناصر االستجابة  اً همم االربية عنصر  ءحياغري املشروع يف األللتصدي لإلجتار  كلية  ج وطنيةو لدعم 
تعزيز اجلهود فيما  زيد منتأن ضايف من قطاع اإلنفاذ، اإلدعم ال، مع ومن شأن هذه االستجابة .العاملية
احلد من والتخفيف من حدة الفقر ودعم التنمية، وزيادة الوعي و  ة، البيئينيانو التشريعات والقبتناسق يتعلق 
  ؛الطلب

غري االعرتاف باإلجتار يف  ساسياً الدعم املقدم من اجلهات املاحنة الدولية والثنائية أوسيكون   )ز(  
دعم اجلهود الوطنية يف للتنمية املستدامة، و  خطرياً  ديداً ويف التصدي له بوصفه الربية ء حيااملشروع يف األ

 الربية ءحيايف األجتار غري املشروع اإل على قضاءللتدابري مستهدفة واإلقليمية والعاملية من أجل تنفيذ 
 احلد منستثمار يف محالت اللعاجلة على وجه اخلصوص، هناك حاجة وإنفاذها. و  واالمتثال لتلك التدابري

األعداد محاية  تعزيز الوطنية لتمكينها من نيانو الطلب، وبناء القدرات والدعم التكنولوجي لوكاالت إنفاذ الق
لتعزيز متجددة هود جبمصحوبًا هذا الدعم يكون جيب أن . و غري املشروعإلجتار الرئيسية من األنواع املهددة با

  .لتنمية املستدامةنطاقاً من أجل اإدارة بيئية أوسع وجود 
__________ 


