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إنها فكرة الفتة للنظر أن المزيد من الناس يجدون أن تخيُّل 
نهاية العالم أسهل من تخيُّل نهاية الرأسمالية. ربما ال يكون 

هذا مفاجئًا عندما ترى مستوى حماية األرباح واالستثمارات 
المدمجة في الحوكمة الدولية. تقف وسائل الحماية هذه في 

طريق أي تحديث للتعامل مع سياق عالمي متغير، من فقدان 
التنوع البيولوجي إلى االحتباس الحراري.

لذلك، فإن المعاهدات واالتفاقيات والقوانين الوطنية بحاجة 
إلى التحديث والتعزيز بشكل عاجل لحماية الفئات الضعيفة 

وحماية كوكب األرض نفسه، لكن مصالح األعمال 
والمستثمرين لها األسبقية حاليًا. وقد تم ترسيخ هذا الوضع 

على مدار األربعين سنة الماضية، حيث تم تكييف العالم 
ليرى أن جميع اللوائح التنظيمية سيئة. بداًل من ذلك، انسقنا 

وراء االعتقاد بأن االلتزامات الطوعية والتنظيم الذاتي 
ومبادرات أصحاب المصلحة المتعددين ستحمي الفئات 

األكثر ضعفًا من الفاعلين االقتصاديين األقوياء الذين 
يضغطون من وراء الستار إلحباط السياسات التقدمية التي قد 

تعيق أرباحهم.

تشير األدلة إلى أن معظم مبادرات أصحاب المصلحة 
المتعددين قد تبنَّت نفس المجموعة من ديناميكيات المصلحة 

الذاتية للشركات ومستثمريها. وإذا كانوا من أصحاب 
المصلحة العالميين، فهم أقل ُمساءلة ديمقراطية من نظرائهم 
المحليين، فقط أولئك الذين يستطيعون شراء مقعد يكون لهم 
صوت على الطاولة. ونتيجة لذلك، يتمتع الالعبون األقوياء 
من ذوي النفوذ، الذين يبدو أنهم يفتقرون إلى االهتمام بأي 

شكل من أشكال الحماية البيئية، بمزيد من الوصول إلى 
صياغة المعاهدات أو التأثير القوي في تطوير المواقف التي 

تتخذها الحكومات على الصعيد الدولي.

ونظًرا ألن الشركات والصناعات والمستثمرين يقفون حجر 
عثرة أمام الحوكمة الدولية، ويتحدون القوانين والمعاهدات 
الدولية الموجودة للسيطرة على سلوكياتهم االستغاللية، فإن 

العدالة البيئية واالجتماعية هي الخاسرة. فقط االتفاقيات 
التي تحمي التجارة واالستثمار هي التي تتمتع بالموارد 

الجيدة ويتم إنفاذها بشكل جيد. وعلى العكس من ذلك، فإن 
االتفاقيات التي تركز على البيئة، مثل اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض، تتلقى 

موارد محدودة، واهتماًما سياسيًا محدوًدا والتزاًما سياسيًا 
محدوًدا، لدرجة أنها تعاني من الفقر الشديد وتصبح بال معنى 

وغير مجدية.

على الجانب اآلخر، فإن نظام تسوية المنازعات بين 
المستثمرين والدول واسع االنتشار اآلن يسمح للشركات 

ز اللوائح المحلية لحماية البيئة. تقوم  بمقاضاة الدول التي تعّزِ
شركات التحكيم االستثماري برفع دعاوى ضد البلدان عن 
خسارة األرباح لالستثمارات في تلك البلدان، في حال تم 
تعزيز المعايير التنظيمية وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على 

األرباح في المستقبل. وما يحدث في أوروبا في الوقت الحالي 
هو مثال على ذلك، حيث تستخدم شركة الطاقة األلمانية 

العمالقة "RWE" معاهدة ميثاق الطاقة للمطالبة بتعويض 
من هولندا بشأن التخلص التدريجي المخطط من الفحم من 

مزيج الكهرباء في البالد بحلول عام 2030.

في هذا السياق نقدم قضيتنا لتحديث اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض، وهي 

اتفاقية دولية بين الحكومات. يُعدُّ فقدان التنوع البيولوجي 
أحد تحديات الحوكمة الدولية، وليس مسألة تتعلق بالحاجة 

إلى المزيد من العلوم القائمة على األدلة. أثبت تقرير 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )IPBES( الصادر 

في مايو 2019 أن التجارة القانونية في األنواع البحرية 
واألنواع التي تعيش في المياه العذبة واألنواع البرية هي 

المحرك الرئيسي ألزمة االنقراض. يحتاج النظام الذي 
يدير هذه التجارة، اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض، إلى التأكد من أن هذه 

د بقاء األنواع. التجارة ال تهّدِ

لقد فشلت اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض في هذه المهمة وأدى تحديثها إلى 
م بشكل أفضل.  زيادة االستثمار وإنشاء نظام تنظيمي ُمصمَّ

نحن نقدم نموذًجا جديًدا شامالً في هذا التقرير. سيقلل 
اقتراحنا، بال شك، من األرباح الضخمة التي حققتها الشركات 

والمستثمرون من تجارة األنواع المهددة باالنقراض على 
مدى العقود العديدة الماضية. لقد كان لديهم متسع من الوقت 

لالستثمار في تحسين شفافية سلسلة التوريد واستدامتها، لكنهم 
لم يفعلوا أي شيء. وجميع األدلة تشير إلى أن التنظيم الذاتي 

الطوعي للشركات نادًرا ما ينجح. لذلك، فقد حان الوقت 
للتحديث واالستثمار في الهيئات التنظيمية العالمية المستقلة 

للمساعدة في حفظ ما تبقى.

فهل سنستمر في السماح للشركات والمستثمرين بالوقوف 
في طريق تحديث الحوكمة الدولية؟

 د. لين جونسون، المؤسس والمدير التنفيذي
Nature Needs More Ltd مؤسسة

 د. لين جونسون، المؤسس والمدير التنفيذي
 Nature Needs More مؤسسة

Email: lynn@natureneedsmore.org
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هذا مفاجئًا عندما ترى مستوى حماية األرباح واالستثمارات 
المدمجة في الحوكمة الدولية. تقف وسائل الحماية هذه في 

طريق أي تحديث للتعامل مع سياق عالمي متغير، من فقدان 
التنوع البيولوجي إلى االحتباس الحراري.

لذلك، فإن المعاهدات واالتفاقيات والقوانين الوطنية بحاجة 
إلى التحديث والتعزيز بشكل عاجل لحماية الفئات الضعيفة 

وحماية كوكب األرض نفسه، لكن مصالح األعمال 
والمستثمرين لها األسبقية حاليًا. وقد تم ترسيخ هذا الوضع 

على مدار األربعين سنة الماضية، حيث تم تكييف العالم 
ليرى أن جميع اللوائح التنظيمية سيئة. بداًل من ذلك، انسقنا 

وراء االعتقاد بأن االلتزامات الطوعية والتنظيم الذاتي 
ومبادرات أصحاب المصلحة المتعددين ستحمي الفئات 

األكثر ضعفًا من الفاعلين االقتصاديين األقوياء الذين 
يضغطون من وراء الستار إلحباط السياسات التقدمية التي قد 

تعيق أرباحهم.

تشير األدلة إلى أن معظم مبادرات أصحاب المصلحة 
المتعددين قد تبنَّت نفس المجموعة من ديناميكيات المصلحة 

الذاتية للشركات ومستثمريها. وإذا كانوا من أصحاب 
المصلحة العالميين، فهم أقل ُمساءلة ديمقراطية من نظرائهم 
المحليين، فقط أولئك الذين يستطيعون شراء مقعد يكون لهم 
صوت على الطاولة. ونتيجة لذلك، يتمتع الالعبون األقوياء 
من ذوي النفوذ، الذين يبدو أنهم يفتقرون إلى االهتمام بأي 

شكل من أشكال الحماية البيئية، بمزيد من الوصول إلى 
صياغة المعاهدات أو التأثير القوي في تطوير المواقف التي 

تتخذها الحكومات على الصعيد الدولي.

ونظًرا ألن الشركات والصناعات والمستثمرين يقفون حجر 
عثرة أمام الحوكمة الدولية، ويتحدون القوانين والمعاهدات 
الدولية الموجودة للسيطرة على سلوكياتهم االستغاللية، فإن 

العدالة البيئية واالجتماعية هي الخاسرة. فقط االتفاقيات 
التي تحمي التجارة واالستثمار هي التي تتمتع بالموارد 

الجيدة ويتم إنفاذها بشكل جيد. وعلى العكس من ذلك، فإن 
االتفاقيات التي تركز على البيئة، مثل اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض، تتلقى 

موارد محدودة، واهتماًما سياسيًا محدوًدا والتزاًما سياسيًا 
محدوًدا، لدرجة أنها تعاني من الفقر الشديد وتصبح بال معنى 

وغير مجدية.

على الجانب اآلخر، فإن نظام تسوية المنازعات بين 
المستثمرين والدول واسع االنتشار اآلن يسمح للشركات 

ز اللوائح المحلية لحماية البيئة. تقوم  بمقاضاة الدول التي تعّزِ
شركات التحكيم االستثماري برفع دعاوى ضد البلدان عن 
خسارة األرباح لالستثمارات في تلك البلدان، في حال تم 
تعزيز المعايير التنظيمية وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على 

األرباح في المستقبل. وما يحدث في أوروبا في الوقت الحالي 
هو مثال على ذلك، حيث تستخدم شركة الطاقة األلمانية 

العمالقة "RWE" معاهدة ميثاق الطاقة للمطالبة بتعويض 
من هولندا بشأن التخلص التدريجي المخطط من الفحم من 

مزيج الكهرباء في البالد بحلول عام 2030.

في هذا السياق نقدم قضيتنا لتحديث اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض، وهي 

اتفاقية دولية بين الحكومات. يُعدُّ فقدان التنوع البيولوجي 
أحد تحديات الحوكمة الدولية، وليس مسألة تتعلق بالحاجة 

إلى المزيد من العلوم القائمة على األدلة. أثبت تقرير 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )IPBES( الصادر 

في مايو 2019 أن التجارة القانونية في األنواع البحرية 
واألنواع التي تعيش في المياه العذبة واألنواع البرية هي 

المحرك الرئيسي ألزمة االنقراض. يحتاج النظام الذي 
يدير هذه التجارة، اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض، إلى التأكد من أن هذه 

د بقاء األنواع. التجارة ال تهّدِ

لقد فشلت اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض في هذه المهمة وأدى تحديثها إلى 
م بشكل أفضل.  زيادة االستثمار وإنشاء نظام تنظيمي ُمصمَّ

نحن نقدم نموذًجا جديًدا شامالً في هذا التقرير. سيقلل 
اقتراحنا، بال شك، من األرباح الضخمة التي حققتها الشركات 

والمستثمرون من تجارة األنواع المهددة باالنقراض على 
مدى العقود العديدة الماضية. لقد كان لديهم متسع من الوقت 

لالستثمار في تحسين شفافية سلسلة التوريد واستدامتها، لكنهم 
لم يفعلوا أي شيء. وجميع األدلة تشير إلى أن التنظيم الذاتي 

الطوعي للشركات نادًرا ما ينجح. لذلك، فقد حان الوقت 
للتحديث واالستثمار في الهيئات التنظيمية العالمية المستقلة 

للمساعدة في حفظ ما تبقى.

فهل سنستمر في السماح للشركات والمستثمرين بالوقوف 
في طريق تحديث الحوكمة الدولية؟
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الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  االتفاق على  تم 
في   )CITES( باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 
عام 1973 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1975. وتم 

باالنقراض من  دة  المهدَّ األنواع  للتأكد من حماية  إنشائها 
تم  الحماية،  هذه  ولتحقيق  التجارة.  المفرط عبر  االستغالل 
والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  إعطاء 

إدراج   - أساسيتين  آليتين  باالنقراض  المهددة  البرية 
األنواع في الملحق األول من شأنه أن يمنع جميع أنواع 
الثاني  التجارة في هذا النوع وإدراج األنواع في الملحق 
فقط  التصدير  منح تصاريح  رة  المصّدِ الدولة  يتطلب من 

ل فيها ذلك ضرًرا على بقاء هذا  في الحاالت التي ال يشّكِ
النوع.

هيئة علمية  إنشاء  الموقِّعة  الدول  وُطِلَب من جميع 
تقرر  والتي  االتفاقية،  قواعد  بموجب  وإدارية وطنية 

االتجار  اتفاقية  بموجب  الحماية  إلى  تحتاج  التي  األنواع 
المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 

االستيراد  تصاريح  منح  لديها سلطة  ويكون  باالنقراض 

إنفاذ  سلطة  إلنشاء  ضين  مفوَّ ليسوا  الموقِّعون  والتصدير. 
هي  الوحيدة  المركزية  الهيئة  ستكون  وبالتالي،  مخصَّصة. 
اللجان وعقد  تسيير عمل  أمانة صغيرة في جنيف تضمن 

امتثالهم. األطراف ورصد  لجميع  مؤتمرات 

أن جميع  التنفيذ  ذاتية  لمعاهدة غير  النموذج  هذا  يفترض 
وإنفاذ  لتمرير  الالزمة  الوسائل  لديها  الموقِّعة  الدول 

لكن  المواد.  أحكام  مع  يتماشى  بما  المحلية  التشريعات 
من الواضح أن هذا االفتراض خاطئ. اليوم اتفاقية 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار 
لديها  باالنقراض لديها 183 دولة موقِّعة، 85 منها ليس 

سلطة إنفاذ ]1[. إن سجل الدول الموقِّعة في الحفاظ على 
واالمتثال  باالنقراض  دة  المهدَّ باألنواع  االتجار  قانونية 

التجارة غير  قيمة  تُقدَّر   - للغاية  االتفاقية سجل سيئ  لمواد 
المشروعة بين 100-250 مليار دوالر أمريكي ]2[، أي 
القانونية.  التجارة  أرباع حجم  ثُلث وثالثة  بين  تتراوح ما 
الوحيد  المحرك  للتجارة هو  المباشر  يزال االستغالل  وال 

البحرية وثاني أهم عامل  األكبر النقراض األنواع 

القسم األول
المقدمة
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العذبة  المياه  تعيش في  التي  البرية وتلك  انقراض لألنواع 
.]3[

بأنواع  الدولي  الفشل األساسي التفاقية االتجار  إن 
في  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 

الالزم  التمويل  نقص  في  يكمن  البيولوجي  التنوع  حماية 
التجارة  تنظيم  جوانب  لجميع  المناسبة  الموارد  لتوفير 
- البحث العلمي وإدارة األنواع والرصد واإلنفاذ. لم 

الموارد  الموقِّعة ستوفر  الحكومات  بأن  االفتراض  يكن 
لهذه األنشطة صحيًحا في عام 1973 )حيث  الكاملة 

إلى  والنامية ستفتقر  الفقيرة  البلدان  أن  الواضح  كان من 
األموال( وقد أصبح األمر أكثر وضوًحا منذ ذلك الحين، 

للترويج  العملي  التنظيم  عن  الحكومات  تراجعت  حيث 
لـ "األسواق الحرة" منذ ثورة تاتشر / ريغان في أوائل 

الماضي. القرن  ثمانينيات 

الدولي  اتفاقية االتجار  لذلك ال ينبغي أن يكون مفاجئًا أن 
باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 

اليوم لم تعد مناسبة لهذا الغرض. ال يزال هناك 
األساسية،  العمليات  تحديثات  في  االستثمار  إلى  حاجة 
التصاريح  وتبادل  اإللكترونية  التصاريح  اعتماد  مثل 

اإللكترونية، وربما يكون 15 طرفًا من أصل 183 طرفًا 
بالكامل في عام 2021  اإللكترونية  التصاريح  نفَّذوا  قد 

انتظاره  الذي طال  العلمي  البحث  تمويل  ]4[! ويعتمد 
يعني أن األنواع  الخيرية، مما  التبرعات  الغالب على  في 
إلى  القرن وما  الكبيرة ووحيد  )الفيلة والقطط  فقط  البارزة 
ذلك( تجتذب التمويل الكافي. ومع ذلك، فإن هذه األنواع 
البارزة تشكل أقل من 1٪ من أصل 38700 نوع مدرج 

الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  في مالحق 
باالنقراض. المهددة  البرية  والنباتات 

البيولوجي  التنوع  لها  يتعرض  التي  التهديدات  تزايد  ومع 
تقييم طال  المسار وإجراء  تغيير  إلى  يوًما بعد يوم، نحتاج 

الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  لفعالية  انتظاره 
أهدافها  لتحقيق  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 

بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  مراجعة  تمت  لقد  المعلنة. 
واحدة  مرة  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 
التنفيذ في عام 1975. وجرت تلك  فقط منذ دخولها حيز 
الداخلية  المراجعة في عام 1994 وركزت على األعمال 

العام. الهدف  مقابل  أدائها  وليس على  لالتفاقية، 

لتنظيم  أفضل  في طريقة  التفكير  إلى  أيًضا  بحاجة  نحن 
دة باالنقراض، من خالل  المهدَّ الدولية في األنواع  التجارة 

األخرى.  الصناعات  في  التنظيمية  النماذج  في  النظر 
أطراف  مثل  فقيرة  مة  المنّظِ الجهات  الكثير من  هناك  ليس 

والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية 
تساهم  الحاالت  كثير من  باالنقراض، وفي  المهددة  البرية 

ميزانية  كبير في  التجارة بشكل  تربح من  التي  الشركات 
الشركات  الحال مع  ليس هو  مة. هذا  المنّظِ الجهة  تشغيل 

دة  المهدَّ األنواع  في  القانونية  التجارة  تستفيد من  التي 
الكبيرة. مع  الشركات  العديد من  التي تضم  باالنقراض، 

البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية 
فعالية.    وأكثر  حقًا  جيًدا  العمل  باالنقراض، أصبح  المهددة 

تنظيمي جديد  إطار  الوثيقة مخطًطا شامالً إلنشاء  تقدم هذه 
الخطة  تعتمد  باالنقراض.  دة  المهدَّ األنواع  في  للتجارة 

أساسيين: هدفين  تحقيق  على 

التأكد من أن التجارة الدولية في أحد األنواع   .1
و حقًا،  بيئيًا  مستدامة 

التي يتم إجراؤها قانونية. التجارة  التأكد من أن هذه   .2
الهدف األصلي التفاقية  تماًما مع  الهدفان  يتماشى هذان 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار 
باالنقراض  دة  المهدَّ األنواع  في حماية  المتمثل  باالنقراض 
من االستغالل المفرط من خالل التجارة ومع هدف إطار 
المتمثل في   2020 بعد عام  لما  العالمي  البيولوجي  التنوع 

التأكد من أن هذه التجارة قانونية ]5[.

الهدفين  تحقيق كال  البُعد من  بعيدين كل  أننا  والحقيقة هي 
واالتجاه يزداد سوًءا، وليس إلى األفضل. ال يذكر نص 
بعد 2020  لما  العالمي  البيولوجي  التنوع  إطار  مشروع 
الهدف  تحقيق  كيفية  شيئًا عن  بالفعل  تأخر مرتين  الذي 

ببساطة  يتجنب  إنه  قانونية؛  التجارة  في جعل  المتمثل 
إلى نهج  لذلك، هناك حاجة  التمويل.  مسألة عدم كفاية 

يشمل حل  الصارخة، وهذا  المشكالت  مختلف إلصالح 
الحكومة  ميزانيات  على  تعتمد  ال  بطريقة  التمويل  مشكلة 

أعمال  أو محبي  الموقعة  استحقاقات األطراف  أو  الوطنية 
الخير.

الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  مخطط  يستند 
واإلطار  الجديدة  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 

التنظيمي المقدَّم هنا إلى ثالثة مبادئ أساسية فقط:
تنظيم الشركات وليس الحكومات.  .1
جعل الشركات تدفع تكلفة التنظيم.  .2

اعتماد المبدأ الوقائي بالكامل.  .3
ومع وجود سجل من الفشل طيلة 45 عاًما في حمل 

الحكومات الموقعة على تخصيص تمويل كاٍف لجميع 
األطراف لتحقيق األهداف األساسية الموضحة أعاله، يجب 

أن يكون واضًحا أن االعتماد على التمويل الحكومي ليس 
خياًرا قاباًل للتطبيق لتنظيم التجارة. تحصل اتفاقية االتجار 

الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
على تمويل أساسي بقيمة 6.2 مليون دوالر أمريكي فقط من 

مستحقات األطراف الموقعة، وهو ما يسمح بشكل أساسي 
فقط بتوظيف الموظفين في األمانة وإدارة اللجان ومؤتمرات 

األطراف. وال يكفي من أجل االستخدام الكامل لألدوات 
)مثل مراجعات التجارة الهامة( والتصريحات الموضوعة 

تحت تصرفها لمراقبة التجارة بشكل صحيح.

لقد قدَّر البنك الدولي أنَّه تم تخصيص 260 مليون دوالر 
فقط سنويًا من قِبل الحكومات والمؤسسات لمكافحة التجارة 

غير المشروعة في الحياة البرية ]6[، والتي تُعدُّ رابع 
أكبر جريمة عابرة للحدود. في المقابل، تم توفير حوالي 

100 مليار دوالر أمريكي لمكافحة تجارة المخدرات غير 
المشروعة، والتي تقدر بضعف حجم التجارة غير المشروعة 

في األنواع المهددة باالنقراض ]7[.

ونظًرا ألن التجارة قانونية ومنظمة، يجب أن يكون واضًحا 
أن جعل الشركات تستوعب االمتثال وتدفع تكاليف التنظيم 

هو البديل الوحيد القابل للتطبيق. جزء كبير من التجارة 
في األنواع المهددة باالنقراض هو لالستهالك الترفي - 

المأكوالت البحرية الفاخرة، واألثاث المصنوع من الخشب 
االستوائي الصلب، والجلود النادرة وتجارة الحيوانات األليفة 
النادرة، وهذه أكبر أربع أنواع على سبيل المثال ال الحصر 

]8[. لذلك، فإن جعل الشركات تدفع تكلفة التنظيم ليس مجديًا 
فحسب، بل إنه قابل للتطبيق أيًضا من حيث جمع األموال 

الكبيرة المطلوبة لتوفير الموارد الكافية لجميع جوانب تنظيم 
التجارة ومراقبتها.

نوضح في هذه الوثيقة كيف يمكن إنشاء مثل هذا اإلطار 
لتنظيم الشركات. ونحن ندرك أن عدد الشركات المشاركة 

في التجارة كبير وأن سالسل التوريد معقدة، وتتطلب اعتماد 
نموذج "تطبيقات مشتركة" لجميع الشركات المشاركة في 
تجارة معينة. تأتي سابقة التنظيم لهذا الغرض من الوكالة 

األوروبية للمواد الكيميائية، التي تستخدم تطبيقات مشتركة 
إلدارة استيراد وتصنيع المواد الكيميائية في االتحاد 

األوروبي.

تنظيم  في  الوقائي  المبدأ  استخدام  أننا نطرح قضية  كما 
إلى أن  بالنظر  المهددة باالنقراض،  التجارة في األنواع 
ضرًرا غير مقبول   " تنطوي عليها تشكل  التي  المخاطر 

ولكنه  العلمية  الناحية  من  معقواًل  يكون  ربما  أخالقيًا 
البيولوجي  التنوع  غير مؤكد" على أساس كل من تدهور 

والمستقبلية.  الحالية  األجيال  من  كل  االنقراض على  وخطر 
البيولوجي  للتنوع  المدمجة  التقييمات  تُظهر  كيف  ونوضح 
التحول  ومخاطر االنقراض أن اإلطار الحالي يفشل، وأن 

الكتلة  الوحيد في وقف استخراج  أملنا  الوقائي هو  المبدأ  إلى 
المستدام. غير  الحيوية 
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العذبة  المياه  تعيش في  التي  البرية وتلك  انقراض لألنواع 
.]3[

بأنواع  الدولي  الفشل األساسي التفاقية االتجار  إن 
في  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 

الالزم  التمويل  نقص  في  يكمن  البيولوجي  التنوع  حماية 
التجارة  تنظيم  جوانب  لجميع  المناسبة  الموارد  لتوفير 
- البحث العلمي وإدارة األنواع والرصد واإلنفاذ. لم 

الموارد  الموقِّعة ستوفر  الحكومات  بأن  االفتراض  يكن 
لهذه األنشطة صحيًحا في عام 1973 )حيث  الكاملة 

إلى  والنامية ستفتقر  الفقيرة  البلدان  أن  الواضح  كان من 
األموال( وقد أصبح األمر أكثر وضوًحا منذ ذلك الحين، 

للترويج  العملي  التنظيم  عن  الحكومات  تراجعت  حيث 
لـ "األسواق الحرة" منذ ثورة تاتشر / ريغان في أوائل 

الماضي. القرن  ثمانينيات 

الدولي  اتفاقية االتجار  لذلك ال ينبغي أن يكون مفاجئًا أن 
باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 

اليوم لم تعد مناسبة لهذا الغرض. ال يزال هناك 
األساسية،  العمليات  تحديثات  في  االستثمار  إلى  حاجة 
التصاريح  وتبادل  اإللكترونية  التصاريح  اعتماد  مثل 

اإللكترونية، وربما يكون 15 طرفًا من أصل 183 طرفًا 
بالكامل في عام 2021  اإللكترونية  التصاريح  نفَّذوا  قد 

انتظاره  الذي طال  العلمي  البحث  تمويل  ]4[! ويعتمد 
يعني أن األنواع  الخيرية، مما  التبرعات  الغالب على  في 
إلى  القرن وما  الكبيرة ووحيد  )الفيلة والقطط  فقط  البارزة 
ذلك( تجتذب التمويل الكافي. ومع ذلك، فإن هذه األنواع 
البارزة تشكل أقل من 1٪ من أصل 38700 نوع مدرج 

الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  في مالحق 
باالنقراض. المهددة  البرية  والنباتات 

البيولوجي  التنوع  لها  يتعرض  التي  التهديدات  تزايد  ومع 
تقييم طال  المسار وإجراء  تغيير  إلى  يوًما بعد يوم، نحتاج 

الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  لفعالية  انتظاره 
أهدافها  لتحقيق  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 

بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  مراجعة  تمت  لقد  المعلنة. 
واحدة  مرة  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 
التنفيذ في عام 1975. وجرت تلك  فقط منذ دخولها حيز 
الداخلية  المراجعة في عام 1994 وركزت على األعمال 

العام. الهدف  مقابل  أدائها  وليس على  لالتفاقية، 

لتنظيم  أفضل  في طريقة  التفكير  إلى  أيًضا  بحاجة  نحن 
دة باالنقراض، من خالل  المهدَّ الدولية في األنواع  التجارة 

األخرى.  الصناعات  في  التنظيمية  النماذج  في  النظر 
أطراف  مثل  فقيرة  مة  المنّظِ الجهات  الكثير من  ليس هناك 

والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية 
تساهم  الحاالت  كثير من  باالنقراض، وفي  المهددة  البرية 

ميزانية  كبير في  التجارة بشكل  تربح من  التي  الشركات 
الشركات  الحال مع  ليس هو  مة. هذا  المنّظِ الجهة  تشغيل 

دة  المهدَّ األنواع  في  القانونية  التجارة  تستفيد من  التي 
الكبيرة. مع  الشركات  العديد من  التي تضم  باالنقراض، 

البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية 
فعالية.    وأكثر  حقًا  جيًدا  العمل  باالنقراض، أصبح  المهددة 

تنظيمي جديد  إطار  الوثيقة مخطًطا شامالً إلنشاء  تقدم هذه 
الخطة  تعتمد  باالنقراض.  دة  المهدَّ األنواع  في  للتجارة 

أساسيين: هدفين  تحقيق  على 

التأكد من أن التجارة الدولية في أحد األنواع   .1
و حقًا،  بيئيًا  مستدامة 

التي يتم إجراؤها قانونية. التجارة  التأكد من أن هذه   .2
الهدف األصلي التفاقية  تماًما مع  الهدفان  يتماشى هذان 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار 
باالنقراض  دة  المهدَّ األنواع  في حماية  المتمثل  باالنقراض 
من االستغالل المفرط من خالل التجارة ومع هدف إطار 
المتمثل في   2020 بعد عام  لما  العالمي  البيولوجي  التنوع 

التأكد من أن هذه التجارة قانونية ]5[.

الهدفين  تحقيق كال  البُعد من  بعيدين كل  أننا  والحقيقة هي 
واالتجاه يزداد سوًءا، وليس إلى األفضل. ال يذكر نص 
بعد 2020  لما  العالمي  البيولوجي  التنوع  إطار  مشروع 
الهدف  تحقيق  كيفية  شيئًا عن  بالفعل  تأخر مرتين  الذي 

ببساطة  يتجنب  إنه  قانونية؛  التجارة  في جعل  المتمثل 
إلى نهج  لذلك، هناك حاجة  التمويل.  مسألة عدم كفاية 

يشمل حل  الصارخة، وهذا  المشكالت  مختلف إلصالح 
الحكومة  ميزانيات  على  تعتمد  ال  بطريقة  التمويل  مشكلة 

أعمال  أو محبي  الموقعة  استحقاقات األطراف  أو  الوطنية 
الخير.

الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  مخطط  يستند 
واإلطار  الجديدة  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 

التنظيمي المقدَّم هنا إلى ثالثة مبادئ أساسية فقط:
تنظيم الشركات وليس الحكومات.  .1
جعل الشركات تدفع تكلفة التنظيم.  .2

اعتماد المبدأ الوقائي بالكامل.  .3
ومع وجود سجل من الفشل طيلة 45 عاًما في حمل 

الحكومات الموقعة على تخصيص تمويل كاٍف لجميع 
األطراف لتحقيق األهداف األساسية الموضحة أعاله، يجب 

أن يكون واضًحا أن االعتماد على التمويل الحكومي ليس 
خياًرا قاباًل للتطبيق لتنظيم التجارة. تحصل اتفاقية االتجار 

الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
على تمويل أساسي بقيمة 6.2 مليون دوالر أمريكي فقط من 

مستحقات األطراف الموقعة، وهو ما يسمح بشكل أساسي 
فقط بتوظيف الموظفين في األمانة وإدارة اللجان ومؤتمرات 

األطراف. وال يكفي من أجل االستخدام الكامل لألدوات 
)مثل مراجعات التجارة الهامة( والتصريحات الموضوعة 

تحت تصرفها لمراقبة التجارة بشكل صحيح.

لقد قدَّر البنك الدولي أنَّه تم تخصيص 260 مليون دوالر 
فقط سنويًا من قِبل الحكومات والمؤسسات لمكافحة التجارة 

غير المشروعة في الحياة البرية ]6[، والتي تُعدُّ رابع 
أكبر جريمة عابرة للحدود. في المقابل، تم توفير حوالي 

100 مليار دوالر أمريكي لمكافحة تجارة المخدرات غير 
المشروعة، والتي تقدر بضعف حجم التجارة غير المشروعة 

في األنواع المهددة باالنقراض ]7[.

ونظًرا ألن التجارة قانونية ومنظمة، يجب أن يكون واضًحا 
أن جعل الشركات تستوعب االمتثال وتدفع تكاليف التنظيم 

هو البديل الوحيد القابل للتطبيق. جزء كبير من التجارة 
في األنواع المهددة باالنقراض هو لالستهالك الترفي - 

المأكوالت البحرية الفاخرة، واألثاث المصنوع من الخشب 
االستوائي الصلب، والجلود النادرة وتجارة الحيوانات األليفة 
النادرة، وهذه أكبر أربع أنواع على سبيل المثال ال الحصر 

]8[. لذلك، فإن جعل الشركات تدفع تكلفة التنظيم ليس مجديًا 
فحسب، بل إنه قابل للتطبيق أيًضا من حيث جمع األموال 

الكبيرة المطلوبة لتوفير الموارد الكافية لجميع جوانب تنظيم 
التجارة ومراقبتها.

نوضح في هذه الوثيقة كيف يمكن إنشاء مثل هذا اإلطار 
لتنظيم الشركات. ونحن ندرك أن عدد الشركات المشاركة 

في التجارة كبير وأن سالسل التوريد معقدة، وتتطلب اعتماد 
نموذج "تطبيقات مشتركة" لجميع الشركات المشاركة في 
تجارة معينة. تأتي سابقة التنظيم لهذا الغرض من الوكالة 

األوروبية للمواد الكيميائية، التي تستخدم تطبيقات مشتركة 
إلدارة استيراد وتصنيع المواد الكيميائية في االتحاد 

األوروبي.

تنظيم  في  الوقائي  المبدأ  استخدام  أننا نطرح قضية  كما 
إلى أن  بالنظر  المهددة باالنقراض،  التجارة في األنواع 
ضرًرا غير مقبول   " تنطوي عليها تشكل  التي  المخاطر 

ولكنه  العلمية  الناحية  من  معقواًل  يكون  ربما  أخالقيًا 
البيولوجي  التنوع  غير مؤكد" على أساس كل من تدهور 

والمستقبلية.  الحالية  األجيال  من  كل  االنقراض على  وخطر 
البيولوجي  للتنوع  المدمجة  التقييمات  تُظهر  كيف  ونوضح 
التحول  ومخاطر االنقراض أن اإلطار الحالي يفشل، وأن 

الكتلة  الوحيد في وقف استخراج  أملنا  الوقائي هو  المبدأ  إلى 
المستدام. غير  الحيوية 
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الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  تطبِّق  ال 
الوقائي،  المبدأ  حاليًا  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 

السوداء  القائمة  نموذج  تستخدم  ذلك  بداًل من  لكنها 
تخبر  تقدير.  أقل  خياًرا غريبًا على  يمثل  والذي  للتنظيم، 
القائمة السوداء األشخاص )أو الشركات( بما ال  نماذج 
االمتثال. ونحن  م عدم  تُجّرِ وبالتالي  فعله،  يجب عليهم 
السلوك اإلجرامي، على سبيل  نستخدمها في  ما  عادة 

إيذائهم.  الناس عدم قتل اآلخرين أو  المثال، ونطلب من 

ومع ذلك، فإن مثل هذه النماذج ال تقول شيئًا )أو تذكر 
التي نريد أن يتصرف بها  الطريقة  القليل جًدا( حول 

تماًما من  المهم مفقود  الجانب  الشركات(. هذا  الناس )أو 
والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  نموذج 

النظر عن  الحالي )بصرف  باالنقراض  المهددة  البرية 
االستيراد(.  / التصدير  استخدام تصاريح  اشتراط 

تجارة  في  المشاركة  فالشركات  تماًما؛  متوقعة  والنتيجة 
بأنواع  الدولي  االتجار  باتفاقية  باالنقراض  المهددة  األنواع 

تهتم  ال  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 
يترك  به. وهذا  المرتبطة  والتكاليف  االمتثال  تستوعب  وال 
هذا  النظرية،  الناحية  من  مستحيلة.  مهمة  أمام  الحكومات 

التجارية  األعمال  تراقب جميع  يترك كل حكومة وطنية 
الدولي  االتجار  اتفاقية  المدرجة في  األنواع  الحالية في 
باالنقراض،  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
الشركات.  لمعرفة هوية هذه  تزويدهم بطريقة  دون حتى 

االتجار  اتفاقية  في  المستخدم  التصاريح  نظام  أن  كما 
المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 

بطلب  تتقدم  التي  للشركات  فقط  الرؤية  يمنح  باالنقراض 
والتي هي  االستيراد،  أو  التصدير  للحصول على تصاريح 

الغالب كيانات تم إنشاؤها خصيًصا إلدارة إجراءات  في 
مرئية  غير  التوريد  سلسلة  وبقية  والتصدير.  االستيراد 
الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  لكل من  تماًما 

الوطنية. والسلطات  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 

وجعل  مباشر  بشكل  الشركات  لتنظيم  نموذًجا  نقترح  لذلك 
الوقائي،  المبدأ  نطبق  كما  التنظيم.  تكلفة  تدفع  الشركات 

البيضاء.  القائمة  أسلوب  إلى  اإلدراج  نموذج  ونعكس 
األساسي  المبدأ  فإن  البيضاء،  القائمة  نموذج  وبموجب 

هو المبدأ االفتراضي "ال إدراج في القائمة، ال تجارة". 
لن  دليل على االستدامة واالمتثال مقدًما،  تقديم  فبدون 
ينتقل  التجارة وال يمكن أن تحدث.  الموافقة على  تتم 

الخير  أعمال  الحكومات ومحبي  اإلثبات من  عبء 
باعتبارها  الشركات  إلى  الحكومية  غير  والمنظمات 

الالزم  البحث  تكليف  تحمل  ويمكنها  التجارة  من  المستفيدة 
بالفعل  النموذج مستخدم  االمتثال. هذا  إجراءات  ووضع 
نستعير بعض  الصناعات األخرى، ونحن  العديد من  في 

األدوية وخاصة من وكالة  التنفيذ من صناعة  تفاصيل 
األوروبية. األدوية 

اتفاقية  في  والتسجيل  اإلدراج  هيئة  تنص  نموذجنا،  في 
البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار 

كيفية  جميع جوانب  على  الجديدة  باالنقراض  المهددة 
التجارة ستكون مستدامة  أن  المسبق إلثبات  البحث  إجراء 
التتبع  ذلك  في  بما  ومراقبتها،  التجارة  إجراء  وكيفية  بيئيًا، 

يتمتع  الشحنات.  لجميع  النهائية  الوجهة  إلى  المصدر  من 
األنواع  في  التجارة  لتغطية  الالزمة  بالمرونة  النموذج  هذا 

الحية(  القرود  )مثل  بسهولة  تمييزها وحصرها  يمكن  التي 
للتجارة  المثال،  سبيل  على  المختلفة،  باالحتياجات  مقارنة 

في أسماك الزينة مع مئات األنواع ووجود اختالفات 
الحاويات.  في  السائبة  والشحنات  معدومة  أو  قليلة  شكلية 
واإلنفاذ  للرقابة  المختلفة  اآلليات  أيًضا  النموذج  يستوعب 
جًدا من  أنواع مختلفة  وتعقب  لتتبع  التي ستكون مطلوبة 

البحار  أعالي  في  الصيد  مراقبة  تختلف  كما  الشحنات. 
أو سالسل  التماسيح  اختالفًا كبيًرا عن مراقبة مزارع 

التمساح. جلد  إمداد 

باالنقراض  المهددة  التجارة في األنواع  بأن  نموذجنا  يقر 
هي تجارة عالمية وتشمل أي شيء من الشركات 

الكبيرة  الشركات  إلى  فقط  محليًا  تعمل  التي  الصغيرة 
الحالي  النظام  تعزيز  نقترح  لذلك  الجنسيات.  متعددة 

مركزية  امتثال  سلطة  من خالل  الوطنية  للسلطات 
يوفر  هذا  والتنفيذ.  للمراقبة  مركزية  وسلطة  )تجارية( 

مختلفة  نطاقات  على  التجارة  تنظيم  في  الالزمة  المرونة 
الحجم والقيمة وأيًضا على نطاق  إلى حد كبير من حيث 

التنظيمي  لإلطار  يسمح  كما  االختالف.  شديد  جغرافي 
الحكومات  فيها  تفتقر  التي  األماكن  ليشمل  بالتوسع 

القضائية، مثل صيد األسماك في  الوالية  إلى  الوطنية 
الدولية. المياه 

النموذج  هذا  اعتماد  المترتبة على  اآلثار  نناقش  نحن 
لكل  العملية  الممارسة  في  كيفية عمله  على  أمثلة  ونقدم 
لتدعيم اإلطار  آليات  التجارة واألنواع. نقدم كذلك  من 

فعااًل  تنظيم ال يكون  إن أي  المستقبل، حيث  التنظيمي في 
المتاجرين. يتبناه  إجراء مضاد  أحدث  فعالية  بنفس  إالَّ 

التجارة  لتنظيم  الوقائي  المبدأ  استخدام  إلى  وباإلضافة 
الفئة 1  في األنواع، نقترح أيًضا ملحقًا جديًدا من 

محليًا  تجاريًا سواء  استغاللها  ينبغي  التي ال  لألنواع 
أو من خالل أي شكل من أشكال التجارة. يمثل هذا 
الحالي.  األول  الملحق  قائمة  لنموذج  بسيًطا  امتداًدا 

والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  تحث 
إغالق  البلدان على  بالفعل  باالنقراض  المهددة  البرية 

لذلك  الطلب،  مبادرات خفض  تنفيذ  أو  المحلية  األسواق 
قادرة على جعل مثل هذه  لتكون  تمديد صالحيتها  نقترح 

القرارات ملزمة. لن ينطبق هذا إال على عدد صغير 
فئتين محتملتين من شأنها  نناقش  األنواع، ونحن  جًدا من 
التجاري"  قائمة "عدم االستغالل  أن تضمن إدراجها في 

بذلك )بما في ذلك نموذج  القيام  المترتبة على  واآلثار 
التمويل(.

الدولي  االتجار  اتفاقية  نطاق صالحية  توسيع  كذلك  نقترح 
باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 

أنها  يبدو  والتي  البيولوجي،  األمن  باعتبارات  يتعلق  فيما 

الحيواني  للكشف عن األصل  تأخرت كثيًرا نظًرا  قد 
األوبئة األخرى  المستجد وأحدث  فيروس كورونا  لجائحة 

في  )بما  البرية  الحياة  في  القانونية  بالتجارة  واالرتباط 
ذلك األسواق الرطبة(. وهذا يشمل مرة أخرى القدرة 

المحلية، حيث ستكون عواقب  األسواق  تنظيم  على 
عندما  عالمية  المحلي  التنظيم  في  التراخي  أو  التقاعس 

واألوبئة. المنشأ  الحيوانية  األمراض  بتفشي  األمر  يتعلق 

فيما  نقدمه شامل ومتسق داخليًا  الذي  العمل  إن إطار 
ندَّعي  لكننا ال  أعاله،  الموضحة  األساسية  باألهداف  يتعلق 

المرحلة.  هذه  في  السياسية  الناحية  من  للتطبيق  قابل  أنه 
مشترًكا  حافًزا  ويتطلب  أمًرا صعبًا  ذلك  تحقيق  وسيكون 

الدولية  الحكومية  والمنظمات  الرئيسية  الحكومات  من 
العديد  الشك  يساور  ربما  الحكومية.  غير  والمنظمات 

الدولي  االتجار  اتفاقية  في  المنخرطين حاليًا  األفراد  من 
باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 

في أن تبني مثل هذا اإلصالح الجذري لالتفاقية سيكون 
التجارة  به  الذي تحظى  قلة االهتمام  لمدى  ممكنًا نظًرا 

في األنواع المهددة باالنقراض من كل من الحكومات أو 
اإلعالم. وسائل 

والحقيقة هي أنه بدون خروج جذري عن الوضع الحالي، 
لن نتمكن من وقف االنخفاض في عدد السكان. لقد 

السنوات  المناخ بشكل حاد في  تغيُّر  ازدادت أهمية مسألة 
الوقت ومستوى  ل  يشّكِ الواقع،  في  ولكن  الماضية،  القليلة 

للتنوع  المباشر  باالستغالل  المرتبط  االنقراض  خطر 
بكثير. أكبر  تهديًدا  البيولوجي 

بأنانية شديدة، من وجهة نظر  القضية  النظر إلى هذه  إن 
تتمحور حول اإلنسان، بدون وجود محيط حيوي سليم، 

فعالة  اإلنسان في خطر، وبدون تطبيق حماية  بقاء  يجعل 
الحيوية سيجعل  الكتلة  استخراج  االتجاه في  فإن  اآلن، 
منه.  أمًرا ال مفر  البيئية  للنظم  النطاق  الواسع  االنهيار 

بأننا حيوانات  عاءاتنا  اّدِ ض  وهذا من شأنه أيًضا أن يقّوِ
يحدث. ذلك  تركنا  إذا  عقالنية و"متعالية" 
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الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  تطبِّق  ال 
الوقائي،  المبدأ  حاليًا  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 

السوداء  القائمة  نموذج  تستخدم  ذلك  بداًل من  لكنها 
تخبر  تقدير.  أقل  خياًرا غريبًا على  يمثل  والذي  للتنظيم، 
القائمة السوداء األشخاص )أو الشركات( بما ال  نماذج 
االمتثال. ونحن  م عدم  تُجّرِ وبالتالي  فعله،  يجب عليهم 
السلوك اإلجرامي، على سبيل  نستخدمها في  ما  عادة 

إيذائهم.  الناس عدم قتل اآلخرين أو  المثال، ونطلب من 

ومع ذلك، فإن مثل هذه النماذج ال تقول شيئًا )أو تذكر 
التي نريد أن يتصرف بها  الطريقة  القليل جًدا( حول 

تماًما من  المهم مفقود  الجانب  الشركات(. هذا  الناس )أو 
والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  نموذج 

النظر عن  الحالي )بصرف  باالنقراض  المهددة  البرية 
االستيراد(.  / التصدير  استخدام تصاريح  اشتراط 

تجارة  في  المشاركة  فالشركات  تماًما؛  متوقعة  والنتيجة 
بأنواع  الدولي  االتجار  باتفاقية  باالنقراض  المهددة  األنواع 

تهتم  ال  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 
يترك  به. وهذا  المرتبطة  والتكاليف  االمتثال  تستوعب  وال 
هذا  النظرية،  الناحية  من  مستحيلة.  مهمة  أمام  الحكومات 

التجارية  األعمال  تراقب جميع  يترك كل حكومة وطنية 
الدولي  االتجار  اتفاقية  المدرجة في  األنواع  الحالية في 
باالنقراض،  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
الشركات.  لمعرفة هوية هذه  تزويدهم بطريقة  دون حتى 

االتجار  اتفاقية  في  المستخدم  التصاريح  نظام  أن  كما 
المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 

بطلب  تتقدم  التي  للشركات  فقط  الرؤية  يمنح  باالنقراض 
والتي هي  االستيراد،  أو  التصدير  للحصول على تصاريح 

الغالب كيانات تم إنشاؤها خصيًصا إلدارة إجراءات  في 
مرئية  غير  التوريد  سلسلة  وبقية  والتصدير.  االستيراد 
الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  لكل من  تماًما 

الوطنية. والسلطات  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 

وجعل  مباشر  بشكل  الشركات  لتنظيم  نموذًجا  نقترح  لذلك 
الوقائي،  المبدأ  نطبق  كما  التنظيم.  تكلفة  تدفع  الشركات 

البيضاء.  القائمة  أسلوب  إلى  اإلدراج  نموذج  ونعكس 
األساسي  المبدأ  فإن  البيضاء،  القائمة  نموذج  وبموجب 

هو المبدأ االفتراضي "ال إدراج في القائمة، ال تجارة". 
لن  دليل على االستدامة واالمتثال مقدًما،  تقديم  فبدون 
ينتقل  التجارة وال يمكن أن تحدث.  الموافقة على  تتم 

الخير  أعمال  الحكومات ومحبي  اإلثبات من  عبء 
باعتبارها  الشركات  إلى  الحكومية  غير  والمنظمات 

الالزم  البحث  تكليف  تحمل  ويمكنها  التجارة  من  المستفيدة 
بالفعل  النموذج مستخدم  االمتثال. هذا  إجراءات  ووضع 
نستعير بعض  الصناعات األخرى، ونحن  العديد من  في 

األدوية وخاصة من وكالة  التنفيذ من صناعة  تفاصيل 
األوروبية. األدوية 

اتفاقية  في  والتسجيل  اإلدراج  هيئة  تنص  نموذجنا،  في 
البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار 

كيفية  جميع جوانب  على  الجديدة  باالنقراض  المهددة 
التجارة ستكون مستدامة  أن  المسبق إلثبات  البحث  إجراء 
التتبع  ذلك  في  بما  ومراقبتها،  التجارة  إجراء  وكيفية  بيئيًا، 

يتمتع  الشحنات.  لجميع  النهائية  الوجهة  إلى  المصدر  من 
األنواع  في  التجارة  لتغطية  الالزمة  بالمرونة  النموذج  هذا 

الحية(  القرود  )مثل  بسهولة  تمييزها وحصرها  يمكن  التي 
للتجارة  المثال،  سبيل  على  المختلفة،  باالحتياجات  مقارنة 

في أسماك الزينة مع مئات األنواع ووجود اختالفات 
الحاويات.  في  السائبة  والشحنات  معدومة  أو  قليلة  شكلية 
واإلنفاذ  للرقابة  المختلفة  اآلليات  أيًضا  النموذج  يستوعب 
جًدا من  أنواع مختلفة  وتعقب  لتتبع  التي ستكون مطلوبة 

البحار  أعالي  في  الصيد  مراقبة  تختلف  كما  الشحنات. 
أو سالسل  التماسيح  اختالفًا كبيًرا عن مراقبة مزارع 

التمساح. جلد  إمداد 

باالنقراض  المهددة  التجارة في األنواع  بأن  نموذجنا  يقر 
هي تجارة عالمية وتشمل أي شيء من الشركات 

الكبيرة  الشركات  إلى  فقط  محليًا  تعمل  التي  الصغيرة 
الحالي  النظام  تعزيز  نقترح  لذلك  الجنسيات.  متعددة 

مركزية  امتثال  سلطة  من خالل  الوطنية  للسلطات 
يوفر  هذا  والتنفيذ.  للمراقبة  مركزية  وسلطة  )تجارية( 

مختلفة  نطاقات  على  التجارة  تنظيم  في  الالزمة  المرونة 
الحجم والقيمة وأيًضا على نطاق  إلى حد كبير من حيث 

التنظيمي  لإلطار  يسمح  كما  االختالف.  شديد  جغرافي 
الحكومات  فيها  تفتقر  التي  األماكن  ليشمل  بالتوسع 

القضائية، مثل صيد األسماك في  الوالية  إلى  الوطنية 
الدولية. المياه 

النموذج  هذا  اعتماد  المترتبة على  اآلثار  نناقش  نحن 
لكل  العملية  الممارسة  في  كيفية عمله  على  أمثلة  ونقدم 
لتدعيم اإلطار  آليات  التجارة واألنواع. نقدم كذلك  من 

فعااًل  تنظيم ال يكون  إن أي  المستقبل، حيث  التنظيمي في 
المتاجرين. يتبناه  إجراء مضاد  أحدث  فعالية  بنفس  إالَّ 

التجارة  لتنظيم  الوقائي  المبدأ  استخدام  إلى  وباإلضافة 
الفئة 1  في األنواع، نقترح أيًضا ملحقًا جديًدا من 

محليًا  تجاريًا سواء  استغاللها  ينبغي  التي ال  لألنواع 
أو من خالل أي شكل من أشكال التجارة. يمثل هذا 
الحالي.  األول  الملحق  قائمة  لنموذج  بسيًطا  امتداًدا 

والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  تحث 
إغالق  البلدان على  بالفعل  باالنقراض  المهددة  البرية 

لذلك  الطلب،  مبادرات خفض  تنفيذ  أو  المحلية  األسواق 
قادرة على جعل مثل هذه  لتكون  تمديد صالحيتها  نقترح 

القرارات ملزمة. لن ينطبق هذا إال على عدد صغير 
فئتين محتملتين من شأنها  نناقش  األنواع، ونحن  جًدا من 
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الوقت ومستوى  ل  يشّكِ الواقع،  في  ولكن  الماضية،  القليلة 

للتنوع  المباشر  باالستغالل  المرتبط  االنقراض  خطر 
بكثير. أكبر  تهديًدا  البيولوجي 

بأنانية شديدة، من وجهة نظر  القضية  النظر إلى هذه  إن 
تتمحور حول اإلنسان، بدون وجود محيط حيوي سليم، 

فعالة  اإلنسان في خطر، وبدون تطبيق حماية  بقاء  يجعل 
الحيوية سيجعل  الكتلة  استخراج  االتجاه في  فإن  اآلن، 
منه.  أمًرا ال مفر  البيئية  للنظم  النطاق  الواسع  االنهيار 

بأننا حيوانات  عاءاتنا  اّدِ ض  وهذا من شأنه أيًضا أن يقّوِ
يحدث. ذلك  تركنا  إذا  عقالنية و"متعالية" 
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تنص ديباجة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض على أن "الحيوانات والنباتات البرية 
بأشكالها العديدة الجميلة والمتنوعة هي جزء ال يمكن االستغناء 

عنه من النظم الطبيعية لكوكب األرض والتي يجب حمايتها 
لهذا الجيل ولألجيال القادمة ضد االستغالل المفرط من خالل 

التجارة الدولية" ]9[.

ومن أجل تقييم ما إذا كانت اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض، في شكلها 

الحالي، فعَّالة في تحقيق هذا الهدف، نحن بحاجة إلى اختبار ما 
إذا كانت التجارة في األنواع المهددة باالنقراض من النباتات 
والحيوانات البرية مستدامة حقًا. تدير اتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض هذه 
العملية وفقًا لموادها، من خالل النظر في كل األنواع على 

حدة. وبموجب قواعد اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض، يتم النظر في جميع 

التقييمات والحماية التجارية ومراجعات التجارة ومقترحات 

اإلدراج والتصويت عليها لكل نوع على حدة. لذلك تركز 
معظم المراجعات األكاديمية وآليات اتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض على ما 
إذا كانت قواعد االتفاقية وعملياتها فعَّالة على مستوى األنواع.

ومع ذلك، فإن هذا يتجاهل السؤال حول ما إذا كانت اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض فعَّالة بشكل عام عندما يتعلق األمر بحماية التنوع 
البيولوجي من االستغالل المفرط من خالل التجارة.

لإلجابة على السؤال األخير، نحتاج إلى النظر في البيانات 
والتقييمات المدمجة ونحتاج إلى اختبار ما إذا كانت اآلليات 

والمبادئ التي تقوم عليها اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض - مثل التمويل 

والمراقبة واإلنفاذ - فعَّالة في منع أي استغالل غير قانوني 
لألنواع المدرجة في االتفاقية واالتجار بها وبيعها.

أخيًرا، نحتاج أيًضا إلى البحث عن إجابة لسؤال عما إذا 
كانت عملية الحصول على الحماية لنوع ما بموجب اتفاقية 

القسم الثاني

الحاجة إلى التحديث
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االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض مناسبة أم غير مناسبة. بدون اإلدراج في القائمة، 

ال توجد حماية، لذلك فإن القدرة على إدراج األنواع في 
القائمة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالتهديد الناجم عن 
التجارة )القانونية أو غير القانونية( يُعدُّ جزًءا مهًما من 

الفعالية الشاملة لالتفاقية. 

بفضل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال 
 ،)IPBES( التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

نمتلك اآلن التقرير األكثر شمواًل عن حالة التنوع البيولوجي 
منذ مايو 2019 ]10[. استند تقرير التقييم العالمي الخاص 

بهذه المنصة إلى مراجعة منهجية لحوالي 15000 من 
الموارد العلمية والحكومية وكانت النتيجة واضحة:

 "الطبيعة آخذة في التدهور على مستوى العالم بمعدالت 
غير مسبوقة في تاريخ البشرية، ومعدل انقراض األنواع 

يتسارع"، و

"وجد التقرير أن حوالي مليون نوع من الحيوانات والنباتات 
مهدَّدة اآلن باالنقراض، والعديد منها ربما ينقرض في 

غضون عقود."

يُظهر التقرير انخفاًضا ُمقلقًا في الكتلة الحيوية ووفرة 
 األنواع؛ فقد انخفضت الكتلة الحيوية العالمية للثدييات

البرية بنسبة ٪82.

كما يتضح من الرسم المستنسخ من تقرير المنبر الحكومي 
الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 

وخدمات النظم اإليكولوجية )IPBES( أدناه، فإن االستغالل 
المباشر أكثر أهمية كمحرك لالنقراض من تغيُّر المناخ 
والتلوث واألنواع الدخيلة. وفيما يتعلق باألنواع البرية 

واألنواع التي تعيش في المياه العذبة، فإن تأثيرها يأتي في 
المرتبة الثانية بعد استخدام األراضي )تحويل الحياة البرية 

إلى الزراعة أو المستوطنات البشرية(. وفيما يخص األنواع 
البحرية، يعتبر االستغالل المباشر للتجارة واالستهالك أهم 

دافع لخطر االنقراض.

يوضح انهيار خطر االنقراض أن البرمائيات بالنسبة ألنواع 
الحيوانات هي األكثر عرضة للخطر، حيث أن أسماك القرش 

والشفنين والقشريات والثدييات مهددة أيًضا باالنقراض. 
ويخلص التقرير إلى أن حوالي 25٪ من جميع أنواع 

الحيوانات والنباتات مهددة باالنقراض.

وعلى الرغم من أن تقرير التقييم العالمي ال يقدم سوى لمحة 
سريعة حتى اآلن، فإنه يمثل إلى حد بعيد التقييم األكثر 

شمواًل لحالة التنوع البيولوجي ويسخر من فكرة أن أيًا من 
ممارساتنا الحالية، بما في ذلك "االستغالل المباشر" أو 

"التجارة القانونية"، هي ممارسات مستدامة.

ومن أجل الحصول على نظرة ثاقبة إضافية حول أدائنا 
التاريخي، نحتاج إلى االنتقال إلى دراسة طويلة األمد 

لمجموعات الحياة البرية، والتي تتوفر لحسن الحظ من خالل 
تقرير الكوكب الحي التابع للصندوق العالمي للطبيعة ]11[. 

نُشر التقرير ألول مرة في عام 1998 ويتضمن بيانات 
سكانية تاريخية تعود إلى عام 1970. يرصد التقرير أكثر 

من 4000 نوع في أكثر من 16000 من الكتلة السكانية 
في جميع أنحاء العالم الستخراج االتجاه العام في وفرة 

السكان بمرور الوقت - مؤشر الكوكب الحي. تُظهر الصورة 
االنخفاض المثير للقلق في مؤشر السكان في الخمسين سنة 

الماضية.

التقييمات المدمجة للتنوع البيولوجي

المحركات المباشرة

المحركات

المحركات غير المباشرة

الديموغرافية 
والثقافية االجتماعية
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تغيير االستخدام البري/ البحري
االستغالل المباشر
تغيُّر المناخ
التلوث
األنواع الغريبة الغازية
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بري

المياه العذبة

بحري

أمثلة على حاالت التدهور في الطبيعة

نطاق وحالة النظام البيئي
تدهورت األنظمة البيئية الطبيعية بنسبة 47% في 

المتوسط، بالمقارنة بتقديراتها السابقة.

خطر انقراض األنواع
ما يقرب من 25% من األنواع مهددة باالنقراض بالفعل 

في معظم الحيوانات والنباتات التي تخضع للدراسة.

المجتمعات البيئية
السالمة الحيوية انخفضت وفرة األنواع الموجودة بشكل 

طبيعي بنسبة %23 في المتوسط في التجمعات البرية. * 

وفرة األنواع والكتلة الحيوية
انخفضت الكتلة الحيوية العالمية للثدييات البرية بنسبة 

%82 * انخفضت مؤشرات وفرة الفقاريات بسرعة منذ 
عام 1970. 

طبيعة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
تبين %72 من المؤشرات التي وضعتها الشعوب 

األصلية والمجتمعات المحلية التدهور المستمر لعناصر 
الطبيعة المهمة لهم.

* منذ عصور ما قبل التاريخ

أمثلة على التدهور العالمي في الطبيعة، مع التركيز على االنخفاض في التنوع البيولوجي، الذي كان وال يزال بسبب 
محركات التغيير المباشرة وغير المباشرة.

spm 2 الشكل

خطر االنقراض العالمي الحالي في مجموعات األنواع المختلفة
تقدير النسبة المئوية المهددة  العدد اإلجمالي لألنواع الُمقيمة

الموجودة
األسماك العظمية***

بطنيات القدم***

الطيور*

اليعاسيب**

السرخسيات والفروع**

أحاديات الفلقة**

الزواحف**

الثدييات*

القشريات***

أسماك القرش والشفنين*

الشعاب المرجانية )المكونة للشعاب(*

الصنوبريات*

 ثنائيات
الفلقة***

البرمائيات*

السكاديات*
*شامل
**عينة

***محدد

حاالت االنقراض منذ 1500

النسبة المئوية لألنواع في كل فئة
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  حاالت االنخفاض في بقاء األنواع منذ العام 1980
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نسبة كبيرة من األنواع المقيّمة وتتدهور االتجاهات العامة، مع زيادة معدالت االنقراض بشكل كبير في 
القرن الماضي.
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االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض مناسبة أم غير مناسبة. بدون اإلدراج في القائمة، 

ال توجد حماية، لذلك فإن القدرة على إدراج األنواع في 
القائمة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالتهديد الناجم عن 
التجارة )القانونية أو غير القانونية( يُعدُّ جزًءا مهًما من 

الفعالية الشاملة لالتفاقية. 

بفضل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال 
 ،)IPBES( التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

نمتلك اآلن التقرير األكثر شمواًل عن حالة التنوع البيولوجي 
منذ مايو 2019 ]10[. استند تقرير التقييم العالمي الخاص 

بهذه المنصة إلى مراجعة منهجية لحوالي 15000 من 
الموارد العلمية والحكومية وكانت النتيجة واضحة:

 "الطبيعة آخذة في التدهور على مستوى العالم بمعدالت 
غير مسبوقة في تاريخ البشرية، ومعدل انقراض األنواع 

يتسارع"، و

"وجد التقرير أن حوالي مليون نوع من الحيوانات والنباتات 
مهدَّدة اآلن باالنقراض، والعديد منها ربما ينقرض في 

غضون عقود."

يُظهر التقرير انخفاًضا ُمقلقًا في الكتلة الحيوية ووفرة 
 األنواع؛ فقد انخفضت الكتلة الحيوية العالمية للثدييات

البرية بنسبة ٪82.

كما يتضح من الرسم المستنسخ من تقرير المنبر الحكومي 
الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 

وخدمات النظم اإليكولوجية )IPBES( أدناه، فإن االستغالل 
المباشر أكثر أهمية كمحرك لالنقراض من تغيُّر المناخ 
والتلوث واألنواع الدخيلة. وفيما يتعلق باألنواع البرية 

واألنواع التي تعيش في المياه العذبة، فإن تأثيرها يأتي في 
المرتبة الثانية بعد استخدام األراضي )تحويل الحياة البرية 

إلى الزراعة أو المستوطنات البشرية(. وفيما يخص األنواع 
البحرية، يعتبر االستغالل المباشر للتجارة واالستهالك أهم 

دافع لخطر االنقراض.

يوضح انهيار خطر االنقراض أن البرمائيات بالنسبة ألنواع 
الحيوانات هي األكثر عرضة للخطر، حيث أن أسماك القرش 

والشفنين والقشريات والثدييات مهددة أيًضا باالنقراض. 
ويخلص التقرير إلى أن حوالي 25٪ من جميع أنواع 

الحيوانات والنباتات مهددة باالنقراض.

وعلى الرغم من أن تقرير التقييم العالمي ال يقدم سوى لمحة 
سريعة حتى اآلن، فإنه يمثل إلى حد بعيد التقييم األكثر 

شمواًل لحالة التنوع البيولوجي ويسخر من فكرة أن أيًا من 
ممارساتنا الحالية، بما في ذلك "االستغالل المباشر" أو 

"التجارة القانونية"، هي ممارسات مستدامة.

ومن أجل الحصول على نظرة ثاقبة إضافية حول أدائنا 
التاريخي، نحتاج إلى االنتقال إلى دراسة طويلة األمد 

لمجموعات الحياة البرية، والتي تتوفر لحسن الحظ من خالل 
تقرير الكوكب الحي التابع للصندوق العالمي للطبيعة ]11[. 

نُشر التقرير ألول مرة في عام 1998 ويتضمن بيانات 
سكانية تاريخية تعود إلى عام 1970. يرصد التقرير أكثر 

من 4000 نوع في أكثر من 16000 من الكتلة السكانية 
في جميع أنحاء العالم الستخراج االتجاه العام في وفرة 

السكان بمرور الوقت - مؤشر الكوكب الحي. تُظهر الصورة 
االنخفاض المثير للقلق في مؤشر السكان في الخمسين سنة 

الماضية.

التقييمات المدمجة للتنوع البيولوجي

المحركات المباشرة

المحركات

المحركات غير المباشرة

الديموغرافية 
والثقافية االجتماعية

االقتصادية 
والتكنولوجية

المؤسسات 
والحوكمة

الصراعات 
واألوبئة

ات
وكي

سل
وال

يم 
الق

تغيير االستخدام البري/ البحري
االستغالل المباشر
تغيُّر المناخ
التلوث
األنواع الغريبة الغازية
أخرى

بري

المياه العذبة

بحري

أمثلة على حاالت التدهور في الطبيعة

نطاق وحالة النظام البيئي
تدهورت األنظمة البيئية الطبيعية بنسبة 47% في 

المتوسط، بالمقارنة بتقديراتها السابقة.

خطر انقراض األنواع
ما يقرب من 25% من األنواع مهددة باالنقراض بالفعل 

في معظم الحيوانات والنباتات التي تخضع للدراسة.

المجتمعات البيئية
السالمة الحيوية انخفضت وفرة األنواع الموجودة بشكل 

طبيعي بنسبة %23 في المتوسط في التجمعات البرية. * 

وفرة األنواع والكتلة الحيوية
انخفضت الكتلة الحيوية العالمية للثدييات البرية بنسبة 

%82 * انخفضت مؤشرات وفرة الفقاريات بسرعة منذ 
عام 1970. 

طبيعة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
تبين %72 من المؤشرات التي وضعتها الشعوب 

األصلية والمجتمعات المحلية التدهور المستمر لعناصر 
الطبيعة المهمة لهم.

* منذ عصور ما قبل التاريخ

أمثلة على التدهور العالمي في الطبيعة، مع التركيز على االنخفاض في التنوع البيولوجي، الذي كان وال يزال بسبب 
محركات التغيير المباشرة وغير المباشرة.
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خطر االنقراض العالمي الحالي في مجموعات األنواع المختلفة
تقدير النسبة المئوية المهددة  العدد اإلجمالي لألنواع الُمقيمة
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الصنوبريات*

 ثنائيات
الفلقة***

البرمائيات*

السكاديات*
*شامل
**عينة

***محدد
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مرة أخرى، يتضح من االتجاه التاريخي واالنخفاض الملحوظ 
بنسبة تقارب 60٪ في الوفرة السكانية أن ممارساتنا الحالية 

غير مستدامة. وباالقتران مع تحليل دوافع االنخفاض من 
تقرير المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال 

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )IPBES(، من 
الواضح أن التجارة المستمرة واستهالك الحياة البرية كان لهما 

تأثير كبير على أعداد الحيوانات.

يحتوي التقرير كذلك على رسم بياني الستخراج الكتلة الحيوية 
بمرور الوقت، مما يدل على الصلة بين االستغالل المباشر 

وانخفاض التنوع البيولوجي. الخالصة من الرسم البياني 
)المستنسخ على اليمين( هي أن االتجاه لم يتوقف، على الرغم 

من ذكر "االستدامة" و "االستخدام المستدام" على لسان الجميع 
منذ إعالن ريو وبدء اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 1992 

.]12 [

يمكننا تقديم المزيد من األدلة في شكل دراسات شاملة حديثة 
حول انخفاض الحشرات األرضية )30٪ منذ عام 1990 
]13[(، واالنخفاض في أعداد الطيور ]14[ واالنخفاض 

الموثَّق جيًدا في مصايد األسماك وحجم الصيد ]15[، ولكن 
االستنتاج األساسي ال يتغير - "االستخدام المستدام" هو مجرد 
قصة مناسبة لمنعنا من التشكيك في حقيقة االستغالل المفرط 
غير المستدام للحياة البرية. لذلك، فال اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض وال 

اتفاقية التنوع البيولوجي في شكلهما الحالي لديهما أي فعالية 
في وقف االستغالل المفرط واالنخفاض المستمر في أعداد 

األنواع البرية.

المناسب  التنظيم  التجارة على  استدامة  يعتمد تحقيق  ال 
القانونية فحسب، بل يعني أيًضا ضمان أن تكون  للتجارة 

جميع أشكال التجارة قانونية. وإذا كانت هناك تجارة 
كبيرة غير مشروعة، فسوف تقّوِض أي جهود لتحقيق 

االستدامة. وكما هو معروف، فإن االتجار غير المشروع 
المهددة باالنقراض ضخم وعالمي وينمو بسرعة. باألنواع 

في عام 2017، قدَّرت منظمة الجمارك العالمية حجم 
التجارة غير المشروعة في األنواع المهددة باالنقراض ما 
بين 91-258 مليار دوالر أمريكي ]16[، وذكر برنامج 
للبيئة أن هذه التجارة غير المشروعة تنمو  األمم المتحدة 
بمعدل 2-3 أضعاف أسرع من وتيرة االقتصاد العالمي 
]17[. وبالمثل، فمن المقبول منذ فترة طويلة أن جرائم 

الحياة البرية والغابات هي رابع أكبر جريمة عابرة 
للحدود في العالم، ومع ذلك فهي ال تزال غير مدرجة 

المنظمة عبر  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  في 
الوطنية ]18[. ومن الصعب العثور على أي مبرر محتمل 

لعدم االعتراف بها رسميًا.

القانونية بسبب نقص  التجارة  ونظًرا لسوء مراقبة 

يتم  الذي  المستشري  الفساد  االستثمار واألولوية وبسبب 
التي يحققها  للغاية  المربحة  العائدات  تمويله من خالل 

المتاجرون بالبشر، فقد أصبح من السهل جًدا غسل 
التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني  العينات 

القانونية. والنتيجة هي أن التجارة  في سالسل التوريد 
المشروعة وغير المشروعة "ال تنفصالن وظيفيًا" اآلن 

.]19[

وفي حين أن األموال التي وفرتها أغنى البلدان المانحة 
لمكافحة التجارة غير المشروعة قد زادت بشكل كبير، فإن 

مبلغ 260 مليون دوالر أمريكي المتوفر سنويًا هو مبلغ 
التجارة غير المشروعة. عالوة على  ضئيل مقارنة بحجم 
ذلك، تم التبرع بما يقرب من 15٪ من هذا المبلغ لتعزيز 

المهددة باالنقراض ]20[. المستدام" لألنواع  "االستخدام 

لقد أصبحت الرغبة في التوريد واالستثمار من أجل 
تعزيز المزيد من التجارة قوة ماحقة. لم يتم إجراء أي 

الدولي  اتفاقية االتجار  استثمار مماثل في جهة تنظيم 
التي  باالنقراض  المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع 

إن  العالمية.  القانونية  التجارة  من شأنها تسهيل ومراقبة 

دور التجارة غير المشروعة

المعروض المعروض الطلب

قانوني

غير قانوني
والفساد

 غسيل األموال عن
طريق االحتيال

 حظر التربية في األسر
والزراعة

الصيد من البرية

 مستدام وغير
مستدام

العظام
األشجار والنباتات

(CITES( التجارة القانونية
حوالي 320 مليار دوالر أمريكي في السنة

 منظم ال يحظى بالتمويل الكافي*

 تنظيم غير كاِف*

 نظام قديم للتصريح*

  نقص البيانات والتحليالت 

    الموثوقة*

عدم المراقبة

عدم اإلنفاذ

 الحيوانات الحية
 الجلد والفرو

األزياء الفاخرة

 األدوات المنزلية
الفاخرة

مستحضرات التجميل

 التذوق والطعام
الغريب

 الطب اآلسيوي والغربي
التقليدي

  الحيوانات األليفة
الغريبة

  تتداخل التجارة المشروعة وغير المشروعة في الوقت الحالي إلى حد أنهما ال ينفصالن وظيفيًا. وتتمثل الطريقة الوحيدة للتصدي للتجارة غير 
المشروعة في تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض )CITES( التي تتناول جميع البنود المظللة بلون 

الكهرمان

 الصيد الجائر والحصاد
غير القانوني

 التجارة غير المشروعة
 حوالي 250 مليار دوالر

في السنة

الشكل )7(: مؤشر الكوكب الحي 
العالمي، من 1970 إلى 2014

انخفض متوسط الوفرة البالغ 
16,704 مجموعة بما يمثل 4,005 

نوًعا تم رصدها في جميع أنحاء 
العالم بنسبة 60٪. ويبين الخط 

األبيض قيم المؤشر وتمثل المناطق 
المظللة الحقيقة اإلحصائية التي تحيط 

باالتجاه )النطاق: من -50٪ إلى 
.34)٪67-

مؤشر الكوكب الحي العالمي
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األقل تقدًما العالم
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مرة أخرى، يتضح من االتجاه التاريخي واالنخفاض الملحوظ 
بنسبة تقارب 60٪ في الوفرة السكانية أن ممارساتنا الحالية 

غير مستدامة. وباالقتران مع تحليل دوافع االنخفاض من 
تقرير المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال 

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )IPBES(، من 
الواضح أن التجارة المستمرة واستهالك الحياة البرية كان لهما 

تأثير كبير على أعداد الحيوانات.

يحتوي التقرير كذلك على رسم بياني الستخراج الكتلة الحيوية 
بمرور الوقت، مما يدل على الصلة بين االستغالل المباشر 

وانخفاض التنوع البيولوجي. الخالصة من الرسم البياني 
)المستنسخ على اليمين( هي أن االتجاه لم يتوقف، على الرغم 

من ذكر "االستدامة" و "االستخدام المستدام" على لسان الجميع 
منذ إعالن ريو وبدء اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 1992 

.]12 [

يمكننا تقديم المزيد من األدلة في شكل دراسات شاملة حديثة 
حول انخفاض الحشرات األرضية )30٪ منذ عام 1990 
]13[(، واالنخفاض في أعداد الطيور ]14[ واالنخفاض 

الموثَّق جيًدا في مصايد األسماك وحجم الصيد ]15[، ولكن 
االستنتاج األساسي ال يتغير - "االستخدام المستدام" هو مجرد 
قصة مناسبة لمنعنا من التشكيك في حقيقة االستغالل المفرط 
غير المستدام للحياة البرية. لذلك، فال اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض وال 

اتفاقية التنوع البيولوجي في شكلهما الحالي لديهما أي فعالية 
في وقف االستغالل المفرط واالنخفاض المستمر في أعداد 

األنواع البرية.

المناسب  التنظيم  التجارة على  استدامة  يعتمد تحقيق  ال 
القانونية فحسب، بل يعني أيًضا ضمان أن تكون  للتجارة 

جميع أشكال التجارة قانونية. وإذا كانت هناك تجارة 
كبيرة غير مشروعة، فسوف تقّوِض أي جهود لتحقيق 

االستدامة. وكما هو معروف، فإن االتجار غير المشروع 
المهددة باالنقراض ضخم وعالمي وينمو بسرعة. باألنواع 

في عام 2017، قدَّرت منظمة الجمارك العالمية حجم 
التجارة غير المشروعة في األنواع المهددة باالنقراض ما 
بين 91-258 مليار دوالر أمريكي ]16[، وذكر برنامج 
للبيئة أن هذه التجارة غير المشروعة تنمو  األمم المتحدة 
بمعدل 2-3 أضعاف أسرع من وتيرة االقتصاد العالمي 
]17[. وبالمثل، فمن المقبول منذ فترة طويلة أن جرائم 

الحياة البرية والغابات هي رابع أكبر جريمة عابرة 
للحدود في العالم، ومع ذلك فهي ال تزال غير مدرجة 

المنظمة عبر  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  في 
الوطنية ]18[. ومن الصعب العثور على أي مبرر محتمل 

لعدم االعتراف بها رسميًا.

القانونية بسبب نقص  التجارة  ونظًرا لسوء مراقبة 

يتم  الذي  المستشري  الفساد  االستثمار واألولوية وبسبب 
التي يحققها  للغاية  المربحة  العائدات  تمويله من خالل 

المتاجرون بالبشر، فقد أصبح من السهل جًدا غسل 
التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني  العينات 

القانونية. والنتيجة هي أن التجارة  في سالسل التوريد 
المشروعة وغير المشروعة "ال تنفصالن وظيفيًا" اآلن 

.]19[

وفي حين أن األموال التي وفرتها أغنى البلدان المانحة 
لمكافحة التجارة غير المشروعة قد زادت بشكل كبير، فإن 

مبلغ 260 مليون دوالر أمريكي المتوفر سنويًا هو مبلغ 
التجارة غير المشروعة. عالوة على  ضئيل مقارنة بحجم 
ذلك، تم التبرع بما يقرب من 15٪ من هذا المبلغ لتعزيز 

المهددة باالنقراض ]20[. المستدام" لألنواع  "االستخدام 

لقد أصبحت الرغبة في التوريد واالستثمار من أجل 
تعزيز المزيد من التجارة قوة ماحقة. لم يتم إجراء أي 

الدولي  اتفاقية االتجار  استثمار مماثل في جهة تنظيم 
التي  باالنقراض  المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع 

إن  العالمية.  القانونية  التجارة  من شأنها تسهيل ومراقبة 

دور التجارة غير المشروعة
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للتجارة  المناسبين  واإلنفاذ  والمراقبة  التنظيم  إلى  االفتقار 
القانونية هي فضيحة كانت مخفية طيلة عقود.

والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  تتلقى 
المهددة باالنقراض تموياًل أساسيًا يبلغ 6.2 مليون  البرية 
العالمية  التجارة  دوالر أمريكي فقط ]21[ لتسهيل وتنظيم 

القانونية في األنواع المهددة باالنقراض. ولم تحصل 
حتى على ما يكفي من المال لدفع التكاليف غير المتوقعة 

لمؤتمر األطراف المعنية الذي يُعقد كل ثالث سنوات 
]22[. إن نظام مراقبة وتصاريح التجارة في اتفاقية 

المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 
باالنقراض هو نظام ذو جودة رديئة لدرجة أنه من السهل 

القانونية  السوق  القانونية في  المنتجات غير  جًدا غسل 
.]23[

التجارة  حتى الشركات تقر بحجم الخطر الذي تشكله 
غير المشروعة. فقد وجدت األبحاث الحديثة التي أجرتها 
 "Refinitiv" المخاطر العالمية في  المؤسسة االستشارية 

أن 65% من الشركات التي شملها االستبيان تعرف 
أو تشتبه في أن األطراف الثالثة التي يجرون األعمال 

معها قد تكون متورطة في مجموعة من األنشطة 
تقرير  ]24[. يؤكد  بالبيئة  القانونية والمضرة  غير 
"Refinitiv" أيًضا سبب الحاجة إلى جهة تنظيمية 

خارجية مستقلة، حيث ذكر التقرير أن 16% فقط من 
انتهاك خارجي  إنهم سيبلغون عن  قالوا  المستجيبين 

من طرف ثالث، واتفق 63% من المستجيبين على أن 
المخاطر  ل  تحمُّ المنظمات على  ع  يشّجِ االقتصادي  المناخ 
التنظيمية من أجل الحصول على صفقات جديدة. تؤكد 
القانونية  المنتجات غير  الحقائق سبب سهولة غسل  هذه 

والسوق. القانونية  التوريد  في سلسلة 

وعلى الرغم من ذلك، ال تساهم الشركات في تنظيم 
الحيوانات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  التجارة بموجب 

البرية المهددة باالنقراض بخالف دفع رسوم  والنباتات 
التصاريح الرمزية. وبداًل من ذلك، تُركت محاولة كبح 
القوة الماحقة لالتجار إلى منظمات الحفاظ  جماح هذه 

على البيئة ومحبي أعمال الخير. قد انتقلت األموال إلى 
إجراءات مكافحة الصيد الجائر، لكنها تعمل فقط مع حفنة 

من األنواع )الشهيرة( فقط. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم 
للتوعية والتثقيف  القليل من األموال إلنشاء برامج  منحهم 

البلدان المقصودة ]25[. وتغيير السلوك في 

ولكن إذا كانت هناك حاجة إلى مثل هذه الحمالت، فهذا 
يعني أن الرغبة في االستهالك قد تم تحريرها بالفعل 

أو تعزيزها. وبداًل من الحاجة إلى حمالت لكبح جماع 
هذه الرغبة، ألن يكون من األفضل أالَّ نطلق العنان لهذه 

الرغبة في المقام األول؟

يجب أن يتضح من حجم هذه المشكالت ومدى ترسخها 
في األنظمة الحالية أن مبادرات خفض الطلب ال 

المفرط والتجارة غير  يمكنها إصالح قضايا االستغالل 
البيولوجي  التنوع  المشروعة. وبالمثل، فإن حجم أزمة 

يسلط الضوء على أننا ال نملك متسعًا من الوقت للتعامل 
مع استهالك الحياة البرية بطريقة مخصصة، أو لكل نوع 
على حدة، أو نشاط تجاري تلو اآلخر. لذلك، هناك حاجة 

إلى نهج على مستوى الصناعة.

التنظيمي وتزويده  هذا ال يعني فقط تحديث النظام 
بالموارد المناسبة في جميع أنحاء العالم، ولكن أيًضا أن 
التوريد؛ وهو شيء  تلتزم أخيًرا بشفافية سلسلة  الشركة 

يمثل أولوية قصوى طيلة سنوات ولكن مع القليل من 
التقدم الحقيقي ]26[. قد يعني أيًضا أن الحوافز الصحيحة 

يتم إنشاؤها بحيث تقلل الصناعة من استخدام األنواع 
المنتجات والخدمات  إنشاء  باالنقراض عند  المهددة 

والتجارب، وال تستخدم األنواع المهددة باالنقراض في 
إعالناتها.

يمكن فهم فشل اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض في حماية األنواع 

المهددة باالنقراض من االستغالل المفرط من خالل النظر 
إلى الطريقة التي تم تصورها بها في عام 1973 وتنفيذها 

في عام 1975:

ال تستند اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات   .1
والنباتات البرية المهددة باالنقراض إلى المبدأ 

الوقائي. إنها تفترض أن استغالل النباتات والحيوانات 
البرية لالستهالك والتجارة ال يشكل خطًرا كبيًرا 

على البشر يستدعي جعل "عدم التجارة" هو الوضع 
االفتراضي ألي نوع. هذا هو نتيجة أيديولوجية 

راسخة مفادها أن البشر هم "أسياد الطبيعة" ولديهم 
الحق )الذي منحه هللا( الستغاللها. في حين أن الخطر 

قد بدا ضئياًل في سبعينيات القرن الماضي، فإننا 
نتحدث اآلن عن حدث االنقراض الجماعي السادس 
]26[ ولم يتم تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض )أو 
حتى مراجعتها( لمراعاة الظروف المتغيرة بشكل 

كبير. 

تتجاهل اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات   .2
والنباتات البرية المهددة باالنقراض واقع الرسم 

البياني الستخراج الكتلة الحيوية الموضح أعاله؛ 
فمن الناحية العملية جميع أشكال االستخراج غير 
المستدام يحدث في البلدان النامية. وبداًل من ذلك، 
فإنها تعامل جميع األطراف في االتفاقية على قدم 

المساواة تحت ستار "السيادة الوطنية" على النباتات 
والحيوانات البرية. أن تكون االتفاقية التي تنظم 

التجارة الدولية هي نفسها التي تتجاهل مسألة العرض 
والطلب واالختالفات في التحديات بين البلدان 

المستوردة والمصدرة هو انعكاس لتشكالت القوى 
بين دول العالم األول وبقية العالم في أوائل سبعينيات 

القرن الماضي. 

نشأت اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات   .3
والنباتات البرية المهددة باالنقراض كمعاهدة غير 
ذاتية التنفيذ، مما يعني أن جميع تكاليف التنفيذ تقع 
على عاتق الدول الموقعة. وال تقدم اتفاقية االتجار 
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض أي تمويل للبلدان لمساعدتها في التنفيذ أو 
المراقبة أو اإلنفاذ. إنها تفوض سلطة علمية وإدارية، 
ولكن ليس سلطة تنفيذية. أمانة اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

لديها 23 موظفًا بدوام كامل فقط وتحصل على 
تمويل سنوي قدره 6.2 مليون دوالر أمريكي فقط 

]27[، مما يجعل قدرتها على دعم الدول الموقعة 
على االتفاقية ومراقبتها بشأن امتثالها لالتفاقية أمًرا 
مثيًرا للسخرية. يتجاهل هذا النظام التباين الشاسع 

بين البلدان الغنية والبلدان المستوِردة والبلدان النامية 
رة عندما يتعلق األمر بتكاليف البحث  والبلدان المصّدِ

وجمع البيانات والرصد واإلنفاذ لجميع األنواع 
المدرجة.

سلطة اإلنفاذ اختيارية. عند التوقيع على اتفاقية   .4
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض، من الضروري للدولة الموقعة 
إنشاء هيئة إدارية وهيئة علمية. سلطة اإلنفاذ 

اختيارية، وقد وجدت مراجعة حديثة ]28[ أن 
85 دولة موقعة ليس لديها سلطة إنفاذ مخصصة. 

كانت المراجعة مهتمة "بمستوى االهتمام باكتشاف 
االنتهاكات باإلضافة إلى أي اعتقاالت ومحاكمات 

ناتجة عند حدوث االنتهاكات."
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات   .5

البرية المهددة باالنقراض تتجاهل الشركات. من 
منظور االتفاقية، ال توجد كيانات قادرة على إدارة 

التجارة في األنواع المهددة باالنقراض. يُسمح 
للشركات باالنتفاع بال مقابل، في حين تتحمل 

الحكومات )وبعض المؤسسات الخيرية( جميع تكاليف 
التنظيم والرصد واإلنفاذ. وبالنظر إلى أن التجارة 

في األنواع المهددة باالنقراض تعتبر واحدة من أكثر 
أشكال التجارة المربحة في العالم )حيث أن معظم 

المنتجات عبارة عن سلع فاخرة(، فهذا عيب خطير 
في تصميم االتفاقية. 

لم يتم تصميم عمليات اتفاقية االتجار الدولي بأنواع   .6
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض لـ 

38700 نوع مدرج. في عام 1981، تم إدراج 700 
نوع فقط في المالحق ]29[. ال يمكن للجان اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض وال مؤتمر األطراف التعامل مع 
حجم العمل الذي سيكون ضروريًا إلنصاف جميع 

األنواع المدرجة. في الواقع، األنواع البارزة فقط هي 
التي تتلقى التمويل واالهتمام.

تؤدي هذه المشكالت الست مجتمعةً إلى وضع تخرج فيه 
التجارة غير المشروعة عن السيطرة، ويستمر اإلفراط 
في االستغالل القانوني دون اعتراض وال يوجد أمل في 
جعل التجارة مستدامة دون تغييرات جذرية لمعالجة هذه 
القضايا. يبحث القسم التالي في هذه القضايا وغيرها التي 
تؤثر على فعالية اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض وامتثالها بمزيد من 

التفصيل.

لماذا تخذل هذه االتفاقية األنواع المهددة باالنقراض؟
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للتجارة  المناسبين  واإلنفاذ  والمراقبة  التنظيم  إلى  االفتقار 
القانونية هي فضيحة كانت مخفية طيلة عقود.

والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  تتلقى 
المهددة باالنقراض تموياًل أساسيًا يبلغ 6.2 مليون  البرية 
العالمية  التجارة  دوالر أمريكي فقط ]21[ لتسهيل وتنظيم 

القانونية في األنواع المهددة باالنقراض. ولم تحصل 
حتى على ما يكفي من المال لدفع التكاليف غير المتوقعة 

لمؤتمر األطراف المعنية الذي يُعقد كل ثالث سنوات 
]22[. إن نظام مراقبة وتصاريح التجارة في اتفاقية 

المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 
باالنقراض هو نظام ذو جودة رديئة لدرجة أنه من السهل 

القانونية  السوق  القانونية في  المنتجات غير  جًدا غسل 
.]23[

التجارة  حتى الشركات تقر بحجم الخطر الذي تشكله 
غير المشروعة. فقد وجدت األبحاث الحديثة التي أجرتها 
 "Refinitiv" المخاطر العالمية في  المؤسسة االستشارية 

أن 65% من الشركات التي شملها االستبيان تعرف 
أو تشتبه في أن األطراف الثالثة التي يجرون األعمال 

معها قد تكون متورطة في مجموعة من األنشطة 
تقرير  ]24[. يؤكد  بالبيئة  القانونية والمضرة  غير 
"Refinitiv" أيًضا سبب الحاجة إلى جهة تنظيمية 

خارجية مستقلة، حيث ذكر التقرير أن 16% فقط من 
انتهاك خارجي  إنهم سيبلغون عن  قالوا  المستجيبين 

من طرف ثالث، واتفق 63% من المستجيبين على أن 
المخاطر  ل  تحمُّ المنظمات على  ع  يشّجِ االقتصادي  المناخ 
التنظيمية من أجل الحصول على صفقات جديدة. تؤكد 
القانونية  المنتجات غير  الحقائق سبب سهولة غسل  هذه 

والسوق. القانونية  التوريد  في سلسلة 

وعلى الرغم من ذلك، ال تساهم الشركات في تنظيم 
الحيوانات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  التجارة بموجب 

البرية المهددة باالنقراض بخالف دفع رسوم  والنباتات 
التصاريح الرمزية. وبداًل من ذلك، تُركت محاولة كبح 
القوة الماحقة لالتجار إلى منظمات الحفاظ  جماح هذه 

على البيئة ومحبي أعمال الخير. قد انتقلت األموال إلى 
إجراءات مكافحة الصيد الجائر، لكنها تعمل فقط مع حفنة 

من األنواع )الشهيرة( فقط. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم 
للتوعية والتثقيف  القليل من األموال إلنشاء برامج  منحهم 

البلدان المقصودة ]25[. وتغيير السلوك في 

ولكن إذا كانت هناك حاجة إلى مثل هذه الحمالت، فهذا 
يعني أن الرغبة في االستهالك قد تم تحريرها بالفعل 

أو تعزيزها. وبداًل من الحاجة إلى حمالت لكبح جماع 
هذه الرغبة، ألن يكون من األفضل أالَّ نطلق العنان لهذه 

الرغبة في المقام األول؟

يجب أن يتضح من حجم هذه المشكالت ومدى ترسخها 
في األنظمة الحالية أن مبادرات خفض الطلب ال 

المفرط والتجارة غير  يمكنها إصالح قضايا االستغالل 
البيولوجي  التنوع  المشروعة. وبالمثل، فإن حجم أزمة 

يسلط الضوء على أننا ال نملك متسعًا من الوقت للتعامل 
مع استهالك الحياة البرية بطريقة مخصصة، أو لكل نوع 
على حدة، أو نشاط تجاري تلو اآلخر. لذلك، هناك حاجة 

إلى نهج على مستوى الصناعة.

التنظيمي وتزويده  هذا ال يعني فقط تحديث النظام 
بالموارد المناسبة في جميع أنحاء العالم، ولكن أيًضا أن 
التوريد؛ وهو شيء  تلتزم أخيًرا بشفافية سلسلة  الشركة 

يمثل أولوية قصوى طيلة سنوات ولكن مع القليل من 
التقدم الحقيقي ]26[. قد يعني أيًضا أن الحوافز الصحيحة 

يتم إنشاؤها بحيث تقلل الصناعة من استخدام األنواع 
المنتجات والخدمات  إنشاء  باالنقراض عند  المهددة 

والتجارب، وال تستخدم األنواع المهددة باالنقراض في 
إعالناتها.

يمكن فهم فشل اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض في حماية األنواع 

المهددة باالنقراض من االستغالل المفرط من خالل النظر 
إلى الطريقة التي تم تصورها بها في عام 1973 وتنفيذها 

في عام 1975:

ال تستند اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات   .1
والنباتات البرية المهددة باالنقراض إلى المبدأ 

الوقائي. إنها تفترض أن استغالل النباتات والحيوانات 
البرية لالستهالك والتجارة ال يشكل خطًرا كبيًرا 

على البشر يستدعي جعل "عدم التجارة" هو الوضع 
االفتراضي ألي نوع. هذا هو نتيجة أيديولوجية 

راسخة مفادها أن البشر هم "أسياد الطبيعة" ولديهم 
الحق )الذي منحه هللا( الستغاللها. في حين أن الخطر 

قد بدا ضئياًل في سبعينيات القرن الماضي، فإننا 
نتحدث اآلن عن حدث االنقراض الجماعي السادس 
]26[ ولم يتم تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض )أو 
حتى مراجعتها( لمراعاة الظروف المتغيرة بشكل 

كبير. 

تتجاهل اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات   .2
والنباتات البرية المهددة باالنقراض واقع الرسم 

البياني الستخراج الكتلة الحيوية الموضح أعاله؛ 
فمن الناحية العملية جميع أشكال االستخراج غير 
المستدام يحدث في البلدان النامية. وبداًل من ذلك، 
فإنها تعامل جميع األطراف في االتفاقية على قدم 

المساواة تحت ستار "السيادة الوطنية" على النباتات 
والحيوانات البرية. أن تكون االتفاقية التي تنظم 

التجارة الدولية هي نفسها التي تتجاهل مسألة العرض 
والطلب واالختالفات في التحديات بين البلدان 

المستوردة والمصدرة هو انعكاس لتشكالت القوى 
بين دول العالم األول وبقية العالم في أوائل سبعينيات 

القرن الماضي. 

نشأت اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات   .3
والنباتات البرية المهددة باالنقراض كمعاهدة غير 
ذاتية التنفيذ، مما يعني أن جميع تكاليف التنفيذ تقع 
على عاتق الدول الموقعة. وال تقدم اتفاقية االتجار 
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض أي تمويل للبلدان لمساعدتها في التنفيذ أو 
المراقبة أو اإلنفاذ. إنها تفوض سلطة علمية وإدارية، 
ولكن ليس سلطة تنفيذية. أمانة اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

لديها 23 موظفًا بدوام كامل فقط وتحصل على 
تمويل سنوي قدره 6.2 مليون دوالر أمريكي فقط 

]27[، مما يجعل قدرتها على دعم الدول الموقعة 
على االتفاقية ومراقبتها بشأن امتثالها لالتفاقية أمًرا 
مثيًرا للسخرية. يتجاهل هذا النظام التباين الشاسع 

بين البلدان الغنية والبلدان المستوِردة والبلدان النامية 
رة عندما يتعلق األمر بتكاليف البحث  والبلدان المصّدِ

وجمع البيانات والرصد واإلنفاذ لجميع األنواع 
المدرجة.

سلطة اإلنفاذ اختيارية. عند التوقيع على اتفاقية   .4
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض، من الضروري للدولة الموقعة 
إنشاء هيئة إدارية وهيئة علمية. سلطة اإلنفاذ 

اختيارية، وقد وجدت مراجعة حديثة ]28[ أن 
85 دولة موقعة ليس لديها سلطة إنفاذ مخصصة. 

كانت المراجعة مهتمة "بمستوى االهتمام باكتشاف 
االنتهاكات باإلضافة إلى أي اعتقاالت ومحاكمات 

ناتجة عند حدوث االنتهاكات."
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات   .5

البرية المهددة باالنقراض تتجاهل الشركات. من 
منظور االتفاقية، ال توجد كيانات قادرة على إدارة 

التجارة في األنواع المهددة باالنقراض. يُسمح 
للشركات باالنتفاع بال مقابل، في حين تتحمل 

الحكومات )وبعض المؤسسات الخيرية( جميع تكاليف 
التنظيم والرصد واإلنفاذ. وبالنظر إلى أن التجارة 

في األنواع المهددة باالنقراض تعتبر واحدة من أكثر 
أشكال التجارة المربحة في العالم )حيث أن معظم 

المنتجات عبارة عن سلع فاخرة(، فهذا عيب خطير 
في تصميم االتفاقية. 

لم يتم تصميم عمليات اتفاقية االتجار الدولي بأنواع   .6
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض لـ 

38700 نوع مدرج. في عام 1981، تم إدراج 700 
نوع فقط في المالحق ]29[. ال يمكن للجان اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض وال مؤتمر األطراف التعامل مع 
حجم العمل الذي سيكون ضروريًا إلنصاف جميع 

األنواع المدرجة. في الواقع، األنواع البارزة فقط هي 
التي تتلقى التمويل واالهتمام.

تؤدي هذه المشكالت الست مجتمعةً إلى وضع تخرج فيه 
التجارة غير المشروعة عن السيطرة، ويستمر اإلفراط 
في االستغالل القانوني دون اعتراض وال يوجد أمل في 
جعل التجارة مستدامة دون تغييرات جذرية لمعالجة هذه 
القضايا. يبحث القسم التالي في هذه القضايا وغيرها التي 
تؤثر على فعالية اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض وامتثالها بمزيد من 

التفصيل.

لماذا تخذل هذه االتفاقية األنواع المهددة باالنقراض؟

12Nature Needs More Ltd, 2021
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في هذا القسم سوف ننظر في المشكالت الرئيسية في 
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض عندما يتعلق األمر بتوفير تنظيم فعال 

للتجارة في األنواع المهددة باالنقراض وحماية األنواع 
من االستغالل المفرط. يتراوح هذا من فحص "عيوب 
التصميم" الرئيسية الموضحة أعاله بمزيد من التفصيل 

إلى النظر في مجموعة متنوعة من المشكالت العملية في 
االتفاقية التي أصبحت واضحة بمرور الوقت ومع تزايد 

عدد األنواع المدرجة.

نحن بحاجة في المقام األول إلى إعادة النظر في مبادئ 
التصميم األساسية لالتفاقية واالفتراضات الضمنية التي 
يقوم عليها التصميم األصلي. هذه االختيارات تؤدي إلى 

عدد من المشكالت المعروفة والموثقة جيًدا بالطريقة التي 
تعمل بها اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض )أو ال تعمل( اليوم.

وال يمكننا تصميم نظام تنظيم تجاري أفضل لتجارة األنواع 

المهددة باالنقراض دون النظر إلى خيارات التصميم 
األصلية وآثارها. ومن أجل تبرير فتح البنود إلعادة 

التفاوض، نحتاج إلى أن نكون واضحين بشأن الخيارات 
والنتائج التي يتم "دمجها" في النموذج الحالي. 

نحن نرى أن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض موجودة لحماية األنواع 
واألنظمة البيئية المهددة باالنقراض من االستغالل المفرط. 

وبالنظر إلى أن 25٪ من جميع األنواع تندرج في هذه 
الفئة اليوم ]30[ ويبدو المستقبل أكثر قتامة استناًدا إلى 
االتجاهات الحالية، فهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراء 
صارم لتحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض، وليس مجرد إجراء 
تغييرات سطحية. وبدون إعادة التفاوض على مواد 
االتفاقية، ال يمكن اتخاذ مثل هذا اإلجراء الصارم.

من هذا المنظور، فإن صعوبة إعادة التفاوض على مواد 
االتفاقية غير مهم مقارنة بخطر االنقراض الجماعي، وفشل 

النظام البيئي الكارثي وانهيار السلسلة الغذائية.

القسم الثالث

CITES ملخص المشكالت في اتفاقية
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في هذا القسم سوف ننظر في المشكالت الرئيسية في 
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض عندما يتعلق األمر بتوفير تنظيم فعال 

للتجارة في األنواع المهددة باالنقراض وحماية األنواع 
من االستغالل المفرط. يتراوح هذا من فحص "عيوب 
التصميم" الرئيسية الموضحة أعاله بمزيد من التفصيل 

إلى النظر في مجموعة متنوعة من المشكالت العملية في 
االتفاقية التي أصبحت واضحة بمرور الوقت ومع تزايد 

عدد األنواع المدرجة.

نحن بحاجة في المقام األول إلى إعادة النظر في مبادئ 
التصميم األساسية لالتفاقية واالفتراضات الضمنية التي 
يقوم عليها التصميم األصلي. هذه االختيارات تؤدي إلى 

عدد من المشكالت المعروفة والموثقة جيًدا بالطريقة التي 
تعمل بها اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض )أو ال تعمل( اليوم.

وال يمكننا تصميم نظام تنظيم تجاري أفضل لتجارة األنواع 

المهددة باالنقراض دون النظر إلى خيارات التصميم 
األصلية وآثارها. ومن أجل تبرير فتح البنود إلعادة 

التفاوض، نحتاج إلى أن نكون واضحين بشأن الخيارات 
والنتائج التي يتم "دمجها" في النموذج الحالي. 

نحن نرى أن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض موجودة لحماية األنواع 
واألنظمة البيئية المهددة باالنقراض من االستغالل المفرط. 

وبالنظر إلى أن 25٪ من جميع األنواع تندرج في هذه 
الفئة اليوم ]30[ ويبدو المستقبل أكثر قتامة استناًدا إلى 
االتجاهات الحالية، فهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراء 
صارم لتحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض، وليس مجرد إجراء 
تغييرات سطحية. وبدون إعادة التفاوض على مواد 
االتفاقية، ال يمكن اتخاذ مثل هذا اإلجراء الصارم.

من هذا المنظور، فإن صعوبة إعادة التفاوض على مواد 
االتفاقية غير مهم مقارنة بخطر االنقراض الجماعي، وفشل 

النظام البيئي الكارثي وانهيار السلسلة الغذائية.

القسم الثالث

CITES ملخص المشكالت في اتفاقية

Modernising CITES.indd   14-15 8/19/2021   4:18:54 PM



)CITES( تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

)CITES( القسم الثالث: ملخص المشكالت في

16Nature Needs More Ltd, 2021

)CITES( تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

)CITES( القسم الثالث: ملخص المشكالت في

17 Nature Needs More Ltd, 2021

والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  تستند 
البرية المهددة باالنقراض إلى ثالث عناصر أساسية:

التنفيذ،  ذاتية  اتفاقية غير  كونها   .1
الوطنية، و السيادة   .2

التجارة.  لتنظيم  السوداء  القائمة  نموذج   .3

العنصر األول يعني أن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
باالنقراض ال تحتوي  المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات 

الموقعة.  للدول  لتنفيذها، والتنفيذ متروك  آلية  على أي 
والسلطة المركزية الوحيدة هي عبارة عن أمانة مؤلفة من 
23 شخًصا تدير اللجان ومؤتمر األطراف )CoP(. كما 

أنها تلعب دوًرا في التواصل مع األطراف وفي فرض 
العقوبات على عدم االمتثال. يتم تمويل األمانة العامة من 

مستحقات األعضاء التي تبلغ حاليا 6.2 مليون دوالر 
أمريكي سنويًا ]31[.

للتمويل  التنفيذ، ال يوجد خيار  اتفاقية غير ذاتية  وبموجب 
يقع  التمويل  للتنفيذ واإلنفاذ، وكل  العالمي والمركزي 

على عاتق الحكومات الموقعة. وهذا يعني أيًضا أنه ال 
الشركات  بامتثال  يتعلق األمر  م عالمي عندما  ُمحّكِ يوجد 
والمراقبة واإلنفاذ. كل بلد يعمل بمفرده، فدولة صغيرة 
مثل ساموا )يبلغ عدد سكانها 195000 نسمة والناتج 
المحلي اإلجمالي 757 مليون دوالر أمريكي( مجبرة 
القدر على إنشاء هيئة علمية وإدارية مثلها مثل  بنفس 
الواليات المتحدة )يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة 

وناتجها المحلي اإلجمالي 17 تريليون دوالر أمريكي(. 
إلى حد كبير  المختلفة  ويتم ببساطة تجاهل مواردها 

االتفاقية. لمواد  لالمتثال 

الحيوانات  بأنواع  الدولي  الثاني التفاقية االتجار  العنصر 
الوطنية"  "السيادة  باالنقراض هو  المهددة  البرية  والنباتات 

البلدان "تعرف  البيولوجي، ويعني ضمنًا أن  التنوع  على 
بها"  "الخاصة  نباتاتها وحيواناتها  لحماية  الطرق  أفضل" 

الفعلية فوق  الملكية  إنه يضع  المفرط.  من االستغالل 
الحال، فإن مجرد  القومية. بطبيعة  الدول  الطبيعة عند 

البرية يعكس  النباتات والحيوانات  وجود تجارة دولية في 
بيولوجي  بيئية وتنوع  أنظمة  لديها  البلدان  حقيقة أن 

إلى  الوطنية  السيادة  افتراض  كبيًرا. يشير  اختالفًا  مختلفين 
أن النظم اإليكولوجية يمكن أن تتم معاملتها مثل الموارد 

الطبيعية األخرى )النفط والغاز والفحم والمعادن وما إلى 
ذلك(، وال يلزم تقاسمها وال توجد مسؤولية مشتركة أو 
تبعية. وهذا محض هراء وعبث؛ فالحدود الوطنية هي 

الثقافية  السلطة والهويات  اختراع بشري يعكس صراعات 
السابقة، وال تقدم أي إرشادات مفيدة عندما يتعلق األمر 

نعتمد عليه جميعًا كبشر  الذي  الحيوي  المحيط  بحماية 
الجماعي. لبقائنا 

الماضي،  يتم تجاهل  للطبيعة والتاريخ،  الرؤية  بحسب هذه 
ويُترك مصير األنواع المهددة باالنقراض للدول بصرف 
اتفاقية  التي قد توفرها قوائم  النظر عن الحماية الصغيرة 

المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 
التاريخي  التحول  بالطبع  الماضي  يتضمن  باالنقراض. 

البيئية وإبادة األنواع في األجزاء الصناعية  للنظم 
والمكتظة بالسكان في العالم. وينتج عن هذا بانتظام أن 
الفقيرة ولكن  البلدان  تُلقي محاضرات على  الثرية  الدول 

ينبغي حمايته، مع عدم  البيولوجي بشأن ما  بالتنوع  الغنية 
إسناد أي مسؤولية إلى البلدان التي ربما تكون قد قضت 

على نفس األنواع قبل عقود أو قرون. هذا أيًضا من 
قبيل الخداع ألن مستهلكي هذه األنواع يتواجدون بأغلبية 

ساحقة في تلك البلدان الغنية. يؤدي هذا العنصر األساسي 
إلى عالقات حادة بين األطراف أو الكتل يمكن أن تعيق 

بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  بشدة فعالية عمليات ولجان 
والملحمة  باالنقراض.  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 

التي استمرت عقوًدا طويلة حول األفيال األفريقية و 
التقسيم" الحالية هي خير مثال على هذه المسألة  "قوائم 

.]32[

يُستخدم عادة في  للتنظيم  نموذًجا  الثالث  العنصر  يعتمد 
التجارة. هذا االختيار  تنظيم  الجريمة والعقاب، وليس 

غريب على أقل تقدير. فوضع القائمة السوداء يحدد ما 
هو ممنوع وليس ما هو مسموح به. إنه ال يقوم بأي 

محاولة أو حتى يحاول قليالً تنظيم ما هو قانوني وكيفية 
االمتثال. في أي نموذج لإلدراج في القائمة السوداء، 

الناس بكيفية  القانوني، فنحن ال نخبر  يتم فرض االمتثال 
التعامل مع زمالئهم البشر، بل نخبرهم بما ال يجب عليهم 

فعله - ال للقتل، وال للسرقة، وال لإليذاء. يعمل نظام 
السوداء  القائمة  الجنائية مع نموذج  القانون والعدالة  تطبيق 
الناس يشعرون بأنهم مضطرون  الغالبية العظمى من  ألن 

القائمة.  القانون بسبب األعراف االجتماعية  لعدم خرق 

وبدون قيود األعراف االجتماعية التي تحافظ على التزام 
الناس، ال يمكن لنموذج القائمة السوداء أن ينجح.

وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أنه على الرغم من نموذج 
الحيوانات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  القائمة، فإن 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض ال تمنح أي سلطة 
إنفاذ، مما يجعل االختيار أكثر غرابة.

التجارة في  النموذج على تنظيم  تكمن مشكلة تطبيق هذا 
التاريخية  المعايير  أن  البرية في  النباتات والحيوانات 

الستخدام األنواع البرية تتفاوت على نطاق واسع، وأن 
مكانة  لتعيين  تتحد  والتنوير  الرأسمالية  أيديولوجيات 

نعد  لم  الطبيعة )وبالتالي  أسياًدا على  للبشر وتعلننا  خاصة 
جزًءا من الطبيعة ولم نعد حيوانات(.

وهذا يعني أن القاعدة االجتماعية االفتراضية هي أنه 
ال بأس من "استخراج الكتلة الحيوية"، وليس هناك أي 

مشكلة في الصيد، وصيد األسماك، والحصاد، والقنص، 
)الطيور،  "النادرة"  األليفة  بالحيوانات  واالحتفاظ 

والزواحف( وما إلى ذلك. لقد استخدم البشر الطبيعة 
تاريخيًا بهذه الطريقة طيلة عشرات اآلالف من السنين، 

ولكن من أجل العيش، وليس لغرض التجارة العالمية 
المال. بهدف كسب 

ما يعنيه هذا هو أنه في حالة الحفاظ على التنوع 
البشري  السلوك  المفرط، فإن  البيولوجي ومنع االستغالل 
االفتراضي ال يتماشى مع الحماية ومنع االنقراض، لذلك 

ال يمكن لنموذج القائمة السوداء أن ينجح، ولن ينجح.

القائمة السوداء أيًضا عند  تنطبق نفس الحجة ضد نموذج 
القائمة  الدولية األخرى. نحن نستخدم  النظر في االتفاقيات 
لإلنسانية،  المعادية  والجرائم  المتطرفة  للسلوكيات  السوداء 

بالبشر  المتحدة بشأن االتجار  اتفاقيات األمم  مثل 
النووي واألسلحة  المشروعة واالنتشار  والمخدرات غير 

الكيميائية.

ما يجعل هذه األشياء مختلفة تماًما عن تنظيم التجارة في 
األنواع المهددة باالنقراض هو أن مجموعة المنتجات 

/ الجرائم التي تنظمها صغيرة جًدا )مثل حفنة من 
التقنيات  المشروعة وعدد صغير من  المخدرات غير 

النووية(. في حالة األنواع المهددة باالنقراض، بدأ األمر 
بهذه الطريقة )تذكر أنه كان هناك 700 نوع مدرج في 
عام 1981، من إجمالي 10000 نوع يُفترض أن يتم 

المتاجرة بها عالميًا ]33[(، ولكن مع وجود 38700 نوع 
مدرج اليوم، فإن نموذج القائمة السوداء غير فعال.

العناصر األساسية التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض
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والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  تستند 
البرية المهددة باالنقراض إلى ثالث عناصر أساسية:

التنفيذ،  ذاتية  اتفاقية غير  كونها   .1
الوطنية، و السيادة   .2

التجارة.  لتنظيم  السوداء  القائمة  نموذج   .3

العنصر األول يعني أن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
باالنقراض ال تحتوي  المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات 

الموقعة.  للدول  لتنفيذها، والتنفيذ متروك  آلية  على أي 
والسلطة المركزية الوحيدة هي عبارة عن أمانة مؤلفة من 
23 شخًصا تدير اللجان ومؤتمر األطراف )CoP(. كما 

أنها تلعب دوًرا في التواصل مع األطراف وفي فرض 
العقوبات على عدم االمتثال. يتم تمويل األمانة العامة من 

مستحقات األعضاء التي تبلغ حاليا 6.2 مليون دوالر 
أمريكي سنويًا ]31[.

للتمويل  التنفيذ، ال يوجد خيار  اتفاقية غير ذاتية  وبموجب 
يقع  التمويل  للتنفيذ واإلنفاذ، وكل  العالمي والمركزي 

على عاتق الحكومات الموقعة. وهذا يعني أيًضا أنه ال 
الشركات  بامتثال  يتعلق األمر  م عالمي عندما  ُمحّكِ يوجد 
والمراقبة واإلنفاذ. كل بلد يعمل بمفرده، فدولة صغيرة 
مثل ساموا )يبلغ عدد سكانها 195000 نسمة والناتج 
المحلي اإلجمالي 757 مليون دوالر أمريكي( مجبرة 
القدر على إنشاء هيئة علمية وإدارية مثلها مثل  بنفس 
الواليات المتحدة )يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة 

وناتجها المحلي اإلجمالي 17 تريليون دوالر أمريكي(. 
إلى حد كبير  المختلفة  ويتم ببساطة تجاهل مواردها 

االتفاقية. لمواد  لالمتثال 

الحيوانات  بأنواع  الدولي  الثاني التفاقية االتجار  العنصر 
الوطنية"  "السيادة  باالنقراض هو  المهددة  البرية  والنباتات 

البلدان "تعرف  البيولوجي، ويعني ضمنًا أن  التنوع  على 
بها"  "الخاصة  نباتاتها وحيواناتها  لحماية  الطرق  أفضل" 

الفعلية فوق  الملكية  إنه يضع  المفرط.  من االستغالل 
الحال، فإن مجرد  القومية. بطبيعة  الدول  الطبيعة عند 

البرية يعكس  النباتات والحيوانات  وجود تجارة دولية في 
بيولوجي  بيئية وتنوع  أنظمة  لديها  البلدان  حقيقة أن 

إلى  الوطنية  السيادة  افتراض  كبيًرا. يشير  اختالفًا  مختلفين 
أن النظم اإليكولوجية يمكن أن تتم معاملتها مثل الموارد 

الطبيعية األخرى )النفط والغاز والفحم والمعادن وما إلى 
ذلك(، وال يلزم تقاسمها وال توجد مسؤولية مشتركة أو 
تبعية. وهذا محض هراء وعبث؛ فالحدود الوطنية هي 

الثقافية  السلطة والهويات  اختراع بشري يعكس صراعات 
السابقة، وال تقدم أي إرشادات مفيدة عندما يتعلق األمر 

نعتمد عليه جميعًا كبشر  الذي  الحيوي  المحيط  بحماية 
الجماعي. لبقائنا 

الماضي،  يتم تجاهل  للطبيعة والتاريخ،  الرؤية  بحسب هذه 
ويُترك مصير األنواع المهددة باالنقراض للدول بصرف 
اتفاقية  التي قد توفرها قوائم  النظر عن الحماية الصغيرة 

المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 
التاريخي  التحول  بالطبع  الماضي  يتضمن  باالنقراض. 

البيئية وإبادة األنواع في األجزاء الصناعية  للنظم 
والمكتظة بالسكان في العالم. وينتج عن هذا بانتظام أن 
الفقيرة ولكن  البلدان  تُلقي محاضرات على  الثرية  الدول 

ينبغي حمايته، مع عدم  البيولوجي بشأن ما  بالتنوع  الغنية 
إسناد أي مسؤولية إلى البلدان التي ربما تكون قد قضت 

على نفس األنواع قبل عقود أو قرون. هذا أيًضا من 
قبيل الخداع ألن مستهلكي هذه األنواع يتواجدون بأغلبية 

ساحقة في تلك البلدان الغنية. يؤدي هذا العنصر األساسي 
إلى عالقات حادة بين األطراف أو الكتل يمكن أن تعيق 

بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  بشدة فعالية عمليات ولجان 
والملحمة  باالنقراض.  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 

التي استمرت عقوًدا طويلة حول األفيال األفريقية و 
التقسيم" الحالية هي خير مثال على هذه المسألة  "قوائم 

.]32[

يُستخدم عادة في  للتنظيم  نموذًجا  الثالث  العنصر  يعتمد 
التجارة. هذا االختيار  تنظيم  الجريمة والعقاب، وليس 

غريب على أقل تقدير. فوضع القائمة السوداء يحدد ما 
هو ممنوع وليس ما هو مسموح به. إنه ال يقوم بأي 

محاولة أو حتى يحاول قليالً تنظيم ما هو قانوني وكيفية 
االمتثال. في أي نموذج لإلدراج في القائمة السوداء، 

الناس بكيفية  القانوني، فنحن ال نخبر  يتم فرض االمتثال 
التعامل مع زمالئهم البشر، بل نخبرهم بما ال يجب عليهم 

فعله - ال للقتل، وال للسرقة، وال لإليذاء. يعمل نظام 
السوداء  القائمة  الجنائية مع نموذج  القانون والعدالة  تطبيق 
الناس يشعرون بأنهم مضطرون  الغالبية العظمى من  ألن 

القائمة.  القانون بسبب األعراف االجتماعية  لعدم خرق 

وبدون قيود األعراف االجتماعية التي تحافظ على التزام 
الناس، ال يمكن لنموذج القائمة السوداء أن ينجح.

وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أنه على الرغم من نموذج 
الحيوانات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  القائمة، فإن 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض ال تمنح أي سلطة 
إنفاذ، مما يجعل االختيار أكثر غرابة.

التجارة في  النموذج على تنظيم  تكمن مشكلة تطبيق هذا 
التاريخية  المعايير  أن  البرية في  النباتات والحيوانات 

الستخدام األنواع البرية تتفاوت على نطاق واسع، وأن 
مكانة  لتعيين  تتحد  والتنوير  الرأسمالية  أيديولوجيات 

نعد  لم  الطبيعة )وبالتالي  أسياًدا على  للبشر وتعلننا  خاصة 
جزًءا من الطبيعة ولم نعد حيوانات(.

وهذا يعني أن القاعدة االجتماعية االفتراضية هي أنه 
ال بأس من "استخراج الكتلة الحيوية"، وليس هناك أي 

مشكلة في الصيد، وصيد األسماك، والحصاد، والقنص، 
)الطيور،  "النادرة"  األليفة  بالحيوانات  واالحتفاظ 

والزواحف( وما إلى ذلك. لقد استخدم البشر الطبيعة 
تاريخيًا بهذه الطريقة طيلة عشرات اآلالف من السنين، 

ولكن من أجل العيش، وليس لغرض التجارة العالمية 
المال. بهدف كسب 

ما يعنيه هذا هو أنه في حالة الحفاظ على التنوع 
البشري  السلوك  المفرط، فإن  البيولوجي ومنع االستغالل 
االفتراضي ال يتماشى مع الحماية ومنع االنقراض، لذلك 

ال يمكن لنموذج القائمة السوداء أن ينجح، ولن ينجح.

القائمة السوداء أيًضا عند  تنطبق نفس الحجة ضد نموذج 
القائمة  الدولية األخرى. نحن نستخدم  النظر في االتفاقيات 
لإلنسانية،  المعادية  والجرائم  المتطرفة  للسلوكيات  السوداء 

بالبشر  المتحدة بشأن االتجار  اتفاقيات األمم  مثل 
النووي واألسلحة  المشروعة واالنتشار  والمخدرات غير 

الكيميائية.

ما يجعل هذه األشياء مختلفة تماًما عن تنظيم التجارة في 
األنواع المهددة باالنقراض هو أن مجموعة المنتجات 

/ الجرائم التي تنظمها صغيرة جًدا )مثل حفنة من 
التقنيات  المشروعة وعدد صغير من  المخدرات غير 

النووية(. في حالة األنواع المهددة باالنقراض، بدأ األمر 
بهذه الطريقة )تذكر أنه كان هناك 700 نوع مدرج في 
عام 1981، من إجمالي 10000 نوع يُفترض أن يتم 

المتاجرة بها عالميًا ]33[(، ولكن مع وجود 38700 نوع 
مدرج اليوم، فإن نموذج القائمة السوداء غير فعال.

العناصر األساسية التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض
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إن العناصر األساسية الموضحة أعاله هي التي تجعل 
والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية 

البرية المهددة باالنقراض ما هي عليه اليوم، ولكن لفهم 
الفعالية، نحتاج أيًضا إلى فحص  حدودها وافتقارها إلى 

التي استرشدت بها صياغة  المعلنة  االفتراضات غير 
اتفاقية  االتفاقية وتحديدها من االتفاقيات األخرى مثل 

.)CBD( البيولوجي  التنوع 

الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  تسبق 
البرية المهددة باالنقراض نقاًشا واسع االنتشار حول 
الحيوانات وكذلك أخالقيات االحتفاظ  قتل  أخالقيات 

)الواعية( في محبس محكم وغير طبيعي كما  بالكائنات 
هو الحال في حدائق الحيوان وأماكن الترفيه وفي المنزل 

في حالة الحيوانات األليفة النادرة. امتد هذا النقاش 
مؤخًرا ليشمل مفهوم حقوق غير اإلنسان، والضغط لمنح 
البيئية حقوقًا في وجودها بشكل مستقل  الحيوانات والنظم 

عن احتياجات اإلنسان ورغباته.

من الواضح أن طبيعة هذا النقاش قد تغيرت ببطء في 
السنوات األخيرة ويمكننا أن نتوقع أنه في غضون 20 

أو 30 عاًما، فإن قتل وحفظ عدد من األنواع األيقونية و 
/ أو شديدة الحساسية سيتم اعتباره غير مقبول من قِبل 
الجمهور األوسع.. لذلك، فأي تحديث التفاقية االتجار 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 
باالنقراض يحتاج إلى اتخاذ إجراءات لمثل هذا التحول 

بين الرأي العام.

االفتراض الضمني اآلخر هو أن الطبيعة ال تشكل 
ملكية  اعتبارها  يمكن  "مشاعات/موارد عامة" ولكن 

خاصة أو مملوكة للحكومة، ضمن حدود وسلطات الدول 
مجتمعات  أن  والتاريخ  األنثروبولوجيا  تخبرنا  القومية. 
الصيد والجمع تعاملت مع الطبيعة على أنها أكثر من 

مجرد مشاعات ]34[. قامت الدول-المدن األولى حتى 
اإلله، ومنحت  إلى  الطبيعة  ملكية  بتعيين  الرأسمالية  ظهور 

ممثل األرض حقوق )ومسؤوليات( االستغالل. لم يبدأ 
مفهوم حقوق الملكية الخاصة على الطبيعة إال في القرن 

الخامس عشر مع بداية استمالك األراضي العامة في 
.]35[ إنجلترا 

وبدأ عدد متزايد من الناس اآلن في التشكيك في صحة 

هذا االفتراض في ضوء االستغالل المفرط العالمي 
القانوني وتغيُّر  القانوني والصيد غير  الجائر  والصيد 
لقد  البشرية.  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  بسبب  المناخ 

البيولوجي خطوات مؤقتة صغيرة  التنوع  اتفاقية  اتخذت 
نحو نهج مشترك، ولكن باستخدام نموذج طموح / 

المرتقبة بشأن  الجديدة  المتحدة  اتفاقية األمم  طوعي. ومع 
أعالي البحار، نأمل أن نحصل على انعكاس أفضل بكثير 

إلطار إدارة المشاعات.

في أي تحديث التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
باالنقراض، يجب دحض  المهددة  البرية  والنباتات 

الملكية الخاصة وإدراج خيار  القديم لحقوق  االفتراض 
استخدام إدارة المشاعات. وهذا يعني القدرة على تنظيم 

المثال، لفرض معايير األمن  المحلية، على سبيل  األسواق 
المستقبل. في  المنشأ  األوبئة حيوانية  لمنع  البيولوجي 

هناك افتراض ضمني آخر هو أنه نظًرا ألن التجارة تتم 
التنظيم  في منتجات مشتقة من أنواع منقرضة، فإن نهج 

لكل نوع على حدة يكون عمليًا وكافيًا. يتجاهل هذا النهج 
في الغالب آثار المتابعة الستخراج األنواع من أنظمتها 

المستوى  ذات  المفترسة  الحيوانات  فالقضاء على  البيئية. 
األعلى يؤثر على أنواع الفرائس ومصادر غذائها. وقطع 

أكبر األشجار في الغابة المطيرة يدمر المظلة وعادة 
بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  بأكمله. تولي  البيئي  النظام 
القليل من  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 
االهتمام لهذه العواقب، ما لم يتم فحصها بدقة في النتائج 

غير السلبية )انظر عبء اإلثبات(، وهو ما نادًرا ما 
يحدث.

إحدى المشكالت الرئيسية في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض هي االفتقار 

إلى أي آلية تمويل تتجاوز ما تكون الحكومات الوطنية 
على استعداد إلنفاقه على التنفيذ والمراقبة واإلنفاذ. وبالنظر 
إلى أن االهتمامات البيئية والحفاظ على الحياة البرية تحتل 

مرتبة منخفضة جًدا في أولويات الناخبين عند اختيار 
الحكومات، فإن النمط السائد في جميع أنحاء العالم هو أن 
الدول تفعل الحد األدنى المطلوب لضمان االمتثال. فالعديد 

من الحكومات ال تستطيع تحمل حتى أساسيات االمتثال 
أو مقوضة في جهودها بسبب عدم اهتمام قوات الشرطة / 
الجمارك أو بسبب الفساد. نصف الدول الموقعة فقط لديها 

سلطة إنفاذ مخصصة وقليل جًدا من البلدان لديها مسؤولون 
متخصصون في تجارة الحياة البرية في الموانئ والمطارات 

الرئيسية. يجب أن يكون واضًحا أنه بدون وجود سلطات 
مخصصة إلنفاذ جرائم األنواع المهددة باالنقراض باإلضافة 
إلى موظفي الجمارك، سيكون من المستحيل تنظيم التجارة 

المشروعة والقضاء على التجارة غير المشروعة.

ومن أجل تقدير حجم االختالف في التمويل بشكل كامل، 
نحتاج إلى تذكير أنفسنا هنا بأنه يتم إنفاق ما يقدر بنحو 100 

مليار دوالر أمريكي على مستوى العالم كل عام لمكافحة 
تجارة المخدرات غير المشروعة، أي ما يعادل حوالي 19 
٪ من إجمالي قيمتها السوقية. على سبيل المقارنة، وجدت 
دراسة للبنك الدولي أنه في الفترة من 2010 إلى 2018، 

التزم 24 مانًحا دوليًا متعدد األطراف وثنائيًا وخيريًا بشكل 
جماعي بمبلغ 2.4 مليار دوالر لمكافحة التجارة غير 

المشروعة في الحياة البرية في 67 دولة أفريقية وآسيوية، 
أي ما يعادل 261 مليون دوالر سنويًا ]36[.

تتراوح تقديرات التجارة غير المشروعة في األنواع المهددة 
باالنقراض بين 100 دوالر أمريكي إلى 250 مليار دوالر 

أمريكي ]37[، لذا فإن هذا المستوى من التمويل يتوافق 
مع 0.1-0.25٪ من قيمته. وإذا قمنا بتضمين التجارة 

القانونية، فإنها تكون أقل من 0.1% من إجمالي القيمة 
السوقية.

عندما تم إنشاء اتفاقيات ريو مثل اتفاقية التنوع البيولوجي 
في عام 1992، تم إنشاء آلية تمويل لدعم التنفيذ عبر 

صندوق البيئة العالمي ]GEF( ]38(. وفي حين ال تزال 
آلية صندوق البيئة العالمية تعتمد حصريًا على المساهمات 
الحكومية، فإنها على األقل تقوم بتحويل األموال من 39 

دولة مانحة "غنية" إلى الدول المشاركة الـ 145 المتبقية 
في صندوق البيئة العالمية، ومعالجة نقائص البلدان النامية 
والفقيرة إلى حد ما. يتم توفير التمويل في جوالت تمويل 
مدتها 4 سنوات، ويبلغ حاليًا حوالي مليار دوالر أمريكي 

سنويًا. قد يبدو هذا كثيًرا ولكنه ليس قريبًا بدرجة كافية 
لتغطية إجمالي احتياجات حماية التنوع البيولوجي لـ 145 

دولة.

لم تتم إضافة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض مطلقًا إلى االتفاقيات 
التي يدعمها تمويل صندوق البيئة العالمية وليس لديها 

حتى اتفاقية شراكة مع صندوق البيئة العالمية.

يؤدي النقص التام في التمويل لجميع جوانب األنشطة ذات 
الصلة باتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض، مثل البحث إلدراج المقترحات 

والنتائج غير السلبية، والمراقبة، واإلنفاذ، والتحليالت 
التجارية، ومؤشرات المخاطر التجارية، والعمل االستقصائي 

للقضاء على التجارة غير المشروعة، كل هذا يؤدي إلى 
نظام تنظيمي مختل ال يمكنه ضمان استدامة التجارة 

المشروعة وال احتواء التجارة غير المشروعة إلى مستوى 
يُعتبر مقبواًل في األسواق األخرى المنظمة جيًدا مثل سوق 
المستحضرات الصيدالنية. ترى صناعة األدوية أن إبقاء 

األدوية المزيفة بنسبة أقل من 10٪ من التجارة القانونية أمًرا 
ضروريًا للحفاظ على الثقة في السوق.

وفي بيئة التمويل الحالية، تتنافس المنظمات غير الحكومية 
واألكاديميون على التمويل القليل الذي توفره الحكومات 

والمؤسسات الخيرية، مما يؤدي إلى نقص التعاون 
واألساليب النظامية عندما يتعلق األمر بالتجارة في األنواع 

المهددة باالنقراض. وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار نهج 
"األنواع على حدة" المتأصل في اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

ويصب في مصلحة األنواع "الشهيرة" التي من السهل أن 
تحصل على تمويل على حساب األنواع "غير الشائعة" )مثل 

الضفادع والعناكب والثعابين ومعظم النباتات(.

االفتراضات الضمنية وراء اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
نقص التمويل واإلنفاذوالنباتات البرية المهددة باالنقراض
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إن العناصر األساسية الموضحة أعاله هي التي تجعل 
والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية 

البرية المهددة باالنقراض ما هي عليه اليوم، ولكن لفهم 
الفعالية، نحتاج أيًضا إلى فحص  حدودها وافتقارها إلى 

التي استرشدت بها صياغة  المعلنة  االفتراضات غير 
اتفاقية  االتفاقية وتحديدها من االتفاقيات األخرى مثل 

.)CBD( البيولوجي  التنوع 

الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  تسبق 
البرية المهددة باالنقراض نقاًشا واسع االنتشار حول 
الحيوانات وكذلك أخالقيات االحتفاظ  قتل  أخالقيات 

)الواعية( في محبس محكم وغير طبيعي كما  بالكائنات 
هو الحال في حدائق الحيوان وأماكن الترفيه وفي المنزل 

في حالة الحيوانات األليفة النادرة. امتد هذا النقاش 
مؤخًرا ليشمل مفهوم حقوق غير اإلنسان، والضغط لمنح 
البيئية حقوقًا في وجودها بشكل مستقل  الحيوانات والنظم 

عن احتياجات اإلنسان ورغباته.

من الواضح أن طبيعة هذا النقاش قد تغيرت ببطء في 
السنوات األخيرة ويمكننا أن نتوقع أنه في غضون 20 

أو 30 عاًما، فإن قتل وحفظ عدد من األنواع األيقونية و 
/ أو شديدة الحساسية سيتم اعتباره غير مقبول من قِبل 
الجمهور األوسع.. لذلك، فأي تحديث التفاقية االتجار 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 
باالنقراض يحتاج إلى اتخاذ إجراءات لمثل هذا التحول 

بين الرأي العام.

االفتراض الضمني اآلخر هو أن الطبيعة ال تشكل 
ملكية  اعتبارها  يمكن  "مشاعات/موارد عامة" ولكن 

خاصة أو مملوكة للحكومة، ضمن حدود وسلطات الدول 
مجتمعات  أن  والتاريخ  األنثروبولوجيا  تخبرنا  القومية. 
الصيد والجمع تعاملت مع الطبيعة على أنها أكثر من 

مجرد مشاعات ]34[. قامت الدول-المدن األولى حتى 
اإلله، ومنحت  إلى  الطبيعة  ملكية  بتعيين  الرأسمالية  ظهور 

ممثل األرض حقوق )ومسؤوليات( االستغالل. لم يبدأ 
مفهوم حقوق الملكية الخاصة على الطبيعة إال في القرن 

الخامس عشر مع بداية استمالك األراضي العامة في 
.]35[ إنجلترا 

وبدأ عدد متزايد من الناس اآلن في التشكيك في صحة 

هذا االفتراض في ضوء االستغالل المفرط العالمي 
القانوني وتغيُّر  القانوني والصيد غير  الجائر  والصيد 
لقد  البشرية.  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  بسبب  المناخ 

البيولوجي خطوات مؤقتة صغيرة  التنوع  اتفاقية  اتخذت 
نحو نهج مشترك، ولكن باستخدام نموذج طموح / 

المرتقبة بشأن  الجديدة  المتحدة  اتفاقية األمم  طوعي. ومع 
أعالي البحار، نأمل أن نحصل على انعكاس أفضل بكثير 

إلطار إدارة المشاعات.

في أي تحديث التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
باالنقراض، يجب دحض  المهددة  البرية  والنباتات 

الملكية الخاصة وإدراج خيار  القديم لحقوق  االفتراض 
استخدام إدارة المشاعات. وهذا يعني القدرة على تنظيم 

المثال، لفرض معايير األمن  المحلية، على سبيل  األسواق 
المستقبل. في  المنشأ  األوبئة حيوانية  لمنع  البيولوجي 

هناك افتراض ضمني آخر هو أنه نظًرا ألن التجارة تتم 
التنظيم  في منتجات مشتقة من أنواع منقرضة، فإن نهج 

لكل نوع على حدة يكون عمليًا وكافيًا. يتجاهل هذا النهج 
في الغالب آثار المتابعة الستخراج األنواع من أنظمتها 

المستوى  ذات  المفترسة  الحيوانات  فالقضاء على  البيئية. 
األعلى يؤثر على أنواع الفرائس ومصادر غذائها. وقطع 

أكبر األشجار في الغابة المطيرة يدمر المظلة وعادة 
بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  بأكمله. تولي  البيئي  النظام 
القليل من  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 
االهتمام لهذه العواقب، ما لم يتم فحصها بدقة في النتائج 

غير السلبية )انظر عبء اإلثبات(، وهو ما نادًرا ما 
يحدث.

إحدى المشكالت الرئيسية في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض هي االفتقار 

إلى أي آلية تمويل تتجاوز ما تكون الحكومات الوطنية 
على استعداد إلنفاقه على التنفيذ والمراقبة واإلنفاذ. وبالنظر 
إلى أن االهتمامات البيئية والحفاظ على الحياة البرية تحتل 

مرتبة منخفضة جًدا في أولويات الناخبين عند اختيار 
الحكومات، فإن النمط السائد في جميع أنحاء العالم هو أن 
الدول تفعل الحد األدنى المطلوب لضمان االمتثال. فالعديد 

من الحكومات ال تستطيع تحمل حتى أساسيات االمتثال 
أو مقوضة في جهودها بسبب عدم اهتمام قوات الشرطة / 
الجمارك أو بسبب الفساد. نصف الدول الموقعة فقط لديها 

سلطة إنفاذ مخصصة وقليل جًدا من البلدان لديها مسؤولون 
متخصصون في تجارة الحياة البرية في الموانئ والمطارات 

الرئيسية. يجب أن يكون واضًحا أنه بدون وجود سلطات 
مخصصة إلنفاذ جرائم األنواع المهددة باالنقراض باإلضافة 
إلى موظفي الجمارك، سيكون من المستحيل تنظيم التجارة 

المشروعة والقضاء على التجارة غير المشروعة.

ومن أجل تقدير حجم االختالف في التمويل بشكل كامل، 
نحتاج إلى تذكير أنفسنا هنا بأنه يتم إنفاق ما يقدر بنحو 100 

مليار دوالر أمريكي على مستوى العالم كل عام لمكافحة 
تجارة المخدرات غير المشروعة، أي ما يعادل حوالي 19 
٪ من إجمالي قيمتها السوقية. على سبيل المقارنة، وجدت 
دراسة للبنك الدولي أنه في الفترة من 2010 إلى 2018، 

التزم 24 مانًحا دوليًا متعدد األطراف وثنائيًا وخيريًا بشكل 
جماعي بمبلغ 2.4 مليار دوالر لمكافحة التجارة غير 

المشروعة في الحياة البرية في 67 دولة أفريقية وآسيوية، 
أي ما يعادل 261 مليون دوالر سنويًا ]36[.

تتراوح تقديرات التجارة غير المشروعة في األنواع المهددة 
باالنقراض بين 100 دوالر أمريكي إلى 250 مليار دوالر 

أمريكي ]37[، لذا فإن هذا المستوى من التمويل يتوافق 
مع 0.1-0.25٪ من قيمته. وإذا قمنا بتضمين التجارة 

القانونية، فإنها تكون أقل من 0.1% من إجمالي القيمة 
السوقية.

عندما تم إنشاء اتفاقيات ريو مثل اتفاقية التنوع البيولوجي 
في عام 1992، تم إنشاء آلية تمويل لدعم التنفيذ عبر 

صندوق البيئة العالمي ]GEF( ]38(. وفي حين ال تزال 
آلية صندوق البيئة العالمية تعتمد حصريًا على المساهمات 
الحكومية، فإنها على األقل تقوم بتحويل األموال من 39 

دولة مانحة "غنية" إلى الدول المشاركة الـ 145 المتبقية 
في صندوق البيئة العالمية، ومعالجة نقائص البلدان النامية 
والفقيرة إلى حد ما. يتم توفير التمويل في جوالت تمويل 
مدتها 4 سنوات، ويبلغ حاليًا حوالي مليار دوالر أمريكي 

سنويًا. قد يبدو هذا كثيًرا ولكنه ليس قريبًا بدرجة كافية 
لتغطية إجمالي احتياجات حماية التنوع البيولوجي لـ 145 

دولة.

لم تتم إضافة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض مطلقًا إلى االتفاقيات 
التي يدعمها تمويل صندوق البيئة العالمية وليس لديها 

حتى اتفاقية شراكة مع صندوق البيئة العالمية.

يؤدي النقص التام في التمويل لجميع جوانب األنشطة ذات 
الصلة باتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض، مثل البحث إلدراج المقترحات 

والنتائج غير السلبية، والمراقبة، واإلنفاذ، والتحليالت 
التجارية، ومؤشرات المخاطر التجارية، والعمل االستقصائي 

للقضاء على التجارة غير المشروعة، كل هذا يؤدي إلى 
نظام تنظيمي مختل ال يمكنه ضمان استدامة التجارة 

المشروعة وال احتواء التجارة غير المشروعة إلى مستوى 
يُعتبر مقبواًل في األسواق األخرى المنظمة جيًدا مثل سوق 
المستحضرات الصيدالنية. ترى صناعة األدوية أن إبقاء 

األدوية المزيفة بنسبة أقل من 10٪ من التجارة القانونية أمًرا 
ضروريًا للحفاظ على الثقة في السوق.

وفي بيئة التمويل الحالية، تتنافس المنظمات غير الحكومية 
واألكاديميون على التمويل القليل الذي توفره الحكومات 

والمؤسسات الخيرية، مما يؤدي إلى نقص التعاون 
واألساليب النظامية عندما يتعلق األمر بالتجارة في األنواع 

المهددة باالنقراض. وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار نهج 
"األنواع على حدة" المتأصل في اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

ويصب في مصلحة األنواع "الشهيرة" التي من السهل أن 
تحصل على تمويل على حساب األنواع "غير الشائعة" )مثل 

الضفادع والعناكب والثعابين ومعظم النباتات(.

االفتراضات الضمنية وراء اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
نقص التمويل واإلنفاذوالنباتات البرية المهددة باالنقراض
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أضافت اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض التركيز على ُسبل عيش 

المجتمعات المحلية إلى استراتيجيتها في العقد الماضي، مع 
االعتراف صراحةً بأن المجتمعات الريفية التي تعيش في 

مناطق "استخراج الكتلة الحيوية" أو حولها نادًرا ما تستفيد 
من تجارة األنواع الموجودة على أراضيها )التاريخية( 
]39[. وقد ارتبط هذا ارتباًطا وثيقًا بفكرة أن التجارة 

في األنواع المهددة باالنقراض يمكن أن تكون جزًءا من 
برنامج التخفيف من حدة الفقر / ُسبل العيش البديلة.

ومع ذلك، كان هناك اعتراف ضئيل أو معدوم بأن 
المحافظة تحتاج إلى أن تكون جزًءا من أي نماذج بديلة 

لكسب العيش تُستخدم لتنفيذ المبادرات، مع عدم ذكر معظم 
النماذج التي نعرفها ألي من هذه األمور ]40[.

وباالقتران مع األفكار التي ال تزال شائعة حاليًا حول الدفع 
للمجتمعات المحلية مقابل "خدمات النظام اإليكولوجي"، 

م التجارة واتفاقية  نجد أنفسنا في موقف يكون فيه منّظِ
حماية التنوع البيولوجي فجأة في مجال التخفيف من حدة 
الفقر. بطبيعة الحال، هذا لم يحدث عن طريق الصدفة، 
فهو يُستخدم في الغالب كحجة سياسية لتأخير أو إعاقة 

قوائم األنواع أو إلضعاف الحماية القائمة تحت ستار أنها 

تؤثر على ُسبل عيش المجتمعات الريفية. حتى أنها تُستخدم 
كوسيلة لتغيير معايير اإلدراج واتخاذ القرار في اتفاقية 

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض ]41[.

وكما ذكرنا سابقًا، فإن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض لديها 

بالفعل أوجه تفاوت والمساواة قوية في تصميمها. فالبلدان 
الفقيرة والنامية تتحمل معظم تكاليف تنفيذ االتفاقية ولكنها 

ال تحصل على تمويل للقيام بذلك. في الوقت نفسه، فإن 
الفكرة القائلة بأن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض يجب أن "تهتم" بطريقة 
ما بالمجتمعات المحلية هي فكرة خيالية بالنسبة التفاقية 

تستند إلى حقوق الملكية الخاصة على الطبيعة )انظر 
أعاله(. تتطلب مسألة منافع المجتمع المحلي قبول إطار 

إدارة المشاعات، وال يمكن تسويتها بطريقة هادفة في ظل 
نظام حقوق الملكية الخاصة.

نعود إلى السؤال حول كيفية دعم المجتمعات المحلية في 
نهاية القسم الثامن، عندما نناقش تمويل النموذج الجديد 

المقترح في هذه الوثيقة.

في ظل نموذج القائمة السوداء الحالي، يقع عبء اإلثبات 
على عاتق أولئك الذين يعارضون التجارة، وهو ما يعني 

في معظم الحاالت المنظمات غير الحكومية المعنية بالحفاظ 
على البيئة ومحبي أعمال الخير وأحيانًا الحكومات. يمكن 

ألولئك الذين يمتلكون القوة والمال - الشركات التي تُدر 
أرباًحا ضخمة من التجارة في األنواع المهددة باالنقراض 
- تركيز انتباههم على الضغط على الحكومات وتقويض 

المنظمات غير الحكومية، دون الحاجة إلى تقديم أي 
مساهمات مالية من أجل التنظيم.

من البديهي أن يحمي هذا النموذج األنواع المهددة 
باالنقراض من االستغالل المفرط. فالقوة النسبية في التأثير 
على النتائج مهمة بشكل كبير في االتفاقية حيث يتم تحديد 
جميع مقترحات اإلدراج بأغلبية 3/2 من أصوات الدول 
الموقعة. عملية صنع القرار في اتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض هي 
عملية سياسية للغاية وليست علمية. ربما كانت فكرة أن 
ممثلي البلدان يتخذون قرارات مستنيرة بناًء على الوثائق 

المقدمة إلى مؤتمر األطراف )CoP( سارية لبعض 
الوقت خالل السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، 
ولكن يتعين على المندوبين اليوم قراءة آالف الصفحات 

من الطلبات واستيعابها في 150 يوًما بين الموعد النهائي 
لتقديم الطلبات ومؤتمر األطراف ]42[.

قد يكون هذا ممكنًا بالنسبة للواليات المتحدة والصين 
واالتحاد األوروبي، لكن الدول الصغيرة التي يوجد بها 

مندوب واحد أو اثنان )غالبًا ما يكونان تحت رعاية جهة 
ما( ليس لديها أمل في العمل من خالل كل هذه الوثائق 
واالستمرار في أداء وظيفتها اليومية. وينطبق الشيء 
نفسه على عمل اللجان، فكل فرد في تلك اللجان لديه 
وظيفة يومية ومع ذلك يتعين عليه العمل مرة أخرى 

من خالل مئات أو آالف الصفحات من الوثائق كل عام 
قبل اجتماعات اللجنة. ونتيجة العدد المتزايد باستمرار 

لألنواع المدرجة في المالحق هي أن جداول أعمال اللجنة 
ومؤتمر األطراف تستمر في التزايد في ظل أن مؤتمر 

األطراف يستغرق اآلن ما يقرب من أسبوعين. أثناء هذين 
األسبوعين، ال تتم مناقشة مدى فعالية عمليات اإلدراج 
الحالية، بل يتم قضاء كل الوقت مع مقترحات اإلدراج 

الجديدة، والقوائم األعلى / األسفل، وتحسين األعمال 
الداخلية التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض، مثل مسائل التفسير والتنفيذ، 
واإلدارة والتمويل ]43[.

إن المدخالت العلمية في عملية صنع القرار في اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض تحدث بشكل رئيسي في شكل إدراج 
مقترحات ونتائج غير سلبية ومراجعات ألعمال التجارة 

أوجه التفاوت والالمساواة

عبء اإلثبات واتخاذ القرار وجمع البيانات
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أضافت اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض التركيز على ُسبل عيش 

المجتمعات المحلية إلى استراتيجيتها في العقد الماضي، مع 
االعتراف صراحةً بأن المجتمعات الريفية التي تعيش في 

مناطق "استخراج الكتلة الحيوية" أو حولها نادًرا ما تستفيد 
من تجارة األنواع الموجودة على أراضيها )التاريخية( 
]39[. وقد ارتبط هذا ارتباًطا وثيقًا بفكرة أن التجارة 

في األنواع المهددة باالنقراض يمكن أن تكون جزًءا من 
برنامج التخفيف من حدة الفقر / ُسبل العيش البديلة.

ومع ذلك، كان هناك اعتراف ضئيل أو معدوم بأن 
المحافظة تحتاج إلى أن تكون جزًءا من أي نماذج بديلة 

لكسب العيش تُستخدم لتنفيذ المبادرات، مع عدم ذكر معظم 
النماذج التي نعرفها ألي من هذه األمور ]40[.

وباالقتران مع األفكار التي ال تزال شائعة حاليًا حول الدفع 
للمجتمعات المحلية مقابل "خدمات النظام اإليكولوجي"، 

م التجارة واتفاقية  نجد أنفسنا في موقف يكون فيه منّظِ
حماية التنوع البيولوجي فجأة في مجال التخفيف من حدة 
الفقر. بطبيعة الحال، هذا لم يحدث عن طريق الصدفة، 
فهو يُستخدم في الغالب كحجة سياسية لتأخير أو إعاقة 

قوائم األنواع أو إلضعاف الحماية القائمة تحت ستار أنها 

تؤثر على ُسبل عيش المجتمعات الريفية. حتى أنها تُستخدم 
كوسيلة لتغيير معايير اإلدراج واتخاذ القرار في اتفاقية 

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض ]41[.

وكما ذكرنا سابقًا، فإن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض لديها 

بالفعل أوجه تفاوت والمساواة قوية في تصميمها. فالبلدان 
الفقيرة والنامية تتحمل معظم تكاليف تنفيذ االتفاقية ولكنها 

ال تحصل على تمويل للقيام بذلك. في الوقت نفسه، فإن 
الفكرة القائلة بأن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض يجب أن "تهتم" بطريقة 
ما بالمجتمعات المحلية هي فكرة خيالية بالنسبة التفاقية 

تستند إلى حقوق الملكية الخاصة على الطبيعة )انظر 
أعاله(. تتطلب مسألة منافع المجتمع المحلي قبول إطار 

إدارة المشاعات، وال يمكن تسويتها بطريقة هادفة في ظل 
نظام حقوق الملكية الخاصة.

نعود إلى السؤال حول كيفية دعم المجتمعات المحلية في 
نهاية القسم الثامن، عندما نناقش تمويل النموذج الجديد 

المقترح في هذه الوثيقة.

في ظل نموذج القائمة السوداء الحالي، يقع عبء اإلثبات 
على عاتق أولئك الذين يعارضون التجارة، وهو ما يعني 

في معظم الحاالت المنظمات غير الحكومية المعنية بالحفاظ 
على البيئة ومحبي أعمال الخير وأحيانًا الحكومات. يمكن 

ألولئك الذين يمتلكون القوة والمال - الشركات التي تُدر 
أرباًحا ضخمة من التجارة في األنواع المهددة باالنقراض 
- تركيز انتباههم على الضغط على الحكومات وتقويض 

المنظمات غير الحكومية، دون الحاجة إلى تقديم أي 
مساهمات مالية من أجل التنظيم.

من البديهي أن يحمي هذا النموذج األنواع المهددة 
باالنقراض من االستغالل المفرط. فالقوة النسبية في التأثير 
على النتائج مهمة بشكل كبير في االتفاقية حيث يتم تحديد 
جميع مقترحات اإلدراج بأغلبية 3/2 من أصوات الدول 
الموقعة. عملية صنع القرار في اتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض هي 
عملية سياسية للغاية وليست علمية. ربما كانت فكرة أن 
ممثلي البلدان يتخذون قرارات مستنيرة بناًء على الوثائق 

المقدمة إلى مؤتمر األطراف )CoP( سارية لبعض 
الوقت خالل السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، 
ولكن يتعين على المندوبين اليوم قراءة آالف الصفحات 

من الطلبات واستيعابها في 150 يوًما بين الموعد النهائي 
لتقديم الطلبات ومؤتمر األطراف ]42[.

قد يكون هذا ممكنًا بالنسبة للواليات المتحدة والصين 
واالتحاد األوروبي، لكن الدول الصغيرة التي يوجد بها 

مندوب واحد أو اثنان )غالبًا ما يكونان تحت رعاية جهة 
ما( ليس لديها أمل في العمل من خالل كل هذه الوثائق 
واالستمرار في أداء وظيفتها اليومية. وينطبق الشيء 
نفسه على عمل اللجان، فكل فرد في تلك اللجان لديه 
وظيفة يومية ومع ذلك يتعين عليه العمل مرة أخرى 

من خالل مئات أو آالف الصفحات من الوثائق كل عام 
قبل اجتماعات اللجنة. ونتيجة العدد المتزايد باستمرار 

لألنواع المدرجة في المالحق هي أن جداول أعمال اللجنة 
ومؤتمر األطراف تستمر في التزايد في ظل أن مؤتمر 

األطراف يستغرق اآلن ما يقرب من أسبوعين. أثناء هذين 
األسبوعين، ال تتم مناقشة مدى فعالية عمليات اإلدراج 
الحالية، بل يتم قضاء كل الوقت مع مقترحات اإلدراج 

الجديدة، والقوائم األعلى / األسفل، وتحسين األعمال 
الداخلية التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض، مثل مسائل التفسير والتنفيذ، 
واإلدارة والتمويل ]43[.

إن المدخالت العلمية في عملية صنع القرار في اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض تحدث بشكل رئيسي في شكل إدراج 
مقترحات ونتائج غير سلبية ومراجعات ألعمال التجارة 

أوجه التفاوت والالمساواة

عبء اإلثبات واتخاذ القرار وجمع البيانات
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الهامة. من الواضح أن هناك الكثير من العمل المطلوب 
لتقديم دليل علمي للحصول على نوع مدرج في القائمة، 

ويقع هذا العمل على عاتق الدول التي تقترح مثل هذه 
القائمة والمنظمات غير الحكومية التي تدعمها. لكن واقع 
السلطات العلمية هو أن معظمهم يوظفون مجموعة قليلة 

من األشخاص فقط، حتى في الدول الغنية. وباالقتران مع 
الطبيعة السياسية لعملية اإلدراج، ال ينبغي أن يكون مفاجئًا 

أن األبحاث وجدت أن األنواع تنتظر في المتوسط 12 
عاًما بعد تصنيفها على أنها مهددة من التجارة في القائمة 
الحمراء لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة )IUCN( قبل أن 
تدخل في قائمة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض، وأن األمر قد 
يستغرق ما يصل إلى 24 سنة في بعض الحاالت ]44[.

وفقًا لالتفاقية، يجب على األطراف السماح بالتجارة في 
عينات األنواع المدرجة في الملحق الثاني فقط إذا نصحت 

الهيئة العلمية لدولة التصدير بأن "مثل هذا التصدير لن يكون 
ضاًرا ببقاء هذا النوع" )المادة الرابعة - 2 )أ((. يُشار إليها 

على أنها "نتائج غير سلبية " )NDF(، وهي ضمانة بأن 
صادرات المنتجات من األنواع المدرجة التي تغطيها لم 
تلحق الضرر بالمجموعات البرية أو النظم البيئية ]45[.

ونظًرا ألن السلطة العلمية لكل طرف من أطراف اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض مسؤولة عن صنع النتائج غير السلبية وتحديد 
كيفية القيام بذلك، فإن االتفاقية لم تنتج معايير فنية ُملِزمة 

إلجراء النتائج غير السلبية. وبداًل من ذلك، تم وضع 
إرشادات عامة وغير ُملِزمة خاصة باألنواع من أجل 

صنع أطر النتائج غير السلبية من قِبل األطراف الفردية 
واالتحاد الدولي لحماية الطبيعة ولجان الخبراء. هذا النقص 

في التوجيهات المحددة والمعايير الُملِزمة يؤدي إلى نتائج 
غير سلبية ذات نطاق وجودة مختلفة. إن عدم وجود معايير 
ُملِزمة وغياب تقييم مركزي يعني أن العملية ال بد أن تكون 
معيبة، مما يؤدي إلى اإلفراط في استغالل األنواع المدرجة 
في الملحق الثاني حتى في حالة عدم وجود أي تجارة غير 

مشروعة.

تمتلك اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض آلية "للتحقق" من فعالية النتائج 

غير السلبية األصلية وخطة إدارة األنواع التي يجب 
تطويرها كجزء من عملية النتائج غير السلبية - مراجعات 
أعمال التجارة الهامة ]46[. بسبب نقص التمويل لكل من 
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض والسلطات الوطنية، فإن العدد الفعلي 

لمثل هذه المراجعات ضئيل مقارنة بـ 5800 نوع حيواني 
مدرج. بين عامّي 2010 و2016، من بين 40 نوًعا تم 

اختيارها لمراجعة أعمال التجارة الهامة خالل نفس الفترة، 
تم االنتهاء من حوالي النصف فقط )إما عن طريق إدراج 

األنواع في الملحق األول، أو تنفيذ التوصيات من قِبل 
الدولة أو عن طريق تخفيض فئة االهتمام ( ]47[.

وال تزال المراجعات العشرين األخرى جارية، مما يعني 
أن المخاوف ال تزال قائمة ولم يتم تنفيذ التوصيات المقدمة 

إلى البلد بالكامل )سواء كان ذلك بسبب نقص التمويل أو 
تكتيكات المماطلة(. وبحسب هذا المعدل، ال يمكن أن تكون 

اآللية فعالة أبًدا نظًرا للعدد المتزايد لألنواع المدرجة.

ومما زاد الطين بلة، أن المدخالت األكثر أهمية في جميع 
مقترحات اإلدراج، و النتائج غير السلبية ومراجعات 

أعمال التجارة الهامة، وتحديًدا المستوى الحالي للتجارة في 
أحد األنواع، ال يمكن االعتماد عليها على اإلطالق. بالنسبة 

لألنواع غير المدرجة، فإن بيانات التجارة غير موجودة 
في الغالب. أما بالنسبة لألنواع المدرجة، فمن المفترض أن 
تلتقط قاعدة بيانات التجارة الخاصة باتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض حجم 
التجارة من خالل المعلومات الخاصة بتراخيص االتفاقية. 

ونظًرا ألن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض ال تفرض تصاريح 

استيراد لألنواع المدرجة في الملحق الثاني، فنادًرا ما 
يمكن التوفيق بين بيانات التصدير وبيانات االستيراد )التي 

تم الحصول عليها من خالل اإلبالغ الطوعي من قِبل 
األطراف(.

غالبًا ما تفتقر الكميات الواردة في تصاريح التصدير إلى 
تخصيص الوحدة، وتختلف عادةً عما يتم شحنه بالفعل. 
وإذا لم تحدد الجمارك كميات الشحنة الفعلية )وفي نفس 
الوحدات( وإذا كانت معلومات الشحنة هذه غير مرتبطة 

بإذن التصدير / االستيراد، فإن البيانات تصبح غير متسقة 
س  للغاية وغير موثوقة، وهذا هو الحال بالفعل. تكّرِ

األبحاث األكاديمية حول التجارة في أي نوع دائًما قسًما 
مطواًل لمناقشة بيانات التجارة ومحاولة العثور على 

مصادر بيانات أفضل / مستقلة للتحقق مما ورد في قاعدة 
بيانات التجارة الخاصة باتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض )مثل 

مؤسسة LEMIS في الواليات المتحدة( ]48[. 

قارن بين هذا النقص في المراقبة وجودة البيانات 
للصناعات المنظمة جيًدا )مثل مكونات الطائرات واألدوية 

الصيدالنية( حيث يمكن تتبع الشحنات من البداية إلى 
النهاية ويكون اإلبالغ والمراقبة شاملين وموثوقين.

 االحتيال وغسل األموال والفساد

ال توجد أي من هذه اآلليات التنظيمية في تجارة األنواع 
المهددة باالنقراض بموجب اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض. ويمكن أن 

يكون االدعاء بأن العينات التي يتم حصادها بشكل غير 
قانوني "تربية أسيرة" أمًرا سهالً مثل وضعها في طلب 

تصريح التصدير. في بعض الحاالت، يكفي معرفة أن الهيئة 
رة تفتقر إلى أي وسيلة / قوة عاملة للتحقق  اإلدارية الُمصّدِ

من هذه االدعاءات، وفي حاالت أخرى قد تتطلب دفع 
رشاوى. في كلتا الحالتين، بمجرد إصدار تصريح التصدير، 
تصبح العناصر "قانونية" ولن يتم استجوابها في أي مرحلة 

من مراحل سلسلة التوريد. وجدت األبحاث التي أجريت 
باستخدام قاعدة بيانات LEMIS في الواليات المتحدة أكثر 
من 5600 قطعة أزياء فاخرة ذات عالمة تجارية َصاَدَرتها 
الجمارك األمريكية بين عامي 2003 و2013، معظمها تم 

تصديرها من إيطاليا وفرنسا وسويسرا. ومع ضبط 61٪ من 

الجزء األكثر إثارة للقلق بشأن االتجار غير المشروع 
باألنواع المهددة باالنقراض ليس فقط الحجم الهائل لهذا 

االتجار، وهذا وحده يشير إلى فشل تنظيمي كبير. في ظل 
النظام الحالي، من السهل بشكل مثير للضحك غسل أموال 

العينات والمنتجات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني 
في سالسل التوريد القانونية. من وجهة نظر تنظيمية، تعتبر 
حالة فريدة من نوعها، وفي الصناعات األخرى ذات السوق 
المنظَّمة والقانونية والسوق غير القانونية، يكون القيام بذلك 
أصعب بكثير بسبب كيفية التحكم في سالسل التوريد. على 

سبيل المثال، في كل من مكونات الطائرات والمستحضرات 
الصيدالنية، يتم استخدام طرق وضع العالمات المعقدة لتتبع 
العناصر أو الُدفعات من المصدر إلى الوجهة. عالوة على 
ذلك، يجب أن يتم تسجيل المنتجين والمستخدمين النهائيين 
واعتمادهم لدى الجهة التنظيمية والوفاء بشروط االمتثال 

الصارمة للبقاء كذلك.
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الهامة. من الواضح أن هناك الكثير من العمل المطلوب 
لتقديم دليل علمي للحصول على نوع مدرج في القائمة، 

ويقع هذا العمل على عاتق الدول التي تقترح مثل هذه 
القائمة والمنظمات غير الحكومية التي تدعمها. لكن واقع 
السلطات العلمية هو أن معظمهم يوظفون مجموعة قليلة 

من األشخاص فقط، حتى في الدول الغنية. وباالقتران مع 
الطبيعة السياسية لعملية اإلدراج، ال ينبغي أن يكون مفاجئًا 

أن األبحاث وجدت أن األنواع تنتظر في المتوسط 12 
عاًما بعد تصنيفها على أنها مهددة من التجارة في القائمة 
الحمراء لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة )IUCN( قبل أن 
تدخل في قائمة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض، وأن األمر قد 
يستغرق ما يصل إلى 24 سنة في بعض الحاالت ]44[.

وفقًا لالتفاقية، يجب على األطراف السماح بالتجارة في 
عينات األنواع المدرجة في الملحق الثاني فقط إذا نصحت 

الهيئة العلمية لدولة التصدير بأن "مثل هذا التصدير لن يكون 
ضاًرا ببقاء هذا النوع" )المادة الرابعة - 2 )أ((. يُشار إليها 

على أنها "نتائج غير سلبية " )NDF(، وهي ضمانة بأن 
صادرات المنتجات من األنواع المدرجة التي تغطيها لم 
تلحق الضرر بالمجموعات البرية أو النظم البيئية ]45[.

ونظًرا ألن السلطة العلمية لكل طرف من أطراف اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض مسؤولة عن صنع النتائج غير السلبية وتحديد 
كيفية القيام بذلك، فإن االتفاقية لم تنتج معايير فنية ُملِزمة 

إلجراء النتائج غير السلبية. وبداًل من ذلك، تم وضع 
إرشادات عامة وغير ُملِزمة خاصة باألنواع من أجل 

صنع أطر النتائج غير السلبية من قِبل األطراف الفردية 
واالتحاد الدولي لحماية الطبيعة ولجان الخبراء. هذا النقص 

في التوجيهات المحددة والمعايير الُملِزمة يؤدي إلى نتائج 
غير سلبية ذات نطاق وجودة مختلفة. إن عدم وجود معايير 
ُملِزمة وغياب تقييم مركزي يعني أن العملية ال بد أن تكون 
معيبة، مما يؤدي إلى اإلفراط في استغالل األنواع المدرجة 
في الملحق الثاني حتى في حالة عدم وجود أي تجارة غير 

مشروعة.

تمتلك اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض آلية "للتحقق" من فعالية النتائج 

غير السلبية األصلية وخطة إدارة األنواع التي يجب 
تطويرها كجزء من عملية النتائج غير السلبية - مراجعات 
أعمال التجارة الهامة ]46[. بسبب نقص التمويل لكل من 
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض والسلطات الوطنية، فإن العدد الفعلي 

لمثل هذه المراجعات ضئيل مقارنة بـ 5800 نوع حيواني 
مدرج. بين عامّي 2010 و2016، من بين 40 نوًعا تم 

اختيارها لمراجعة أعمال التجارة الهامة خالل نفس الفترة، 
تم االنتهاء من حوالي النصف فقط )إما عن طريق إدراج 

األنواع في الملحق األول، أو تنفيذ التوصيات من قِبل 
الدولة أو عن طريق تخفيض فئة االهتمام ( ]47[.

وال تزال المراجعات العشرين األخرى جارية، مما يعني 
أن المخاوف ال تزال قائمة ولم يتم تنفيذ التوصيات المقدمة 

إلى البلد بالكامل )سواء كان ذلك بسبب نقص التمويل أو 
تكتيكات المماطلة(. وبحسب هذا المعدل، ال يمكن أن تكون 

اآللية فعالة أبًدا نظًرا للعدد المتزايد لألنواع المدرجة.

ومما زاد الطين بلة، أن المدخالت األكثر أهمية في جميع 
مقترحات اإلدراج، و النتائج غير السلبية ومراجعات 

أعمال التجارة الهامة، وتحديًدا المستوى الحالي للتجارة في 
أحد األنواع، ال يمكن االعتماد عليها على اإلطالق. بالنسبة 

لألنواع غير المدرجة، فإن بيانات التجارة غير موجودة 
في الغالب. أما بالنسبة لألنواع المدرجة، فمن المفترض أن 
تلتقط قاعدة بيانات التجارة الخاصة باتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض حجم 
التجارة من خالل المعلومات الخاصة بتراخيص االتفاقية. 

ونظًرا ألن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض ال تفرض تصاريح 

استيراد لألنواع المدرجة في الملحق الثاني، فنادًرا ما 
يمكن التوفيق بين بيانات التصدير وبيانات االستيراد )التي 

تم الحصول عليها من خالل اإلبالغ الطوعي من قِبل 
األطراف(.

غالبًا ما تفتقر الكميات الواردة في تصاريح التصدير إلى 
تخصيص الوحدة، وتختلف عادةً عما يتم شحنه بالفعل. 
وإذا لم تحدد الجمارك كميات الشحنة الفعلية )وفي نفس 
الوحدات( وإذا كانت معلومات الشحنة هذه غير مرتبطة 

بإذن التصدير / االستيراد، فإن البيانات تصبح غير متسقة 
س  للغاية وغير موثوقة، وهذا هو الحال بالفعل. تكّرِ

األبحاث األكاديمية حول التجارة في أي نوع دائًما قسًما 
مطواًل لمناقشة بيانات التجارة ومحاولة العثور على 

مصادر بيانات أفضل / مستقلة للتحقق مما ورد في قاعدة 
بيانات التجارة الخاصة باتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض )مثل 

مؤسسة LEMIS في الواليات المتحدة( ]48[. 

قارن بين هذا النقص في المراقبة وجودة البيانات 
للصناعات المنظمة جيًدا )مثل مكونات الطائرات واألدوية 

الصيدالنية( حيث يمكن تتبع الشحنات من البداية إلى 
النهاية ويكون اإلبالغ والمراقبة شاملين وموثوقين.

 االحتيال وغسل األموال والفساد

ال توجد أي من هذه اآلليات التنظيمية في تجارة األنواع 
المهددة باالنقراض بموجب اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض. ويمكن أن 

يكون االدعاء بأن العينات التي يتم حصادها بشكل غير 
قانوني "تربية أسيرة" أمًرا سهالً مثل وضعها في طلب 

تصريح التصدير. في بعض الحاالت، يكفي معرفة أن الهيئة 
رة تفتقر إلى أي وسيلة / قوة عاملة للتحقق  اإلدارية الُمصّدِ

من هذه االدعاءات، وفي حاالت أخرى قد تتطلب دفع 
رشاوى. في كلتا الحالتين، بمجرد إصدار تصريح التصدير، 
تصبح العناصر "قانونية" ولن يتم استجوابها في أي مرحلة 

من مراحل سلسلة التوريد. وجدت األبحاث التي أجريت 
باستخدام قاعدة بيانات LEMIS في الواليات المتحدة أكثر 
من 5600 قطعة أزياء فاخرة ذات عالمة تجارية َصاَدَرتها 
الجمارك األمريكية بين عامي 2003 و2013، معظمها تم 

تصديرها من إيطاليا وفرنسا وسويسرا. ومع ضبط 61٪ من 

الجزء األكثر إثارة للقلق بشأن االتجار غير المشروع 
باألنواع المهددة باالنقراض ليس فقط الحجم الهائل لهذا 

االتجار، وهذا وحده يشير إلى فشل تنظيمي كبير. في ظل 
النظام الحالي، من السهل بشكل مثير للضحك غسل أموال 

العينات والمنتجات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني 
في سالسل التوريد القانونية. من وجهة نظر تنظيمية، تعتبر 
حالة فريدة من نوعها، وفي الصناعات األخرى ذات السوق 
المنظَّمة والقانونية والسوق غير القانونية، يكون القيام بذلك 
أصعب بكثير بسبب كيفية التحكم في سالسل التوريد. على 

سبيل المثال، في كل من مكونات الطائرات والمستحضرات 
الصيدالنية، يتم استخدام طرق وضع العالمات المعقدة لتتبع 
العناصر أو الُدفعات من المصدر إلى الوجهة. عالوة على 
ذلك، يجب أن يتم تسجيل المنتجين والمستخدمين النهائيين 
واعتمادهم لدى الجهة التنظيمية والوفاء بشروط االمتثال 

الصارمة للبقاء كذلك.
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المنتجات الجلدية النادرة المصنوعة من جلد الزواحف، من 
المرجح أن تكون المضبوطات بسبب انتهاكات اتفاقية اتفاقية 

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض. ]49[.

وبالنظر إلى أن المنتجين ال يخضعون ألي متطلبات تسجيل 
أو شهادة في معظم البلدان، ال يمكن تتبع مصدر العينات. يتم 
رة في التصريح فقط.  الحصول على تفاصيل الشركة المصّدِ
وهذا أمر سيء للغاية فيما يتعلق بالتجارة غير المشروعة، 

بل هو أسوأ من منظور األمن البيولوجي. ماذا لو كان تفشي 
جائحة حيوانية المنشأ يأتي مباشرة من التجارة الدولية في 

الحياة البرية المهددة باالنقراض، وليس من "السوق الرطب" 
المحلي؟ كيف يمكننا تتبع مصدر العينات؟

تذهب عيوب نظام التصاريح الحالي إلى أبعد من مجرد 
قضايا وضع العالمات الخاطئة. ال تزال الغالبية العظمى 

من الدول الموقعة تستخدم التصاريح "الورقية"، والتي نعني 
بها أي شكل من أشكال التصاريح التي ال يمكن التحقق منها 

في أي مكان في العالم في الوقت الفعلي. ربما كان هذا 
مقبواًل في عام 1975 لكنه وضع ُمحزن ومؤسف في عام 

2021. ونظًرا ألنه ال يمكن التحقق من صحة التصاريح 
مباشرة، حتى في الجمارك، فمن السهل بشكل مثير للضحك 

إما "إنشاء تصريح خاص بك" باستخدام ماسح ضوئي 
وطابعة ليزر أو تغيير التصاريح أو إعادة استخدامها أو 

"فقدها" عندما يكون ذلك مناسبًا.

 كما أن عدم وجود تصاريح إلكترونية له عواقب وخيمة 
عندما يتعلق األمر باكتشاف الشحنات التي تحتوي على 
عناصر غير قانونية. تستخدم معظم هيئات الجمارك في 
العالم اليوم تقييمات المخاطر المؤتمتة التخاذ قرار بشأن 
عمليات فحص الحاويات والشحن األخرى، ولكن ال يتم 

النظر في المستندات غير اإللكترونية من قِبل هذه األنظمة. 
نتيجة لذلك، عادة ما يتم اكتشاف منتجات الحياة البرية 

غير القانونية فقط بسبب الكشف عن المعلومات السرية أو 
اكتشافها بالصدفة في الشحنات التي تحتوي على عناصر 
أخرى غير قانونية )المخدرات واألسلحة النارية وما إلى 

ذلك(.

نظام القائمة السوداء الحالي في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض يعني أيًضا أن 

عبء اإلثبات عند ُمصادرة المواد يقع على عاتق الجمارك 
ر، على سبيل المثال، في  ر. فإذا ادعى الُمصّدِ وليس الُمصّدِ
أوراقه أن السحالي التي يتم شحنها ليست مدرجة في اتفاقية 

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض، فسيكون األمر متروًكا للجمارك إلثبات أنها 
كذلك وتتطلب تصريح تصدير. وبالنظر إلى تشابه أنواع 

الزواحف )أو األوركيد، أو الشعاب المرجانية، أو األسماك( 
عند النظر إليها بعين غير مدربة، فهذه عقبة أخرى تقف أمام 

موظفي الجمارك العاديين )غير المتخصصين(.

في ضوء العديد من المشكالت التي تعتور اتفاقية االتجار 
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

المبينة أعاله والوضع المأساوي من حيث فقدان التنوع 
البيولوجي وعدم استدامة التجارة في األنواع المهددة 
باالنقراض في ظل األوضاع التنظيمية الحالية، فمن 

الضروري تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض وإنشاء نظام يحمي بشكل 
مناسب األنواع المهددة باالنقراض وفي الوقت نفسه السماح 

باستمرار التجارة.

ومن أجل تصميم مثل هذا النظام، نحتاج إلى البدء من إنشاء 
عناصر أساسية جديدة والتعلم من الصناعات األخرى التي 

لديها أنظمة تنظيمية أفضل مطبَّقة بالفعل. ونظًرا لخطر 
حدوث ضرر جسيم ال يمكن تغييره، لكل من البشر والمحيط 
له استغالل التنوع البيولوجي  الحيوي بشكل عام، والذي يُشّكِ

من أجل التجارة، فإننا نبني إطار اتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض الجديد 
المقترح على المبدأ الوقائي.

 يتم تعريف المبدأ الوقائي على النحو التالي ]50[:

عندما تؤدي األنشطة البشرية إلى ضرر غير مقبول أخالقيًا 
يكون مقبواًل علميًا ولكنه غير مؤكد، يجب اتخاذ إجراءات 
لتجنب هذا الضرر أو الحد منه. يشير الضرر غير المقبول 

أخالقياً إلى األذى الذي يلحق باإلنسان أو البيئة، و:

يهدد حياة اإلنسان أو صحته، أو  •
يكون خطيًرا وفعااًل وال يمكن تغييره، أو  •

يظلم األجيال الحالية أو المستقبلية، أو  •
يحدث دون اعتبار كاٍف لحقوق اإلنسان الخاصة   •

 بالمتضررين.

القسم الرابع

نهج أفضل لتنظيم التجارة
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وطابعة ليزر أو تغيير التصاريح أو إعادة استخدامها أو 

"فقدها" عندما يكون ذلك مناسبًا.

 كما أن عدم وجود تصاريح إلكترونية له عواقب وخيمة 
عندما يتعلق األمر باكتشاف الشحنات التي تحتوي على 
عناصر غير قانونية. تستخدم معظم هيئات الجمارك في 
العالم اليوم تقييمات المخاطر المؤتمتة التخاذ قرار بشأن 
عمليات فحص الحاويات والشحن األخرى، ولكن ال يتم 

النظر في المستندات غير اإللكترونية من قِبل هذه األنظمة. 
نتيجة لذلك، عادة ما يتم اكتشاف منتجات الحياة البرية 

غير القانونية فقط بسبب الكشف عن المعلومات السرية أو 
اكتشافها بالصدفة في الشحنات التي تحتوي على عناصر 
أخرى غير قانونية )المخدرات واألسلحة النارية وما إلى 

ذلك(.

نظام القائمة السوداء الحالي في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض يعني أيًضا أن 

عبء اإلثبات عند ُمصادرة المواد يقع على عاتق الجمارك 
ر، على سبيل المثال، في  ر. فإذا ادعى الُمصّدِ وليس الُمصّدِ
أوراقه أن السحالي التي يتم شحنها ليست مدرجة في اتفاقية 

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض، فسيكون األمر متروًكا للجمارك إلثبات أنها 
كذلك وتتطلب تصريح تصدير. وبالنظر إلى تشابه أنواع 

الزواحف )أو األوركيد، أو الشعاب المرجانية، أو األسماك( 
عند النظر إليها بعين غير مدربة، فهذه عقبة أخرى تقف أمام 

موظفي الجمارك العاديين )غير المتخصصين(.

في ضوء العديد من المشكالت التي تعتور اتفاقية االتجار 
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

المبينة أعاله والوضع المأساوي من حيث فقدان التنوع 
البيولوجي وعدم استدامة التجارة في األنواع المهددة 
باالنقراض في ظل األوضاع التنظيمية الحالية، فمن 

الضروري تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض وإنشاء نظام يحمي بشكل 
مناسب األنواع المهددة باالنقراض وفي الوقت نفسه السماح 

باستمرار التجارة.

ومن أجل تصميم مثل هذا النظام، نحتاج إلى البدء من إنشاء 
عناصر أساسية جديدة والتعلم من الصناعات األخرى التي 

لديها أنظمة تنظيمية أفضل مطبَّقة بالفعل. ونظًرا لخطر 
حدوث ضرر جسيم ال يمكن تغييره، لكل من البشر والمحيط 
له استغالل التنوع البيولوجي  الحيوي بشكل عام، والذي يُشّكِ

من أجل التجارة، فإننا نبني إطار اتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض الجديد 
المقترح على المبدأ الوقائي.

 يتم تعريف المبدأ الوقائي على النحو التالي ]50[:

عندما تؤدي األنشطة البشرية إلى ضرر غير مقبول أخالقيًا 
يكون مقبواًل علميًا ولكنه غير مؤكد، يجب اتخاذ إجراءات 
لتجنب هذا الضرر أو الحد منه. يشير الضرر غير المقبول 

أخالقياً إلى األذى الذي يلحق باإلنسان أو البيئة، و:

يهدد حياة اإلنسان أو صحته، أو  •
يكون خطيًرا وفعااًل وال يمكن تغييره، أو  •

يظلم األجيال الحالية أو المستقبلية، أو  •
يحدث دون اعتبار كاٍف لحقوق اإلنسان الخاصة   •

 بالمتضررين.

القسم الرابع

نهج أفضل لتنظيم التجارة
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27 Nature Needs More Ltd, 2021

التحليل المقدَّم في القسم 2 أعاله، باإلضافة إلى التحليل 
الشامل للوضع العام للتنوع البيولوجي في تقرير المنبر 

الحكومي الدولي لعام 2019 والدور الذي يلعبه االستغالل 
المباشر للتجارة في أزمة االنقراض التي تلوح في األفق، 
يجعل تطبيق المبدأ الوقائي ضرورة ال غنى عنها. وكلما 

طالت مدة تأخيرنا لمثل هذه الخطوة، زاد احتمال أن ينتهي 
بنا المطاف في وضع يصبح فيه الضرر الناتج الذي يلحق 

بالنظم اإليكولوجية والسكان تهديًدا واضًحا وقائًما لحياة 
اإلنسان وصحته ويسبب ضرًرا خطيًرا وفعااًل للبيئة ال يمكن 

تغييره.

تُعدُّ جائحة فيروس كورونا المستجد لعام 2021/2020 مثااًل 
رائعًا على نوع "الضرر غير المقبول أخالقيًا" الذي يمكن أن 

تسببه التجارة في الحياة البرية. فالجائحة حيوانية المنشأ في 
األصل، وهذا هو الحال أيًضا في 75٪ من جميع األمراض 
المعدية الجديدة ]51[. لم يؤد االفتقار إلى تنظيم التجارة إلى 

خلق الظروف المناسبة النتشار الفيروس وتجاوز حاجز 
األنواع والوصول إلى البشر فحسب، بل جعل من المستحيل 
أيًضا تتبع السلسلة والعثور على المضيف األصلي والوسيط. 

وبمجرد أن نحسب التكلفة البشرية واالقتصادية في نهاية 
الجائحة، فإن التكلفة النقدية لتنظيم تجارة األحياء البرية 

بشكل صحيح سوف تتضاءل. يُعدُّ التنظيم الجيد جزًءا مهًما 
من منع حدوث جائحة أخرى، وتطبيق المبدأ الوقائي هو 

الطريقة الوحيدة للتعامل مع المخاطر "المقبولة ولكن غير 
ض  المؤكدة" والتي تكون شديدة الخطورة لدرجة أنها تُعّرِ

حياة الماليين للخطر.

وإذا قبلنا أن الطريقة الوحيدة لتنظيم المخاطر غير المقبولة 
والتي من المحتمل أن تكون كارثية الكامنة في التجارة 

القانونية في األنواع المهددة باالنقراض هي تطبيق المبدأ 
الوقائي، فيمكننا عندئٍذ أن ننظر إلى الصناعات األخرى 
التي تبني نظامها التنظيمي بالفعل على هذا المبدأ للتعلم 

منها. يمكننا التعلم، على وجه التحديد، من تنظيم التجارة 
في األدوية والمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية ومكونات 
 Nature Needs الطائرات والطائرات. نظرت مؤسسة

More في هذه الصناعات والمنظمين الرئيسيين )إدارة 
الغذاء والدواء / الوكالة األوروبية لألدوية والوكالة 

األوروبية للكيماويات وإدارة الطيران الفيدرالية / وكالة 
سالمة الطيران التابعة لالتحاد األوروبي( لتصميم النظام 
الجديد التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض.

ومع ذلك، فإن النظر إلى عوامل النجاح ال يكفي. يجب علينا 
أيًضا فحص اإلخفاقات التنظيمية لتجنب إنشاء نظام إما غير 

مناسب لتحقيق الغرض منه أو يمكن تقويضه بسهولة.

إن تنظيم األنظمة المعقدة ليس مهمة بسيطة وال ينبغي أن 
يكون مفاجئًا أن هناك تاريًخا طوياًل من اإلخفاقات التنظيمية. 

في بعض األحيان تكون هذه اإلخفاقات "حسب التصميم" 
عندما يكون الضغط في مجال الصناعة فعااًل للغاية بحيث 
يمكن تفريغ إطار العمل الذي تم إنشاؤه بسهولة أو تجاوزه 

بشكل إبداعي. معظم اإلخفاقات التنظيمية هي فشل في 
تعديل إطار العمل للواقع المتغير. على سبيل المثال، ال 

بأس بوضع تنظيم صارم للرهون العقارية، إلى أن تخترع 
بعض المؤسسات المالية التزامات الديون المضمونة. ثم فجأة 

يمكن إعادة تجميع شرائح من هذه الرهون العقارية ذات 
ملفات مخاطر مختلفة )بما في ذلك الرهون العقارية عالية 

المخاطر( في التزامات الدين المضمونة وبيعها للمستثمرين 
كأوراق مالية مصنفة من الدرجة األولى. لقد كانت األزمة 

المالية في عام 2008 نتيجة للفشل في تكييف اللوائح 
)والتصنيفات( لهذه المنتجات والمشتقات الجديدة. 

النقطة األولى: يجب أن تتطور األطر التنظيمية مع تطور 
الصناعة / السياق.

الفشل الشائع الثاني هو "االستحواذ التنظيمي"، عندما يتعمق 
م في مجال صناعي ما ويصفه بأنه غير فعَّال. ومأساة  الُمنّظِ

طائرة بوينج 737 ماكس خير مثال على هذا النوع من 
الفشل. نظًرا ألن شهادات نوع الطائرات أصبحت نادرة 

جًدا، فقد كان من غير الضروري أن تحتفظ إدارة الطيران 
الفيدرالية باآلالف من المهندسين الضروريين لمنح هذه 

الشهادات. وبداًل من ذلك، تم انتداب مهندسي شركة بوينج 
إلى إدارة الطيران الفيدرالية عند الحاجة لذلك، مما أدى إلى 
تضارب في المصالح وخطر االستيالء التنظيمي. وقبل فترة 
وجيزة من الحصول على شهادة خاصة بطائرة 737 ماكس، 
تم تغيير عالقات إعداد التقارير لهؤالء المهندسين المنتدبين، 
حيث أنه بموجب النموذج الجديد، استمروا في تقديم التقارير 
إلى مديري شركة بوينج، وليس رؤسائهم في إدارة الطيران 

الفيدرالية. وهذا أكمل االستحواذ التنظيمي وأدى إلى فشل 
إدارة الطيران الفيدرالية في فحص نظام دعم خصائص 

المناورة بشكل صحيح مما تسبب في وقوع الحادثين ]52[.

النقطة الثانية: تجنب االستحواذ التنظيمي من قِبل المجال 
الصناعي، واالبتعاد عن المجال الصناعي نفسه.

يتمثل الفشل الشائع الثالث في إضعاف الجهة المنظمة 
لألموال، أو تقييد عدد موظفيها، أو عدم منح المفتشين 

الصالحيات المطلوبة للقيام بأعمال التنظيم. هذه كلها أمثلة 
م ضعيف غير قادر على فرض االمتثال.  على إنشاء ُمنّظِ

ربما يكون هذا هو النوع األكثر شيوًعا من الفشل التنظيمي 
خالل الثالثين عاًما الماضية وغالبًا ما يكون ميزة "مرغوبة" 

بحيث يمكن رؤية الحكومات وهي تتصرف دون "إزعاج 
غير ضروري" للصناعة.

النقطة الثالثة: إنشاء جهة تنظيمية قوية ذات تدفق 
تمويلي آمن وصالحيات تنفيذ كاملة.

يعتبر تكليف األشخاص المسؤولين عن الجهة التنظيمية الذين 
يمثلون مصالح الصناعة إما من خالل التعيينات التنفيذية أو 

التعيينات في مجالس اإلدارة استراتيجية أخرى إلضعاف 
الجهة التنظيمية من خالل التدخل السياسي.

النقطة الرابعة: عزل التعيينات التنفيذية وتعيينات مجلس 
اإلدارة عن التدخالت السياسية والصناعية.

كان التنظيم الذاتي كلمة شائعة في كل من الصناعة 
والحكومات منذ ظهور الليبرالية الجديدة في منتصف 
الثمانينيات. وقد تم تعزيز ذلك الحقًا من خالل إنشاء 
"مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين"، والتي من 

المفترض أن تمنح أصحاب المصلحة اآلخرين صوتًا في 
التنظيم الذاتي من قِبل الصناعة. بالنسبة ألي شخص على 

دراية بالفشل التنظيمي، ال ينبغي أن يكون مفاجئًا أنه ال 
التنظيم الذاتي وال مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين 

فعالة من الناحية العملية ]53[.

النقطة الخامسة: تجنب التنظيم الذاتي أو مبادرات 
أصحاب المصلحة المتعددين. 

عدم تقديم التقارير في الوقت المناسب هو شكل آخر 
من أشكال الفشل التنظيمي. ويتراوح هذا من عدم توافر 

البيانات / المعلومات ألنه لم يتم جمعها أو جمعها في وقت 
متأخر، أو بسبب رداءة الجودة وغير ذلك. وتُعدُّ قاعدة 

بيانات التجارة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض مثاالً جيًدا على مثل 
هذا النظام. يشمل هذا النوع من اإلخفاق التنظيمي أيًضا 
حماية المعلومات ألسباب مشكوك فيها، مثل "الحساسية 

التجارية" أو "الثقة/عدم الثقة التجارية". وفي حالة تنظيم 
سالسل التوريد التجارية، يجب تحديد الشفافية وتنفيذها، 

 تجنب اإلخفاقات التنظيمية
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27 Nature Needs More Ltd, 2021

التحليل المقدَّم في القسم 2 أعاله، باإلضافة إلى التحليل 
الشامل للوضع العام للتنوع البيولوجي في تقرير المنبر 

الحكومي الدولي لعام 2019 والدور الذي يلعبه االستغالل 
المباشر للتجارة في أزمة االنقراض التي تلوح في األفق، 
يجعل تطبيق المبدأ الوقائي ضرورة ال غنى عنها. وكلما 

طالت مدة تأخيرنا لمثل هذه الخطوة، زاد احتمال أن ينتهي 
بنا المطاف في وضع يصبح فيه الضرر الناتج الذي يلحق 

بالنظم اإليكولوجية والسكان تهديًدا واضًحا وقائًما لحياة 
اإلنسان وصحته ويسبب ضرًرا خطيًرا وفعااًل للبيئة ال يمكن 

تغييره.

تُعدُّ جائحة فيروس كورونا المستجد لعام 2021/2020 مثااًل 
رائعًا على نوع "الضرر غير المقبول أخالقيًا" الذي يمكن أن 

تسببه التجارة في الحياة البرية. فالجائحة حيوانية المنشأ في 
األصل، وهذا هو الحال أيًضا في 75٪ من جميع األمراض 
المعدية الجديدة ]51[. لم يؤد االفتقار إلى تنظيم التجارة إلى 

خلق الظروف المناسبة النتشار الفيروس وتجاوز حاجز 
األنواع والوصول إلى البشر فحسب، بل جعل من المستحيل 
أيًضا تتبع السلسلة والعثور على المضيف األصلي والوسيط. 

وبمجرد أن نحسب التكلفة البشرية واالقتصادية في نهاية 
الجائحة، فإن التكلفة النقدية لتنظيم تجارة األحياء البرية 

بشكل صحيح سوف تتضاءل. يُعدُّ التنظيم الجيد جزًءا مهًما 
من منع حدوث جائحة أخرى، وتطبيق المبدأ الوقائي هو 

الطريقة الوحيدة للتعامل مع المخاطر "المقبولة ولكن غير 
ض  المؤكدة" والتي تكون شديدة الخطورة لدرجة أنها تُعّرِ

حياة الماليين للخطر.

وإذا قبلنا أن الطريقة الوحيدة لتنظيم المخاطر غير المقبولة 
والتي من المحتمل أن تكون كارثية الكامنة في التجارة 

القانونية في األنواع المهددة باالنقراض هي تطبيق المبدأ 
الوقائي، فيمكننا عندئٍذ أن ننظر إلى الصناعات األخرى 
التي تبني نظامها التنظيمي بالفعل على هذا المبدأ للتعلم 

منها. يمكننا التعلم، على وجه التحديد، من تنظيم التجارة 
في األدوية والمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية ومكونات 
 Nature Needs الطائرات والطائرات. نظرت مؤسسة

More في هذه الصناعات والمنظمين الرئيسيين )إدارة 
الغذاء والدواء / الوكالة األوروبية لألدوية والوكالة 

األوروبية للكيماويات وإدارة الطيران الفيدرالية / وكالة 
سالمة الطيران التابعة لالتحاد األوروبي( لتصميم النظام 
الجديد التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض.

ومع ذلك، فإن النظر إلى عوامل النجاح ال يكفي. يجب علينا 
أيًضا فحص اإلخفاقات التنظيمية لتجنب إنشاء نظام إما غير 

مناسب لتحقيق الغرض منه أو يمكن تقويضه بسهولة.

إن تنظيم األنظمة المعقدة ليس مهمة بسيطة وال ينبغي أن 
يكون مفاجئًا أن هناك تاريًخا طوياًل من اإلخفاقات التنظيمية. 

في بعض األحيان تكون هذه اإلخفاقات "حسب التصميم" 
عندما يكون الضغط في مجال الصناعة فعااًل للغاية بحيث 
يمكن تفريغ إطار العمل الذي تم إنشاؤه بسهولة أو تجاوزه 

بشكل إبداعي. معظم اإلخفاقات التنظيمية هي فشل في 
تعديل إطار العمل للواقع المتغير. على سبيل المثال، ال 

بأس بوضع تنظيم صارم للرهون العقارية، إلى أن تخترع 
بعض المؤسسات المالية التزامات الديون المضمونة. ثم فجأة 

يمكن إعادة تجميع شرائح من هذه الرهون العقارية ذات 
ملفات مخاطر مختلفة )بما في ذلك الرهون العقارية عالية 

المخاطر( في التزامات الدين المضمونة وبيعها للمستثمرين 
كأوراق مالية مصنفة من الدرجة األولى. لقد كانت األزمة 

المالية في عام 2008 نتيجة للفشل في تكييف اللوائح 
)والتصنيفات( لهذه المنتجات والمشتقات الجديدة. 

النقطة األولى: يجب أن تتطور األطر التنظيمية مع تطور 
الصناعة / السياق.

الفشل الشائع الثاني هو "االستحواذ التنظيمي"، عندما يتعمق 
م في مجال صناعي ما ويصفه بأنه غير فعَّال. ومأساة  الُمنّظِ

طائرة بوينج 737 ماكس خير مثال على هذا النوع من 
الفشل. نظًرا ألن شهادات نوع الطائرات أصبحت نادرة 

جًدا، فقد كان من غير الضروري أن تحتفظ إدارة الطيران 
الفيدرالية باآلالف من المهندسين الضروريين لمنح هذه 

الشهادات. وبداًل من ذلك، تم انتداب مهندسي شركة بوينج 
إلى إدارة الطيران الفيدرالية عند الحاجة لذلك، مما أدى إلى 
تضارب في المصالح وخطر االستيالء التنظيمي. وقبل فترة 
وجيزة من الحصول على شهادة خاصة بطائرة 737 ماكس، 
تم تغيير عالقات إعداد التقارير لهؤالء المهندسين المنتدبين، 
حيث أنه بموجب النموذج الجديد، استمروا في تقديم التقارير 
إلى مديري شركة بوينج، وليس رؤسائهم في إدارة الطيران 

الفيدرالية. وهذا أكمل االستحواذ التنظيمي وأدى إلى فشل 
إدارة الطيران الفيدرالية في فحص نظام دعم خصائص 

المناورة بشكل صحيح مما تسبب في وقوع الحادثين ]52[.

النقطة الثانية: تجنب االستحواذ التنظيمي من قِبل المجال 
الصناعي، واالبتعاد عن المجال الصناعي نفسه.

يتمثل الفشل الشائع الثالث في إضعاف الجهة المنظمة 
لألموال، أو تقييد عدد موظفيها، أو عدم منح المفتشين 

الصالحيات المطلوبة للقيام بأعمال التنظيم. هذه كلها أمثلة 
م ضعيف غير قادر على فرض االمتثال.  على إنشاء ُمنّظِ

ربما يكون هذا هو النوع األكثر شيوًعا من الفشل التنظيمي 
خالل الثالثين عاًما الماضية وغالبًا ما يكون ميزة "مرغوبة" 

بحيث يمكن رؤية الحكومات وهي تتصرف دون "إزعاج 
غير ضروري" للصناعة.

النقطة الثالثة: إنشاء جهة تنظيمية قوية ذات تدفق 
تمويلي آمن وصالحيات تنفيذ كاملة.

يعتبر تكليف األشخاص المسؤولين عن الجهة التنظيمية الذين 
يمثلون مصالح الصناعة إما من خالل التعيينات التنفيذية أو 

التعيينات في مجالس اإلدارة استراتيجية أخرى إلضعاف 
الجهة التنظيمية من خالل التدخل السياسي.

النقطة الرابعة: عزل التعيينات التنفيذية وتعيينات مجلس 
اإلدارة عن التدخالت السياسية والصناعية.

كان التنظيم الذاتي كلمة شائعة في كل من الصناعة 
والحكومات منذ ظهور الليبرالية الجديدة في منتصف 
الثمانينيات. وقد تم تعزيز ذلك الحقًا من خالل إنشاء 
"مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين"، والتي من 

المفترض أن تمنح أصحاب المصلحة اآلخرين صوتًا في 
التنظيم الذاتي من قِبل الصناعة. بالنسبة ألي شخص على 

دراية بالفشل التنظيمي، ال ينبغي أن يكون مفاجئًا أنه ال 
التنظيم الذاتي وال مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين 

فعالة من الناحية العملية ]53[.

النقطة الخامسة: تجنب التنظيم الذاتي أو مبادرات 
أصحاب المصلحة المتعددين. 

عدم تقديم التقارير في الوقت المناسب هو شكل آخر 
من أشكال الفشل التنظيمي. ويتراوح هذا من عدم توافر 

البيانات / المعلومات ألنه لم يتم جمعها أو جمعها في وقت 
متأخر، أو بسبب رداءة الجودة وغير ذلك. وتُعدُّ قاعدة 

بيانات التجارة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض مثاالً جيًدا على مثل 
هذا النظام. يشمل هذا النوع من اإلخفاق التنظيمي أيًضا 
حماية المعلومات ألسباب مشكوك فيها، مثل "الحساسية 

التجارية" أو "الثقة/عدم الثقة التجارية". وفي حالة تنظيم 
سالسل التوريد التجارية، يجب تحديد الشفافية وتنفيذها، 
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حيث أن معظم الشركات لديها فكرة قليلة عن سالسل 
التوريد الكاملة الخاصة بها )بخالف مورديها المباشرين(.

النقطة السادسة: خلق شفافية جذرية وضمان توافر 
جميع البيانات والمعلومات في الوقت المناسب.

قد تؤدي القواعد التنظيمية سيئة التصميم إلى "االمتثال 
اإلبداعي" أو االمتثال باالسم فقط. ال يمكن دائًما تجنب 

هذا األمر تماًما، حيث ال يستطيع صانعو القواعد عموًما 
توقع جميع اإلجراءات المحتملة لكل من مطبقي القواعد 
ومخالفي القواعد. يجب أن تكون القواعد متسقة وسهلة 

الفهم والتنفيذ واإلنفاذ. وكلما زاد الشك، أصبح من األسهل 
التالعب بالقواعد أو تهميشها. وبالتالي، يجب تعديل 

القواعد عندما يتم الكشف عن سلوك جديد، ويحتاج النظام 
إلى إعادة تصميم إذا أصبح معقًدا للغاية أو فقد االتساق 

الداخلي.

النقطة السابعة: إنشاء مجموعة متسقة من القواعد 
التي يسهل تنفيذها وفرضها. والسماح للقواعد بالتطور.

أخيًرا، أي نظام تنظيمي ال يجبر أي مجال صناعي 
على استيعاب المخاطر ال بُد أن يكون غير فعَّال. اتفاقية 

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض هي المثال الرئيسي لمثل هذا النظام، والصناعة 

في الوقت الحالي ال تهتم وال تحتاج إلى مثل هذه االتفاقية 
بعد الحصول على التصاريح. ومع ذلك، تتم التجارة من 
قِبل الشركات وليس الحكومات. وقد سلَّط انتشار جائحة 

فيروس كوفيد-19 الضوء على كيفية حماية الشركات من 
مخاطر األمن البيولوجي الكامنة في التربية في األسر 

وتجارة الحيوانات الحية. على سبيل المثال، تم إعدام 15 
مليون من حيوان المنك في الدنمارك بسبب تفشي فيروس 

كوفيد-19 في مرافق التربية، ومع ذلك وافقت الحكومة 
على دفع 3 مليارات دوالر أمريكي كتعويض للمزارعين، 

مع عدم وجود متطلبات إضافية على مرافق التربية ]54[.

النقطة الثامنة: تحتاج الشركات إلى استيعاب مخاطر 
عدم االمتثال.

يجب أن يكون واضًحا مما سبق أن اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض في 

صيغتها الحالية تسلط الضوء على معظم هذه اإلخفاقات 
التنظيمية. إنها تعاني من نقص مزمن في التمويل، ولم 

تتم مراجعتها إال مرة واحدة على مدار 45 سنة، والتدخل 
السياسي أمر أساسي في آلية صنع القرار، والشركات ال 

تحتاج إلى استيعاب مخاطر عدم االمتثال، كما أن جمع 
البيانات ال يحدث في الوقت المناسب وليس شاماًل وال 

يتمتع بجودة مفيدة.

يمكننا أن نجادل بأن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض ليست جهة 

تنظيمية، ولكنها مجرد اتفاقية متعددة الجنسيات تُلزم الدول 
الموقعة بإنشاء جهات تنظيمية وطنية فعالة وتنفيذها. لكن 
هذه الحجة تتعارض مع كيفية عمل وضع المعايير الدولية 

في معظم الصناعات. وسواء في حالة حقوق الملكية 
 UNECE( أو قواعد تصميم السيارة )الفكرية )الويبو

WP.29(، فإن الهيئات الوطنية تتبع القواعد التي أنشأتها 
وكاالت وضع المعايير متعددة الجنسيات. لذلك، فإن 

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض هي الهيئة التي تضع القواعد، وبالتالي 
م. بل إنها تحدد  فهي تلعب دور الجهة التنظيمية أو المنّظِ

الهيئات التي يتعين على الحكومات إنشاؤها )الهيئة 
اإلدارية والهيئة العلمية( وأي الهيئات التي ال تحتاج 

الحكومات إلى إنشائها )هيئة اإلنفاذ(.

لمعالجة القضايا الرئيسية والفشل التنظيمي للنموذج الحالي 
التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض، يتألف اإلطار التنظيمي الجديد المقترح 
لالتفاقية من العناصر األساسية التالية:

المبدأ الوقائي )الذي يعني إدراج القوائم البيضاء أو   .1
اإليجابية(.

تدفق تمويل آمن من خالل جعل الشركات تدفع   .2
التنظيم. تكلفة 

نوع واحد، طلب واحد )طلبات اإلدراج المشترك   .3
من قِبل المنتجين والمستوردين(.

هيئة مركزية لوضع المعايير وآلية صنع قرار غير   .4
ُمسيسة.

التنظيم الشامل والمراقبة في الوقت الفعلي لجميع   .5
أشكال التجارة.

دمج نهج إدارة المشاعات وحقوق غير اإلنسان.  .6

تم توضيح أسباب تبني المبدأ الوقائي كعنصر أساسي في 
بداية هذا القسم. وكما تمت مناقشتها سابقًا، فإن استخدام 

المبادئ الوقائية لتنظيم الصناعة ليس باألمر الجديد ويمكننا 
التعلم من تلك الصناعات. واعتماد هذا المبدأ له ثالث نتائج 

رئيسية:

يصبح الوضع االفتراضي ألي نوع هو "عدم   .1 
وجود تجارة"، و

لتمكين التجارة، يجب تقديم طلب والموافقة عليه، و  .2
يقع عبء إثبات االستدامة و "عدم الضرر" على   .3

الشركات.

هذا ال يختلف عن الممارسة القياسية في المستحضرات 
الصيدالنية والطائرات ومكوناتها. فالنظام التنظيمي من 
القائمة السوداء )مع جميع مشكالته التي نوقشت أعاله( 

يتحول إلى القائمة البيضاء )وتسمى أيًضا "القوائم 
اإليجابية" أو "القائمة العكسية"(. كما أن االنتقال إلى 

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض الستخدام المبدأ الوقائي والقوائم 

اإليجابية يفتح الباب أيًضا أمام الصناعة التي تغطي تكلفة 
التنظيم، حيث تحتاج الشركات اآلن إلى تقديم طلبات 

التجارة )التي تتطلب الرسوم(.

وفي اإلطار المقترح، باإلضافة إلى رسوم الطلب، سيتعين 
على الشركات أيًضا دفع رسوم إدراج سنوية مستمرة 

بناًء على قيمة التجارة في أحد األنواع. وسيتم تحديد 
هذه الرسوم مجتمعة بحيث ال تغطي فقط أعمال معالجة 

الطلبات، ولكن أيًضا المراقبة واإلنفاذ )والذي تتم في 
الغالب من قِبل السلطات الوطنية(. ستكون معالجة الطلبات 

احترافية 

اإلطار التنظيمي المقترح
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حيث أن معظم الشركات لديها فكرة قليلة عن سالسل 
التوريد الكاملة الخاصة بها )بخالف مورديها المباشرين(.
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جميع البيانات والمعلومات في الوقت المناسب.

قد تؤدي القواعد التنظيمية سيئة التصميم إلى "االمتثال 
اإلبداعي" أو االمتثال باالسم فقط. ال يمكن دائًما تجنب 

هذا األمر تماًما، حيث ال يستطيع صانعو القواعد عموًما 
توقع جميع اإلجراءات المحتملة لكل من مطبقي القواعد 
ومخالفي القواعد. يجب أن تكون القواعد متسقة وسهلة 

الفهم والتنفيذ واإلنفاذ. وكلما زاد الشك، أصبح من األسهل 
التالعب بالقواعد أو تهميشها. وبالتالي، يجب تعديل 

القواعد عندما يتم الكشف عن سلوك جديد، ويحتاج النظام 
إلى إعادة تصميم إذا أصبح معقًدا للغاية أو فقد االتساق 

الداخلي.

النقطة السابعة: إنشاء مجموعة متسقة من القواعد 
التي يسهل تنفيذها وفرضها. والسماح للقواعد بالتطور.

أخيًرا، أي نظام تنظيمي ال يجبر أي مجال صناعي 
على استيعاب المخاطر ال بُد أن يكون غير فعَّال. اتفاقية 

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض هي المثال الرئيسي لمثل هذا النظام، والصناعة 

في الوقت الحالي ال تهتم وال تحتاج إلى مثل هذه االتفاقية 
بعد الحصول على التصاريح. ومع ذلك، تتم التجارة من 
قِبل الشركات وليس الحكومات. وقد سلَّط انتشار جائحة 

فيروس كوفيد-19 الضوء على كيفية حماية الشركات من 
مخاطر األمن البيولوجي الكامنة في التربية في األسر 

وتجارة الحيوانات الحية. على سبيل المثال، تم إعدام 15 
مليون من حيوان المنك في الدنمارك بسبب تفشي فيروس 

كوفيد-19 في مرافق التربية، ومع ذلك وافقت الحكومة 
على دفع 3 مليارات دوالر أمريكي كتعويض للمزارعين، 

مع عدم وجود متطلبات إضافية على مرافق التربية ]54[.

النقطة الثامنة: تحتاج الشركات إلى استيعاب مخاطر 
عدم االمتثال.

يجب أن يكون واضًحا مما سبق أن اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض في 

صيغتها الحالية تسلط الضوء على معظم هذه اإلخفاقات 
التنظيمية. إنها تعاني من نقص مزمن في التمويل، ولم 

تتم مراجعتها إال مرة واحدة على مدار 45 سنة، والتدخل 
السياسي أمر أساسي في آلية صنع القرار، والشركات ال 

تحتاج إلى استيعاب مخاطر عدم االمتثال، كما أن جمع 
البيانات ال يحدث في الوقت المناسب وليس شاماًل وال 

يتمتع بجودة مفيدة.

يمكننا أن نجادل بأن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض ليست جهة 

تنظيمية، ولكنها مجرد اتفاقية متعددة الجنسيات تُلزم الدول 
الموقعة بإنشاء جهات تنظيمية وطنية فعالة وتنفيذها. لكن 
هذه الحجة تتعارض مع كيفية عمل وضع المعايير الدولية 

في معظم الصناعات. وسواء في حالة حقوق الملكية 
 UNECE( أو قواعد تصميم السيارة )الفكرية )الويبو

WP.29(، فإن الهيئات الوطنية تتبع القواعد التي أنشأتها 
وكاالت وضع المعايير متعددة الجنسيات. لذلك، فإن 

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض هي الهيئة التي تضع القواعد، وبالتالي 
م. بل إنها تحدد  فهي تلعب دور الجهة التنظيمية أو المنّظِ

الهيئات التي يتعين على الحكومات إنشاؤها )الهيئة 
اإلدارية والهيئة العلمية( وأي الهيئات التي ال تحتاج 

الحكومات إلى إنشائها )هيئة اإلنفاذ(.

لمعالجة القضايا الرئيسية والفشل التنظيمي للنموذج الحالي 
التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض، يتألف اإلطار التنظيمي الجديد المقترح 
لالتفاقية من العناصر األساسية التالية:

المبدأ الوقائي )الذي يعني إدراج القوائم البيضاء أو   .1
اإليجابية(.

تدفق تمويل آمن من خالل جعل الشركات تدفع   .2
التنظيم. تكلفة 

نوع واحد، طلب واحد )طلبات اإلدراج المشترك   .3
من قِبل المنتجين والمستوردين(.

هيئة مركزية لوضع المعايير وآلية صنع قرار غير   .4
ُمسيسة.

التنظيم الشامل والمراقبة في الوقت الفعلي لجميع   .5
أشكال التجارة.

دمج نهج إدارة المشاعات وحقوق غير اإلنسان.  .6

تم توضيح أسباب تبني المبدأ الوقائي كعنصر أساسي في 
بداية هذا القسم. وكما تمت مناقشتها سابقًا، فإن استخدام 

المبادئ الوقائية لتنظيم الصناعة ليس باألمر الجديد ويمكننا 
التعلم من تلك الصناعات. واعتماد هذا المبدأ له ثالث نتائج 

رئيسية:

يصبح الوضع االفتراضي ألي نوع هو "عدم   .1 
وجود تجارة"، و

لتمكين التجارة، يجب تقديم طلب والموافقة عليه، و  .2
يقع عبء إثبات االستدامة و "عدم الضرر" على   .3

الشركات.

هذا ال يختلف عن الممارسة القياسية في المستحضرات 
الصيدالنية والطائرات ومكوناتها. فالنظام التنظيمي من 
القائمة السوداء )مع جميع مشكالته التي نوقشت أعاله( 

يتحول إلى القائمة البيضاء )وتسمى أيًضا "القوائم 
اإليجابية" أو "القائمة العكسية"(. كما أن االنتقال إلى 

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض الستخدام المبدأ الوقائي والقوائم 

اإليجابية يفتح الباب أيًضا أمام الصناعة التي تغطي تكلفة 
التنظيم، حيث تحتاج الشركات اآلن إلى تقديم طلبات 

التجارة )التي تتطلب الرسوم(.

وفي اإلطار المقترح، باإلضافة إلى رسوم الطلب، سيتعين 
على الشركات أيًضا دفع رسوم إدراج سنوية مستمرة 

بناًء على قيمة التجارة في أحد األنواع. وسيتم تحديد 
هذه الرسوم مجتمعة بحيث ال تغطي فقط أعمال معالجة 

الطلبات، ولكن أيًضا المراقبة واإلنفاذ )والذي تتم في 
الغالب من قِبل السلطات الوطنية(. ستكون معالجة الطلبات 

احترافية 

اإلطار التنظيمي المقترح
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ومركزية بموجب هذا النموذج، من خالل إنشاء هيئة 
إدراج وتسجيل )CLA) خاصة باتفاقية االتجار الدولي 
باالنقراض.  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
القواعد الخاصة بإدراج  تحدد هيئة اإلدراج والتسجيل 
القواعد. قد  بناًء على تلك  المقترحات  الطلبات، وتُقيِّم 

تكون هيئة اإلدراج والتسجيل كيانًا واحًدا أو مقسًما إلى 
المحتمل  وهيكلها  ويتم وصف وظائفها  إقليمية،  كيانات 

بمزيد من التفصيل في القسم 10. 

للتأكد من أن الطلبات ودفع الرسوم عادلة، ستضطر 
الشركات إلى تقديم طلبات مشتركة. هذا مشابه لما تم 

REACH التابع للوكالة األوروبية  تنفيذه في إطار 
الكيميائية والتعامل مع حقيقة أن هناك عدًدا كبيًرا  للمواد 
من األنواع التي يتم االتجار بها ويشترك في ذلك العديد 

المختلفة. وتقضي  البلدان  العديد من  من الشركات في 
وتضمن  المجاني،  االنتفاع  على  المشتركة  التطبيقات 
ويتقاسمون  معًا  يعملون  والمستوردين  رين  الُمصّدِ أن 

إنشاء عمليات اإلدراج والتسجيل وإنشاء طلبات  تكلفة 
اإلدراج. وهذا يحافظ أيًضا على عدد طلبات اإلدراج 

القضاء على  التحكم فيها عن طريق  التي يمكن  والتسجيل 
االزدواجية.

رين  إن فرض طلبات مشتركة بين المنتجين / الُمصّدِ
يقطع شوًطا طويالً  النهائيين  الُمصنِّعين   / والمستوردين 

الموجودة  القيمة  التفاوتات في استخراج  نحو معالجة 
حاليًا في التجارة. وإذا كانت مقترحات اإلدراج والتسجيل 

فعندئذ ستعاقب  فقط،  رين  الُمصّدِ  / للمنتجين  متروكة 
البلدان الفقيرة والنامية مرة أخرى. وبموجب قاعدة "نوع 

واحد، طلب واحد"، يتعين على الشركات في البلدان 
العبء )وفي جميع االحتماالت  تقاسم  الغنية  المستوردة 

التكاليف(. معظم  تدفع 

ومن خالل تحويل عبء إثبات أن التجارة المقترحة 
ستكون مستدامة ولن تتسبب في "أي ضرر" إلى 

المشتركة، سيتعين  الطلبات  الشركات ومن خالل فرض 
التجارة استيعاب  المشاركة في  الشركات  على جميع 

مخاطر عدم االمتثال. ونظًرا ألن طلبات اإلدراج 
امتثال فيما يتعلق بوضع  آلية  والتسجيل يجب أن تتضمن 

القانونية  العناصر غير  التتبع ومنع غسل   / العالمات 
الشركات تصميم هذه  التوريد، سيتعين على  في سلسلة 

الكاملة. التوريد  وتنفيذها عبر سلسلة  مقدًما  األنظمة 

الجهود  ولمساعدة الشركات في االمتثال والقضاء على 
العالمات والتتبع واإلبالغ  لبناء أنظمة لوضع  المكررة 
إنشاء سلطتين مركزيتين أخريين في  وما شابه، سيتم 

المقترح: اإلطار 

هيئة االمتثال )CCA(، و  •
 .(CMEA( هيئة المراقبة واإلنفاذ  •

يتم تناول األدوار والوظائف الخاصة بهذه الهيئات 
في القسم 10. تساعد هيئة المراقبة واإلنفاذ السلطات 

التجارة الخاصة  الوطنية في مراقبة وإنفاذ أشكال 
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات  باتفاقية االتجار 

المهددة باالنقراض. وتتكون بشكل أساسي من  البرية 
جمع البيانات وإعداد التقارير بشكل شامل وفي الوقت 

للحفاظ على  األدوات واالستراتيجيات  المناسب، وتطوير 
الكيانات  التجارة قانونية وإقامة تعاون عملي وفعال مع 

األخرى المشاركة في مكافحة االتجار غير المشروع 
المعني  المتحدة  األمم  العالمية، ومكتب  الجمارك  )منظمة 

ذلك(. بالمخدرات والجريمة، وغير 

الشامل لسالسل  التنظيم  المسؤولة عن  هيئة االمتثال هي 
الضرورة(  التسجيل )عند  معايير  التوريد. ستضع 

التجارة  وإصدار الشهادات للشركات المشاركة في أشكال 
الخاصة باتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض. وهي إما توفر أو 
المشتقة.  آلية االمتثال لكل نوع والمنتجات  توافق على 

العالمات  الدقيق، ووضع  التقطيع  استخدام  األمثلة  تشمل 
الُدفعات، والتعقب في  الفردية، ووضع العالمات على 
المتعلقة  الشهادات   / التفتيش  الفعلي، وعمليات  الوقت 
تحافظ على  التي  المماثلة  والتدابير  البيولوجي  باألمن 

وآمنة. قانونية ومستدامة  التوريد  سالسل 

المخطط  بموجب  كبيرة  االمتثال بصالحيات  هيئة  تتمتع 
للتنفيذ  قابلة  وتعهدات  تحذيرات  إصدار  يمكنها  المقترح. 

للشركات لعدم االمتثال. وإذا لم تؤد هذه التحذيرات 
الزمني  المرغوبة خالل اإلطار  التغييرات  إلى  والتعهدات 

التجارة في أحد  تعليق  فيمكن لهيئة االمتثال  المحدد، 
التجارية  شطب األنشطة  أيًضا  األنواع مؤقتًا. ويمكنها 

االعتماد  تغيير متطلبات  أو  امتثالها  لة بسبب عدم  المسجَّ
الخاصة بها. تتعاون هيئة االمتثال مع وكاالت االمتثال 

لتأخذ في  تتجاوزها  لديها صالحيات  الوطنية، ولكن 
االعتبار حقيقة أن العديد من الشركات تعمل في أكثر من 

بلد واحد.

ومن المقترح أيًضا أن يتم إثبات اتفاقية االتجار الدولي 
باالنقراض في  المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع 

المستقبل من خالل السماح بإدراج كل من مبادئ إدارة 
البيولوجي وحقوق اإلنسان  المشاعات واعتبارات األمن 

غير اإلنسانية في معايير التسجيل واإلدراج ألنواع 
مختارة. سيؤدي ذلك إلى ملحق 1 جديد، موصوف في 

الخامس. القسم 

في عام 1982 نشر مارتن ديتكوف ورقة تقيم مقترح 
اإلدراج العكسي األسترالي ]56[. تركزت حجته األساسية 

في رفض "التعديالت الرئيسية" التي ستكون مطلوبة 
إلجراءات اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض وعمليات التنفيذ الوطنية حول 
حقيقة أن عدًدا أكبر بكثير من األنواع )قدَّره بنحو 10000( 

يتم االتجار بها بنشاط بدال من إدراجها في قيود التجارة 
)700 نوع في ذلك الوقت( (. كان هذا بالنسبة له يعني زيادة 

التعقيد دون فائدة مباشرة.

وفي حين أقر ديتكوف بأن نهج اإلدراج العكسي من شأنه 
أن يحول عبء إثبات أن الشحنة قانونية من الجمارك إلى 

ر / المستورد، أكد أيًضا أن تطبيق نظام اإلدراج  الُمصّدِ
العكسي لن يكون عمليًا ألنه سيتضمن إدراج أكثر من 

9000 نوع. واليوم، تؤكد اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض أن نموذج 
القائمة السوداء الخاص بها ال يزال عمليًا على الرغم من 

إدراج ما يقرب من 39000 نوع!

كانت حجته األساسية ضد اعتماد اإلدراج العكسي هي أن 
تغيير االتفاقية لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين فعاليتها 
وسيحول مواردها المحدودة من الوقت والمال بعيًدا عن 

هدفها األساسي المتمثل في حماية األنواع. لقد كان يتحدث 
عن الوقت والمال المخصصين لرصد 700 نوع مدرج 
وفعالية حمايتها. وةمع وجود ما يقرب من 39000 نوع 
مدرج اليوم، غيَّر مارتي رأيه، كما يتضح من مراسالته 

معنا:

في عام 1981، قدمت أستراليا مقترًحا لدراسة نموذج 
اإلدراج العكسي إلى المؤتمر الثالث لألطراف في اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض في نيودلهي ]55[. سلَّط المقترح الضوء على 

القلق من أنه بالنسبة للعديد من األنواع لم يكن هناك "مستوى 
كاٍف من المعرفة واإلدارة والتحكم لضمان أن التجارة 

المقترحة لن تهدد بقاء األنواع".

وال يزال الوضع نفسه قائًما اليوم، ولكن على نطاق أوسع 
بكثير. على سبيل المثال، بالنسبة للبانجولين، الذي يعتبر من 

الثدييات األكثر تعرًضا لالتجار على هذا الكوكب، ما زلنا 
ال نمتلك أي معلومات تقريبًا عن أحجام البانجولين وحجم 

التجارة وليس لدينا أي إدارة أو سيطرة على اإلطالق.

باإلضافة إلى ذلك، أقر المقترح األسترالي قبل ثالثة عقود 
بأن استمرار إضافة األنواع إلى الملحقات بموجب نموذج 
اإلدراج المباشر من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات عملية 

هائلة في تحديد الهوية واإلنفاذ في الجمارك، ال سيما بالنظر 
إلى حقيقة أن العديد من األنواع متشابهة جًدا في الشكل 

وليس من السهل تمييزها.

وبينما تم اعتماد المقترح األصلي ألستراليا، فإن الدراسة 
الالحقة لنموذج اإلدراج والتسجيل العكسي لم تُسفر عن مزيد 

من اإلجراءات. يمكن فهم ذلك بناًء على وثيقة كورنيل من 
عام 1982. بالنظر من منظور عام 1982 فقط، لم تكن 
المشكالت التي كانت أستراليا تتوقعها "كبيرة بما يكفي" 

لتبرير اتخاذ أي إجراء.

تاريخ التسجيل واإلدراج العكسي
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ومركزية بموجب هذا النموذج، من خالل إنشاء هيئة 
إدراج وتسجيل )CLA) خاصة باتفاقية االتجار الدولي 
باالنقراض.  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
القواعد الخاصة بإدراج  تحدد هيئة اإلدراج والتسجيل 
القواعد. قد  بناًء على تلك  المقترحات  الطلبات، وتُقيِّم 

تكون هيئة اإلدراج والتسجيل كيانًا واحًدا أو مقسًما إلى 
المحتمل  وهيكلها  ويتم وصف وظائفها  إقليمية،  كيانات 

بمزيد من التفصيل في القسم 10. 

للتأكد من أن الطلبات ودفع الرسوم عادلة، ستضطر 
الشركات إلى تقديم طلبات مشتركة. هذا مشابه لما تم 

REACH التابع للوكالة األوروبية  تنفيذه في إطار 
الكيميائية والتعامل مع حقيقة أن هناك عدًدا كبيًرا  للمواد 
من األنواع التي يتم االتجار بها ويشترك في ذلك العديد 

المختلفة. وتقضي  البلدان  العديد من  من الشركات في 
وتضمن  المجاني،  االنتفاع  على  المشتركة  التطبيقات 
ويتقاسمون  معًا  يعملون  والمستوردين  رين  الُمصّدِ أن 

إنشاء عمليات اإلدراج والتسجيل وإنشاء طلبات  تكلفة 
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القضاء على  التحكم فيها عن طريق  التي يمكن  والتسجيل 
االزدواجية.

رين  إن فرض طلبات مشتركة بين المنتجين / الُمصّدِ
يقطع شوًطا طويالً  النهائيين  الُمصنِّعين   / والمستوردين 

الموجودة  القيمة  التفاوتات في استخراج  نحو معالجة 
حاليًا في التجارة. وإذا كانت مقترحات اإلدراج والتسجيل 

فعندئذ ستعاقب  فقط،  رين  الُمصّدِ  / للمنتجين  متروكة 
البلدان الفقيرة والنامية مرة أخرى. وبموجب قاعدة "نوع 

واحد، طلب واحد"، يتعين على الشركات في البلدان 
العبء )وفي جميع االحتماالت  تقاسم  الغنية  المستوردة 

التكاليف(. معظم  تدفع 

ومن خالل تحويل عبء إثبات أن التجارة المقترحة 
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المقترح: اإلطار 

هيئة االمتثال )CCA(، و  •
 .(CMEA( هيئة المراقبة واإلنفاذ  •

يتم تناول األدوار والوظائف الخاصة بهذه الهيئات 
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الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات  باتفاقية االتجار 
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الخامس. القسم 

في عام 1982 نشر مارتن ديتكوف ورقة تقيم مقترح 
اإلدراج العكسي األسترالي ]56[. تركزت حجته األساسية 
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إلجراءات اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
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يتم االتجار بها بنشاط بدال من إدراجها في قيود التجارة 
)700 نوع في ذلك الوقت( (. كان هذا بالنسبة له يعني زيادة 

التعقيد دون فائدة مباشرة.

وفي حين أقر ديتكوف بأن نهج اإلدراج العكسي من شأنه 
أن يحول عبء إثبات أن الشحنة قانونية من الجمارك إلى 

ر / المستورد، أكد أيًضا أن تطبيق نظام اإلدراج  الُمصّدِ
العكسي لن يكون عمليًا ألنه سيتضمن إدراج أكثر من 

9000 نوع. واليوم، تؤكد اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض أن نموذج 
القائمة السوداء الخاص بها ال يزال عمليًا على الرغم من 

إدراج ما يقرب من 39000 نوع!

كانت حجته األساسية ضد اعتماد اإلدراج العكسي هي أن 
تغيير االتفاقية لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين فعاليتها 
وسيحول مواردها المحدودة من الوقت والمال بعيًدا عن 

هدفها األساسي المتمثل في حماية األنواع. لقد كان يتحدث 
عن الوقت والمال المخصصين لرصد 700 نوع مدرج 
وفعالية حمايتها. وةمع وجود ما يقرب من 39000 نوع 
مدرج اليوم، غيَّر مارتي رأيه، كما يتضح من مراسالته 

معنا:

في عام 1981، قدمت أستراليا مقترًحا لدراسة نموذج 
اإلدراج العكسي إلى المؤتمر الثالث لألطراف في اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض في نيودلهي ]55[. سلَّط المقترح الضوء على 

القلق من أنه بالنسبة للعديد من األنواع لم يكن هناك "مستوى 
كاٍف من المعرفة واإلدارة والتحكم لضمان أن التجارة 

المقترحة لن تهدد بقاء األنواع".

وال يزال الوضع نفسه قائًما اليوم، ولكن على نطاق أوسع 
بكثير. على سبيل المثال، بالنسبة للبانجولين، الذي يعتبر من 

الثدييات األكثر تعرًضا لالتجار على هذا الكوكب، ما زلنا 
ال نمتلك أي معلومات تقريبًا عن أحجام البانجولين وحجم 

التجارة وليس لدينا أي إدارة أو سيطرة على اإلطالق.

باإلضافة إلى ذلك، أقر المقترح األسترالي قبل ثالثة عقود 
بأن استمرار إضافة األنواع إلى الملحقات بموجب نموذج 
اإلدراج المباشر من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات عملية 

هائلة في تحديد الهوية واإلنفاذ في الجمارك، ال سيما بالنظر 
إلى حقيقة أن العديد من األنواع متشابهة جًدا في الشكل 

وليس من السهل تمييزها.

وبينما تم اعتماد المقترح األصلي ألستراليا، فإن الدراسة 
الالحقة لنموذج اإلدراج والتسجيل العكسي لم تُسفر عن مزيد 

من اإلجراءات. يمكن فهم ذلك بناًء على وثيقة كورنيل من 
عام 1982. بالنظر من منظور عام 1982 فقط، لم تكن 
المشكالت التي كانت أستراليا تتوقعها "كبيرة بما يكفي" 

لتبرير اتخاذ أي إجراء.

تاريخ التسجيل واإلدراج العكسي
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الوقائي  للمبدأ  التطبيق األكثر صرامة  الصناعة ذات 
)لالستخدام  الصيدالنية  العقاقير  التنظيم هي صناعة  في 

البشري والبيطري على حد سواء(. ربما تكون إدارة 
الغذاء والدواء )FDA( في الواليات المتحدة ووكالة 

األدوية األوروبية )EMA( في االتحاد األوروبي من 
المجال. ونظًرا  مين في هذا  للمنّظِ المعروفة  أفضل األمثلة 

ألن وكالة األدوية األوروبية هي جهة تنظيمية عالمية، 
التنظيمي  يتعلق باإلطار  فيما  أكثر مالءمة  تقدم مثااًل  فإنها 

الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  المقترح التفاقية 
باالنقراض. وتجدر اإلشارة  المهددة  البرية  والنباتات 

إلى أن طريقة عمل وكالة األدوية األوروبية فريدة ألن 
تشريعات االتحاد األوروبي تتطلب أن تعمل كل دولة 

للقواعد مثل "ممارسات  عضو بنفس إطار العمل الداعم 
التي  الجيدة"  التوزيع  الجيدة" و "ممارسات  التصنيع 

التي ترغب في  المصنِّعة  تنطبق على جميع الشركات 
تسويق أدويتها في االتحاد األوروبي ]57[.  

تعمل وكالة األدوية األوروبية كوكالة علمية المركزية 

التقييم واإلشراف على األدوية  الرئيسية هي  ومسؤوليتها 
تحديًدا،  أكثر  والبيطري. وبشكل  البشري  لالستخدام 

المنظمين  مع  وتعمل  والمراقبة،  التقييم  تنسق عملية  فهي 
الوطنيين في الدول األعضاء الـ 27 في االتحاد األوروبي 

المنطقة االقتصادية األوروبية.  الثالثة في  واألعضاء 
يتكون مجلس إدارتها الذي يتألف من 36 عضًوا من 

ممثلين عن كل من الدول األعضاء البالغ عددها 27 دولة 
المفوضية األوروبية والبرلمان  إلى ممثلين عن  باإلضافة 

المرضى ومنظمات األطباء  األوروبي ومنظمات 
لديها تمثيل في أي  البيطريين. وليس  ومنظمات األطباء 

صناعة من الصناعات ]58[.

العلمي  تقييمها  على  الالمركزية  بتطبيق  الوكالة  تقوم 
لألدوية من خالل العمل عبر شبكة تضم حوالي 4500 

خبير في جميع أنحاء االتحاد األوروبي. ويعمل بها 900 
موظف وتبلغ ميزانيتها السنوية 350 مليون يورو ]59[.

تتلقاها وكالة األدوية األوروبية  التي  الميزانية  ومن 

القسم الخامس

تطبيق المبدأ الوقائي
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والتي تصل إلى 350 مليون يورو في اإليرادات، يأتي 
90٪ منها من رسوم الصناعة. الرسوم كبيرة وتغطي 

الطلبات، واالختالفات في  تقديم  جميع جوانب عملية 
السنوية،  والرسوم  التفتيش،  والتسجيل، وعمليات  اإلدراج 
والمشورة العلمية، إلخ. ]60[. على سبيل المثال، الرسوم 

األساسية لطلب جديد للدواء هي 296،500 يورو 
)356،000 دوالر أمريكي(. وهذا فقط لتركيز واحد 

)جرعة( أو تركيبة صيدالنية )حبوب، سائل، حقن، إلخ( 
من الدواء. كل تركيبة أو تركيز إضافي يتطلب رسوًما 
لتركيبة  المستمرة  السنوية  الرسوم  قيمة  إضافية. وتصل 

واحدة / تركيز واحد إلى 106،300 يورو )128،500 
دوالر أمريكي(. ونظًرا ألن الشركات غالبًا ما تطلب 

مشورة علمية من الوكالة قبل / أثناء عملية تقديم الطلب، 
يتم أيًضا تحديد رسوم الحصول على هذه المشورة. وهي 
تتراوح من 44,400 يورو إلى 89,000 يورو للمشورة 

المتابعة.  العلمية األولية، مع رسوم إضافية لمشورات 
بشكل عام، يبلغ طول جدول الرسوم الشامل 86 صفحة 
والرسالة األساسية للصناعة هي: بغض النظر عن أي 

النهاية. شيء، ستدفع في 

ال تتخذ وكالة األدوية األوروبية قرارات ُملزمة بشأن 
تسويق األدوية التي تُقيِّمها، ويتم اتخاذ هذه القرارات من 

العلمية  التوصيات  بناًء على  المفوضية األوروبية  قِبل 
المقدمة من وكالة األدوية األوروبية. والعتماد أي دواء 

لالستخدام البشري، يتم إجراء تقييم من خالل لجنة 
اللجنة  استنتجت  وإذا  البشري.  لالستخدام  الطبية  المنتجات 
أن جودة وسالمة وفعالية المنتج الطبي قد تم إثباتها بشكل 
كاٍف من قِبل الشركة التي قدمت الطلب، فإنها تتبنى رأيًا 

إيجابيًا. يتم إرسال هذا إلى المفوضية األوروبية ليتم 
تحويله إلى ترخيص تسويق صالح لجميع دول االتحاد 

األوروبي. واللجنة ُملزمة بموجب الالئحة باتخاذ قرار في 
غضون 210 يوًما ]61[.

يقع عبء اإلثبات بالكامل على عاتق شركات األدوية 
التجارب  المنتجات ويجرون  الذين يصممون  وشركائها 

التي تفرضها وكالة  العملية  يتماشى مع  بما  السريرية 
األدوية األوروبية من خالل إجراءات التشغيل القياسية 

]62[. تتلقى وكالة األدوية األوروبية حوالي 100 طلب 
للتقييم األولي كل عام.

التفتيش  والسلطة إلجراء عمليات  التفويض  الوكالة  وتمتلك 
التطوير  الجيدة في  للممارسات  االمتثال  للتحقق من 

السريري والتصنيع والتوزيع ومراقبة سالمة األدوية. 

البيانات المستمرة حول سالمة األدوية  كما تقوم بجمع 
المشتبه  الجانبية  اآلثار  إدخال جميع  بالفعل. يجب  المعتمدة 
قِبل المرضى والمتخصصين  بها التي تم اإلبالغ عنها من 

في الرعاية الصحية في EudraVigilance، وهو 
نظام معلومات تديره وكالة األدوية األوروبية. تتم مراقبة 

هذه البيانات باستمرار من قِبل وكالة األدوية األوروبية 
والدول األعضاء من أجل تحديد معلومات السالمة 

الجديدة واتخاذ اإلجراءات العالجية إذا لزم األمر ]63[.

في حين أن ما ورد أعاله هو مجرد ملخص مكثف للغاية لكيفية 
تنظيم وكالة األدوية األوروبية لألدوية في االتحاد األوروبي، 

فإن أهم شيء يجب مراعاته في كيفية عمل وكالة األدوية 
األوروبية فيما يتعلق بتحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض هو أن حجم 
التجارة كبير أيًضا وعدد األدوية التي تشرف عليها وكالة 

األدوية األوروبية هو نظام ضخم من حيث الحجم أكبر من عدد 
األنواع الُمدرجة حاليًا بواسطة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض )500000 

مقابل 38700(. وهذا يعني أنها وكالة صالحة وإطار عمل 
تنظيمي يجب التعلم منه.

وتجدر اإلشارة إلى مدى كثافة العمالة في تقييم األدوية، حيث 
يوجد لدى وكالة األدوية األوروبية 600 موظف في أمانتها 

وتعتمد على 4500 خبير في الدول األعضاء لتقييم 117 
طلبًا )في 2019(، رفضت 41 منها ]64[! في حين أن 

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض لديها أيًضا شبكة من الخبراء يمكنها االعتماد عليها، 

فلن يكون لديها حاليًا المقياس الالزم لمعالجة مئات الطلبات 
المحتملة للتجارة التي قد تتلقاها عند التغيير إلى نهج القائمة 

البيضاء. وهذا يعني أنه يجب وضع خطة انتقالية.

وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن 90٪ من إيرادات وكالة األدوية 
األوروبية تأتي من رسوم الصناعة، مما يخلق تدفقًا ماليًا آمنًا 
ومستقاًل عن الميزانيات الحكومية وأولويات الناخبين. يمكن 

القول هنا إن صناعة األدوية مربحة للغاية، لذا يمكنها "تحمل" 
عبء تنظيمي مرتفع. ومع ذلك، الحظ البرلمان األوروبي أن 
"التجارة في األنواع المهددة باالنقراض هي واحدة من أكثر 

أنواع التجارة المربحة في العالم" ]65[. فمعظم المنتجات 
المشتقة من األنواع المهددة باالنقراض هي سلع فاخرة بسبب 

ندرتها ومكانتها العالية، كما أن قطاع الرفاهية مربح للغاية 
.]46[

عند النظر في الميزانيات واألولويات الحكومية مقارنة باتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض، فإن السلطات الوطنية لتنظيم األدوية في الدول 
األعضاء في االتحاد األوروبي تتمتع بموارد أفضل بكثير 

من السلطات العلمية التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض، لذلك يجب جمع المزيد من 

التمويل بشكل مركزي في حالة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض. سومن المحتمل 
أيًضا أنه سيكون من المفيد وجود محاور إقليمية لهيئة اإلدراج 
والتسجيل المقترحة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض، للحفاظ على نطاق يمكن 
إدارته وتسهيل الوصول إلى السلطات الوطنية والخبراء 

اإلقليميين بشكل أفضل.

في هذه المقارنة، ال يمكن التقليل من الدور الذي تقوم به 
التشريعات الداعمة والمواءمة بين قواعد ولوائح االتحاد 

األوروبي األخرى في الحفاظ على أمن وسالمة سوق األدوية. 
ويجب على المصنِّعين والموزعين االلتزام بالمعايير المشتركة، 
حتى لو لم يكونوا موجودين في االتحاد األوروبي. وتتطلب هذه 
المخططات شهادة الشركات المصنِّعة وتمكين عمليات التفتيش 

لضمان االمتثال المستمر. وهذا يخلق إطاًرا تنظيميًا شامالً 
بدرجة عالية من الشفافية.

بإيجاز: توجد أطر تنظيمية قابلة للتطبيق وواسعة النطاق 
تستند إلى القائمة البيضاء للوصول إلى األسواق ويمكن 

أن توفر مدخالت مفيدة في تصميم إطار عمل جديد التفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض. يمكن تمويل مثل هذه األطر إلى حد كبير من قِبل 
أي مجال صناعي وبصورة منفصلة ومستقلة عنه..

ويساعد دمج أحدث أنظمة جمع البيانات والمعلومات في 
المراقبة واإلنفاذ والحفاظ على ثقة الجمهور.

 ماذا يعني هذا بالنسبة التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض )CITES(؟
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والتي تصل إلى 350 مليون يورو في اإليرادات، يأتي 
90٪ منها من رسوم الصناعة. الرسوم كبيرة وتغطي 

الطلبات، واالختالفات في  تقديم  جميع جوانب عملية 
السنوية،  والرسوم  التفتيش،  والتسجيل، وعمليات  اإلدراج 
والمشورة العلمية، إلخ. ]60[. على سبيل المثال، الرسوم 

األساسية لطلب جديد للدواء هي 296،500 يورو 
)356،000 دوالر أمريكي(. وهذا فقط لتركيز واحد 

)جرعة( أو تركيبة صيدالنية )حبوب، سائل، حقن، إلخ( 
من الدواء. كل تركيبة أو تركيز إضافي يتطلب رسوًما 
لتركيبة  المستمرة  السنوية  الرسوم  قيمة  إضافية. وتصل 

واحدة / تركيز واحد إلى 106،300 يورو )128،500 
دوالر أمريكي(. ونظًرا ألن الشركات غالبًا ما تطلب 

مشورة علمية من الوكالة قبل / أثناء عملية تقديم الطلب، 
يتم أيًضا تحديد رسوم الحصول على هذه المشورة. وهي 
تتراوح من 44,400 يورو إلى 89,000 يورو للمشورة 

المتابعة.  العلمية األولية، مع رسوم إضافية لمشورات 
بشكل عام، يبلغ طول جدول الرسوم الشامل 86 صفحة 
والرسالة األساسية للصناعة هي: بغض النظر عن أي 

النهاية. شيء، ستدفع في 

ال تتخذ وكالة األدوية األوروبية قرارات ُملزمة بشأن 
تسويق األدوية التي تُقيِّمها، ويتم اتخاذ هذه القرارات من 

العلمية  التوصيات  بناًء على  المفوضية األوروبية  قِبل 
المقدمة من وكالة األدوية األوروبية. والعتماد أي دواء 

لالستخدام البشري، يتم إجراء تقييم من خالل لجنة 
اللجنة  استنتجت  وإذا  البشري.  لالستخدام  الطبية  المنتجات 
أن جودة وسالمة وفعالية المنتج الطبي قد تم إثباتها بشكل 
كاٍف من قِبل الشركة التي قدمت الطلب، فإنها تتبنى رأيًا 

إيجابيًا. يتم إرسال هذا إلى المفوضية األوروبية ليتم 
تحويله إلى ترخيص تسويق صالح لجميع دول االتحاد 

األوروبي. واللجنة ُملزمة بموجب الالئحة باتخاذ قرار في 
غضون 210 يوًما ]61[.

يقع عبء اإلثبات بالكامل على عاتق شركات األدوية 
التجارب  المنتجات ويجرون  الذين يصممون  وشركائها 

التي تفرضها وكالة  العملية  يتماشى مع  بما  السريرية 
األدوية األوروبية من خالل إجراءات التشغيل القياسية 

]62[. تتلقى وكالة األدوية األوروبية حوالي 100 طلب 
للتقييم األولي كل عام.

التفتيش  والسلطة إلجراء عمليات  التفويض  الوكالة  وتمتلك 
التطوير  الجيدة في  للممارسات  االمتثال  للتحقق من 

السريري والتصنيع والتوزيع ومراقبة سالمة األدوية. 

البيانات المستمرة حول سالمة األدوية  كما تقوم بجمع 
المشتبه  الجانبية  اآلثار  إدخال جميع  بالفعل. يجب  المعتمدة 
قِبل المرضى والمتخصصين  بها التي تم اإلبالغ عنها من 

في الرعاية الصحية في EudraVigilance، وهو 
نظام معلومات تديره وكالة األدوية األوروبية. تتم مراقبة 

هذه البيانات باستمرار من قِبل وكالة األدوية األوروبية 
والدول األعضاء من أجل تحديد معلومات السالمة 

الجديدة واتخاذ اإلجراءات العالجية إذا لزم األمر ]63[.

في حين أن ما ورد أعاله هو مجرد ملخص مكثف للغاية لكيفية 
تنظيم وكالة األدوية األوروبية لألدوية في االتحاد األوروبي، 

فإن أهم شيء يجب مراعاته في كيفية عمل وكالة األدوية 
األوروبية فيما يتعلق بتحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض هو أن حجم 
التجارة كبير أيًضا وعدد األدوية التي تشرف عليها وكالة 

األدوية األوروبية هو نظام ضخم من حيث الحجم أكبر من عدد 
األنواع الُمدرجة حاليًا بواسطة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض )500000 

مقابل 38700(. وهذا يعني أنها وكالة صالحة وإطار عمل 
تنظيمي يجب التعلم منه.

وتجدر اإلشارة إلى مدى كثافة العمالة في تقييم األدوية، حيث 
يوجد لدى وكالة األدوية األوروبية 600 موظف في أمانتها 

وتعتمد على 4500 خبير في الدول األعضاء لتقييم 117 
طلبًا )في 2019(، رفضت 41 منها ]64[! في حين أن 

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض لديها أيًضا شبكة من الخبراء يمكنها االعتماد عليها، 

فلن يكون لديها حاليًا المقياس الالزم لمعالجة مئات الطلبات 
المحتملة للتجارة التي قد تتلقاها عند التغيير إلى نهج القائمة 

البيضاء. وهذا يعني أنه يجب وضع خطة انتقالية.

وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن 90٪ من إيرادات وكالة األدوية 
األوروبية تأتي من رسوم الصناعة، مما يخلق تدفقًا ماليًا آمنًا 
ومستقاًل عن الميزانيات الحكومية وأولويات الناخبين. يمكن 

القول هنا إن صناعة األدوية مربحة للغاية، لذا يمكنها "تحمل" 
عبء تنظيمي مرتفع. ومع ذلك، الحظ البرلمان األوروبي أن 
"التجارة في األنواع المهددة باالنقراض هي واحدة من أكثر 

أنواع التجارة المربحة في العالم" ]65[. فمعظم المنتجات 
المشتقة من األنواع المهددة باالنقراض هي سلع فاخرة بسبب 

ندرتها ومكانتها العالية، كما أن قطاع الرفاهية مربح للغاية 
.]46[

عند النظر في الميزانيات واألولويات الحكومية مقارنة باتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض، فإن السلطات الوطنية لتنظيم األدوية في الدول 
األعضاء في االتحاد األوروبي تتمتع بموارد أفضل بكثير 

من السلطات العلمية التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض، لذلك يجب جمع المزيد من 

التمويل بشكل مركزي في حالة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض. سومن المحتمل 
أيًضا أنه سيكون من المفيد وجود محاور إقليمية لهيئة اإلدراج 
والتسجيل المقترحة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض، للحفاظ على نطاق يمكن 
إدارته وتسهيل الوصول إلى السلطات الوطنية والخبراء 

اإلقليميين بشكل أفضل.

في هذه المقارنة، ال يمكن التقليل من الدور الذي تقوم به 
التشريعات الداعمة والمواءمة بين قواعد ولوائح االتحاد 

األوروبي األخرى في الحفاظ على أمن وسالمة سوق األدوية. 
ويجب على المصنِّعين والموزعين االلتزام بالمعايير المشتركة، 
حتى لو لم يكونوا موجودين في االتحاد األوروبي. وتتطلب هذه 
المخططات شهادة الشركات المصنِّعة وتمكين عمليات التفتيش 

لضمان االمتثال المستمر. وهذا يخلق إطاًرا تنظيميًا شامالً 
بدرجة عالية من الشفافية.

بإيجاز: توجد أطر تنظيمية قابلة للتطبيق وواسعة النطاق 
تستند إلى القائمة البيضاء للوصول إلى األسواق ويمكن 

أن توفر مدخالت مفيدة في تصميم إطار عمل جديد التفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض. يمكن تمويل مثل هذه األطر إلى حد كبير من قِبل 
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 ماذا يعني هذا بالنسبة التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض )CITES(؟
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كما هو موضح في القسم الرابع، فإن حجر الزاوية 
الدولي  الجديد التفاقية االتجار  التنظيمي  النظام  في 

باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
والتي  الجديد(،  الثاني  )الملحق  اإليجابية  القوائم  سيكون 
التالي. ومع ذلك، لن  سيتم وصفها بالتفصيل في القسم 

يؤدي االنتقال إلى القائمة البيضاء إال إلى حل جزء 
الحالي. ولن  التنظيمي  باإلطار  المتعلقة  المشكالت  من 

الوطنية"  "السيادة  لـ  العنصر األساسي  لتغيير  يفعل شيئًا 
اتباع نهج إدارة المشاعات  الناشئة في  وسيتجاهل الرغبة 
وحماية بعض األنواع على أساس اعتبارات غير حقوق 

اإلنسان )والتي تشمل مسائل األخالق والوعي(.

لذلك يُقترح السماح بمراعاة هذه االعتبارات من خالل 
إنشاء "ملحق أول جديد" لألنواع التي تتمتع بأعلى 

مستوى من الحماية. وعلى عكس األنواع غير المدرجة 

الثاني(، والتي ال  القائمة اإليجابية )الملحق الجديد  في 
يمكن االتجار بها عبر الحدود الدولية، يقدم هذا الملحق 
الجديد خيارات للحماية الكاملة من أي شكل من أشكال 

والعلمي(، في جميع  التعليمي  التجاري )وحتى  االستغالل 
الموقعة. الدول 

وهذا يعني أن الحماية في هذه الحالة تمتد إلى ما هو أبعد 
المحلية. يمكن  التجارة بل وتتجاوز تنظيم األسواق  من 
أن تغطي جميع جوانب "حقوق" الملكية الخاصة على 

عدد محدد من األنواع، وبالتالي حظر التربية في األسر 
والحصاد والزراعة والصيد والتجارة واالحتجاز في 

األسر واالستخدام في البحث الطبي والعلمي والتجارة في 
البيضاء  القائمة  أي منتجات مشتقة. وعلى عكس نموذج 

الجديد نموذج  الملحق األول  للتجارة، يستخدم  الجديد 
التي  القائمة السوداء  القائمة السوداء. ونظًرا للحجج ضد 

باإلضافة إلى ذلك، يجتمع أصحاب المصلحة معًا لمراجعة 
النتائج المرتبطة بالتجارة في هذا الدواء مرة واحدة فقط كل 

ثالث سنوات. تمت جدولة االتجاهات بشأن اآلثار الجانبية 
السلبية للدواء ومعدالت الوفيات. هناك مؤشرات واضحة 
على أن التجارة في هذا الدواء ليست آمنة للبشر، ولكن 

النتيجة الوحيدة هي طلب ثالث سنوات أخرى من البحث، 
قبل أن يتم اتخاذ قرار بوقف بيع الدواء، وهذا تنصل من 

المسؤولية وتأخير في حل المشكلة.

أضف إلى ذلك، هناك 39000 دواء معروض للبيع )وهناك 
ما يقرب من 39000 نوع من األنواع المهددة باالنقراض 

مدرجة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض للقيود التجارية).

هل سيترك المجتمع حياة البشر تُعامل بهذه الطريقة؟ هل 
سوف نمنح صناعة األدوية قدرة غير مقيَّدة للتجارة )أو 

ربما فرض بعض القيود على التجارة( إلى أن - بعد عقود 
من البحث الذي أظهر أن الدواء غير آمن للبشر - نصفق 
بارتياح عندما نحصل أخيًرا على اتفاق بشأن حظر تجارة 

هذا الدواء؟ )كان هذا هو رد الفعل في الغرفة عندما تم 
إدراج البنجولين في الملحق 1 من اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض في 
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مرة أخرى، أطرح السؤال، هل سنكون على استعداد للتنازل 
عن سالمة الناس وحياتهم بهذه الطريقة؟ ال، بالطبع لن 

نفعل ذلك، ألنها ستكون طريقة سخيفة، أليس كذلك؟ لكننا 
نقبل هذا النظام في التجارة في األنواع المهددة باالنقراض.

في حين يتعين على صناعة األدوية تطبيق المبدأ الوقائي، 
ودفع تكلفة سنوات من البحث مقدًما، إلظهار أن الدواء 

آمن لالستهالك البشري، على النقيض من ذلك، فإن الوضع 
االفتراضي في الحياة البرية والنباتات المهددة باالنقراض 

في العالم هو تجارة غير محدودة أوالً حتى يتم إثبات أن لها 
عواقب وخيمة على بقاء النوع. بحلول ذلك الوقت، غالبًا ما 

يكون قد فات األوان.

تخيل أننا نعيش في عالم حيث ال يتعين على شركة أدوية 
- عندما تنتج دواء جديًدا - اختبار هذا الدواء في المختبر، 
وال تحتاج إلى إجراء تجارب بشرية وال تحتاج إلى موافقة 
تنظيمية. يتم ببساطة تطوير دواء جديد وتصنيعه ثم بيعه 

بشكل قانوني.

وبمجرد وصول الدواء إلى السوق، يكون له بعض اآلثار 
الجانبية والعواقب الوخيمة. يجب على المجموعات المعنية 

باآلثار السلبية لهذا الدواء الجديد على حياة اإلنسان أن 
تجمع معًا التمويل، من المانحين، إلجراء بحث إلظهار أن 
مخاوفهم صحيحة. كل عام، على مدار سنوات عديدة، يتم 
جمع البيانات من جميع مناطق العالم لتسليط الضوء على 

اآلثار الجانبية السلبية للدواء. وهذا يشمل عدد الوفيات 
المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالدواء.

كمية األبحاث التي يتم إجراؤها تعتمد بشكل كبير على 
أموال المانحين. وفي حين أن الباحثين يفضلون التحقيق 

في تأثير الدواء على جميع أنواع األشخاص الذين 
يستخدمونه، مثل الرجال والنساء واألطفال والمراهقين 
وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين 
يعانون من مشكالت في الصحة النفسية، فإنهم يعلمون 
أن المتبرعين لديهم األفضلية لتمويل مجموعات معينة 
يشعرون بأنها تحمل المزيد من التعاطف تجاه األطفال 

والنساء الحوامل على سبيل المثال. من الصعب الحصول 
على تمويل للمجموعات التي تعاني الجهات المانحة 

للتواصل عاطفيًا معها.    

وعندما تقدم هذه األطراف المعنية النتائج التي توصلت 
إليها بشأن اآلثار السلبية للدواء، يتم تحديهم لتقديم أدلة 
عديدة لدعم مخاوفهم، ومع ذلك فإن شركة األدوية ليست 

ُملزمة بنفس المعايير لتقديم الدليل أن الدواء آمن.

تخيَّل كذلك أن النظام الذي يراقب تجارة وتوزيع هذا الدواء 
)وجميع األدوية( والذي من المفترض أن يبقي األدوية غير 

القانونية والمزيفة خارج السوق القانونية هو نظام ورقي 
قديم ال يتكامل مع الجمارك ويحتوي باستمرار على ثغرات 

كبيرة يستخدمها المهربون.

فرضية

القسم السادس

الملحق األول الجديد - ال لالستغالل 
التجاري
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والتي  الجديد(،  الثاني  )الملحق  اإليجابية  القوائم  سيكون 
التالي. ومع ذلك، لن  سيتم وصفها بالتفصيل في القسم 

يؤدي االنتقال إلى القائمة البيضاء إال إلى حل جزء 
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لذلك يُقترح السماح بمراعاة هذه االعتبارات من خالل 
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والعلمي(، في جميع  التعليمي  التجاري )وحتى  االستغالل 
الموقعة. الدول 

وهذا يعني أن الحماية في هذه الحالة تمتد إلى ما هو أبعد 
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الجديد نموذج  الملحق األول  للتجارة، يستخدم  الجديد 
التي  القائمة السوداء  القائمة السوداء. ونظًرا للحجج ضد 

باإلضافة إلى ذلك، يجتمع أصحاب المصلحة معًا لمراجعة 
النتائج المرتبطة بالتجارة في هذا الدواء مرة واحدة فقط كل 
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حددناها في القسم الثالث، يجب أن يكون عدد األنواع في 
الملحق صغيًرا جًدا. هذا 

ونظًرا ألن نظام الحماية هذا سيكون مثيًرا للجدل في البداية، 
يجب أن يكون كل من معايير اإلدراج ومستوى الحماية 

المقدم مرنًا نسبيًا ويُسمح له بالتطور بما يتماشى مع تحول 
الرأي العام. لذلك، يجب مراجعة معايير اإلدراج وتعديلها 

بانتظام، وهو ما ينبغي النص عليه في المواد الجديدة 
لالتفاقية. في الحالة األولى، قد تتضمن معايير اإلدراج 

الفئات الثالث المختلفة الموضحة أدناه.

نقوم بتضمين بعض األمثلة لألنواع التي قد يتم منحها 
الحماية ضمن هذه الفئات ألغراض التوضيح فقط. والهدف 

من ذلك هو إظهار مرونة عمليات اإلدراج والحماية التي 
يمكن تقديمها، وليس استباق الصياغة الفعلية لمعايير 

اإلدراج.
الثانية التي يمكن اعتبارها في قوائم الملحق األول  الفئة 
يُنظر  التي  الثقافية لألنواع  الجديد ستعتمد على األهمية 
إليها على أنها تتمتع بمثل هذا الوضع المميز في العديد 

من البلدان أو معظمها. ومن األمثلة على ذلك األسود 
والنسور، التي تميل إلى أن يكون لها أهمية ثقافية على 

مدى فترات تاريخية طويلة وعبر العديد من البلدان 
الثقافية مرتبطة بوضعهم  األهمية  تكون  قد  والثقافات. 
الثقافية وصلتهم  وأهميتهم  الديني،  الرمزي، ووضعهم 

النفوذ. أو  بالسلطة 

من المحتمل أن تتداخل هذه الفئة مع فئة حقوق غير 
اإلنسان لقوائم التسجيل واإلدراج، وال ينبغي اعتبار 

يتمثل االختالف في فئة حقوق غير  الطلبات متناقضة. 
اإلنسان في أن الهدف األساسي هنا ليس القضاء على 

احتجاز الحيوانات في األسر، ولكن الحفاظ على األنواع 
البرية.

المحتمل  البرية، من  العينات  الطلب على  وللقضاء على 
أن تحظر قوائم اإلدراج والتسجيل تحت فئة األهمية 
تشمل  التي  التجارية  األنشطة  العالمية جميع  الثقافية 

ذلك وقف  المشتقة. وسيشمل  والمنتجات  الحية  الحيوانات 
الغنائم، والتربية في األسر، وتجارة الحيوانات  صيد 
األليفة في حالة األسود، وكذلك االحتفاظ باألسود في 

تجارية. لتحقيق مكاسب  األسر 

بالنسبة للنسور، فإن مثل هذا اإلدراج يتطلب من جميع 
الدول الموقعة أن تجعل قتل النسور غير قانوني في 

التهديدات  المناسبة من  الحماية  المحلي وأن تضع  القانون 
الثانوية، مثل مبيدات اآلفات.

وكما هو الحال بالنسبة لفئة حقوق غير اإلنسان، يجب 
المتبقية، والتي  الحية  البرية  تدابير حماية لألنواع  وضع 

ال يوجد منها سوى عدد قليل مثل األسود.

المشتقة، ألي غرض، بما في ذلك أي شكل من أشكال 
للحد  بذلك  القيام  الموقعة. يجب  البلدان  المحلية في  التجارة 

التجارة غير المشروعة واالحتفاظ غير المشروع  من 
باألنواع المدرجة. قد يشمل أيًضا تقييد استخدام هذه 

األنواع في اإلعالنات، عن طريق حظر الصور التي 
تشير إلى أن الحيوان محتجز أو يتصرف مثل حيوان 

أليف.

قد يشمل أيًضا حماية جميع / بعض مواطن هذه األنواع، 
بغض النظر عن مكان تواجدها. وهذا بدوره يعني أن 

المحمية واعتبارات ملكية /  المناطق  إنشاء هذه  تكاليف 
حقوق األراضي هي جزء من عملية اإلدراج، وكالهما 

أدناه. مناقشتهما  سيتم 

الفئة األولى االعتراف بحقوق غير اإلنسان  ستغطي 
الممنوحة ألحد األنواع، وفي حالة الحيوانات، من 

المرجح أن يكون ذلك مقترنًا بمراعاة المشاعر و / أو 
الناجم عن األسر. العاطفي  الضيق 

من المحتمل أن تشمل األمثلة على األنواع التي تم 
بالرئيسيات  الفئة األولى االحتفاظ  مراعاتها ضمن هذه 

والفيلة والدالفين في األسر، بما في ذلك حدائق الحيوان 
الترفيهية  )المتنزهات  الترفيه  وأماكن  والخاصة  العامة 

والسيرك(. وهذا يعني أنه سيتعين على جميع الدول 
الموقعة أن تمرر تشريعات محلية لحظر االحتفاظ بهذه 

األنواع في األسر، مع ترتيبات انتقالية للحيوانات التي يتم 
حاليًا.   بها  االحتفاظ 

كما أنه سيحظر أي تجارة في مثل هذه األنواع ومنتجاتها 

فئة غير حقوق اإلنسان
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حددناها في القسم الثالث، يجب أن يكون عدد األنواع في 
الملحق صغيًرا جًدا. هذا 

ونظًرا ألن نظام الحماية هذا سيكون مثيًرا للجدل في البداية، 
يجب أن يكون كل من معايير اإلدراج ومستوى الحماية 

المقدم مرنًا نسبيًا ويُسمح له بالتطور بما يتماشى مع تحول 
الرأي العام. لذلك، يجب مراجعة معايير اإلدراج وتعديلها 

بانتظام، وهو ما ينبغي النص عليه في المواد الجديدة 
لالتفاقية. في الحالة األولى، قد تتضمن معايير اإلدراج 

الفئات الثالث المختلفة الموضحة أدناه.

نقوم بتضمين بعض األمثلة لألنواع التي قد يتم منحها 
الحماية ضمن هذه الفئات ألغراض التوضيح فقط. والهدف 

من ذلك هو إظهار مرونة عمليات اإلدراج والحماية التي 
يمكن تقديمها، وليس استباق الصياغة الفعلية لمعايير 

اإلدراج.
الثانية التي يمكن اعتبارها في قوائم الملحق األول  الفئة 
يُنظر  التي  الثقافية لألنواع  الجديد ستعتمد على األهمية 
إليها على أنها تتمتع بمثل هذا الوضع المميز في العديد 

من البلدان أو معظمها. ومن األمثلة على ذلك األسود 
والنسور، التي تميل إلى أن يكون لها أهمية ثقافية على 

مدى فترات تاريخية طويلة وعبر العديد من البلدان 
الثقافية مرتبطة بوضعهم  األهمية  تكون  قد  والثقافات. 
الثقافية وصلتهم  وأهميتهم  الديني،  الرمزي، ووضعهم 

النفوذ. أو  بالسلطة 

من المحتمل أن تتداخل هذه الفئة مع فئة حقوق غير 
اإلنسان لقوائم التسجيل واإلدراج، وال ينبغي اعتبار 

يتمثل االختالف في فئة حقوق غير  الطلبات متناقضة. 
اإلنسان في أن الهدف األساسي هنا ليس القضاء على 

احتجاز الحيوانات في األسر، ولكن الحفاظ على األنواع 
البرية.

المحتمل  البرية، من  العينات  الطلب على  وللقضاء على 
أن تحظر قوائم اإلدراج والتسجيل تحت فئة األهمية 
تشمل  التي  التجارية  األنشطة  العالمية جميع  الثقافية 

ذلك وقف  المشتقة. وسيشمل  والمنتجات  الحية  الحيوانات 
الغنائم، والتربية في األسر، وتجارة الحيوانات  صيد 
األليفة في حالة األسود، وكذلك االحتفاظ باألسود في 

تجارية. لتحقيق مكاسب  األسر 

بالنسبة للنسور، فإن مثل هذا اإلدراج يتطلب من جميع 
الدول الموقعة أن تجعل قتل النسور غير قانوني في 

التهديدات  المناسبة من  الحماية  المحلي وأن تضع  القانون 
الثانوية، مثل مبيدات اآلفات.

وكما هو الحال بالنسبة لفئة حقوق غير اإلنسان، يجب 
المتبقية، والتي  الحية  البرية  تدابير حماية لألنواع  وضع 

ال يوجد منها سوى عدد قليل مثل األسود.

المشتقة، ألي غرض، بما في ذلك أي شكل من أشكال 
للحد  بذلك  القيام  الموقعة. يجب  البلدان  المحلية في  التجارة 

التجارة غير المشروعة واالحتفاظ غير المشروع  من 
باألنواع المدرجة. قد يشمل أيًضا تقييد استخدام هذه 

األنواع في اإلعالنات، عن طريق حظر الصور التي 
تشير إلى أن الحيوان محتجز أو يتصرف مثل حيوان 

أليف.

قد يشمل أيًضا حماية جميع / بعض مواطن هذه األنواع، 
بغض النظر عن مكان تواجدها. وهذا بدوره يعني أن 

المحمية واعتبارات ملكية /  المناطق  إنشاء هذه  تكاليف 
حقوق األراضي هي جزء من عملية اإلدراج، وكالهما 

أدناه. مناقشتهما  سيتم 

الفئة األولى االعتراف بحقوق غير اإلنسان  ستغطي 
الممنوحة ألحد األنواع، وفي حالة الحيوانات، من 

المرجح أن يكون ذلك مقترنًا بمراعاة المشاعر و / أو 
الناجم عن األسر. العاطفي  الضيق 

من المحتمل أن تشمل األمثلة على األنواع التي تم 
بالرئيسيات  الفئة األولى االحتفاظ  مراعاتها ضمن هذه 

والفيلة والدالفين في األسر، بما في ذلك حدائق الحيوان 
الترفيهية  )المتنزهات  الترفيه  وأماكن  والخاصة  العامة 

والسيرك(. وهذا يعني أنه سيتعين على جميع الدول 
الموقعة أن تمرر تشريعات محلية لحظر االحتفاظ بهذه 

األنواع في األسر، مع ترتيبات انتقالية للحيوانات التي يتم 
حاليًا.   بها  االحتفاظ 

كما أنه سيحظر أي تجارة في مثل هذه األنواع ومنتجاتها 

فئة غير حقوق اإلنسان

 فئة األهمية الثقافية العالمية

38Nature Needs More Ltd, 2021

Modernising CITES.indd   38-39 8/19/2021   4:19:49 PM



)CITES( تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

القسم السادس: الملحق األول الجديد - ال لالستغالل التجاري

40Nature Needs More Ltd, 2021

)CITES( تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

القسم السادس: الملحق األول الجديد - ال لالستغالل التجاري

41 Nature Needs More Ltd, 2021

أما الفئة الثالثة فستنظر في اإلدراج على أساس مخاطر 
األمن البيولوجي غير المقبولة خاصة في ضوء األوبئة 
أنواع  تكون  أن  المحتمل  المنشأ. من  المستقبلية حيوانية 

الرئيسيين  المرشحين  حاليًا هي  الخفافيش  من  معينة 
SARS- إلدراجها في القائمة، نظًرا ألن فيروس

COVID-2 نشأ على األرجح من الخفافيش. إن الفرق 
بين عدم الموافقة على إدراج أو تسجيل في الملحق الثاني 
الجديد ألنواع على أسس مخاطر األمن البيولوجي وإدراج 

األنواع ضمن فئة األمن البيولوجي في الملحق األول 
الجديد هو أن هذا األخير يمكنه أيًضا حظر أي تجارة 

محلية أو االحتفاظ بالحيوانات في األسر.

المتعلقة  البيولوجي جميع األنشطة  قد ال تحظر فئة األمن 
باألنواع، بل قد تستمر في السماح بتربية الحيوانات 

ألغراض البحث الطبي والعلمي في ظل ظروف خاضعة 
لرقابة صارمة بما يتماشى مع اعتبارات مخاطر األمن 

البيولوجي.

قد تشمل هذه الفئة أيًضا حماية المواطن ووقف / تغيير 
لتقليل مخاطر  المواطن  البشري على هذه هذه  التعدي 

التفاعل البشري مع األنواع. وستتم مناقشة إدارة 
هذه  مثل  بتمكين  المتعلقة  التمويل  المشاعات ومسائل 

أدناه. القيود 

قد يكون من المفيد أيًضا توسيع فئة األمن البيولوجي 

لتكون قادرة على فرض شروط على تربية أو صيد 
للتجارة من خالل اإلدراج أو التسجيل  الحيوانات المعتمدة 

في الملحق الثاني. على سبيل المثال، يمكن أن يفرض 
اإلدراج أو التسجيل المتزامن في الملحق األول والثاني 
البيولوجي على  المنك شروًطا صارمة لألمن  لحيوانات 
جميع عمليات التربية في األسر نظًرا ألن حيوان المنك 

ينتمي إلى نفس عائلة القوارض، وهي حيوانات يتم 
التنفسي  الجهاز  أمراض  لدراسة  المختبرات  اختيارها في 

البشر.  لدى  وعالجها 

أعدمت الدنمارك جميع حيوانات المنك في المزارع 
البالغ عددها 15 مليون حيوان أثناء جائحة كوفيد-19 

الحكومة  التربية، وتدفع  الفيروس في مرافق  بسبب تفشي 
الدنماركية للمزارعين 3 مليارات دوالر كتعويض عن 
قتل الحيوانات ]66[. هذا يعادل 535 دوالًرا أمريكيًا 
لكل شخص بالغ وطفل في الدنمارك، وهو مبلغ كبير 
يتم صرفه دون أي طلب مصاحب لتغيير الممارسات 

الزراعية.

الحيوانية  التنفسي  الجهاز  أمراض  تفشي  إلى  وبالنظر 
 SARS, MERS,( المنشأ الجديدة الشائعة اآلن

المنطقي تطبيق  SARS-COVID-2(، سيكون من 
البيولوجية على جميع  البيولوجي واألخطار  أحكام األمن 
التربية لألنواع المعرضة لإلصابة بهذه األمراض  مرافق 

ونقلها.

نظًرا ألن الملحق األول الجديد يستخدم نهج إدارة 
التمويل و "التعدي" على السيادة  المشاعات، فإن مشكالت 

بقبول  يتعلق  فيما  المشكالت  العديد من  الوطنية ستطرح 
اإلدراج تحت أي فئة من الفئات. وهذا يعني أنه سيتعين 
وضع نظام يخفف من هاتين المشكلتين إلى حد ما، مع 

الحفاظ على خيار تقديم مثل هذه الحماية واسعة النطاق 
ألنواع مختارة.

لتوضيح كيفية عمل ذلك، ضع في اعتبارك أن مجرد 
وجود الغوريال الجبلية اآلن فقط في أوغندا ورواندا 

البلدان  الديمقراطية ال يعني أن هذه  الكونغو  وجمهورية 
يجب أن تتحمل تكاليف حماية موطنها إذا كان ذلك 
جزًءا من اإلدراج في الملحق األول الجديد. سيكون 

بأنواع الحيوانات  الدولي  األمر متروًكا التفاقية االتجار 
باالنقراض إلنشاء وتمويل خطة  المهددة  البرية  والنباتات 

حماية وإدارة لمثل هذا النوع.

الوحيدة إلنشاء  الطريقة  الحاالت، ستتطلب  في بعض 
الملحق  قوائم  بموجب  الطبيعية  للموائل  مناسبة  حماية 
األول الجديدة إنشاء مناطق محمية جديدة أو موسعة، 

مع كل العواقب المرتبطة باألشخاص الذين يعيشون في 
/ حول المنطقة. في مثل هذه الحاالت، يجب أن تُمنح 

البلدان المضيفة شرط اختيار عدم المشاركة أو فترات 
طويلة. انتقالية 

ونظًرا ألن الملحق األول الجديد يستند إلى القائمة 
الممنوحة مباشرة  الحماية  تمويل  يمكن  السوداء، فال 
من رسوم الصناعة. الخيارات هنا هي إما استخدام 

المساهمات الحكومية أو األموال الخيرية أو تحويل بعض 
الثاني  الملحق  لقوائم  يتم جمعها من الصناعة  التي  الرسوم 

الجديد.

قد يكون الخيار األفضل هو استخدام "حقوق الصور" 
لتمويل جميع قوائم الملحق األول الجديد - تُستخدم صور 
األنواع األيقونية على نطاق واسع في اإلعالنات واألفالم 

والتلفزيون، وقد يشمل منح هذه األنواع حقوقًا غير 
بالمثل. وهذا بدوره  إنسانية منحها حقوق ملكية فكرية 
سيؤدي إلى فرض رسوم الترخيص الستخدام صور 

األنواع في األنشطة التجارية. هذا نظام شائع االستخدام 
الرياضة. بالفعل مع نجوم 

وقد تم بالفعل تنفيذ فكرة حقوق الصورة كمبادرة تطوعية 
لصناعة اإلعالنات في شكل صندوق حصة األسد ]67[. 

يمكن أن توفر هذه المبادرة نموذًجا لالستخدام الشامل 
لـ "حقوق الصورة ‘’ لتمويل عمليات االستحواذ على 
الجديدة  المحمية  للمناطق  واسع  نطاق  الممتلكات على 

إذا لزم األمر، ويمكن أيًضا استخدامها لدفع دخل 
استفادة  للتأكد من  المحيطة  المناطق  للسكان في  أساسي 

.]68[ كذلك  المحلية  المجتمعات 
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أما الفئة الثالثة فستنظر في اإلدراج على أساس مخاطر 
األمن البيولوجي غير المقبولة خاصة في ضوء األوبئة 
أنواع  تكون  أن  المحتمل  المنشأ. من  المستقبلية حيوانية 

الرئيسيين  المرشحين  حاليًا هي  الخفافيش  من  معينة 
SARS- إلدراجها في القائمة، نظًرا ألن فيروس

COVID-2 نشأ على األرجح من الخفافيش. إن الفرق 
بين عدم الموافقة على إدراج أو تسجيل في الملحق الثاني 
الجديد ألنواع على أسس مخاطر األمن البيولوجي وإدراج 

األنواع ضمن فئة األمن البيولوجي في الملحق األول 
الجديد هو أن هذا األخير يمكنه أيًضا حظر أي تجارة 

محلية أو االحتفاظ بالحيوانات في األسر.

المتعلقة  البيولوجي جميع األنشطة  قد ال تحظر فئة األمن 
باألنواع، بل قد تستمر في السماح بتربية الحيوانات 

ألغراض البحث الطبي والعلمي في ظل ظروف خاضعة 
لرقابة صارمة بما يتماشى مع اعتبارات مخاطر األمن 

البيولوجي.

قد تشمل هذه الفئة أيًضا حماية المواطن ووقف / تغيير 
لتقليل مخاطر  المواطن  البشري على هذه هذه  التعدي 

التفاعل البشري مع األنواع. وستتم مناقشة إدارة 
هذه  مثل  بتمكين  المتعلقة  التمويل  المشاعات ومسائل 

أدناه. القيود 

قد يكون من المفيد أيًضا توسيع فئة األمن البيولوجي 

لتكون قادرة على فرض شروط على تربية أو صيد 
للتجارة من خالل اإلدراج أو التسجيل  الحيوانات المعتمدة 

في الملحق الثاني. على سبيل المثال، يمكن أن يفرض 
اإلدراج أو التسجيل المتزامن في الملحق األول والثاني 
البيولوجي على  المنك شروًطا صارمة لألمن  لحيوانات 
جميع عمليات التربية في األسر نظًرا ألن حيوان المنك 

ينتمي إلى نفس عائلة القوارض، وهي حيوانات يتم 
التنفسي  الجهاز  أمراض  لدراسة  المختبرات  اختيارها في 

البشر.  لدى  وعالجها 

أعدمت الدنمارك جميع حيوانات المنك في المزارع 
البالغ عددها 15 مليون حيوان أثناء جائحة كوفيد-19 

الحكومة  التربية، وتدفع  الفيروس في مرافق  بسبب تفشي 
الدنماركية للمزارعين 3 مليارات دوالر كتعويض عن 
قتل الحيوانات ]66[. هذا يعادل 535 دوالًرا أمريكيًا 
لكل شخص بالغ وطفل في الدنمارك، وهو مبلغ كبير 
يتم صرفه دون أي طلب مصاحب لتغيير الممارسات 

الزراعية.

الحيوانية  التنفسي  الجهاز  أمراض  تفشي  إلى  وبالنظر 
 SARS, MERS,( المنشأ الجديدة الشائعة اآلن

المنطقي تطبيق  SARS-COVID-2(، سيكون من 
البيولوجية على جميع  البيولوجي واألخطار  أحكام األمن 
التربية لألنواع المعرضة لإلصابة بهذه األمراض  مرافق 

ونقلها.

نظًرا ألن الملحق األول الجديد يستخدم نهج إدارة 
التمويل و "التعدي" على السيادة  المشاعات، فإن مشكالت 

بقبول  يتعلق  فيما  المشكالت  العديد من  الوطنية ستطرح 
اإلدراج تحت أي فئة من الفئات. وهذا يعني أنه سيتعين 
وضع نظام يخفف من هاتين المشكلتين إلى حد ما، مع 

الحفاظ على خيار تقديم مثل هذه الحماية واسعة النطاق 
ألنواع مختارة.

لتوضيح كيفية عمل ذلك، ضع في اعتبارك أن مجرد 
وجود الغوريال الجبلية اآلن فقط في أوغندا ورواندا 

البلدان  الديمقراطية ال يعني أن هذه  الكونغو  وجمهورية 
يجب أن تتحمل تكاليف حماية موطنها إذا كان ذلك 
جزًءا من اإلدراج في الملحق األول الجديد. سيكون 

بأنواع الحيوانات  الدولي  األمر متروًكا التفاقية االتجار 
باالنقراض إلنشاء وتمويل خطة  المهددة  البرية  والنباتات 

حماية وإدارة لمثل هذا النوع.

الوحيدة إلنشاء  الحاالت، ستتطلب الطريقة  في بعض 
الملحق  قوائم  بموجب  الطبيعية  للموائل  مناسبة  حماية 
األول الجديدة إنشاء مناطق محمية جديدة أو موسعة، 

مع كل العواقب المرتبطة باألشخاص الذين يعيشون في 
/ حول المنطقة. في مثل هذه الحاالت، يجب أن تُمنح 

البلدان المضيفة شرط اختيار عدم المشاركة أو فترات 
طويلة. انتقالية 

ونظًرا ألن الملحق األول الجديد يستند إلى القائمة 
الممنوحة مباشرة  الحماية  تمويل  يمكن  السوداء، فال 
من رسوم الصناعة. الخيارات هنا هي إما استخدام 

المساهمات الحكومية أو األموال الخيرية أو تحويل بعض 
الثاني  الملحق  لقوائم  يتم جمعها من الصناعة  التي  الرسوم 

الجديد.

قد يكون الخيار األفضل هو استخدام "حقوق الصور" 
لتمويل جميع قوائم الملحق األول الجديد - تُستخدم صور 
األنواع األيقونية على نطاق واسع في اإلعالنات واألفالم 

والتلفزيون، وقد يشمل منح هذه األنواع حقوقًا غير 
بالمثل. وهذا بدوره  إنسانية منحها حقوق ملكية فكرية 
سيؤدي إلى فرض رسوم الترخيص الستخدام صور 

األنواع في األنشطة التجارية. هذا نظام شائع االستخدام 
الرياضة. بالفعل مع نجوم 

وقد تم بالفعل تنفيذ فكرة حقوق الصورة كمبادرة تطوعية 
لصناعة اإلعالنات في شكل صندوق حصة األسد ]67[. 

يمكن أن توفر هذه المبادرة نموذًجا لالستخدام الشامل 
لـ "حقوق الصورة ‘’ لتمويل عمليات االستحواذ على 
الجديدة  المحمية  للمناطق  واسع  نطاق  الممتلكات على 

إذا لزم األمر، ويمكن أيًضا استخدامها لدفع دخل 
استفادة  للتأكد من  المحيطة  المناطق  للسكان في  أساسي 

.]68[ كذلك  المحلية  المجتمعات 
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على عكس اإلدراج في قوائم الملحق الثاني الجديدة التي 
قِبل الشركات، يمكن تقديم طلبات اإلدراج  يتم تقديمها من 

في الملحق األول الجديد من قِبل كل من الحكومات 
المنظمات غير  يعطي  الحكومية. وهذا  والمنظمات غير 
الحكومية دوًرا أكثر وضوًحا في اتفاقية االتجار الدولي 

باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
الجديدة، بما يتجاوز صفة المراقب الممنوحة لها في ظل 
الحكومية غالبًا  المنظمات غير  الحالي. ونظًرا ألن  النظام 
ما تمثل كالً من المصلحة العامة واآلراء العامة المتطورة 
في وقت مبكر قبل الحكومات، فإن تضمينها بهذه الطريقة 

المقترح. الجديد  الملحق األول  يبدو مناسبًا بسبب طبيعة 

ومن أجل فصل تقييم مقترحات اإلدراج في الملحق األول 
المختلفة بموجب  للتجارة"  الجديد عن طلبات "اإلدراج 
إنشاء لجنة منفصلة لوضع  الجديد، يجب  الثاني  الملحق 

اللجنة  العروض. وهذه  الطلبات وتقييم  تقديم  معايير 
لن تتكون من علماء األحياء وعلماء البيئة، ولكن من 

المهارات والخبرات.  خبراء لديهم مجموعة واسعة من 
المحامين  المحتمل أن تشمل  المثال، من  على سبيل 
الثقافة  وخبراء  األنثروبولوجيا  وعلماء  والمؤرخين 

والدين والميثولوجيا وخبراء االقتراع وخبراء في علم 
البيطريين وخبراء في األمراض  نفس الحيوان واألطباء 

المنشأ. الحيوانية 

التقييم  اللجنة وعملية  اإلدراج ولحماية  معايير  إلنشاء 
الخاصة  المكتسبة  المصالح  قِبل  من االستيالء عليها من 

)الذين سيتعين عليهم أن يكون لهم رأي كجزء من 
الرأي  التقييم(، سيكون من الضروري استطالع  عملية 
العام بنشاط حول مقترحات اإلدراج هذه. سيكون من 
الضروري أيًضا إجراء جميع جلسات االستماع علنًا 
لتجنب  الوثائق، وخلق "شفافية جذرية"  ونشر جميع 
ادعاءات التحيز أو تضارب المصالح أو اإلمبريالية 

الثقافية وما إلى ذلك.

إن عملية اإلدراج تحت فئة حقوق غير اإلنسان وفئة 
الصامتة". على  لعنة "األغلبية  تعاني من  الثقافية  األهمية 

سبيل المثال، قد تكون المصالح الخاصة مثل حدائق 
الحيوان وأماكن الترفيه صريحة جًدا في الدفاع عن إبقاء 

هذه الحيوانات في األسر، ولكن الجمهور، على الرغم 
من رغبته في رؤيتهم في حدائق الحيوان أو المتنزهات 
منفتح على معاناتهم ومستعد  الواقع  في  فهو  الترفيهية، 

إلبداء رد فعل إذا أتيحت له الفرصة. أصبح هذا واضًحا 

في حالة الفيلم الوثائقي "Blackfish" وما نتج عنه 
من رد فعل شعبي عنيف ضد االحتفاظ بحيتان األوركا 

."Sea World" ]69[ بواسطة شركة

نحن في مؤسسة Nature Needs More لسنا 
المقترحات  قائمة  تنظيم  لكيفية  الدقيقة  الطبيعة  في  خبراء 

لنا االعتبار  بالنسبة  الجديد األول.  الملحق  لهذا  والتقييمات 
الرئيسي هو فتح الباب أمام حماية واسعة النطاق على 
للحيوانات واالعتبارات  اإلنسانية  الحقوق غير  أساس 

الثقافية. فإذا اختفت األسود من البرية، ألننا لم نتمكن من 
االتفاق على عمل ذي مغزى وحماية المواطن المتبقية، 
الجماعية لألسود  التربية  البشر؟ هل  فكيف ستبدو حماقة 
للترفيه وتجارة الحيوانات األليفة والصيد هو  في األسر 
حقًا أفضل استخدام لواحد من أكثر األنواع شهرة على 

الكوكب؟ هذا 

يبدو أنه حتى حكومة جنوب إفريقيا، التي كانت حتى 
اآلن من أشد المؤيدين لصناعات تربية األسود والصيد، 
أدركت أن دعم هذه الممارسات والترويج لها ال يتوافق 

البيئية  للسياحة  األوسع كوجهة  التجارية  مع عالمتها 
  .]70[

الملحق الثاني الجديد يطبق نموذج القائمة البيضاء لتجارة 
النباتات والحيوانات البرية. ويستند إلى المبدأ الوقائي 

ويتطلب إثباتًا مسبقًا الستدامة التجارة المقترحة إلى جانب 
إدارة تفصيلية لألنواع وخطة إلدارة المخاطر. وعلى عكس 

النموذج الحالي لإلدراج في الملحق الثاني، فإن هذا نهج 
تنظيمي أكثر صرامة يضع عبء اإلثبات على أولئك الذين 

يربحون من التجارة.

تعمل عملية اإلدراج في الملحق الثاني الحالية إلى حد 
كبير على أساس "لتتم عملية اإلدراج ونأمل في تحقيق 
أفضل النتائج". تنتج الهيئة العلمية الوطنية النتائج غير 

السلبية )النتائج غير السلبية، التي ال يوجد لها معيار ُملزم 
سواء للنطاق أو الجودة ]71[(، وتحدد حصص الشراء أو 

التجارة، وبالتالي يمكن للشركات التجارة في األنواع مع 
عدم وجود إشراف أو وجود حد أدنى من اإلشراف )بخالف 

التقدم بطلب للحصول على تصاريح التصدير(. نادًرا ما 
تتحقق اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض مما إذا كان يتم اتباع خطة إدارة 
األنواع وكيفية اتباعها وإلى أي درجة تقّوِض أي تجارة 

غير مشروعة استدامة التجارة القانونية المعتمدة. كما أنها 
ال تقوم بشكل مستقل بفحص وإعادة فحص ما إذا كانت 

أرقام المخزون المزعومة تحمل أي تشابه مع الواقع، حيث 
إن بيانات أعداد األنواع ومستويات الشراء الفعلية لمعظم 

األنواع غير موجودة ببساطة ]72[. بصورة عامة، ال توجد 
أموال جديدة متاحة لرصد التجارة وأخذ العينات العلمية، 
ويبدو أن النهج األكثر شيوًعا هو االعتماد على "التنظيم 

الذاتي" من قِبل الصناعة.

من الناحية النظرية، يجب أن توفر عملية النتائج غير 
لة  السلبية الحالية جميع المعلومات إلنتاج خطة إدارة مفصَّ

 طلبات اإلدراج والتقييم
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على عكس اإلدراج في قوائم الملحق الثاني الجديدة التي 
قِبل الشركات، يمكن تقديم طلبات اإلدراج  يتم تقديمها من 

في الملحق األول الجديد من قِبل كل من الحكومات 
المنظمات غير  يعطي  الحكومية. وهذا  والمنظمات غير 
الحكومية دوًرا أكثر وضوًحا في اتفاقية االتجار الدولي 

باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
الجديدة، بما يتجاوز صفة المراقب الممنوحة لها في ظل 
الحكومية غالبًا  المنظمات غير  الحالي. ونظًرا ألن  النظام 
ما تمثل كالً من المصلحة العامة واآلراء العامة المتطورة 
في وقت مبكر قبل الحكومات، فإن تضمينها بهذه الطريقة 

المقترح. الجديد  الملحق األول  يبدو مناسبًا بسبب طبيعة 

ومن أجل فصل تقييم مقترحات اإلدراج في الملحق األول 
المختلفة بموجب  للتجارة"  الجديد عن طلبات "اإلدراج 
إنشاء لجنة منفصلة لوضع  الجديد، يجب  الثاني  الملحق 

اللجنة  العروض. وهذه  الطلبات وتقييم  تقديم  معايير 
لن تتكون من علماء األحياء وعلماء البيئة، ولكن من 

المهارات والخبرات.  خبراء لديهم مجموعة واسعة من 
المحامين  المحتمل أن تشمل  المثال، من  على سبيل 
الثقافة  وخبراء  األنثروبولوجيا  وعلماء  والمؤرخين 

والدين والميثولوجيا وخبراء االقتراع وخبراء في علم 
البيطريين وخبراء في األمراض  نفس الحيوان واألطباء 

المنشأ. الحيوانية 

التقييم  اللجنة وعملية  اإلدراج ولحماية  معايير  إلنشاء 
الخاصة  المكتسبة  المصالح  قِبل  من االستيالء عليها من 

)الذين سيتعين عليهم أن يكون لهم رأي كجزء من 
الرأي  التقييم(، سيكون من الضروري استطالع  عملية 
العام بنشاط حول مقترحات اإلدراج هذه. سيكون من 
الضروري أيًضا إجراء جميع جلسات االستماع علنًا 
لتجنب  الوثائق، وخلق "شفافية جذرية"  ونشر جميع 
ادعاءات التحيز أو تضارب المصالح أو اإلمبريالية 

الثقافية وما إلى ذلك.

إن عملية اإلدراج تحت فئة حقوق غير اإلنسان وفئة 
الصامتة". على  لعنة "األغلبية  تعاني من  الثقافية  األهمية 

سبيل المثال، قد تكون المصالح الخاصة مثل حدائق 
الحيوان وأماكن الترفيه صريحة جًدا في الدفاع عن إبقاء 

هذه الحيوانات في األسر، ولكن الجمهور، على الرغم 
من رغبته في رؤيتهم في حدائق الحيوان أو المتنزهات 
منفتح على معاناتهم ومستعد  الواقع  في  فهو  الترفيهية، 

إلبداء رد فعل إذا أتيحت له الفرصة. أصبح هذا واضًحا 

في حالة الفيلم الوثائقي "Blackfish" وما نتج عنه 
من رد فعل شعبي عنيف ضد االحتفاظ بحيتان األوركا 

."Sea World" ]69[ بواسطة شركة

نحن في مؤسسة Nature Needs More لسنا 
المقترحات  قائمة  تنظيم  لكيفية  الدقيقة  الطبيعة  في  خبراء 

لنا االعتبار  بالنسبة  الجديد األول.  الملحق  لهذا  والتقييمات 
الرئيسي هو فتح الباب أمام حماية واسعة النطاق على 
للحيوانات واالعتبارات  اإلنسانية  الحقوق غير  أساس 

الثقافية. فإذا اختفت األسود من البرية، ألننا لم نتمكن من 
االتفاق على عمل ذي مغزى وحماية المواطن المتبقية، 
الجماعية لألسود  التربية  البشر؟ هل  فكيف ستبدو حماقة 
للترفيه وتجارة الحيوانات األليفة والصيد هو  في األسر 
حقًا أفضل استخدام لواحد من أكثر األنواع شهرة على 

الكوكب؟ هذا 

يبدو أنه حتى حكومة جنوب إفريقيا، التي كانت حتى 
اآلن من أشد المؤيدين لصناعات تربية األسود والصيد، 
أدركت أن دعم هذه الممارسات والترويج لها ال يتوافق 

البيئية  للسياحة  األوسع كوجهة  التجارية  مع عالمتها 
  .]70[

الملحق الثاني الجديد يطبق نموذج القائمة البيضاء لتجارة 
النباتات والحيوانات البرية. ويستند إلى المبدأ الوقائي 

ويتطلب إثباتًا مسبقًا الستدامة التجارة المقترحة إلى جانب 
إدارة تفصيلية لألنواع وخطة إلدارة المخاطر. وعلى عكس 

النموذج الحالي لإلدراج في الملحق الثاني، فإن هذا نهج 
تنظيمي أكثر صرامة يضع عبء اإلثبات على أولئك الذين 

يربحون من التجارة.

تعمل عملية اإلدراج في الملحق الثاني الحالية إلى حد 
كبير على أساس "لتتم عملية اإلدراج ونأمل في تحقيق 
أفضل النتائج". تنتج الهيئة العلمية الوطنية النتائج غير 

السلبية )النتائج غير السلبية، التي ال يوجد لها معيار ُملزم 
سواء للنطاق أو الجودة ]71[(، وتحدد حصص الشراء أو 

التجارة، وبالتالي يمكن للشركات التجارة في األنواع مع 
عدم وجود إشراف أو وجود حد أدنى من اإلشراف )بخالف 

التقدم بطلب للحصول على تصاريح التصدير(. نادًرا ما 
تتحقق اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض مما إذا كان يتم اتباع خطة إدارة 
األنواع وكيفية اتباعها وإلى أي درجة تقّوِض أي تجارة 

غير مشروعة استدامة التجارة القانونية المعتمدة. كما أنها 
ال تقوم بشكل مستقل بفحص وإعادة فحص ما إذا كانت 

أرقام المخزون المزعومة تحمل أي تشابه مع الواقع، حيث 
إن بيانات أعداد األنواع ومستويات الشراء الفعلية لمعظم 

األنواع غير موجودة ببساطة ]72[. بصورة عامة، ال توجد 
أموال جديدة متاحة لرصد التجارة وأخذ العينات العلمية، 
ويبدو أن النهج األكثر شيوًعا هو االعتماد على "التنظيم 

الذاتي" من قِبل الصناعة.

من الناحية النظرية، يجب أن توفر عملية النتائج غير 
لة  السلبية الحالية جميع المعلومات إلنتاج خطة إدارة مفصَّ

 طلبات اإلدراج والتقييم
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وتحديد حصة قابلة للتنفيذ من أجل الشراء و / أو التجارة. 
يمكن أن تكون اإلرشادات الخاصة بإنتاج وثائق النتائج غير 

السلبية التي طورتها المنظمات غير الحكومية شاملة تماًما 
]73[، لكن لم يطرح أحد سؤال "َمن يدفع؟" مقابل جميع 
هذه المعلومات التي يتم جمعها ومراقبتها، لذلك ليس من 

الضروري اإلجابة عليه. من خالل تجاهل الخلل األساسي 
في النهج الحالي، تعطي اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض انطباًعا 

باالعتماد على اإلرشاد العلمي دون القدرة على تقديم أي 
دليل. لذلك من الضروري أن يكون سؤال "َمن يدفع؟" 

على رأس أولويات عملية الملحق الثاني الجديد، مع رسوم 
اإلدراج التي تدفعها الشركات لتغطية نفقات المراقبة وإنفاذ 

االمتثال لقواعد التجارة والحصص.

من المفيد أن نتذكر في هذه المرحلة أنه حتى بالنسبة 
لألنواع المدرجة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض األكثر مناقشة واألكثر 
شهرة، أي الفيل األفريقي، لم يكن هناك أي تعداد صحيح 

حتى قام الملياردير، الراحل بول ألين، بتمويل مسح سكاني 
في عام 2014 ]74[. إذا لم تستطع اتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
إجراء إحصاء لحيوانها المميز، فما هي فرصة األنواع 

األقل شهرة، مثل الثعابين، واألوركيد والصبار؟

هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل عبء اإلثبات بحاجة 
إلى التحول من المنظمات غير الحكومية ومحبي أعمال 

الخير والحكومات إلى المستفيدين من التجارة. وكما ذكرنا 
سابقًا، فإن التجارة في األنواع المهددة باالنقراض هي تجارة 

مترفة ومظهرية، فال أحد "يحتاج" إلى المأكوالت البحرية 
الفاخرة أو أثاث من خشب الورد أو حقيبة يد مصنوعة من 

جلد الثعبان. وعلى هذا النحو، يمكن للصناعة أن تتحمل 
تشريعات أكثر صرامة وأن تضطر إلى دفع ثمنها. ومن 

خالل تنفيذ عملية "الطلب المشترك" كما هو موضح أدناه، 
يمكن التخلص من االنتفاع المجاني من قِبل الشركات، ويجب 

مشاركة العبء المالي من جميع الشركات المشاركة في 
طلبات التجارة.

يصبح عبء اإلثبات هذا ضروريًا لمنع الضرر المتعمد 
والعرضي، الواقع ليس فقط على أنواع معينة، ولكن أيًضا 
على النظام البيئي الذي تعيش فيه. إن العامل المشترك بين 

التجارة في النباتات والحيوانات البرية وبين التجارة المنظمة 
في المستحضرات الصيدالنية والمواد الكيميائية هو أن 

عواقب السماح بها غالبًا ما تكون غير متوقعة، وفي كثير 
من الحاالت، تحدث في المستقبل البعيد فقط.

وهذا هو السبب في أن التجارب السريرية في صناعة 
المستحضرات الصيدالنية يجب أن تكون واسعة النطاق 
وتستغرق سنوات عديدة. وبالمثل، فإن المواد الكيميائية 

التي تدخل في السلسلة الغذائية البشرية )مثل مبيدات اآلفات 
ومبيدات األعشاب والمضافات الغذائية( يجب أن تخضع 
لالختبار والتجارب طويلة األمد للتأكد من سالمتها لكل 

من البشر واألنواع األخرى. في كلتا الحالتين، يُعدُّ الرصد 
المكثف طويل األمد ألي آثار ضارة محتملة بعد منح 

ترخيص التسويق شرًطا للحصول على الموافقة.

األمر المختلف في حالة النباتات والحيوانات البرية هو أنه 
قد ال تكون هناك فرصة ثانية إذا تبين خطأ االدعاءات أو 

االفتراضات حول معدل تكاثر األنواع وضغوط التعداد. قد 
يكون االنهيار في تعداد األنواع غير قابل لإلصالح ويؤدي 

إلى االنقراض، مع القليل من القدرة على تصحيح الخطأ. 
وهذا يعطي أهمية إضافية لخطط اإلدارة وخطط التخفيف 

من المخاطر والرصد، بحيث يمكن الكشف عن االفتراضات 
التي من المحتمل أن تكون خاطئة واإلشارة إليها قبل فوات 

األوان.

قبل الخوض في مزيد من التفاصيل حول كيفية عمل 
أدناه  الملخص  الجديد، يوضح  البيضاء  القائمة  نموذج 

األساسية: المبادئ 

بدون إدراج معتمد في الملحق الثاني الجديد، فإن   .1
التجارة الدولية في أحد األنواع محظورة.

يتطلب الحصول على الموافقة على اإلدراج أن   .2
تقدم الشركات دلياًل على أن التجارة في األنواع 

ستكون مستدامة - والتي تشمل معالجة جميع 
السلبية  النتائج غير  في  حاليًا  المدمجة  المعايير 

المخاطر  تحليل  إلى معايير إضافية مثل  باإلضافة 
وإدارتها، ووضع العالمات وتحديد الهوية من 

العينات / الشحنات، وإنفاذ  قِبل الجمارك، وتتبع 
القانونية خارج  المواد غير  الحصص، وإبقاء 

البيئي  النظام  والتأثير على  التوريد،  سلسلة 
واألنواع األخرى، واعتبارات األمن البيولوجي، 

التكاثر في األسر وإنفاذها،  التربية /  ومعايير 
ذلك. والمستقبلي وغير  الحالي  الطلب  وتقييم 

يتم وضع مؤشرات ومعايير اإلدراج من قِبل هيئة   .3
الدولي  التابعة التفاقية االتجار  اإلدراج والتسجيل 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
الموافقات على اإلدراج  باالنقراض وستكون جميع 

التي  للشروط  المتقدمين  بامتثال جميع  مشروطة 
الموافقة. األمر  الهيئة كجزء من عملية  حددتها 
معايير  لتحديث  والتسجيل  اإلدراج  بهيئة  منوط 
اإلدراج باستمرار للتأكد من أن جميع التجارة 

التجارة  استدامة  الهدف هو  بيئيًا.  المعتمدة مستدامة 
التي يمكن التحقق منها، وليس تمكين أو حظر 

المدمجة لالستدامة  التدابير  التجارة. وهذا يعني أن 
)مثل سالمة النظام البيئي( ال تقل أهمية عن 

باألنواع. الخاصة  التدابير 
المتقدمين  المقدمة من  المطالبات  4.تخضع جميع   

قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل وخبرائها  للتحقق من 
التفتيش على  ذلك عمليات  ويشمل  المعينين. 

الفحوصات  التكاثر، والمراقبة أو  التربية أو  مرافق 
العلمية  والدراسات  الحصاد،  لعمليات  الموضعية 

ضة بشكل مستقل عن تعداد األنواع أو صحة  المفوَّ
النظام البيئي وأي نوع آخر من التحقق يعتبر 

ضروريًا من قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل، وهيئة 
االتجار  المراقبة واإلنفاذ التفاقية  االمتثال وهيئة 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 
باالنقراض. التحقق هو جزء من كل من عملية 

االمتثال  قِبل هيئة  المستمرة من  والمراقبة  التقديم 
واإلنفاذ. المراقبة  وهيئة 

5.يجب تقديم جميع طلبات اإلدراج بشكل مشترك   
من قِبل جميع الشركات المشاركة في تجارة 

النوع. سيكون لدى هيئة االمتثال قاعدة بيانات 
تسجيل تحتوي على جميع الشركات )انظر إدارة 

تقديم  يتم  المشتركة.  الطلبات  لتمكين  أدناه(  االنتقال 
المشترك "األساسي" بواسطة "مقدم طلب  الطلب 

رئيسي" يتم اختياره من قِبل الشركات. يتناول هذا 
التي تنطبق  الطلب األساسي جميع معايير اإلدراج 

على جميع الشركات على قدم المساواة )التعداد، 
التهديدات،  البيولوجية،  الخصائص  التوزيع، 

الطلب، الشراء أو العرض المقترح، خطة اإلدارة، 
تحليالت التجارة، أعالم مخاطر التجارة وما إلى 
لتغطية  مطلوبة  الفردية  التكميلية  والطلبات  ذلك( 

الفردية  التي تنطبق على الشركات  معايير اإلدراج 
)على سبيل المثال على الحصة الفردية، ورصد 

والتتبع،  العالمات،  الحصاد ومراقبته، ووضع 
الوطنية،  للتشريعات  واالمتثال  المخاطر،  وإدارة 

وغير ذلك(.
تتطلب الطلبات دفع رسوم الطلب وفقًا لجدول   .6

د من قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل.  الرسوم المحدَّ
يأخذ جدول الرسوم في االعتبار حجم / قيمة 

المثال،  الطب )على سبيل  المقترحة وتعقيد  التجارة 
بناًء على عدد األنواع و / أو المنتجات المشتقة 
المدرجة في الطلب(. يتم دفع جميع الرسوم من 

المتقدمين  نيابة عن  الرئيسي  الطلب  م  مقّدِ قِبل 
المشتركين. ويؤدي عدم دفع الرسوم إلى إنهاء 

الطلبات أو عمليات اإلدراج.
التكاليف  المتقدمون مسؤولون عن جميع   .7

يدخل  المطلوبة.  الداعمة  األدلة  بتقديم  المرتبطة 
اتفاقية مشاركة  في  المشتركون  الطلبات  مقدمو 
والشفافية  العدالة  على  للحفاظ  والتكلفة  البيانات 

المستقبلية حول دفع رسوم  النزاعات  ولتجنب 
الطلب )بما في ذلك الرسوم اإلضافية الالحقة 
مثل أدلة رسوم الخبراء أو عمليات التفتيش( 

اتفاقية  ودفع رسوم اإلدراج السنوية المستمرة. 
قانونًا ويجب  ُملزمة  البيانات والتكلفة هذه  مشاركة 

أن تحتوي على أحكام لدخول شركات جديدة في 
الحالية. الشركات  التجارة وخروج 
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وتحديد حصة قابلة للتنفيذ من أجل الشراء و / أو التجارة. 
يمكن أن تكون اإلرشادات الخاصة بإنتاج وثائق النتائج غير 

السلبية التي طورتها المنظمات غير الحكومية شاملة تماًما 
]73[، لكن لم يطرح أحد سؤال "َمن يدفع؟" مقابل جميع 
هذه المعلومات التي يتم جمعها ومراقبتها، لذلك ليس من 

الضروري اإلجابة عليه. من خالل تجاهل الخلل األساسي 
في النهج الحالي، تعطي اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض انطباًعا 

باالعتماد على اإلرشاد العلمي دون القدرة على تقديم أي 
دليل. لذلك من الضروري أن يكون سؤال "َمن يدفع؟" 

على رأس أولويات عملية الملحق الثاني الجديد، مع رسوم 
اإلدراج التي تدفعها الشركات لتغطية نفقات المراقبة وإنفاذ 

االمتثال لقواعد التجارة والحصص.

من المفيد أن نتذكر في هذه المرحلة أنه حتى بالنسبة 
لألنواع المدرجة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض األكثر مناقشة واألكثر 
شهرة، أي الفيل األفريقي، لم يكن هناك أي تعداد صحيح 

حتى قام الملياردير، الراحل بول ألين، بتمويل مسح سكاني 
في عام 2014 ]74[. إذا لم تستطع اتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
إجراء إحصاء لحيوانها المميز، فما هي فرصة األنواع 

األقل شهرة، مثل الثعابين، واألوركيد والصبار؟

هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل عبء اإلثبات بحاجة 
إلى التحول من المنظمات غير الحكومية ومحبي أعمال 

الخير والحكومات إلى المستفيدين من التجارة. وكما ذكرنا 
سابقًا، فإن التجارة في األنواع المهددة باالنقراض هي تجارة 

مترفة ومظهرية، فال أحد "يحتاج" إلى المأكوالت البحرية 
الفاخرة أو أثاث من خشب الورد أو حقيبة يد مصنوعة من 

جلد الثعبان. وعلى هذا النحو، يمكن للصناعة أن تتحمل 
تشريعات أكثر صرامة وأن تضطر إلى دفع ثمنها. ومن 

خالل تنفيذ عملية "الطلب المشترك" كما هو موضح أدناه، 
يمكن التخلص من االنتفاع المجاني من قِبل الشركات، ويجب 

مشاركة العبء المالي من جميع الشركات المشاركة في 
طلبات التجارة.

يصبح عبء اإلثبات هذا ضروريًا لمنع الضرر المتعمد 
والعرضي، الواقع ليس فقط على أنواع معينة، ولكن أيًضا 
على النظام البيئي الذي تعيش فيه. إن العامل المشترك بين 

التجارة في النباتات والحيوانات البرية وبين التجارة المنظمة 
في المستحضرات الصيدالنية والمواد الكيميائية هو أن 

عواقب السماح بها غالبًا ما تكون غير متوقعة، وفي كثير 
من الحاالت، تحدث في المستقبل البعيد فقط.

وهذا هو السبب في أن التجارب السريرية في صناعة 
المستحضرات الصيدالنية يجب أن تكون واسعة النطاق 
وتستغرق سنوات عديدة. وبالمثل، فإن المواد الكيميائية 

التي تدخل في السلسلة الغذائية البشرية )مثل مبيدات اآلفات 
ومبيدات األعشاب والمضافات الغذائية( يجب أن تخضع 
لالختبار والتجارب طويلة األمد للتأكد من سالمتها لكل 

من البشر واألنواع األخرى. في كلتا الحالتين، يُعدُّ الرصد 
المكثف طويل األمد ألي آثار ضارة محتملة بعد منح 

ترخيص التسويق شرًطا للحصول على الموافقة.

األمر المختلف في حالة النباتات والحيوانات البرية هو أنه 
قد ال تكون هناك فرصة ثانية إذا تبين خطأ االدعاءات أو 

االفتراضات حول معدل تكاثر األنواع وضغوط التعداد. قد 
يكون االنهيار في تعداد األنواع غير قابل لإلصالح ويؤدي 

إلى االنقراض، مع القليل من القدرة على تصحيح الخطأ. 
وهذا يعطي أهمية إضافية لخطط اإلدارة وخطط التخفيف 

من المخاطر والرصد، بحيث يمكن الكشف عن االفتراضات 
التي من المحتمل أن تكون خاطئة واإلشارة إليها قبل فوات 

األوان.

قبل الخوض في مزيد من التفاصيل حول كيفية عمل 
أدناه  الملخص  الجديد، يوضح  البيضاء  القائمة  نموذج 

األساسية: المبادئ 

بدون إدراج معتمد في الملحق الثاني الجديد، فإن   .1
التجارة الدولية في أحد األنواع محظورة.

يتطلب الحصول على الموافقة على اإلدراج أن   .2
تقدم الشركات دلياًل على أن التجارة في األنواع 

ستكون مستدامة - والتي تشمل معالجة جميع 
السلبية  النتائج غير  في  حاليًا  المدمجة  المعايير 

المخاطر  تحليل  إلى معايير إضافية مثل  باإلضافة 
وإدارتها، ووضع العالمات وتحديد الهوية من 

العينات / الشحنات، وإنفاذ  قِبل الجمارك، وتتبع 
القانونية خارج  المواد غير  الحصص، وإبقاء 

البيئي  النظام  والتأثير على  التوريد،  سلسلة 
واألنواع األخرى، واعتبارات األمن البيولوجي، 

التكاثر في األسر وإنفاذها،  التربية /  ومعايير 
ذلك. والمستقبلي وغير  الحالي  الطلب  وتقييم 

يتم وضع مؤشرات ومعايير اإلدراج من قِبل هيئة   .3
الدولي  التابعة التفاقية االتجار  اإلدراج والتسجيل 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
الموافقات على اإلدراج  باالنقراض وستكون جميع 

التي  للشروط  المتقدمين  بامتثال جميع  مشروطة 
الموافقة. األمر  الهيئة كجزء من عملية  حددتها 
معايير  لتحديث  والتسجيل  اإلدراج  بهيئة  منوط 
اإلدراج باستمرار للتأكد من أن جميع التجارة 

التجارة  استدامة  الهدف هو  بيئيًا.  المعتمدة مستدامة 
التي يمكن التحقق منها، وليس تمكين أو حظر 

المدمجة لالستدامة  التدابير  التجارة. وهذا يعني أن 
)مثل سالمة النظام البيئي( ال تقل أهمية عن 

باألنواع. الخاصة  التدابير 
المتقدمين  المقدمة من  المطالبات  4.تخضع جميع   

قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل وخبرائها  للتحقق من 
التفتيش على  ذلك عمليات  ويشمل  المعينين. 

الفحوصات  التكاثر، والمراقبة أو  التربية أو  مرافق 
العلمية  والدراسات  الحصاد،  لعمليات  الموضعية 

ضة بشكل مستقل عن تعداد األنواع أو صحة  المفوَّ
النظام البيئي وأي نوع آخر من التحقق يعتبر 

ضروريًا من قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل، وهيئة 
االتجار  المراقبة واإلنفاذ التفاقية  االمتثال وهيئة 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 
باالنقراض. التحقق هو جزء من كل من عملية 

االمتثال  قِبل هيئة  المستمرة من  والمراقبة  التقديم 
واإلنفاذ. المراقبة  وهيئة 

5.يجب تقديم جميع طلبات اإلدراج بشكل مشترك   
من قِبل جميع الشركات المشاركة في تجارة 

النوع. سيكون لدى هيئة االمتثال قاعدة بيانات 
تسجيل تحتوي على جميع الشركات )انظر إدارة 

تقديم  يتم  المشتركة.  الطلبات  لتمكين  أدناه(  االنتقال 
المشترك "األساسي" بواسطة "مقدم طلب  الطلب 

رئيسي" يتم اختياره من قِبل الشركات. يتناول هذا 
التي تنطبق  الطلب األساسي جميع معايير اإلدراج 

على جميع الشركات على قدم المساواة )التعداد، 
التهديدات،  البيولوجية،  الخصائص  التوزيع، 

الطلب، الشراء أو العرض المقترح، خطة اإلدارة، 
تحليالت التجارة، أعالم مخاطر التجارة وما إلى 
لتغطية  مطلوبة  الفردية  التكميلية  والطلبات  ذلك( 

الفردية  التي تنطبق على الشركات  معايير اإلدراج 
)على سبيل المثال على الحصة الفردية، ورصد 

والتتبع،  العالمات،  الحصاد ومراقبته، ووضع 
الوطنية،  للتشريعات  واالمتثال  المخاطر،  وإدارة 

وغير ذلك(.
تتطلب الطلبات دفع رسوم الطلب وفقًا لجدول   .6

د من قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل.  الرسوم المحدَّ
يأخذ جدول الرسوم في االعتبار حجم / قيمة 

المثال،  الطب )على سبيل  المقترحة وتعقيد  التجارة 
بناًء على عدد األنواع و / أو المنتجات المشتقة 
المدرجة في الطلب(. يتم دفع جميع الرسوم من 

المتقدمين  نيابة عن  الرئيسي  الطلب  م  مقّدِ قِبل 
المشتركين. ويؤدي عدم دفع الرسوم إلى إنهاء 

الطلبات أو عمليات اإلدراج.
التكاليف  المتقدمون مسؤولون عن جميع   .7

يدخل  المطلوبة.  الداعمة  األدلة  بتقديم  المرتبطة 
اتفاقية مشاركة  في  المشتركون  الطلبات  مقدمو 
والشفافية  العدالة  على  للحفاظ  والتكلفة  البيانات 

المستقبلية حول دفع رسوم  النزاعات  ولتجنب 
الطلب )بما في ذلك الرسوم اإلضافية الالحقة 
مثل أدلة رسوم الخبراء أو عمليات التفتيش( 

اتفاقية  ودفع رسوم اإلدراج السنوية المستمرة. 
قانونًا ويجب  ُملزمة  البيانات والتكلفة هذه  مشاركة 

أن تحتوي على أحكام لدخول شركات جديدة في 
الحالية. الشركات  التجارة وخروج 
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تقدم هيئة اإلدراج والتسجيل توصية نهائية   .8
غير ُملزمة بشأن أي طلب في نهاية عملية 

التقييم. يمكن فقط للجنة الدائمة التفاقية االتجار 
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض اتخاذ قرار ُملزم بناًء على توصية هيئة 
اإلدراج والتسجيل )أو بداًل من ذلك يمكن إنشاء 

لجنة منفصلة للموافقات الخاصة باإلدراج تجتمع 
سنويًا(.

عملية اإلدراج تتمتع بشفافية كاملة. مقترحات   .9
اإلدراج وجلسات االستماع وتقارير الخبراء وتقرير 
التقييم النهائي من قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل كلها 

للجمهور.   متاحة 

ومن األمور المهمة لعمل نموذج القائمة البيضاء أن 
الصناعة مسؤولة في نفس الوقت عن إنتاج جميع 

األدلة مع االحتفاظ بها بمعزل عن وضع المعايير وتقييم 
الطلبات. وقد ثبت أن هذا ممكن في الصناعات األخرى. 

تظل عملية تقديم الطلبات تحت سيطرة هيئة اإلدراج 
والتسجيل في جميع األوقات، إذا طلب فريق التقييم 

المزيد من األدلة أو اإلجابات على األسئلة، فسيتعين على 
المتقدمين تقديمها. وإذا رأى فريق التقييم أن الفحص 

ضروري كجزء من عملية تقديم الطلب، فيجب على مقدم 
الطلب الرئيسي دفع الرسوم المقررة لمثل هذا الفحص. 

وإذا رأت هيئة اإلدراج والتسجيل أنه من الضروري 
إجراء جلسات استماع عامة للحصول على مدخالت من 

المجتمع المدني و / أو المنظمات غير الحكومية، فيمكنها 

تحديد شروط هذه الجلسات وفرض رسوم مرة أخرى على 
المتقدمين.

بسبب الحجم الكبير للطلبات وتعقيد التقييمات، من 
المفترض أن تُشرك هيئة اإلداج والتسجيل ُمقيِّمين 

خارجيين في تقييم مقترحات اإلدراج. يتم دفع أجور هؤالء 
الُمقيِّمين من قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل ويقدمون تقاريرهم 

فقط إلى فريق التقييم لتجنب تضارب المصالح. وال يمكن 
أن يكونوا نفس الخبراء الذين استعان بهم المتقدمون في 

تقديم الطلب. يجوز لهيئة اإلدراج والتسجيل إجراء عملية 
"مراجعة األقران" للطلبات أو إجراء جلسات استماع 

للخبراء إذا كانت هناك اختالفات في الرأي العلمي يجب 
تسويتها.

عملية تقديم الطلبات بأكملها محدودة زمنيًا لتجنب عدم 
اتخاذ القرارات أو تكتيكات المماطلة. يمكن القيام بذلك 

بطريقة مماثلة لما هو موجود في وكالة األدوية األوروبية 
)انظر القسم 5( - 120 يوًما للتقييم األولي وطرح األسئلة 

على المتقدمين - التوقف األول - 60 يوًما لتقييم الردود 
وتقرير التقييم المحدَّث، مما يؤدي إلى قائمة أسئلة جديدة - 
التوقف الثاني - 30 يوًما لتقرير التقييم النهائي. تم تصميم 

"التوقف" لمنح المتقدمين الوقت لتقديم إجابات لألسئلة 
وأي مواد إضافية يطلبها فريق التقييم. في عملية وكالة 

األدوية األوروبية، يكون التوقف األول من 3 إلى 6 أشهر 
والتوقف الثاني من شهر إلى 3 أشهر ]75[. ونحن نضع 

الخطوط العريضة لنموذج محتمل على طول هذه الخطوط 
أدناه.

الثاني الجديد بتعبير  الملحق  يبدأ تقديم طلب لإلدراج في 
عن النية من شركة واحدة أو عدة شركات. ستبلغ هيئة 

بمعايير  )المتقدمين(  الطلب  مقدم  والتسجيل  اإلدراج 
اإلدراج التي يجب الوفاء بها، بما في ذلك إثبات التوجيه 

الكامل لصيغة التقديم، واألدلة الالزمة، وخطة إدارة 
األنواع وخطة إدارة المخاطر. سيتطلب األمر من 

التسجيل في هيئة االمتثال في حالة  المتقدمين  جميع 
م الطلب  عدم تسجيلهم، وسوف تزود هيئة االمتثال مقّدِ

بالفعل في  تتاجر  التي  الشركات  بجميع  بقائمة  )المتقدمين( 
النوع. هذا 

)المتقدمين(  الطلب  م  مقّدِ والتسجيل  اإلدراج  هيئة  ستبلغ 
للبيانات  نموذًجا  وتوفر  المشتركة  الطلبات  بقواعد 

تحتاج جميع  التي  التكاليف  تقاسم  واتفاقية  اإللزامية 
الشركات التي ترغب في التجارة في األنواع إلى الدخول 

والتكلفة،  البيانات  مشاركة  اتفاقية  استكمال  فيها. وعند 
بتعيين مقدم طلب رئيسي، والذي سيدفع  ستقوم الشركات 
جميع الرسوم ويدير جميع االتصاالت مع هيئة اإلدراج 
والتكلفة شرًطا  البيانات  مشاركة  اتفاقية  تُعدُّ  والتسجيل. 

لتقديم طلب لإلدراج. أساسيًا 

ونظًرا للعدد الكبير من الشركات التي يمكن أن تشارك 
في التجارة في أي نوع، سيكون من المستحيل على هيئة 

اإلدراج والتسجيل إدارة طلبات منفصلة. وقد تؤدي 
تتعلق  إلى حدوث مشكالت  أيًضا  المنفصلة  الطلبات 

باالمتثال، حيث قد ال تكون عمليات المراقبة ووضع 
العالمات والتتبع متوافقة، وقد تؤدي إلى تناقضات أو 

حتى ثغرات في المستقبل. وهذا يعني أن نموذج اإلدراج 
باالقتران  للتطبيق  قابلية  أكثر  المقترح سيكون  اإليجابي 

المشترك. الطلب  مع نظام 

التي  الكيميائية  للمواد  األوروبية  الوكالة  تجربة  تُظهر 
استيراد وتصنيع  للموافقة على  العملية  نفَّذت مثل هذه 

المواد الكيميائية في )إلى( االتحاد األوروبي ]76[ أنه 
بدون فرض إرشادات صارمة على البيانات وتقاسم 

التكاليف على الشركات، لن يتمكنوا في كثير من الحاالت 
من االتفاق على "َمن يدفع ماذا" وما هي المعلومات 

الطلب.  ينجح  لكي  المتقدمين  لجميع  إتاحتها  التي يجب 
وقد صاغ االتحاد األوروبي هذا رسميًا في الئحة رقم 

.]77[ 09/2016

البيانات والتكلفة بين  اتفاقية مشاركة  الطلب على  إن 
التي تستوعب  الشركات  أيًضا مبدأ  يدعم  المتقدمين  جميع 

البيانات  االمتثال. وستسمح مشاركة  مخاطر عدم 
التوريد  بمراقبة سالسل  النهائية  المرحلة  في  للمصنِّعين 

المرتبطة على  التوريد  الخاصة بهم وإدارة مخاطر سلسلة 
القانونية في توريدها  العينات غير  المثال، غسل  سبيل 
د. وهذا  أو العالمات الزائفة / التزوير بواسطة الموّرِ

بدوره يعني أن جزًءا من عبء المراقبة واالمتثال تتحمله 
لهيئة االمتثال وهيئة  الشركات بشكل مباشر، مما يسمح 

بالتركيز على األنواع والشركات األكثر  المراقبة واإلنفاذ 
أهمية.

عادةً ما يكون اإلطار الزمني بين التعبير األولي عن 
االهتمام وتقديم طلب اإلدراج 18 شهًرا، ولكن قد يكون 
أقصر ويصل إلى 6 أشهر في بعض الحاالت. أثناء ذلك 
الداعمة  الوقت، سيحتاج مقدمو الطلبات إلى تقديم األدلة 

الطلبات المشتركة وعملية التقديم
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تقدم هيئة اإلدراج والتسجيل توصية نهائية   .8
غير ُملزمة بشأن أي طلب في نهاية عملية 

التقييم. يمكن فقط للجنة الدائمة التفاقية االتجار 
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض اتخاذ قرار ُملزم بناًء على توصية هيئة 
اإلدراج والتسجيل )أو بداًل من ذلك يمكن إنشاء 

لجنة منفصلة للموافقات الخاصة باإلدراج تجتمع 
سنويًا(.

عملية اإلدراج تتمتع بشفافية كاملة. مقترحات   .9
اإلدراج وجلسات االستماع وتقارير الخبراء وتقرير 
التقييم النهائي من قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل كلها 

للجمهور.   متاحة 

ومن األمور المهمة لعمل نموذج القائمة البيضاء أن 
الصناعة مسؤولة في نفس الوقت عن إنتاج جميع 

األدلة مع االحتفاظ بها بمعزل عن وضع المعايير وتقييم 
الطلبات. وقد ثبت أن هذا ممكن في الصناعات األخرى. 

تظل عملية تقديم الطلبات تحت سيطرة هيئة اإلدراج 
والتسجيل في جميع األوقات، إذا طلب فريق التقييم 

المزيد من األدلة أو اإلجابات على األسئلة، فسيتعين على 
المتقدمين تقديمها. وإذا رأى فريق التقييم أن الفحص 

ضروري كجزء من عملية تقديم الطلب، فيجب على مقدم 
الطلب الرئيسي دفع الرسوم المقررة لمثل هذا الفحص. 

وإذا رأت هيئة اإلدراج والتسجيل أنه من الضروري 
إجراء جلسات استماع عامة للحصول على مدخالت من 

المجتمع المدني و / أو المنظمات غير الحكومية، فيمكنها 

تحديد شروط هذه الجلسات وفرض رسوم مرة أخرى على 
المتقدمين.

بسبب الحجم الكبير للطلبات وتعقيد التقييمات، من 
المفترض أن تُشرك هيئة اإلداج والتسجيل ُمقيِّمين 

خارجيين في تقييم مقترحات اإلدراج. يتم دفع أجور هؤالء 
الُمقيِّمين من قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل ويقدمون تقاريرهم 

فقط إلى فريق التقييم لتجنب تضارب المصالح. وال يمكن 
أن يكونوا نفس الخبراء الذين استعان بهم المتقدمون في 

تقديم الطلب. يجوز لهيئة اإلدراج والتسجيل إجراء عملية 
"مراجعة األقران" للطلبات أو إجراء جلسات استماع 

للخبراء إذا كانت هناك اختالفات في الرأي العلمي يجب 
تسويتها.

عملية تقديم الطلبات بأكملها محدودة زمنيًا لتجنب عدم 
اتخاذ القرارات أو تكتيكات المماطلة. يمكن القيام بذلك 

بطريقة مماثلة لما هو موجود في وكالة األدوية األوروبية 
)انظر القسم 5( - 120 يوًما للتقييم األولي وطرح األسئلة 

على المتقدمين - التوقف األول - 60 يوًما لتقييم الردود 
وتقرير التقييم المحدَّث، مما يؤدي إلى قائمة أسئلة جديدة - 
التوقف الثاني - 30 يوًما لتقرير التقييم النهائي. تم تصميم 

"التوقف" لمنح المتقدمين الوقت لتقديم إجابات لألسئلة 
وأي مواد إضافية يطلبها فريق التقييم. في عملية وكالة 

األدوية األوروبية، يكون التوقف األول من 3 إلى 6 أشهر 
والتوقف الثاني من شهر إلى 3 أشهر ]75[. ونحن نضع 

الخطوط العريضة لنموذج محتمل على طول هذه الخطوط 
أدناه.

الثاني الجديد بتعبير  الملحق  يبدأ تقديم طلب لإلدراج في 
عن النية من شركة واحدة أو عدة شركات. ستبلغ هيئة 

بمعايير  )المتقدمين(  الطلب  مقدم  والتسجيل  اإلدراج 
اإلدراج التي يجب الوفاء بها، بما في ذلك إثبات التوجيه 

الكامل لصيغة التقديم، واألدلة الالزمة، وخطة إدارة 
األنواع وخطة إدارة المخاطر. سيتطلب األمر من 

التسجيل في هيئة االمتثال في حالة  المتقدمين  جميع 
م الطلب  عدم تسجيلهم، وسوف تزود هيئة االمتثال مقّدِ

بالفعل في  تتاجر  التي  الشركات  بجميع  بقائمة  )المتقدمين( 
النوع. هذا 

)المتقدمين(  الطلب  م  مقّدِ والتسجيل  اإلدراج  هيئة  ستبلغ 
للبيانات  نموذًجا  وتوفر  المشتركة  الطلبات  بقواعد 

تحتاج جميع  التي  التكاليف  تقاسم  واتفاقية  اإللزامية 
الشركات التي ترغب في التجارة في األنواع إلى الدخول 

والتكلفة،  البيانات  مشاركة  اتفاقية  استكمال  فيها. وعند 
بتعيين مقدم طلب رئيسي، والذي سيدفع  ستقوم الشركات 
جميع الرسوم ويدير جميع االتصاالت مع هيئة اإلدراج 
والتكلفة شرًطا  البيانات  مشاركة  اتفاقية  تُعدُّ  والتسجيل. 

لتقديم طلب لإلدراج. أساسيًا 

ونظًرا للعدد الكبير من الشركات التي يمكن أن تشارك 
في التجارة في أي نوع، سيكون من المستحيل على هيئة 

اإلدراج والتسجيل إدارة طلبات منفصلة. وقد تؤدي 
تتعلق  إلى حدوث مشكالت  أيًضا  المنفصلة  الطلبات 

باالمتثال، حيث قد ال تكون عمليات المراقبة ووضع 
العالمات والتتبع متوافقة، وقد تؤدي إلى تناقضات أو 

حتى ثغرات في المستقبل. وهذا يعني أن نموذج اإلدراج 
باالقتران  للتطبيق  قابلية  أكثر  المقترح سيكون  اإليجابي 

المشترك. الطلب  مع نظام 

التي  الكيميائية  للمواد  األوروبية  الوكالة  تجربة  تُظهر 
استيراد وتصنيع  للموافقة على  العملية  نفَّذت مثل هذه 

المواد الكيميائية في )إلى( االتحاد األوروبي ]76[ أنه 
بدون فرض إرشادات صارمة على البيانات وتقاسم 

التكاليف على الشركات، لن يتمكنوا في كثير من الحاالت 
من االتفاق على "َمن يدفع ماذا" وما هي المعلومات 

الطلب.  ينجح  لكي  المتقدمين  لجميع  إتاحتها  التي يجب 
وقد صاغ االتحاد األوروبي هذا رسميًا في الئحة رقم 

.]77[ 09/2016

البيانات والتكلفة بين  اتفاقية مشاركة  الطلب على  إن 
التي تستوعب  الشركات  أيًضا مبدأ  يدعم  المتقدمين  جميع 

البيانات  االمتثال. وستسمح مشاركة  مخاطر عدم 
التوريد  بمراقبة سالسل  النهائية  المرحلة  في  للمصنِّعين 

المرتبطة على  التوريد  الخاصة بهم وإدارة مخاطر سلسلة 
القانونية في توريدها  العينات غير  المثال، غسل  سبيل 
د. وهذا  أو العالمات الزائفة / التزوير بواسطة الموّرِ

بدوره يعني أن جزًءا من عبء المراقبة واالمتثال تتحمله 
لهيئة االمتثال وهيئة  الشركات بشكل مباشر، مما يسمح 

بالتركيز على األنواع والشركات األكثر  المراقبة واإلنفاذ 
أهمية.

عادةً ما يكون اإلطار الزمني بين التعبير األولي عن 
االهتمام وتقديم طلب اإلدراج 18 شهًرا، ولكن قد يكون 
أقصر ويصل إلى 6 أشهر في بعض الحاالت. أثناء ذلك 
الداعمة  الوقت، سيحتاج مقدمو الطلبات إلى تقديم األدلة 

الطلبات المشتركة وعملية التقديم
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األنواع،  التي سيقترحونها إلدارة  والخطط والعمليات 
إلى  بالتجارة وما  المرتبطة  الشحنات، والمخاطر  وتتبع 

ذلك. وعلى عكس كل من شركات األدوية والكيميائيات 
التي اعتادت على تقديم عبء اإلثبات، فإن الشركات 

المشاركة في تجارة األنواع المهددة باالنقراض تجهل في 
ف الخبراء الالزمين لجمع  الغالب أيًا مما سبق وال توّظِ
المطلوبة. وهذا سيحتاج  البيانات وإنشاء األدلة والخطط 
إلى تغيير، وسيفرض تكلفة إضافية على الشركات. في 
البداية، ستلجأ العديد من الشركات إلى توظيف خبراء 

الكبيرة،  الشركات  الوقت، ستلجأ  خارجيين، ولكن بمرور 
مثل شركات المأكوالت البحرية واألثاث واألزياء، إلى 

جلب الخبرات داخل الشركة.

تقديمها بشكل مشترك، ستكون  يتم  الطلبات  ونظًرا ألن 
أجزاء من عمليات اإلرسال المطلوبة في شكل تقديم 

طلب "أساسي" مشترك، مع استكمال عمليات اإلرسال 
الفردية من بعض أو كل الشركات، كما هو مطلوب. 

يتناول هذا التقديم األساسي جميع معايير اإلدراج التي 

المساواة )التعداد،  تنطبق على جميع الشركات على قدم 
الطلب،  التهديدات،  البيولوجية،  الخصائص  التوزيع، 

الشراء أو العرض المقترح، خطة اإلدارة، وغير ذلك(. 
معايير  لتغطية  مطلوبة  الفردية  التكميلية  التقديم  وعمليات 
اإلدراج التي تنطبق على الشركات الفردية )على سبيل 
الحصاد والتحكم  الفردية، ومراقبة  الحصة  المثال على 

فيه، وخطة / عملية التربية / التكاثر في األسر، ووضع 
المخاطر،  الشحنات وتتبعها، وإدارة  عالمات على 

الوطنية وغير ذلك(. كما سيتم  للتشريعات  واالمتثال 
قِبل هيئة  لعمليات اإلرسال من  الدقيقة  الطبيعة  تحديد 

التعبير عن االهتمام  اإلدراج والتسجيل بمجرد استالم 
تم  التي  أو  النباتات،  مقابل  للحيوانات  بالنسبة  وستختلف 

تربيتها في األسر أو التي يتم تكاثرها بشكل مصطنع 
مقابل الحصاد البري وغير ذلك.

وقبل ستة أشهر من تقديم الطلب، سيتعين على الشركات 
التقديم حتى  بتاريخ  إخطار هيئة اإلدراج والتسجيل 

التقييم وإنشاء  تتمكن هيئة اإلدراج والتسجيل من جدولة 
التقييم )الذي يشمل خبراء من هيئة االمتثال وهيئة  فريق 
المراقبة واإلنفاذ ويمكن أن يشمل أيًضا خبراء خارجيين 

)من أجل ضمان أنه ال يوجد تضارب في المصالح 
عيَّنتهم  الذين  الخبراء  باستخدام خبراء مختلفين عن 

التقييم،  فريق  تعيين  وبمجرد  لدعم طلباتها(.  الشركات 
الرئيسي جدولة اجتماعات ما قبل  الطلب  يمكن لمقدم 

عملية  تسريع  في  وللمساعدة  المتطلبات  لتوضيح  التقديم 
لتقييم. ا

وبمجرد تقديم الطلب ودفع الرسوم، يكون لدى هيئة 
للتقييم األولي، مما سينتج  اإلدراج والتسجيل 120 يوًما 
بعد  للمتقدمين.  باألسئلة  وقائمة  التقييم  تقرير  عنه مسودة 

إرسال األسئلة إلى المتقدمين، يحدث التوقف األول ويكون 
المطلوبة  لتقديم اإلجابات  المتقدمين 3-6 أشهر  أمام 

واإليضاحات واألدلة اإلضافية التي تم طلبها.

التقييم، والتي تستمر حتى 60  التالية من  خالل المرحلة 
بناًء على  التقييم  تقرير  بتحديث  التقييم  يوًما، سيقوم فريق 
ردود المتقدمين وتحديد موعد أي جلسات استماع عامة 

أو خبراء، حسب االقتضاء. وإذا لزم األمر، ستكون هناك 
مجموعة أخرى من األسئلة ويحدث توقف آخر، وبعد 

ذلك يكون أمام هيئة اإلدراج والتسجيل 30 يوًما إلنتاج 
النهائي وتقديم توصية بشأن اإلدراج. التقرير 

العلمي  والرأي  االقتراح  تقييم  النهائي  التقرير  يتضمن 
لهيئة اإلدراج والتسجيل وشروط اإلدراج على النحو 

قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل وهيئة  المنصوص عليه من 

االمتثال وهيئة المراقبة واإلنفاذ. تشمل شروط اإلدراج 
جمع البيانات، ووضع العالمات / التتبع، والرصد 

والمراقبة، ومتطلبات اإلبالغ. وهي تشمل أيًضا خطة 
إدارة مخاطر معتمدة وخطة إلدارة األنواع. باإلضافة 
إلى ذلك، يمكن أن تتضمن متطلبات إصدار الشهادات 

التجارة والتسويق  المشاركة في شروط  للشركات 
واإلعالن، ومتطلبات خفض الطلب وأي تدابير أخرى 
بأنواع  الدولي  االتجار  التابعة التفاقية  الهيئات  تعتبرها 

باالنقراض ضرورية  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 
وقانونية. مستدامة  المقترحة  التجارة  على  للحفاظ 

في هذه المرحلة، إذا كان طلبهم غير ناجح، يمكن لمقدمي 
النهائي والرأي  التقييم  الطلبات أن يطلبوا إعادة فحص 
أسباب االستئناف.  إلى توضيح  العلمي ولكنهم بحاجة 

وفي حالة النظر في األسباب ضمن إرشادات االستئناف، 
تقييم مختلف  فريق  بتعيين  والتسجيل  اإلدراج  هيئة  فستقوم 

بأسباب االستئناف  يتعلق  فيما  الطلب  وإعادة فحص 
المذكورة. وال يمكن تقديم أي دليل جديد خالل هذه 

المرحلة، ولكن يمكن إشراك خبراء إضافيين من كال 
الجانبين. ينتج عن إعادة الفحص هذه رأي نهائي جديد 

وال يمكن تقديم أي استئناف آخر.

وإذا كان الرأي النهائي لصالح اإلدراج والسماح 
بالتجارة، يتم إرسال تقرير التقييم وشروط اإلدراج إلى 
المشكَّلة حديثًا للحصول  الدائمة أو لجنة اإلدراج  اللجنة 

لقبول  النهائي. يتم التصويت  الموافقة / الرفض  على 
مقترح اإلدراج أو رفضه، ويتطلب الرفض أغلبية 3/2 

من األصوات.

وإذا كان الرأي النهائي ضد اإلدراج، فال يتم إجراء 
تصويت. وهذا ضروري لمنع "تداول األصوات" 

العلمي الصحيح. بداًل من ذلك،  لتغيير الرأي  السياسي 
تقديم طلب جديد وتلتزم هيئة  الطلبات  لمقدمي  يمكن 

المتقدمين باألدلة الجديدة أو  اإلدراج والتسجيل بإبالغ 
المقترحة  العمليات   / الخطط  التي تطرأ على  التغييرات 

الموضحة  المخاوف  لمعالجة  والتي ستكون مطلوبة  سابقًا 
النهائي. في الرأي 
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األنواع،  التي سيقترحونها إلدارة  والخطط والعمليات 
إلى  بالتجارة وما  المرتبطة  الشحنات، والمخاطر  وتتبع 

ذلك. وعلى عكس كل من شركات األدوية والكيميائيات 
التي اعتادت على تقديم عبء اإلثبات، فإن الشركات 

المشاركة في تجارة األنواع المهددة باالنقراض تجهل في 
ف الخبراء الالزمين لجمع  الغالب أيًا مما سبق وال توّظِ
المطلوبة. وهذا سيحتاج  البيانات وإنشاء األدلة والخطط 
إلى تغيير، وسيفرض تكلفة إضافية على الشركات. في 
البداية، ستلجأ العديد من الشركات إلى توظيف خبراء 

الكبيرة،  الشركات  الوقت، ستلجأ  خارجيين، ولكن بمرور 
مثل شركات المأكوالت البحرية واألثاث واألزياء، إلى 

جلب الخبرات داخل الشركة.

تقديمها بشكل مشترك، ستكون  يتم  الطلبات  ونظًرا ألن 
أجزاء من عمليات اإلرسال المطلوبة في شكل تقديم 

طلب "أساسي" مشترك، مع استكمال عمليات اإلرسال 
الفردية من بعض أو كل الشركات، كما هو مطلوب. 

يتناول هذا التقديم األساسي جميع معايير اإلدراج التي 

المساواة )التعداد،  تنطبق على جميع الشركات على قدم 
الطلب،  التهديدات،  البيولوجية،  الخصائص  التوزيع، 

الشراء أو العرض المقترح، خطة اإلدارة، وغير ذلك(. 
معايير  لتغطية  مطلوبة  الفردية  التكميلية  التقديم  وعمليات 
اإلدراج التي تنطبق على الشركات الفردية )على سبيل 
الحصاد والتحكم  الفردية، ومراقبة  الحصة  المثال على 

فيه، وخطة / عملية التربية / التكاثر في األسر، ووضع 
المخاطر،  الشحنات وتتبعها، وإدارة  عالمات على 

الوطنية وغير ذلك(. كما سيتم  للتشريعات  واالمتثال 
قِبل هيئة  لعمليات اإلرسال من  الدقيقة  الطبيعة  تحديد 

التعبير عن االهتمام  اإلدراج والتسجيل بمجرد استالم 
تم  التي  أو  النباتات،  مقابل  للحيوانات  بالنسبة  وستختلف 

تربيتها في األسر أو التي يتم تكاثرها بشكل مصطنع 
مقابل الحصاد البري وغير ذلك.

وقبل ستة أشهر من تقديم الطلب، سيتعين على الشركات 
التقديم حتى  بتاريخ  إخطار هيئة اإلدراج والتسجيل 

التقييم وإنشاء  تتمكن هيئة اإلدراج والتسجيل من جدولة 
التقييم )الذي يشمل خبراء من هيئة االمتثال وهيئة  فريق 
المراقبة واإلنفاذ ويمكن أن يشمل أيًضا خبراء خارجيين 

)من أجل ضمان أنه ال يوجد تضارب في المصالح 
عيَّنتهم  الذين  الخبراء  باستخدام خبراء مختلفين عن 

التقييم،  فريق  تعيين  وبمجرد  لدعم طلباتها(.  الشركات 
الرئيسي جدولة اجتماعات ما قبل  الطلب  يمكن لمقدم 

عملية  تسريع  في  وللمساعدة  المتطلبات  لتوضيح  التقديم 
لتقييم. ا

وبمجرد تقديم الطلب ودفع الرسوم، يكون لدى هيئة 
للتقييم األولي، مما سينتج  اإلدراج والتسجيل 120 يوًما 
بعد  للمتقدمين.  باألسئلة  وقائمة  التقييم  تقرير  عنه مسودة 

إرسال األسئلة إلى المتقدمين، يحدث التوقف األول ويكون 
المطلوبة  لتقديم اإلجابات  المتقدمين 3-6 أشهر  أمام 

واإليضاحات واألدلة اإلضافية التي تم طلبها.

التقييم، والتي تستمر حتى 60  التالية من  خالل المرحلة 
بناًء على  التقييم  تقرير  بتحديث  التقييم  يوًما، سيقوم فريق 
ردود المتقدمين وتحديد موعد أي جلسات استماع عامة 

أو خبراء، حسب االقتضاء. وإذا لزم األمر، ستكون هناك 
مجموعة أخرى من األسئلة ويحدث توقف آخر، وبعد 

ذلك يكون أمام هيئة اإلدراج والتسجيل 30 يوًما إلنتاج 
النهائي وتقديم توصية بشأن اإلدراج. التقرير 

العلمي  والرأي  االقتراح  تقييم  النهائي  التقرير  يتضمن 
لهيئة اإلدراج والتسجيل وشروط اإلدراج على النحو 

قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل وهيئة  المنصوص عليه من 

االمتثال وهيئة المراقبة واإلنفاذ. تشمل شروط اإلدراج 
جمع البيانات، ووضع العالمات / التتبع، والرصد 

والمراقبة، ومتطلبات اإلبالغ. وهي تشمل أيًضا خطة 
إدارة مخاطر معتمدة وخطة إلدارة األنواع. باإلضافة 
إلى ذلك، يمكن أن تتضمن متطلبات إصدار الشهادات 

التجارة والتسويق  المشاركة في شروط  للشركات 
واإلعالن، ومتطلبات خفض الطلب وأي تدابير أخرى 
بأنواع  الدولي  االتجار  التابعة التفاقية  الهيئات  تعتبرها 

باالنقراض ضرورية  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 
وقانونية. مستدامة  المقترحة  التجارة  على  للحفاظ 

في هذه المرحلة، إذا كان طلبهم غير ناجح، يمكن لمقدمي 
النهائي والرأي  التقييم  الطلبات أن يطلبوا إعادة فحص 
أسباب االستئناف.  إلى توضيح  العلمي ولكنهم بحاجة 

وفي حالة النظر في األسباب ضمن إرشادات االستئناف، 
تقييم مختلف  فريق  بتعيين  والتسجيل  اإلدراج  هيئة  فستقوم 

بأسباب االستئناف  يتعلق  فيما  الطلب  وإعادة فحص 
المذكورة. وال يمكن تقديم أي دليل جديد خالل هذه 

المرحلة، ولكن يمكن إشراك خبراء إضافيين من كال 
الجانبين. ينتج عن إعادة الفحص هذه رأي نهائي جديد 

وال يمكن تقديم أي استئناف آخر.

وإذا كان الرأي النهائي لصالح اإلدراج والسماح 
بالتجارة، يتم إرسال تقرير التقييم وشروط اإلدراج إلى 
المشكَّلة حديثًا للحصول  الدائمة أو لجنة اإلدراج  اللجنة 

لقبول  النهائي. يتم التصويت  الموافقة / الرفض  على 
مقترح اإلدراج أو رفضه، ويتطلب الرفض أغلبية 3/2 

من األصوات.

وإذا كان الرأي النهائي ضد اإلدراج، فال يتم إجراء 
تصويت. وهذا ضروري لمنع "تداول األصوات" 

العلمي الصحيح. بداًل من ذلك،  لتغيير الرأي  السياسي 
تقديم طلب جديد وتلتزم هيئة  الطلبات  لمقدمي  يمكن 

المتقدمين باألدلة الجديدة أو  اإلدراج والتسجيل بإبالغ 
المقترحة  العمليات   / الخطط  التي تطرأ على  التغييرات 

الموضحة  المخاوف  لمعالجة  والتي ستكون مطلوبة  سابقًا 
النهائي. في الرأي 
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من المحتمل أن يكون من الضروري إنشاء عملية طلب 
التجارية تماًما. وعلى  للتجارة غير  وموافقة أقل صرامة 
عكس رموز األغراض الحالية التفاقية االتجار الدولي 
باالنقراض،  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
ل من القطاع  فإن هذا سيغطي فقط البحث العلمي المموَّ
القانون، والممتلكات  البرية، وإنفاذ  العام، واإلدخال في 

الشخصية.

الطلبات  تقديم  لعملية  الصيد  وسيخضع شحن جوائز 
العادية لألنواع حيث يكون من الواضح أن الصيد نشاط 

تجاري.

بموجب  والعلمية  والطبية  التعليمية  األغراض  تكون  ولن 
أو استثناء  الحالي مؤهلة للحصول على إعفاء  التصنيف 
إالَّ إذا تم تمويل البحث أو الغرض التعليمي من القطاع 

العام، وثبت أخالقيًا أنه يخدم المصلحة العامة. على سبيل 
المثال، لن يتم استثناء استخدام القرود في األبحاث الطبية 
إذا كان البحث ممواًل بالكامل أو جزئيًا من قِبل الصناعة 

أو اُعتُبر أنه ال يخدم المصلحة العامة.

النباتية  الحيوان والحدائق  استثناء حدائق  يتم  ولن 
القياسية  التقديم  السيرك من عملية  أو  المتنقلة  والمعارض 

ألن هذه الكيانات ليست منظمة بشكل جيد بما يكفي 
المثال،  لضمان أنها ال تفتح ثغرات محتملة. على سبيل 

يتم حاليًا إخفاء تجارة كبيرة في الحيوانات األليفة النادرة 
مثل الطيور والزواحف في صورة تجارة بين "حدائق 

الحيوان الخاصة"، وبالتالي من المحتمل أن تقّوِض 
سالمة نظام اإلدراج. باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد تعريف 
واضح لـ "حديقة الحيوان" وحتى في حالة وجود مثل هذا 

غالبًا  للجمهور،  االنفتاح  مثل  المتطلبات،  فإن  التعريف، 

ما تكون غير ُملزمة أو سخيفة. لذلك، تتطلب توجيهات 
االتحاد األوروبي 22/1999 بشأن حدائق الحيوان أن 

تكون الحدائق مفتوحة للجمهور "لمدة 7 أيام أو أكثر في 
السنة" ]78[.

ويظل الهدف الشامل هو أن تظل جميع أشكال التجارة 
المبدأ  بيئيًا بشكل واضح. وتماشيًا مع  قانونية ومستدامة 

الوقائي، هذا يعني أنه يجب اإلبقاء على االستثناءات إلى 
الحد األدنى وأن القيود مفروضة على أي استثناءات يتم 
تقديمها. على سبيل المثال، قد يؤدي ذلك إلى تحديد حجم 
الحجم  أيًضا حدود  الشخصية. وسيعني  الممتلكات  قيمة  أو 

على ما يمكن اعتباره كمية ألغراض علمية بحتة.

وحتى إذا تم منح االستثناءات من عملية الطلب الكاملة، 
التتبع وخطة إدارة المخاطر مطلوبة  فستظل كل من عملية 

لمثل هذه الطلبات النشطة. يجب أن تكون جميع أشكال 
المراقبة  قِبل هيئة  للتتبع بشكل كامل من  قابلة  التجارة 

التحقق  التي يمكن  واإلنفاذ وخاضعة لخطة إدارة المخاطر 
منها بواسطة هيئة االمتثال، بحيث يمكن أن تؤدي أي 

للتجارة  بالنسبة  الحال  التجارة كما هو  تعليق  إلى  انتهاكات 
التجارية.

ال يمكن تحت أي ظرف من الظروف إنشاء استثناءات 
من المراقبة الشاملة ألي تجارة، بل يجب أن تكون جميع 

للحفاظ  الوجهة  إلى  المصدر  للتتبع من  قابلة  الشحنات 
البيانات والمراقبة. على سالمة نظام جمع 

سيظل هدف استدامة التجارة في النباتات والحيوانات البرية 
بعيد المنال ما لم تصبح جميع التجارة قانونية، بحيث يمكن 
تحديد شروط اإلدراج والتحقق منها من خالل مراقبة جميع 

أشكال التجارة. في الوقت الحالي، تعتبر التجارة غير 
المشروعة في األنواع المهددة باالنقراض ضخمة وتنمو 
بشكل أسرع من التجارة القانونية، مما يجعل من تدابير 

الحماية والحصص التجارية التي تفرضها اتفاقية االتجار 
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

محط سخرية ونقد. لذلك، فإن جعل جميع أشكال التجارة 
قانونية هو هدف رئيسي من أهداف أجندة تحديث اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض. الهدف نفسه هو أيًضا جزء من إطار عمل 
التنوع البيولوجي العالمي التفاقية التنوع البيولوجي لما بعد 
عام 2020 ]79[، لذا فإن دمج نظام مراقبة سلسلة التوريد 

الذي يضمن قانونية التجارة أمر بالغ األهمية.

يوجد إطار عمل مناسب لضمان إمكانية التتبع وقد تم تنفيذ 
العديد من األمثلة على إمكانية تتبع الدفعات أو العناصر 

الفردية في صناعات أخرى )مثل األدوية واألغذية(. يستند 
اإلطار المقدَّم هنا إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية للتجارة 

األوروبية رقم 429 )التتبع من أجل التجارة المستدامة( 
]80[ والنظام المقترح لتتبع جلد الثعبان على النحو المبيَّن 
في وثيقة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض Doc AC29 31.3 ]81[، وهي 
 ،GS1 وثيقة مقدمة إلى لجنة الحيوانات من قِبل منظمة

Global Standards One، وهي منظمة دولية غير 
هادفة للربح تطور وتحافظ على معايير سالسل التوريد عبر 

قطاعات متعددة.

تعني إمكانية التتبع هنا القدرة على تتبع )مراقبة تاريخ 
األصول التي يمكن تتبعها( وتعقب )مراقبة الحركات الحالية 

والمستقبلية لألصل( عبر سلسلة التوريد الكاملة. ويجب 
تعزيز التتبع عن طريق المصادقة، مما يدل على أن األصل 
الذي يمكن تتبعه أصلي. تهذب هذه العملية إلى ما هو أبعد 
من عملية تصريح اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض الحالية، والتي توفر فقط 
إمكانية تتبع محدودة عند المعابر الحدودية. وفي حين أنه سيتم 
الحفاظ على تصاريح اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض في إطار العمل الجديد، 
فإنه لتحقيق إمكانية التتبع من طرف إلى طرف، فإنها تحتاج 

االستثناءات المحتملة

التتبع والمصادقة ومراقبة سلسلة التوريد
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من المحتمل أن يكون من الضروري إنشاء عملية طلب 
التجارية تماًما. وعلى  للتجارة غير  وموافقة أقل صرامة 
عكس رموز األغراض الحالية التفاقية االتجار الدولي 
باالنقراض،  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
ل من القطاع  فإن هذا سيغطي فقط البحث العلمي المموَّ
القانون، والممتلكات  البرية، وإنفاذ  العام، واإلدخال في 

الشخصية.

الطلبات  تقديم  لعملية  الصيد  وسيخضع شحن جوائز 
العادية لألنواع حيث يكون من الواضح أن الصيد نشاط 

تجاري.

بموجب  والعلمية  والطبية  التعليمية  األغراض  تكون  ولن 
أو استثناء  الحالي مؤهلة للحصول على إعفاء  التصنيف 
إالَّ إذا تم تمويل البحث أو الغرض التعليمي من القطاع 

العام، وثبت أخالقيًا أنه يخدم المصلحة العامة. على سبيل 
المثال، لن يتم استثناء استخدام القرود في األبحاث الطبية 
إذا كان البحث ممواًل بالكامل أو جزئيًا من قِبل الصناعة 

أو اُعتُبر أنه ال يخدم المصلحة العامة.

النباتية  الحيوان والحدائق  استثناء حدائق  يتم  ولن 
القياسية  التقديم  السيرك من عملية  أو  المتنقلة  والمعارض 

ألن هذه الكيانات ليست منظمة بشكل جيد بما يكفي 
المثال،  لضمان أنها ال تفتح ثغرات محتملة. على سبيل 

يتم حاليًا إخفاء تجارة كبيرة في الحيوانات األليفة النادرة 
مثل الطيور والزواحف في صورة تجارة بين "حدائق 

الحيوان الخاصة"، وبالتالي من المحتمل أن تقّوِض 
سالمة نظام اإلدراج. باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد تعريف 
واضح لـ "حديقة الحيوان" وحتى في حالة وجود مثل هذا 

غالبًا  للجمهور،  االنفتاح  مثل  المتطلبات،  فإن  التعريف، 

ما تكون غير ُملزمة أو سخيفة. لذلك، تتطلب توجيهات 
االتحاد األوروبي 22/1999 بشأن حدائق الحيوان أن 

تكون الحدائق مفتوحة للجمهور "لمدة 7 أيام أو أكثر في 
السنة" ]78[.

ويظل الهدف الشامل هو أن تظل جميع أشكال التجارة 
المبدأ  بيئيًا بشكل واضح. وتماشيًا مع  قانونية ومستدامة 

الوقائي، هذا يعني أنه يجب اإلبقاء على االستثناءات إلى 
الحد األدنى وأن القيود مفروضة على أي استثناءات يتم 
تقديمها. على سبيل المثال، قد يؤدي ذلك إلى تحديد حجم 
الحجم  أيًضا حدود  الشخصية. وسيعني  الممتلكات  قيمة  أو 

على ما يمكن اعتباره كمية ألغراض علمية بحتة.

وحتى إذا تم منح االستثناءات من عملية الطلب الكاملة، 
التتبع وخطة إدارة المخاطر مطلوبة  فستظل كل من عملية 

لمثل هذه الطلبات النشطة. يجب أن تكون جميع أشكال 
المراقبة  قِبل هيئة  للتتبع بشكل كامل من  قابلة  التجارة 

التحقق  التي يمكن  واإلنفاذ وخاضعة لخطة إدارة المخاطر 
منها بواسطة هيئة االمتثال، بحيث يمكن أن تؤدي أي 

للتجارة  بالنسبة  الحال  التجارة كما هو  تعليق  إلى  انتهاكات 
التجارية.

ال يمكن تحت أي ظرف من الظروف إنشاء استثناءات 
من المراقبة الشاملة ألي تجارة، بل يجب أن تكون جميع 

للحفاظ  الوجهة  إلى  المصدر  للتتبع من  قابلة  الشحنات 
البيانات والمراقبة. على سالمة نظام جمع 

سيظل هدف استدامة التجارة في النباتات والحيوانات البرية 
بعيد المنال ما لم تصبح جميع التجارة قانونية، بحيث يمكن 
تحديد شروط اإلدراج والتحقق منها من خالل مراقبة جميع 

أشكال التجارة. في الوقت الحالي، تعتبر التجارة غير 
المشروعة في األنواع المهددة باالنقراض ضخمة وتنمو 
بشكل أسرع من التجارة القانونية، مما يجعل من تدابير 

الحماية والحصص التجارية التي تفرضها اتفاقية االتجار 
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

محط سخرية ونقد. لذلك، فإن جعل جميع أشكال التجارة 
قانونية هو هدف رئيسي من أهداف أجندة تحديث اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض. الهدف نفسه هو أيًضا جزء من إطار عمل 
التنوع البيولوجي العالمي التفاقية التنوع البيولوجي لما بعد 
عام 2020 ]79[، لذا فإن دمج نظام مراقبة سلسلة التوريد 

الذي يضمن قانونية التجارة أمر بالغ األهمية.

يوجد إطار عمل مناسب لضمان إمكانية التتبع وقد تم تنفيذ 
العديد من األمثلة على إمكانية تتبع الدفعات أو العناصر 

الفردية في صناعات أخرى )مثل األدوية واألغذية(. يستند 
اإلطار المقدَّم هنا إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية للتجارة 

األوروبية رقم 429 )التتبع من أجل التجارة المستدامة( 
]80[ والنظام المقترح لتتبع جلد الثعبان على النحو المبيَّن 
في وثيقة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض Doc AC29 31.3 ]81[، وهي 
 ،GS1 وثيقة مقدمة إلى لجنة الحيوانات من قِبل منظمة

Global Standards One، وهي منظمة دولية غير 
هادفة للربح تطور وتحافظ على معايير سالسل التوريد عبر 

قطاعات متعددة.

تعني إمكانية التتبع هنا القدرة على تتبع )مراقبة تاريخ 
األصول التي يمكن تتبعها( وتعقب )مراقبة الحركات الحالية 

والمستقبلية لألصل( عبر سلسلة التوريد الكاملة. ويجب 
تعزيز التتبع عن طريق المصادقة، مما يدل على أن األصل 
الذي يمكن تتبعه أصلي. تهذب هذه العملية إلى ما هو أبعد 
من عملية تصريح اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض الحالية، والتي توفر فقط 
إمكانية تتبع محدودة عند المعابر الحدودية. وفي حين أنه سيتم 
الحفاظ على تصاريح اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض في إطار العمل الجديد، 
فإنه لتحقيق إمكانية التتبع من طرف إلى طرف، فإنها تحتاج 

االستثناءات المحتملة
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فات معيارية إضافية مستخدمة على نطاق  إلى ثالثة معّرِ
واسع:

الرقم التجاري العالمي للعنصر )GTIN): الرقم   .1
ف فريد مكون من  التجاري العالمي للعنصر هو معّرِ
13 رقًما يتم ترميزه عادةً كرمز شريطي للشحنات 
ذات العالمات الدفعية، والتي يمكن زيادتها بواسطة 

 SGTIN( الرقم التجاري العالمي المتسلسل للعنصر
( للعناصر المميزة بعالمات فردية )باستخدام عالمات 

التعريف بنظام استخدام موجات الراديو المضادة 
للتالعب على سبيل المثال(،

الرمز التسلسلي لحاوية الشحن )SSCC): الرمز   .2
التسلسلي لحاوية الشحن هو رمز شريطي أو مصفوفة 

بيانات تحدد وحدة لوجستية )مثل حزمة أو منصة 
نقالة( للشحن،

رقم الموقع العالمي )GLN): رقم الموقع العالمي هو   .3
ن من 13 رقًما. ف موقع قياسي مكوَّ معّرِ

إن إنشاء مراقبة سلسلة التوريد التفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض وفقًا 
للمعايير المستخدمة بالفعل على نطاق واسع له ميزة كبيرة 

تتمثل في أن حلول تكنولوجيا المعلومات متاحة بسهولة، 
ويصبح التكامل مع الجمارك أمًرا سهالً ويمكن التقاط البيانات 

باستخدام حلول الهاتف الذكي أو الماسح الضوئي المتاحة 
بسهولة

وبداًل من التقاط البيانات عند المعابر الحدودية فقط، يتم 
التقاط البيانات في إطار العمل الجديد عند كل نقطة دخول أو 
خروج. يبدأ في المنشأة التي تعالج الحيوانات أو النباتات أواًل 

ثم يستمر التتبع من خالل كل عمل في سلسلة التوريد حتى 
تصل العينة أو المنتج المشتق إلى المستهلك النهائي. يتم التقاط 

البيانات التي تم إنشاؤها مركزيًا في هيئة المراقبة واإلنفاذ 
لتجنب الحاجة إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المحلية 

في كل بلد والقضايا التي تأتي مع إعداد اتفاقيات مشاركة 
البيانات عبر البالد. يقتصر الوصول إلى هذه البيانات على 

ما تحتاجه الشركات والسلطات الوطنية لضمان االمتثال، مع 
وصول الجمهور الذي تحكمه أحكام حرية المعلومات المناسبة 

وحقوق الوصول لعلماء األبحاث خارج الهيئات التابعة 
التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض.

باإلضافة إلى ذلك، ستكون تصاريح التصدير واالستيراد 
الصادرة عن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض مطلوبة لجميع شحنات 
األنواع المدرجة. وستكون جميع تصاريح اتفاقية االتجار 

الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

إلكترونية ويمكن التحقق منها في الوقت الفعلي من أي مكان 
في العالم. وستستمر الهيئات الوطنية إلدارة اتفاقية االتجار 

الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
في إصدار التصاريح ولكن سيتم التحقق منها )تلقائيًا( وفقًا 

لشروط اإلدراج في هيئة المراقبة واإلنفاذ قبل أن تصبح 
سارية. وتحتفظ هيئة المراقبة واإلنفاذ بمستودع مركزي 
لجميع تصاريح اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض. وتتم إدارة تبادل 
التصاريح اإللكترونية بين األطراف في كل معاملة عبر 

الوصول إلى المستودع المركزي في هيئة المراقبة واإلنفاذ. 
ويمكن أن يستند نظام التصاريح اإللكتروني إلى عملية نشر 

عالمية لنظام التصاريح اإللكترونية لنسخة إلكترونية من 
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض يديرها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

والتنمية حاليًا ]82[.

كما يتم التحقق من بيانات الشحن التي تم إنشاؤها بواسطة 
نظام التتبع قبل عبور الشحنة الحدود مقابل بيانات التصريح 

في كل نقطة دخول وخروج. هذا لضمان استيفاء شروط 
التخليص الجمركي المسبق وعدم ظهور أي مشكالت تتعلق 
بالتصاريح على الحدود. تتم مشاركة المعلومات الجمركية 
عند التخليص مع هيئة المراقبة واإلنفاذ ويتم تسجيلها في 

قاعدة بيانات التتبع، بحيث يمكن الكشف عن أي تناقضات.  

الهدف من هذا النظام ذو شقين:

يخلق ثقة المستهلك في سلسلة التوريد ومصدر   .1
المنتجات النهائية، و

يجعل من الصعب جًدا غسل العناصر غير القانونية   .2
في سلسلة التوريد.

نظًرا للطبيعة الفاخرة لمعظم التجارة، فإن منح المستهلكين 
الثقة في شرعية المنتجات التي يشترونها هو عامل تمييز 
رئيسي للشركات التي تعمل بشكل قانوني، مما يسمح لهم 

باسترداد تكاليف االمتثال. وهذا يخلق حافًزا للشركات إلبعاد 
العناصر غير القانونية عن سالسل التوريد الخاصة بها. 

وستضمن المراقبة المركزية أن الشركات ال تحاول إخفاء أو 
تجاهل أي اكتشاف لعينات غير قانونية في سالسل التوريد 

الخاصة بها، وهذا دور رئيسي لهيئة المراقبة واإلنفاذ.

كما تقلل إمكانية التتبع الشامل من فرص حقن العينات من 
مصادر غير مشروعة أو المنتجات المشتقة في سلسلة التوريد 

القانونية. هذا بالطبع ال يزال ممكنًا، ال سيما في مرحلة المعالجة 
األولى )قبل تعيين الرقم التجاري العالمي للعنصر أو الرقم 

التجاري العالمي المتسلسل للعنصر ألول مرة( أو عندما تحتاج 
الدفعات إلى إعادة تصنيفها بسبب خطوات المعالجة التي تؤدي 
إلى تغيير الرقم التجاري العالمي للعنصر )مثل، من الجلد الخام 

إلى الجلد المدبوغ ومرة أخرى إلى األحذية / حقيبة اليد(.

وال يمكن ألي نظام أن يمنع عمليات التالعب، ولكن الهدف 
هو مراقبة العديد من المستويات المختلفة الكتشاف أي 

انتهاكات. وال يمثل الحصاد غير القانوني مشكلة االستدامة 
إالَّ إذا تم فرض قيود على الشراء القانوني. فإذا تم فرض 

قيود أيًضا على جميع بوابات الدخول / الخروج عبر خطوات 
المعالجة في سلسلة التوريد وعلى المنتجات النهائية، فيمكن 

الحفاظ على استمرارية التجارة حتى في وجود كميات 
)محدودة( من العينات غير القانونية.

كما يمكن تقليل فرص غسل العينات غير القانونية في سالسل 
التوريد القانونية بشكل أكبر من خالل فرض شروط اإلدراج 
التي تزيد الثقة في الشركات في أكثر النقاط أهمية في سلسلة 

المعالجة. على سبيل المثال، قد يحتاج المعالج األولي إلى 
اعتماده إما من قِبل السلطات الوطنية أو هيئة االمتثال، مما 

يخلق فرصة لعمليات التفتيش والفحص الفوري.

الهدف هنا ليس وصف جميع العمليات المحتملة وآليات 
المصادقة بالتفصيل، بل اإلشارة فقط إلى أن هذه العمليات 
واألنظمة موجودة في أشكال موحدة للغاية ويمكن نسخها 
من الصناعات األخرى مع تعديالت صغيرة فقط مطلوبة 

الستيعاب معلومات إضافية محددة في اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض )مثل 

أرقام التصاريح(.
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فات معيارية إضافية مستخدمة على نطاق  إلى ثالثة معّرِ
واسع:

الرقم التجاري العالمي للعنصر )GTIN): الرقم   .1
ف فريد مكون من  التجاري العالمي للعنصر هو معّرِ
13 رقًما يتم ترميزه عادةً كرمز شريطي للشحنات 
ذات العالمات الدفعية، والتي يمكن زيادتها بواسطة 

 SGTIN( الرقم التجاري العالمي المتسلسل للعنصر
( للعناصر المميزة بعالمات فردية )باستخدام عالمات 

التعريف بنظام استخدام موجات الراديو المضادة 
للتالعب على سبيل المثال(،

الرمز التسلسلي لحاوية الشحن )SSCC): الرمز   .2
التسلسلي لحاوية الشحن هو رمز شريطي أو مصفوفة 

بيانات تحدد وحدة لوجستية )مثل حزمة أو منصة 
نقالة( للشحن،

رقم الموقع العالمي )GLN): رقم الموقع العالمي هو   .3
ن من 13 رقًما. ف موقع قياسي مكوَّ معّرِ

إن إنشاء مراقبة سلسلة التوريد التفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض وفقًا 
للمعايير المستخدمة بالفعل على نطاق واسع له ميزة كبيرة 

تتمثل في أن حلول تكنولوجيا المعلومات متاحة بسهولة، 
ويصبح التكامل مع الجمارك أمًرا سهالً ويمكن التقاط البيانات 

باستخدام حلول الهاتف الذكي أو الماسح الضوئي المتاحة 
بسهولة

وبداًل من التقاط البيانات عند المعابر الحدودية فقط، يتم 
التقاط البيانات في إطار العمل الجديد عند كل نقطة دخول أو 
خروج. يبدأ في المنشأة التي تعالج الحيوانات أو النباتات أواًل 

ثم يستمر التتبع من خالل كل عمل في سلسلة التوريد حتى 
تصل العينة أو المنتج المشتق إلى المستهلك النهائي. يتم التقاط 

البيانات التي تم إنشاؤها مركزيًا في هيئة المراقبة واإلنفاذ 
لتجنب الحاجة إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المحلية 

في كل بلد والقضايا التي تأتي مع إعداد اتفاقيات مشاركة 
البيانات عبر البالد. يقتصر الوصول إلى هذه البيانات على 

ما تحتاجه الشركات والسلطات الوطنية لضمان االمتثال، مع 
وصول الجمهور الذي تحكمه أحكام حرية المعلومات المناسبة 

وحقوق الوصول لعلماء األبحاث خارج الهيئات التابعة 
التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض.

باإلضافة إلى ذلك، ستكون تصاريح التصدير واالستيراد 
الصادرة عن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض مطلوبة لجميع شحنات 
األنواع المدرجة. وستكون جميع تصاريح اتفاقية االتجار 

الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

إلكترونية ويمكن التحقق منها في الوقت الفعلي من أي مكان 
في العالم. وستستمر الهيئات الوطنية إلدارة اتفاقية االتجار 

الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
في إصدار التصاريح ولكن سيتم التحقق منها )تلقائيًا( وفقًا 

لشروط اإلدراج في هيئة المراقبة واإلنفاذ قبل أن تصبح 
سارية. وتحتفظ هيئة المراقبة واإلنفاذ بمستودع مركزي 
لجميع تصاريح اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض. وتتم إدارة تبادل 
التصاريح اإللكترونية بين األطراف في كل معاملة عبر 

الوصول إلى المستودع المركزي في هيئة المراقبة واإلنفاذ. 
ويمكن أن يستند نظام التصاريح اإللكتروني إلى عملية نشر 

عالمية لنظام التصاريح اإللكترونية لنسخة إلكترونية من 
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض يديرها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

والتنمية حاليًا ]82[.

كما يتم التحقق من بيانات الشحن التي تم إنشاؤها بواسطة 
نظام التتبع قبل عبور الشحنة الحدود مقابل بيانات التصريح 

في كل نقطة دخول وخروج. هذا لضمان استيفاء شروط 
التخليص الجمركي المسبق وعدم ظهور أي مشكالت تتعلق 
بالتصاريح على الحدود. تتم مشاركة المعلومات الجمركية 
عند التخليص مع هيئة المراقبة واإلنفاذ ويتم تسجيلها في 

قاعدة بيانات التتبع، بحيث يمكن الكشف عن أي تناقضات.  

الهدف من هذا النظام ذو شقين:

يخلق ثقة المستهلك في سلسلة التوريد ومصدر   .1
المنتجات النهائية، و

يجعل من الصعب جًدا غسل العناصر غير القانونية   .2
في سلسلة التوريد.

نظًرا للطبيعة الفاخرة لمعظم التجارة، فإن منح المستهلكين 
الثقة في شرعية المنتجات التي يشترونها هو عامل تمييز 
رئيسي للشركات التي تعمل بشكل قانوني، مما يسمح لهم 

باسترداد تكاليف االمتثال. وهذا يخلق حافًزا للشركات إلبعاد 
العناصر غير القانونية عن سالسل التوريد الخاصة بها. 

وستضمن المراقبة المركزية أن الشركات ال تحاول إخفاء أو 
تجاهل أي اكتشاف لعينات غير قانونية في سالسل التوريد 

الخاصة بها، وهذا دور رئيسي لهيئة المراقبة واإلنفاذ.

كما تقلل إمكانية التتبع الشامل من فرص حقن العينات من 
مصادر غير مشروعة أو المنتجات المشتقة في سلسلة التوريد 

القانونية. هذا بالطبع ال يزال ممكنًا، ال سيما في مرحلة المعالجة 
األولى )قبل تعيين الرقم التجاري العالمي للعنصر أو الرقم 

التجاري العالمي المتسلسل للعنصر ألول مرة( أو عندما تحتاج 
الدفعات إلى إعادة تصنيفها بسبب خطوات المعالجة التي تؤدي 
إلى تغيير الرقم التجاري العالمي للعنصر )مثل، من الجلد الخام 

إلى الجلد المدبوغ ومرة أخرى إلى األحذية / حقيبة اليد(.

وال يمكن ألي نظام أن يمنع عمليات التالعب، ولكن الهدف 
هو مراقبة العديد من المستويات المختلفة الكتشاف أي 

انتهاكات. وال يمثل الحصاد غير القانوني مشكلة االستدامة 
إالَّ إذا تم فرض قيود على الشراء القانوني. فإذا تم فرض 

قيود أيًضا على جميع بوابات الدخول / الخروج عبر خطوات 
المعالجة في سلسلة التوريد وعلى المنتجات النهائية، فيمكن 

الحفاظ على استمرارية التجارة حتى في وجود كميات 
)محدودة( من العينات غير القانونية.

كما يمكن تقليل فرص غسل العينات غير القانونية في سالسل 
التوريد القانونية بشكل أكبر من خالل فرض شروط اإلدراج 
التي تزيد الثقة في الشركات في أكثر النقاط أهمية في سلسلة 

المعالجة. على سبيل المثال، قد يحتاج المعالج األولي إلى 
اعتماده إما من قِبل السلطات الوطنية أو هيئة االمتثال، مما 

يخلق فرصة لعمليات التفتيش والفحص الفوري.

الهدف هنا ليس وصف جميع العمليات المحتملة وآليات 
المصادقة بالتفصيل، بل اإلشارة فقط إلى أن هذه العمليات 
واألنظمة موجودة في أشكال موحدة للغاية ويمكن نسخها 
من الصناعات األخرى مع تعديالت صغيرة فقط مطلوبة 

الستيعاب معلومات إضافية محددة في اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض )مثل 

أرقام التصاريح(.
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في اإلطار الحالي التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض، ال توجد عملية محددة 
لرصد فعالية اإلدراج في الملحق الثاني في الحماية الفعلية 

لألنواع من االستغالل المفرط. في اإلطار الجديد، يتم 
استكمال المراقبة المستمرة للتجارة من خالل مراجعات 

منتظمة لإلدراج وشروطه. وكجزء من اإلدراج، يجب على 
المتقدمين تقديم خطة إدارة األنواع وخطة إدارة المخاطر. 

عند الموافقة على اإلدراج، سيتم تحديد جدول زمني 
للمراجعات من قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل بما يتماشى مع 

المخاطر المتصورة وتأثيرها المحتمل. ومن المحتمل أن 
يكون من الضروري تعيين حد أدنى لتكرار المراجعة )على 

سبيل المثال كل 4 سنوات( ويُعدُّ فرض متطلبات مراجعة 
أكثر صرامة لإلدراج مخاطرة أكبر.

إن عملية المراجعة ضرورية لضمان تحقيق شروط اإلدراج 
لألهداف األساسية وهي االستدامة البيئية المثبتة للتجارة 

والحفاظ على قانونية جميع أشكال التجارة. ونظًرا للطريقة 
التي تم بها تصميم اإلطار التنظيمي المقترح، ستكون 
المراجعات قادرة على النظر في مجموعة واسعة من 

البيانات والمعلومات التي لم يتم جمعها حاليًا:

معلومات تجارية يمكن تتبعها بالكامل تتوافق مع   .1
البيانات الجمركية وتصاريح اتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض
عالمات المخاطر واألحداث الناتجة عن جمع   .2

البيانات كجزء من خطة إدارة المخاطر
تم جمع بيانات األنواع كجزء من خطة إدارة األنواع  .3

تقارير الشركات المقدمة إلى هيئة االمتثال كجزء من   .4
متطلبات التسجيل واالمتثال

المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات   .5
التفتيش والفحص الفوري

المعلومات التي تم الحصول عليها من قِبل السلطات   .6
الوطنية )التي تتمتع اآلن بموارد جيدة(

المعلومات المقدَّمة إلى هيئة اإلدراج والتسجيل من   .7
قِبل الباحثين األكاديميين والمنظمات غير الحكومية

جمع هيئة المراقبة واإلنفاذ أو المنظمات غير   .8 
الحكومية للمعلومات الخاصة باالهتمامات التجارية 

 واالستهالكية المتغيرة التي تؤثر على الطلب. 

وكما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه، يمكن أن تؤدي 
لة، و  مراجعات اإلدراج إلى شروط إدراج جديدة / معدَّ
/ أو تعليق مؤقت للتجارة و / أو توصية بإلغاء اإلدراج 

في الحاالت الشديدة من عدم االستدامة مع فرصة ضئيلة 
التخاذ إجراءات تصحيحية. ال ينبغي اعتبار أي من هذه 
النتائج غير عادي، ألن التجارة في النباتات والحيوانات 
البرية تنطوي على مخاطر ال يمكن التنبؤ بها أو إدارتها 
وهي خارجة عن سيطرة اإلنسان. وال بُد أن تزداد هذه 

الذي سيغيِّر  العالمي  الحراري  لالحتباس  نتيجة  المخاطر 
إلى  أيًضا  البيئية والمواطن، وسيؤدي  النظم  تدريجيًا 

ة وتكراًرا. كوارث طبيعية أكثر حدَّ

المستمرة  والمراقبة  اإلدراج  مراجعات  ستتطلب عملية 
العديد من الموارد، مما يعني أن تدفق التمويل اآلمن 

الناجحة للمخاطر. لذلك، ستوفر رسوم  ضروري لإلدارة 
اإلدراج السنوية المستمرة الدخل الالزم لكل من هيئة 

واجباتهم  لتنفيذ  واإلنفاذ  المراقبة  والتسجيل وهيئة  اإلدراج 
المخاطر والمراقبة ومراجعات اإلدراج.  بإدارة  يتعلق  فيما 

وكما هو موضح أدناه، من المرجح أن يتم تحديد هذه 
الرسوم بما يتماشى مع قيمة التجارة وجدول المراجعة.

جزء من إدارة اإلدراج المستمر هو أيًضا إدارة الشركات 
التي تدخل أو تخرج من اإلدراج. على سبيل المثال، إذا 

قررت شركة ما ترك التجارة في أحد األنواع )إما طوعيًا 
أو االستحواذ(، فسيتعين عليها استيفاء  نتيجة لإلفالس  أو 

شروط الخروج التي حددتها كل من هيئة االمتثال واتفاقية 
الشركة. وعلى  أبرمتها  التي  والتكلفة  البيانات  مشاركة 

العكس من ذلك، إذا أرادت شركة جديدة الدخول في 
التسجيل  المدرجة، فسيتعين عليها  أحد األنواع  التجارة في 

في هيئة االمتثال، ودفع رسوم التسجيل، واستيفاء أي 
شروط دخول محددة لإلدراج وتوقيع اتفاقية مشاركة 
األخرى  للشركات  بالفعل  الموجودة  والتكلفة  البيانات 

التجارة. في  العاملة 

تشير النقطتان األخيرتان إلى أن جميع مراجعات اإلدراج 
تتضمن مكونًا عاًما، حيث تتم دعوة األكاديميين والمنظمات 

غير الحكومية وعامة الناس لتقديم األبحاث )بما في ذلك 
األبحاث غير المنشورة( وغيرها من األدلة على المشكالت 
المحتملة فيما يتعلق بالتجارة التي يجب أن تسترعي انتباه 

هيئة اإلدراج والتسجيل.

وباإلضافة إلى المراجعات المنتظمة، يجب أن تحدد شروط 
اإلدراج أو قواعد اإلدراج العامة أيًضا شروًطا لبدء مراجعة 
اإلدراج الكامل، على سبيل المثال، إذا انخفض تعداد األنواع 

إلى ما دون مستوى معين أو إذا تم تدمير / تغيير / تلوث 
نسبة معينة من المواطن بسبب حدث غير متوقع ) مثل 

كارثة طبيعية أو انسكاب نفطي أو تفشي مرض في التربية 
األسيرة وما إلى ذلك(.
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في اإلطار الحالي التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض، ال توجد عملية محددة 
لرصد فعالية اإلدراج في الملحق الثاني في الحماية الفعلية 

لألنواع من االستغالل المفرط. في اإلطار الجديد، يتم 
استكمال المراقبة المستمرة للتجارة من خالل مراجعات 

منتظمة لإلدراج وشروطه. وكجزء من اإلدراج، يجب على 
المتقدمين تقديم خطة إدارة األنواع وخطة إدارة المخاطر. 

عند الموافقة على اإلدراج، سيتم تحديد جدول زمني 
للمراجعات من قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل بما يتماشى مع 

المخاطر المتصورة وتأثيرها المحتمل. ومن المحتمل أن 
يكون من الضروري تعيين حد أدنى لتكرار المراجعة )على 

سبيل المثال كل 4 سنوات( ويُعدُّ فرض متطلبات مراجعة 
أكثر صرامة لإلدراج مخاطرة أكبر.

إن عملية المراجعة ضرورية لضمان تحقيق شروط اإلدراج 
لألهداف األساسية وهي االستدامة البيئية المثبتة للتجارة 

والحفاظ على قانونية جميع أشكال التجارة. ونظًرا للطريقة 
التي تم بها تصميم اإلطار التنظيمي المقترح، ستكون 
المراجعات قادرة على النظر في مجموعة واسعة من 

البيانات والمعلومات التي لم يتم جمعها حاليًا:

معلومات تجارية يمكن تتبعها بالكامل تتوافق مع   .1
البيانات الجمركية وتصاريح اتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض
عالمات المخاطر واألحداث الناتجة عن جمع   .2

البيانات كجزء من خطة إدارة المخاطر
تم جمع بيانات األنواع كجزء من خطة إدارة األنواع  .3

تقارير الشركات المقدمة إلى هيئة االمتثال كجزء من   .4
متطلبات التسجيل واالمتثال

المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات   .5
التفتيش والفحص الفوري

المعلومات التي تم الحصول عليها من قِبل السلطات   .6
الوطنية )التي تتمتع اآلن بموارد جيدة(

المعلومات المقدَّمة إلى هيئة اإلدراج والتسجيل من   .7
قِبل الباحثين األكاديميين والمنظمات غير الحكومية

جمع هيئة المراقبة واإلنفاذ أو المنظمات غير   .8 
الحكومية للمعلومات الخاصة باالهتمامات التجارية 

 واالستهالكية المتغيرة التي تؤثر على الطلب. 

وكما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه، يمكن أن تؤدي 
لة، و  مراجعات اإلدراج إلى شروط إدراج جديدة / معدَّ
/ أو تعليق مؤقت للتجارة و / أو توصية بإلغاء اإلدراج 

في الحاالت الشديدة من عدم االستدامة مع فرصة ضئيلة 
التخاذ إجراءات تصحيحية. ال ينبغي اعتبار أي من هذه 
النتائج غير عادي، ألن التجارة في النباتات والحيوانات 
البرية تنطوي على مخاطر ال يمكن التنبؤ بها أو إدارتها 
وهي خارجة عن سيطرة اإلنسان. وال بُد أن تزداد هذه 

الذي سيغيِّر  العالمي  الحراري  لالحتباس  نتيجة  المخاطر 
إلى  أيًضا  البيئية والمواطن، وسيؤدي  النظم  تدريجيًا 

ة وتكراًرا. كوارث طبيعية أكثر حدَّ

المستمرة  والمراقبة  اإلدراج  مراجعات  ستتطلب عملية 
العديد من الموارد، مما يعني أن تدفق التمويل اآلمن 

الناجحة للمخاطر. لذلك، ستوفر رسوم  ضروري لإلدارة 
اإلدراج السنوية المستمرة الدخل الالزم لكل من هيئة 

واجباتهم  لتنفيذ  واإلنفاذ  المراقبة  والتسجيل وهيئة  اإلدراج 
المخاطر والمراقبة ومراجعات اإلدراج.  بإدارة  يتعلق  فيما 

وكما هو موضح أدناه، من المرجح أن يتم تحديد هذه 
الرسوم بما يتماشى مع قيمة التجارة وجدول المراجعة.

جزء من إدارة اإلدراج المستمر هو أيًضا إدارة الشركات 
التي تدخل أو تخرج من اإلدراج. على سبيل المثال، إذا 

قررت شركة ما ترك التجارة في أحد األنواع )إما طوعيًا 
أو االستحواذ(، فسيتعين عليها استيفاء  نتيجة لإلفالس  أو 

شروط الخروج التي حددتها كل من هيئة االمتثال واتفاقية 
الشركة. وعلى  أبرمتها  التي  والتكلفة  البيانات  مشاركة 

العكس من ذلك، إذا أرادت شركة جديدة الدخول في 
التسجيل  المدرجة، فسيتعين عليها  أحد األنواع  التجارة في 

في هيئة االمتثال، ودفع رسوم التسجيل، واستيفاء أي 
شروط دخول محددة لإلدراج وتوقيع اتفاقية مشاركة 
األخرى  للشركات  بالفعل  الموجودة  والتكلفة  البيانات 

التجارة. في  العاملة 

تشير النقطتان األخيرتان إلى أن جميع مراجعات اإلدراج 
تتضمن مكونًا عاًما، حيث تتم دعوة األكاديميين والمنظمات 

غير الحكومية وعامة الناس لتقديم األبحاث )بما في ذلك 
األبحاث غير المنشورة( وغيرها من األدلة على المشكالت 
المحتملة فيما يتعلق بالتجارة التي يجب أن تسترعي انتباه 

هيئة اإلدراج والتسجيل.

وباإلضافة إلى المراجعات المنتظمة، يجب أن تحدد شروط 
اإلدراج أو قواعد اإلدراج العامة أيًضا شروًطا لبدء مراجعة 
اإلدراج الكامل، على سبيل المثال، إذا انخفض تعداد األنواع 

إلى ما دون مستوى معين أو إذا تم تدمير / تغيير / تلوث 
نسبة معينة من المواطن بسبب حدث غير متوقع ) مثل 

كارثة طبيعية أو انسكاب نفطي أو تفشي مرض في التربية 
األسيرة وما إلى ذلك(.
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يعد نظام االمتثال القوي حجر الزاوية في أي إطار تنظيمي 
ناجح. في حالة اإلطار الجديد التفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض، 
فإن االمتثال يعتمد على استيعاب الشركات لمخاطر عدم 

االمتثال. يمكن أن يحدث هذا فقط إذا أدى عدم االمتثال إلى 
عواقب ذات تأثير غير متناسب على القدرة على التجارة. 

نحن ندرك من األطر التنظيمية األخرى أن التهديد 
بالغرامات )بما في ذلك الغرامات الضخمة( وحده ال يخلق 
الحوافز الستيعاب المخاطر بالكامل. ويتبين لنا أن هذا هو 
الحال بالفعل من البيانات الخاصة بمخالفات الشركات التي 
جمعها جون مورس للواليات المتحدة، والتي وجدت أكثر 

من 6300 غرامة وتسويات للشركات منذ عام 1990 
]83[. ومع وجود العديد من الغرامات التي تتجاوز قيمتها 

100 مليون دوالر أمريكي، من الواضح أن مثل هذه 
الغرامات ليس لها أي آثار، أو ربما لها محدودة للغاية، في 
حالة األعمال التجارية المربحة للغاية. من األهمية بمكان 

االعتراف في هذه المسألة، أنه في هذه الحاالت البالغ 
عددها 6300 حالة، لم يُسجن أي من رجال األعمال 

التنفيذيين ولم يتم تعليق أي من الشركات من التجارة. 
وهذا يدل على عدم كفاية أي إطار تنظيمي يعتمد على 

الغرامات فقط.

بداًل من ذلك، نقترح إطار امتثال يتراوح بين الغرامات 
والتعليق الكامل للتجارة. وتتم مراقبة االمتثال باستمرار 

على مستويين مختلفين:

االمتثال الفردي للشركات لجميع الشركات المسجلة   .1
في هيئة االمتثال فيما يتعلق بشروط اإلدراج 

لألنواع التي تتاجر بها، و
االمتثال العام لحجم التجارة المعتمد والشروط   .2
المفروضة إلبقاء المواد غير القانونية خارج 

سالسل التوريد واستدامة التجارة.

تتمتع هيئة االمتثال بااللتزام والسلطة لفرض االمتثال 
التجاري. يشمل ذلك االمتثال لمتطلبات جمع البيانات 

وإعداد التقارير، واالمتثال لشروط العملية المنصوص 
عليها في الموافقة على اإلدراج )مثل مستويات الحصاد 

ومناطق الحصاد أو االمتثال لعملية وضع العالمات 
والتعقب المعتمدة(، واالمتثال لخطة إدارة األنواع واالمتثال 

للتسويق واإلعالن وشروط خفض الطلب التي ربما يتم 

فرضها. تتمتع هيئة االمتثال بصالحية إجراء عمليات 
التفتيش والفحص الفوري، دون االلتزام باإلعالن عن 
عمليات التفتيش هذه أو عمليات الفحص المفاجئة قبل 
إجرائها. قد تفّوِض هيئة االمتثال هذه السلطة لهيئات 

االمتثال الوطنية أو ترسل فريق تفتيش مركزي، اعتماًدا 
على اإلطار القانوني وشدة االنتهاكات المحتملة.

يمكن أن يؤدي عدم االمتثال من قِبل الشركة إلى تحذيرات 
وتعهدات قابلة للتنفيذ وغرامات وتعليق مؤقت للتجارة في 
أحد األنواع وتعليق تسجيل الشركات وصواًل إلى التعليق 

الكامل للتجارة في األنواع. يمكن أن تكون عمليات التعليق 
مؤقتة حتى يتم استعادة االمتثال، أو تخضع بشكل دائم 
لموافقة إدراج جديدة في حالة حدوث انتهاكات خطيرة 

تهدد استدامة التجارة. هذا النطاق من العقوبات المحتملة 
يعني أن الشركات سوف تستوعب مخاطر عدم االمتثال. 

في حين أن الشركات التي تتاجر في العديد من األنواع 

المختلفة )مثل LVMH أو Kering( قد تكون قادرة على 
تحمل مخاطر التعليق من التجارة في نوع واحد، فإنها ال 

تستطيع تحمل مخاطر إلغاء تسجيلها من قِبل هيئة االمتثال، 
مما يعني أنه لم يعد بإمكانها التجارة في أي من األنواع 

المدرجة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض.

تقع مسؤولية ضمان االمتثال لحجم التجارة المعتمد وإبقاء 
التجارة قانونية تماًما على عاتق هيئة المراقبة واإلنفاذ 

وهيئات المراقبة واإلنفاذ الوطنية. وإذا تبين أن التجارة 
غير مستدامة إما بسبب دخول عدد كبير جًدا من العناصر 

غير القانونية إلى سالسل التوريد أو بسبب االفتراضات 
غير الصحيحة التي تم إجراؤها أثناء عملية الموافقة، أو 

بسبب الظروف المتغيرة لألنواع )على سبيل المثال، بسبب 
تدمير الموطن بسبب الحريق أو حدث تبييض الشعاب 

المرجانية( حينها يمكن لهيئة المراقبة واإلنفاذ باالشتراك 
مع هيئة اإلدراج والتسجيل إما فرض شروط إدراج 

جديدة )مثل الحد األدنى من الشراء(، أو تعليق التجارة 
في أحد األنواع مؤقتًا أو إلغاء اإلدراج تماًما )قد يحتاج 

هذا اإلجراء األخير إلى أن يخضع لموافقة من قِبل اللجنة 
الدائمة(. ويعني اإللغاء أنه ال يمكن إجراء أي تجارة حتى 
تتم الموافقة على اإلدراج مرة أخرى، مما يجبر الشركات 

على متابعة عملية تقديم الطلب الكاملة مرة أخرى.

من المهم أن ندرك في هذه المرحلة أنه حتى في حالة 
االمتثال الكامل من قِبل جميع الشركات المشاركة في تجارة 
أحد األنواع، فإن األحداث الخارجة عن السيطرة المباشرة 
ألي شخص يمكن أن تؤدي إلى تعليق التجارة أو تخفيض 
كبير في الحصة. قد يكون هذا نتيجة حادثة تتعلق باألمن 

البيولوجي، أو تفشي مرض ما، أو كارثة طبيعية تؤثر على 
تعداد األنواع أو نتيجة نشاط بشري غير ذي صلة )مثل 
تطهير األراضي للزراعة أو تلوث كبير في المسطحات 

المائية( أو أي حدث آخر يؤثر على تعداد األنواع أو 
معدالت التكاثر المفترضة سابقًا.

تتحمل كل من هيئة المراقبة واإلنفاذ وهيئة اإلدراج 
والتسجيل مسؤولية جمع المعلومات حول األحداث الضارة 

المحتملة وتقييم تأثيرها على األنواع. باإلضافة إلى ذلك، 
ستُفرض على الشركات متطلبات اإلبالغ التي تشمل 

اإلبالغ عن الكوارث الطبيعية والتلوث وتفشي األمراض 
وغير ذلك، والتي قد تؤثر على افتراضات اإلدراج. وقد 

يؤدي عدم االمتثال لمتطلبات اإلبالغ هذه إلى فرض 
غرامات أو التعليق وفقًا لما ورد أعاله.  

االمتثال والغرامات والتعليق

57 Nature Needs More Ltd, 2021
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يعد نظام االمتثال القوي حجر الزاوية في أي إطار تنظيمي 
ناجح. في حالة اإلطار الجديد التفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض، 
فإن االمتثال يعتمد على استيعاب الشركات لمخاطر عدم 

االمتثال. يمكن أن يحدث هذا فقط إذا أدى عدم االمتثال إلى 
عواقب ذات تأثير غير متناسب على القدرة على التجارة. 

نحن ندرك من األطر التنظيمية األخرى أن التهديد 
بالغرامات )بما في ذلك الغرامات الضخمة( وحده ال يخلق 
الحوافز الستيعاب المخاطر بالكامل. ويتبين لنا أن هذا هو 
الحال بالفعل من البيانات الخاصة بمخالفات الشركات التي 
جمعها جون مورس للواليات المتحدة، والتي وجدت أكثر 

من 6300 غرامة وتسويات للشركات منذ عام 1990 
]83[. ومع وجود العديد من الغرامات التي تتجاوز قيمتها 

100 مليون دوالر أمريكي، من الواضح أن مثل هذه 
الغرامات ليس لها أي آثار، أو ربما لها محدودة للغاية، في 
حالة األعمال التجارية المربحة للغاية. من األهمية بمكان 

االعتراف في هذه المسألة، أنه في هذه الحاالت البالغ 
عددها 6300 حالة، لم يُسجن أي من رجال األعمال 

التنفيذيين ولم يتم تعليق أي من الشركات من التجارة. 
وهذا يدل على عدم كفاية أي إطار تنظيمي يعتمد على 

الغرامات فقط.

بداًل من ذلك، نقترح إطار امتثال يتراوح بين الغرامات 
والتعليق الكامل للتجارة. وتتم مراقبة االمتثال باستمرار 

على مستويين مختلفين:

االمتثال الفردي للشركات لجميع الشركات المسجلة   .1
في هيئة االمتثال فيما يتعلق بشروط اإلدراج 

لألنواع التي تتاجر بها، و
االمتثال العام لحجم التجارة المعتمد والشروط   .2
المفروضة إلبقاء المواد غير القانونية خارج 

سالسل التوريد واستدامة التجارة.

تتمتع هيئة االمتثال بااللتزام والسلطة لفرض االمتثال 
التجاري. يشمل ذلك االمتثال لمتطلبات جمع البيانات 

وإعداد التقارير، واالمتثال لشروط العملية المنصوص 
عليها في الموافقة على اإلدراج )مثل مستويات الحصاد 

ومناطق الحصاد أو االمتثال لعملية وضع العالمات 
والتعقب المعتمدة(، واالمتثال لخطة إدارة األنواع واالمتثال 

للتسويق واإلعالن وشروط خفض الطلب التي ربما يتم 

فرضها. تتمتع هيئة االمتثال بصالحية إجراء عمليات 
التفتيش والفحص الفوري، دون االلتزام باإلعالن عن 
عمليات التفتيش هذه أو عمليات الفحص المفاجئة قبل 
إجرائها. قد تفّوِض هيئة االمتثال هذه السلطة لهيئات 

االمتثال الوطنية أو ترسل فريق تفتيش مركزي، اعتماًدا 
على اإلطار القانوني وشدة االنتهاكات المحتملة.

يمكن أن يؤدي عدم االمتثال من قِبل الشركة إلى تحذيرات 
وتعهدات قابلة للتنفيذ وغرامات وتعليق مؤقت للتجارة في 
أحد األنواع وتعليق تسجيل الشركات وصواًل إلى التعليق 

الكامل للتجارة في األنواع. يمكن أن تكون عمليات التعليق 
مؤقتة حتى يتم استعادة االمتثال، أو تخضع بشكل دائم 
لموافقة إدراج جديدة في حالة حدوث انتهاكات خطيرة 

تهدد استدامة التجارة. هذا النطاق من العقوبات المحتملة 
يعني أن الشركات سوف تستوعب مخاطر عدم االمتثال. 

في حين أن الشركات التي تتاجر في العديد من األنواع 

المختلفة )مثل LVMH أو Kering( قد تكون قادرة على 
تحمل مخاطر التعليق من التجارة في نوع واحد، فإنها ال 

تستطيع تحمل مخاطر إلغاء تسجيلها من قِبل هيئة االمتثال، 
مما يعني أنه لم يعد بإمكانها التجارة في أي من األنواع 

المدرجة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض.

تقع مسؤولية ضمان االمتثال لحجم التجارة المعتمد وإبقاء 
التجارة قانونية تماًما على عاتق هيئة المراقبة واإلنفاذ 

وهيئات المراقبة واإلنفاذ الوطنية. وإذا تبين أن التجارة 
غير مستدامة إما بسبب دخول عدد كبير جًدا من العناصر 

غير القانونية إلى سالسل التوريد أو بسبب االفتراضات 
غير الصحيحة التي تم إجراؤها أثناء عملية الموافقة، أو 

بسبب الظروف المتغيرة لألنواع )على سبيل المثال، بسبب 
تدمير الموطن بسبب الحريق أو حدث تبييض الشعاب 

المرجانية( حينها يمكن لهيئة المراقبة واإلنفاذ باالشتراك 
مع هيئة اإلدراج والتسجيل إما فرض شروط إدراج 

جديدة )مثل الحد األدنى من الشراء(، أو تعليق التجارة 
في أحد األنواع مؤقتًا أو إلغاء اإلدراج تماًما )قد يحتاج 

هذا اإلجراء األخير إلى أن يخضع لموافقة من قِبل اللجنة 
الدائمة(. ويعني اإللغاء أنه ال يمكن إجراء أي تجارة حتى 
تتم الموافقة على اإلدراج مرة أخرى، مما يجبر الشركات 

على متابعة عملية تقديم الطلب الكاملة مرة أخرى.

من المهم أن ندرك في هذه المرحلة أنه حتى في حالة 
االمتثال الكامل من قِبل جميع الشركات المشاركة في تجارة 
أحد األنواع، فإن األحداث الخارجة عن السيطرة المباشرة 
ألي شخص يمكن أن تؤدي إلى تعليق التجارة أو تخفيض 
كبير في الحصة. قد يكون هذا نتيجة حادثة تتعلق باألمن 

البيولوجي، أو تفشي مرض ما، أو كارثة طبيعية تؤثر على 
تعداد األنواع أو نتيجة نشاط بشري غير ذي صلة )مثل 
تطهير األراضي للزراعة أو تلوث كبير في المسطحات 

المائية( أو أي حدث آخر يؤثر على تعداد األنواع أو 
معدالت التكاثر المفترضة سابقًا.

تتحمل كل من هيئة المراقبة واإلنفاذ وهيئة اإلدراج 
والتسجيل مسؤولية جمع المعلومات حول األحداث الضارة 

المحتملة وتقييم تأثيرها على األنواع. باإلضافة إلى ذلك، 
ستُفرض على الشركات متطلبات اإلبالغ التي تشمل 

اإلبالغ عن الكوارث الطبيعية والتلوث وتفشي األمراض 
وغير ذلك، والتي قد تؤثر على افتراضات اإلدراج. وقد 

يؤدي عدم االمتثال لمتطلبات اإلبالغ هذه إلى فرض 
غرامات أو التعليق وفقًا لما ورد أعاله.  

االمتثال والغرامات والتعليق
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يتمثل االختالف الرئيسي بين نموذج التنظيم الحالي التفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض واإلطار الجديد المقترح في تغيير عبء اإلثبات. 
في نموذج القائمة السوداء الحالي، يحتاج أولئك المهتمون 

بحماية األنواع من االستغالل المفرط إلى تقديم حجة إلدراج 
األنواع في مالحق اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض. هذه العبارة البسيطة لها 
مجموعة من اآلثار المباشرة:

الوضع االفتراضي هو تجارة غير محدودة   .1
)بافتراض الوفرة وعدم وجود ضرر(،

ال تحتاج الشركات التي تتاجر في األنواع إلى   .2
مراعاة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض بعد الحصول 
على التصاريح،

الجهات التي ليس لديها أموال )المنظمات غير   .3
الحكومية، الحكومات في البلدان الفقيرة / النامية( 

بحاجة إلى تقديم دليل على أن نوًعا ما تحت التهديد،
التأخيرات في اإلدراج تقوض جهود الحماية )حيث   .4

تستمر التجارة دون مراقبة(،
يتم تجاهل األنواع غير المدرجة في القائمة من   .5

منظور تجاري، و

هذا يلحق الضرر بالبلدان الفقيرة / النامية.   .6 

حقيقة أن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض ضعيفة الموارد ليست نتيجة 

مباشرة لنموذج القائمة السوداء، لكن جعل الشركات تدفع 
تكلفة التنظيم أمر مستحيل عمليًا دون التغيير إلى نموذج 
يعطي الشركات دوًرا مباشًرا في اتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض. ومع 
احتمالية عدم قيام الحكومات والجمهور بإيالء المزيد من 
االهتمام للتجارة القانونية في األنواع المهددة باالنقراض، 

فإن احتمال زيادة التمويل الحكومي أو الخيري بمقدار 100 
إلى 1000 مرة مقارنة بما يتم إنفاقه اآلن بعيد المنال.

وإذا أردنا حل مشكلة نقص التمويل واالفتقار إلى المراقبة 
والتنفيذ المناسبين وجميع المشكالت األخرى المعروفة في 

النظام الحالي التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض، فإن هذه االتفاقية بحاجة 

إلى اإلصالح ويجب على الشركات تحمل عبء اإلثبات 
وتكاليف التنظيم. االنتقال إلى القوائم اإليجابية ليس "أمًرا 

اختياريًا"، إنه ضروري إذا أردنا أن تصبح التجارة في 
النباتات والحيوانات البرية مستدامة.  

وكما هو الحال مع القائمة السوداء، فإن االنتقال إلى القائمة 
البيضاء له آثار فورية:

الوضع االفتراضي هو عدم التجارة )بافتراض   .1
المخزون المستنزف والضرر المحتمل(،

ينطبق اإلطار على جميع األنواع، بما في ذلك   .2
األنواع غير المدرجة حاليًا،

يتعين على الشركات التي تتاجر في هذا النوع   .3
استيعاب االمتثال التفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض،

الجهات التي لديها األموال )الشركات( بحاجة إلى   .4
تقديم دليل على أن األنواع آمنة للتجارة،

التأخير في اإلدراج ال يضر بجهود الحماية   .5
)التجارة غير مسموح بها حتى تتم الموافقة على 

اإلدراج(،
إذا تم استخدام الطلبات المشتركة، فلن تكون البلدان   .6

 الفقيرة / النامية محرومة. 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن نموذج القائمة البيضاء مع 
نموذج االمتثال الموضح في القسم الفرعي السابق يقدم 
نموذج عقوبات أكثر استهدافًا مقارنة بالنموذج الحالي 

للعقوبات التجارية في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض. وفي 

ظل النموذج الحالي، فإن الحصص التجارية والعقوبات 
المفروضة على بلدان بأكملها هي األدوات الوحيدة المتاحة 
لفرض االمتثال. فالحصة التجارية تخضع للمراقبة بشكل 

ضعيف ويمكن التحايل عليها من خالل "التوسيم الخاطئ" 
والتصدير عبر دولة مجاورة. والعقوبات التجارية ضد 

دولة ما تعاقب من يمتثلون لها دون مبرر.

إن عدم فعالية هذا النوع من العقوبات الواسعة معروف في 
العالقات الدولية لفترة طويلة، والعقوبات اليوم تستهدف 

 Huawei، Nordstream( عادة الشركات الفردية
2( أو األفراد )مثل 88 فرًدا في بيالروسيا ]84[(. 

وتعتبر العقوبات المستهدفة أكثر فاعلية، كما اكتشفت 
هواوي عندما قطعت الواليات المتحدة إمداداتها من أشباه 

الموصالت والبرامج الخاصة بمنتجاتها للهواتف المحمولة 
.]85[

يتضمن اإلطار المقترح هنا وجهة النظر الحديثة للعقوبات 
المفروضة على التجارة من خالل استهداف الشركات 
وجعلها تستوعب مخاطر عدم االمتثال. ويعالج إطار 

العمل أيًضا نقص الموارد الالزمة لمراقبة التجارة واإلنفاذ 
من خالل جعل الشركات تدفع التكلفة الكاملة لالمتثال 

التنظيمي.

بطبيعة الحال، فإن منح الشركات دوًرا مباشًرا في اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض يأتي مع خطر إعطاء الصناعة تأثيًرا ال داعي 
له على العمليات والنتائج التنظيمية. وهذا الخطر حقيقي 
ويجب التخفيف من حدته عن طريق إبعاد الشركات عن 
وضع المعايير وعملية إدراج التقييمات. ويعالج الهيكل 

والعمليات الموضحة أعاله هذه المخاطر من خالل محاكاة 
الجهات التنظيمية الحالية التي لم يتم إفسادها من خالل 

االستحواذ التنظيمي من قِبل الشركات أو اإلخفاقات 
المماثلة. التنظيمية 

وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن اإلطار الجديد التفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض يظل علميًا في جزء منه، وسياسيًا في جزء 
آخر. يمكن اآلن التعامل مع بعض من أكثر األنواع 

السياسية والعاطفية )الفيلة واألسود ووحيد القرن والنمور( 
بموجب الملحق األول الجديد المقترح، والذي يتجاوز 
األسئلة البسيطة للتجارة / عدم التجارة ويسمح للبشر 

بتطبيق معايير مختلفة على عدد محدد من األنواع التي 
د لها حالة خاصة. يتم  لدينا عالقة خاصة معها أو نحّدِ

الحفاظ على الدور السياسي والسلطة النهائية للجنة الدائمة 
التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض ومؤتمر األطراف، ولكن األبحاث 
العلمية الممولة جيًدا لها دور أكبر من خالل صرامة عملية 

اإلدراج ومركزية التقييمات في هيئة اإلدراج والتسجيل.

كما تم تعزيز دور األكاديميين والمنظمات غير الحكومية 
بشكل كبير، حيث سيكون عملهم بمثابة مساهمة حاسمة في 

جميع طلبات اإلدراج والتقييمات والمراجعات. وسيؤدي 
حجم العمل المطلوب من قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل 

وشبكة الخبراء الداعمة لها إلى إنشاء مئات )إن لم يكن 
اآلالف( من الوظائف الجديدة لعلماء األحياء وعلماء البيئة 

وغيرهم من الخبراء.

إن تحويل مليارات الدوالرات من رسوم الصناعة إلى 
األبحاث سيعزز بشكل كبير معرفتنا بالعالم الطبيعي، مما 
يسمح لنا باكتساب فهم أعمق بكثير للمحيط الحيوي الذي 

نعتمد عليه للحفاظ على الحضارة البشرية.

مقارنة القوائم اإليجابية بالنموذج الحالي
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الوضع االفتراضي هو تجارة غير محدودة   .1
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ال تحتاج الشركات التي تتاجر في األنواع إلى   .2
مراعاة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض بعد الحصول 
على التصاريح،

الجهات التي ليس لديها أموال )المنظمات غير   .3
الحكومية، الحكومات في البلدان الفقيرة / النامية( 

بحاجة إلى تقديم دليل على أن نوًعا ما تحت التهديد،
التأخيرات في اإلدراج تقوض جهود الحماية )حيث   .4

تستمر التجارة دون مراقبة(،
يتم تجاهل األنواع غير المدرجة في القائمة من   .5

منظور تجاري، و

هذا يلحق الضرر بالبلدان الفقيرة / النامية.   .6 

حقيقة أن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض ضعيفة الموارد ليست نتيجة 

مباشرة لنموذج القائمة السوداء، لكن جعل الشركات تدفع 
تكلفة التنظيم أمر مستحيل عمليًا دون التغيير إلى نموذج 
يعطي الشركات دوًرا مباشًرا في اتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض. ومع 
احتمالية عدم قيام الحكومات والجمهور بإيالء المزيد من 
االهتمام للتجارة القانونية في األنواع المهددة باالنقراض، 

فإن احتمال زيادة التمويل الحكومي أو الخيري بمقدار 100 
إلى 1000 مرة مقارنة بما يتم إنفاقه اآلن بعيد المنال.

وإذا أردنا حل مشكلة نقص التمويل واالفتقار إلى المراقبة 
والتنفيذ المناسبين وجميع المشكالت األخرى المعروفة في 

النظام الحالي التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض، فإن هذه االتفاقية بحاجة 

إلى اإلصالح ويجب على الشركات تحمل عبء اإلثبات 
وتكاليف التنظيم. االنتقال إلى القوائم اإليجابية ليس "أمًرا 

اختياريًا"، إنه ضروري إذا أردنا أن تصبح التجارة في 
النباتات والحيوانات البرية مستدامة.  

وكما هو الحال مع القائمة السوداء، فإن االنتقال إلى القائمة 
البيضاء له آثار فورية:

الوضع االفتراضي هو عدم التجارة )بافتراض   .1
المخزون المستنزف والضرر المحتمل(،

ينطبق اإلطار على جميع األنواع، بما في ذلك   .2
األنواع غير المدرجة حاليًا،

يتعين على الشركات التي تتاجر في هذا النوع   .3
استيعاب االمتثال التفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض،

الجهات التي لديها األموال )الشركات( بحاجة إلى   .4
تقديم دليل على أن األنواع آمنة للتجارة،

التأخير في اإلدراج ال يضر بجهود الحماية   .5
)التجارة غير مسموح بها حتى تتم الموافقة على 

اإلدراج(،
إذا تم استخدام الطلبات المشتركة، فلن تكون البلدان   .6

 الفقيرة / النامية محرومة. 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن نموذج القائمة البيضاء مع 
نموذج االمتثال الموضح في القسم الفرعي السابق يقدم 
نموذج عقوبات أكثر استهدافًا مقارنة بالنموذج الحالي 

للعقوبات التجارية في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض. وفي 

ظل النموذج الحالي، فإن الحصص التجارية والعقوبات 
المفروضة على بلدان بأكملها هي األدوات الوحيدة المتاحة 
لفرض االمتثال. فالحصة التجارية تخضع للمراقبة بشكل 

ضعيف ويمكن التحايل عليها من خالل "التوسيم الخاطئ" 
والتصدير عبر دولة مجاورة. والعقوبات التجارية ضد 

دولة ما تعاقب من يمتثلون لها دون مبرر.

إن عدم فعالية هذا النوع من العقوبات الواسعة معروف في 
العالقات الدولية لفترة طويلة، والعقوبات اليوم تستهدف 

 Huawei، Nordstream( عادة الشركات الفردية
2( أو األفراد )مثل 88 فرًدا في بيالروسيا ]84[(. 

وتعتبر العقوبات المستهدفة أكثر فاعلية، كما اكتشفت 
هواوي عندما قطعت الواليات المتحدة إمداداتها من أشباه 

الموصالت والبرامج الخاصة بمنتجاتها للهواتف المحمولة 
.]85[

يتضمن اإلطار المقترح هنا وجهة النظر الحديثة للعقوبات 
المفروضة على التجارة من خالل استهداف الشركات 
وجعلها تستوعب مخاطر عدم االمتثال. ويعالج إطار 

العمل أيًضا نقص الموارد الالزمة لمراقبة التجارة واإلنفاذ 
من خالل جعل الشركات تدفع التكلفة الكاملة لالمتثال 

التنظيمي.

بطبيعة الحال، فإن منح الشركات دوًرا مباشًرا في اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض يأتي مع خطر إعطاء الصناعة تأثيًرا ال داعي 
له على العمليات والنتائج التنظيمية. وهذا الخطر حقيقي 
ويجب التخفيف من حدته عن طريق إبعاد الشركات عن 
وضع المعايير وعملية إدراج التقييمات. ويعالج الهيكل 

والعمليات الموضحة أعاله هذه المخاطر من خالل محاكاة 
الجهات التنظيمية الحالية التي لم يتم إفسادها من خالل 

االستحواذ التنظيمي من قِبل الشركات أو اإلخفاقات 
المماثلة. التنظيمية 

وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن اإلطار الجديد التفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض يظل علميًا في جزء منه، وسياسيًا في جزء 
آخر. يمكن اآلن التعامل مع بعض من أكثر األنواع 

السياسية والعاطفية )الفيلة واألسود ووحيد القرن والنمور( 
بموجب الملحق األول الجديد المقترح، والذي يتجاوز 
األسئلة البسيطة للتجارة / عدم التجارة ويسمح للبشر 

بتطبيق معايير مختلفة على عدد محدد من األنواع التي 
د لها حالة خاصة. يتم  لدينا عالقة خاصة معها أو نحّدِ

الحفاظ على الدور السياسي والسلطة النهائية للجنة الدائمة 
التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض ومؤتمر األطراف، ولكن األبحاث 
العلمية الممولة جيًدا لها دور أكبر من خالل صرامة عملية 

اإلدراج ومركزية التقييمات في هيئة اإلدراج والتسجيل.

كما تم تعزيز دور األكاديميين والمنظمات غير الحكومية 
بشكل كبير، حيث سيكون عملهم بمثابة مساهمة حاسمة في 

جميع طلبات اإلدراج والتقييمات والمراجعات. وسيؤدي 
حجم العمل المطلوب من قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل 

وشبكة الخبراء الداعمة لها إلى إنشاء مئات )إن لم يكن 
اآلالف( من الوظائف الجديدة لعلماء األحياء وعلماء البيئة 

وغيرهم من الخبراء.

إن تحويل مليارات الدوالرات من رسوم الصناعة إلى 
األبحاث سيعزز بشكل كبير معرفتنا بالعالم الطبيعي، مما 
يسمح لنا باكتساب فهم أعمق بكثير للمحيط الحيوي الذي 

نعتمد عليه للحفاظ على الحضارة البشرية.

مقارنة القوائم اإليجابية بالنموذج الحالي
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من أجل تحقيق أهداف جعل جميع التجارة في النباتات 
والحيوانات البرية قانونية ومستدامة، يجب أن يكون هناك 

تدفق تمويل موثوق ومناسب لكل من الهيئات المركزية 
والهيئات الوطنية التابعة التفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض. في هذا 

القسم، سنحاول تقدير مستوى الرسوم المطلوبة لتحقيق هذين 
الهدفين المزدوجين دون جعل الرسوم مرتفعة للغاية مقارنة 

بالقيمة اإلجمالية للتجارة. إن تحديد الرسوم أو الجبايات 
بنسبة 2-3٪ من قيمة التجارة لتحقيق منافع اجتماعية وبيئية 
واسعة النطاق ال يعتبر مرهقًا للغاية بالنسبة للصناعات ذات 

الربحية العالية ]86[.  

ولكي نتمكن من استخراج مستويات رسوم مناسبة تدفعها 
الشركات، نحتاج إلى تقديرات لما يلي:

القيمة اإلجمالية للتجارة المشروعة في النباتات   .1
والحيوانات البرية،

القيمة اإلجمالية لالتجار غير المشروع بالنباتات   .2
والحيوانات البرية،

الميزانية اإلجمالية للهيئات المركزية الجديدة التابعة   .3
التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض )هيئة اإلدراج والتسجيل، 
وهيئة االمتثال، وهيئة المراقبة واإلنفاذ(،

متطلبات ميزانية الهيئات الوطنية )الهيئة اإلدارية   .4 
 والهيئة العلمية والهيئة التنفيذية(.

أفضل تقدير متاح لقيمة التجارة القانونية هو 350 مليار 
دوالر أمريكي لعام 2016 ]87[. ومن بين ذلك، تبلغ قيمة 
المأكوالت البحرية 300 مليار دوالر، واألثاث 20 مليار 

دوالر، واألزياء 15 مليار دوالر، والباقي يشمل الحيوانات 
األليفة واللحوم البرية والُحلي والمجوهرات والمعارض. 
استند هذا التحليل إلى فحص قاعدة بيانات األمم المتحدة 

Comtrade، والتي تشمل كاًل من األنواع المدرجة في 

القسم الثامن

التمويل والرسوم والتوزيع
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من أجل تحقيق أهداف جعل جميع التجارة في النباتات 
والحيوانات البرية قانونية ومستدامة، يجب أن يكون هناك 

تدفق تمويل موثوق ومناسب لكل من الهيئات المركزية 
والهيئات الوطنية التابعة التفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض. في هذا 

القسم، سنحاول تقدير مستوى الرسوم المطلوبة لتحقيق هذين 
الهدفين المزدوجين دون جعل الرسوم مرتفعة للغاية مقارنة 

بالقيمة اإلجمالية للتجارة. إن تحديد الرسوم أو الجبايات 
بنسبة 2-3٪ من قيمة التجارة لتحقيق منافع اجتماعية وبيئية 
واسعة النطاق ال يعتبر مرهقًا للغاية بالنسبة للصناعات ذات 

الربحية العالية ]86[.  

ولكي نتمكن من استخراج مستويات رسوم مناسبة تدفعها 
الشركات، نحتاج إلى تقديرات لما يلي:

القيمة اإلجمالية للتجارة المشروعة في النباتات   .1
والحيوانات البرية،

القيمة اإلجمالية لالتجار غير المشروع بالنباتات   .2
والحيوانات البرية،

الميزانية اإلجمالية للهيئات المركزية الجديدة التابعة   .3
التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض )هيئة اإلدراج والتسجيل، 
وهيئة االمتثال، وهيئة المراقبة واإلنفاذ(،

متطلبات ميزانية الهيئات الوطنية )الهيئة اإلدارية   .4 
 والهيئة العلمية والهيئة التنفيذية(.

أفضل تقدير متاح لقيمة التجارة القانونية هو 350 مليار 
دوالر أمريكي لعام 2016 ]87[. ومن بين ذلك، تبلغ قيمة 
المأكوالت البحرية 300 مليار دوالر، واألثاث 20 مليار 

دوالر، واألزياء 15 مليار دوالر، والباقي يشمل الحيوانات 
األليفة واللحوم البرية والُحلي والمجوهرات والمعارض. 
استند هذا التحليل إلى فحص قاعدة بيانات األمم المتحدة 

Comtrade، والتي تشمل كاًل من األنواع المدرجة في 
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اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض وغير المدرجة في االتفاقية. تفتقر رموز 

النظام المنسق المستخدمة لإلعالن عن البضائع للجمارك 
إلى الدقة للتمييز بين األنواع المدرجة وغير المدرجة، ولكن 

استبعاد الرموز المتعلقة بالزراعة والمزارع بشكل واضح 
سيوفر تقديًرا جيًدا إلجمالي التجارة في النباتات والحيوانات 

البرية. وتجدر اإلشارة إلى أن القيمة المذكورة في هذه 
الورقة مستمدة من القيمة المصرح بها في الجمارك، والتي 

عادة ما تكون أقل بكثير من قيمة البيع بالتجزئة.

ونظًرا ألننا في هذا التحليل بذلنا جهوًدا كبيًرا الستبعاد 
األنواع التي يتم تربيتها في الغالب في األسر أو تكاثرها 

بشكل مصطنع، فقد يستبعد هذا التحليل أحجام التجارة الكبيرة 
لألنواع المدرجة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض وأيًضا األنواع التي 
يمكن اعتبارها برية بموجب النظام الجديد المقترح لالتفاقية 

المذكور هنا. وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن منتجات الطب 
الصيني التقليدي ليس من السهل تصنيفها باستخدام رموز 
النظام المنسق، وبالتالي فإن تجارة الطب الصيني التقليدي 

التي تُقدَّر بمليارات الدوالرات ]88[ ال تظهر في هذا 
التحليل. لذلك، ينبغي اعتبار هذا التقدير البالغ 350 مليار 
دوالر أمريكي كحد أدنى للقيمة الحقيقية للتجارة القانونية 

بموجب لوائح الملحق الثاني الجديد.

عندما يتعلق األمر بتقدير التجارة غير المشروعة في 
النباتات والحيوانات البرية، هناك بعض التقديرات التي 
يمكن استخدامها مرة أخرى لتحديد الحد األدنى لقيمتها. 

هنا سنستخدم تقرير البنك الدولي بشأن الصيد غير القانوني 
وقطع األشجار واالتجار غير المشروع باألنواع البرية 

اعتباًرا من عام 2019، والذي يتضمن تقديرين من عامي 
م نطاقًا يتراوح بين 200-70  2017/2016 وكالهما يقّدِ
مليار دوالر أمريكي ]89[. في هذه التقديرات، 70٪ من 

قطع األشجار غير القانوني، و20٪ من الصيد غير القانوني. 
وبالنظر إلى أن منظمة الجمارك العالمية قد وضعت تقديًرا 

يتراوح بين 100 و250 مليار دوالر أمريكي في عام 
2017 ]90[، سنفترض أن 100 مليار دوالر أمريكي هي 

معدل متوسط معقول للحد األدنى.

وهذا يعني أن القيمة اإلجمالية للتجارة المشروعة وغير 
المشروعة في النباتات والحيوانات البرية كانت على األقل 

450 مليار دوالر أمريكي في عام 2016.

ويعني أيًضا أن فرض رسوم بنسبة 2-3% من قيمة التجارة 
من شأنه أن يجمع ما ال يقل عن 9-13 مليار دوالر 

أمريكي سنويًا لتنظيم وإنفاذ شرعية واستدامة التجارة.

اآلن وقد أثبتنا أنه يمكن توفير الكثير من األموال عن طريق 
مستوى مقبول من الرسوم، نحتاج أيًضا إلى التحقق من أن 
مبلغ 9-13 مليار دوالر أمريكي سنويًا كاٍف مقارنة بما هو 

مطلوب.

ونظًرا ألننا نقترح نظاًما تنظيميًا جديًدا، فليس من السهل 
تقدير المبالغ المطلوبة لكل من الهيئات المركزية والوطنية. 

لذلك سنضع بعض االفتراضات للوصول إلى ميزانية 
تقريبية. إذا افترضنا 10000 عملية إدراج في قائمة في 

الملحق الثاني الجديد وأن أحد المتخصصين يدير 3 عمليات 
إدراج في المتوسط )الطلبات والمراجعات(، فإن هيئة 

اإلدراج والتسجيل ستحتاج إلى ما يقرب من 4000 موظف 
)بما في ذلك المديرين وموظفي الدعم(. هذا ال يشمل الخبراء 

الخارجيين الذين سيحتاجون إلى المشاركة في تقييمات 
الطلبات ومراجعات اإلدراج. حتى إذا كان العدد الفعلي 

لعمليات اإلدراج أكبر بكثير، فإن هذا ال يعني بالضرورة 
أنه ستكون هناك حاجة لعدد أكبر من الموظفين، حيث تعتمد 

النسبة على كل من حجم وطبيعة التجارة.

ومن المحتمل أن تحتاج كل من هيئة االمتثال وهيئة 
المراقبة واإلنفاذ إلى حوالي 500 موظف لكل منهما. في 
الغالب، يعمل في هيئة المراقبة واإلنفاذ خبراء تكنولوجيا 
المعلومات في حين أن هيئة االمتثال لديها عدد كبير من 

مسؤولي االمتثال والمفتشين. وفي جميع الحاالت الثالث، 
تكون تكلفة العمالة مرتفعة نسبيًا بسبب الطبيعة المتخصصة 

للعمل. إذا افترضنا، إجمااًل، عدد 5000 موظف ومبلغ 
120 ألف دوالر أمريكي لجميع الهيئات الثالث كمتوسط 
تكلفة التوظيف، فإننا نصل إلى مبلغ 600 مليون دوالر 
أمريكي سنويًا. وباإلضافة إلى النفقات العامة لألعمال 

)إيجار المكاتب وتكنولوجيا المعلومات والسفر وما إلى 
ذلك( وتكاليف تعيين خبراء خارجيين لدعم هيئة اإلدراج 

والتسجيل، فإن الميزانية السنوية اإلجمالية المحتملة للهيئات 
المركزية ستتراوح بين مليار إلى مليار ونصف دوالر 

أمريكي. سنفترض 1.5 مليار دوالر حتى نكون في الجانب 
اآلمن.

تعمل الهيئات المركزية مع الهيئات الوطنية على االمتثال 
والمراقبة واإلنفاذ. وفي حين أن دور الهيئات اإلدارية 

والعلمية لم يتم تعزيزه بشكل كبير في ظل اإلطار التنظيمي 
الجديد المقترح )بصرف النظر عن إضافة خاصية امتثال 
الشركات لكل هيئة إدارية(، سيحتاج كل موقع إلى إنشاء 
وتمويل هيئة تنفيذية مهمتها الحفاظ على قانونية واستدامة 

التجارة على أساس مستوى التجارة داخل البالد وخارجها. 
يأتي التمويل لهذه المهمة من عائدات الرسوم التي تم جمعها 
بطريقة مركزية. ونظًرا ألنه من المستحيل تقدير المستوى 
الصحيح للتمويل المطلوب، سنفترض أن مبلغ 5 مليارات 
دوالر أمريكي سنويًا هو الحد األدنى المطلوب. وهذا هو 

20 ضعف المبلغ الذي يتم إنفاقه اآلن )والذي من الواضح 
أنه غير كاٍف تماًما(، وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2018 

]91[. كما أنه يزيد بخمس مرات عن إجمالي ميزانية 
التمويل السنوية لصندوق البيئة العالمية ]92[. وفي الوقت 

نفسه، ال يزال أقل بعشرين مرة مما يُنفق على "الحرب على 
المخدرات" ]93[.

ومن خالل دمج الميزانيات المقدرة للهيئات المركزية 
والوطنية، نحصل على ميزانية سنوية إجمالية بحد أدنى 

6.5 مليار دوالر أمريكي.
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اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض وغير المدرجة في االتفاقية. تفتقر رموز 

النظام المنسق المستخدمة لإلعالن عن البضائع للجمارك 
إلى الدقة للتمييز بين األنواع المدرجة وغير المدرجة، ولكن 

استبعاد الرموز المتعلقة بالزراعة والمزارع بشكل واضح 
سيوفر تقديًرا جيًدا إلجمالي التجارة في النباتات والحيوانات 

البرية. وتجدر اإلشارة إلى أن القيمة المذكورة في هذه 
الورقة مستمدة من القيمة المصرح بها في الجمارك، والتي 

عادة ما تكون أقل بكثير من قيمة البيع بالتجزئة.

ونظًرا ألننا في هذا التحليل بذلنا جهوًدا كبيًرا الستبعاد 
األنواع التي يتم تربيتها في الغالب في األسر أو تكاثرها 

بشكل مصطنع، فقد يستبعد هذا التحليل أحجام التجارة الكبيرة 
لألنواع المدرجة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض وأيًضا األنواع التي 
يمكن اعتبارها برية بموجب النظام الجديد المقترح لالتفاقية 

المذكور هنا. وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن منتجات الطب 
الصيني التقليدي ليس من السهل تصنيفها باستخدام رموز 
النظام المنسق، وبالتالي فإن تجارة الطب الصيني التقليدي 

التي تُقدَّر بمليارات الدوالرات ]88[ ال تظهر في هذا 
التحليل. لذلك، ينبغي اعتبار هذا التقدير البالغ 350 مليار 
دوالر أمريكي كحد أدنى للقيمة الحقيقية للتجارة القانونية 

بموجب لوائح الملحق الثاني الجديد.

عندما يتعلق األمر بتقدير التجارة غير المشروعة في 
النباتات والحيوانات البرية، هناك بعض التقديرات التي 
يمكن استخدامها مرة أخرى لتحديد الحد األدنى لقيمتها. 

هنا سنستخدم تقرير البنك الدولي بشأن الصيد غير القانوني 
وقطع األشجار واالتجار غير المشروع باألنواع البرية 

اعتباًرا من عام 2019، والذي يتضمن تقديرين من عامي 
م نطاقًا يتراوح بين 200-70  2017/2016 وكالهما يقّدِ
مليار دوالر أمريكي ]89[. في هذه التقديرات، 70٪ من 

قطع األشجار غير القانوني، و20٪ من الصيد غير القانوني. 
وبالنظر إلى أن منظمة الجمارك العالمية قد وضعت تقديًرا 

يتراوح بين 100 و250 مليار دوالر أمريكي في عام 
2017 ]90[، سنفترض أن 100 مليار دوالر أمريكي هي 

معدل متوسط معقول للحد األدنى.

وهذا يعني أن القيمة اإلجمالية للتجارة المشروعة وغير 
المشروعة في النباتات والحيوانات البرية كانت على األقل 

450 مليار دوالر أمريكي في عام 2016.

ويعني أيًضا أن فرض رسوم بنسبة 2-3% من قيمة التجارة 
من شأنه أن يجمع ما ال يقل عن 9-13 مليار دوالر 

أمريكي سنويًا لتنظيم وإنفاذ شرعية واستدامة التجارة.

اآلن وقد أثبتنا أنه يمكن توفير الكثير من األموال عن طريق 
مستوى مقبول من الرسوم، نحتاج أيًضا إلى التحقق من أن 
مبلغ 9-13 مليار دوالر أمريكي سنويًا كاٍف مقارنة بما هو 

مطلوب.

ونظًرا ألننا نقترح نظاًما تنظيميًا جديًدا، فليس من السهل 
تقدير المبالغ المطلوبة لكل من الهيئات المركزية والوطنية. 

لذلك سنضع بعض االفتراضات للوصول إلى ميزانية 
تقريبية. إذا افترضنا 10000 عملية إدراج في قائمة في 

الملحق الثاني الجديد وأن أحد المتخصصين يدير 3 عمليات 
إدراج في المتوسط )الطلبات والمراجعات(، فإن هيئة 

اإلدراج والتسجيل ستحتاج إلى ما يقرب من 4000 موظف 
)بما في ذلك المديرين وموظفي الدعم(. هذا ال يشمل الخبراء 

الخارجيين الذين سيحتاجون إلى المشاركة في تقييمات 
الطلبات ومراجعات اإلدراج. حتى إذا كان العدد الفعلي 

لعمليات اإلدراج أكبر بكثير، فإن هذا ال يعني بالضرورة 
أنه ستكون هناك حاجة لعدد أكبر من الموظفين، حيث تعتمد 

النسبة على كل من حجم وطبيعة التجارة.

ومن المحتمل أن تحتاج كل من هيئة االمتثال وهيئة 
المراقبة واإلنفاذ إلى حوالي 500 موظف لكل منهما. في 
الغالب، يعمل في هيئة المراقبة واإلنفاذ خبراء تكنولوجيا 
المعلومات في حين أن هيئة االمتثال لديها عدد كبير من 

مسؤولي االمتثال والمفتشين. وفي جميع الحاالت الثالث، 
تكون تكلفة العمالة مرتفعة نسبيًا بسبب الطبيعة المتخصصة 

للعمل. إذا افترضنا، إجمااًل، عدد 5000 موظف ومبلغ 
120 ألف دوالر أمريكي لجميع الهيئات الثالث كمتوسط 
تكلفة التوظيف، فإننا نصل إلى مبلغ 600 مليون دوالر 
أمريكي سنويًا. وباإلضافة إلى النفقات العامة لألعمال 

)إيجار المكاتب وتكنولوجيا المعلومات والسفر وما إلى 
ذلك( وتكاليف تعيين خبراء خارجيين لدعم هيئة اإلدراج 

والتسجيل، فإن الميزانية السنوية اإلجمالية المحتملة للهيئات 
المركزية ستتراوح بين مليار إلى مليار ونصف دوالر 

أمريكي. سنفترض 1.5 مليار دوالر حتى نكون في الجانب 
اآلمن.

تعمل الهيئات المركزية مع الهيئات الوطنية على االمتثال 
والمراقبة واإلنفاذ. وفي حين أن دور الهيئات اإلدارية 

والعلمية لم يتم تعزيزه بشكل كبير في ظل اإلطار التنظيمي 
الجديد المقترح )بصرف النظر عن إضافة خاصية امتثال 
الشركات لكل هيئة إدارية(، سيحتاج كل موقع إلى إنشاء 
وتمويل هيئة تنفيذية مهمتها الحفاظ على قانونية واستدامة 

التجارة على أساس مستوى التجارة داخل البالد وخارجها. 
يأتي التمويل لهذه المهمة من عائدات الرسوم التي تم جمعها 
بطريقة مركزية. ونظًرا ألنه من المستحيل تقدير المستوى 
الصحيح للتمويل المطلوب، سنفترض أن مبلغ 5 مليارات 
دوالر أمريكي سنويًا هو الحد األدنى المطلوب. وهذا هو 

20 ضعف المبلغ الذي يتم إنفاقه اآلن )والذي من الواضح 
أنه غير كاٍف تماًما(، وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2018 

]91[. كما أنه يزيد بخمس مرات عن إجمالي ميزانية 
التمويل السنوية لصندوق البيئة العالمية ]92[. وفي الوقت 

نفسه، ال يزال أقل بعشرين مرة مما يُنفق على "الحرب على 
المخدرات" ]93[.

ومن خالل دمج الميزانيات المقدرة للهيئات المركزية 
والوطنية، نحصل على ميزانية سنوية إجمالية بحد أدنى 

6.5 مليار دوالر أمريكي.
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وهذا أقل بكثير من المبالغ التي يمكن جمعها من مستوى 
رسوم بنسبة 2-3%، كما هو موضح أعاله.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا لن يكون قريبًا من المبلغ الفعلي 
الذي يتم إنفاقه عالميًا، حيث ال يتم احتساب التكاليف التي 
تستوعبها الشركات بشكل مباشر. سيتعين على الشركات 
دفع تكاليف االمتثال الخاصة بها، مثل تنفيذ أنظمة وضع 
العالمات / التتبع، والضوابط الداخلية والمراقبة، وتقديم 
التقارير إلى الهيئات وأي تكاليف أخرى تتعلق بشروط 

اإلدراج )والتي يمكن أن تكون واسعة النطاق، انظر األمثلة 
في القسم الحادي عشر أدناه(.

اآلن بعد أن أثبتنا أنه من الممكن - من حيث المبدأ - إنشاء 
تدفق التمويل الالزم لجعل جميع أشكال التجارة في النباتات 
والحيوانات البرية قانونية ومستدامة، نحن بحاجة إلى تحليل 
موجز عما إذا كان من العملي جمع هذه األموال عبر رسوم 

الطلبات واإلدراج على النحو المبين سابقا.

من الواضح أن الفكرة هنا ليست تحديد الرسوم الفعلية، بل 
تقييم مستويات الرسوم التي من المحتمل أن تكون مطلوبة 

لجمع 6.5 مليار دوالر سنويًا وكيف يمكن تنظيم الرسوم بما 
يتماشى مع قيمة التجارة.

نوصي بالنظر في مستويات الرسوم التالية:

ونحن نقبل أن مستويات الرسوم الموضحة ستجعل بعض 
الصفقات منخفضة القيمة للغاية في عدد صغير من األنواع 
غير قابلة للتطبيق. وهذا قد يؤدي إما إلى وقف التجارة أو 

اللجوء إلى "السرية"، األمر الذي يجب معالجته من قِبل 
هيئة المراقبة واإلنفاذ وهيئات اإلنفاذ الوطنية. لذلك، يجب 

استكشاف هذه المشكلة المحتملة بالتفصيل عند تصميم إطار 
العمل. قد يكون من الضروري إنشاء وحدة مخصصة في 
هيئة المراقبة واإلنفاذ لدراسة هذه الصفقات وعواقب عدم 
اإلدراج قبل اتخاذ قرار بشأن أفضل طريقة لمنع حدوث 

ذلك على نطاق واسع.

إذا افترضنا أن 10000 نوع سيتم إدراجها في الملحق 
الثاني وأن نصف هذه األنواع ستكون ذات قيمة منخفضة 
أو معفاة من التجارة، فإن رسوم الطلبات ستجمع ما يصل 
إلى 3.75 مليار دوالر أمريكي على مدى السنوات العشر 

أو حتى يتطلب األمر الحصول على جميع األنواع المدرجة 
في الملحق الثاني. هذا يعني أن رسوم الطلب والرسوم 

اإلضافية المرتبطة بعمليات اإلدراج ستشكل جزًءا كبيًرا 
من ميزانية هيئة اإلدراج والتسجيل على األقل خالل 

السنوات العشر األولى.

إذا افترضنا أيًضا أن 80٪ من قيمة التجارة اإلجمالية 
البالغة 450 مليار دوالر أمريكي في صفقات عالية القيمة 
)أكثر من 10 ماليين دوالر أمريكي( و 20٪ في صفقات 
منخفضة القيمة )أقل من 10 ماليين دوالر أمريكي(، فإن 

دمج رسوم التسجيل مع رسوم اإلدراج السنوية سيؤدي إلى 
زيادة تصل إلى 6.5 مليار دوالر أمريكي، بما يتماشى مع 
المطلوب بناًء على االفتراضات التي وضعناها فيما يتعلق 

بالمبلغ الذي يجب جمعه. وفي حين أن األرقام الفعلية 
ستكون مختلفة عن هذه التقديرات، يُظهر الحساب أنه يمكن 

تحديد مستويات رسوم معقولة تحقق األهداف التنظيمية 
وتحافظ على قابلية إجراء معظم أشكال التجارة.

لقد أوضحنا في هذا القسم أنه من الممكن تصميم نظام 
للرسوم المفروضة على األعمال يجعل التجارة في 

النباتات والحيوانات البرية قانونية ومستدامة. سيكون من 
الضروري أيًضا تصميم نظام لتوزيع تلك الرسوم على 
الهيئات الوطنية والتأكد من أن استخدامها يتماشى مع 

األهداف األساسية. لذلك، نقترح أن يتم تصميم آلية التوزيع 
المخصصة بناًء على مستوى التجارة داخل وخارج كل 
دولة، مع تحديد مستوى أدنى للتأكد من حصول جميع 

الدول الموقعة على التمويل الكافي لبناء ودعم البنية التحتية 
والموارد الالزمة.

كما نقترح أن تتم إدارة آلية التوزيع بواسطة صندوق 
مخصص لهذا الغرض، يسمى صندوق توزيع مخصصات 

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض )CDF(، يؤسسه مؤتمر األطراف 

بموجب المواد الجديدة لالتفاقية. يتم تدقيق مخطط التوزيع 
وإنفاق الهيئات الوطنية من قِبل فريق تدقيق مخصص في 

هيئة االمتثال. وسيتعين على الدول تقديم تقارير سنوية إلى 
هيئة االمتثال حول استخدام األموال وسيتم تدقيق إنفاقها 
بانتظام لضمان عدم تحويل األموال إلى أغراض أخرى.

في حين أن آلية التمويل المقترحة مصممة لحل مشكلة 
تمويل تنظيم التجارة ونظام المراقبة واإلنفاذ، إال أنها ال 
تعالج الصيد غير المشروع والحصاد لالستخدام الفوري 

)شخصي، أو محلي( وال تعالج أوجه عدم المساواة 
الكامنة في استخراج الكتلة الحيوية على أساس حقوق 

الخاصة. الملكية 

وبالنظر إلى أن الفقر واالفتقار إلى الفرص االقتصادية 
البديلة هما محركان رئيسيان للصيد غير المشروع 

والحصاد غير القانوني وكذلك لمقاومة إنشاء المناطق 
المحمية، يجب اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة كال األمرين. 

لذلك، نحن ندعو إلى توفير دخل أساسي عالمي مرتبط 
بالحفاظ على جميع األنواع التي تعيش في المناطق 

المحمية أو حولها للمساعدة في التغلب على هذه 
المشكالت ]94[.

في المقابل، يتم فرض رسوم التسجيل على كل شركة على 
حدة. إذا افترضنا أن 50000 شركة بسعر 1000 دوالر، 

ثم 10000 شركة بسعر 5000 دوالر و 2000 شركة 
بسعر 25000 دوالر، فإننا نصل إلى 150 مليون دوالر 
سنويًا من رسوم التسجيل. لن تتطلب العديد من الصفقات 

شهادة الشركات، لذلك سنفترض فقط 500 شركة معتمدة، 
والحصول على رسوم بقيمة 50 مليون دوالر أمريكي.

وتجدر اإلشارة إلى أن رسوم الطلب هي رسوم مشتركة ألن 
جميع عمليات اإلدراج تتطلب طلبًا مشترًكا كما هو موضح 

في القسم السابع. تُطبق الرسوم المخفَّضة على التجارة 
غير التجارية وفقًا لقائمة اإلعفاءات واالستثناءات المقترحة 
في القسم السابع وعلى التجارة في األنواع حيث ال يتجاوز 

إجمالي التجارة السنوية في هذا النوع 10 ماليين دوالر 
أمريكي سنويًا.

المبلغ )بالدوالر األمريكي(نوع الرسوم

500000 دوالر أمريكيرسوم الطلب للملحق الثاني

250000 دوالر أمريكيرسوم الطلب للملحق األول

رسوم الطلب المخفضة للملحق الثاني )للتجارة غير التجارية والتجارة 
في األنواع التي تُقدر قيمتها بأقل من 10 مليون دوالر أمريكي في 

السنة(
 250000 دوالر أمريكي

الرسوم اإلضافية للمشورة العلمية، وجلسات االستماع، والطعون، 
وعمليات التفتيش فيما يتعلق بطلبات الملحق الثاني

50000-150000 دوالر 
أمريكي

1.5٪ من قيمة التجارةرسوم اإلدراج السنوي للملحق الثاني

رسوم اإلدراج السنوي للملحق الثاني )للتجارة في األنواع التي تُقدر 
1٪ من قيمة التجارةقيمتها بأقل من 10 مليون دوالر أمريكي في السنة(

رسوم تسجيل الشركات السنوية في هيئة االمتثال )3 مستويات مختلفة 
استناًدا إلى حجم األعمال السنوي في جميع الصفقات المدرجة(

1000 دوالر أمريكي
5000 دوالر أمريكي

25000 دوالر أمريكي
رسوم شهادة الشركات السنوية في هيئة االمتثال )لعمليات اإلدراج التي 

100000 دوالر أمريكيتفرض متطلبات للشهادة(
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وهذا أقل بكثير من المبالغ التي يمكن جمعها من مستوى 
رسوم بنسبة 2-3%، كما هو موضح أعاله.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا لن يكون قريبًا من المبلغ الفعلي 
الذي يتم إنفاقه عالميًا، حيث ال يتم احتساب التكاليف التي 
تستوعبها الشركات بشكل مباشر. سيتعين على الشركات 
دفع تكاليف االمتثال الخاصة بها، مثل تنفيذ أنظمة وضع 
العالمات / التتبع، والضوابط الداخلية والمراقبة، وتقديم 
التقارير إلى الهيئات وأي تكاليف أخرى تتعلق بشروط 

اإلدراج )والتي يمكن أن تكون واسعة النطاق، انظر األمثلة 
في القسم الحادي عشر أدناه(.

اآلن بعد أن أثبتنا أنه من الممكن - من حيث المبدأ - إنشاء 
تدفق التمويل الالزم لجعل جميع أشكال التجارة في النباتات 
والحيوانات البرية قانونية ومستدامة، نحن بحاجة إلى تحليل 
موجز عما إذا كان من العملي جمع هذه األموال عبر رسوم 

الطلبات واإلدراج على النحو المبين سابقا.

من الواضح أن الفكرة هنا ليست تحديد الرسوم الفعلية، بل 
تقييم مستويات الرسوم التي من المحتمل أن تكون مطلوبة 

لجمع 6.5 مليار دوالر سنويًا وكيف يمكن تنظيم الرسوم بما 
يتماشى مع قيمة التجارة.

نوصي بالنظر في مستويات الرسوم التالية:

ونحن نقبل أن مستويات الرسوم الموضحة ستجعل بعض 
الصفقات منخفضة القيمة للغاية في عدد صغير من األنواع 
غير قابلة للتطبيق. وهذا قد يؤدي إما إلى وقف التجارة أو 

اللجوء إلى "السرية"، األمر الذي يجب معالجته من قِبل 
هيئة المراقبة واإلنفاذ وهيئات اإلنفاذ الوطنية. لذلك، يجب 

استكشاف هذه المشكلة المحتملة بالتفصيل عند تصميم إطار 
العمل. قد يكون من الضروري إنشاء وحدة مخصصة في 
هيئة المراقبة واإلنفاذ لدراسة هذه الصفقات وعواقب عدم 
اإلدراج قبل اتخاذ قرار بشأن أفضل طريقة لمنع حدوث 

ذلك على نطاق واسع.

إذا افترضنا أن 10000 نوع سيتم إدراجها في الملحق 
الثاني وأن نصف هذه األنواع ستكون ذات قيمة منخفضة 
أو معفاة من التجارة، فإن رسوم الطلبات ستجمع ما يصل 
إلى 3.75 مليار دوالر أمريكي على مدى السنوات العشر 

أو حتى يتطلب األمر الحصول على جميع األنواع المدرجة 
في الملحق الثاني. هذا يعني أن رسوم الطلب والرسوم 

اإلضافية المرتبطة بعمليات اإلدراج ستشكل جزًءا كبيًرا 
من ميزانية هيئة اإلدراج والتسجيل على األقل خالل 

السنوات العشر األولى.

إذا افترضنا أيًضا أن 80٪ من قيمة التجارة اإلجمالية 
البالغة 450 مليار دوالر أمريكي في صفقات عالية القيمة 
)أكثر من 10 ماليين دوالر أمريكي( و 20٪ في صفقات 
منخفضة القيمة )أقل من 10 ماليين دوالر أمريكي(، فإن 

دمج رسوم التسجيل مع رسوم اإلدراج السنوية سيؤدي إلى 
زيادة تصل إلى 6.5 مليار دوالر أمريكي، بما يتماشى مع 
المطلوب بناًء على االفتراضات التي وضعناها فيما يتعلق 

بالمبلغ الذي يجب جمعه. وفي حين أن األرقام الفعلية 
ستكون مختلفة عن هذه التقديرات، يُظهر الحساب أنه يمكن 

تحديد مستويات رسوم معقولة تحقق األهداف التنظيمية 
وتحافظ على قابلية إجراء معظم أشكال التجارة.

لقد أوضحنا في هذا القسم أنه من الممكن تصميم نظام 
للرسوم المفروضة على األعمال يجعل التجارة في 

النباتات والحيوانات البرية قانونية ومستدامة. سيكون من 
الضروري أيًضا تصميم نظام لتوزيع تلك الرسوم على 
الهيئات الوطنية والتأكد من أن استخدامها يتماشى مع 

األهداف األساسية. لذلك، نقترح أن يتم تصميم آلية التوزيع 
المخصصة بناًء على مستوى التجارة داخل وخارج كل 
دولة، مع تحديد مستوى أدنى للتأكد من حصول جميع 

الدول الموقعة على التمويل الكافي لبناء ودعم البنية التحتية 
والموارد الالزمة.

كما نقترح أن تتم إدارة آلية التوزيع بواسطة صندوق 
مخصص لهذا الغرض، يسمى صندوق توزيع مخصصات 

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض )CDF(، يؤسسه مؤتمر األطراف 

بموجب المواد الجديدة لالتفاقية. يتم تدقيق مخطط التوزيع 
وإنفاق الهيئات الوطنية من قِبل فريق تدقيق مخصص في 

هيئة االمتثال. وسيتعين على الدول تقديم تقارير سنوية إلى 
هيئة االمتثال حول استخدام األموال وسيتم تدقيق إنفاقها 
بانتظام لضمان عدم تحويل األموال إلى أغراض أخرى.

في حين أن آلية التمويل المقترحة مصممة لحل مشكلة 
تمويل تنظيم التجارة ونظام المراقبة واإلنفاذ، إال أنها ال 
تعالج الصيد غير المشروع والحصاد لالستخدام الفوري 

)شخصي، أو محلي( وال تعالج أوجه عدم المساواة 
الكامنة في استخراج الكتلة الحيوية على أساس حقوق 

الخاصة. الملكية 

وبالنظر إلى أن الفقر واالفتقار إلى الفرص االقتصادية 
البديلة هما محركان رئيسيان للصيد غير المشروع 

والحصاد غير القانوني وكذلك لمقاومة إنشاء المناطق 
المحمية، يجب اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة كال األمرين. 

لذلك، نحن ندعو إلى توفير دخل أساسي عالمي مرتبط 
بالحفاظ على جميع األنواع التي تعيش في المناطق 

المحمية أو حولها للمساعدة في التغلب على هذه 
المشكالت ]94[.

في المقابل، يتم فرض رسوم التسجيل على كل شركة على 
حدة. إذا افترضنا أن 50000 شركة بسعر 1000 دوالر، 

ثم 10000 شركة بسعر 5000 دوالر و 2000 شركة 
بسعر 25000 دوالر، فإننا نصل إلى 150 مليون دوالر 
سنويًا من رسوم التسجيل. لن تتطلب العديد من الصفقات 

شهادة الشركات، لذلك سنفترض فقط 500 شركة معتمدة، 
والحصول على رسوم بقيمة 50 مليون دوالر أمريكي.

وتجدر اإلشارة إلى أن رسوم الطلب هي رسوم مشتركة ألن 
جميع عمليات اإلدراج تتطلب طلبًا مشترًكا كما هو موضح 

في القسم السابع. تُطبق الرسوم المخفَّضة على التجارة 
غير التجارية وفقًا لقائمة اإلعفاءات واالستثناءات المقترحة 
في القسم السابع وعلى التجارة في األنواع حيث ال يتجاوز 

إجمالي التجارة السنوية في هذا النوع 10 ماليين دوالر 
أمريكي سنويًا.

المبلغ )بالدوالر األمريكي(نوع الرسوم

500000 دوالر أمريكيرسوم الطلب للملحق الثاني

250000 دوالر أمريكيرسوم الطلب للملحق األول

رسوم الطلب المخفضة للملحق الثاني )للتجارة غير التجارية والتجارة 
في األنواع التي تُقدر قيمتها بأقل من 10 مليون دوالر أمريكي في 

السنة(
 250000 دوالر أمريكي

الرسوم اإلضافية للمشورة العلمية، وجلسات االستماع، والطعون، 
وعمليات التفتيش فيما يتعلق بطلبات الملحق الثاني

50000-150000 دوالر 
أمريكي

1.5٪ من قيمة التجارةرسوم اإلدراج السنوي للملحق الثاني

رسوم اإلدراج السنوي للملحق الثاني )للتجارة في األنواع التي تُقدر 
1٪ من قيمة التجارةقيمتها بأقل من 10 مليون دوالر أمريكي في السنة(

رسوم تسجيل الشركات السنوية في هيئة االمتثال )3 مستويات مختلفة 
استناًدا إلى حجم األعمال السنوي في جميع الصفقات المدرجة(

1000 دوالر أمريكي
5000 دوالر أمريكي

25000 دوالر أمريكي
رسوم شهادة الشركات السنوية في هيئة االمتثال )لعمليات اإلدراج التي 

100000 دوالر أمريكيتفرض متطلبات للشهادة(
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بالنظر إلى أن اإلطار التنظيمي الجديد المقترح يمثل تغييًرا 
جوهريًا عن الطريقة التي تعمل بها اتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
وهيئاتها الوطنية حاليًا، فلن يكون من الممكن وضعه دون 

ترتيبات انتقالية مناسبة. ستختلف ترتيبات االنتقال هذه 
بين األنواع المدرجة في المالحق الحالية التفاقية االتجار 

الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
واألنواع غير المدرجة حاليًا في االتفاقية.

سنحاول هنا تحديد بعض الخيارات لخطوات االنتقال 
المحتملة، دون أي مطالبة بالتغطية الكاملة للتعقيدات التي 

تنطوي عليها. يتضمن هذا في المقام األول معالجة فجوات 
البيانات الموجودة في إطار العمل الحالي بحيث يمكن بدء 

العمليات بمجرد إنشاء الهيئات المركزية الجديدة.

أكبر تغيير بموجب قواعد الملحق الثاني الجديد هو أن 
الشركات التي ترغب في التجارة يجب أن تجهز الطلبات 

وتقدم دلياًل مسبقًا على أن التجارة ستكون قانونية ومستدامة. 

تستغرق األعمال التحضيرية لمثل هذه الطلبات وقتًا 
طويالً، وتفتقر الشركات حاليًا إلى كل من الخبرة الداخلية 

واألشخاص الذين يمكنهم القيام بهذا العمل التحضيري. 
وبالتالي سيكون من الضروري تنظيم عملية اإلدراج الكاملة 

واعتماد اإلدراج "المؤقت" أثناء االنتقال.

عالوة على ذلك، فإن مطلب الطلبات المشتركة ينطوي على 
دراية بجميع الشركات المشاركة حاليًا في تجارة األنواع. 

وسيكون من المستحيل حاليًا جمع هذه المعلومات وال يمكن 
ترك األمر للشركات لجمعها بمفردها. ولمعالجة هذا األمر، 

يمكن اتخاذ عدد من الخطوات التمهيدية بموجب اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض القديمة، قبل دخول المواد الجديدة حيز التنفيذ.

القسم التاسع

إدارة االنتقال
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بالنظر إلى أن اإلطار التنظيمي الجديد المقترح يمثل تغييًرا 
جوهريًا عن الطريقة التي تعمل بها اتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
وهيئاتها الوطنية حاليًا، فلن يكون من الممكن وضعه دون 

ترتيبات انتقالية مناسبة. ستختلف ترتيبات االنتقال هذه 
بين األنواع المدرجة في المالحق الحالية التفاقية االتجار 

الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
واألنواع غير المدرجة حاليًا في االتفاقية.

سنحاول هنا تحديد بعض الخيارات لخطوات االنتقال 
المحتملة، دون أي مطالبة بالتغطية الكاملة للتعقيدات التي 

تنطوي عليها. يتضمن هذا في المقام األول معالجة فجوات 
البيانات الموجودة في إطار العمل الحالي بحيث يمكن بدء 

العمليات بمجرد إنشاء الهيئات المركزية الجديدة.

أكبر تغيير بموجب قواعد الملحق الثاني الجديد هو أن 
الشركات التي ترغب في التجارة يجب أن تجهز الطلبات 

وتقدم دلياًل مسبقًا على أن التجارة ستكون قانونية ومستدامة. 

تستغرق األعمال التحضيرية لمثل هذه الطلبات وقتًا 
طويالً، وتفتقر الشركات حاليًا إلى كل من الخبرة الداخلية 

واألشخاص الذين يمكنهم القيام بهذا العمل التحضيري. 
وبالتالي سيكون من الضروري تنظيم عملية اإلدراج الكاملة 

واعتماد اإلدراج "المؤقت" أثناء االنتقال.

عالوة على ذلك، فإن مطلب الطلبات المشتركة ينطوي على 
دراية بجميع الشركات المشاركة حاليًا في تجارة األنواع. 

وسيكون من المستحيل حاليًا جمع هذه المعلومات وال يمكن 
ترك األمر للشركات لجمعها بمفردها. ولمعالجة هذا األمر، 

يمكن اتخاذ عدد من الخطوات التمهيدية بموجب اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض القديمة، قبل دخول المواد الجديدة حيز التنفيذ.

القسم التاسع

إدارة االنتقال
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إن الخطوة األولى في التحضير لالنتقال ستكون إنشاء 
سجل شامل للشركات المشاركة في التجارة في جميع أنواع 
النباتات والحيوانات البرية )ليس فقط األنواع المدرجة في 

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض، وهذه ستكون هذه بداية جيدة(. يمكن 

أن يبدأ مثل هذا السجل التجاري في أي وقت، حيث سيكون 
مفيًدا في تحقيق الشفافية وإمكانية تتبع التجارة حتى قبل 

اعتماد إطار العمل الجديد أو تنفيذه. لذلك فإننا نجادل بأنه 
يجب إعدادها بعد اكتمال مراجعة االتفاقية )انظر القسم 

الرابع عشر(.

يمكن إنشاء مثل هذا السجل التجاري إما تحت رعاية برنامج 
األمم المتحدة للبيئة )بطريقة مماثلة لقاعدة بيانات التجارة 

الخاصة باتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة-

المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة( أو يمكن أن تعمل 
كمنظمة غير حكومية عالمية منفصلة. سيعتمد الهيكل 

األنسب على الحاجة إلى تحقيق األهداف الرئيسية الثالثة 
لمثل هذا الكيان:

إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع األعمال التجارية   .1
في النباتات والحيوانات البرية،

الحصول على تقدير أفضل لقيمة التجارة في كل نوع   .2
يتم االتجار به، و

القدرة على تحصيل الرسوم من الشركات في جميع   .3 
أنحاء العالم لتمويل عملياتها. 

ونظًرا ألن مثل هذا المخطط يجب أن يكون طوعيًا في 
البداية، يجب أن يكون هناك حافز للشركات للمشاركة ودفع 
الرسوم. وبصرف النظر عن الحكومات التي تنشئ احتمااًل 

)أو شرًطا( في والياتها القضائية الخاصة بأن الشركات 
لة عن تجارتها في النباتات  تسجل وتقدم معلومات مفصَّ
والحيوانات البرية، يمكن التفاقية االتجار الدولي بأنواع 

الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض أيًضا إنشاء 
نفوذ من خالل النص على أن أي نشاط تجاري لم يتم تسجيله 

من قِبل هذا الكيان لمدة عام واحد على األقل بحلول الوقت 
الذي يتم فيه اعتماد المواد الجديدة لالتفاقية، سيتم حظره من 

تقديم طلبات اإلدراج في الملحق الثاني لمدة خمس سنوات.

باإلضافة إلى ذلك، يمكن لمثل هذا الكيان أيًضا توفير 
"شهادة" للشركات المستعدة للحصول على المعلومات التي 
تقدمها إلى السجل لتكون متاحة للجمهور، والتي تكون على 
استعداد أيًضا لالستثمار في إنشاء تتبع شامل لألنواع التي 
يقومون باالتجار بها. وهذا سيتطلب دفع مستوى أعلى من 

الرسوم حتى يمكن التحقق من هذه المعلومات. يمكن أن 
يساعد نظام االعتماد/الشهادات الشركات التي تحرص على 

أن يُنظر إليها على أنها مستدامة ومسؤولة في أعين عمالئها 
لتمييز نفسها ومعالجة القلق المتزايد عند المستهلك بشأن 

االفتقار إلى االستدامة في استخراج التنوع البيولوجي.

إن الهدف من إنشاء مثل هذا الكيان وخطة إصدار 
الشهادات ذات الصلة ليس فقط تجميع صورة كاملة 

للشركات التي تتاجر في األنواع المدرجة وغير المدرجة 
في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض، وبأي حجم سنوي. من المقرر 
أيًضا إنشاء حوافز للشركات لبدء االستثمار في إمكانية 

التتبع، والتي تعد مكونًا مهًما لكل من االمتثال وإدارة 
المخاطر بموجب قواعد الملحق الثاني الجديدة المقترحة. 

فمن خالل جعل الشركات تستثمر مقدًما في إمكانية التتبع، 
سيكون من األسهل بكثير الحصول على موافقات اإلدراج 

بمجرد بدء تشغيل النظام الجديد، وهذه ستكون خطوة بالغة 
األهمية لمنع التأخير بعد ذلك.

ومن أجل جعل شركات مختارة تستثمر في إمكانية التتبع 
كجزء من مخطط الشهادات، يجب تطبيق ضغط قوي على 

أقل تقدير لتحقيق إمكانية التتبع الشامل لألنواع الرئيسية 
عالية القيمة مثل الجلود النادرة المستخدمة في الموضة، 

وأخشاب الورد المختارة وبعض المأكوالت البحرية 
الفاخرة، على سبيل المثال. وعن طريق إنشاء عمليات 
العينات لألنواع األكثر قيمة في فئات التجارة الرئيسية، 

سيكون من الممكن اختبار خيارات العالمات والتتبع 
والوصول إلى "الحلول القياسية" قبل أن يجعل النظام 

الجديد قابلية التتبع شرًطا ال بُد منه.

باإلضافة إلى إعداد الشركات، ستحتاج اتفاقية االتجار 
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض أيًضا إلى االستثمار في طريقة جمع بيانات 
أفضل حول التجارة الحالية. وهذا يعني أنه يجب على 

جميع الدول الموقعة أن تتبنى التصاريح اإللكترونية 
وتتبادلها وأن يتم تحديث قاعدة بيانات التجارة في المركز 
العالمي لرصد حفظ الطبيعة لتوفير بيانات موثوقة وقابلة 

للتوفيق حول كل من الصادرات والواردات )وهذا يعني أن 
اإلبالغ عن الواردات يجب أن يصبح إلزاميًا(. كما سيؤدي 
االنتقال إلى التصاريح اإللكترونية إلى التكامل الضروري 

مع الجمارك وتقييمات المخاطر اآللية لعمليات التفتيش 
التي تعد مطلبًا أساسيًا للمساعدة في جعل جميع أشكال 

التجارة قانونية.

في الوقت الحالي )اعتباًرا من ديسمبر 2020( نفَّذ حوالي 
15 طرفًا فقط من أصل 183 طرفًا موقعًا على اتفاقية 

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض التصاريح اإللكترونية ويخطط 25-30 آخرون 

للقيام بذلك في المستقبل القريب ]95[، ولكن تواريخ 
استكمال التنفيذ غير محددة حاليًا. وسيتعين على الحكومات 

والمنظمات الخيرية توفير التمويل للبلدان المتبقية التي 
ال تستطيع تحمل تكاليف التصاريح اإللكترونية التفاقية 

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض أو أي نظام تصاريح إلكتروني مكافئ. وسيتعين 

أن يكون االتفاق على مثل هذا التمويل وبدء تطبيق نظام 
التصاريح اإللكترونية التفاقية االتجار الدولي بأنواع 

الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض على الصعيد 
العالمي شرًطا أساسيًا للتحضير لالنتقال إلى لوائح الملحق 

الثاني الجديد.   

وفي حين أن الخطوات الدقيقة المتخذة ستخضع للنقاش، 
يجب أن يكون واضًحا أنه من الممكن مساعدة الشركات في 

استعدادها للنظام التنظيمي الجديد من خالل إعداد عملية 
تسجيل وجمع البيانات التي تجعل الشركات تلقي نظرة 
لة على أشكال التجارة في األنواع البرية وسالسل  مفصَّ

التوريد الخاصة بها. ومن خالل إنشاء نظام حديث لجمع 
البيانات والتصاريح وإدخال إمكانية التتبع لألنواع عالية 

القيمة على األقل، يمكن لهذه المرحلة التحضيرية أن تقطع 
شوًطا طويالً نحو جعل التجارة قانونية والحصول على 

صورة كاملة للتجارة.

الخطوات التحضيرية

68Nature Needs More Ltd, 2021
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إن الخطوة األولى في التحضير لالنتقال ستكون إنشاء 
سجل شامل للشركات المشاركة في التجارة في جميع أنواع 
النباتات والحيوانات البرية )ليس فقط األنواع المدرجة في 

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض، وهذه ستكون هذه بداية جيدة(. يمكن 

أن يبدأ مثل هذا السجل التجاري في أي وقت، حيث سيكون 
مفيًدا في تحقيق الشفافية وإمكانية تتبع التجارة حتى قبل 

اعتماد إطار العمل الجديد أو تنفيذه. لذلك فإننا نجادل بأنه 
يجب إعدادها بعد اكتمال مراجعة االتفاقية )انظر القسم 

الرابع عشر(.

يمكن إنشاء مثل هذا السجل التجاري إما تحت رعاية برنامج 
األمم المتحدة للبيئة )بطريقة مماثلة لقاعدة بيانات التجارة 

الخاصة باتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة-

المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة( أو يمكن أن تعمل 
كمنظمة غير حكومية عالمية منفصلة. سيعتمد الهيكل 

األنسب على الحاجة إلى تحقيق األهداف الرئيسية الثالثة 
لمثل هذا الكيان:

إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع األعمال التجارية   .1
في النباتات والحيوانات البرية،

الحصول على تقدير أفضل لقيمة التجارة في كل نوع   .2
يتم االتجار به، و

القدرة على تحصيل الرسوم من الشركات في جميع   .3 
أنحاء العالم لتمويل عملياتها. 

ونظًرا ألن مثل هذا المخطط يجب أن يكون طوعيًا في 
البداية، يجب أن يكون هناك حافز للشركات للمشاركة ودفع 
الرسوم. وبصرف النظر عن الحكومات التي تنشئ احتمااًل 

)أو شرًطا( في والياتها القضائية الخاصة بأن الشركات 
لة عن تجارتها في النباتات  تسجل وتقدم معلومات مفصَّ
والحيوانات البرية، يمكن التفاقية االتجار الدولي بأنواع 

الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض أيًضا إنشاء 
نفوذ من خالل النص على أن أي نشاط تجاري لم يتم تسجيله 

من قِبل هذا الكيان لمدة عام واحد على األقل بحلول الوقت 
الذي يتم فيه اعتماد المواد الجديدة لالتفاقية، سيتم حظره من 

تقديم طلبات اإلدراج في الملحق الثاني لمدة خمس سنوات.

باإلضافة إلى ذلك، يمكن لمثل هذا الكيان أيًضا توفير 
"شهادة" للشركات المستعدة للحصول على المعلومات التي 
تقدمها إلى السجل لتكون متاحة للجمهور، والتي تكون على 
استعداد أيًضا لالستثمار في إنشاء تتبع شامل لألنواع التي 
يقومون باالتجار بها. وهذا سيتطلب دفع مستوى أعلى من 

الرسوم حتى يمكن التحقق من هذه المعلومات. يمكن أن 
يساعد نظام االعتماد/الشهادات الشركات التي تحرص على 

أن يُنظر إليها على أنها مستدامة ومسؤولة في أعين عمالئها 
لتمييز نفسها ومعالجة القلق المتزايد عند المستهلك بشأن 

االفتقار إلى االستدامة في استخراج التنوع البيولوجي.

إن الهدف من إنشاء مثل هذا الكيان وخطة إصدار 
الشهادات ذات الصلة ليس فقط تجميع صورة كاملة 

للشركات التي تتاجر في األنواع المدرجة وغير المدرجة 
في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض، وبأي حجم سنوي. من المقرر 
أيًضا إنشاء حوافز للشركات لبدء االستثمار في إمكانية 

التتبع، والتي تعد مكونًا مهًما لكل من االمتثال وإدارة 
المخاطر بموجب قواعد الملحق الثاني الجديدة المقترحة. 

فمن خالل جعل الشركات تستثمر مقدًما في إمكانية التتبع، 
سيكون من األسهل بكثير الحصول على موافقات اإلدراج 

بمجرد بدء تشغيل النظام الجديد، وهذه ستكون خطوة بالغة 
األهمية لمنع التأخير بعد ذلك.

ومن أجل جعل شركات مختارة تستثمر في إمكانية التتبع 
كجزء من مخطط الشهادات، يجب تطبيق ضغط قوي على 

أقل تقدير لتحقيق إمكانية التتبع الشامل لألنواع الرئيسية 
عالية القيمة مثل الجلود النادرة المستخدمة في الموضة، 

وأخشاب الورد المختارة وبعض المأكوالت البحرية 
الفاخرة، على سبيل المثال. وعن طريق إنشاء عمليات 
العينات لألنواع األكثر قيمة في فئات التجارة الرئيسية، 

سيكون من الممكن اختبار خيارات العالمات والتتبع 
والوصول إلى "الحلول القياسية" قبل أن يجعل النظام 

الجديد قابلية التتبع شرًطا ال بُد منه.

باإلضافة إلى إعداد الشركات، ستحتاج اتفاقية االتجار 
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض أيًضا إلى االستثمار في طريقة جمع بيانات 
أفضل حول التجارة الحالية. وهذا يعني أنه يجب على 

جميع الدول الموقعة أن تتبنى التصاريح اإللكترونية 
وتتبادلها وأن يتم تحديث قاعدة بيانات التجارة في المركز 
العالمي لرصد حفظ الطبيعة لتوفير بيانات موثوقة وقابلة 

للتوفيق حول كل من الصادرات والواردات )وهذا يعني أن 
اإلبالغ عن الواردات يجب أن يصبح إلزاميًا(. كما سيؤدي 
االنتقال إلى التصاريح اإللكترونية إلى التكامل الضروري 

مع الجمارك وتقييمات المخاطر اآللية لعمليات التفتيش 
التي تعد مطلبًا أساسيًا للمساعدة في جعل جميع أشكال 

التجارة قانونية.

في الوقت الحالي )اعتباًرا من ديسمبر 2020( نفَّذ حوالي 
15 طرفًا فقط من أصل 183 طرفًا موقعًا على اتفاقية 

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض التصاريح اإللكترونية ويخطط 25-30 آخرون 

للقيام بذلك في المستقبل القريب ]95[، ولكن تواريخ 
استكمال التنفيذ غير محددة حاليًا. وسيتعين على الحكومات 

والمنظمات الخيرية توفير التمويل للبلدان المتبقية التي 
ال تستطيع تحمل تكاليف التصاريح اإللكترونية التفاقية 

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض أو أي نظام تصاريح إلكتروني مكافئ. وسيتعين 

أن يكون االتفاق على مثل هذا التمويل وبدء تطبيق نظام 
التصاريح اإللكترونية التفاقية االتجار الدولي بأنواع 

الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض على الصعيد 
العالمي شرًطا أساسيًا للتحضير لالنتقال إلى لوائح الملحق 

الثاني الجديد.   

وفي حين أن الخطوات الدقيقة المتخذة ستخضع للنقاش، 
يجب أن يكون واضًحا أنه من الممكن مساعدة الشركات في 

استعدادها للنظام التنظيمي الجديد من خالل إعداد عملية 
تسجيل وجمع البيانات التي تجعل الشركات تلقي نظرة 
لة على أشكال التجارة في األنواع البرية وسالسل  مفصَّ

التوريد الخاصة بها. ومن خالل إنشاء نظام حديث لجمع 
البيانات والتصاريح وإدخال إمكانية التتبع لألنواع عالية 

القيمة على األقل، يمكن لهذه المرحلة التحضيرية أن تقطع 
شوًطا طويالً نحو جعل التجارة قانونية والحصول على 

صورة كاملة للتجارة.

الخطوات التحضيرية
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من المحتمل أن يستغرق االنتقال إلى عملية اإلدراج 
الجديدة في الملحق الثاني حوالي عشر سنوات، حيث 

يجب إدارة حجم طلبات اإلدراج بما يتماشى مع الموارد 
المتاحة في هيئة اإلدراج والتسجيل وعدد الخبراء 

الخارجيين الذين يمكن الوصول إليهم من قِبل كل من 
الشركات وهيئة اإلدراج والتسجيل. والغرض هنا ليس 
تحديد ترتيبات االنتقال بالتفصيل، بل إثبات أن جدول 

االنتقالية. الفترة  لتمويل  كافيًا  المقترح سيكون  الرسوم 

سيكون العنصر األكثر أهمية في االنتقال هو السماح 
باستمرار أي تجارة حالية، طالما أن الشركات تلتزم 

اتفاقيات مشاركة  بالتسجيل في هيئة االمتثال، وتدخل في 
التتبع  األدنى من متطلبات  الحد  البيانات والتكلفة، وتبني 

المراقبة واإلنفاذ  التي حددتها هيئة  التقارير  وإعداد 
ودفع رسوم اإلدراج السنوية بما يتماشى مع جدول 

الرسوم.

ونظًرا ألنه يتم منح جميع أشكال التجارة الحالية تصريح 
إدراج مؤقت بحيث يمكن استمرار التجارة حتى يتم تقديم 

طلبات اإلدراج المناسبة، فإنه يتم تحديد رسوم اإلدراج 
السنوية منذ البداية وسيتم صرف األموال لجميع الدول 

الموقعة التي صادقت على المواد الجديدة. هذا يعني 
الفترة االنتقالية سيتم ضخ استثمارات كبيرة  أنه خالل 

الثاني  الهدف  قانونية.  التجارة  التجارة وجعل  في شفافية 
- تحقيق االستدامة الحقيقية - لن يبدأ إال بمجرد تقديم 

وقبولها. وتقييمها  اإلدراج  طلبات 

تتمثل فكرة ترتيبات االنتقال كما هو موضح هنا في 
استمرار التجارة على أساس اإلدراج "المؤقت" الذي يتم 
إنشاؤه بواسطة هيئة اإلدراج والتسجيل دون الحاجة إلى 
طلبات إدراج كاملة. بالنسبة لألنواع المدرجة حاليًا في 

المتطلبات  المؤقتة  اإلدراج  تتبنى عمليات  الثاني،  الملحق 
النتائج غير السلبية وخطط اإلدارة والحصص  وشروط 
الموجودة حاليًا وتضيف الحد األدنى من جمع البيانات 

التي حددتها هيئة  اإلبالغ  التتبع ومتطلبات  وإمكانية 
االمتثال. واإلنفاذ وهيئة  المراقبة 

اتفاقية االتجار  المدرجة حاليًا في  وبالنسبة لألنواع غير 
المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 

للبيانات  باالنقراض والتي يتم االتجار بها دوليًا )وفقًا 
التي تم جمعها خالل المرحلة التحضيرية - انظر أعاله(، 

سيتم إنشاء عمليات إدراج مؤقتة في غضون 18 شهًرا 
من بدء سريان المواد الجديدة. ربما تكون هناك حاجة 

إلى هذا الوقت اإلضافي للتأكد من تسجيل جميع الشركات 
أنه  البيانات والتكلفة. كما  اتفاقيات مشاركة  ودخولها في 

يمنح هيئة اإلدراج والتسجيل المزيد من الوقت إلبالغ 
الشركات بنطاق اإلدراج المؤقت )مستوى األنواع أو 

الترتيبات البديلة األكثر مالءمة لما يتم حصاده / االتجار 
به(. شروط اإلدراج المؤقت في هذه الحالة مقيدة بجمع 

واإلبالغ. والتتبع  البيانات 

ولم يتم إنشاء عمليات إدراج مؤقتة لألنواع المدرجة 
في الملحق األول الحالي التفاقية االتجار الدولي بأنواع 

يمكن  باالنقراض.  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 
التجارة  المحتملة ألشكال  وضع اإلعفاءات واالستثناءات 

لفترة قصيرة، ولكن في نهاية المطاف  التجارية  غير 
ال ينبغي االتجار باألنواع المدرجة في الملحق األول 

الحالي، وال يجب أن يكون هناك إمكانية الوصول إلى 
تجاريًا. المتداولة  لألنواع  االنتقال  ترتيبات 

ونظًرا ألن عملية اإلدراج المؤقت ينتج عنها رسوم 
تسجيل الشركات ورسوم اإلدراج السنوية، فإن 

الهيئات  لتمويل كل من  المحصلة ستكون كافية  الرسوم 
المركزية الجديدة والبدء على الفور في توزيع األموال 

على الهيئات الوطنية. وهذا يعني أن إنشاء هيئة إنفاذ 
إلزاميًا في اإلطار الجديد التفاقية  وطنية سيصبح شرًطا 

المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 
لتلقي األموال. ولن يتم تضمين  باالنقراض وشرًطا مسبقًا 
البلدان التي تؤخر التصديق على المواد الجديدة أو إنشاء 

هيئة إنفاذ وطنية في توزيع األموال وستطبق الشروط 
اإلضافية )أو حتى االستثناءات( على الشركات الموجودة 

أو العاملة في تلك البلدان.  

بناًء على  ستكون عمليات اإلدراج المؤقتة محدودة زمنياً 
جدول ترتيب األولويات لطلبات اإلدراج الكاملة التي 
حددها هيئة اإلدراج والتسجيل وربما تم تطويرها قبل 

تشغيل هيئة اإلدراج والتسجيل الجديدة بشكل كامل. ومن 
المحتمل أن يشمل تحديد األولويات كالً من حجم التجارة 

القيمة ومستوى مخاطر االنقراض التي  / اعتبارات 
للتجارة. وستتم دعوة  المباشر  ينطوي عليها االستغالل 
الشركات لتقديم طلبات اإلدراج بما يتماشى مع اإلطار 

الجديد بناًء على جدول تحديد األولويات. وإذا لم تتم 

الموافقة على طلب مشترك بحلول الوقت الذي تنتهي فيه 
التجارة. المؤقت، فستتوقف  صالحية اإلدراج 

كل ما سبق يعني أنه خالل عملية التفاوض )الطويلة على 
األرجح( واعتماد المواد الجديدة، يتم إعطاء األولوية 
وإنشاء  التمويل،  والتحضير إلنشاء صندوق  للتصميم 

قِبل  التكاليف من  واتفاقيات مشاركة  للبيانات  نماذج 
التسجيل وتصميم كل  لعملية  الشركات  وقيادة  الشركات 

من عملية اإلدراج المؤقت والحد األدنى من جمع البيانات 
اإلبالغ. التتبع  ومتطلبات 

يجب أن يكون شعار الفترة االنتقالية: جعل التجارة 
ثانيًا. شفافة وقانونية أواًل، واعتبارات االستدامة 
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من المحتمل أن يستغرق االنتقال إلى عملية اإلدراج 
الجديدة في الملحق الثاني حوالي عشر سنوات، حيث 

يجب إدارة حجم طلبات اإلدراج بما يتماشى مع الموارد 
المتاحة في هيئة اإلدراج والتسجيل وعدد الخبراء 

الخارجيين الذين يمكن الوصول إليهم من قِبل كل من 
الشركات وهيئة اإلدراج والتسجيل. والغرض هنا ليس 
تحديد ترتيبات االنتقال بالتفصيل، بل إثبات أن جدول 

االنتقالية. الفترة  لتمويل  كافيًا  المقترح سيكون  الرسوم 

سيكون العنصر األكثر أهمية في االنتقال هو السماح 
باستمرار أي تجارة حالية، طالما أن الشركات تلتزم 

اتفاقيات مشاركة  بالتسجيل في هيئة االمتثال، وتدخل في 
التتبع  األدنى من متطلبات  الحد  البيانات والتكلفة، وتبني 

المراقبة واإلنفاذ  التي حددتها هيئة  التقارير  وإعداد 
ودفع رسوم اإلدراج السنوية بما يتماشى مع جدول 

الرسوم.

ونظًرا ألنه يتم منح جميع أشكال التجارة الحالية تصريح 
إدراج مؤقت بحيث يمكن استمرار التجارة حتى يتم تقديم 

طلبات اإلدراج المناسبة، فإنه يتم تحديد رسوم اإلدراج 
السنوية منذ البداية وسيتم صرف األموال لجميع الدول 

الموقعة التي صادقت على المواد الجديدة. هذا يعني 
الفترة االنتقالية سيتم ضخ استثمارات كبيرة  أنه خالل 

الثاني  الهدف  قانونية.  التجارة  التجارة وجعل  في شفافية 
- تحقيق االستدامة الحقيقية - لن يبدأ إال بمجرد تقديم 

وقبولها. وتقييمها  اإلدراج  طلبات 

تتمثل فكرة ترتيبات االنتقال كما هو موضح هنا في 
استمرار التجارة على أساس اإلدراج "المؤقت" الذي يتم 
إنشاؤه بواسطة هيئة اإلدراج والتسجيل دون الحاجة إلى 
طلبات إدراج كاملة. بالنسبة لألنواع المدرجة حاليًا في 

المتطلبات  المؤقتة  اإلدراج  تتبنى عمليات  الثاني،  الملحق 
النتائج غير السلبية وخطط اإلدارة والحصص  وشروط 
الموجودة حاليًا وتضيف الحد األدنى من جمع البيانات 

التي حددتها هيئة  اإلبالغ  التتبع ومتطلبات  وإمكانية 
االمتثال. واإلنفاذ وهيئة  المراقبة 

اتفاقية االتجار  المدرجة حاليًا في  وبالنسبة لألنواع غير 
المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 

للبيانات  باالنقراض والتي يتم االتجار بها دوليًا )وفقًا 
التي تم جمعها خالل المرحلة التحضيرية - انظر أعاله(، 

سيتم إنشاء عمليات إدراج مؤقتة في غضون 18 شهًرا 
من بدء سريان المواد الجديدة. ربما تكون هناك حاجة 

إلى هذا الوقت اإلضافي للتأكد من تسجيل جميع الشركات 
أنه  البيانات والتكلفة. كما  اتفاقيات مشاركة  ودخولها في 

يمنح هيئة اإلدراج والتسجيل المزيد من الوقت إلبالغ 
الشركات بنطاق اإلدراج المؤقت )مستوى األنواع أو 

الترتيبات البديلة األكثر مالءمة لما يتم حصاده / االتجار 
به(. شروط اإلدراج المؤقت في هذه الحالة مقيدة بجمع 

واإلبالغ. والتتبع  البيانات 

ولم يتم إنشاء عمليات إدراج مؤقتة لألنواع المدرجة 
في الملحق األول الحالي التفاقية االتجار الدولي بأنواع 

يمكن  باالنقراض.  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 
التجارة  المحتملة ألشكال  وضع اإلعفاءات واالستثناءات 

لفترة قصيرة، ولكن في نهاية المطاف  التجارية  غير 
ال ينبغي االتجار باألنواع المدرجة في الملحق األول 

الحالي، وال يجب أن يكون هناك إمكانية الوصول إلى 
تجاريًا. المتداولة  لألنواع  االنتقال  ترتيبات 

ونظًرا ألن عملية اإلدراج المؤقت ينتج عنها رسوم 
تسجيل الشركات ورسوم اإلدراج السنوية، فإن 

الهيئات  لتمويل كل من  المحصلة ستكون كافية  الرسوم 
المركزية الجديدة والبدء على الفور في توزيع األموال 

على الهيئات الوطنية. وهذا يعني أن إنشاء هيئة إنفاذ 
إلزاميًا في اإلطار الجديد التفاقية  وطنية سيصبح شرًطا 

المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 
لتلقي األموال. ولن يتم تضمين  باالنقراض وشرًطا مسبقًا 
البلدان التي تؤخر التصديق على المواد الجديدة أو إنشاء 

هيئة إنفاذ وطنية في توزيع األموال وستطبق الشروط 
اإلضافية )أو حتى االستثناءات( على الشركات الموجودة 

أو العاملة في تلك البلدان.  

بناًء على  ستكون عمليات اإلدراج المؤقتة محدودة زمنياً 
جدول ترتيب األولويات لطلبات اإلدراج الكاملة التي 
حددها هيئة اإلدراج والتسجيل وربما تم تطويرها قبل 

تشغيل هيئة اإلدراج والتسجيل الجديدة بشكل كامل. ومن 
المحتمل أن يشمل تحديد األولويات كالً من حجم التجارة 

القيمة ومستوى مخاطر االنقراض التي  / اعتبارات 
للتجارة. وستتم دعوة  المباشر  ينطوي عليها االستغالل 
الشركات لتقديم طلبات اإلدراج بما يتماشى مع اإلطار 

الجديد بناًء على جدول تحديد األولويات. وإذا لم تتم 

الموافقة على طلب مشترك بحلول الوقت الذي تنتهي فيه 
التجارة. المؤقت، فستتوقف  صالحية اإلدراج 

كل ما سبق يعني أنه خالل عملية التفاوض )الطويلة على 
األرجح( واعتماد المواد الجديدة، يتم إعطاء األولوية 
وإنشاء  التمويل،  والتحضير إلنشاء صندوق  للتصميم 

قِبل  التكاليف من  واتفاقيات مشاركة  للبيانات  نماذج 
التسجيل وتصميم كل  لعملية  الشركات  وقيادة  الشركات 

من عملية اإلدراج المؤقت والحد األدنى من جمع البيانات 
اإلبالغ. التتبع  ومتطلبات 

يجب أن يكون شعار الفترة االنتقالية: جعل التجارة 
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سيقدم هذا القسم لمحة موجزة عن وظائف وهيكل اإلدارات 
الجديدة المقترحة التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض )CITES( والتغييرات 
المرتبطة بها على الهيئات القائمة )األمانة العامة واللجان 

ومؤتمر األطراف(.

نحن نقترح أن تتم إدارة اإلطار التنظيمي الجديد من قِبل 
أربع هيئات جديدة:

،)CLA( هيئة اإلدراج والتسجيل  .1
،)CCA( هيئة االمتثال  .2

،)CMEA( هيئة المراقبة واإلنفاذ  .3
.)CDF( صندوق التوزيع  .4 

سيتم وصف هذه الهيئات األربع بمزيد من التفصيل في 
األقسام الفرعية أدناه. ونتوقع أن يتم دمج األمانة العامة 

الحالية ووظائفها في هيئة االمتثال، حيث يبدو أنه من غير 
الضروري الحفاظ عليها كهيئة قائمة بذاتها نظًرا لصغر 

حجمها.

كما نتوقع أن تتولى هيئة اإلدراج والتسجيل مهام لجنة 
الحيوانات والنباتات بالكامل، لذلك سيتم حل هذه اللجان.

يجب أن تخضع طريقة تغيير عمل مؤتمر األطراف 
)CoP( واللجنة الدائمة )SC( للتحليل أثناء عملية التفاوض 

على المواد الجديدة. ونظًرا ألنه ال يمكن اتخاذ القرارات 
بشأن الموافقات على اإلدراج إالَّ من قِبل اللجنة الدائمة في 
إطار العمل الذي حددناه، فإنه ينبغي النظر في تغيير دور 
اللجنة الدائمة التخاذ قرارات اإلدراج بناًء على المشورة 

القسم العاشر

الهيئات الجديدة التفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض
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حجمها.

كما نتوقع أن تتولى هيئة اإلدراج والتسجيل مهام لجنة 
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النهائية الصادرة عن هيئة اإلدراج والتسجيل. في هذه 
الحالة، يجب االجتماع سنويًا أو حتى مرتين في السنة، 

خاصة خالل الفترة االنتقالية. وسيتعين تحديد ما إذا كانت 
عضويتها وهيكلها بحاجة إلى تكييف ألداء هذه الوظيفة أثناء 

التفاوض على المواد الجديدة.

كما سيتم دمج الكثير من الوظائف التي تؤديها حاليًا لجنة 
المعايير ومؤتمر األطراف في الهيئات الجديدة. اللجنة 
الثانية في مؤتمر األطراف، والتي تقوم حاليًا بمراجعة 

مقترحات اإلدراج، ستختفي تماًما، وستؤدي وظيفتها كل 
من هيئة اإلدراج والتسجيل و لجنة المعايير. وستتولى كل 
من هيئة اإلدراج والتسجيل وهيئة االمتثال قدًرا كبيًرا من 

العمل الذي تقوم به حاليًا اللجنة األولى. على سبيل المثال، 
سيتم تحديد الميزانيات من قِبل كل من الهيئات على أساس 

إيرادات الرسوم والموافقة عليها من قِبل مجلس اإلدارة. 
وسيتم التعامل مع مسائل التفسير والتنفيذ من قِبل هيئة 

اإلدراج والتسجيل وهيئة االمتثال وهيئة المراقبة واإلنفاذ أو 
مجموعات العمل المشتركة التي أنشأتها تلك الهيئات. وسيتم 

التعامل مع جميع األمور الخاصة باألنواع من قِبل هيئة 
اإلدراج والتسجيل.

في جميع االحتماالت، ستتغير طبيعة مؤتمر األطراف من 
"إدارة" االتفاقية إلى "مراجعة وتقييم" عمل الهيئات والتوافق 
العام مع أهداف االتفاقية. وتقع اإلدارة المباشرة للهيئات على 

عاتق المجالس، لذا يجب أن تكون طبيعة مؤتمر األطراف 
مناسبة فيما يتعلق بترك اإلدارة وصنع القرار للمجالس. 

وهذا يعني أن مؤتمرات األطراف يمكن أن تنعقد بشكل أقل 
)على سبيل المثال، كل 4 سنوات(.

يتم التعامل معها حاليًا من قِبل اللجنة الدائمة، ومجموعات 
العمل المختلفة ومؤتمر األطراف، بما في ذلك جميع المسائل 

الخاصة باألنواع والتفسيرات.

ال تتعامل هيئة اإلدراج والتسجيل مع طلبات اإلدراج 
فحسب، بل إنها مسؤولة أيًضا عن إجراء مراجعات اإلدراج 

المنتظمة. يتضمن ذلك مراجعات للبيانات المقدمة من 
تقارير الشركات، وبيانات التجارة من هيئة المراقبة واإلنفاذ 

ومعلومات االمتثال التي جمعتها هيئة االمتثال. كما أنها 
تجمع البيانات المقدمة من الهيئات الوطنية فيما يتعلق بخطط 

إدارة األنواع. وفي سياق إجراء مراجعات اإلدراج، قد 
يُطلب هيئة اإلدراج والتسجيل أيًضا مدخالت خارجية مثل 

الدراسات األكاديمية أو االستبيانات الخاصة بالتعداد. يتم 
تمويل جميع وظائفها من إيرادات الرسوم، كما هو موضح 

في القسم الثامن.  

قد تبدأ هيئة اإلدراج والتسجيل أيًضا في إجراء مراجعات 
إدراج مهمة تتطلب مدخالت من المجتمع بأسره، بما في ذلك 
من المنظمات غير الحكومية والنشطاء والمجتمعات المحلية 
والجمهور بشكل عام. قد يشمل ذلك إجراء جلسات استماع 

عامة، ودعوة تقديم طلبات عامة والقيام برحالت ميدانية.

باإلضافة إلى ذلك، تكتب هيئة اإلدراج والتسجيل قواعد 
وعمليات اإلدراج والطبات وتقوم بتحديثها باستمرار.

من األهمية بمكان لنجاح اإلطار التنظيمي الجديد أن تعمل 
هيئة اإلدراج والتسجيل بطريقة شفافة تماًما حيث يتم توثيق 

كل شيء ونشره.

يشرف مجلس اإلدارة المعين من قِبل مؤتمر األطراف على 
تشغيل هيئة اإلدراج والتسجيل. وينبغي أن يتألف المجلس 
على األرجح من ممثلين عن كل منطقة من مناطق اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض التي تشكل اللجنة الدائمة حاليًا وممثلين من 
برنامج األمم المتحدة للبيئة، واالتحاد الدولي لحماية الطبيعة، 

واتفاقية التنوع البيولوجي.

وكما ذكرنا سابقًا، لتقليل فرص االستحواذ التنظيمي، ال 
يوجد لدى مجلس إدارة هيئة اإلدراج والتسجيل أي ممثلين 

من الصناعة.

هيئة اإلدراج الجديدة

تتعامل هيئة اإلدراج والتسجيل مع جميع جوانب مقترحات 
اإلدراج، من الموافقة المسبقة على الطلبات إلى التوصية 
النهائية )انظر القسم السابع(. وهذا يشمل إشراك خبراء 

خارجيين، وإنشاء مجموعات عمل مع هيئة االمتثال وهيئة 
المراقبة واإلنفاذ لتقييم المقترحات، وإعداد وإجراء جلسات 

االستماع، وترتيب عمليات التفتيش مع هيئة االمتثال، وإدارة 
عملية التقديم ومقدمي الطلبات المشتركين، وكتابة التقارير 

المؤقتة والنهائية لتمكين اللجنة الدائمة من اتخاذ قرار نهائي 
بشأن جميع الطلبات. كما تدير الطعون المقدمة من المتقدمين 

عند نشر التقرير النهائي.  

سوف تتضمن هيئة اإلدراج والتسجيل جميع الوظائف الحالية 
للجان الحيوانات والنباتات، والتي لن تعد مطلوبة بموجب 
إطار العمل الجديد. وستتولى أيًضا العديد من المهام التي 

ستكون هيئة اإلدراج والتسجيل الجديدة التابعة التفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض مسؤولة عن إدارة جميع مقترحات اإلدراج 
وعمليات اإلدراج بموجب الملحق األول والملحق الثاني 

للمواد الجديدة لالتفاقية. ونحن نقترح أن يتم تقسيمها وظيفيًا 
إلى ثالث لجان، تتعامل على التوالي مع اإلدراج في الملحق 
األول، واإلدراج في الملحق الثاني للحيوانات واإلدراج في 
الملحق الثاني للنباتات. ونقترح كذلك أنه لن يكون لها موقع 

مركزي واحد، ولكنها بداًل من ذلك ستكون مقسمة إلى 4 
أو 5 مكاتب إقليمية. ومع الحجم المحتمل الذي يصل إلى 

حوالي 4000 موظف )استناًدا إلى 10000 عملية إدراج 
وكل متخصص يتعامل في المتوسط مع 3 عمليات إدراج 

باإلضافة إلى وظائف الدعم(، يبدو أنه من الممكن توزيعها 
على مواقع متعددة.

74Nature Needs More Ltd, 202175 Nature Needs More Ltd, 2021
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عضويتها وهيكلها بحاجة إلى تكييف ألداء هذه الوظيفة أثناء 
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كما سيتم دمج الكثير من الوظائف التي تؤديها حاليًا لجنة 
المعايير ومؤتمر األطراف في الهيئات الجديدة. اللجنة 
الثانية في مؤتمر األطراف، والتي تقوم حاليًا بمراجعة 

مقترحات اإلدراج، ستختفي تماًما، وستؤدي وظيفتها كل 
من هيئة اإلدراج والتسجيل و لجنة المعايير. وستتولى كل 
من هيئة اإلدراج والتسجيل وهيئة االمتثال قدًرا كبيًرا من 

العمل الذي تقوم به حاليًا اللجنة األولى. على سبيل المثال، 
سيتم تحديد الميزانيات من قِبل كل من الهيئات على أساس 

إيرادات الرسوم والموافقة عليها من قِبل مجلس اإلدارة. 
وسيتم التعامل مع مسائل التفسير والتنفيذ من قِبل هيئة 

اإلدراج والتسجيل وهيئة االمتثال وهيئة المراقبة واإلنفاذ أو 
مجموعات العمل المشتركة التي أنشأتها تلك الهيئات. وسيتم 

التعامل مع جميع األمور الخاصة باألنواع من قِبل هيئة 
اإلدراج والتسجيل.

في جميع االحتماالت، ستتغير طبيعة مؤتمر األطراف من 
"إدارة" االتفاقية إلى "مراجعة وتقييم" عمل الهيئات والتوافق 
العام مع أهداف االتفاقية. وتقع اإلدارة المباشرة للهيئات على 

عاتق المجالس، لذا يجب أن تكون طبيعة مؤتمر األطراف 
مناسبة فيما يتعلق بترك اإلدارة وصنع القرار للمجالس. 

وهذا يعني أن مؤتمرات األطراف يمكن أن تنعقد بشكل أقل 
)على سبيل المثال، كل 4 سنوات(.

يتم التعامل معها حاليًا من قِبل اللجنة الدائمة، ومجموعات 
العمل المختلفة ومؤتمر األطراف، بما في ذلك جميع المسائل 

الخاصة باألنواع والتفسيرات.

ال تتعامل هيئة اإلدراج والتسجيل مع طلبات اإلدراج 
فحسب، بل إنها مسؤولة أيًضا عن إجراء مراجعات اإلدراج 

المنتظمة. يتضمن ذلك مراجعات للبيانات المقدمة من 
تقارير الشركات، وبيانات التجارة من هيئة المراقبة واإلنفاذ 

ومعلومات االمتثال التي جمعتها هيئة االمتثال. كما أنها 
تجمع البيانات المقدمة من الهيئات الوطنية فيما يتعلق بخطط 

إدارة األنواع. وفي سياق إجراء مراجعات اإلدراج، قد 
يُطلب هيئة اإلدراج والتسجيل أيًضا مدخالت خارجية مثل 

الدراسات األكاديمية أو االستبيانات الخاصة بالتعداد. يتم 
تمويل جميع وظائفها من إيرادات الرسوم، كما هو موضح 

في القسم الثامن.  

قد تبدأ هيئة اإلدراج والتسجيل أيًضا في إجراء مراجعات 
إدراج مهمة تتطلب مدخالت من المجتمع بأسره، بما في ذلك 
من المنظمات غير الحكومية والنشطاء والمجتمعات المحلية 
والجمهور بشكل عام. قد يشمل ذلك إجراء جلسات استماع 

عامة، ودعوة تقديم طلبات عامة والقيام برحالت ميدانية.

باإلضافة إلى ذلك، تكتب هيئة اإلدراج والتسجيل قواعد 
وعمليات اإلدراج والطبات وتقوم بتحديثها باستمرار.

من األهمية بمكان لنجاح اإلطار التنظيمي الجديد أن تعمل 
هيئة اإلدراج والتسجيل بطريقة شفافة تماًما حيث يتم توثيق 

كل شيء ونشره.

يشرف مجلس اإلدارة المعين من قِبل مؤتمر األطراف على 
تشغيل هيئة اإلدراج والتسجيل. وينبغي أن يتألف المجلس 
على األرجح من ممثلين عن كل منطقة من مناطق اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض التي تشكل اللجنة الدائمة حاليًا وممثلين من 
برنامج األمم المتحدة للبيئة، واالتحاد الدولي لحماية الطبيعة، 

واتفاقية التنوع البيولوجي.

وكما ذكرنا سابقًا، لتقليل فرص االستحواذ التنظيمي، ال 
يوجد لدى مجلس إدارة هيئة اإلدراج والتسجيل أي ممثلين 

من الصناعة.

هيئة اإلدراج الجديدة

تتعامل هيئة اإلدراج والتسجيل مع جميع جوانب مقترحات 
اإلدراج، من الموافقة المسبقة على الطلبات إلى التوصية 
النهائية )انظر القسم السابع(. وهذا يشمل إشراك خبراء 

خارجيين، وإنشاء مجموعات عمل مع هيئة االمتثال وهيئة 
المراقبة واإلنفاذ لتقييم المقترحات، وإعداد وإجراء جلسات 

االستماع، وترتيب عمليات التفتيش مع هيئة االمتثال، وإدارة 
عملية التقديم ومقدمي الطلبات المشتركين، وكتابة التقارير 

المؤقتة والنهائية لتمكين اللجنة الدائمة من اتخاذ قرار نهائي 
بشأن جميع الطلبات. كما تدير الطعون المقدمة من المتقدمين 

عند نشر التقرير النهائي.  

سوف تتضمن هيئة اإلدراج والتسجيل جميع الوظائف الحالية 
للجان الحيوانات والنباتات، والتي لن تعد مطلوبة بموجب 
إطار العمل الجديد. وستتولى أيًضا العديد من المهام التي 

ستكون هيئة اإلدراج والتسجيل الجديدة التابعة التفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض مسؤولة عن إدارة جميع مقترحات اإلدراج 
وعمليات اإلدراج بموجب الملحق األول والملحق الثاني 

للمواد الجديدة لالتفاقية. ونحن نقترح أن يتم تقسيمها وظيفيًا 
إلى ثالث لجان، تتعامل على التوالي مع اإلدراج في الملحق 
األول، واإلدراج في الملحق الثاني للحيوانات واإلدراج في 
الملحق الثاني للنباتات. ونقترح كذلك أنه لن يكون لها موقع 

مركزي واحد، ولكنها بداًل من ذلك ستكون مقسمة إلى 4 
أو 5 مكاتب إقليمية. ومع الحجم المحتمل الذي يصل إلى 

حوالي 4000 موظف )استناًدا إلى 10000 عملية إدراج 
وكل متخصص يتعامل في المتوسط مع 3 عمليات إدراج 

باإلضافة إلى وظائف الدعم(، يبدو أنه من الممكن توزيعها 
على مواقع متعددة.
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الدولي  الجديدة التفاقية االتجار  ستكون هيئة االمتثال 
باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 

مسؤولة عن إدارة االمتثال من قِبل الشركات. وستشمل 
أيًضا وظائف أوسع نطاقًا مطلوبة بموجب اإلطار الجديد 

التدقيق وتحصيل الرسوم. نتصور أن تتكون هيئة  مثل 
التالية: المجاالت  االمتثال من 

األمانة العامة، التي تستمر في إدارة مؤتمر   •
األطراف وهي نقطة االتصال األساسية لألطراف 

الموقعة.
الذي يدير تسجيل الشركات  سجل الشركات،   •

الشركات. وشهادات 
التفتيش  وتنفِّذ عمليات  تدير  التي  التفتيش،  هيئة   •

نيابة عن هيئة اإلدراج والتسجيل كجزء من طلبات 
اإلدراج ومراجعات اإلدراج. كما تقوم بعمليات 
التي  للشركات  الشركات  نيابة عن سجل  التفتيش 

شهادة. تتطلب 
الهيئات  التي تدير ميزانيات جميع  المالية،  إدارة   •

أنها  الرسوم. كما  الجديدة وجميع عمليات تحصيل 
ترسل األموال إلى صندوق التوزيع.

تدقيق داخلي لجميع  المراجعة، وهي وظيفة   •
الدول  أيًضا بمراجعة  الهيئات الجديدة، والتي تقوم 

الموقعة على إنفاق األموال المقدمة من صندوق 
التوزيع.

القانوني  الدعم  القانونية، والتي ستوفر  اإلدارة   •
الجديدة. الهيئات   لجميع 

نتصور أن هيئة االمتثال توظف حوالي 500 شخص 
وستكون في مكان واحد. لن تكون هناك حاجة في الواقع 
إلى إنشاء مكاتب إقليمية كما هو الحال في هيئة اإلدراج 

والتسجيل، على الرغم من أن أجزاء من هيئة التفتيش 
التي تعمل في مناطق معينة قد تكون موجودة في مكاتب 

الكفاءة. لتحقيق  اإلقليمية  والتسجيل  اإلدراج  هيئة 

في صميم هيئة االمتثال يوجد سجل الشركات وهيئة 
الشركات  امتثال  تديران جميع جوانب  اللتان  التفتيش، 

لشروط اإلدراج ومتطلبات اإلبالغ. في حين أن 
النباتات  المشاركة في تجارة  للشركات  الفعلي  العدد 

والمعالجون،  األساسيون،  )المنتجون  البرية  والحيوانات 
والمصدرون،  التجزئة،  وتجار  والموزعون،  والمصنعون، 

والمستوردون، وغير ذلك( غير معروف، فمن المرجح 
أن يكون هذا العدد كبيًرا جًدا. ونحن افترضنا وجود ما 
يقرب من 60.000 شركة عند حساب إيرادات رسوم 

الثامن، ولكن يمكن أن  القسم  المحتملة في  التسجيل 
تصل بسهولة إلى مئات اآلالف ألن العديد من المنتجين 

جًدا. األساسيين سيكونون صغاًرا  والمعالجين 

ونظًرا ألن عملية اإلدراج تتطلب طلبات مشتركة، 
إلى  التجارة  المشاركة في  الشركات  فستحتاج جميع 

الكاملة  الرؤية  التسجيل في هيئة االمتثال. وهذا يضمن 
الشفافة ويوفر الفرصة إلدارة  التوريد  للتجارة وسالسل 

االمتثال من خالل وضع شروط امتثال محددة على جميع 
أو بعض الشركات المشاركة في التجارة كجزء من عملية 

اإلدراج. على سبيل المثال، في حين أن وضع العالمات 
الُدفعات قد يكون كافيًا للجلود الخام والجلود  على 

إلى منتج استهالكي في  الجلود  فبمجرد تحويل  المعالَجة، 
المرحلة النهائية، قد تكون هناك حاجة إلى وضع عالمات 

الغسيل. لمنع  المصنِّعة  الشركة  فردية من 

وباإلضافة إلى تسجيل الشركات، ستفرض شروط 
التجارة. وسينصب  لمراقبة  إبالغ معينة  اإلدراج متطلبات 

تركيز هيئة المراقبة واإلنفاذ على اإلبالغ عن نقاط 
الدخول والخروج أثناء كل خطوة من سلسلة التوريد، 
لذلك ستحتاج هيئة االمتثال إلى زيادة ذلك من خالل 

السنوية، على  الموجزة  المعلومات  إبالغ الشركات حول 
التربية األسيرة في منشأة  المثال، إجمالي مخزون  سبيل 

للمعاِلج. يمكن، بل  المباعة  الحيوانات  وإجمالي عدد 
ويجب، بعد ذلك التوفيق بين هذا وبين األعداد اإلجمالية 

المماثلة من كل شركة في سلسلة التوريد واألرقام 
الفعلي. سيتم  الوقت  المستمدة من مراقبة الشحن في 

المراقبة  المخاطر في هيئة  الفعلية وتحليل  التسوية  إجراء 
للمساءلة  الشركات  االمتثال ستُخضع  لكن هيئة  واإلنفاذ، 

الوقت  المطلوبة وتقديمها في  التقارير  عن إصدار 
المناسب.

التقارير، تدير  وباإلضافة إلى تسجيل الشركات وإعداد 
الرئيسية حيث  للشركات  الشهادات  أيًضا  االمتثال  هيئة 

يلزم إجراء فحص / تحقق إضافي لتقليل حدوث االحتيال 
أو الفساد. كما سيتم تحديد الشركات التي يجب أن تخضع 

تقييم  بالتزامن مع هيئة اإلدراج والتسجيل عند  للشهادة 
طلبات اإلدراج وتعيين شروط اإلدراج. والهدف هو 

الثغرات  المحتالين وسد جميع  المشغلين  القضاء على 
المشروعة. غير  للتجارة  الكبيرة 

 من المرجح أن يختلف عبء االمتثال اإلجمالي الذي 
يفرضه اإلدراج على كل شركة تمثل جزًءا من الطلب 
المشاركة  الشركة  التجارة وحجم  المشترك وفقًا لحجم 

في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. وسيعتمد 
يتعلق بمخاطر  الحالي لألنواع فيما  أيًضا على الوضع 

المرتبطة بتقلص أو اختفاء األنواع  االنقراض والعواقب 
المثال،  البيئي. على سبيل  النظام  تأثير  البرية خارج نطاق 

قد يؤدي اختفاء بعض األنواع البرية إلى تدمير ُسبل 
التي تعتمد على السياحة، لذلك قد تكون  البديلة  العيش 
ظروف المراقبة واالمتثال األكثر شموالً خارج نطاق 

الشركة )الشركات( التي تحصد األنواع في المنطقة ذات 
الصلة.

وإلى جانب الوظيفة األساسية إلدارة امتثال الشركات، قد 
يبدو من المناسب تحديد وظائف مركزية مماثلة في هيئة 
االمتثال. يبدأ ذلك بتحديد وظائف األمانة العامة في هيئة 
االمتثال، والتي ستظل تشمل إدارة جميع االتصاالت مع 
اللجنة  اجتماعات  تنظيم  المسؤولية عن  األطراف وتحمل 
الدائمة ومؤتمرات األطراف. يجب أن تشمل أيًضا فريقًا 

بالمشورة  الجديدة  الهيئات  يدعم جميع  قانونيًا مركزيًا 
القانونية.

عالوة على ذلك، يبدو أن هيئة االمتثال مناسبة ألداء 
أيًضا  المركزية. ويمكن  المالية والتدقيق  وظائف اإلدارة 

الجديدة،  الهيئات  لجميع  التمويل  تستضيف عمليات  أن 
وجمع الرسوم من الشركات وإرسال األموال إلى صندوق 

الداخلي  التدقيق  أن تستضيف وظيفة  ينبغي  التوزيع. كما 
المقدمة  األموال  ولمراجعة  المركزية  الهيئات  لجميع 

وبالنظر  التوزيع.  الوطنية كمنح من صندوق  للهيئات 
اإلنفاق  فإن شفافية  المتضمنة،  الكبيرة  المالية  المبالغ  إلى 
قِبل هيئة االمتثال  الهيئات الوطنية والرقابة من  من قِبل 

التنظيمي  النظام  الجمهور في  ثقة  لتوليد  ستكون ضرورية 
الحيوانات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  الجديد بموجب 
الفساد  المهددة باالنقراض. ونظًرا ألن  البرية  والنباتات 
اليوم،  الواسعة  القانونية  التجارة غير  عامل رئيسي في 

النفقات عنصًرا  الُمساءلة عن جميع  يجب أن تصبح 
لمنح صندوق  الوطنية  الهيئات  إنفاق  مركزيًا في كيفية 

التوزيع.  

وكما هو الحال مع هيئة اإلدراج والتسجيل، يجب أن 
يتم اإلشراف على تشغيل هيئة االمتثال من قِبل مجلس 
اإلدارة الُمعيَّن من قِبل مؤتمر األطراف. من المحتمل 
أن يتألف مجلس اإلدارة من ممثلين عن كل منطقة من 

الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  مناطق 
الدائمة حاليًا  اللجنة  التي تشكل  باالنقراض  المهددة  البرية 

وممثلين إضافيين من الدول غير األعضاء في منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية / غير األعضاء في مجموعة 
لديها تمثيل  الفقيرة والنامية  الدول  العشرين )للتأكد من أن 

كاٍف(.

هيئة االمتثال الجديدة
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الدولي  الجديدة التفاقية االتجار  ستكون هيئة االمتثال 
باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 

مسؤولة عن إدارة االمتثال من قِبل الشركات. وستشمل 
أيًضا وظائف أوسع نطاقًا مطلوبة بموجب اإلطار الجديد 

التدقيق وتحصيل الرسوم. نتصور أن تتكون هيئة  مثل 
التالية: المجاالت  االمتثال من 

األمانة العامة، التي تستمر في إدارة مؤتمر   •
األطراف وهي نقطة االتصال األساسية لألطراف 

الموقعة.
الذي يدير تسجيل الشركات  سجل الشركات،   •

الشركات. وشهادات 
التفتيش  وتنفِّذ عمليات  تدير  التي  التفتيش،  هيئة   •

نيابة عن هيئة اإلدراج والتسجيل كجزء من طلبات 
اإلدراج ومراجعات اإلدراج. كما تقوم بعمليات 
التي  للشركات  الشركات  نيابة عن سجل  التفتيش 

شهادة. تتطلب 
الهيئات  التي تدير ميزانيات جميع  المالية،  إدارة   •

أنها  الرسوم. كما  الجديدة وجميع عمليات تحصيل 
ترسل األموال إلى صندوق التوزيع.

تدقيق داخلي لجميع  المراجعة، وهي وظيفة   •
الدول  أيًضا بمراجعة  الهيئات الجديدة، والتي تقوم 

الموقعة على إنفاق األموال المقدمة من صندوق 
التوزيع.

القانوني  الدعم  القانونية، والتي ستوفر  اإلدارة   •
الجديدة. الهيئات   لجميع 

نتصور أن هيئة االمتثال توظف حوالي 500 شخص 
وستكون في مكان واحد. لن تكون هناك حاجة في الواقع 
إلى إنشاء مكاتب إقليمية كما هو الحال في هيئة اإلدراج 

والتسجيل، على الرغم من أن أجزاء من هيئة التفتيش 
التي تعمل في مناطق معينة قد تكون موجودة في مكاتب 

الكفاءة. لتحقيق  اإلقليمية  والتسجيل  اإلدراج  هيئة 

في صميم هيئة االمتثال يوجد سجل الشركات وهيئة 
الشركات  امتثال  تديران جميع جوانب  اللتان  التفتيش، 

لشروط اإلدراج ومتطلبات اإلبالغ. في حين أن 
النباتات  المشاركة في تجارة  للشركات  الفعلي  العدد 

والمعالجون،  األساسيون،  )المنتجون  البرية  والحيوانات 
والمصدرون،  التجزئة،  وتجار  والموزعون،  والمصنعون، 

والمستوردون، وغير ذلك( غير معروف، فمن المرجح 
أن يكون هذا العدد كبيًرا جًدا. ونحن افترضنا وجود ما 
يقرب من 60.000 شركة عند حساب إيرادات رسوم 

الثامن، ولكن يمكن أن  القسم  المحتملة في  التسجيل 
تصل بسهولة إلى مئات اآلالف ألن العديد من المنتجين 

جًدا. األساسيين سيكونون صغاًرا  والمعالجين 

ونظًرا ألن عملية اإلدراج تتطلب طلبات مشتركة، 
إلى  التجارة  المشاركة في  الشركات  فستحتاج جميع 

الكاملة  الرؤية  التسجيل في هيئة االمتثال. وهذا يضمن 
الشفافة ويوفر الفرصة إلدارة  التوريد  للتجارة وسالسل 

االمتثال من خالل وضع شروط امتثال محددة على جميع 
أو بعض الشركات المشاركة في التجارة كجزء من عملية 

اإلدراج. على سبيل المثال، في حين أن وضع العالمات 
الُدفعات قد يكون كافيًا للجلود الخام والجلود  على 

إلى منتج استهالكي في  الجلود  فبمجرد تحويل  المعالَجة، 
المرحلة النهائية، قد تكون هناك حاجة إلى وضع عالمات 

الغسيل. لمنع  المصنِّعة  الشركة  فردية من 

وباإلضافة إلى تسجيل الشركات، ستفرض شروط 
التجارة. وسينصب  لمراقبة  إبالغ معينة  اإلدراج متطلبات 

تركيز هيئة المراقبة واإلنفاذ على اإلبالغ عن نقاط 
الدخول والخروج أثناء كل خطوة من سلسلة التوريد، 
لذلك ستحتاج هيئة االمتثال إلى زيادة ذلك من خالل 

السنوية، على  الموجزة  المعلومات  إبالغ الشركات حول 
التربية األسيرة في منشأة  المثال، إجمالي مخزون  سبيل 

للمعاِلج. يمكن، بل  المباعة  الحيوانات  وإجمالي عدد 
ويجب، بعد ذلك التوفيق بين هذا وبين األعداد اإلجمالية 

المماثلة من كل شركة في سلسلة التوريد واألرقام 
الفعلي. سيتم  الوقت  المستمدة من مراقبة الشحن في 

المراقبة  المخاطر في هيئة  الفعلية وتحليل  التسوية  إجراء 
للمساءلة  الشركات  االمتثال ستُخضع  لكن هيئة  واإلنفاذ، 

الوقت  المطلوبة وتقديمها في  التقارير  عن إصدار 
المناسب.

التقارير، تدير  وباإلضافة إلى تسجيل الشركات وإعداد 
الرئيسية حيث  للشركات  الشهادات  أيًضا  االمتثال  هيئة 

يلزم إجراء فحص / تحقق إضافي لتقليل حدوث االحتيال 
أو الفساد. كما سيتم تحديد الشركات التي يجب أن تخضع 

تقييم  بالتزامن مع هيئة اإلدراج والتسجيل عند  للشهادة 
طلبات اإلدراج وتعيين شروط اإلدراج. والهدف هو 

الثغرات  المحتالين وسد جميع  المشغلين  القضاء على 
المشروعة. غير  للتجارة  الكبيرة 

 من المرجح أن يختلف عبء االمتثال اإلجمالي الذي 
يفرضه اإلدراج على كل شركة تمثل جزًءا من الطلب 
المشاركة  الشركة  التجارة وحجم  المشترك وفقًا لحجم 

في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. وسيعتمد 
يتعلق بمخاطر  الحالي لألنواع فيما  أيًضا على الوضع 

المرتبطة بتقلص أو اختفاء األنواع  االنقراض والعواقب 
المثال،  البيئي. على سبيل  النظام  تأثير  البرية خارج نطاق 

قد يؤدي اختفاء بعض األنواع البرية إلى تدمير ُسبل 
التي تعتمد على السياحة، لذلك قد تكون  البديلة  العيش 
ظروف المراقبة واالمتثال األكثر شموالً خارج نطاق 

الشركة )الشركات( التي تحصد األنواع في المنطقة ذات 
الصلة.

وإلى جانب الوظيفة األساسية إلدارة امتثال الشركات، قد 
يبدو من المناسب تحديد وظائف مركزية مماثلة في هيئة 
االمتثال. يبدأ ذلك بتحديد وظائف األمانة العامة في هيئة 
االمتثال، والتي ستظل تشمل إدارة جميع االتصاالت مع 
اللجنة  اجتماعات  تنظيم  المسؤولية عن  األطراف وتحمل 
الدائمة ومؤتمرات األطراف. يجب أن تشمل أيًضا فريقًا 

بالمشورة  الجديدة  الهيئات  يدعم جميع  قانونيًا مركزيًا 
القانونية.

عالوة على ذلك، يبدو أن هيئة االمتثال مناسبة ألداء 
أيًضا  المركزية. ويمكن  المالية والتدقيق  وظائف اإلدارة 

الجديدة،  الهيئات  لجميع  التمويل  تستضيف عمليات  أن 
وجمع الرسوم من الشركات وإرسال األموال إلى صندوق 

الداخلي  التدقيق  أن تستضيف وظيفة  ينبغي  التوزيع. كما 
المقدمة  األموال  ولمراجعة  المركزية  الهيئات  لجميع 

وبالنظر  التوزيع.  الوطنية كمنح من صندوق  للهيئات 
اإلنفاق  فإن شفافية  المتضمنة،  الكبيرة  المالية  المبالغ  إلى 
قِبل هيئة االمتثال  الهيئات الوطنية والرقابة من  من قِبل 

التنظيمي  النظام  الجمهور في  ثقة  لتوليد  ستكون ضرورية 
الحيوانات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  الجديد بموجب 
الفساد  المهددة باالنقراض. ونظًرا ألن  البرية  والنباتات 
اليوم،  الواسعة  القانونية  التجارة غير  عامل رئيسي في 

النفقات عنصًرا  الُمساءلة عن جميع  يجب أن تصبح 
لمنح صندوق  الوطنية  الهيئات  إنفاق  مركزيًا في كيفية 

التوزيع.  

وكما هو الحال مع هيئة اإلدراج والتسجيل، يجب أن 
يتم اإلشراف على تشغيل هيئة االمتثال من قِبل مجلس 
اإلدارة الُمعيَّن من قِبل مؤتمر األطراف. من المحتمل 
أن يتألف مجلس اإلدارة من ممثلين عن كل منطقة من 

الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  مناطق 
الدائمة حاليًا  اللجنة  التي تشكل  باالنقراض  المهددة  البرية 

وممثلين إضافيين من الدول غير األعضاء في منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية / غير األعضاء في مجموعة 
لديها تمثيل  الفقيرة والنامية  الدول  العشرين )للتأكد من أن 

كاٍف(.

هيئة االمتثال الجديدة
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ستكون هيئة المراقبة واإلنفاذ التابعة التفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

مسؤولة عن تنفيذ التجارة العالمية وإبقائها قانونية بموجب 
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض. وستعمل عن كثب مع جميع هيئات 
اإلنفاذ الوطنية ولكنها ستكون لها المسؤولية الحصرية 

عن مراقبة التدفقات التجارية عبر سالسل التوريد العالمية 
وستكون لها سلطة اإلشراف على الصيد في المياه الدولية 

ومراقبته.

وفي صميم مراقبة التدفقات التجارية، يتم جمع البيانات بشكل 
مركزي في الوقت الفعلي من أحداث الدخول والخروج التي 

يوفرها نظام وضع العالمات والتتبع المستخدم في جميع 
أشكال التجارة المختلفة. وكما هو موضح سابقًا )القسم 

فات القياسية  السابع(، من المحتمل أن يستخدم هذا المعّرِ
الحالية والمستخدمة على نطاق واسع مثل الرقم التجاري 
العالمي للعنصر لوضع العالمات على الُدفعات، والرقم 

التجاري العالمي المتسلسل للعناصر المميزة بعالمات فردية، 
والرمز التسلسلي لحاوية الشحن لتحديد الشحنة، ورقم 

د للموقع. سيتم تجميع كل هذه  ف موحَّ الموقع العالمي كمعّرِ
المعلومات مركزيًا في هيئة المراقبة واإلنفاذ جنبًا إلى جنب 

مع قاعدة بيانات التصاريح اإللكترونية المقابلة الخاصة 
باتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض، مما يوفر إمكانية التتبع من المصدر إلى 
الوجهة النهائية لجميع الشحنات.

كما تقوم هيئة المراقبة واإلنفاذ بتطوير النماذج والعمليات 
المستخدمة من قِبل كل من الشركات والهيئات الوطنية في 

إنشاء نظام جمع البيانات هذا على أساس المعايير العالمية. 
وتستضيف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتصاريح 
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض )والتي يمكن أن تستند إلى النظام 
اإللكتروني الحالي التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض( للبلدان التي ال ترغب 

في تشغيل نظامها الخاص. كما تعمل على التوفيق بين 
التدفقات التجارية والبيانات الجمركية، والمخزونات الُمبلغ 

عنها والتقارير السنوية المقدمة من الشركات، وتجري تحليل 
المخاطر فيما يتعلق بشرعية التجارة والثغرات المحتملة التي 

ال تزال مستخدمة من قِبل التجارة غير المشروعة.

توفر هيئة المراقبة واإلنفاذ أيًضا التحقق المركزي اإللزامي 
من تراخيص االستيراد والتصدير كلما عبرت الشحنات 

الحدود. يتضمن ذلك التحقق من األعداد اإلجمالية المسموح 
بها وأي شروط أخرى لإلدراج. على سبيل المثال، إذا تم 

إيداع شحنة لدى الجمارك للتخليص المسبق في بلد ما وكان 
التصريح يتضمن كمية من الجلود المصنفة على أنها ناتجة 
عن تربية أسيرة، فإن نظام هيئة المراقبة واإلنفاذ لن يتحقق 

فقط من أن الكمية متوافقة، بل سيتتبعها أيًضا إلى منشآت 
التربية األسيرة المسجلة / المعتمدة التي زودت الجلود 

وضمان أن هذه المنشآت لديها مستويات مخزون يمكنها 
بالفعل توفير الكمية الموجودة في الشحنة.

يشمل التحقق من الشحنات أيًضا التكامل التام مع الجمارك 
)التخليص المسبق واإلعفاء( والتوفيق بين الكميات المصرح 

عنها، بما في ذلك التوفيق بين بيانات التصدير واالستيراد 
لجميع الشحنات.

كما تدعم هيئة المراقبة واإلنفاذ جميع هيئات اإلنفاذ الوطنية 
في عملها على الحفاظ على قانونية التجارة. نحن نتصور 
أنه كجزء من االنتقال إلى النظام التنظيمي الجديد، تلتزم 
جميع البلدان بوضع الحد األدنى من شروط العقوبة على 

االتجار غير المشروع باألحياء البرية لدرجة أنه يمكن 
أن يؤدي إلى إدراجها في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وهذا من شأنه أن يساعد 
العالقات التي تحتاج هيئة المراقبة واإلنفاذ إلى بناءها 

مع أصحاب المصلحة اآلخرين مثل مكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة، واإلنتربول، وغيرهم، الذين 
يشاركون في التصدي للجريمة عبر الوطنية. ستتبادل هيئة 

المراقبة واإلنفاذ البيانات والمعلومات مع هذه الهيئات، 
لدعم مراقبة التدفقات المالية المرتبطة باالتجار غير 

المشروع في النباتات والحيوانات البرية.

وستصبح هيئة المراقبة واإلنفاذ أيًضا الهيئة العالمية 
الرئيسية المكلفة بمراقبة عمليات الصيد في المياه الدولية 

إذا تم تضمين جميع عمليات الصيد في اتفاقية االتجار 

الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض على النحو المبين في القسم العاشر. وإذا كان 

هذا هو الحال، فسوف يتطلب األمر عملية واسعة جًدا 
تتراوح من المراقبة األساسية عبر تتبع السفن المستجيبة 

على طول الطريق إلى مراقبة الطائرات بدون طيار 
وعمليات التفتيش على متن السفن في المياه الدولية.

وكما هو الحال مع هيئة اإلدراج والتنفيذ وهيئة االمتثال، 
يجب أن يتم اإلشراف على تشغيل هيئة المراقبة واإلنفاذ 

من قِبل مجلس ُمعيَّن من قِبل مؤتمر األطراف. من 
المحتمل أن يتألف المجلس من ممثلين عن كل منطقة من 
مناطق اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض التي تشكل اللجنة الدائمة حاليًا 
وممثلين إضافيين من منظمات مثل مكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية 

واالنتربول واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية.

 هيئة المراقبة واإلنفاذ الجديدة

وإذا تمت تغطية جميع عمليات الصيد في أعالي البحار 
بموجب االتفاقية الجديدة كما تمت مناقشتها في القسم 

التاسع، فسيكون من الضروري أن يذهب جزء كبير من 
الرسوم التي تم جمعها إلى هيئة المراقبة واإلنفاذ لبناء 

البنية التحتية الالزمة للرصد والمراقبة. وهذا سيؤثر بدوره 
على إيرادات الرسوم المتاحة للتوزيع بواسطة صندوق 
التوزيع وقد يستلزم مستوى أعلى من الرسوم مما هو 

مذكور أعاله، على سبيل المثال 2.5٪ بداًل من ٪1.5 
كرسوم اإلدراج السنوي لعمليات التجارة عالية القيمة )مما 
قد يؤدي إلى زيادة إضافية بقيمة 4.5 مليار دوالر أمريكي 

سنويًا باستخدام قيمة تجارية إجمالية قدرها 450 مليار 
دوالر أمريكي(.

يتم تدقيق مخطط التوزيع وإنفاق الهيئات الوطنية من قِبل 
فريق تدقيق مخصص في هيئة االمتثال. وسيتعين على 

الدول تقديم تقارير سنوية إلى هيئة االمتثال حول استخدام 
األموال وسيتم تدقيق إنفاقها بانتظام لضمان عدم تحويل 

األموال إلى أغراض أخرى.

سيقوم صندوق التوزيع التابع التفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

بتوزيع األموال على جميع الدول الموقعة لتمويل أنشطة 
هيئاتها الوطنية )الهيئة اإلدارية والهيئة العلمية وهيئة 

اإلنفاذ(. وسيتم إنشاؤه بواسطة مؤتمر األطراف بموجب 
المواد الجديدة لالتفاقية ومن المحتمل أن يكون موجوًدا 

داخل هيئة االمتثال حيث ال يلزم أن يكون عدد الموظفين 
المعينين كبيًرا إذا تم فصل وظيفة التدقيق عن صندوق 

التوزيع.

من الواضح أن تصميم صيغة توزيع لألموال سيكون 
صعبًا، لكن يجب أن تستند إلى نفس المبادئ كما كانت من 

قبل، أي التأكد من أن جميع التجارة قانونية ومستدامة بيئيًا. 
وهذا يعني مراعاة مستوى التجارة داخل وخارج كل بلد 

وأيًضا عدد األنواع التي يتم االتجار بها والتي هي أصلية 
في بلد ما ووضعها النسبي. وستحتاج الصيغة في جميع 

االحتماالت إلى مراجعة مستمرة في مؤتمر األطراف. ومن 
المحتمل أيًضا أن تحتاج إلى تضمين حد أدنى من المنح 

للتأكد من حصول جميع الدول الموقعة على التمويل الكافي 
لبناء ودعم البنية التحتية والموارد الالزمة.  

78Nature Needs More Ltd, 2021

 صندوق التوزيع الجديد
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ستكون هيئة المراقبة واإلنفاذ التابعة التفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

مسؤولة عن تنفيذ التجارة العالمية وإبقائها قانونية بموجب 
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
المهددة باالنقراض. وستعمل عن كثب مع جميع هيئات 
اإلنفاذ الوطنية ولكنها ستكون لها المسؤولية الحصرية 

عن مراقبة التدفقات التجارية عبر سالسل التوريد العالمية 
وستكون لها سلطة اإلشراف على الصيد في المياه الدولية 

ومراقبته.

وفي صميم مراقبة التدفقات التجارية، يتم جمع البيانات بشكل 
مركزي في الوقت الفعلي من أحداث الدخول والخروج التي 

يوفرها نظام وضع العالمات والتتبع المستخدم في جميع 
أشكال التجارة المختلفة. وكما هو موضح سابقًا )القسم 

فات القياسية  السابع(، من المحتمل أن يستخدم هذا المعّرِ
الحالية والمستخدمة على نطاق واسع مثل الرقم التجاري 
العالمي للعنصر لوضع العالمات على الُدفعات، والرقم 

التجاري العالمي المتسلسل للعناصر المميزة بعالمات فردية، 
والرمز التسلسلي لحاوية الشحن لتحديد الشحنة، ورقم 

د للموقع. سيتم تجميع كل هذه  ف موحَّ الموقع العالمي كمعّرِ
المعلومات مركزيًا في هيئة المراقبة واإلنفاذ جنبًا إلى جنب 

مع قاعدة بيانات التصاريح اإللكترونية المقابلة الخاصة 
باتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض، مما يوفر إمكانية التتبع من المصدر إلى 
الوجهة النهائية لجميع الشحنات.

كما تقوم هيئة المراقبة واإلنفاذ بتطوير النماذج والعمليات 
المستخدمة من قِبل كل من الشركات والهيئات الوطنية في 

إنشاء نظام جمع البيانات هذا على أساس المعايير العالمية. 
وتستضيف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتصاريح 
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض )والتي يمكن أن تستند إلى النظام 
اإللكتروني الحالي التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض( للبلدان التي ال ترغب 

في تشغيل نظامها الخاص. كما تعمل على التوفيق بين 
التدفقات التجارية والبيانات الجمركية، والمخزونات الُمبلغ 

عنها والتقارير السنوية المقدمة من الشركات، وتجري تحليل 
المخاطر فيما يتعلق بشرعية التجارة والثغرات المحتملة التي 

ال تزال مستخدمة من قِبل التجارة غير المشروعة.

توفر هيئة المراقبة واإلنفاذ أيًضا التحقق المركزي اإللزامي 
من تراخيص االستيراد والتصدير كلما عبرت الشحنات 

الحدود. يتضمن ذلك التحقق من األعداد اإلجمالية المسموح 
بها وأي شروط أخرى لإلدراج. على سبيل المثال، إذا تم 

إيداع شحنة لدى الجمارك للتخليص المسبق في بلد ما وكان 
التصريح يتضمن كمية من الجلود المصنفة على أنها ناتجة 
عن تربية أسيرة، فإن نظام هيئة المراقبة واإلنفاذ لن يتحقق 

فقط من أن الكمية متوافقة، بل سيتتبعها أيًضا إلى منشآت 
التربية األسيرة المسجلة / المعتمدة التي زودت الجلود 

وضمان أن هذه المنشآت لديها مستويات مخزون يمكنها 
بالفعل توفير الكمية الموجودة في الشحنة.

يشمل التحقق من الشحنات أيًضا التكامل التام مع الجمارك 
)التخليص المسبق واإلعفاء( والتوفيق بين الكميات المصرح 

عنها، بما في ذلك التوفيق بين بيانات التصدير واالستيراد 
لجميع الشحنات.

كما تدعم هيئة المراقبة واإلنفاذ جميع هيئات اإلنفاذ الوطنية 
في عملها على الحفاظ على قانونية التجارة. نحن نتصور 
أنه كجزء من االنتقال إلى النظام التنظيمي الجديد، تلتزم 
جميع البلدان بوضع الحد األدنى من شروط العقوبة على 

االتجار غير المشروع باألحياء البرية لدرجة أنه يمكن 
أن يؤدي إلى إدراجها في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وهذا من شأنه أن يساعد 
العالقات التي تحتاج هيئة المراقبة واإلنفاذ إلى بناءها 

مع أصحاب المصلحة اآلخرين مثل مكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة، واإلنتربول، وغيرهم، الذين 
يشاركون في التصدي للجريمة عبر الوطنية. ستتبادل هيئة 

المراقبة واإلنفاذ البيانات والمعلومات مع هذه الهيئات، 
لدعم مراقبة التدفقات المالية المرتبطة باالتجار غير 

المشروع في النباتات والحيوانات البرية.

وستصبح هيئة المراقبة واإلنفاذ أيًضا الهيئة العالمية 
الرئيسية المكلفة بمراقبة عمليات الصيد في المياه الدولية 

إذا تم تضمين جميع عمليات الصيد في اتفاقية االتجار 

الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض على النحو المبين في القسم العاشر. وإذا كان 

هذا هو الحال، فسوف يتطلب األمر عملية واسعة جًدا 
تتراوح من المراقبة األساسية عبر تتبع السفن المستجيبة 

على طول الطريق إلى مراقبة الطائرات بدون طيار 
وعمليات التفتيش على متن السفن في المياه الدولية.

وكما هو الحال مع هيئة اإلدراج والتنفيذ وهيئة االمتثال، 
يجب أن يتم اإلشراف على تشغيل هيئة المراقبة واإلنفاذ 

من قِبل مجلس ُمعيَّن من قِبل مؤتمر األطراف. من 
المحتمل أن يتألف المجلس من ممثلين عن كل منطقة من 
مناطق اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض التي تشكل اللجنة الدائمة حاليًا 
وممثلين إضافيين من منظمات مثل مكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية 

واالنتربول واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية.

 هيئة المراقبة واإلنفاذ الجديدة

وإذا تمت تغطية جميع عمليات الصيد في أعالي البحار 
بموجب االتفاقية الجديدة كما تمت مناقشتها في القسم 

التاسع، فسيكون من الضروري أن يذهب جزء كبير من 
الرسوم التي تم جمعها إلى هيئة المراقبة واإلنفاذ لبناء 

البنية التحتية الالزمة للرصد والمراقبة. وهذا سيؤثر بدوره 
على إيرادات الرسوم المتاحة للتوزيع بواسطة صندوق 
التوزيع وقد يستلزم مستوى أعلى من الرسوم مما هو 

مذكور أعاله، على سبيل المثال 2.5٪ بداًل من ٪1.5 
كرسوم اإلدراج السنوي لعمليات التجارة عالية القيمة )مما 
قد يؤدي إلى زيادة إضافية بقيمة 4.5 مليار دوالر أمريكي 

سنويًا باستخدام قيمة تجارية إجمالية قدرها 450 مليار 
دوالر أمريكي(.

يتم تدقيق مخطط التوزيع وإنفاق الهيئات الوطنية من قِبل 
فريق تدقيق مخصص في هيئة االمتثال. وسيتعين على 

الدول تقديم تقارير سنوية إلى هيئة االمتثال حول استخدام 
األموال وسيتم تدقيق إنفاقها بانتظام لضمان عدم تحويل 

األموال إلى أغراض أخرى.

سيقوم صندوق التوزيع التابع التفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

بتوزيع األموال على جميع الدول الموقعة لتمويل أنشطة 
هيئاتها الوطنية )الهيئة اإلدارية والهيئة العلمية وهيئة 

اإلنفاذ(. وسيتم إنشاؤه بواسطة مؤتمر األطراف بموجب 
المواد الجديدة لالتفاقية ومن المحتمل أن يكون موجوًدا 

داخل هيئة االمتثال حيث ال يلزم أن يكون عدد الموظفين 
المعينين كبيًرا إذا تم فصل وظيفة التدقيق عن صندوق 

التوزيع.

من الواضح أن تصميم صيغة توزيع لألموال سيكون 
صعبًا، لكن يجب أن تستند إلى نفس المبادئ كما كانت من 

قبل، أي التأكد من أن جميع التجارة قانونية ومستدامة بيئيًا. 
وهذا يعني مراعاة مستوى التجارة داخل وخارج كل بلد 

وأيًضا عدد األنواع التي يتم االتجار بها والتي هي أصلية 
في بلد ما ووضعها النسبي. وستحتاج الصيغة في جميع 

االحتماالت إلى مراجعة مستمرة في مؤتمر األطراف. ومن 
المحتمل أيًضا أن تحتاج إلى تضمين حد أدنى من المنح 

للتأكد من حصول جميع الدول الموقعة على التمويل الكافي 
لبناء ودعم البنية التحتية والموارد الالزمة.  
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 صندوق التوزيع الجديد

Modernising CITES.indd   78-79 8/19/2021   4:21:19 PM



)CITES( تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

)CITES( القسم العاشر: الهيئات الجديدة التفاقية

80Nature Needs More Ltd, 2021

تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

القسم الحادي عشر: أمثلة على اإلطار الجديد قيد التنفيذ

81 Nature Needs More Ltd, 2021

بأنواع  الدولي  مقارنةً باإلطار الحالي التفاقية االتجار 
)ومعظم  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 
االتفاقيات الدولية(، قد يبدو هذا قدًرا هائالً من التنظيم 
ويبدو "مبالغة" شديدة من حيث إنشاء "بيروقراطيات 

عمالقة". من وجهة نظرنا، هذه مشكلة فقط ألن المجتمع 
أنها سيئة وسلبية منذ بداية  التنظيمات على  مهيأ لرؤية كل 
أنه  والحقيقة هي  الثمانينيات.  في  النيوليبرالية  اإلصالحات 
بدون جهات تنظيم مركزية قوية ووفرة الموارد، ال يمكن 
البيئية وجعل جميع  - االستدامة  الهدفين األساسيين  تحقيق 

قانونية. التجارة  أشكال 

النباتات  التجارة في  المشاركة في  جميع الشركات 
المبيعات واألرباح،  البرية تعمل على زيادة  والحيوانات 
وليس تحقيق نتائج الحفظ أو جعل التجارة قانونية. ولكن 
بدون تنظيم الشركات بشكل مباشر، لن يكون لديهم أي 

يفعلون  إنهم  للقلق بشأن االستدامة ويمكنهم )بل  حافز 
ذلك ]96[( بسهولة تجاهل المخالفات التي تحدث. 

للوائح لالحتفاظ  إلى االمتثال  الشركات  وعندما تضطر 
التنظيم على محمل الجد  بالوصول إلى السوق، فإنها تأخذ 

االمتثال. تكلفة  وتستوعب 

نحن في هذه الحالة من فقدان التنوع البيولوجي الشديد، 
النفايات والتلوث فقط ألنه  واالحترار العالمي وأزمة 

كان هناك القليل من التنظيم لفترة طويلة جًدا لقد تأرجح 
العودة  إلى  للتنظيم بشكل كبير ويحتاج  المناهض  البندول 

إلحاًحا.  األكثر  العالمية  القضايا  لمعالجة  بشكل حاسم 
البيولوجي وتدمير  التنوع  للتعامل مع فقدان  وأي محاولة 
األقوياء هو  العالميين  مين  المنّظِ بدون مجموعة من  البيئة 

مجرد وهم. نحن نعلم بالفعل نتائج هذا النهج - الكثير 
من األهداف الطموحة والخطب الرائعة، ولكن ال توجد 

كافية. إجراءات عملية 

ر أنفسنا هنا بأنه لم يتم تحقيق أي من  من المفيد أن نُذّكِ
أهداف "آيشي" للتنوع البيولوجي، على الرغم من تعهد 

196 دولة بالقيام بذلك قبل 10 سنوات فقط ]97[.

سنستخدم هذا القسم لتوضيح جوانب كيفية عمل اإلطار 
الجديد لثالثة فصائل أو أنواع مختلفة مدرجة حاليًا في 
الملحق الثاني التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض. سنستخدم الثعبان 

)الجلود( ومرجان الزينة وخشب الورد. ألسباب واضحة، 
ستضع هذه األمثلة افتراضات حول كيفية إدارة عمليات 

اإلدراج فعليًا والتي قد ال تصبح قابلة للتطبيق عند تصميم 
نظام اإلدراج التفصيلي.

على سبيل المثال، من غير المحتمل أن يكون وجود إدراج 
فردي لكل نوع من أنواع الشعاب المرجانية على حدة 

انعكاًسا لكيفية عمل التجارة بالفعل. فصائل المرجان األسود 
)Antipatharia( مدرجة حاليًا في الملحق الثاني التفاقية 

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض ويحتوي على 7 عائالت بها 280 نوًعا، مع 

القليل من الخصائص المورفولوجية المميزة ]98[.

في الواقع، ستتاجر نفس الشركات في عدد كبير من األنواع 
وقد يكون من األنسب تجميع إدراج الشعاب المرجانية 

على حسب الفصيلة أو العائلة أو حتى حسب بلد / منطقة 
ر أو مزيج من هذه العوامل، طالما أن الشركات  الُمصّدِ

المشاركة متميزة بدرجة كافية. وهذا يختلف عن النهج 
الحالي التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض، ألن اإلطار الجديد ينظم الشركات 
والتجارة بشكل مباشر، وليس الحكومات.

سنقدم أيًضا مثااًل واحًدا لعملية إدراج محتملة في الملحق 
األول في إطار العمل الجديد وسنستخدم األسود لهذا 

الغرض. وهذا سيمكننا من استكشاف بعض المشكالت التي 
تنطوي عليها معالجة الطلبات واآلثار المترتبة على كل من 

األعداد في األنواع البرية واألسود المحتجزة في األسر.

هل نحن بحاجة حقًا إلى هيئات مركزية؟

القسم الحادي عشر

أمثلة على اإلطار الجديد قيد التنفيذ
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للوائح لالحتفاظ  إلى االمتثال  الشركات  وعندما تضطر 
التنظيم على محمل الجد  بالوصول إلى السوق، فإنها تأخذ 

االمتثال. تكلفة  وتستوعب 

نحن في هذه الحالة من فقدان التنوع البيولوجي الشديد، 
النفايات والتلوث فقط ألنه  واالحترار العالمي وأزمة 

كان هناك القليل من التنظيم لفترة طويلة جًدا لقد تأرجح 
العودة  إلى  للتنظيم بشكل كبير ويحتاج  المناهض  البندول 

إلحاًحا.  األكثر  العالمية  القضايا  لمعالجة  بشكل حاسم 
البيولوجي وتدمير  التنوع  للتعامل مع فقدان  وأي محاولة 
األقوياء هو  العالميين  مين  المنّظِ بدون مجموعة من  البيئة 

مجرد وهم. نحن نعلم بالفعل نتائج هذا النهج - الكثير 
من األهداف الطموحة والخطب الرائعة، ولكن ال توجد 

كافية. إجراءات عملية 

ر أنفسنا هنا بأنه لم يتم تحقيق أي من  من المفيد أن نُذّكِ
أهداف "آيشي" للتنوع البيولوجي، على الرغم من تعهد 

196 دولة بالقيام بذلك قبل 10 سنوات فقط ]97[.

سنستخدم هذا القسم لتوضيح جوانب كيفية عمل اإلطار 
الجديد لثالثة فصائل أو أنواع مختلفة مدرجة حاليًا في 
الملحق الثاني التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض. سنستخدم الثعبان 

)الجلود( ومرجان الزينة وخشب الورد. ألسباب واضحة، 
ستضع هذه األمثلة افتراضات حول كيفية إدارة عمليات 

اإلدراج فعليًا والتي قد ال تصبح قابلة للتطبيق عند تصميم 
نظام اإلدراج التفصيلي.

على سبيل المثال، من غير المحتمل أن يكون وجود إدراج 
فردي لكل نوع من أنواع الشعاب المرجانية على حدة 

انعكاًسا لكيفية عمل التجارة بالفعل. فصائل المرجان األسود 
)Antipatharia( مدرجة حاليًا في الملحق الثاني التفاقية 

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض ويحتوي على 7 عائالت بها 280 نوًعا، مع 

القليل من الخصائص المورفولوجية المميزة ]98[.

في الواقع، ستتاجر نفس الشركات في عدد كبير من األنواع 
وقد يكون من األنسب تجميع إدراج الشعاب المرجانية 

على حسب الفصيلة أو العائلة أو حتى حسب بلد / منطقة 
ر أو مزيج من هذه العوامل، طالما أن الشركات  الُمصّدِ

المشاركة متميزة بدرجة كافية. وهذا يختلف عن النهج 
الحالي التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض، ألن اإلطار الجديد ينظم الشركات 
والتجارة بشكل مباشر، وليس الحكومات.

سنقدم أيًضا مثااًل واحًدا لعملية إدراج محتملة في الملحق 
األول في إطار العمل الجديد وسنستخدم األسود لهذا 

الغرض. وهذا سيمكننا من استكشاف بعض المشكالت التي 
تنطوي عليها معالجة الطلبات واآلثار المترتبة على كل من 

األعداد في األنواع البرية واألسود المحتجزة في األسر.

هل نحن بحاجة حقًا إلى هيئات مركزية؟

القسم الحادي عشر

أمثلة على اإلطار الجديد قيد التنفيذ

)CITES( تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

)CITES( القسم العاشر: الهيئات الجديدة التفاقية

Modernising CITES.indd   80-81 8/19/2021   4:21:26 PM



تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

القسم الحادي عشر: أمثلة على اإلطار الجديد قيد التنفيذ

82Nature Needs More Ltd, 2021

تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

القسم الحادي عشر: أمثلة على اإلطار الجديد قيد التنفيذ

83 Nature Needs More Ltd, 2021

البايثون حوالي  الدولية في جلود ثعبان  التجارة  تبلغ قيمة 
مليار دوالر أمريكي وتُستخدم الجلود حصريًا لألزياء 

الراقية والفاخرة وإكسسوارات الموضة وفي عدد متزايد 
من المفروشات الفاخرة. يتم إنتاج ما يزيد عن مليون 

قطعة جلدية في البلدان العشرة المصدر في جنوب شرق 
الثعابين  الغالبية العظمى من  آسيا كل عام، ويتم اصطياد 

من البرية ]99[. ويتم إرسال جميع الجلود تقريبًا إلى 
قِبل الشركات العمالقة مثل  للدباغة ثم شراؤها من  إيطاليا 

Kering و LVMH التي تستخدم الجلود في صناعة 
األحذية والسترات والحقائب وغيرها من اإلكسسوارات 

الفاخرة.

الدولي  الجديدة التفاقية االتجار  االنتقال  ترتيبات  وبموجب 
باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
التي حددناها أعاله، ستحتاج الشركات المشاركة في 
التسجيل في هيئة االمتثال  إلى  الثعابين  تجارة جلود 

التي تقوم بمعالجتها  الثعابين / الجلود  والكشف عن عدد 
واالتجار بها كل عام. ونظًرا ألن هذه التجارة ذات قيمة 

عالية وتنطوي على تجارة غير مشروعة واسعة النطاق، 
المحتمل أن تمنحها هيئة اإلدراج والتسجيل األولوية  فمن 
الهيئات الجديدة. وعلى الرغم  إلدراجها في بمجرد تشغيل 
من دراستها ومناقشتها على نطاق واسع في إطار اتفاقية 
المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 

باالنقراض الحالية ]100[، ال سيما فيما يتعلق بوضع 
عالمات على الجلود وتتبعها، فإنه في الواقع لم يتم فعل 
أي شيء لجعل سلسلة التوريد القانونية شفافة أو لوقف 

المشروعة. غير  التجارة 

إلى  للتقدم  سترسل هيئة اإلدراج والتسجيل طلبًا 
ثعبان  تتاجر بجلود  التي  السجل  المسجلة في  الشركات 

البايثون، وبمجرد أن تختار الشركات مقدم طلب 
إرشادات  لتحديد  تحضيريًا  اجتماًعا  سيعقد  رئيسي، 
العملية  الطلب. وال يشمل ذلك خطوات  ومتطلبات 

التي يجب معالجتها  القضايا  أيًضا  فحسب، بل يشمل 
المتعلقة  المعلومات  ومتطلبات  الطلب  على  للموافقة 

بالتعداد، وسالمة  الخاصة  التجارة، والدراسات  ببيانات 
الحالية،  المشروعة  والتجارة غير  اإليكولوجي،  النظام 
القانونية خارج سلسلة  العناصر غير  ومقترحات إلبقاء 

بإخطار جميع  التوثيق. كما ستقوم  التوريد وعملية 
بتقديم  كمراقبين  المسجلة  الحكومية  غير  المنظمات 

أيًضا، وكذلك  الطلبات، حتى يتمكنوا من إعداد طلباتهم 
واألفراد. المحلية  والمجتمعات  المدني  المجتمع  منظمات 

وكما هو موضح في القسم السابع، من المفترض أن 
يستغرق األمر من 6 إلى 18 شهًرا حتى تقوم الشركات 

بإعداد طلباتها. وفي حين أن العمل على توفير جميع 
البيانات والمعلومات الضرورية قد يتم إجراؤه أو تنسيقه 

من قِبل مقدم الطلب الرئيسي فقط، فإن الطلب الفعلي 
هو طلب مشترك من قِبل جميع الشركات التي تتاجر في 

جلود الثعابين كجزء من التجارة الدولية، أي الشركات 
التربية األسيرة والحصاد  العمالقة، والمدابغ وجهات 

المنشأ والمصدرين  بلدان  أو الصيد والمعالجة في 
والمستوردين وأي شركات أخرى تتعامل مع الثعابين أو 

الجلود.

إلزامية  اتفاقية  التوقيع على  يُطلب من هذه الشركات 
االنتفاع  على  للقضاء  والتكاليف،  البيانات  لمشاركة 

تقديم  أثناء عملية  المعلومات  المجاني أو عدم مشاركة 
الطلب. وال يمكن ألي شركة ترفض التوقيع على 

االتفاقية أن تكون جزًءا من الطلب وال يمكنها االتجار في 
جلود الثعابين أو الثعابين بمجرد أن يصبح اإلدراج ساريًا 

)سواء تمت الموافقة عليه أو تم رفضه(. يُطلب من 
االنتهاء  بمجرد  الطلب  دفع رسوم  المشتركين  المتقدمين 

التقديم رسميًا. التحضيرية وبدء عملية  الخطوات  من 

في نفس الوقت، ستقوم هيئة اإلدراج والتسجيل بترشيح 
قائد الفريق وإنشاء فريق تقييم لهذا الطلب، والذي 
يتضمن خبراء خارجيين وخبراء من هيئة االمتثال 

تحسين  واإلنفاذ. وسيعملون جميعًا على  المراقبة  وهيئة 
والصيد،  الحصاد  بمستويات  يتعلق  فيما  التقييم  معايير 

اإليكولوجي  النظام  وتأثير  واتجاهاته،  التعداد  وحالة 
القانوني، والقدرة على  البري والحصاد غير  للحصاد 

فيها، وحالة  والتحكم  الحصاد  مراقبة مستويات وعمليات 
التربية في األسر، والظروف واالتجاهات، والتأثير 

العالمات  التربية، ومتطلبات وضع  لمرافق  البيئي 
الحالية  والتجارة  المشروع،  الغسل غير  لمنع  والتتبع 
المزيفة،  الجلود  الشنط واألحذية المصنوعة من  في 

المصنوعة من  المنتجات  الطلب على  ومستوى وتطور 
جلود الثعابين وأي اعتبارات أخرى تؤثر على استدامة 
والمنتجات  الثعابين  في جلود  العالمية  التجارة  وشرعية 

المشتقة.

وخالل 6-18 شهًرا من إعداد طلباتهم، يمكن للمتقدمين 
العلمية من هيئة اإلدراج  المساعدة  المشتركين طلب 
لوثائق  إعدادهم  في  الخارجيين  والخبراء  والتسجيل 

الطلب وعقد  لمتطلبات  أيًضا توضيًحا  قد يطلبون  الطلب. 
اجتماعات في هيئة اإلدراج والتسجيل للحصول على 

تتطلب مشاركة هيئة اإلدراج والتسجيل  إجابات لألسئلة. 
بالكامل دفع رسوم إضافية، وفقًا لجدول الرسوم الشامل 
الذي سيتم نشره بواسطة هيئة اإلدراج والتسجيل نفسها. 

واألفراد  المدني  والمجتمع  الحكومية  والمنظمات غير 
التكاليف  الطلبات سيكونون مسؤولين عن  يعدون  الذين 
الخاصة بهم، لكنهم لن يضطروا إلى دفع رسوم لتقديم 

الطلبات أو حضور جلسات االستماع.

وأثناء  التقييم.  تبدأ عملية  المشترك،  الطلب  تقديم  وبمجرد 
بتقييم مستندات  التقييم  أول 120 يوًما، سيقوم فريق 
الفريق  التي وافق عليها  التقييم  لمعايير  الطلب وفقًا 

وقائمة  التقييم  تقرير  العملية ستنتج مسودة  مسبقًا. هذه 
انقضاء  وبمجرد  لمعالجتها.  الطلبات  لمقدمي  باألسئلة 

المتقدمون  التقييم، وسيحصل  تتوقف عملية  يوًما،   120
للتقدم  إلى معالجتها  يحتاجون  التي  قائمة األسئلة  على 

التقييم. وسيتم منحهم  التالية من عملية  المرحلة  إلى 
فترة تصل إلى 6 أشهر لإلجابة على األسئلة وتقديم أي 

فريق  والتزامات إضافية طلبها  معلومات وإيضاحات 
التقييم إجراء  التقييم. وخالل هذه المرحلة، قد يقرر فريق 

بالطلب.   يتعلق  فيما  العامة  الطلبات  لتقديم  دعوة أخرى 
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البايثون حوالي  الدولية في جلود ثعبان  التجارة  تبلغ قيمة 
مليار دوالر أمريكي وتُستخدم الجلود حصريًا لألزياء 

الراقية والفاخرة وإكسسوارات الموضة وفي عدد متزايد 
من المفروشات الفاخرة. يتم إنتاج ما يزيد عن مليون 

قطعة جلدية في البلدان العشرة المصدر في جنوب شرق 
الثعابين  الغالبية العظمى من  آسيا كل عام، ويتم اصطياد 

من البرية ]99[. ويتم إرسال جميع الجلود تقريبًا إلى 
قِبل الشركات العمالقة مثل  للدباغة ثم شراؤها من  إيطاليا 

Kering و LVMH التي تستخدم الجلود في صناعة 
األحذية والسترات والحقائب وغيرها من اإلكسسوارات 

الفاخرة.

الدولي  الجديدة التفاقية االتجار  االنتقال  ترتيبات  وبموجب 
باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
التي حددناها أعاله، ستحتاج الشركات المشاركة في 
التسجيل في هيئة االمتثال  إلى  الثعابين  تجارة جلود 

التي تقوم بمعالجتها  الثعابين / الجلود  والكشف عن عدد 
واالتجار بها كل عام. ونظًرا ألن هذه التجارة ذات قيمة 

عالية وتنطوي على تجارة غير مشروعة واسعة النطاق، 
المحتمل أن تمنحها هيئة اإلدراج والتسجيل األولوية  فمن 
الهيئات الجديدة. وعلى الرغم  إلدراجها في بمجرد تشغيل 
من دراستها ومناقشتها على نطاق واسع في إطار اتفاقية 
المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 

باالنقراض الحالية ]100[، ال سيما فيما يتعلق بوضع 
عالمات على الجلود وتتبعها، فإنه في الواقع لم يتم فعل 
أي شيء لجعل سلسلة التوريد القانونية شفافة أو لوقف 

المشروعة. غير  التجارة 

إلى  للتقدم  سترسل هيئة اإلدراج والتسجيل طلبًا 
ثعبان  تتاجر بجلود  التي  السجل  المسجلة في  الشركات 

البايثون، وبمجرد أن تختار الشركات مقدم طلب 
إرشادات  لتحديد  تحضيريًا  اجتماًعا  سيعقد  رئيسي، 
العملية  الطلب. وال يشمل ذلك خطوات  ومتطلبات 

التي يجب معالجتها  القضايا  أيًضا  فحسب، بل يشمل 
المتعلقة  المعلومات  ومتطلبات  الطلب  على  للموافقة 

بالتعداد، وسالمة  الخاصة  التجارة، والدراسات  ببيانات 
الحالية،  المشروعة  والتجارة غير  اإليكولوجي،  النظام 
القانونية خارج سلسلة  العناصر غير  ومقترحات إلبقاء 

بإخطار جميع  التوثيق. كما ستقوم  التوريد وعملية 
بتقديم  كمراقبين  المسجلة  الحكومية  غير  المنظمات 

أيًضا، وكذلك  الطلبات، حتى يتمكنوا من إعداد طلباتهم 
واألفراد. المحلية  والمجتمعات  المدني  المجتمع  منظمات 

وكما هو موضح في القسم السابع، من المفترض أن 
يستغرق األمر من 6 إلى 18 شهًرا حتى تقوم الشركات 

بإعداد طلباتها. وفي حين أن العمل على توفير جميع 
البيانات والمعلومات الضرورية قد يتم إجراؤه أو تنسيقه 

من قِبل مقدم الطلب الرئيسي فقط، فإن الطلب الفعلي 
هو طلب مشترك من قِبل جميع الشركات التي تتاجر في 

جلود الثعابين كجزء من التجارة الدولية، أي الشركات 
التربية األسيرة والحصاد  العمالقة، والمدابغ وجهات 

المنشأ والمصدرين  بلدان  أو الصيد والمعالجة في 
والمستوردين وأي شركات أخرى تتعامل مع الثعابين أو 

الجلود.

إلزامية  اتفاقية  التوقيع على  يُطلب من هذه الشركات 
االنتفاع  على  للقضاء  والتكاليف،  البيانات  لمشاركة 

تقديم  أثناء عملية  المعلومات  المجاني أو عدم مشاركة 
الطلب. وال يمكن ألي شركة ترفض التوقيع على 

االتفاقية أن تكون جزًءا من الطلب وال يمكنها االتجار في 
جلود الثعابين أو الثعابين بمجرد أن يصبح اإلدراج ساريًا 

)سواء تمت الموافقة عليه أو تم رفضه(. يُطلب من 
االنتهاء  بمجرد  الطلب  دفع رسوم  المشتركين  المتقدمين 

التقديم رسميًا. التحضيرية وبدء عملية  الخطوات  من 

في نفس الوقت، ستقوم هيئة اإلدراج والتسجيل بترشيح 
قائد الفريق وإنشاء فريق تقييم لهذا الطلب، والذي 
يتضمن خبراء خارجيين وخبراء من هيئة االمتثال 

تحسين  واإلنفاذ. وسيعملون جميعًا على  المراقبة  وهيئة 
والصيد،  الحصاد  بمستويات  يتعلق  فيما  التقييم  معايير 

اإليكولوجي  النظام  وتأثير  واتجاهاته،  التعداد  وحالة 
القانوني، والقدرة على  البري والحصاد غير  للحصاد 

فيها، وحالة  والتحكم  الحصاد  مراقبة مستويات وعمليات 
التربية في األسر، والظروف واالتجاهات، والتأثير 

العالمات  التربية، ومتطلبات وضع  لمرافق  البيئي 
الحالية  والتجارة  المشروع،  الغسل غير  لمنع  والتتبع 
المزيفة،  الجلود  الشنط واألحذية المصنوعة من  في 

المصنوعة من  المنتجات  الطلب على  ومستوى وتطور 
جلود الثعابين وأي اعتبارات أخرى تؤثر على استدامة 
والمنتجات  الثعابين  في جلود  العالمية  التجارة  وشرعية 

المشتقة.

وخالل 6-18 شهًرا من إعداد طلباتهم، يمكن للمتقدمين 
العلمية من هيئة اإلدراج  المساعدة  المشتركين طلب 
لوثائق  إعدادهم  في  الخارجيين  والخبراء  والتسجيل 

الطلب وعقد  لمتطلبات  أيًضا توضيًحا  قد يطلبون  الطلب. 
اجتماعات في هيئة اإلدراج والتسجيل للحصول على 

تتطلب مشاركة هيئة اإلدراج والتسجيل  إجابات لألسئلة. 
بالكامل دفع رسوم إضافية، وفقًا لجدول الرسوم الشامل 
الذي سيتم نشره بواسطة هيئة اإلدراج والتسجيل نفسها. 

واألفراد  المدني  والمجتمع  الحكومية  والمنظمات غير 
التكاليف  الطلبات سيكونون مسؤولين عن  يعدون  الذين 
الخاصة بهم، لكنهم لن يضطروا إلى دفع رسوم لتقديم 

الطلبات أو حضور جلسات االستماع.

وأثناء  التقييم.  تبدأ عملية  المشترك،  الطلب  تقديم  وبمجرد 
بتقييم مستندات  التقييم  أول 120 يوًما، سيقوم فريق 
الفريق  التي وافق عليها  التقييم  لمعايير  الطلب وفقًا 

وقائمة  التقييم  تقرير  العملية ستنتج مسودة  مسبقًا. هذه 
انقضاء  وبمجرد  لمعالجتها.  الطلبات  لمقدمي  باألسئلة 

المتقدمون  التقييم، وسيحصل  تتوقف عملية  يوًما،   120
للتقدم  إلى معالجتها  يحتاجون  التي  قائمة األسئلة  على 

التقييم. وسيتم منحهم  التالية من عملية  المرحلة  إلى 
فترة تصل إلى 6 أشهر لإلجابة على األسئلة وتقديم أي 

فريق  والتزامات إضافية طلبها  معلومات وإيضاحات 
التقييم إجراء  التقييم. وخالل هذه المرحلة، قد يقرر فريق 

بالطلب.   يتعلق  فيما  العامة  الطلبات  لتقديم  دعوة أخرى 
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التقييم  تبدأ عملية  المحدثة،  الطلب  استالم مستندات  وعند 
من جديد ويكون أمام فريق التقييم 60 يوًما للمرحلة 
الثانية  المرحلة  التقييم. وخالل هذه  التالية من عملية 

ستعقد أي جلسات استماع )جلسة خبراء أو جلسة عامة(. 
وقد يقرر فريق هيئة اإلدراج والتسجيل أيًضا دعوة 
المزيد من الخبراء طلبًا للمشورة، سواء في األمور 

المتعلقة باإلنفاذ. يجب أن نتذكر أن  العلمية أو المسائل 
بيئية حقيقية وجعل  الهدف دائًما ذو شقين: تحقيق استدامة 
جميع التجارة قانونية. إذا كان لدى أعضاء فريق التقييم 

من هيئة االمتثال وهيئة المراقبة واإلنفاذ أي شكوك حول 
للحفاظ على جميع  المقترحة  والضوابط  المراقبة  فعالية 

لهم إحضار خبراء خارجيين  قانونية، فيجوز  التجارة 
المعني بالمخدرات والجريمة أو  المتحدة  من مكتب األمم 

اإلنتربول أو منظمات القطاع الخاص من ذوي الخبرة 
المكثفة )مثل  بالمراقبة  التي تتسم  المهن األخرى  في 

التقييم. في  للمساعدة  الصيدالنية(  المستحضرات  وكاالت 

النهائي أو  التقييم  تقرير  يتم نشر  الثانية  المرحلة  بعد 

قد يطلب فريق التقييم معلومات أو إجابات إضافية من 
ثالثة.  الحالة تكون هناك مرحلة  المتقدمين، وفي هذه 

وسيكون أمام المتقدمين ما يصل إلى 3 أشهر قبل 
الثالثة  التقييم مرة أخرى إذا كانت المرحلة  إعادة عملية 

يوًما  لمدة 30  الثالثة  المرحلة  تقييم  مطلوبة. ويستمر 
النهائي )الذي يتم  التقييم  وينتهي أخيًرا مع نشر تقرير 

للجمهور(. نشره 

النهائية  التوصية  المنشور  التقييم  تقرير  ويتضمن 
النهائية ضد اإلدراج  التقييم. وإذا كانت التوصية  لفريق 

تقديم  المشتركين  الطلبات  لمقدمي  فيجوز  التجاري، 
استئناف )يتطلب دفع رسوم إضافية(. يجب أن يقدم هذا 

المقدمة  المعلومات  إلى جميع  فقط  تستند  أسبابًا  االستئناف 
المتخذ  القرار  إلى هيئة اإلدراج والتسجيل ويستند  بالفعل 

التقييم  الطلب وتقرير  إلى مستندات  أيًضا  بشأن االستئناف 
فقط )والوثائق الداخلية(. وال يمكن إدخال أي دليل جديد 

في عملية االستئناف. والتخاذ قرار بشأن االستئناف، 
تشكل هيئة اإلدراج والتسجيل لجنة استئناف )ال تشمل 

التقييم(. يعتبر قرار لجنة االستئناف  أيًا من أعضاء فريق 
نهائيًا، وال يمكن تقديم أي طعون أخرى ضد التوصيات 

بالطلب  المتعلقة  الرسوم  لإلدراج. وجميع  السلبية 
لالسترداد. قابلة  بالفعل غير  المدفوعة 

النهائية لصالح اإلدراج والسماح  وإذا كانت التوصية 
التقييم سيوضح شروط اإلدراج  بالتجارة، فإن تقرير 
الكاملة. في حالة جلود الثعابين، قد يشمل ذلك )على 

المثال ال الحصر(: سبيل 

المستدام من  الصيد  أو  بالحصاد  المتعلقة  الظروف   .1
البرية وإدارة عمليات الحصاد والحصص،

بالتربية في األسر وإدارة  المتعلقة  الظروف   .2
والتدقيق، الشهادات  المرافق وإصدار 

الثعابين  على  بوضع عالمات  المتعلقة  المتطلبات   .3
االتجار غير  للقضاء على  والجلود وتعقبها 
المشروعة، المنتجات غير   المشروع وغسل 

إلى هيئة  الشركات  بإبالغ  المتعلقة  الشروط   .4
المراقبة  االمتثال وهيئة  اإلدراج والتسجيل وهيئة 

واإلنفاذ،
شروط خاصة فيما يتعلق بعملية إعادة وضع   .5

العالمات في المدابغ واالنتقال من الُدفعات إلى 
المفضل، الحل  اعتماًدا على  الفردية،  العالمات 

لتتبع  الفعلي  الوقت  المراقبة واإلبالغ في  متطلبات   .6
الجمارك، والتكامل مع  التوريد  سلسلة 

الوطنية  الهيئات  إدارة األنواع ومتطلبات  خطة   .7
التجارة، في  المشاركة  البلدان  لجميع 

أي شروط أو ضوابط إضافية على إصدار   .8
الهيئات  قِبل  التصدير واالستيراد من  تصاريح 

الوطنية،
أي شروط امتثال إضافية للشركات الفردية   .9 

قِبل هيئة االمتثال وهيئة  يتعين مراقبتها من  التي 
واإلنفاذ، المراقبة 

العالمات واإلعالن  متطلبات وضع   .10 
بيع واإلعالن عن منتجات  لمنع  بالتجزئة  للبيع 

جلود الثعابين المزيفة أو التي تأتي من مصادر 
غير مشروعة، و

جدول مراجعة اإلدراج.  .11 

ستكون معظم شروط اإلدراج هذه قياسية عبر مجموعة 
من األنواع. ومن المحتمل أن تكون هناك معايير للنباتات 

المياه  التي تعيش في  البرية والحيوانات  والحيوانات 
العذبة والحيوانات البحرية. مع ذلك، ال يعني وجود 
المعايير أنه لن يتم فرض شروط معينة على أنواع 

البرية  الثعابين من  المثال، يتم صيد  معينة. على سبيل 
وتربيتها في األسر، األمر الذي يتطلب شروًطا محددة 

لكل من المراقبة واالمتثال. باإلضافة إلى ذلك، ال يمكن 
المشتقة بسهولة عن طريق  األنواع ومنتجاتها  تمييز جميع 
الدقيقة أو إرفاق عالمات التعريف بنظام استخدام  الرقائق 

موجات الراديو أو الرموز الشريطية.

المشتركون  الطلبات  المرحلة، يحتاج مقدمو  في هذه 

اتفاقية  النهائية رسميًا والدخول في  التوصية  إلى قبول 
اتفاقية  إدراج )والتي ستكون وثيقة قانونية قياسية( مع 

المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 
باالنقراض. عندها فقط يمكن إحالة توصية اإلدراج 

الرفض  أو  للموافقة  الدائمة  اللجنة  إلى  النهائي والتقرير 
بالتصويت.

وبمجرد دخول اإلدراج حيز التنفيذ، سيكون هناك تدفق 
المراقبة واإلنفاذ  االمتثال وهيئة  إلى هيئة  للبيانات  مستمر 
وهيئة اإلدراج والتسجيل. يبدأ ذلك بمراقبة سلسلة التوريد 

في الوقت الفعلي عند نقاط الدخول والخروج ويتضمن 
الجمركي  والتخليص  والتصدير  االستيراد  تصاريح  أيًضا 
المراقبة واإلنفاذ  المسبق واإلعفاء. تقع على عاتق هيئة 
للتحقق من صحة  الالزمة  الخوارزميات  إنشاء  مسؤولية 
الكميات  التصريح، وتسوية  والتحقق من صحة  البيانات، 

واإلبالغ  والتقييمات،  المخاطر  المبلغ عنها، وعالمات 
عن أي مشكالت تتعلق باالمتثال )عدم اإلبالغ أو التأخر 

البيانات المطلوبة، والبيانات غير  في اإلبالغ، وحذف 
المتسقة، واالحتيال المشتبه به، وغير ذلك. (. يتم توجيه 

االنتباه الفوري إلى أي قضايا إلى فريق اإلنفاذ التابع 
االمتثال  الوطنية وهيئة  والهيئات  واإلنفاذ  المراقبة  لهيئة 

إجراءات تصحيحية. أي  واتخاذ  والتفتيش  للتحقيق 
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التقييم  تبدأ عملية  المحدثة،  الطلب  استالم مستندات  وعند 
من جديد ويكون أمام فريق التقييم 60 يوًما للمرحلة 
الثانية  المرحلة  التقييم. وخالل هذه  التالية من عملية 

ستعقد أي جلسات استماع )جلسة خبراء أو جلسة عامة(. 
وقد يقرر فريق هيئة اإلدراج والتسجيل أيًضا دعوة 
المزيد من الخبراء طلبًا للمشورة، سواء في األمور 

المتعلقة باإلنفاذ. يجب أن نتذكر أن  العلمية أو المسائل 
بيئية حقيقية وجعل  الهدف دائًما ذو شقين: تحقيق استدامة 
جميع التجارة قانونية. إذا كان لدى أعضاء فريق التقييم 

من هيئة االمتثال وهيئة المراقبة واإلنفاذ أي شكوك حول 
للحفاظ على جميع  المقترحة  والضوابط  المراقبة  فعالية 

لهم إحضار خبراء خارجيين  قانونية، فيجوز  التجارة 
المعني بالمخدرات والجريمة أو  المتحدة  من مكتب األمم 

اإلنتربول أو منظمات القطاع الخاص من ذوي الخبرة 
المكثفة )مثل  بالمراقبة  التي تتسم  المهن األخرى  في 

التقييم. في  للمساعدة  الصيدالنية(  المستحضرات  وكاالت 

النهائي أو  التقييم  تقرير  يتم نشر  الثانية  المرحلة  بعد 

قد يطلب فريق التقييم معلومات أو إجابات إضافية من 
ثالثة.  الحالة تكون هناك مرحلة  المتقدمين، وفي هذه 

وسيكون أمام المتقدمين ما يصل إلى 3 أشهر قبل 
الثالثة  التقييم مرة أخرى إذا كانت المرحلة  إعادة عملية 

يوًما  لمدة 30  الثالثة  المرحلة  تقييم  مطلوبة. ويستمر 
النهائي )الذي يتم  التقييم  وينتهي أخيًرا مع نشر تقرير 

للجمهور(. نشره 

النهائية  التوصية  المنشور  التقييم  تقرير  ويتضمن 
النهائية ضد اإلدراج  التقييم. وإذا كانت التوصية  لفريق 

تقديم  المشتركين  الطلبات  لمقدمي  فيجوز  التجاري، 
استئناف )يتطلب دفع رسوم إضافية(. يجب أن يقدم هذا 

المقدمة  المعلومات  إلى جميع  فقط  تستند  أسبابًا  االستئناف 
المتخذ  القرار  إلى هيئة اإلدراج والتسجيل ويستند  بالفعل 

التقييم  الطلب وتقرير  إلى مستندات  أيًضا  بشأن االستئناف 
فقط )والوثائق الداخلية(. وال يمكن إدخال أي دليل جديد 

في عملية االستئناف. والتخاذ قرار بشأن االستئناف، 
تشكل هيئة اإلدراج والتسجيل لجنة استئناف )ال تشمل 

التقييم(. يعتبر قرار لجنة االستئناف  أيًا من أعضاء فريق 
نهائيًا، وال يمكن تقديم أي طعون أخرى ضد التوصيات 

بالطلب  المتعلقة  الرسوم  لإلدراج. وجميع  السلبية 
لالسترداد. قابلة  بالفعل غير  المدفوعة 

النهائية لصالح اإلدراج والسماح  وإذا كانت التوصية 
التقييم سيوضح شروط اإلدراج  بالتجارة، فإن تقرير 
الكاملة. في حالة جلود الثعابين، قد يشمل ذلك )على 

المثال ال الحصر(: سبيل 
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وفي حالة األنواع التي تنطوي حاليًا على تجارة غير 
الثعابين، سيكون هناك  مشروعة كبيرة، مثل جلود 

حاجة أيًضا إلى مراقبة مكثفة ألي تجارة غير مشروعة 
القانونية  التجارية  الحماية  لتجاوز  المستخدمة  واآلليات 

أو لغسل الجلود غير المشروعة في سالسل التوريد. في 
هذه الحالة، تعد خطة محددة للقضاء على التجارة غير 

المشروعة جزًءا من شروط اإلدراج ويتم تنفيذها بشكل 
المراقبة  الشركات، وهيئة  المتقدمين من  قِبل  مشترك من 

واإلنفاذ وهيئات اإلنفاذ الوطنية. كما سيؤثر اإلبالغ 
عن التقدم المحرز في هذه الخطة على دورة مراجعة 

اإلدراج، وقد يتطلب المزيد من المراجعات المتكررة في 
الخمس األولى. السنوات 

وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن أي شركة جديدة ترغب 
في دخول التجارة في أحد األنواع المدرجة يجب أن 

توقع اتفاقية اإلدراج مع هيئة اإلدراج والتسجيل واتفاقية 
للقيام  الشركات األخرى  البيانات والتكلفة مع  مشاركة 
االمتثال  التسجيل في هيئة  أيًضا  بذلك. وسيتعين عليها 
وستحتاج إلى تنفيذ جميع شروط اإلدراج والتزامات 

اإلبالغ. وسيكون األمر متروًكا للشركات التي وقعت 
بالفعل على كال االتفاقيتين التخاذ قرار بشأن شروط 

قبول الشركات الجديدة في التجارة )مثل استرداد جزء 
بالطلبات(. المتعلقة  والتكاليف  الرسوم  من 

يظل اإلدراج ساريًا طالما أن مراجعات اإلدراج توصي 
بإبقاء التجارة مستمرة، وتستمر الشركات في دفع رسوم 
اإلدراج السنوية وال تتطلب أي تعهدات متعلقة باالمتثال 

التجارة. إلغاء أو تعليق 

وإذا تم رفض طلب التجارة من قِبل هيئة اإلدراج 
والتسجيل أو اللجنة الدائمة، يتم إلغاء اإلدراج المؤقت 

المراقبة الخاصة  التجارة في فئة  تلقائيًا، ويتم إدخال 
التابعة لهيئة المراقبة واإلنفاذ. يجب افتراض أنه في حالة 

عدم نجاح الطلب المشترك، ستحاول بعض الشركات 
على األقل االستمرار في التجارة بشكل غير قانوني، 

قِبل هيئة  المحتمل من  السيناريو  لذلك يجب معالجة هذا 
واإلنفاذ. المراقبة 

تعتبر تجارة مرجان الزينة من أجل أحواض السمك 
الراقية ذات قيمة مماثلة لتجارة جلود الثعابين، حيث 

يتم جمع ماليين المرجانيات من الشعاب المرجانية كل 
عام وبإجمالي تجارة تبلغ مئات الماليين من الدوالرات 
]101[. وفي حين أن عملية إدراج المرجانيات ستكون 
مشابهة لما ذكرناه أعاله، إال أن هناك بعض االختالفات 

التي تستدعي المناقشة.

سنجرؤ على القول إنه في حالة المرجانيات، فإن أهمية 
تأثير النظام البيئي والطرق الفعلية للصيد االنتقائي ستلعب 

دوًرا أكبر بكثير مما كانت عليه في حالة الثعابين. إن 
المرجانيات هي أساس النظام البيئي للشعاب المرجانية 

وهي ضعيفة للغاية، لذا فإن االستغالل المفرط أو االفتقار 
إلى العناية في عملية الجمع يمكن أن يكون له تأثير هائل. 

ويثير هذا بدوره مسألة القدرة على مراقبة الصيد أو 
الجمع، نظًرا ألنه يتم جمعها في الغالب من قِبل األفراد أو 

الشركات الصغيرة جًدا. يجب أن يكون واضًحا أن عمليات 
الفحص البصري للشعاب المرجانية يجب أن تكون 

جزًءا من أي شروط إدراج، ولكن من الصعب التعامل 
مع عواقب عدم االمتثال عندما يمكن للشركات اإلغالق 

وإعادة الفتح بسهولة بعد أيام أو عندما يمكن لألفراد 
االنتقال ببساطة إلى المكان التالي.

إن التجارة في جلود الثعابين لها "نقاط عبور" طبيعية - 
المعالجات األولية التي تذبح الثعابين والمدابغ التي تحول 

الجلود الخام إلى جلد. ونحن لسنا على دراية بنقاط العبور 
المماثلة لتجارة مرجانيات الزينة، باستثناء الجمارك. 

وباإلضافة إلى سلسلة التوريد المجزأة، يتم إجراء الكثير 
من عمليات بيع المرجانيات عبر اإلنترنت، مما يسهل 

تجاوز أي شروط أو قيود مفروضة على الشركات كجزء 
من اإلدراج. في ضوء ذلك، قد يكون من الضروري إنشاء 
"غرفة المقاصة" إما في كل سوق تصدير أو في كل سوق 

استيراد )أو كليهما(، بحيث يكون 1( من السهل اختيار 
مقدم طلب رئيسي، و 2( من الممكن تحميل المسؤولية 

للشركات، حيث يكون لذلك تأثير مادي على التجارة.

المثال الثاني - مرجان الزينة
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حاجة أيًضا إلى مراقبة مكثفة ألي تجارة غير مشروعة 
القانونية  التجارية  الحماية  لتجاوز  المستخدمة  واآلليات 

أو لغسل الجلود غير المشروعة في سالسل التوريد. في 
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واإلنفاذ وهيئات اإلنفاذ الوطنية. كما سيؤثر اإلبالغ 
عن التقدم المحرز في هذه الخطة على دورة مراجعة 

اإلدراج، وقد يتطلب المزيد من المراجعات المتكررة في 
الخمس األولى. السنوات 

وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن أي شركة جديدة ترغب 
في دخول التجارة في أحد األنواع المدرجة يجب أن 
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والتسجيل أو اللجنة الدائمة، يتم إلغاء اإلدراج المؤقت 

المراقبة الخاصة  التجارة في فئة  تلقائيًا، ويتم إدخال 
التابعة لهيئة المراقبة واإلنفاذ. يجب افتراض أنه في حالة 

عدم نجاح الطلب المشترك، ستحاول بعض الشركات 
على األقل االستمرار في التجارة بشكل غير قانوني، 

قِبل هيئة  المحتمل من  السيناريو  لذلك يجب معالجة هذا 
واإلنفاذ. المراقبة 

تعتبر تجارة مرجان الزينة من أجل أحواض السمك 
الراقية ذات قيمة مماثلة لتجارة جلود الثعابين، حيث 
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رة والواردة  ونظًرا ألن قائمة كل من البلدان المصّدِ
قصيرة جًدا، فإن هذا نهج عملي ومالئم. تُظهر البيانات 
من عام 2000 أن 43٪ من الشعاب المرجانية جاءت 

من الفلبين، و 26٪ أتت من إندونيسيا، و 12٪ من 
جزر سليمان، فيما تم الحصول على الجزء المتبقي من 
المالديف، وفيجي، وباالو، وسريالنكا.  أستراليا، وجزر 
]102[. قائمة دول الِوجهة أقصر من ذلك، حيث ذكرت 
المتحدة واالتحاد  المتحدة والمملكة  الواليات  فقط  الورقة 

األوروبي. قد يكون هذا قد تغير قليالً منذ ذلك الحين، 
ر واحد أو  ولكن ال يزال من الممكن أن يكون لديك ُمصّدِ
رين مرخصين ومستورد واحد مرخص في كل بلد  ُمصّدِ
)أو كتلة تجارية( إلنشاء نقاط العبور التي تسمح بالتحكم 

في تجارة.

إن إدخال غرف تبادل المقاصة سيسهل إنشاء مخطط 
للتطبيق لوضع العالمات والتتبع )والذي قد يكون  قابل 

عبارة عن عالمات مجمعة للحاويات المختومة أو 
بمراقبة كميات  نقالة كاملة(. كما سيسمح  حتى منصات 

القانونية  الكميات غير  تجاوز  لمنع  الصادرات اإلجمالية 
للحصص. لكن إنشاء غرف المقاصة ال "يمنع التجارة 

غير المشروعة"، بمعنى أن غرفة المقاصة ال يزال 
بإمكانها الشراء من أي مشغل، سواء كان مسجالً أم ال، 
أو خاضعًا للمراقبة أم ال )وهو ما قد ينطوي على فساد 
أو احتيال، ولكن كالهما بالفعل شائع في تجارة الحياة 

البرية(.

المراقبة والتحكم على مستوى الشركات مسألة  وإذا كانت 
المراقبة  للغاية، فقد يكون من األفضل تركيز  صعبة 

أيًضا  العمل  المعتمدة مع  على مناطق الحصاد والصيد 
على منع أي تجمع للشعاب المرجانية من المناطق غير 

بالنظر إلى أن مناطق الشعاب المرجانية ال  المعتمدة. 
الزينة  أيًضا أسماك  توفر فقط الشعاب المرجانية ولكن 

المائية، فمن المحتمل أن يجعل الحجم  لتجارة األحواض 
الطائرات  الممكن إدخال مراقبة  للتجارة من  اإلجمالي 

المماثلة. المنطقة  تقنية مراقبة  أو  بدون طيار 

عالوة على ذلك، تعد الشعاب المرجانية أيًضا مثااًل جيًدا 
التي تعالج قضايا  فيما يتعلق بتصميم شروط اإلدراج 
العلمية فقط. وكما هو مذكور  المعايير  واقعية، وليس 

في مقدمة هذا القسم، من المستحيل تمييز األنواع بصريًا 
االختالفات  نقص  بسبب  المرجانية  بالشعاب  يتعلق  فيما 
اإلدراج ستكون  فإن عمليات  المورفولوجية. وبالتالي، 

على األرجح على مستوى الفصيلة أو الطلب. وإذا امتدت 
صعوبة التحقق البصري إلى عدم القدرة على التحقق من 
التدخلية  التقنية  الجمارك، فيجب أن تصبح  الشحنات في 

لعمليات  إلزامي  تحديد مستوى  العملية وسيتعين  جزًءا من 
للصحة  قياسية  ممارسة  )هذه  الشحنات  لجميع  التفتيش 

الغذائية  للمنتجات  النباتية  الصحة  فحوصات  و  والنظافة 
الحدود(. على 

عالوة على ذلك، تخضع الشعاب المرجانية ألحداث 
ضارة متكررة وواسعة النطاق مثل األعاصير وتبيض 
المرجان. وهذه األحداث ال تقع تحت سيطرة الشركات 

المشاركة في التجارة، لذلك يجب مراقبتها من قبل 
المراقبة واإلنفاذ.  بالتعاون مع هيئة  الوطنية  الهيئات 

واستجابة لمثل هذه األحداث، قد تقرر الهيئة الوطنية، 
باالشتراك مع هيئة المراقبة واإلنفاذ وهيئة اإلدراج 
والتسجيل، )أو يُطلب منها( إغالق منطقة الحصاد 

والصيد أو تقليل الحصة اإلقليمية بشكل كبير. يجب أن 
يحدث هذا بسرعة، لذلك بينما يتم استشارة الشركات 
تنفيذ الشروط الجديدة، سيظل لهذا األمر  ويُطلب منها 

التجارة. تأثير مادي على 

وكما يتضح من المناقشة أعاله، يمكن أن تختلف طريقة 
تقييم عمليات اإلدراج بشكل كبير وقد تتطلب حتى إنشاء 

كيانات تجارية جديدة لجعل الضوابط ممكنة. نعود إلى 
الجديد  التنظيمي  النظام  أن  التي مفادها  الفرضية األساسية 

يحتاج إلى أن يكون مرنًا وقويًا بما يكفي لجعل التجارة 
المرجانية، من  الشعاب  بيئيًا وقانونية. وفي حالة  مستدامة 
المحتمل أن يعني هذا أنه سيتعين على دول المنشأ تمرير 

تشريعات مخصصة إلنشاء غرف مقاصة مرخصة 
استجابةً  التجارة  لتقييد  والسلطة  الحق  الحكومات  تمنح 
لألحداث السلبية دون مقاضاة أو دون االضطرار إلى 

للشركات. تعويضات  الثاني في دفع  سيبحث مثالنا األخير لإلدراج في الملحق 
باسم  المصنفة عموًما  االستوائية  الصلبة  األخشاب 

"خشب الورد" من قِبل شركات تصنيع األثاث الصينية. 
التقليدية، كانت هذه األخشاب من المصادر  الناحية  من 
المحلية في جنوب شرق آسيا، ولكن استنفاد اإلمدادات 

المتاحة يعني أن معظم )إن لم يكن كل( اإلمدادات اليوم 
مصدرها أفريقيا ]103[. يتم شحن هذه األخشاب بشكل 

أساسي كقطع خشبية غير معالجة في حاويات، وألن 
اتفاقية االتجار  العديد من األنواع المستغَلة مدرجة في 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 
باالنقراض، فإن الكثير من التجارة في هذه األخشاب 

قانونية. غير 

ما يهم هنا فيما يتعلق باإلطار الجديد التفاقية االتجار 
المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 

باالنقراض هو القدرة على التحكم في التجارة غير 
للتطبيق.  قاباًل  المشروعة وتطهيرها حتى يكون اإلدراج 

وهذا يتناقض مع الظروف الفعلية على أرض الواقع 

في دول غرب إفريقيا التي تُعدُّ المصدر الرئيسي 
المكثفة  التحقيقات  اليوم. وجدت  الورد  لصادرات خشب 

بالمخدرات  المعني  المتحدة  التي أجراها مكتب األمم 
فيها  القانونية والمشكوك  الصادرات غير  والجريمة أن 

من خشب الورد تُشكل تجارة ضخمة في نيجيريا وغامبيا 
تُقدَّر الصادرات  وغانا وسيراليون. في حالة غامبيا، 

غير المشروعة من خشب الورد بحوالي نصف إجمالي 
صادرات البالد أو 10٪ من ناتجها المحلي اإلجمالي! 

]104[

القانونية بخشب من  النيجيرية  الصادرات  استكمال  ويتم 
القانونية من غامبيا هي  الكاميرون. والصادرات غير 

تقريبًا جميع صادرات خشب الورد من السنغال. ويبدو 
أن الصادرات من غانا تُستكمل بواردات غير مشروعة 
ر  من بوركينا فاسو. هذه ليست الدول الوحيدة التي تُصّدِ

خشب الورد أكثر مما تسمح به مخزوناتها المعروفة. 
فعلى سبيل المثال، كان خشب الورد "كوسو" نوًعا محميًا 
في مالي منذ عام 1995. ومع ذلك، وفقًا لبيانات التجارة 
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رة والواردة  ونظًرا ألن قائمة كل من البلدان المصّدِ
قصيرة جًدا، فإن هذا نهج عملي ومالئم. تُظهر البيانات 
من عام 2000 أن 43٪ من الشعاب المرجانية جاءت 

من الفلبين، و 26٪ أتت من إندونيسيا، و 12٪ من 
جزر سليمان، فيما تم الحصول على الجزء المتبقي من 
المالديف، وفيجي، وباالو، وسريالنكا.  أستراليا، وجزر 
]102[. قائمة دول الِوجهة أقصر من ذلك، حيث ذكرت 
المتحدة واالتحاد  المتحدة والمملكة  الواليات  فقط  الورقة 

األوروبي. قد يكون هذا قد تغير قليالً منذ ذلك الحين، 
ر واحد أو  ولكن ال يزال من الممكن أن يكون لديك ُمصّدِ
رين مرخصين ومستورد واحد مرخص في كل بلد  ُمصّدِ
)أو كتلة تجارية( إلنشاء نقاط العبور التي تسمح بالتحكم 

في تجارة.

إن إدخال غرف تبادل المقاصة سيسهل إنشاء مخطط 
للتطبيق لوضع العالمات والتتبع )والذي قد يكون  قابل 

عبارة عن عالمات مجمعة للحاويات المختومة أو 
بمراقبة كميات  نقالة كاملة(. كما سيسمح  حتى منصات 

القانونية  الكميات غير  تجاوز  لمنع  الصادرات اإلجمالية 
للحصص. لكن إنشاء غرف المقاصة ال "يمنع التجارة 

غير المشروعة"، بمعنى أن غرفة المقاصة ال يزال 
بإمكانها الشراء من أي مشغل، سواء كان مسجالً أم ال، 
أو خاضعًا للمراقبة أم ال )وهو ما قد ينطوي على فساد 
أو احتيال، ولكن كالهما بالفعل شائع في تجارة الحياة 

البرية(.

المراقبة والتحكم على مستوى الشركات مسألة  وإذا كانت 
المراقبة  للغاية، فقد يكون من األفضل تركيز  صعبة 

أيًضا  العمل  المعتمدة مع  على مناطق الحصاد والصيد 
على منع أي تجمع للشعاب المرجانية من المناطق غير 

بالنظر إلى أن مناطق الشعاب المرجانية ال  المعتمدة. 
الزينة  أيًضا أسماك  توفر فقط الشعاب المرجانية ولكن 

المائية، فمن المحتمل أن يجعل الحجم  لتجارة األحواض 
الطائرات  الممكن إدخال مراقبة  للتجارة من  اإلجمالي 

المماثلة. المنطقة  تقنية مراقبة  أو  بدون طيار 

عالوة على ذلك، تعد الشعاب المرجانية أيًضا مثااًل جيًدا 
التي تعالج قضايا  فيما يتعلق بتصميم شروط اإلدراج 
العلمية فقط. وكما هو مذكور  المعايير  واقعية، وليس 

في مقدمة هذا القسم، من المستحيل تمييز األنواع بصريًا 
االختالفات  نقص  بسبب  المرجانية  بالشعاب  يتعلق  فيما 
اإلدراج ستكون  فإن عمليات  المورفولوجية. وبالتالي، 

على األرجح على مستوى الفصيلة أو الطلب. وإذا امتدت 
صعوبة التحقق البصري إلى عدم القدرة على التحقق من 
التدخلية  التقنية  الجمارك، فيجب أن تصبح  الشحنات في 

لعمليات  إلزامي  تحديد مستوى  العملية وسيتعين  جزًءا من 
للصحة  قياسية  ممارسة  )هذه  الشحنات  لجميع  التفتيش 

الغذائية  للمنتجات  النباتية  الصحة  فحوصات  و  والنظافة 
الحدود(. على 

عالوة على ذلك، تخضع الشعاب المرجانية ألحداث 
ضارة متكررة وواسعة النطاق مثل األعاصير وتبيض 
المرجان. وهذه األحداث ال تقع تحت سيطرة الشركات 

المشاركة في التجارة، لذلك يجب مراقبتها من قبل 
المراقبة واإلنفاذ.  بالتعاون مع هيئة  الوطنية  الهيئات 

واستجابة لمثل هذه األحداث، قد تقرر الهيئة الوطنية، 
باالشتراك مع هيئة المراقبة واإلنفاذ وهيئة اإلدراج 
والتسجيل، )أو يُطلب منها( إغالق منطقة الحصاد 

والصيد أو تقليل الحصة اإلقليمية بشكل كبير. يجب أن 
يحدث هذا بسرعة، لذلك بينما يتم استشارة الشركات 
تنفيذ الشروط الجديدة، سيظل لهذا األمر  ويُطلب منها 

التجارة. تأثير مادي على 

وكما يتضح من المناقشة أعاله، يمكن أن تختلف طريقة 
تقييم عمليات اإلدراج بشكل كبير وقد تتطلب حتى إنشاء 

كيانات تجارية جديدة لجعل الضوابط ممكنة. نعود إلى 
الجديد  التنظيمي  النظام  أن  التي مفادها  الفرضية األساسية 

يحتاج إلى أن يكون مرنًا وقويًا بما يكفي لجعل التجارة 
المرجانية، من  الشعاب  بيئيًا وقانونية. وفي حالة  مستدامة 
المحتمل أن يعني هذا أنه سيتعين على دول المنشأ تمرير 

تشريعات مخصصة إلنشاء غرف مقاصة مرخصة 
استجابةً  التجارة  لتقييد  والسلطة  الحق  الحكومات  تمنح 
لألحداث السلبية دون مقاضاة أو دون االضطرار إلى 

للشركات. تعويضات  الثاني في دفع  سيبحث مثالنا األخير لإلدراج في الملحق 
باسم  المصنفة عموًما  االستوائية  الصلبة  األخشاب 

"خشب الورد" من قِبل شركات تصنيع األثاث الصينية. 
التقليدية، كانت هذه األخشاب من المصادر  الناحية  من 
المحلية في جنوب شرق آسيا، ولكن استنفاد اإلمدادات 

المتاحة يعني أن معظم )إن لم يكن كل( اإلمدادات اليوم 
مصدرها أفريقيا ]103[. يتم شحن هذه األخشاب بشكل 

أساسي كقطع خشبية غير معالجة في حاويات، وألن 
اتفاقية االتجار  العديد من األنواع المستغَلة مدرجة في 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 
باالنقراض، فإن الكثير من التجارة في هذه األخشاب 

قانونية. غير 

ما يهم هنا فيما يتعلق باإلطار الجديد التفاقية االتجار 
المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 

باالنقراض هو القدرة على التحكم في التجارة غير 
للتطبيق.  قاباًل  المشروعة وتطهيرها حتى يكون اإلدراج 

وهذا يتناقض مع الظروف الفعلية على أرض الواقع 

في دول غرب إفريقيا التي تُعدُّ المصدر الرئيسي 
المكثفة  التحقيقات  اليوم. وجدت  الورد  لصادرات خشب 

بالمخدرات  المعني  المتحدة  التي أجراها مكتب األمم 
فيها  القانونية والمشكوك  الصادرات غير  والجريمة أن 

من خشب الورد تُشكل تجارة ضخمة في نيجيريا وغامبيا 
تُقدَّر الصادرات  وغانا وسيراليون. في حالة غامبيا، 

غير المشروعة من خشب الورد بحوالي نصف إجمالي 
صادرات البالد أو 10٪ من ناتجها المحلي اإلجمالي! 

]104[

القانونية بخشب من  النيجيرية  الصادرات  استكمال  ويتم 
القانونية من غامبيا هي  الكاميرون. والصادرات غير 

تقريبًا جميع صادرات خشب الورد من السنغال. ويبدو 
أن الصادرات من غانا تُستكمل بواردات غير مشروعة 
ر  من بوركينا فاسو. هذه ليست الدول الوحيدة التي تُصّدِ

خشب الورد أكثر مما تسمح به مخزوناتها المعروفة. 
فعلى سبيل المثال، كان خشب الورد "كوسو" نوًعا محميًا 
في مالي منذ عام 1995. ومع ذلك، وفقًا لبيانات التجارة 
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فقد تمكنت دولة  المنسق(،  )النظام  المتحدة  التابعة لألمم 
مالي بشكل قانوني من تصدير أكثر من 80 ألف متر 
مكعب من خشب الورد في عام 2018، وهو ما يمثل 

حوالي نصف مليون شجرة ]105[.

هذه "التجارة" بين البلدان، والتي يجب أن تتطلب نظريًا 
تصاريح تصدير وإعادة تصدير خاصة باتفاقية االتجار 

الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض، مخفية ألن الحدود في المنطقة إما سيئة 

المراقبة أو في مناطق يحكمها أمراء الحرب المحليون، 
وليس السلطات الوطنية ]106[. وبالتالي، فإن السيطرة 

على الحصاد ليست خياًرا لتطهير التجارة غير المشروعة. 
الحصاد الفعلي منخفض التقنية للغاية، حيث يتم تجنيد 
السكان المحليين للعثور على األشجار الممتازة ويتم 

توظيف مشغلي المناشير المحلية لقطعها، وغالبًا مقابل 
ال الدفع بنقل األخشاب  أجور منخفضة للغاية. ثم يقوم عمَّ

الون، الذين  يدويًا من موقع القطع إلى المستودع، والحمَّ
يعملون في فرق مكونة من خمسة أو ستة أشخاص، 

يقومون بتحميلها في شاحنات النقل ]107[. نقطة 
االختناق األولى التي يمكن فيها إنشاء ضوابط التجارة هي 

عندما يتم تحميل األخشاب في الحاويات.

نقطة االختناق الثانية هي الموانئ المستخدمة للتصدير، 
ولكن نادًرا ما تمتلك البلدان المذكورة القدرة على 

تفريغ أو فحص حاويات األخشاب المغادرة للتحقق من 
محتوياتها، لذلك يقوم المهربون بتحميل الثلث الخارجي 

من الحاوية بألواح خشبية إلخفاء صادرات األخشاب غير 
القانونية. وفي معظم البلدان، يجعل الحجم الهائل للتجارة 

التفتيش الشامل أمًرا مستحياًل. لقد صدَّرت نيجيريا حوالي 
750 ألف متر مكعب من خشب الورد في عام 2017، 

أي ما يعادل 40 ألف حاوية من الخشب، أو أكثر من 
100 حاوية يوميًا ]108[. على الجانب اإليجابي، تخضع 

العديد من الموانئ في إفريقيا اليوم لسيطرة الشركات 
ن هيئة اإلدراج والتسجيل وهيئة  األجنبية، مما سيمّكِ

لين للقضاء  االمتثال من وضع شروط على هؤالء المشغِّ
على الصادرات غير القانونية.

كما ذكرنا سابقًا، تُعدُّ السيطرة على التجارة غير 
المشروعة وتطهيرها أحد األهداف األساسية لإلطار 

الجديد، لذلك ال يمكن الموافقة على إدراج خشب الورد 
)أو أي نوع من أنواع األشجار( دون تقديم استراتيجية 

شاملة للقضاء على قطع األشجار والتصدير غير 
القانونيين. ولكي تحصل مثل هذه اإلستراتيجية على 

القبول من قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل وهيئة االمتثال 
وهيئة المراقبة واإلنفاذ، يجب أن تكون قابلة للتطبيق 
على أساس الظروف والعمليات المعروفة على أرض 

الواقع. وبالتالي، فإذا لم يكن من الممكن اكتشاف قطع 
األشجار غير القانوني، وإيقاف النقل عن طريق البر 
والتحميل األولّي لألخشاب في حاويات مخفية بألواح 
لي الموانئ الحصول على  خشبية، فسيتعين على مشغِّ

المعدات وإنشاء مساحة لتفريغ الحاويات للتفتيش وتخزين 
األخشاب غير القانونية حتى يمكن التخلص منها. ونظًرا 

لطبيعة الحدود في المنطقة والقدرة على الوصول إلى 
موانئ بديلة للتصدير، يجب فرض نفس الشروط على أي 

موانئ يتم استخدامها بالفعل من قِبل المتاجرين أو التي من 
المحتمل استخدامها ما لم يتم وضع البنية التحتية لمصادرة 

القانونية. الشحنات غير 

وسيتعين وضع ضوابط مماثلة في البلدان المستوردة 
أللواح خشب الورد )الصين وفيتنام والهند بشكل رئيسي(، 

مع فرض ضوابط أكثر صرامة على مراقبة كمية كل 
من قطع األشجار واألخشاب واألثاث. تتمتع مراقبة 

األخشاب بميزة كبيرة تتمثل في أن الشحنات ضخمة وال 
يمكن شحنها عن طريق الجو، لذلك فإن الموانئ في بلدان 
التصدير واالستيراد والعبور )مثل سنغافورة( هي النقاط 

الواضحة لفرض الضوابط والتفتيش ومعدات المراقبة.

وكما هو الحال مع الشعاب المرجانية، فإن االفتقار 
إلى السمات المميزة بين األنواع المختلفة بعد معالجتها 
في حالة خشب األشجار أو الخشب المنشور يعني أن 

األنواع المتشابهة ستحتاج إلى أن تكون جزًءا من عمليات 
اإلدراج، كما هو الحال بالفعل بالنسبة ألنواع خشب الورد 

المدرجة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض اليوم.

للتذكير، تم تصميم عمليات اإلدراج في الملحق األول 
لتوفير الحماية الكاملة من أي شكل من أشكال االستغالل 

البلدان  والعلمي(، في جميع  التعليمي  التجاري )وحتى 
الموقعة. وهذا يعني أن الحماية تمتد إلى ما هو أبعد 
المحلية. إن عملية  التجارة لتشمل تنظيم األسواق  من 

اإلدراج في الملحق األول في اإلطار الجديد سوف تنتهك 
بالضرورة "حقوق الملكية الخاصة ‘’ ويمكن أن تحظر 

التربية في األسر والحصاد والصيد والتجارة والبقاء في 
األسر )بما في ذلك في حدائق الحيوان العامة، وليس فقط 

الترفيه(، واستخدامها  الخاصة أو أماكن  الحيوان  حدائق 
في الطب والبحث العلمي والتجارة في أي منتجات 

مشتقة.

ومن المرجح أن يتم إدراج األسود ضمن فئة األهمية 
التي تحظى بمثل هذا الوضع في  العالمية لألنواع  الثقافية 
ثقافية  البلدان أو معظمها. تمتلك األسود أهمية  العديد من 
هائلة على مدى فترات تاريخية طويلة وترتبط ارتباًطا 
الدول  بالمكانة والسلطة. واستخدامها في شعارات  وثيقًا 

)والممالك سابقًا( وفي المباني التي تدل على القوة )مثل 
البرلمانات( منتشر في كل مكان.

وفي حين أننا نبجل األسود ونستخدمها على نطاق واسع 
في اإلعالنات وحتى نصنع أفالًما رائجة عنها )حقق فيلم 
Disney‘s The Lion King الجديد في عام 2019 
أكثر من 1.6 مليار دوالر أمريكي على مستوى العالم 
فقط من إيرادات شباك التذاكر ]109[(، فإن وضعها 
في البرية محفوف بالمخاطر. واعتماًدا على الحد أو 

إلى  العلمية  الدراسات  للبقاء، خلصت  المستخدمة  العتبة 
أن عدًدا قلياًل يصل إلى 5 مجموعات قابلة للحياة وراثيًا 
من األسود ال تزال موجودة في إفريقيا ]110[. والغالبية 
العظمى من األسود التي تعيش اليوم ال تعيش في البرية 

على اإلطالق، فهي تعيش في منشآت تربية أسيرة 
)خاصة في جنوب إفريقيا(، حيث يتم تربيتها للصيد وفي 

تجارة عظام األسد.

 المثال الرابع - األسود )الملحق األول(
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فقد تمكنت دولة  المنسق(،  )النظام  المتحدة  التابعة لألمم 
مالي بشكل قانوني من تصدير أكثر من 80 ألف متر 
مكعب من خشب الورد في عام 2018، وهو ما يمثل 

حوالي نصف مليون شجرة ]105[.

هذه "التجارة" بين البلدان، والتي يجب أن تتطلب نظريًا 
تصاريح تصدير وإعادة تصدير خاصة باتفاقية االتجار 

الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض، مخفية ألن الحدود في المنطقة إما سيئة 

المراقبة أو في مناطق يحكمها أمراء الحرب المحليون، 
وليس السلطات الوطنية ]106[. وبالتالي، فإن السيطرة 

على الحصاد ليست خياًرا لتطهير التجارة غير المشروعة. 
الحصاد الفعلي منخفض التقنية للغاية، حيث يتم تجنيد 
السكان المحليين للعثور على األشجار الممتازة ويتم 

توظيف مشغلي المناشير المحلية لقطعها، وغالبًا مقابل 
ال الدفع بنقل األخشاب  أجور منخفضة للغاية. ثم يقوم عمَّ

الون، الذين  يدويًا من موقع القطع إلى المستودع، والحمَّ
يعملون في فرق مكونة من خمسة أو ستة أشخاص، 

يقومون بتحميلها في شاحنات النقل ]107[. نقطة 
االختناق األولى التي يمكن فيها إنشاء ضوابط التجارة هي 

عندما يتم تحميل األخشاب في الحاويات.

نقطة االختناق الثانية هي الموانئ المستخدمة للتصدير، 
ولكن نادًرا ما تمتلك البلدان المذكورة القدرة على 

تفريغ أو فحص حاويات األخشاب المغادرة للتحقق من 
محتوياتها، لذلك يقوم المهربون بتحميل الثلث الخارجي 

من الحاوية بألواح خشبية إلخفاء صادرات األخشاب غير 
القانونية. وفي معظم البلدان، يجعل الحجم الهائل للتجارة 

التفتيش الشامل أمًرا مستحياًل. لقد صدَّرت نيجيريا حوالي 
750 ألف متر مكعب من خشب الورد في عام 2017، 

أي ما يعادل 40 ألف حاوية من الخشب، أو أكثر من 
100 حاوية يوميًا ]108[. على الجانب اإليجابي، تخضع 

العديد من الموانئ في إفريقيا اليوم لسيطرة الشركات 
ن هيئة اإلدراج والتسجيل وهيئة  األجنبية، مما سيمّكِ

لين للقضاء  االمتثال من وضع شروط على هؤالء المشغِّ
على الصادرات غير القانونية.

كما ذكرنا سابقًا، تُعدُّ السيطرة على التجارة غير 
المشروعة وتطهيرها أحد األهداف األساسية لإلطار 

الجديد، لذلك ال يمكن الموافقة على إدراج خشب الورد 
)أو أي نوع من أنواع األشجار( دون تقديم استراتيجية 

شاملة للقضاء على قطع األشجار والتصدير غير 
القانونيين. ولكي تحصل مثل هذه اإلستراتيجية على 

القبول من قِبل هيئة اإلدراج والتسجيل وهيئة االمتثال 
وهيئة المراقبة واإلنفاذ، يجب أن تكون قابلة للتطبيق 
على أساس الظروف والعمليات المعروفة على أرض 

الواقع. وبالتالي، فإذا لم يكن من الممكن اكتشاف قطع 
األشجار غير القانوني، وإيقاف النقل عن طريق البر 
والتحميل األولّي لألخشاب في حاويات مخفية بألواح 
لي الموانئ الحصول على  خشبية، فسيتعين على مشغِّ

المعدات وإنشاء مساحة لتفريغ الحاويات للتفتيش وتخزين 
األخشاب غير القانونية حتى يمكن التخلص منها. ونظًرا 

لطبيعة الحدود في المنطقة والقدرة على الوصول إلى 
موانئ بديلة للتصدير، يجب فرض نفس الشروط على أي 

موانئ يتم استخدامها بالفعل من قِبل المتاجرين أو التي من 
المحتمل استخدامها ما لم يتم وضع البنية التحتية لمصادرة 

القانونية. الشحنات غير 

وسيتعين وضع ضوابط مماثلة في البلدان المستوردة 
أللواح خشب الورد )الصين وفيتنام والهند بشكل رئيسي(، 

مع فرض ضوابط أكثر صرامة على مراقبة كمية كل 
من قطع األشجار واألخشاب واألثاث. تتمتع مراقبة 

األخشاب بميزة كبيرة تتمثل في أن الشحنات ضخمة وال 
يمكن شحنها عن طريق الجو، لذلك فإن الموانئ في بلدان 
التصدير واالستيراد والعبور )مثل سنغافورة( هي النقاط 

الواضحة لفرض الضوابط والتفتيش ومعدات المراقبة.

وكما هو الحال مع الشعاب المرجانية، فإن االفتقار 
إلى السمات المميزة بين األنواع المختلفة بعد معالجتها 
في حالة خشب األشجار أو الخشب المنشور يعني أن 

األنواع المتشابهة ستحتاج إلى أن تكون جزًءا من عمليات 
اإلدراج، كما هو الحال بالفعل بالنسبة ألنواع خشب الورد 

المدرجة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة باالنقراض اليوم.

للتذكير، تم تصميم عمليات اإلدراج في الملحق األول 
لتوفير الحماية الكاملة من أي شكل من أشكال االستغالل 

البلدان  والعلمي(، في جميع  التعليمي  التجاري )وحتى 
الموقعة. وهذا يعني أن الحماية تمتد إلى ما هو أبعد 
المحلية. إن عملية  التجارة لتشمل تنظيم األسواق  من 

اإلدراج في الملحق األول في اإلطار الجديد سوف تنتهك 
بالضرورة "حقوق الملكية الخاصة ‘’ ويمكن أن تحظر 

التربية في األسر والحصاد والصيد والتجارة والبقاء في 
األسر )بما في ذلك في حدائق الحيوان العامة، وليس فقط 

الترفيه(، واستخدامها  الخاصة أو أماكن  الحيوان  حدائق 
في الطب والبحث العلمي والتجارة في أي منتجات 

مشتقة.

ومن المرجح أن يتم إدراج األسود ضمن فئة األهمية 
التي تحظى بمثل هذا الوضع في  العالمية لألنواع  الثقافية 
ثقافية  البلدان أو معظمها. تمتلك األسود أهمية  العديد من 
هائلة على مدى فترات تاريخية طويلة وترتبط ارتباًطا 
الدول  بالمكانة والسلطة. واستخدامها في شعارات  وثيقًا 

)والممالك سابقًا( وفي المباني التي تدل على القوة )مثل 
البرلمانات( منتشر في كل مكان.

وفي حين أننا نبجل األسود ونستخدمها على نطاق واسع 
في اإلعالنات وحتى نصنع أفالًما رائجة عنها )حقق فيلم 
Disney‘s The Lion King الجديد في عام 2019 
أكثر من 1.6 مليار دوالر أمريكي على مستوى العالم 
فقط من إيرادات شباك التذاكر ]109[(، فإن وضعها 
في البرية محفوف بالمخاطر. واعتماًدا على الحد أو 

إلى  العلمية  الدراسات  للبقاء، خلصت  المستخدمة  العتبة 
أن عدًدا قلياًل يصل إلى 5 مجموعات قابلة للحياة وراثيًا 
من األسود ال تزال موجودة في إفريقيا ]110[. والغالبية 
العظمى من األسود التي تعيش اليوم ال تعيش في البرية 

على اإلطالق، فهي تعيش في منشآت تربية أسيرة 
)خاصة في جنوب إفريقيا(، حيث يتم تربيتها للصيد وفي 

تجارة عظام األسد.

 المثال الرابع - األسود )الملحق األول(

Modernising CITES.indd   90-91 8/19/2021   4:22:04 PM



تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

القسم الحادي عشر: أمثلة على اإلطار الجديد قيد التنفيذ

92Nature Needs More Ltd, 2021

)CITES( تحديث اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

القسم الثاني عشر: اعتبارات النطاق

93 Nature Needs More Ltd, 2021

العالمي  العميق بين الوضع  التطابق  إلى عدم  وبالنظر 
للمجموعات  المستقرة  والحالة غير  اسطوري  كنوع 
البرية، يجب النظر في عمليات اإلدراج في الملحق 

العالمية  الثقافية  األول لألسود ضمن فئة األهمية 
الدقيق  التحدث بإيجاز شديد عن الشكل  الجديدة. يمكن 

لمعايير اإلدراج لهذه الفئة هنا. في حين أن عدم السماح 
لألسود باالنقراض في البرية يجب أن يكون جزًءا من 
االعتبارات المطروحة، يجب أن يكون الخط الرئيسي 

للحجة هو أن تربية األسود وإبقائها في األسر ال يتوافق 
مع مكانتها في الثقافة البشرية. إن إبقائها في األسر هو 

الحيوانات  أعظم  البشرية على  للهيمنة  استعراض  ببساطة 
والترفيه  )الصيد  االقتصادية  للمصالح  وخدمةً  المفترسة 

وتجارة عظام األسد(.

يجب أن يكون واضًحا مما سبق أن الغرض من الملحق 
األول الجديد هو رفِعة اإلنسانية وتجاوز "سردية أن 
الطبيعة  للسيطرة على  الكوكب  ُخلقوا على هذا  البشر 
واستغاللها" في آخر 300 عام أو نحو ذلك، ووضع 

حدود لتطبيقها بوعي. وهذا ينطبق أيًضا على فئة حقوق 
غير اإلنسان، ألنها تعني مشاركة الكوكب، وليس 

عليه. السيطرة 

من المحتمل أن يتم تقديم طلب إلدراج األسود في الملحق 
األول من قِبل ائتالف من المنظمات غير الحكومية 
المعنية  والخاص األخرى  العام  القطاعين  ومنظمات 

لقتل األسود واستغاللها من أجل  الحالية  بالممارسات 
الثاني، سيتم دائًما  الملحق  الربح. وعلى عكس طلبات 

التقديم  المتعارضة وإدراجها في عمليات  السماح لآلراء 
من أجل التقييم. ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى تكوين 

المصلحة  بدافع  ملتزمين  جانبين  بين  معادية  ديناميكية 
تقييم  أنه كجزء من عمليات  اقترحنا  الذاتية. وبالتالي، 
اإلدراج في الملحق األول، يقوم فريق هيئة اإلدراج 

بنشاط، لالستفادة من  العالمي  الرأي  باستطالع  والتسجيل 
مشاعر ومواقف األشخاص الذين ال تتم استشارتهم عادةً 

في هذا الصدد.

وإذا تم إدراج األسود ضمن فئة األهمية الثقافية العالمية، 
فمن المحتمل أن يتم حظر جميع األنشطة التجارية التي 

وسيشمل  منها.  المشتقة  والمنتجات  الحية  الحيوانات  تشمل 
التربية في  ذلك وقف صيد الغنائم، وجميع عمليات 

األسر وتجارة الحيوانات األليفة في حالة األسود، وكذلك 
االحتفاظ باألسود في األسر ألي غرض من األغراض. 
كما سيتطلب من جميع الدول الموقعة جعل قتل األسود 

المحلي، مما يستلزم نهًجا  القانون  البرية غير قانوني في 
إفريقيا. مثل هذا  التي تمثل مشكلة" في  مختلفًا "للحيوانات 

اإلدراج سيحتاج أيًضا إلى إنشاء حماية واسعة النطاق 

المتبقية. البرية  للمجموعات 

وكما أوضحنا في القسم السادس، لتمويل جميع أشكال 
"حقوق  منح  سيتم  العالمية،  المحمية  والمناطق  الحماية 

بأنواع  الدولي  العالمية التفاقية االتجار  الصورة" 
لألنواع  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 

الثقافية  الملحق األول )بموجب األهمية  المدرجة في 
العالمية وفئات حقوق غير اإلنسان(. تُستخدم صور 

األنواع الشهيرة على نطاق واسع في اإلعالنات واألفالم 
والتلفزيون، ومن شأن تخصيص حقوق الصور هذه إلى 
البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار 
المهددة باالنقراض أن يسمح لهيئة االمتثال بفرض رسوم 

على استخدام صورتها في أي أنشطة تجارية. في حالة 
بالفعل كمبادرة تطوعية  الفكرة  تنفيذ هذه  األسود، تم 

لصناعة اإلعالن في شكل صندوق حصة األسد ]111[.

تم تحديد النطاق العام التفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحالية  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 

لكليهما،  المواد. وفقًا  التي تسبق  والتعريفات  الديباجة  في 
فإنها تشمل جميع أشكال "التجارة الدولية في األنواع 

تم  البرية".  النباتات والحيوانات  المهددة باالنقراض من 
التصدير  لتشمل  التعريفات  بموجب  التجارة  معنى  توضيح 
ف  وإعادة التصدير واالستيراد واإلدخال من البحر. ويُعرَّ

اإلدخال البحري أيًضا على أنه "نقل عينات إلى دولة 
... مأخوذة من البيئة البحرية غير الخاضعة لوالية 

أي دولة". وهذا يعني أن أي نوع بحري يتم صيده في 
للنطاق واالعتبار إلدراجه في  الدولية يخضع  المياه 

الدولي بأنواع الحيوانات  اإلطار الحالي التفاقية االتجار 
النطاق أي  باالنقراض. يستبعد  المهددة  البرية  والنباتات 
المحلي،  لالستهالك  البرية  والحيوانات  للنباتات  استغالل 

بما في ذلك العينات البحرية التي يتم جمعها من داخل 
استهالكها  يتم  )طالما  للبلد  الحصرية  االقتصادية  المنطقة 

محليًا(.

النطاق  يقتصر  الحالي،  السوداء  القائمة  نموذج  وبموجب 

بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  الفعلي ألنشطة وعمليات 
دائًما على  باالنقراض  المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات 

األنواع المدرجة في المالحق الثالثة. ويتزايد هذا العدد 
بسرعة كبيرة، من 700 نوع مدرج في عام 1981 إلى 

أكثر من 38700 نوع مدرج اليوم. وال تهتم اتفاقية 
المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 

باالنقراض باألنواع المهددة باالنقراض التي ال يتم 
االتجار بها وفقًا للتعريف أعاله وال تهتم باألنواع التي 
يتم االتجار بها ولكنها غير مدرجة حاليًا. هذه المسألة 

األخيرة تُشكل قصوًرا كبيًرا، ألن هذا يحجب تجارة 
كبيرة ال يتم جمع بيانات عنها )وقد يكون عدم وجود 
إدراج بسبب السياسة، وليس حالة األنواع المهددة(.

وفي حين أن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
تنظيم  يمكنها حاليًا  باالنقراض ال  المهددة  البرية  والنباتات 

االستهالك المحلي، إال أن لها تاريًخا حديثًا في إصدار 
قرارات تطلب من البلدان إغالق األسواق المحلية في 

ظروف نادرة )مثل العاج وقرون وحيد القرن(. كما أنها 
كانت داعمة لمبادرات خفض الطلب، مما يدل على مزيد 

القسم الثاني عشر

اعتبارات النطاق
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العالمي  العميق بين الوضع  التطابق  إلى عدم  وبالنظر 
للمجموعات  المستقرة  والحالة غير  اسطوري  كنوع 
البرية، يجب النظر في عمليات اإلدراج في الملحق 

العالمية  الثقافية  األول لألسود ضمن فئة األهمية 
الدقيق  التحدث بإيجاز شديد عن الشكل  الجديدة. يمكن 

لمعايير اإلدراج لهذه الفئة هنا. في حين أن عدم السماح 
لألسود باالنقراض في البرية يجب أن يكون جزًءا من 
االعتبارات المطروحة، يجب أن يكون الخط الرئيسي 

للحجة هو أن تربية األسود وإبقائها في األسر ال يتوافق 
مع مكانتها في الثقافة البشرية. إن إبقائها في األسر هو 

الحيوانات  أعظم  البشرية على  للهيمنة  استعراض  ببساطة 
والترفيه  )الصيد  االقتصادية  للمصالح  وخدمةً  المفترسة 

وتجارة عظام األسد(.

يجب أن يكون واضًحا مما سبق أن الغرض من الملحق 
األول الجديد هو رفِعة اإلنسانية وتجاوز "سردية أن 
الطبيعة  للسيطرة على  الكوكب  ُخلقوا على هذا  البشر 
واستغاللها" في آخر 300 عام أو نحو ذلك، ووضع 

حدود لتطبيقها بوعي. وهذا ينطبق أيًضا على فئة حقوق 
غير اإلنسان، ألنها تعني مشاركة الكوكب، وليس 

عليه. السيطرة 

من المحتمل أن يتم تقديم طلب إلدراج األسود في الملحق 
األول من قِبل ائتالف من المنظمات غير الحكومية 
المعنية  والخاص األخرى  العام  القطاعين  ومنظمات 

لقتل األسود واستغاللها من أجل  الحالية  بالممارسات 
الثاني، سيتم دائًما  الملحق  الربح. وعلى عكس طلبات 

التقديم  المتعارضة وإدراجها في عمليات  السماح لآلراء 
من أجل التقييم. ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى تكوين 

المصلحة  بدافع  ملتزمين  جانبين  بين  معادية  ديناميكية 
تقييم  أنه كجزء من عمليات  اقترحنا  الذاتية. وبالتالي، 
اإلدراج في الملحق األول، يقوم فريق هيئة اإلدراج 

بنشاط، لالستفادة من  العالمي  الرأي  باستطالع  والتسجيل 
مشاعر ومواقف األشخاص الذين ال تتم استشارتهم عادةً 

في هذا الصدد.

وإذا تم إدراج األسود ضمن فئة األهمية الثقافية العالمية، 
فمن المحتمل أن يتم حظر جميع األنشطة التجارية التي 

وسيشمل  منها.  المشتقة  والمنتجات  الحية  الحيوانات  تشمل 
التربية في  ذلك وقف صيد الغنائم، وجميع عمليات 

األسر وتجارة الحيوانات األليفة في حالة األسود، وكذلك 
االحتفاظ باألسود في األسر ألي غرض من األغراض. 
كما سيتطلب من جميع الدول الموقعة جعل قتل األسود 

المحلي، مما يستلزم نهًجا  القانون  البرية غير قانوني في 
إفريقيا. مثل هذا  التي تمثل مشكلة" في  مختلفًا "للحيوانات 

اإلدراج سيحتاج أيًضا إلى إنشاء حماية واسعة النطاق 

المتبقية. البرية  للمجموعات 

وكما أوضحنا في القسم السادس، لتمويل جميع أشكال 
"حقوق  منح  سيتم  العالمية،  المحمية  والمناطق  الحماية 

بأنواع  الدولي  العالمية التفاقية االتجار  الصورة" 
لألنواع  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 

الثقافية  الملحق األول )بموجب األهمية  المدرجة في 
العالمية وفئات حقوق غير اإلنسان(. تُستخدم صور 

األنواع الشهيرة على نطاق واسع في اإلعالنات واألفالم 
والتلفزيون، ومن شأن تخصيص حقوق الصور هذه إلى 
البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار 
المهددة باالنقراض أن يسمح لهيئة االمتثال بفرض رسوم 

على استخدام صورتها في أي أنشطة تجارية. في حالة 
بالفعل كمبادرة تطوعية  الفكرة  تنفيذ هذه  األسود، تم 

لصناعة اإلعالن في شكل صندوق حصة األسد ]111[.

تم تحديد النطاق العام التفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحالية  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 

لكليهما،  المواد. وفقًا  التي تسبق  والتعريفات  الديباجة  في 
فإنها تشمل جميع أشكال "التجارة الدولية في األنواع 

تم  البرية".  النباتات والحيوانات  المهددة باالنقراض من 
التصدير  لتشمل  التعريفات  بموجب  التجارة  معنى  توضيح 
ف  وإعادة التصدير واالستيراد واإلدخال من البحر. ويُعرَّ

اإلدخال البحري أيًضا على أنه "نقل عينات إلى دولة 
... مأخوذة من البيئة البحرية غير الخاضعة لوالية 

أي دولة". وهذا يعني أن أي نوع بحري يتم صيده في 
للنطاق واالعتبار إلدراجه في  الدولية يخضع  المياه 

الدولي بأنواع الحيوانات  اإلطار الحالي التفاقية االتجار 
النطاق أي  باالنقراض. يستبعد  المهددة  البرية  والنباتات 
المحلي،  لالستهالك  البرية  والحيوانات  للنباتات  استغالل 

بما في ذلك العينات البحرية التي يتم جمعها من داخل 
استهالكها  يتم  )طالما  للبلد  الحصرية  االقتصادية  المنطقة 

محليًا(.

النطاق  يقتصر  الحالي،  السوداء  القائمة  نموذج  وبموجب 

بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  الفعلي ألنشطة وعمليات 
دائًما على  باالنقراض  المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات 

األنواع المدرجة في المالحق الثالثة. ويتزايد هذا العدد 
بسرعة كبيرة، من 700 نوع مدرج في عام 1981 إلى 

أكثر من 38700 نوع مدرج اليوم. وال تهتم اتفاقية 
المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 

باالنقراض باألنواع المهددة باالنقراض التي ال يتم 
االتجار بها وفقًا للتعريف أعاله وال تهتم باألنواع التي 
يتم االتجار بها ولكنها غير مدرجة حاليًا. هذه المسألة 

األخيرة تُشكل قصوًرا كبيًرا، ألن هذا يحجب تجارة 
كبيرة ال يتم جمع بيانات عنها )وقد يكون عدم وجود 
إدراج بسبب السياسة، وليس حالة األنواع المهددة(.

وفي حين أن اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
تنظيم  يمكنها حاليًا  باالنقراض ال  المهددة  البرية  والنباتات 

االستهالك المحلي، إال أن لها تاريًخا حديثًا في إصدار 
قرارات تطلب من البلدان إغالق األسواق المحلية في 

ظروف نادرة )مثل العاج وقرون وحيد القرن(. كما أنها 
كانت داعمة لمبادرات خفض الطلب، مما يدل على مزيد 

القسم الثاني عشر
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من الرغبة في التدخل في األسواق المحلية.

ما تغيَّر في نموذج القائمة البيضاء المقترح ليس النطاق 
العام لالتفاقية، الذي يظل كما هو، مع توسيع طفيف 

لصالحيته لتنظيم األسواق المحلية لعدد صغير من األنواع 
المدرجة في الملحق األول. بل إن الذي تغيَّر هو النطاق 

الفعلي من عمليات وأنشطة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض الذي 

أصبح يشمل اآلن جميع األنواع التي يتم االتجار بها )وفقًا 
لتعريف اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض(، حيث ال يمكن إجراء أي تجارة 

دون نجاح طلب إدراجها في الملحق الثاني الجديد. هذا 
التوسيع في النطاق يؤدي إلى إغالق الثغرة المذكورة سابقًا 

ويضمن حصولنا على رؤية كاملة لتأثير التجارة الدولية 
على مجموعات الحياة البرية. كما أنه يزيل تأثير التأخيرات 

في اإلدراج، والتي يبلغ متوسطها حاليًا 12 عاًما ]112[.

إن األثر العملي لهذا التحول إلى نموذج القائمة البيضاء 
هو األكبر في استخراج األنواع البحرية من المياه الدولية، 

حيث تخضع جميع أنواع الصيد التجاري للوائح اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض المباشرة بموجب النموذج الجديد. وبالنظر إلى 
أن االستغالل المباشر يشكل خطر االنقراض األساسي 

لألنواع البحرية وفقًا لتحليل وتقرير المنبر الحكومي الدولي 
لعام 2019، فهذه خطوة ضرورية من منظور االستدامة. 

في الوقت نفسه، من المرجح أن تكون مثيرة للجدل فيما 

يتعلق بالحصول على اتفاق دولي.

كما سيكون التأثير الثاني المحتمل للتحول إلى القائمة 
البيضاء هو المناقشات حول ما الذي يشكل النباتات 

والحيوانات "البرية"، خاصة عندما يتعلق األمر بزراعة 
األشجار. تسمح اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض الحالية بإدراج 
مجموعة من أنواع األخشاب الصلبة االستوائية التجارية 
عالية القيمة مثل خشب الورد وخشب العود المستخدم في 

األثاث الراقي. وال تأخذ في االعتبار في الوقت الحالي 
أي أخشاب مستخدمة في البناء ومواد البناء وإنتاج الورق 
/ اللباب / الكرتون واألثاث في األسواق الكبيرة. إن هذه 

التجارة في األخشاب ورقاقات الخشب أكبر بكثير من تجارة 
األخشاب الصلبة االستوائية وتعتمد على مزيج من األشجار 

المزروعة وقطع األشجار السليمة.

وسنناقش بإيجاز صيد األسماك وتجارة األخشاب لتسليط 
الضوء على بعض القضايا المحتملة فيما يتعلق باعتماد 
اإلطار الجديد التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض على النحو المبين أعاله.

بالنظر إلى أن عدًدا قلياًل جًدا من أنواع األشجار 
اتفاقية االتجار  المستخدمة تجاريًا مدرج حاليًا في مالحق 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 
باالنقراض، فمن المحتمل أن يتم إدراج جميع األخشاب 

العملي واألهمية من منظور  التطبيق  التجارية في مراحل 
العالمية ضخمة  تُعدُّ تجارة األخشاب  البيئي.  النظام 

رها منظمة األغذية والزراعة بحوالي 150  تقّدِ للغاية، 
مليار دوالر أمريكي وتنطوي على قطع أكثر من ملياري 

متر مكعب من األخشاب ]113[.  

ونظًرا ألن الغابات القديمة النمو هي أحواض امتصاص 
الكربون الرئيسية، وفي ظل أن الغابات االستوائية 

تنوًعا على هذا  البيئية  النظم  تستضيف بعًضا من أكثر 
الكوكب، فإن اإلدراج في الملحق الثاني الجديد يجب أن 
يعطي األولوية لكل من الغابات القديمة وأنواع األخشاب 

الحالية  العملية باألخشاب  تبدأ هذه  االستوائية. يمكن أن 
الدولي بأنواع الحيوانات  اتفاقية االتجار  المدرجة في 

الورد  المهددة باالنقراض وخشب  البرية  والنباتات 
العود وأنواع األخشاب الصلبة االستوائية  وخشب 

القديمة وتستخدم في  الغابات  تأتي من  المماثلة، والتي 
صناعة األثاث الراقي. ستصبح عمليات اإلدراج وأشكال 
وامتثال  بالمراقبة  المتعلقة  للمسائل  اختبار  التجارة حاالت 

الثالث. المثال  القسم السابق في  الشركات الموضحة في 

الجديدة على  االمتثال والمراقبة  أنظمة  اختبار  وبمجرد 
هذه األنواع، يمكن أن تتطلب ترتيبات االنتقال من جميع 

أخشاب المزارع الحصول على موافقة على اإلدراج 
لمواصلة التجارة. االنتقال إلى مزارع األخشاب بعد ذلك 

له ميزة أن معظم هذه العمليات تُدار من قِبل الشركات 
المراقبة واالمتثال  أنظمة  إنشاء  الكبيرة، مما يجعل 

التعامل مع كل من حجم التجارة والمناطق  التي يمكنها 
المعنية أسهل في اإلدارة والتنفيذ.  الكبيرة جًدا  الجغرافية 
من المحتمل أن يؤدي إدراج أخشاب المزارع إلى إثارة 

نقاش حول ما إذا كانت مزارع األشجار تعتبر نباتات 
وحيوانات "برية"، والتي سيتعين على هيئة اإلدراج 

بالفعل في  المشكلة  يتم معالجة  لم  ما  والتسجيل تسويتها 
لالتفاقية. الجديدة  المواد  تعريفات 

ستكون الخطوة األخيرة في نقل تجارة األخشاب بالكامل 
الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  إلى 

البرية المهددة باالنقراض هي إدراج جميع األخشاب غير 
المزروعة. يجب أن يصبح هذا، من الناحية العملية، بناًء 

المرحلتين  تم تطويرها خالل  التي  التعلم واألنظمة  على 
تكاليف  للتجارة  اإلجمالية  القيمة  ستجعل  األوليين. 

االمتثال والمراقبة ُمجدية استناًدا إلى نموذج الرسوم 
القسم السادس. الموضح في 

تجارة األخشاب بموجب النموذج الجديد
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من الرغبة في التدخل في األسواق المحلية.

ما تغيَّر في نموذج القائمة البيضاء المقترح ليس النطاق 
العام لالتفاقية، الذي يظل كما هو، مع توسيع طفيف 

لصالحيته لتنظيم األسواق المحلية لعدد صغير من األنواع 
المدرجة في الملحق األول. بل إن الذي تغيَّر هو النطاق 

الفعلي من عمليات وأنشطة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض الذي 

أصبح يشمل اآلن جميع األنواع التي يتم االتجار بها )وفقًا 
لتعريف اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض(، حيث ال يمكن إجراء أي تجارة 

دون نجاح طلب إدراجها في الملحق الثاني الجديد. هذا 
التوسيع في النطاق يؤدي إلى إغالق الثغرة المذكورة سابقًا 

ويضمن حصولنا على رؤية كاملة لتأثير التجارة الدولية 
على مجموعات الحياة البرية. كما أنه يزيل تأثير التأخيرات 

في اإلدراج، والتي يبلغ متوسطها حاليًا 12 عاًما ]112[.

إن األثر العملي لهذا التحول إلى نموذج القائمة البيضاء 
هو األكبر في استخراج األنواع البحرية من المياه الدولية، 

حيث تخضع جميع أنواع الصيد التجاري للوائح اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض المباشرة بموجب النموذج الجديد. وبالنظر إلى 
أن االستغالل المباشر يشكل خطر االنقراض األساسي 

لألنواع البحرية وفقًا لتحليل وتقرير المنبر الحكومي الدولي 
لعام 2019، فهذه خطوة ضرورية من منظور االستدامة. 

في الوقت نفسه، من المرجح أن تكون مثيرة للجدل فيما 

يتعلق بالحصول على اتفاق دولي.

كما سيكون التأثير الثاني المحتمل للتحول إلى القائمة 
البيضاء هو المناقشات حول ما الذي يشكل النباتات 

والحيوانات "البرية"، خاصة عندما يتعلق األمر بزراعة 
األشجار. تسمح اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض الحالية بإدراج 
مجموعة من أنواع األخشاب الصلبة االستوائية التجارية 
عالية القيمة مثل خشب الورد وخشب العود المستخدم في 

األثاث الراقي. وال تأخذ في االعتبار في الوقت الحالي 
أي أخشاب مستخدمة في البناء ومواد البناء وإنتاج الورق 
/ اللباب / الكرتون واألثاث في األسواق الكبيرة. إن هذه 

التجارة في األخشاب ورقاقات الخشب أكبر بكثير من تجارة 
األخشاب الصلبة االستوائية وتعتمد على مزيج من األشجار 

المزروعة وقطع األشجار السليمة.

وسنناقش بإيجاز صيد األسماك وتجارة األخشاب لتسليط 
الضوء على بعض القضايا المحتملة فيما يتعلق باعتماد 
اإلطار الجديد التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة باالنقراض على النحو المبين أعاله.

بالنظر إلى أن عدًدا قلياًل جًدا من أنواع األشجار 
اتفاقية االتجار  المستخدمة تجاريًا مدرج حاليًا في مالحق 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 
باالنقراض، فمن المحتمل أن يتم إدراج جميع األخشاب 

العملي واألهمية من منظور  التطبيق  التجارية في مراحل 
العالمية ضخمة  تُعدُّ تجارة األخشاب  البيئي.  النظام 

رها منظمة األغذية والزراعة بحوالي 150  تقّدِ للغاية، 
مليار دوالر أمريكي وتنطوي على قطع أكثر من ملياري 

متر مكعب من األخشاب ]113[.  

ونظًرا ألن الغابات القديمة النمو هي أحواض امتصاص 
الكربون الرئيسية، وفي ظل أن الغابات االستوائية 

تنوًعا على هذا  البيئية  النظم  تستضيف بعًضا من أكثر 
الكوكب، فإن اإلدراج في الملحق الثاني الجديد يجب أن 
يعطي األولوية لكل من الغابات القديمة وأنواع األخشاب 

الحالية  العملية باألخشاب  تبدأ هذه  االستوائية. يمكن أن 
الدولي بأنواع الحيوانات  اتفاقية االتجار  المدرجة في 

الورد  المهددة باالنقراض وخشب  البرية  والنباتات 
العود وأنواع األخشاب الصلبة االستوائية  وخشب 

القديمة وتستخدم في  الغابات  تأتي من  المماثلة، والتي 
صناعة األثاث الراقي. ستصبح عمليات اإلدراج وأشكال 
وامتثال  بالمراقبة  المتعلقة  للمسائل  اختبار  التجارة حاالت 

الثالث. المثال  القسم السابق في  الشركات الموضحة في 

الجديدة على  االمتثال والمراقبة  أنظمة  اختبار  وبمجرد 
هذه األنواع، يمكن أن تتطلب ترتيبات االنتقال من جميع 

أخشاب المزارع الحصول على موافقة على اإلدراج 
لمواصلة التجارة. االنتقال إلى مزارع األخشاب بعد ذلك 

له ميزة أن معظم هذه العمليات تُدار من قِبل الشركات 
المراقبة واالمتثال  أنظمة  إنشاء  الكبيرة، مما يجعل 

التعامل مع كل من حجم التجارة والمناطق  التي يمكنها 
المعنية أسهل في اإلدارة والتنفيذ.  الكبيرة جًدا  الجغرافية 
من المحتمل أن يؤدي إدراج أخشاب المزارع إلى إثارة 

نقاش حول ما إذا كانت مزارع األشجار تعتبر نباتات 
وحيوانات "برية"، والتي سيتعين على هيئة اإلدراج 

بالفعل في  المشكلة  يتم معالجة  لم  ما  والتسجيل تسويتها 
لالتفاقية. الجديدة  المواد  تعريفات 

ستكون الخطوة األخيرة في نقل تجارة األخشاب بالكامل 
الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  إلى 

البرية المهددة باالنقراض هي إدراج جميع األخشاب غير 
المزروعة. يجب أن يصبح هذا، من الناحية العملية، بناًء 

المرحلتين  تم تطويرها خالل  التي  التعلم واألنظمة  على 
تكاليف  للتجارة  اإلجمالية  القيمة  ستجعل  األوليين. 

االمتثال والمراقبة ُمجدية استناًدا إلى نموذج الرسوم 
القسم السادس. الموضح في 
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بالنظر إلى أن األنواع البحرية هي األكثر ُعرضة للتهديد 
المحلي،  للتجارة واالستهالك  المباشر  االستغالل  من 

وبالنظر إلى أن النطاق الحالي التفاقية االتجار الدولي 
باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 

الدولية، فمن الضروري  المياه  بالفعل الصيد في  يغطي 
أن يشمل اإلطار التنظيمي الجديد أيًضا الصيد في 

أعالي البحار وأي تجارة في األنواع البحرية. لقد أثبتت 
البحرية  والمتنزهات  الحالية  األسماك  اتفاقيات مصايد 

عدم كفايتها في حماية األنواع البحرية، حيث إن ٪93.8 
من مصايد األسماك إما "مفرطة في الصيد" أو "تم 

.]114[ بالكامل"  صيدها 

وفقًا ألحدث بيانات منظمة األغذية والزراعة، تم صيد 
82 مليون طن من األسماك البحرية في عام 2018، وتم 

إنتاج 31 مليون طن أخرى )27٪ من اإلجمالي( عن 
البحرية. ويستمر االستهالك  المائية  األحياء  تربية  طريق 

البشري من األسماك في النمو بمعدل 3.1٪ سنويًا، 
أي ضعف معدل نمو تعداد األسماك وأعلى من جميع 

ومنتجات  )اللحوم  األخرى  الحيوانية  البروتينية  األطعمة 

الصيد التجاري بموجب النموذج الجديد

األلبان والحليب وما إلى ذلك(، والتي زادت بنسبة ٪2.1 
سنويًا. فقط 

يتضح أن هذه االتجاهات غير مستدامة من حقيقة أن 
يتم صيدها عند مستويات  التي  للمخزونات  المئوية  النسبة 
غير مستدامة بيولوجيًا ارتفعت من 10٪ في عام 1974 

إلى 34.2٪ في عام 2017 ]115[.

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات  ومع امتالك 
لحماية  الصالحية  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 
األنواع المهددة باالنقراض من االستغالل المفرط من 

خالل التجارة، يترتب على ذلك أن نسخة حديثة من هذه 
االتفاقية يجب أن تشمل جميع أنواع التجارة في األنواع 
الثاني  للملحق  المقترح  البيضاء  القائمة  نموذج  البحرية. 
تلقائيًا ولكنه  البحرية  الجديد يجعل إدراج جميع األنواع 

التنفيذ. تحديات من منظور  يخلق 

الصيد  إلى مراقبة  الحاجة  تنشأ من  الرئيسية  فالتحديات 
في أعالي البحار، وهو أمر ممكن فقط باستخدام أجهزة 

اإلرسال واالستقبال واألقمار الصناعية والطائرات بدون 
طيار التي تحلق على ارتفاع عاٍل أو الطائرات بدون 

ولكنها  المراقبة  تكنولوجيا  توجد  كما  البحرية.  طيار 
تتطلب تعاونًا أكبر بكثير من الدول بشأن االمتثال، 

باستخدام أجهزة اإلرسال واالستقبال  يتعلق  فيما  خاصة 
الصناعية  األقمار  تكنولوجيا  تُعدُّ  وتتبعها.  السفن  لتحديد 

والطائرات بدون طيار مملوكة بدرجة كبيرة وتحت 
سيطرة عدد قليل فقط من البلدان التي قد تحتاج إلى 

المساهمة في مثل هذه التكنولوجيا إذا تم التنازل عن 
جزء أو كل سلطة المراقبة العالمية في أعالي البحار إلى 

هيئة المراقبة واإلنفاذ. يبدو أن هيئة المراقبة واإلنفاذ 
اتفاقية  نظًرا لوضعها بموجب  الوحيد  المنطقي  الخيار  هي 
المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 
باالنقراض الجديدة وغياب أي هيئة مراقبة أخرى تتمتع 

بوضع وسلطة عالمية مماثلة )ولم يتم اقتراح أي هيئة 
من هذا القبيل التفاقية األمم المتحدة الجديدة بشأن أعالي 

النظر حاليًا(. قيد  البحار 

عالوة على ذلك، يستخدم قدر كبير من الصيد التكنولوجيا 
القادرة على تمييز األنواع فيما يتعلق باألنواع  غير 

التي يتم صيدها. الصيد بشباك الجر هو مثال أساسي، 
ولكن غالبية الصيد بشباك الجر يتم في مناطق اقتصادية 

حصرية، لذلك فهو خارج نطاق اتفاقية االتجار الدولي 
باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 

)ما لم يتم تصدير المصيد الناتج في شكل خام أو معالج(. 
التقنيات غير القادرة على  يجب التعامل مع جميع هذه 

بعمليات  يتعلق األمر  تمييز األنواع بشكل مناسب عندما 
اإلدراج في هيئة اإلدراج والتسجيل وشروط اإلدراج. 

المنطقي تطبيق عمليات  وكما ذكرنا سابقًا، قد يكون من 
اإلدراج على أنواع الصيد بداًل من األنواع الفردية 

هذه  معالجة  يجب  المطلوبة.  التنظيمية  النتائج  لتحقيق 
الجديدة  المواد  المفاوضات حول  أثناء  التقنية  األسئلة 

وأثناء الفترة االنتقالية. وكما هو الحال مع مثال األخشاب 
في القسم الحادي عشر، قد يكون من المنطقي أيًضا 

نقاط االختناق، والتي ستكون بطبيعة  التركيز على مراقبة 
الحال الموانئ حيث يتم إنزال المصيد.

باإلضافة إلى ذلك، هناك خالف كبير حول مفهوم "الحد 
األقصى من العائد المستدام" المستخدم اآلن بشكل شائع 

"إلدارة" مصايد األسماك. هذا المصطلح مشتق من 
فهو  البيئية.  االستدامة  وليس  االقتصادية،  االحتياجات 
ينطبق على الحفاظ على مستويات األنواع أقل بكثير 

من القدرة االستيعابية البيئية، عادة عند 20-50٪ فقط، 
الذي يشكلون  البيئي  وبالتالي حرمان األنواع والنظام 

جزًءا منه من القدرة على التعافي الكامل على اإلطالق 
]116[. وإلى جانب عدم القدرة على تقدير أعداد 

األسماك بصرف النظر عن النماذج التي ال تزال خام 
االفتراضي  )"التحليل  الصيد  مستويات  المستمدة من  نسبيًا 
إلى  للصيد يحتاج  البيئية  فإن مفهوم االستدامة  للتعداد"(، 

إعادة صياغة للسماح لكل من هيئة اإلدراج والتسجيل 
الرئيسية. أهدافهما  بتحقيق  واإلنفاذ  المراقبة  وهيئة 

 سيتطلب ذلك أخذ عينات علمية منتظمة ومستمرة من 
أنواع األسماك للحصول على صورة حقيقية لكل من 
الوضع الحالي، و االتجاهات التاريخية. إن استخدام 

للتحليل كما هو الحال مع  مستويات الصيد كأساس 
بنتائج متحيزة، حيث أن  دائًما  الحالية سيعود  الممارسة 
الصيد  لتعظيم مستويات  اقتصادي مصمم  نشاط  الصيد 

لكل وحدة جهد. لذلك يحدث الصيد في الغالب في 
المناطق التي ترتفع فيها مستويات الصيد، مما يؤدي إلى 

الصيد. المستمدة من مستويات  التعداد  تقديرات  تشويه 

وبداًل من تحسين "الحد األقصى من العائد المستدام"، 
البيئية  تحتاج إدارة مصايد األسماك من منظور االستدامة 

إلى النظر في المحيط بشكل أكثر شمولية، بما في ذلك 
التي لحقت  بأكملها، واألضرار  البحرية  الغذاء  سلسلة 

بالصيد.  المرتبطة  العرضي  الصيد  البحر، وقضايا  بقاع 
من الواضح أن هناك حاجة إلى مقاييس أفضل للصحة 

الكلي لصيد  للتأثير  أكثر شمولية  فهم  إلى  استناًدا  البيئية، 
األسماك، بداًل من ما إذا كان كل مخزون فردي ال يزال 

قادًرا على تجديد حجم التعداد في العام التالي ]117[.
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بالنظر إلى أن األنواع البحرية هي األكثر ُعرضة للتهديد 
المحلي،  للتجارة واالستهالك  المباشر  االستغالل  من 

وبالنظر إلى أن النطاق الحالي التفاقية االتجار الدولي 
باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 

الدولية، فمن الضروري  المياه  بالفعل الصيد في  يغطي 
أن يشمل اإلطار التنظيمي الجديد أيًضا الصيد في 

أعالي البحار وأي تجارة في األنواع البحرية. لقد أثبتت 
البحرية  والمتنزهات  الحالية  األسماك  اتفاقيات مصايد 

عدم كفايتها في حماية األنواع البحرية، حيث إن ٪93.8 
من مصايد األسماك إما "مفرطة في الصيد" أو "تم 

.]114[ بالكامل"  صيدها 

وفقًا ألحدث بيانات منظمة األغذية والزراعة، تم صيد 
82 مليون طن من األسماك البحرية في عام 2018، وتم 

إنتاج 31 مليون طن أخرى )27٪ من اإلجمالي( عن 
البحرية. ويستمر االستهالك  المائية  األحياء  تربية  طريق 

البشري من األسماك في النمو بمعدل 3.1٪ سنويًا، 
أي ضعف معدل نمو تعداد األسماك وأعلى من جميع 

ومنتجات  )اللحوم  األخرى  الحيوانية  البروتينية  األطعمة 

الصيد التجاري بموجب النموذج الجديد

األلبان والحليب وما إلى ذلك(، والتي زادت بنسبة ٪2.1 
سنويًا. فقط 

يتضح أن هذه االتجاهات غير مستدامة من حقيقة أن 
يتم صيدها عند مستويات  التي  للمخزونات  المئوية  النسبة 
غير مستدامة بيولوجيًا ارتفعت من 10٪ في عام 1974 

إلى 34.2٪ في عام 2017 ]115[.

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات  ومع امتالك 
لحماية  الصالحية  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 
األنواع المهددة باالنقراض من االستغالل المفرط من 

خالل التجارة، يترتب على ذلك أن نسخة حديثة من هذه 
االتفاقية يجب أن تشمل جميع أنواع التجارة في األنواع 
الثاني  للملحق  المقترح  البيضاء  القائمة  نموذج  البحرية. 
تلقائيًا ولكنه  البحرية  الجديد يجعل إدراج جميع األنواع 

التنفيذ. تحديات من منظور  يخلق 

الصيد  إلى مراقبة  الحاجة  تنشأ من  الرئيسية  فالتحديات 
في أعالي البحار، وهو أمر ممكن فقط باستخدام أجهزة 

اإلرسال واالستقبال واألقمار الصناعية والطائرات بدون 
طيار التي تحلق على ارتفاع عاٍل أو الطائرات بدون 

ولكنها  المراقبة  تكنولوجيا  توجد  كما  البحرية.  طيار 
تتطلب تعاونًا أكبر بكثير من الدول بشأن االمتثال، 

باستخدام أجهزة اإلرسال واالستقبال  يتعلق  فيما  خاصة 
الصناعية  األقمار  تكنولوجيا  تُعدُّ  وتتبعها.  السفن  لتحديد 

والطائرات بدون طيار مملوكة بدرجة كبيرة وتحت 
سيطرة عدد قليل فقط من البلدان التي قد تحتاج إلى 

المساهمة في مثل هذه التكنولوجيا إذا تم التنازل عن 
جزء أو كل سلطة المراقبة العالمية في أعالي البحار إلى 

هيئة المراقبة واإلنفاذ. يبدو أن هيئة المراقبة واإلنفاذ 
اتفاقية  نظًرا لوضعها بموجب  الوحيد  المنطقي  الخيار  هي 
المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 
باالنقراض الجديدة وغياب أي هيئة مراقبة أخرى تتمتع 

بوضع وسلطة عالمية مماثلة )ولم يتم اقتراح أي هيئة 
من هذا القبيل التفاقية األمم المتحدة الجديدة بشأن أعالي 

النظر حاليًا(. قيد  البحار 

عالوة على ذلك، يستخدم قدر كبير من الصيد التكنولوجيا 
القادرة على تمييز األنواع فيما يتعلق باألنواع  غير 

التي يتم صيدها. الصيد بشباك الجر هو مثال أساسي، 
ولكن غالبية الصيد بشباك الجر يتم في مناطق اقتصادية 

حصرية، لذلك فهو خارج نطاق اتفاقية االتجار الدولي 
باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 

)ما لم يتم تصدير المصيد الناتج في شكل خام أو معالج(. 
التقنيات غير القادرة على  يجب التعامل مع جميع هذه 

بعمليات  يتعلق األمر  تمييز األنواع بشكل مناسب عندما 
اإلدراج في هيئة اإلدراج والتسجيل وشروط اإلدراج. 

المنطقي تطبيق عمليات  وكما ذكرنا سابقًا، قد يكون من 
اإلدراج على أنواع الصيد بداًل من األنواع الفردية 

هذه  معالجة  يجب  المطلوبة.  التنظيمية  النتائج  لتحقيق 
الجديدة  المواد  المفاوضات حول  أثناء  التقنية  األسئلة 

وأثناء الفترة االنتقالية. وكما هو الحال مع مثال األخشاب 
في القسم الحادي عشر، قد يكون من المنطقي أيًضا 

نقاط االختناق، والتي ستكون بطبيعة  التركيز على مراقبة 
الحال الموانئ حيث يتم إنزال المصيد.

باإلضافة إلى ذلك، هناك خالف كبير حول مفهوم "الحد 
األقصى من العائد المستدام" المستخدم اآلن بشكل شائع 

"إلدارة" مصايد األسماك. هذا المصطلح مشتق من 
فهو  البيئية.  االستدامة  وليس  االقتصادية،  االحتياجات 
ينطبق على الحفاظ على مستويات األنواع أقل بكثير 

من القدرة االستيعابية البيئية، عادة عند 20-50٪ فقط، 
الذي يشكلون  البيئي  وبالتالي حرمان األنواع والنظام 

جزًءا منه من القدرة على التعافي الكامل على اإلطالق 
]116[. وإلى جانب عدم القدرة على تقدير أعداد 

األسماك بصرف النظر عن النماذج التي ال تزال خام 
االفتراضي  )"التحليل  الصيد  مستويات  المستمدة من  نسبيًا 
إلى  للصيد يحتاج  البيئية  فإن مفهوم االستدامة  للتعداد"(، 

إعادة صياغة للسماح لكل من هيئة اإلدراج والتسجيل 
الرئيسية. أهدافهما  بتحقيق  واإلنفاذ  المراقبة  وهيئة 

 سيتطلب ذلك أخذ عينات علمية منتظمة ومستمرة من 
أنواع األسماك للحصول على صورة حقيقية لكل من 
الوضع الحالي، و االتجاهات التاريخية. إن استخدام 

للتحليل كما هو الحال مع  مستويات الصيد كأساس 
بنتائج متحيزة، حيث أن  دائًما  الحالية سيعود  الممارسة 
الصيد  لتعظيم مستويات  اقتصادي مصمم  نشاط  الصيد 

لكل وحدة جهد. لذلك يحدث الصيد في الغالب في 
المناطق التي ترتفع فيها مستويات الصيد، مما يؤدي إلى 

الصيد. المستمدة من مستويات  التعداد  تقديرات  تشويه 

وبداًل من تحسين "الحد األقصى من العائد المستدام"، 
البيئية  تحتاج إدارة مصايد األسماك من منظور االستدامة 

إلى النظر في المحيط بشكل أكثر شمولية، بما في ذلك 
التي لحقت  بأكملها، واألضرار  البحرية  الغذاء  سلسلة 

بالصيد.  المرتبطة  العرضي  الصيد  البحر، وقضايا  بقاع 
من الواضح أن هناك حاجة إلى مقاييس أفضل للصحة 

الكلي لصيد  للتأثير  أكثر شمولية  فهم  إلى  استناًدا  البيئية، 
األسماك، بداًل من ما إذا كان كل مخزون فردي ال يزال 

قادًرا على تجديد حجم التعداد في العام التالي ]117[.
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الهدف هنا هو تقديم إطار تنظيمي فعال لجعل التجارة 
النباتات والحيوانات  في األنواع المهددة باالنقراض من 
البرية مستدامة وقانونية على حد سواء. وكما هو الحال 
مع أي إطار تنظيمي، فقد تم تصميمه إلصالح مشاكل 

اإلطار السابق ودمج المشكالت الشائعة وأوجه القصور 
في األطر التنظيمية المماثلة. وهذا ال يعني أن تنفيذ 

الهدفين األساسيين،  إلى تحقيق  المقترح سيؤدي  اإلطار 
إما على الفور أو بمرور الوقت. يثبت تاريخ التنظيم أن 

هناك العديد من الطرق الممكنة التي يمكن من خاللها 
التنظيمية أن يفشل  التدابير  حتى لنظام مدروس جيًدا من 

في التطبيق العملي أو يصبح غير فعال بمرور الوقت 
يتكيفون مع سلوكهم. يتم تنظيمهم  الذين  حيث أن 

التجارية للشركات  الممارسات  لذلك يمكننا أن نتوقع أن 
التي تتاجر بشكل قانوني في األنواع المهددة باالنقراض 

اإلنفاذ سوف  وتدابير  الوطنية  الحكومية  والتشريعات 
المتاجرين في  لذلك، وكذلك جهود  تتطور استجابة 

الشركات  الجديدة. ستهدف بعض  التدابير  التحايل على 

إلى تقليل تكاليف االمتثال إلى الحد األدنى وستهدف 
بعض الحكومات إلى إيجاد طرق "إبداعية" الستخدام 
األموال التي يقدمها صندوق التوزيع لإلنفاق غير ذي 
الصلة )ولكن اإلنفاق الذي لديه أولوية وطنية أعلى(. 

بكثافة في حماية قدرتهم على  المتاجرون  وسوف يستثمر 
مواصلة األعمال التجارية واالستمرار في جني األرباح 

المشروعة. التجارة غير  من 

باإلضافة إلى ذلك، قد يتبين أن بعض االفتراضات 
المقترحات  إنشاء هذه  التي وضعناها في  الرئيسية 

غير قابلة للتطبيق لبعض أو فئات كاملة من األنواع 
أو التجارة. وكما سبق أن تنبأنا أعاله، هناك عالمات 
القيمة  التجارة عالية  بأشكال  يتعلق  فيما  كبيرة  استفهام 

الدولي بأنواع  اتفاقية االتجار  التي ينبغي تنظيمها بموجب 
الجديدة،  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 

أي صيد األسماك في أعالي البحار وتجارة األخشاب 
إلى  بالنسبة  بالغ األهمية  أمًرا  يُعدُّ دمج كليهما  العالمية. 
النظر  المقترح، بصرف  لإلطار  المالي  التشغيل  قابلية 

القسم الثالث عشر

مواكبة المستقبل
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الهدف هنا هو تقديم إطار تنظيمي فعال لجعل التجارة 
النباتات والحيوانات  في األنواع المهددة باالنقراض من 
البرية مستدامة وقانونية على حد سواء. وكما هو الحال 
مع أي إطار تنظيمي، فقد تم تصميمه إلصالح مشاكل 

اإلطار السابق ودمج المشكالت الشائعة وأوجه القصور 
في األطر التنظيمية المماثلة. وهذا ال يعني أن تنفيذ 

الهدفين األساسيين،  إلى تحقيق  المقترح سيؤدي  اإلطار 
إما على الفور أو بمرور الوقت. يثبت تاريخ التنظيم أن 

هناك العديد من الطرق الممكنة التي يمكن من خاللها 
التنظيمية أن يفشل  التدابير  حتى لنظام مدروس جيًدا من 

في التطبيق العملي أو يصبح غير فعال بمرور الوقت 
يتكيفون مع سلوكهم. يتم تنظيمهم  الذين  حيث أن 

التجارية للشركات  الممارسات  لذلك يمكننا أن نتوقع أن 
التي تتاجر بشكل قانوني في األنواع المهددة باالنقراض 

اإلنفاذ سوف  وتدابير  الوطنية  الحكومية  والتشريعات 
المتاجرين في  لذلك، وكذلك جهود  تتطور استجابة 

الشركات  الجديدة. ستهدف بعض  التدابير  التحايل على 

إلى تقليل تكاليف االمتثال إلى الحد األدنى وستهدف 
بعض الحكومات إلى إيجاد طرق "إبداعية" الستخدام 
األموال التي يقدمها صندوق التوزيع لإلنفاق غير ذي 
الصلة )ولكن اإلنفاق الذي لديه أولوية وطنية أعلى(. 

بكثافة في حماية قدرتهم على  المتاجرون  وسوف يستثمر 
مواصلة األعمال التجارية واالستمرار في جني األرباح 

المشروعة. التجارة غير  من 

باإلضافة إلى ذلك، قد يتبين أن بعض االفتراضات 
المقترحات  إنشاء هذه  التي وضعناها في  الرئيسية 

غير قابلة للتطبيق لبعض أو فئات كاملة من األنواع 
أو التجارة. وكما سبق أن تنبأنا أعاله، هناك عالمات 
القيمة  التجارة عالية  بأشكال  يتعلق  فيما  كبيرة  استفهام 

الدولي بأنواع  اتفاقية االتجار  التي ينبغي تنظيمها بموجب 
الجديدة،  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 

أي صيد األسماك في أعالي البحار وتجارة األخشاب 
إلى  بالنسبة  بالغ األهمية  أمًرا  يُعدُّ دمج كليهما  العالمية. 
النظر  المقترح، بصرف  لإلطار  المالي  التشغيل  قابلية 

القسم الثالث عشر

مواكبة المستقبل
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عن حقيقة أن األنواع البحرية هي األكثر تهديًدا من 
التجارة. االستغالل ألغراض 

وكما هو الحال مع أي مخطط تنظيمي جديد، سيكون 
هناك الكثير من الشك حول كل من الجوانب المحددة 

تنفيذ مثل هذا  العامة في  المقترحة والرغبة  للوائح 
النمو  المخطط، على سبيل المثال مقارنة بـ "الحاجة إلى 
االقتصادي" أو "الحاجة إلى معالجة الفقر من خالل سبل 

العيش البديلة". لذلك فمن المرجح أن بعض أو العديد 
من األحكام المدرجة في هذه المقترحات سيتم تخفيفها أو 

احتمااًل  أكثر  التغييرات. وهذا  لتنفيذ هذه  بالكامل  حذفها 
نظًرا ألن مفهومي "التجارة الحرة" و "تفوق اإلنسان 

الجماعي. لسلوكنا  التوجيهية  المبادئ  تظل  الطبيعة"  على 

أيًضا أن تقوم الصناعة بتنمية العالقات  المتوقع  ومن 
إلى  للوصول  "المتفتحين"  األكاديميين  مع  )المدفوعة( 
نتائج األبحاث التي تقلل من فكرة االستدامة إلى أدنى 
حد ممكن. وهذه ممارسة راسخة بالفعل، على سبيل 

المستدامة"  المثال في فكرة "الحد األقصى من المحاصيل 
والتي تعني في الواقع "أقصى ما يمكن أخذه دون تدمير 
التعداد" والتي ال تسمح باستعادة تعداد األنواع أو النظام 

إلى مستويات صحية. البيئي 

لذلك، يجب أن تكون السمة الوحيدة األكثر أهمية ألي 
م على التطور استجابة  المنّظِ مخطط جديد هي قدرة 
للظروف المتغيرة دون الحاجة إلى إعادة التفاوض 

بشأن االتفاقية )وهو أمر صعب ويستغرق وقتًا طويالً 
اتفاقية  المتحدة األكثر حداثة من  اتفاقيات األمم  للغاية(. 

البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 
المهددة باالنقراض لديها آلية للتعديل من خالل إدراج 

بروتوكوالت جديدة، ولكن حتى مثل هذه اآللية ستكون 
الهيئة  فعالية  في  للتغيرات  االستجابة  في  للغاية  بطيئة 
التنظيمية. وسيكون من األفضل بداًل من ذلك التأكد 

من أن مواد اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
الجديدة تحدد  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 
األولويات األساسية - جعل جميع التجارة قانونية 

آليات لتطور كيفية  بيئيًا حقًا - مع تضمين  ومستدامة 
العملي  بالتطبيق  يتعلق األمر  تحقيق هذه األهداف عندما 

التنظيمي.   لإلطار 

هذه القدرة على تطوير اإلطار التنظيمي هي ضمانة 
أو  المتاجرون  يتبنى  لتجنب تركك عالقًا عندما  مهمة 

الشركات، على سبيل المثال، ممارسات جديدة لم تكن 
متوقعة. إن أفضل طريقة لتحقيق هذه القدرة على التطور 

تقيِّم  آليات مراجعة داخلية وخارجية  إنشاء  المستمر هي 
الحيوانات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  فعالية هيئات 

وتعريفاتها  وعملياتها  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 
بالهدفين األساسيين. ولكي  يتعلق  فيما  تدابيرها   /

تكون آلية المراجعة هذه فعالة، يجب تحديد األهداف 
األساسية ورصد / تقييم إنجازها بشكل جيد بما يكفي 

لمنع االختالف بين استدامة األنواع الفردية، على سبيل 
اإليكولوجي  النظام  أو  البيولوجي  التنوع  وتقييمات  المثال، 

الدولي. الحكومي  المنبر  العالمي، من خالل 

البيئية يحتاج  وهذا يعني أيًضا أن تعريف االستدامة 
إلى السماح بهامش كاٍف بحيث ال تؤدي األخطاء في 
المقاييس أو االفتراضات أو األحداث الخارجية إلى 

انهيار تعداد األنواع أو النظام البيئي. في الوقت نفسه، 
للتطور بشكل متساٍو.  المستخدمة  التدابير  أن تخضع  يجب 

وقد أظهرت لنا العقود األخيرة أن معرفتنا بالتنوع 
األنواع  بين  الراجعة  التغذية  البيولوجي والترابط وحلقات 
والنظم البيئية ال تزال غير مفهومة جيًدا. وال يُعدُّ تعداد 
األنواع بالضرورة الطريقة األكثر كفاءة أو حتى األكثر 

موثوقية لرصد التدهور في نوع ما. قد يبدو من المناسب 
الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  جعل 

للتنوع  ليست مجرد "مستهلك"  باالنقراض  المهددة  البرية 
أيًضا محرًضا  البيولوجي وأبحاث االستدامة، ولكن 

عليها. رئيسيًا 

نحن ندعو إلى نظام تقوم فيه مجالس إدارة هيئات اتفاقية 
المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 

لإلطار  الشاملة  الفعالية  بمراجعة  الجديدة  باالنقراض 
نود  األهداف.  لتحقيق  المستخدمة  والعمليات  التنظيمي 

كذلك أن ندعو إلى أن يقوم مؤتمر األطراف بالحث 
تتضمن  منتظمة  إجراء مراجعات خارجية ومستقلة  على 

مدخالت من جميع أصحاب المصلحة. كما يجب أن 
للهيئات  العادية  الميزانية  المراجعات جزًءا من  تكون هذه 
التمويل مشكلة. ويجب أيًضا نشر  الجديدة، بحيث ال يمثل 
للحفاظ على  المراجعات علنًا  تقارير وتوصيات جميع هذه 

الشفافية.

النتائج  وينبغي أن تأخذ هذه المراجعات في الحسبان 
الخارجية، مثل مراجعات أهداف  المستمدة من المصادر 

وتقارير  البيولوجي  التنوع  التفاقية  البيولوجي  التنوع 
المنبر الحكومي الدولي. من المحتمل أن تأتي المزيد من 

لالتحاد  التابعة  الحمراء  القائمة  تقييمات  المدخالت من 
بيانات وأبحاث  الدولي لحماية الطبيعة وأي مصادر 

أخرى لم يتم فحصها بشكل روتيني بواسطة هيئة اإلدراج 
والتسجيل كجزء من طلبات اإلدراج ومراجعات اإلدراج.

قد يكون طبيعة كل من طلبات اإلدراج ومراجعات 
اإلدراج مثااًل على كيفية تغيير إطار العمل أو تكييفه 
بمرور الوقت. ومن المتصور تماًما أن إدارة اإلدراج 

حسب األنواع أو الترتيب ليست الطريقة األكثر فاعلية 
التجارة. ومن األمثلة  لبعض أشكال  لتحقيق االستدامة 
الواضحة على ذلك الصيد بشباك الجر، وهو الصيد 

العشوائي تماًما في األنواع التي يتم حصادها حيث يتم 
سحب شبكة ضخمة ببساطة على طول قاع المحيط أو 
على عمق معين حتى تمتلئ. قد تكون الطريقة األكثر 

الممارسة تماًما  لتنظيم سفن الصيد هي حظر هذه  فعالية 
أو حظرها في بعض المناطق / مصايد األسماك حيث 
الحماية  التي تتطلب  البيئية  النظم  تتعرض األنواع أو 

الجر. بشباك  للصيد  المدمرة  الطبيعة  بسبب  للتهديد 

باإلضافة إلى ذلك، سيتعين على العديد من المراجعات 
لتنظيم  المقصودة"  "النتائج غير  مع  التعامل  المقترحة 
نوع واحد أو ممارسة الحصاد. وبالتركيز على مثال 

الصيد بشباك الجر، فإن حظر هذه الممارسة تماًما 
قد يجعل تربية السلمون في شكله الحالي غير مجدية 

اقتصاديًا حيث من المرجح أن ترتفع تكلفة إنتاج مسحوق 
السمك )أكثر من ثُلث األسماك التي يتم اصطيادها من 

المصايد تتحول إلى أعالف للمزارع السمكية أو غيرها 
من االستخدامات الغذائية غير المباشرة ]118[ وانظر 
أيًضا ]119[(. ومن المرجح أن تحتج صناعة زراعة 

الصيد  الحكومات الستعادة  السلمون بشدة وتضغط على 

الجر لحماية نموذج أعمالها وأرباحها. تقع على  بشباك 
الحيوانات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  عاتق هيئات 
الجديدة مسؤولية  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 
البيئية  الذي يحافظ على االستدامة  العمل  تحديد مسار 

على أفضل وجه، والذي قد يشمل أن يصبح سمك 
بكثير. تكلفة  أكثر  المستزرع  السلمون 

لذلك، نحن بحاجة إلى تذكير أنفسنا في هذه المرحلة بأن 
نظامنا االقتصادي الحالي ال يضع أي عوامل خارجية في 

تكلفة ممارسة األعمال التجارية. وسواء كان ذلك يعني 
استخدام المياه النظيفة أو الهواء النظيف أو إعادة تدوير 

النفايات أو إعادة تأهيل المواقع بعد انتهاء االستخراج 
أو اإلنتاج، فإن معظم الصناعات غير مطالبة حاليًا 

والتنوع  البيئية  والنظم  الطبيعة  تأثيرها على  في  بالتفكير 
البيولوجي.

هذا يعني أنه سيتعين على اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الجديدة  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 

أن تلعب دوًرا كبيًرا في تثقيف الشركات. ومن المرجح 
أن هذا االنتقال من عدم االهتمام بالعوامل الخارجية إلى 

في  تغييرات مستمرة  لتنظيم صارم سيتطلب  الخضوع 
العواقب  تتجاوز هذه  قد  اللوائح ومراقبتها.  تنفيذ  كيفية 

البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار 
التزامات جديدة إلعداد  المهددة باالنقراض وتنشئ 

التقارير على الشركات المدرجة أو الحاجة إلى نموذج 
الخارجية  العوامل  يتضمن صراحة  للتأسيس  تماًما  جديد 
)على غرار شركات B-Corporations في الواليات 

المتحدة( ألي شركة تشارك في التجارة في النباتات 
البرية. والحيوانات 
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عن حقيقة أن األنواع البحرية هي األكثر تهديًدا من 
التجارة. االستغالل ألغراض 

وكما هو الحال مع أي مخطط تنظيمي جديد، سيكون 
هناك الكثير من الشك حول كل من الجوانب المحددة 

تنفيذ مثل هذا  العامة في  المقترحة والرغبة  للوائح 
النمو  المخطط، على سبيل المثال مقارنة بـ "الحاجة إلى 
االقتصادي" أو "الحاجة إلى معالجة الفقر من خالل سبل 

العيش البديلة". لذلك فمن المرجح أن بعض أو العديد 
من األحكام المدرجة في هذه المقترحات سيتم تخفيفها أو 

احتمااًل  أكثر  التغييرات. وهذا  لتنفيذ هذه  بالكامل  حذفها 
نظًرا ألن مفهومي "التجارة الحرة" و "تفوق اإلنسان 

الجماعي. لسلوكنا  التوجيهية  المبادئ  تظل  الطبيعة"  على 

أيًضا أن تقوم الصناعة بتنمية العالقات  المتوقع  ومن 
إلى  للوصول  "المتفتحين"  األكاديميين  مع  )المدفوعة( 
نتائج األبحاث التي تقلل من فكرة االستدامة إلى أدنى 
حد ممكن. وهذه ممارسة راسخة بالفعل، على سبيل 

المستدامة"  المثال في فكرة "الحد األقصى من المحاصيل 
والتي تعني في الواقع "أقصى ما يمكن أخذه دون تدمير 
التعداد" والتي ال تسمح باستعادة تعداد األنواع أو النظام 

إلى مستويات صحية. البيئي 

لذلك، يجب أن تكون السمة الوحيدة األكثر أهمية ألي 
م على التطور استجابة  المنّظِ مخطط جديد هي قدرة 
للظروف المتغيرة دون الحاجة إلى إعادة التفاوض 

بشأن االتفاقية )وهو أمر صعب ويستغرق وقتًا طويالً 
اتفاقية  المتحدة األكثر حداثة من  اتفاقيات األمم  للغاية(. 

البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 
المهددة باالنقراض لديها آلية للتعديل من خالل إدراج 

بروتوكوالت جديدة، ولكن حتى مثل هذه اآللية ستكون 
الهيئة  فعالية  في  للتغيرات  االستجابة  في  للغاية  بطيئة 
التنظيمية. وسيكون من األفضل بداًل من ذلك التأكد 

من أن مواد اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
الجديدة تحدد  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 
األولويات األساسية - جعل جميع التجارة قانونية 

آليات لتطور كيفية  بيئيًا حقًا - مع تضمين  ومستدامة 
العملي  بالتطبيق  يتعلق األمر  تحقيق هذه األهداف عندما 

التنظيمي.   لإلطار 

هذه القدرة على تطوير اإلطار التنظيمي هي ضمانة 
أو  المتاجرون  يتبنى  لتجنب تركك عالقًا عندما  مهمة 

الشركات، على سبيل المثال، ممارسات جديدة لم تكن 
متوقعة. إن أفضل طريقة لتحقيق هذه القدرة على التطور 

تقيِّم  آليات مراجعة داخلية وخارجية  إنشاء  المستمر هي 
الحيوانات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  فعالية هيئات 

وتعريفاتها  وعملياتها  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 
بالهدفين األساسيين. ولكي  يتعلق  فيما  تدابيرها   /

تكون آلية المراجعة هذه فعالة، يجب تحديد األهداف 
األساسية ورصد / تقييم إنجازها بشكل جيد بما يكفي 

لمنع االختالف بين استدامة األنواع الفردية، على سبيل 
اإليكولوجي  النظام  أو  البيولوجي  التنوع  وتقييمات  المثال، 

الدولي. الحكومي  المنبر  العالمي، من خالل 

البيئية يحتاج  وهذا يعني أيًضا أن تعريف االستدامة 
إلى السماح بهامش كاٍف بحيث ال تؤدي األخطاء في 
المقاييس أو االفتراضات أو األحداث الخارجية إلى 

انهيار تعداد األنواع أو النظام البيئي. في الوقت نفسه، 
للتطور بشكل متساٍو.  المستخدمة  التدابير  أن تخضع  يجب 

وقد أظهرت لنا العقود األخيرة أن معرفتنا بالتنوع 
األنواع  بين  الراجعة  التغذية  البيولوجي والترابط وحلقات 
والنظم البيئية ال تزال غير مفهومة جيًدا. وال يُعدُّ تعداد 
األنواع بالضرورة الطريقة األكثر كفاءة أو حتى األكثر 

موثوقية لرصد التدهور في نوع ما. قد يبدو من المناسب 
الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  جعل 

للتنوع  ليست مجرد "مستهلك"  باالنقراض  المهددة  البرية 
أيًضا محرًضا  البيولوجي وأبحاث االستدامة، ولكن 

عليها. رئيسيًا 

نحن ندعو إلى نظام تقوم فيه مجالس إدارة هيئات اتفاقية 
المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 

لإلطار  الشاملة  الفعالية  بمراجعة  الجديدة  باالنقراض 
نود  األهداف.  لتحقيق  المستخدمة  والعمليات  التنظيمي 

كذلك أن ندعو إلى أن يقوم مؤتمر األطراف بالحث 
تتضمن  منتظمة  إجراء مراجعات خارجية ومستقلة  على 

مدخالت من جميع أصحاب المصلحة. كما يجب أن 
للهيئات  العادية  الميزانية  المراجعات جزًءا من  تكون هذه 
التمويل مشكلة. ويجب أيًضا نشر  الجديدة، بحيث ال يمثل 
للحفاظ على  المراجعات علنًا  تقارير وتوصيات جميع هذه 

الشفافية.

النتائج  وينبغي أن تأخذ هذه المراجعات في الحسبان 
الخارجية، مثل مراجعات أهداف  المستمدة من المصادر 

وتقارير  البيولوجي  التنوع  التفاقية  البيولوجي  التنوع 
المنبر الحكومي الدولي. من المحتمل أن تأتي المزيد من 

لالتحاد  التابعة  الحمراء  القائمة  تقييمات  المدخالت من 
بيانات وأبحاث  الدولي لحماية الطبيعة وأي مصادر 

أخرى لم يتم فحصها بشكل روتيني بواسطة هيئة اإلدراج 
والتسجيل كجزء من طلبات اإلدراج ومراجعات اإلدراج.

قد يكون طبيعة كل من طلبات اإلدراج ومراجعات 
اإلدراج مثااًل على كيفية تغيير إطار العمل أو تكييفه 
بمرور الوقت. ومن المتصور تماًما أن إدارة اإلدراج 

حسب األنواع أو الترتيب ليست الطريقة األكثر فاعلية 
التجارة. ومن األمثلة  لبعض أشكال  لتحقيق االستدامة 
الواضحة على ذلك الصيد بشباك الجر، وهو الصيد 

العشوائي تماًما في األنواع التي يتم حصادها حيث يتم 
سحب شبكة ضخمة ببساطة على طول قاع المحيط أو 
على عمق معين حتى تمتلئ. قد تكون الطريقة األكثر 

الممارسة تماًما  لتنظيم سفن الصيد هي حظر هذه  فعالية 
أو حظرها في بعض المناطق / مصايد األسماك حيث 
الحماية  التي تتطلب  البيئية  النظم  تتعرض األنواع أو 

الجر. بشباك  للصيد  المدمرة  الطبيعة  بسبب  للتهديد 

باإلضافة إلى ذلك، سيتعين على العديد من المراجعات 
لتنظيم  المقصودة"  "النتائج غير  مع  التعامل  المقترحة 
نوع واحد أو ممارسة الحصاد. وبالتركيز على مثال 

الصيد بشباك الجر، فإن حظر هذه الممارسة تماًما 
قد يجعل تربية السلمون في شكله الحالي غير مجدية 

اقتصاديًا حيث من المرجح أن ترتفع تكلفة إنتاج مسحوق 
السمك )أكثر من ثُلث األسماك التي يتم اصطيادها من 

المصايد تتحول إلى أعالف للمزارع السمكية أو غيرها 
من االستخدامات الغذائية غير المباشرة ]118[ وانظر 
أيًضا ]119[(. ومن المرجح أن تحتج صناعة زراعة 

الصيد  الحكومات الستعادة  السلمون بشدة وتضغط على 

الجر لحماية نموذج أعمالها وأرباحها. تقع على  بشباك 
الحيوانات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار  عاتق هيئات 
الجديدة مسؤولية  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 
البيئية  الذي يحافظ على االستدامة  العمل  تحديد مسار 

على أفضل وجه، والذي قد يشمل أن يصبح سمك 
بكثير. تكلفة  أكثر  المستزرع  السلمون 

لذلك، نحن بحاجة إلى تذكير أنفسنا في هذه المرحلة بأن 
نظامنا االقتصادي الحالي ال يضع أي عوامل خارجية في 

تكلفة ممارسة األعمال التجارية. وسواء كان ذلك يعني 
استخدام المياه النظيفة أو الهواء النظيف أو إعادة تدوير 

النفايات أو إعادة تأهيل المواقع بعد انتهاء االستخراج 
أو اإلنتاج، فإن معظم الصناعات غير مطالبة حاليًا 

والتنوع  البيئية  والنظم  الطبيعة  تأثيرها على  في  بالتفكير 
البيولوجي.

هذا يعني أنه سيتعين على اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الجديدة  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 

أن تلعب دوًرا كبيًرا في تثقيف الشركات. ومن المرجح 
أن هذا االنتقال من عدم االهتمام بالعوامل الخارجية إلى 

في  تغييرات مستمرة  لتنظيم صارم سيتطلب  الخضوع 
العواقب  تتجاوز هذه  قد  اللوائح ومراقبتها.  تنفيذ  كيفية 

البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  اتفاقية االتجار 
التزامات جديدة إلعداد  المهددة باالنقراض وتنشئ 

التقارير على الشركات المدرجة أو الحاجة إلى نموذج 
الخارجية  العوامل  يتضمن صراحة  للتأسيس  تماًما  جديد 
)على غرار شركات B-Corporations في الواليات 

المتحدة( ألي شركة تشارك في التجارة في النباتات 
البرية. والحيوانات 
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التفاقية  المقترح  للتعديل  الشاملة  الطبيعة  إلى  بالنظر 
المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 

باالنقراض، فمن المحتمل أن يستغرق األمر من 7 إلى 
10 سنوات قبل أن يتم تشغيل النظام التنظيمي الجديد. 
البداية هي االعتراف بأن النظام الحالي  بالطبع، نقطة 

البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  التفاقية االتجار 
المهددة باالنقراض لم يعد على مستوى أداء مهمة ضمان 
المهددة باالنقراض. هذا اإلقرار  الكافية لألنواع  الحماية 

غير موجود حاليًا، حيث ال تزال العديد من األطراف 
القائلة  القديمة  للمقولة  تروج  الحكومية  غير  والمنظمات 
بأن "تفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
المقولة  فعالة". هذه  اتفاقية  باالنقراض  المهددة  البرية 

مدفوعة في المقام األول بالخوف، الخوف من أنه إذا تم 
النهائية  النتيجة  التفاوض، فإن  فتح مواد االتفاقية إلعادة 

ستكون شيئًا أسوأ مما هو موجود حاليًا.

إن االعتقاد بأن أي إعادة تفاوض يمكن أن تنتهي بنتيجة 
مغالطتين: إلى  يستند  "أسوأ" 

أن نظام العقوبات بموجب المواد الحالية هو نظام   .1
رادع فعال، و

أن آلية اإلدراج الحالية فعالة في حماية األنواع.  .2 

من الواضح أن كال االفتراضين خاطئان، لكن األمر 
الخبراء  للعديد من  بالنسبة  بذلك  يتطلب شجاعة لالعتراف 
الذين غالبًا ما شاركوا في عمليات ولجان اتفاقية االتجار 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 
باالنقراض على مدار عقود عديدة. لن نكرر الحجج 

السابقة هنا، لكن أي نظام عقوبات يستهدف دواًل بأكملها 
بدالً من الشركات التي تدير التجارة سيكون غير فعال، 

خاصة إذا كانت تلك الدول تفتقر إلى األموال الالزمة 
الحدود  المذكورة، وإذا كانت  للعقوبات  المناسب  للتنفيذ 
البرية سهلة االختراق أو أن الفساد يجعل تجاوز هذه 

"القانونية".  والشركات  للمتاجرين  أمًرا سهاًل  العقوبات 
يتم استيفاء جميع هذه الشروط في حالة اتفاقية االتجار 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 

 القسم الرابع عشر

تحقيق األهداف
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التفاقية  المقترح  للتعديل  الشاملة  الطبيعة  إلى  بالنظر 
المهددة  البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  االتجار 

باالنقراض، فمن المحتمل أن يستغرق األمر من 7 إلى 
10 سنوات قبل أن يتم تشغيل النظام التنظيمي الجديد. 
البداية هي االعتراف بأن النظام الحالي  بالطبع، نقطة 

البرية  الحيوانات والنباتات  بأنواع  الدولي  التفاقية االتجار 
المهددة باالنقراض لم يعد على مستوى أداء مهمة ضمان 
المهددة باالنقراض. هذا اإلقرار  الكافية لألنواع  الحماية 

غير موجود حاليًا، حيث ال تزال العديد من األطراف 
القائلة  القديمة  للمقولة  تروج  الحكومية  غير  والمنظمات 
بأن "تفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
المقولة  فعالة". هذه  اتفاقية  باالنقراض  المهددة  البرية 

مدفوعة في المقام األول بالخوف، الخوف من أنه إذا تم 
النهائية  النتيجة  التفاوض، فإن  فتح مواد االتفاقية إلعادة 

ستكون شيئًا أسوأ مما هو موجود حاليًا.

إن االعتقاد بأن أي إعادة تفاوض يمكن أن تنتهي بنتيجة 
مغالطتين: إلى  يستند  "أسوأ" 

أن نظام العقوبات بموجب المواد الحالية هو نظام   .1
رادع فعال، و

أن آلية اإلدراج الحالية فعالة في حماية األنواع.  .2 

من الواضح أن كال االفتراضين خاطئان، لكن األمر 
الخبراء  للعديد من  بالنسبة  بذلك  يتطلب شجاعة لالعتراف 
الذين غالبًا ما شاركوا في عمليات ولجان اتفاقية االتجار 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 
باالنقراض على مدار عقود عديدة. لن نكرر الحجج 

السابقة هنا، لكن أي نظام عقوبات يستهدف دواًل بأكملها 
بدالً من الشركات التي تدير التجارة سيكون غير فعال، 

خاصة إذا كانت تلك الدول تفتقر إلى األموال الالزمة 
الحدود  المذكورة، وإذا كانت  للعقوبات  المناسب  للتنفيذ 
البرية سهلة االختراق أو أن الفساد يجعل تجاوز هذه 

"القانونية".  والشركات  للمتاجرين  أمًرا سهاًل  العقوبات 
يتم استيفاء جميع هذه الشروط في حالة اتفاقية االتجار 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 

 القسم الرابع عشر
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للعقوبات من قبل األمانة  التي تخضع  باالنقراض والبلدان 
العامة.

أن ال توفر آلية اإلدراج الحالية حماية كافية لألنواع 
المهددة باالنقراض أمر بديهي بسبب عدم استعادة تلك 

اتفاقية االتجار  البرية. وطالما استمرت  األنواع في 
المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 

الطبيعة والمنظمات  لحماية  الدولي  االتحاد  باالنقراض و 
األخرى  الحكومية  والمنظمات غير  الدولية  الحكومية 

في إحصاء األنواع المحتجزة في األسر، فإن أي 
المهددة  البرية  الحياة  محاولة لرسم صورة مناسبة لحالة 

الحكومي  المنبر  تقرير  باالنقراض ستكون خادعة. أوضح 
الدولي لعام 2019 أن حالة التنوع البيولوجي مريعة 

وتزداد سوًءا بسرعة. وقد أوضح تقرير المنبر الحكومي 
الدولي لعام 2019 أن حالة التنوع البيولوجي مريعة 

وتزداد سوًءا بوتيرة متسارعة. وبالتالي فإن أي ادعاء 
بأن إجراءات الحماية التي توفرها اتفاقية االتجار الدولي 

باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
هي إجراءات "ناجحة" ال تعدو كونها مجرد أمنيات.

ستقوم مجموعات المراجعة ومجموعات العمل بتقديم 
تقارير إلى اجتماعات اللجنة الدائمة في الفترة التي تسبق 

مؤتمر األطراف العشرين. واستناًدا إلى هذه التقارير، 
ستتاح لألطراف الفرصة لصياغة موقفهم من اإلصالحات 
والتعديالت المقترحة ومراجعة النتائج وتقديم تقارير إلى 
مؤتمر األطراف العشرين. في أفضل األحوال، ستكون 

هناك دفعة قوية إلعادة فتح المواد إلعادة التفاوض، األمر 
الذي يتطلب تصويت أغلبية الثلثين في مؤتمر األطراف.

وإذا تم إجراء مثل هذا التصويت، فستبدأ عملية التفاوض 
على المواد الجديدة. قد يستغرق هذا سنوات عديدة، اعتماًدا 

على االختالف في المواقف التفاوضية، واالستراتيجيات 
المعتمدة من قِبل الجهات الفاعلة الرئيسية ودرجة اإلرادة 

السياسية للوصول إلى حماية أفضل للعالم الطبيعي.

مما ال شك فيه، في هذه المرحلة من الزمن، أن معظم 
األشخاص الذين لديهم معرفة وثيقة باتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
يعتبرون أن فرصة اإلصالح الجوهري لهذه االتفاقية 

منخفضة للغاية. وقد يشيرون إلى المواقف المتباينة لليابان 
ودول الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي بشأن العديد 

من أصوات مؤتمر األطراف التي تسعى إلى حماية أكثر 
صرامة. وقد يشيرون أيًضا إلى حقيقة أن النمو االقتصادي 
كان - وال يزال - محور التركيز الوحيد تقريبًا للحكومات 

في جميع أنحاء العالم، مع كون معظم الكالم عن حماية 
الطبيعة هو مجرد كالم. قد يشيرون كذلك إلى أنه لم 

تكن هناك رغبة في تعديل اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض، وال توجد 
مراجعة حديثة، وهناك فقط تقدم ضئيل للغاية في مجاالت 

أخرى لحماية التنوع البيولوجي، مثل إطار عمل التنوع 
البيولوجي العالمي التفاقية التنوع البيولوجي لما بعد عام 

2020 والمفاوضات بشأن اتفاقية جديدة لألمم المتحدة بشأن 
أعالي البحار.

إن النظر إلى الوضع من هذا المنظور مفيد بالتأكيد، ولكنه 
أيًضا نظرة إلى الوراء فقط. فهذا الوضع لكل من الحضارة 
البشرية والطبيعة يتغير بسرعة. وقد تجاوزنا بالفعل نقاط 

التحول الحاسمة التي سيكون لها مع مرور الوقت تأثيرات 
كبيرة على كل من الزراعة وتوافر المياه العذبة. فاالحترار 
العالمي يزيد من تقلب المناخ، مما يؤدي بدوره إلى حدوث 

أحداث سلبية بصورة متكررة. كما أصبحت فرص زيادة 
تطهير األراضي أو صيد األسماك دون التسبب في انهيار 

كارثي محدودة أكثر فأكثر. واألوبئة مستمرة وواسعة 

 تقديم الطلبات في مؤتمر األطراف التاسع عشر في عام 2022

عشر في عام 2022، هناك حاجة إلى دعم من ثلثي 
األطراف التي لها حقوق التصويت، والتي عادة ما تكون 

حوالي 100 صوت. من الناحية العملية، سيكون الدعم 
من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والصين أمًرا بالغ 

األهمية وكذلك الدعم من معظم الدول األفريقية.

بالتوازي مع التكليف بإجراء مراجعة شاملة التفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض، يجب أن يدعو تقديم الطلبات إلى مؤتمر 
األطراف التاسع عشر أيًضا إلى إنشاء مجموعة عمل تدرس 

المبادئ األساسية للمقترحات المقدمة هنا - االنتقال إلى 
نموذج القائمة البيضاء والطلبات المشتركة واستخدام الرسوم 
التي تدفعها الشركات لتمويل جميع أنشطة الهيئات المركزية 
والهيئات الوطنية. سيتطلب فريق العمل أيًضا تموياًل ليكون 
قادًرا على جلب مستشارين وإجراء ورش عمل مع خبراء 

من وكالة األدوية األوروبية والوكالة األوروبية للمواد 
الكيميائية والهيئات التنظيمية األخرى التي تستخدم حاليًا 

نموذج القائمة البيضاء.

ولتسريع التقدم، سيكون من المستحسن أيًضا إنشاء مجموعة 
عمل ثانية في مؤتمر األطراف التاسع عشر والتي ستقود 

إنشاء سجل الشركات، كما هو موضح في القسم التاسع 
- ترتيبات االنتقال. ستدرس وتقترح نموذًجا لوضع سجل 
الشركات من قِبل مؤتمر األطراف العشرين، بغض النظر 
عن نتائج كل من المراجعة ومجموعة العمل األخرى. إن 

وجود سجل شركات شامل مع اإلبالغ عن األنواع التي 
يتم االتجار بها والمنتجات المشتقة والكميات سيقطع شوًطا 

طويالً نحو مراقبة التجارة بشكل أفضل، حتى إذا توقفت 
التحركات نحو اإلصالحات الشاملة أو التقدم بوتيرة بطيئة.

من أجل الوصول إلى اإلقرار بأن اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض بحاجة 

إلى التحديث، يجب أن تخضع االتفاقية لمراجعة شاملة. 
هذا أمر ممكن، ويمكن تقديم طلب إجراء مراجعة شاملة 

إلى مؤتمر األطراف القادم في كوستاريكا في عام 2022 
طالما أن هناك طرف واحد أو عدة أطراف تقدم طلبًا لهذا 
الغرض وتوفر التمويل. ولن تدعم األمانة العامة أي طلب 

يتطلب أمواالً كبيرة للتنفيذ بدون مصدر تمويل كاٍف )يمكن 
أن يكون حكومات أو مؤسسات(. من المرجح أن إجراء 

مراجعة شاملة لفعالية اإلطار التنظيمي الحالي التفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض سيكلف في حدود 500000 دوالر أمريكي.

ولكي تضع مثل هذه المراجعة األساس لتعديل شامل 
التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض بما يتماشى مع ما تم تقديمه في هذه 
الوثيقة، يجب أن تشمل الشروط المرجعية للمراجعة اإلطار 

التنظيمي الكامل والنقص الحالي في التمويل لالمتثال 
والمراقبة واإلنفاذ. وهذا يعني تقييم ما تفعله األطراف على 

المستوى الوطني أيًضا، وليس فقط فحص عمل اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض وعملياتها ولجانها واألمانة العامة. كانت آخر 

مراجعة التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض في عام 1994 وكانت شروطها 
محدودة للغاية بحيث ال تؤدي إلى أي إصالحات مفيدة في 

أعقاب ذلك. حتى أن العديد من التوصيات )المفيدة( التي تم 
تقديمها لم يتم تنفيذها ألن سؤال "من أين تأتي األموال؟" لم 

يكن مطروًحا أبًدا على الطاولة.

لكي تبدأ مثل هذه المراجعة في مؤتمر األطراف التاسع 

 ما بعد مؤتمر األطراف التاسع عشر

النطاق، وال يتعلق األمر فقط باألوبئة التي تجاوزت الحدود 
إلى البشر. لقد تسببت إنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير 

األفريقية في القضاء على أعداد كبيرة من الحيوانات 
وفي استمرار تفشي األمراض الجديدة. ومع زيادة كل 

هذه األحداث السلبية، تصبح الحماية غير قابلة للتطبيق، 
والحكومات في مأزق )إنها في مأزق بالفعل في معظم هذه 

األحداث(.

لذلك من الواضح أن زخم التغيير يتجه نحو االنتباه أخيًرا 
إلى اآلثار السلبية لالستمرار في تدمير الطبيعة بال هوادة 

والسعي لتحقيق النمو االقتصادي. ونحن لم نصل إلى نقطة 
ل بعد، لكن األيديولوجيات تموت في البداية ببطء شديد  التحوُّ

ثم تنتهي في لحظة. لقد بدأ الموت البطيء لأليديولوجيا 
الحالية منذ األزمة المالية العالمية في عام 2008. وال 

يمكننا معرفة متى سيتحول هذا الموت البطيء إلى نهاية 
سريعة، لكنه قد يحدث قريبًا.  

الفكرة الثانية في تاريخ التغييرات في األيديولوجيات هي 
أنه عندما يأتي الموت النهائي، فإن األفكار الجديدة التي يتم 

تبنيها هي تلك التي "كانت حاضرة" )وتتناسب مع اتجاه 
التغيير(. من هذا المنظور، يجب التفكير في المقترحات 

المقدمة هنا والتحدث عنها اآلن. وإذا كانت فرصة التغيير 
الجذري مطروحة في النهاية على الطاولة، فإن معظم 
الجهات الفاعلة على دراية ببديل قابل للتطبيق، ويمكن 

إجراء التبني والتنفيذ بسرعة كبيرة.
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للعقوبات من قبل األمانة  التي تخضع  باالنقراض والبلدان 
العامة.

أن ال توفر آلية اإلدراج الحالية حماية كافية لألنواع 
المهددة باالنقراض أمر بديهي بسبب عدم استعادة تلك 

اتفاقية االتجار  البرية. وطالما استمرت  األنواع في 
المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي 

الطبيعة والمنظمات  لحماية  الدولي  االتحاد  باالنقراض و 
األخرى  الحكومية  والمنظمات غير  الدولية  الحكومية 

في إحصاء األنواع المحتجزة في األسر، فإن أي 
المهددة  البرية  الحياة  محاولة لرسم صورة مناسبة لحالة 

الحكومي  المنبر  تقرير  باالنقراض ستكون خادعة. أوضح 
الدولي لعام 2019 أن حالة التنوع البيولوجي مريعة 

وتزداد سوًءا بسرعة. وقد أوضح تقرير المنبر الحكومي 
الدولي لعام 2019 أن حالة التنوع البيولوجي مريعة 

وتزداد سوًءا بوتيرة متسارعة. وبالتالي فإن أي ادعاء 
بأن إجراءات الحماية التي توفرها اتفاقية االتجار الدولي 

باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
هي إجراءات "ناجحة" ال تعدو كونها مجرد أمنيات.

ستقوم مجموعات المراجعة ومجموعات العمل بتقديم 
تقارير إلى اجتماعات اللجنة الدائمة في الفترة التي تسبق 

مؤتمر األطراف العشرين. واستناًدا إلى هذه التقارير، 
ستتاح لألطراف الفرصة لصياغة موقفهم من اإلصالحات 
والتعديالت المقترحة ومراجعة النتائج وتقديم تقارير إلى 
مؤتمر األطراف العشرين. في أفضل األحوال، ستكون 

هناك دفعة قوية إلعادة فتح المواد إلعادة التفاوض، األمر 
الذي يتطلب تصويت أغلبية الثلثين في مؤتمر األطراف.

وإذا تم إجراء مثل هذا التصويت، فستبدأ عملية التفاوض 
على المواد الجديدة. قد يستغرق هذا سنوات عديدة، اعتماًدا 

على االختالف في المواقف التفاوضية، واالستراتيجيات 
المعتمدة من قِبل الجهات الفاعلة الرئيسية ودرجة اإلرادة 

السياسية للوصول إلى حماية أفضل للعالم الطبيعي.

مما ال شك فيه، في هذه المرحلة من الزمن، أن معظم 
األشخاص الذين لديهم معرفة وثيقة باتفاقية االتجار الدولي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
يعتبرون أن فرصة اإلصالح الجوهري لهذه االتفاقية 

منخفضة للغاية. وقد يشيرون إلى المواقف المتباينة لليابان 
ودول الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي بشأن العديد 

من أصوات مؤتمر األطراف التي تسعى إلى حماية أكثر 
صرامة. وقد يشيرون أيًضا إلى حقيقة أن النمو االقتصادي 
كان - وال يزال - محور التركيز الوحيد تقريبًا للحكومات 

في جميع أنحاء العالم، مع كون معظم الكالم عن حماية 
الطبيعة هو مجرد كالم. قد يشيرون كذلك إلى أنه لم 

تكن هناك رغبة في تعديل اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض، وال توجد 
مراجعة حديثة، وهناك فقط تقدم ضئيل للغاية في مجاالت 

أخرى لحماية التنوع البيولوجي، مثل إطار عمل التنوع 
البيولوجي العالمي التفاقية التنوع البيولوجي لما بعد عام 

2020 والمفاوضات بشأن اتفاقية جديدة لألمم المتحدة بشأن 
أعالي البحار.

إن النظر إلى الوضع من هذا المنظور مفيد بالتأكيد، ولكنه 
أيًضا نظرة إلى الوراء فقط. فهذا الوضع لكل من الحضارة 
البشرية والطبيعة يتغير بسرعة. وقد تجاوزنا بالفعل نقاط 

التحول الحاسمة التي سيكون لها مع مرور الوقت تأثيرات 
كبيرة على كل من الزراعة وتوافر المياه العذبة. فاالحترار 
العالمي يزيد من تقلب المناخ، مما يؤدي بدوره إلى حدوث 

أحداث سلبية بصورة متكررة. كما أصبحت فرص زيادة 
تطهير األراضي أو صيد األسماك دون التسبب في انهيار 

كارثي محدودة أكثر فأكثر. واألوبئة مستمرة وواسعة 
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عشر في عام 2022، هناك حاجة إلى دعم من ثلثي 
األطراف التي لها حقوق التصويت، والتي عادة ما تكون 

حوالي 100 صوت. من الناحية العملية، سيكون الدعم 
من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والصين أمًرا بالغ 

األهمية وكذلك الدعم من معظم الدول األفريقية.

بالتوازي مع التكليف بإجراء مراجعة شاملة التفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض، يجب أن يدعو تقديم الطلبات إلى مؤتمر 
األطراف التاسع عشر أيًضا إلى إنشاء مجموعة عمل تدرس 

المبادئ األساسية للمقترحات المقدمة هنا - االنتقال إلى 
نموذج القائمة البيضاء والطلبات المشتركة واستخدام الرسوم 
التي تدفعها الشركات لتمويل جميع أنشطة الهيئات المركزية 
والهيئات الوطنية. سيتطلب فريق العمل أيًضا تموياًل ليكون 
قادًرا على جلب مستشارين وإجراء ورش عمل مع خبراء 

من وكالة األدوية األوروبية والوكالة األوروبية للمواد 
الكيميائية والهيئات التنظيمية األخرى التي تستخدم حاليًا 

نموذج القائمة البيضاء.

ولتسريع التقدم، سيكون من المستحسن أيًضا إنشاء مجموعة 
عمل ثانية في مؤتمر األطراف التاسع عشر والتي ستقود 

إنشاء سجل الشركات، كما هو موضح في القسم التاسع 
- ترتيبات االنتقال. ستدرس وتقترح نموذًجا لوضع سجل 
الشركات من قِبل مؤتمر األطراف العشرين، بغض النظر 
عن نتائج كل من المراجعة ومجموعة العمل األخرى. إن 

وجود سجل شركات شامل مع اإلبالغ عن األنواع التي 
يتم االتجار بها والمنتجات المشتقة والكميات سيقطع شوًطا 

طويالً نحو مراقبة التجارة بشكل أفضل، حتى إذا توقفت 
التحركات نحو اإلصالحات الشاملة أو التقدم بوتيرة بطيئة.

من أجل الوصول إلى اإلقرار بأن اتفاقية االتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض بحاجة 

إلى التحديث، يجب أن تخضع االتفاقية لمراجعة شاملة. 
هذا أمر ممكن، ويمكن تقديم طلب إجراء مراجعة شاملة 

إلى مؤتمر األطراف القادم في كوستاريكا في عام 2022 
طالما أن هناك طرف واحد أو عدة أطراف تقدم طلبًا لهذا 
الغرض وتوفر التمويل. ولن تدعم األمانة العامة أي طلب 

يتطلب أمواالً كبيرة للتنفيذ بدون مصدر تمويل كاٍف )يمكن 
أن يكون حكومات أو مؤسسات(. من المرجح أن إجراء 

مراجعة شاملة لفعالية اإلطار التنظيمي الحالي التفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

باالنقراض سيكلف في حدود 500000 دوالر أمريكي.

ولكي تضع مثل هذه المراجعة األساس لتعديل شامل 
التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض بما يتماشى مع ما تم تقديمه في هذه 
الوثيقة، يجب أن تشمل الشروط المرجعية للمراجعة اإلطار 

التنظيمي الكامل والنقص الحالي في التمويل لالمتثال 
والمراقبة واإلنفاذ. وهذا يعني تقييم ما تفعله األطراف على 

المستوى الوطني أيًضا، وليس فقط فحص عمل اتفاقية 
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
باالنقراض وعملياتها ولجانها واألمانة العامة. كانت آخر 

مراجعة التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
البرية المهددة باالنقراض في عام 1994 وكانت شروطها 
محدودة للغاية بحيث ال تؤدي إلى أي إصالحات مفيدة في 

أعقاب ذلك. حتى أن العديد من التوصيات )المفيدة( التي تم 
تقديمها لم يتم تنفيذها ألن سؤال "من أين تأتي األموال؟" لم 

يكن مطروًحا أبًدا على الطاولة.

لكي تبدأ مثل هذه المراجعة في مؤتمر األطراف التاسع 

 ما بعد مؤتمر األطراف التاسع عشر

النطاق، وال يتعلق األمر فقط باألوبئة التي تجاوزت الحدود 
إلى البشر. لقد تسببت إنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير 

األفريقية في القضاء على أعداد كبيرة من الحيوانات 
وفي استمرار تفشي األمراض الجديدة. ومع زيادة كل 

هذه األحداث السلبية، تصبح الحماية غير قابلة للتطبيق، 
والحكومات في مأزق )إنها في مأزق بالفعل في معظم هذه 

األحداث(.

لذلك من الواضح أن زخم التغيير يتجه نحو االنتباه أخيًرا 
إلى اآلثار السلبية لالستمرار في تدمير الطبيعة بال هوادة 

والسعي لتحقيق النمو االقتصادي. ونحن لم نصل إلى نقطة 
ل بعد، لكن األيديولوجيات تموت في البداية ببطء شديد  التحوُّ

ثم تنتهي في لحظة. لقد بدأ الموت البطيء لأليديولوجيا 
الحالية منذ األزمة المالية العالمية في عام 2008. وال 

يمكننا معرفة متى سيتحول هذا الموت البطيء إلى نهاية 
سريعة، لكنه قد يحدث قريبًا.  

الفكرة الثانية في تاريخ التغييرات في األيديولوجيات هي 
أنه عندما يأتي الموت النهائي، فإن األفكار الجديدة التي يتم 

تبنيها هي تلك التي "كانت حاضرة" )وتتناسب مع اتجاه 
التغيير(. من هذا المنظور، يجب التفكير في المقترحات 

المقدمة هنا والتحدث عنها اآلن. وإذا كانت فرصة التغيير 
الجذري مطروحة في النهاية على الطاولة، فإن معظم 
الجهات الفاعلة على دراية ببديل قابل للتطبيق، ويمكن 

إجراء التبني والتنفيذ بسرعة كبيرة.
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