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التحليل:
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يدعو مقرتح القرار املتعلق مبكافحة جرمية التجارة اإللكرتونية بالحياة 

الربية إىل: 1( املشاركة يف مناذج أفضل املامرسات عند استخدام املواقع 

اإللكرتونية وبروتوكوالت التطبيق، 2( مشاركة التحديثات الحاصلة عىل 

الترشيعات الوطنية 3( زيادة التفاعل والتعاون مع رشكات األنرتنت.

هذا القرار مبني عىل قرارات سابقة إلتفاقية الـ CITES رقم 15.57 

قبل  من  اتخاذها  ميكن  التي  اإلجراءات  بتحديد  وذلك   15.58 ورقم 

غري  التجارة  مشكلة  ملعالجة  األطراف  والدول   CITES الــ  سكرتارية 

القانونية عرب األنرتنت بأنواع امللحقني األول والثاين من اإلتفاقية.  

تشري التحقيقات والبحوث املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية )عرب األنرتنت(

والتي أجرتها املنظامت غري الحكومية إىل أن كل أنواع امللحقني األول 

عرضة  مشتقاتها( هي  أو  أجزاءها  أو  الحية  الحيوانات  )سواًء  والثاين 

للبيع عرب األنرتنت عىل مستوى العامل. والبد من اإلشارة إىل أن بعض 

من هذه التجارة ميكن أن تكون قانونية، كام َسلَّطَْت أغلب عمليات 

استُْخِدم  األنرتنت  أن  الضوء عىل  واملحاكامت  واملصادرات  اإلعتقاالت 

كوسيلة للتجارة غري القانونية.

كام تم تحديد العديد من الشبكات املنظمة للتجارة غري القانونية عرب 

األنرتنت،  كام تم التأكد من أن هناك مواقع الكرتونية مؤقتة كان لها 

دور يف الربط بني الطلب عىل السلع وبني قتل أو أرس حيوانات الحياة 

الربية املهددة باإلنقراض. 

ومع ذلك فإن توفر  املزيد من التحقيقات من جانب املعنيني بالتنفيذ 

وتوفر قاعدة بيانات مركزية للمالحقات القضائية، يعترب أمراً رضورياً 

للتحقق بشكل أفضل من سبب وتأثري وتحديد كَْم التجارة اإللكرتونية  

التي قد تكون دافعاً للصيد غري املرشوع عىل أرض الواقع.

دالئل عن تجارة الحياة الربية عرب مواقع األنرتنت 
.............................................................................................. 

مرشوع األنرتبول )WEB )2013: وهي أول عملية إنفاذ عاملية ملعرفة 

أوروبا. فقد وثقِّت هذه  العاج عرب األنرتنت يف  مجال وطبيعة تجارة 

قيمتها  تعادل  العاج  من  متنوعة  سلع  لبيع  إعالناً   )660( العملية 

1.450.000 يورو تقريباً، وكان ذلك خالل فرتة اسبوعني فقط ويف 61 

موقع الكرتوين يف تسع دول أوروبية.

أن هناك  األُخرى  القضائية  التنفيذ واملحاكامت  أظهرت عمليات  وقد 

الكثري من التجار الذين يستخدمون شبكات األنرتنت لتسهيل التجارة 

العمليات  هذه  ومن ضمن  باإلنقراض  املهددة  باألنواع  القانونية  غري 

مكافحة جرمية التجارة اإللكرتونية  بالحياة الربية



التي جرت عام  الدويل  القانون  إنفاذ  الهادفة إىل   ،Cobra III عملية 

2015 بهدف مكافحة جرمية الحياة الربية وجلب املجرمني املتورطني 

إىل العدالة.

سلطت الكثري من التقارير الحديثة الضوء عىل حجم وطبيعة التجارة 

 )IFAW( األيفو  تقرير  كان  بينها  ومن  الربية  بالحياة  اإللكرتونية 

“مطلوب حياً أو ميتاً”: الذي َعرََض التجارة اإللكرتونية بالحياة الربية يف 

عام 2014، فقد تبني أن 33006 حيواناً مهدداً باإلنقراض قد تم عرضها 

رت قيمتها بـ 10.7 مليون دوالر.   للبيع خالل 6 أسابيع، قُدِّ

وقد تقىص التقرير 280 موقعاً الكرتونياً للبيع يف 16 دولة. حيث كان 

العاج والزواحف والطيور هي األكرث عرضاً للتجارة،  وقد كانت إعالنات 

الحيوانات الحية متساوية مع إعالنات األجزاء واملشتقات. وقد قادت 

النتائج إىل رفع 1192 ملفاً قضائياً )%13 من اإلعالنات( إىل الجهات 

القضائية ملزيد من التحقيقات.

عن   TRAFFIC’s 2016 تحقيقات  هي  املهمة  األُخرى  والنتيجة 

مجموعات الفيس بوك يف شبه جزيرة ماليزيا والذي غطت فرتة خمسة 

أشهر، حيث سجلت حوايل 300 حيوان حي بري يباع كحيوانات رفقة، 

ترتاوح من دببة الشمس )دب العسل( وقرود الجيبون إىل كالب املاء 

.)Bearcat( إىل الدب القط )القضاعة(

تطورات ايجابية
.............................................................................................. 

لقد أنجزت بعض الدول )وهناك دول مازالت يف الطريق إىل( تحديث 

لجعل مواجهة الجرائم  ترشيعاتها املحلية الجديدة املصممة خصيصاً 

اإللكرتونية الحياة الربية أكرث سهولة وذلك من قبل السلطات التنفيذية. 

فمثال غريت الصني وجمهورية التشيك ترشيعاتها، بينام وضعت اململكة 

السلطات  تَُكثف  كام  ترشيعاتها.  لتحديث  خطة  وفرنسا  املتحدة 

خالل  من  ومعرفتها  قدراتها  بزيادة  جهودها  الدول  لبعض  التنفيذية 

وعمليات  التحقيقات  اتخذت  وقد  اإلضايف.  والتدريبي  املادي  الدعم 

التطبيق الدولية مكانها الصحيح، لكن مايزال هناك رضورة ملزيد من 

إجراءات التطبيق إذا كان هناك رغبة يف إنقاص التجارة غري القانونية. 

وسائل  ومواقع  اإللكرتونية  اإلعتيادية  التجارة  مواقع  من  العديد  قام 

مل  مواقعها  أن  من  للتأكد  جهودها  بتكثيف  اإلجتامعي  التواصل 

)الفطرية(.  الربية  بالحياة  القانونية  غري  التجارة  تسهيل  يف  تستخدم 

ويتضمن ذلك وضع سياسات قوية ملنع التجارة غري القانونية بالحياة 

الربية )الفطرية( عرب مواقعها، مثالً حذف اإلعالنات ويف بعض الحاالت 

حجب املستخدمون الذين يخرتقون هذه السياسات، وكذلك التعاون 

مع الوكاالت التنفيذية لتضييق الخناق عىل تجار محددين. 

الخدمات  تزويد  مجال  )الرائدة يف    Tencent ذلك  األمثلة عىل  أحد 

 ،QQ و ,WEChat  اإللكرتونية يف الصني(، وصاحب مواقع

والتي أطلقت مبادرة “ تينسنت من أجل كوكب األرض”، هذه املبادرة 

التي دفعت تينسنت إىل إغالق مجموعة من حسابات وسائل التواصل 

اإلجتامعي والتي ثَبَُت مشاركتها يف أنشطة تجارية غري قانونية بالحياة 

الربية عرب األنرتنت.
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