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 ألفريقي عن الحيوانات والنباتات البرية األفريقيةتقرير مفوضية االتحاد ا
 البرية حياءوالتجارة غير القانونية في األ

 :مقدمة
 مثالً  ،الحيوانات والنباتات البريةىائمة فيما يخص موارد كبيرة بأفريقيا بينما تتمتع  .1

 وُيعتبر االتجار% من أنواع النباتات. 22ات العالم وي% من أنواع ثدي25 فييا توجد
الحيوانات والنباتات البرية في أفريقيا مشكمة اجتماعية واقتصادية مشروع بير الغ

دارة النظم  وبيئية خطيرة تيدد السمم واألمن، والتنمية االقتصادية المحتممة وا 
 الخيارات المستقبمية الستخدام الموارد. من اإليكولوجية، وتقمل

البرية بأنيا رابع أكبر تجارة غير ألحياء باتجار غير القانوني العالميًا، ُيعترف با .2
البشر باالتجار و ، مشروعةالعقاقير غير ال تجارة مباشرة ىاتتمو في العالم مشروعة 

أزمة الصيد غير المشروع الحالية التي تؤثر عمى ت أفريقيا نشغاالواألسمحة. ومن ا
والقرون  العاجب أسواق آسيا ، ووحيد القرن وغيرىا من الحيوانات البرية إلمدادةالفيم

واع أخرى كثيرة من األحياء والمنتجات الحيوانية األخرى. عالوة عمى ذلك، تتأثر أن
 أيضًا، بما في ذلك أنواع القردة العميا، الطيور، األسماك واألخشاب. ةالبري

لممؤتمر األفريقي حول التنوع البيولوجي والحد من الفقر في  1دعا إعالن ليبرفيل .3
إلى اعتماد تدابير مناسبة عمى  2010سبتمبر  17إلى  13أفريقيا، والمنعقد من 

الصعيدين الثنائي والمتعدد األطراف لمكافحة الجريمة العابرة لمحدود، بما في ذلك 
 1994 لعام من خالل تشجيع البمدان األفريقية عمى االنضمام إلى اتفاقية لوساكا

الحيوانات مشروع بلغير ا االتجارنحو والموجية  ةالتعاوني التطبيقبشأن عمميات 
 والنباتات البرية.
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يدعو إعالن مراكش الذي اعتمده مديرو مجموعة البنك األفريقي لمتنمية في عام  .4
نقاط، إلى مكافحة تيريب األنواع الميددة باالنقراض  10وخطة عممو ذا الـ  2013

 من الحيوانات البرية.

األحياء البرية ب شروع غير الم تجاراالمع ذلك، كانت ىناك زيادة سريعة في معدل  .5
الثقافي، مع  ياالحيوانات والنباتات التي تحرم األمم من رأسماليا الطبيعي وتراثو 

يكولوجية واجتماعية خطيرة مما يقوض التنمية  عواقب سياسية وأمنية واقتصادية وا 
 االقتصادية المستدامة.

ة في أفريقيا، تم إعداد اعترافا بالقيمة االقتصادية واالجتماعية والبيئية لألحياء البري .6
لحيوانات والنباتات البرية ر المشروع بايغالتجار لىذا التقرير لبحث الحالة الراىنة 
حفظ البيئة والتجارة المستدامة وحفظ األحياء  بشأنفي أفريقيا وكذلك اقتراح توصيات 

 البرية األفريقية.

 برية في أفريقيالحيوانات والنباتات الاب ةمشروعغير ال االتجارأواًل: حالة 

تعرف األنشطة التي تشمل تيريب األنواع، واالحتطاب غير المشروع وتيريب  .7
غير  االتجارا يمي حالة . وفيمجرائم بيئيةعمى الصعيد الدولي بأنيا األخشاب 

 لحيوانات والنباتات البرية في أفريقيا.اب مشروعال

 والعاج ةالفيل

مستويات غير مسبوقة في قد الماضي عمى مدى العبمغ الصيد غير المشروع لمفيل  .8
السمم واألمن تتطمب جيودًا  عمى أنحاء القارة األفريقية مع آثار اقتصادية وبيئية وآثار

دة حومات الوطنية. وعمى الرغم من أن جماعية وفردية من المؤسسات الدولية والحك
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نسب أن ال نزعة ىىإن الفمن بمد إلى آخر ختمفان ي ووشكم ىذا النشاط الجنائي
 .بشأنيا إجراءات عاجمة اتخاذ مفزعة وثمة حاجة إلى

في القارة.  ةالمعروف ة%( من الفيم55الجنوب األفريقي أكثر من نصف )ضم ي .9
وسط أفريقيا حوالي كما يضم %( 28شرق أفريقيا أقل بقميل من الثمث ) ضميو 

في  ةالمعروف ة% من الفيم2%(. وفي غرب أفريقيا، توجد أقل من 16السدس )
 لقارة.ا

أكثر من نصف جميع توجد و  في أنحاء أفريقيا، دقيقة 15يقتل فيل واحد كل  .10
المعدل الحالي من الصيد غير حسب و . مشروعةميتة أو مقتولة بطريقة غير  ةالفيم

أفريقيا خالل السنوات في المشروع، فإن الفيمة األفريقية سوف تختفي من أجزاء كثيرة 
 العشر المقبمة.

ىي الصين. عالوة عمى ذلك، عاج بالغير المشروع  التجاراإن سوق غالبية  .11
من سوق حظ األوفر والبمدان األفريقية ذات ال ؛أسواق العاج المحميةتزدىر أيضًا 

العاج المحمية ىي: جميورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، موزمبيق، نيجيريا، 
 جنوب أفريقيا وزيمبابوي.

 وحيد القرن والقرون

 20.000وحيد القرن البيض والسود في أفريقيا ىو حوالي  تعدادي إجمالإن  .12
% في 7.000عمى التوالي. ازداد الصيد غير المشروع لوحيد القرن بنسبة  5.000و

وحيد قرن تم صيدىا  1.000، بحوالي 2013 - 2007جنوب أفريقيا في الفترة 
 اً عتبر موطنتالتي وحده في جنوب أفريقيا،  2013بطريقة غير مشروعة في عام 

 % من وحيد القرن في أفريقيا.80كثر من أل
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كيموجرام، تعتبر أسعار موالر أمريكي لد 65.000مع قيمة السوق البالغة  .13
قرون وحيد القرن حاليًا أعمى من الذىب. وسوق معظم قرون وحيد القرن التي يتم 

 .فيتنامىي التجار بيا ا

 القردة العليا

د لمبقاء الطويل األمد تيدي بركأدة العميا لقر باغير المشروع يعد االتجار  .14
 21طبيعي في بشكل توجد القردة العميا و الغوريال والبونوبوس في أفريقيا. و  لمشمبانزي

فقدت أربعة بمدان قد جميعيا بأنيا "ميددة باالنقراض" و يصنف بمدًا أفريقيا، ولكن 
واخر القرن العشرين. )جامبيا، بوركينا فاسو، بنين وتوجو( جميع قردتيا العميا في أ

من الغوريال الجبالية فقط في أوغندا، رواندا وجميورية الكونغو  840توجد 
نيجيريا قمياًل يبمغ -لمكاميرونكروس ريفر قد يكون عدد غوريالت الديمقراطية، و 

250. 

من الحيوانات الحية الرضيعة عمى القردة العميا بغير المشروع  االتجارتركز ي .15
قتل قردة كثيرة لتأمين رضيع واحد لمتجارة تُ و . ةضو عر مدائق القردة الألزياء أو حأجل ا

ن يواثن  عشرًا، ير من الشمبانزي أو البونوبوس يبمغبموت عدد كويغير المشروعة. 
يئة من الغورياًل مقابل كل رضيع حي تتم المتاجرة بو. ويقدر برنامج األمم المتحدة لمب

 غابات أفريقيا كل عام. فقد منتُ من القردة العميًا  2.500أن 

يمكن أن يكون لمقردة العميا أثر رئيسي عمى اقتصاد األمم من خالل مشاريع  .16
، تمقت رواندا هوحد 2012طريقة مستدامة. ففي عام السياحة التي تتم إدارتيا ب

فقط. وفي أوغندا يقدر أن زائرًا لسير الغوريال مسافات طويمة عمى األقدام  28.483
 مميون دوالر أمريكي في السنة لالقتصاد الوطني. 1ة تكسب كل غوريال جبالي
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 مصائد األسماك

% من الصيد في العالم. إن تكاليف 20يشكل صيد القراصنة ما يقدر بنسبة  .17
ة، بحيث تقدر قيمة منتجات صيد القراصنة بما يتراوح ما بين ئمصيد القراصنة ىا

 مميار دوالر أمريكي سنويًا.  2335و  10

المنافسة، قييد تالبحرية،  ئلمرتبطة بتدمير الموامصائد األسماك ظمت جريمة  .18
فقد ويالعقاقير غير المشروعة. بغسيل األموال والغش، االتجار بالبشر، واالتجار 

ي ذوال مصائد األسماك في العالمإقميم في كأحد أغنى  ي يعترف بوذغرب أفريقيا، ال
مميار دوالر  135، القّشر، الساردين، المكاريل والجمبري، ما يقدر بـ زخر بالنياشي

أمريكي من األسماك كل عام جراء القوارب التي تصطاد في المناطق المحمية أو 
 دون معدات أو تراخيص مناسبة.

 األخشاب

% من 17مميون ىكتار، مما يشكل  675يقدر غطاء غابات أفريقيا بـ  .19
مميون  334ُفقد حوالي قد و مالي المساحة األرضية. % من إج23غابات العالم و

 .2010 - 2000من فترة ال في ىكتار

إلى تدىور الغابات، ويكمف الحكومات  مشروعاالحتطاب غير اليؤدي  .20
واألسوأ من  ،الفساد ويمّول النزاع المسمح كذلك إلى تفشي يؤدمميارات الدوالرات، وي

عيق التنمية المستدامة في بعض أفقر يقوض سبل العيش المحمية. ويأنو ذلك كمو 
ل من خال عالمياً  مميار يورو 100إلى  30البمدان في العالم. ويتم فقدان ما يقدر بـ 

 .كل عام مشروعاالحتطاب غير ال
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في أفريقيا، ولكنيا عالية في بعض  مشروعاين معدالت االحتطاب غير التتب .21
% في الجابون 70ويا االستوائية لمكاميرون وغينبالنسبة % 50ثاًل موتبمغ الحاالت، 

كبيرة بين المستوردات المبمغ عنيا ال تزال ىناك تباينات  و% في ليبيريا. غير أن80و
من أفريقيا. ففي أوغندا،  ةمقابل الصادرات المبمغ عنيا من األخشاب في أنحاء كثير 

نسبة المنقوصة عمى األخشاب المستوردة ب تُقدر الرسوم الجمركية والضرائب مثاًل،
% من األخشاب المحصودة غير 70 فإن، وفي الجابون 2011% في عام 50

 قانونية.

 لحيوانات والنباتات البرية في أفريقياامشروع بغير الاالتجار ثانيًا: آثار 

داخمية بما في ذلك مساىماتيا اإليكولوجية، الجينية،  اً ألحياء البرية قيملإن  .22
تعميمية، الثقافية، الترفييية والجمالية في التنمية االجتماعية، االقتصادية، العممية، ال

في السمع من قبيل  مشروعةالتجارة غير ال مثلالمستدامة والرفاىية البشرية. وت
األحياء البرية واألخشاب في أفريقيا مشكمة اقتصادية وبيئية خطيرة يمكن أن تعطل  

سبب ة بيئيا، وتكل االقتصادات والنظم اإليكولوجية، وتقوض األنشطة المستدام
 الخيارات المستقبمية الستخدام الموارد. من م االستقرار واألمن، وتقملاعدان

باإلضافة إلى العواقب البيئية الوخيمة، فإن ىذه األشكال من النشاط غير  .23
الفساد والجريمة المالية، وفقدان نطوي عمى محدود يمكن أن يلبر اعالالقانوني 

خرى من ية مع أشكال أزاو األفريقية، والتجارة الملمحكومات  يبيةيرادات الضر اإل
من حرس  1.000 ُقتلالسوق القانونية. عالوة عمى ذلك،  قييداألنشطة الجنائية،  وت

وكالء تجارة األحياء البرية غير عمى يد  عمى مدى العقد الماضي،، الحدائق
 .مشروعةال
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مميار  20إلى  15جريمة األحياء البرية وحدىا عمى الصعيد العالمي بـ تقدر  .24
وغير المبمغ عنو وغير  مشروعدوالر أمريكي سنويًا. ويشكل صيد األسماك غير ال

بالمائة  15مميون طن في السنة، وىو ما يعادل  26و  11المنظم ما يتراوح ما بين 
من قبل مجموعات الجريمة  مشروعةوتقدر تجارة األخشاب غير المن صيد العالم. 

مميار دوالر أمريكي. )إن قيمة المساعدة  100و  30المنظمة بما يترواح بين 
مميار دوالر أمريكي في السنة. ويقدر تيريب  120اإلنمائية الرسمية العالمية ىي 

 033 يبمغمميار دوالر أمريكي في السنة كما أن تيريب الماس  12النفط بحوالي 
 مميار دوالر أمريكي في السنة(.

مين، ولكن ادات واسعة لممجرمين المنظّ يمكن أن تجمب الجريمة البيئية إير  .25
غير المشروعة والسرية، فإنيا عمومًا اقتصاد نقدي ومن ثم تتفادى  اطبيعتينظرًا ل
اإلنتربول ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  المصرفية التقميدية. أقرّ  النظم  

خالل ، والجريمة بزيادة مشاركة المجموعات المتمردة في جريمة األحياء البرية
أال القوات المتمردة  سمعة في أفريقيا  أسوأ تورطوتتزايد األدلة بالسنوات الماضية 

 جيش الرب لممقاومة، والشباب، والجنجويد في دارفور. وىى

 :خاتمةال

جراءات ىامة مختمفة تتخذىا بالفعل الحكومات  .26 ىناك مبادرات وجيود وا 
بما في ذلك مجمس األمن  2لمتحدةاألفريقية، المؤسسات األفريقية، منظومة األمم ا

األحياء البرية واألنشطة الجنائية بغير المشروع  االتجاروالجمعية العامة لمكافحة 
أن اآلثار االقتصادية والسياسية واالجتماعية  يجدر بالمالحظة وبيد أن. ذات الصمة

                                                           
مكتب األمم المتحذة المعىي ببلمخذراث والجريمت؛ اإلوتربىل؛ مىظمت الجمبرك العبلميت؛ البىل الذولي؛ واالتفبقيت بشأن   2

التجبرة الذوليت في األوىاع المهذدة ببالوقراض مه الحيىاوبث والىببببث البريت؛ االتحبد الذولي لمكبفحت الجريمت المتعلقت 

يت؛ لجىت األمم المتحذة المعىيت بمىغ الجريمت والعذالت الجىبئيت؛ اتفبقيت األمم المتحذة ضذ الجريمت المىظمت ببألحيبء البر

لحذود؛ اتفبقيت األمم المتحذة لمكبفحت الفسبد؛ بروبمج األمم المتحذة للبيئت، بروبمج األمم المتحذة اإلومبئي؛ البىل ل ةبربعال

 آلسيىي؛ االتحبد الذولي لحفظ الطبيعت والشبكبث اإلقليميت إلوفبر األحيبء البريت.األفريقي للتىميت؛ مصرف التىميت ا
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 من خالل ال يمكن معالجتيا بفعالية إال مشروعةارة األحياء البرية غير الوالبيئية لتج
مدادىا في كل مكان في الع عمى طمبالالقضاء عمى  الم المنتجات غير القانونية وا 

مدادىا/  مشروعةفيو. ولمعالجة مسائل طمب تجارة األحياء البرية غير ال ظيري وا 
 التوصيات الواردة أدناه: في رالنظيا، يمكن ابجار غير المشروع االت

األمم ُنيج عدم التسامح إطالقًا، وتتخذ تطبق جميع  :نهج عدم التسامح إطالقاً  (أ 
شراك المجتمعات  ردع في إجراءات حاسمة وعاجمة لتعزيز القوانين والسياسات، وا 

الصمة من قبيل الفساد، ذات ومعاقبة مجرمي األحياء البرية واألنشطة الجنائية 
والمخدرات  ،غسيل األموال، الجريمة المنظمة، األسمحة النارية غير المشروعة

 إلرىاب.وا

محكومات األفريقية االلتزام بتعبئة الموارد ينبغي ل تعبئة الموارد المالية والفنية:  (ب 
تدابير النائية والمتعددة األطراف لدعم تنفيذ ثالمالية والفنية من المصادر الوطنية وال

غير المشروع  االتجارعمى الصعيدين الوطني واإلقميمي والرامية إلى مكافحة 
عبر  لتطبيقة. وتحتاج البمدان األفريقية أيضًا إلى تعزيز التعاون وااألحياء البريب

، وتقاسم االستخبارات، والمعمومات وغيرىا من الموارد الالزمة. وفي د واألقاليمالحدو 
توفير الدعم المالي في وسعو لالمجتمع الدولي كل ما  بذلىذا الصدد، ينبغي أن ي

ة التحديات اليائمة التي تشكميا التجارة غير والفني الالزم لتمكين أفريقيا من مواجي
 المشروعة في منتجات األحياء البرية.

تعزيز تنفيذ اإلجراءات الوطنية وقواعد وأنظمة  التنفيذ على الصعيد القطري: طرق (ج 
 األحياء البرية.ب مشروعغير الالتجار وتقويض التطبيق ا

التحاد األفريقي والمؤتمر مفوضية اقوم ينبغي أن ت وضع اإلطار األفريقي المشترك: (د 
استراتيجية أفريقية مشتركة إلشراك البمدان واألطراف  بوضع الوزاري األفريقي لمبيئة
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ميا ياألحياء البرية من أفريقيا وتقدبغير المشروع  االتجارفي تورطة األخرى الم
 خالل القمة المقبمة لبحثيا.

نباتات البرية أعمى الحيوانات والبعالوة عمى ذلك، تتطمب مكافحة االتجار  .27
بقيادة مفوضية  ةالحكومات األفريقي قبل قيادة سياسية ومشاركة جماعية منسقة من

بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية وسائر الييئات و االتحاد األفريقي 
في أولويات االتحاد األفريقي مع خطة إدراج ذلك الحكومية المشتركة. وينبغي 

 عممية.

- 
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