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التقرير عن المؤتمر الدولي حول االستغالل غير القانوني واالتجار غير المشروع
بالنباتات والحيوانات البرية في أفريقيا،

ب ارزافيل ،جمهورية الكونغو  03-72أبريل 7302
الجزء األول :مقدمة
الخمفية:
 -1رحب مقرر المجمس التنفيذي لالتحاد االفريقي رقم  )25( Dec.832 /EX.CLبشأن
حفظ الحيوانات والنباتات البرية في أفريقيا واالتجار غير المشروع بيا الصادر عن دورتو
العادية الخامسة والعشرين المنعقدة من  20إلى  24يونيو  2014في مالبو ،غينيا االستوائية،
من بين أمور أخرى ،بعرض جميورية الكونغو استضافة المؤتمر الدولي حول االستغالل
واالتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية في أفريقيا ،وطمب من المفوضية التعاون مع
جميورية الكونغو في استضافة المؤتمر المذكور.
-2في أعقاب ىذا المقرر ،عقد المؤتمر الدولي حول االستغالل واالتجار غير المشروع
برزافيل ،جميورية
بالحيوانات والنباتات البرية في أفريقيا من  27إلى  30أبريل  2015في ا
الكونغو ،في قصر المؤتمرات بو ازرة الشؤون الخارجية والتعاون.
الهدف من المؤتمر:
 -3تمثل اليدف الرئيسي من المؤتمر في توفير منبر لمحكومات ،والخبراء ،والشركاء اإلنمائيين
لمناقشة مشروع االستراتيجية األفريقية الموحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالحيوانات
والنباتات البرية ،وخارطة طريق وخطة عمل مع أداة لمتمويل المستدام.
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المشاركة:
 .4تحت رعاية فخامة السيد دينيس ساسو نجيسو ،رئيس جميورية الكونغو ،ورعاية

المفوضية ،شيد المؤتمر مشاركة أكثر من  233من أعضاء الوفود مع ما اليقل عن  250من
الخبراء .وتم تمثيل البمدان التالية في المؤتمر - :أفريقيا :الجزائر ،أنجوال ،بنين ،بوركينا فاسو،
بوروندي ،الكاميرون ،جميورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،الكونغو ،كوت ديفوار ،جميورية الكونغو
الديمقراطية ،الجابون ،غانا ،كينيا ،النيجر  ،رواندا ،ساوتومي وبرينسيب ،أوغندا ،السنغال،

سيراليون ،تنزانيا ،توجو ،تونس ،زامبيا وزيمبابوي ( 26بمدا) أوروبا :بمجيكا ،فرنسا ،ألمانيا،
سويسرا ،المممكة المتحدة" ،آسيا :الصين ،وأمريكا الشمالية :كندا والواليات المتحدة األمريكية.
 .5حضر المشاركون من الدول األفريقية األعضاء ،والمنظمات الدولية ،اإلقميمية واإلقميمية
الفرعية ،والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ،والبعثات الدبموماسية ووسائل اإلعالم الوطنية
والدولية ،والمجتمع العممي ،والبرلمانيون المحميون والحكومات المحمية؛ وممثمو وكاالت األمم
المتحدة بما في ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا،
برنامج األمم المتحدة لمبيئة ،منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،مكتب األمم المتحدة
لمجريمة والمخدرات ،منظمة الصحة العالمية ،البنك الدولي؛ الوكاالت والمؤسسات بما في ذلك
البنك األفريقي لمتنمية ،ومرفق البيئة العالمي ،لجنة غابات وسط أفريقيا ،اتفاقية التجارة الدولية
في األنواع الميددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية ،الجمعية العالمية لمحفاظ عمى
الطبيعة  ،االتحاد الدولي لمحفاظ عمى الطبيعة ،الصندوق العالمي لمحياة البرية  ،مؤسسة الحياة
البرية األفريقية ،والصندوق الدولي لمرفق بالحيوان ،فرقة عمل لوساكا ،برنامج تحميل السجالت
التجارية لالتجار بالحيوانات والنباتات ،خدمة الغابات في الواليات المتحدة والشركاء اإلنمائيين
بما في ذلك الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية ،وكالة التنمية الفرنسية ،الوكالة األلمانية لمتنمية
الدولية ،الوكالة السويسرية لمتنمية والتعاون ،والتعاون الصيني.
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 -6قدم الدعم المالي والموجستي لممؤتمر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،البنك األفريقي لمتنمية،
المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،البنك الدولي ،بعثة االتحاد األوروبي في الكونغو،
والسفارة الصينية في الكونغو بينما وفرت المفوضية خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية
لممؤتمر.
الجزء الثاني -المداوالت والنتائج
 -7ونظم المؤتمر في شقين )1( :اجتماع الخبراء و ( )2واالجتماع الرفيع المستوى.
 -0اجتماع الخبراء من  72إلى  72ابريل 7302
 0-0مراسم االفتتاح

-8عقد اجتماع الخبراء من  27إلى  28ابريل  2015برئاسة جميورية الكونغو .وترأس الجمسة
االفتتاحية معالي ىنري دجمبو ،وزير اقتصاد الغابات والتنمية المستدامة الذي افتتح اجتماع
الخبراء رسميا.
 7-0المسائل التنظيمية:
 -9تمت الجمسة االفتتاحية المسائل التنظيمية حيث تم تعيين البمدان التالية:
البمد

المنصب

الكونغو

الرئيس

كينيا

النائب األول لمرئيس

كوت ديفوار

النائب الثاني لمرئيس

جميورية الكونغو الديمقراطية

المقرر

جميورية جنوب أفريقيا

المقرر

الجزائر

عضو
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 -10عقدت في أعقاب المسائل التنظيمية جمسات موازية قدمت خالليا  14عرضا حول
المواضيع التالية - :السمم واألمن اإلقميمي ،واألطر القانونية والحكم ،التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،التنمية اإلقميمية والدولية .وتمت ذلك مناقشات حول مشروعى االستراتيجية
واإلعالن في الجمسة العامة.
 -7االجتماع الرفيع المستوى ( 03-72أبريل )7302
 0-7افتتاح االجتماع الرفيع المستوي
 -11افتتح االجتماع الرفيع المستوى رسميا وشرفو بالحضور فخامة السيد دنيس ساسو نجيسو،
رئيس جميورية الكونغو.

 -12فضال عن ذلك ،شيدت الجمسة االفتتاحية كممات القاىا معالي السيد ىنري جومبو ،وزير
اقتصاد الغابات والتنمية المستدامة؛ والسيدة ياسمين ورسامي ،سفيرة النوايا الحسنة؛ والسيدة
ساسكيا دي النج ،رئيسة بعثة االتحاد األوروبي لدى جميورية الكونغو ،والسيد بينوا بوسكيو
نيابة عن البنك الدولي؛ والسيد إبراىيم ثياو ،نائب المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة؛
وسعادة توموسيمي رودا بيس ،مفوضة االقتصاد الريفي والزراعة ،والسيد دانيال أونا أوندو،
دولة رئيس وزراء جميورية الجابون ،وفخامة السيد إدريس ديبي إتنو رئيس جميورية تشاد
ورئيس المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا.
 -13سمطت ىذه الكممات الضوء عمى اآلثار االقتصادية واألمنية واالجتماعية الضارة المترتبة
عمى االتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية ،ودعت االتحاد األفريقي والدول
األعضاء فيو إلى العمل معا من أجل وضع حد لذلك.
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 -14دعا فخامة رئيس جميورية الكونغو الى بذل جيود منسقة لحماية التنوع البيولوجي ألفريقيا
من أجل األجيال القادمة في حين دعت سعادة مفوضة االقتصاد الريفي والزراعة إلى إيجاد
حمول عممية محمية لمقضاء بشكل حاسم عمى الصيد الجائر واالتجار غير المشروع بالحياة
البرية.

 7-7حفل حرق العاج:
 -15عقب االفتتاح الرسمي لالجتماع الرفيع المستوى لممؤتمر ،ترأس فخامة السيد دنيس ساسو
نجيسو وفخامة إدريس ديبي إتنو ،حفل حرق خمسة أطنان من العاج و 48متر مربع من
الخشب الذي تم قطعو بطريقة غير مشروعة في عمل رمزي لمتعبير عن االلتزام بمكافحة
االستغالل غير المشروع لمحيوانات والنباتات البرية.
 -0االجتماع الوزاري:
 -16عقد االجتماع الوزاري في جمسة مغمقة واشتركت في رئاستو جميورية الكونغو ممثمة
بمعالي الوزير دجومبو ،والمفوضية ممثمة بمعالي توموسيمي رودا بيس ،مفوضة االقتصاد
الريفي والزراعة بمشاركة وزراء وممثمي وزراء البمدان التالية - :جميورية الكونغو ،الجابون،
الجزائر ،أنجوال ،بنين ،بوروندي ،الكاميرون ،كوت ديفوار ،كينيا ،النيجر ،أوغندا ،جميورية
الكونغو الديمقراطية ،جميورية أفريقيا الوسطى ،بوروندي ،رواندا ،السنغال ،زامبيا وزيمبابوي.
 -17خالل ىذه الجمسة ،ناقش الوزراء ( )1مشروع االستراتيجية األفريقية الموحدة لمكافحة
االستغالل واالتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية و( )2إعالن ب ارزافيل الذي تم
اعتماده مع بعض التعديالت.
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 0-0االستراتيجية األفريقية الموحدة بشأن مكافحة االستغالل واالتجار غير المشروع
بالحيوانات والنباتات البرية

 -18تمت صياغة االستراتيجية الموحدة لتوجيو استجابة مشتركة ومنسقة لمبمدان األفريقية من
أجل مكافحة االتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية  .وتشجع ىذه االستراتيجية
استجابة وطنية واقميمية ودولية قوية نحو الحفاظ عمى جميع الحيوانات والنباتات البرية في
أفريقيا وتكمل جميع البرامج والمبادرات واألنشطة الجارية األخرى .وتتناول االستراتيجية القضايا
المتصمة ببمدان منشأ وعبور ومقصد الحيوانات والنباتات البرية ومنتجاتيا التي يتم االتجار بيا
بشكل غير مشروع .وتيدف ،عمى وجو الخصوص ،إلى توفير إطار متفق عميو عمى نطاق
أفريقيا لتفعيل المقررات التي تم التوصل إلييا خالل مختمف المحافل الدولية وحشد الموارد
الالزمة لدعم وضمان تنفيذىا.
 -19تستند ىذه االستراتيجية إلى وتدعم اإلجراءات التي اتخذتيا الحكومات األفريقية لتنفيذ
التزاماتيا وتعيداتيا بموجب االتفاقات الدولية ،بما في ذلك اتفاقية التجارة الدولية في األنواع
الميددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية .فضال عن ذلك ،تستند إلى التعيدات المعمنة

خالل عدد من األحداث الرفيعة المستوى األخيرة التي بمغت ذروتيا في ب ارزافيل وولدت زخما
كبي ار عمى المستويات الدولية واإلقميمية والوطنية لتعزيز الجيود المبذولة لمكافحة االتجار غير
المشروع بالحياة البرية عمى نحو أكثر فعالية ،وتسميط الضوء عمى االتجار غير المشروع
بالحياة البرية وتأمين الدعم السياسي ليذه الجيود .وتمضي ىذه االستراتيجية الموحدة قدما بيذا
االلتزام السياسي في خطوة جريئة لمتضامن األفريقي من أجل مكافحة ودحر االتجار غير
المشروع بالحياة البرية.
 -20يتمثل الهدف من االستراتيجية الموحدة في منع االتجار غير المشروع بالحيوانات

والنباتات البرية في أفريقيا والحد منيا والقضاء عمييا من خالل وضع واقرار وتنفيذ إطار
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استراتيجي واسع عمى نطاق أفريقيا ،يقوم االتحاد األفريقي والدول األعضاء فيو باعتماده
وتفعيمو.
 7-0إعالن ب ارزافيل:
 -21يقر إعالن ب ارزافيل بالحاجة إلى تعزيز التشريعات الوطنية ،وضرورة التأكد من النظر
عمى نطاق أوسع إلى االتجار بالحياة البرية عمى أنو نشاط إجرامي مثل االتجار بالمخدرات؛
والحاجة إلى تعزيز المناىج اإلقميمية وإلقميمية الفرعية لمبحث ،وبناء القدرات ،وتبادل أفضل
الممارسات وأنظمة االتصاالت؛ وأىمية تعزيز سبل العيش المستدامة لممجتمعات المحمية
واشراكيا في جيود الحفظ .ويتضمن اإلعالن العناصر األساسية التالية- :
 -22يعتمد االستراتيجية األفريقية الموحدة لتوجيو استجابة أفريقيا في مجال مكافحة االتجار
غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية ،جنبا إلى جنب مع خطة عمميا وخارطة الطريق
الستجابة أفريقيا لالستغالل واالتجار غير المشروع بالحياة البرية.
 -23يطمب من مؤتمر االتحاد األفريقي (أ) تعيين سفراء في رئاسة الدولة لدفع قضية مكافحة
االتجار غير المشروع بالحياة البرية والجريمة عن طريق إشراك بمدان العبور والطمب؛ (ب) عقد
مؤتمر مشترك مع دول العبور والبمدان المستيمكة بغية االتفاق عمى اإلجراءات المشتركة
الواجب اتخاذىا لمقضاء عمى العرض والطمب ،واالتجار غير المشروع بمنتجات الحيوانات
والنباتات البرية في أفريقيا؛ (ج) حث جميع البمدان األفريقية عمى إعادة النظر في التصديق /
االنضمام إلى المواثيق القارية الحالية ،مثل اتفاق لوساكا بشأن عمميات اإلنفاذ التعاوني
الموجية إلى االتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية ،فضال عن اتفاقية مابوتو ،بغية
تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة في مجال النباتات والحيوانات البرية؛ (د) يحث جميع البمدان
األفريقية عمى مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية ،حسب الضرورة واالقتضاء ،بحيث تعامل
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الجرائم المتصمة بالحياة البرية والغابات كجرائم أصمية" ،عمى النحو المحدد في اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية ،ألغراض جرائم غسل األموال
المحمية ،ومن ثم تكون قابمة لمتنفيذ بموجب التشريع الجنائي لمعائدات المحمية.
 -24يوصي إعالن ب ارزافيل أيضا باتخاذه إجراءات منيا( :أ) أن يقدم االتحاد األفريقي إلى
الجمعية العامة لألمم المتحدة االستراتيجية األفريقية المعتمدة في ب ارزافيل إلدراجيا في
االستراتيجية العالمية لمكافحة ىذه اآلفة التي أعدتيا األمم المتحدة( ،ب) أن يدرج المنتدى
القادم لمتعاون بين الصين/أفريقيا ،وقمة أفريقيا  /الصين ،وقمة أفريقيا /اليابان ،وقمة أفريقيا /
اليند ،والقمة اإلفريقية العربية ،وقمة أفريقيا-أوروبا ،إضافة إلى القمم األخرى ذات الصمة،
مسألة جريمة الحياة البرية كبند ذي أولوية في جدول األعمال.
 -4المائدة المستديرة لمشركاء:
 -25أدار برنامج األمم المتحدة لمبيئة المائدة المستديرة التي شاركت فيو المفوضية ،والوزراء
أو ممثموىم والشركاء الماليون والفنيون بما في ذلك االتحاد األوروبي ،فرنسا ،ألمانيا ،وسويس ار؛
والمؤسسات والمنظمات بما في ذلك البنك األفريقي لمتنمية ،مؤسسة الحياة البرية األفريقية ،
االتحاد الدولي لمحفاظ عمى الطبيعة  ،اتفاق لوساكا ،برنامج تحميل السجالت التجارية لالتجار
بالحيوانات والنباتات  ،مكتب األمم المتحدة لمجريمة والمخدرات ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
الجمعية العالمية لحفظ الطبيعة ،منظمة الصحة العالمية  ،البنك الدولي والصندوق العالمي
لمطبيعة .وفرت المائدة المستديرة منب ار لممداوالت المشتركة حول خيارات تعبئة الموارد من أجل
تنفيذ االستراتيجية الموحدة وخطة عمميا مع بعض المنظمات التي تعرض تقديم الدعم الفني
والمالي لتنفيذ االستراتيجية الموحدة.
 -2الجمسة الختامية:
 -26عقدت الجمسة الختامية في  30أبريل  2015وشرفيا بالحضور سعادة السيد فيرمين
أييسا ،وزير الدولة ومدير الديوان الرئاسي لرئيس جميورية الكونغو .في ختام الجمسة ،قام وزير
البيئة في بنين بتالوة إعالن ب ارزافيل فيما قدم معالي وزير الدولة المالحظات الختامية.
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 -6المؤتمر الصحفي:
 -27بعد االختتام الرسمي لممؤتمر ،عقد مؤتمر صحفي مشترك إلعالن نتائج المؤتمر.
ووجيت األسئمة إلى معالي السيد ىنري جومبو ،وسعادة المفوضة توموسيمي رودا بيس،
والسيد

ثياو،

نائب

المدير

التنفيذي

لبرنامج

األمم

المتحدة

لمبيئة.

 -28تم تنظيم المؤتمر في شقين ،اجتماع لمخبراء أعقبو اجتماع رفيع المستوى غطى
المحاور التالية - :السمم واألمن اإلقميمي ،التنمية االجتماعية واالقتصادية ،األطر
القانونية والحكم ،والتعاون اإلقميمي والدولي .وشاركت في استضافة ىذا المؤتمر
مفوضية االتحاد األفريقي وجميورية الكونغو ،بدعم من البنك اإلفريقي لمتنمية ،وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة وشركاء معنيين آخرين.
-

AFRICAN UNION
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UNIÃO AFRICANA
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ANNEX

إعالن ب ارزافيل

SC14826
114/6/4/38

المؤتمر الدولي حول االستغالل غير القانوني وال تجار غير المشروع
بالحيوانات والنباتات البرية في أفريقيا
ب ارزافيل  03-72أبريل 7302

إعالن
نحن الحكومات،

المجتمعة في ب ارزافيل منن  27إلنى  30أبرينل  2015بمناسنبة المنؤتمر الندولي حنول االسنتغالل

غي ن ن ن ننر الق ن ن ن ننانوني واإلتج ن ن ن ننار غي ن ن ن ننر المش ن ن ن ننروع بالحيوان ن ن ن ننات والنبات ن ن ن ننات البري ن ن ن ننة ف ن ن ن نني افريقي ن ن ن ننا؛

إذ ن ن ن نذكر ب ن ن نالمقرر ) EX.CL/Dec.832 (XXVالصن ن ننادر عن ن ننن المجمن ن ننس التنفين ن ننذي لالتحن ن نناد

األفريق نني ،والمق ننرر بش ننأن الحفن ناظ عم ننى النبات ننات والحيوان ننات البري ننة ف نني أفريقي ننا واإلتج ننار غي ننر
المشروع باألنواع البرية ،المذين صد ار عن دورتو العادينة الخامسنة والعشنرين المنعقندة فني مالبنو
مننن  20إلننى

24

يونيننو  ،2014واذ نرحببب بنناقتراح جميوريننة الكونغننو استضننافة المننؤتمر

الدولي حنول اإلتجنار غينر المشنروع واالسنتغالل غينر القنانوني لمنباتنات والحيواننات البرينة فني
أفريقيننا واذ نببدعو مفوضننية االتح ناد األفريقنني لمتعنناون مننع جميوريننة الكونغننو فنني تنظننيم المننؤتمر
المذكور ؛

واذ نذكر أيضا بالمقرر ) EX.CL/Dec.832 ( XXVالصادر عنن المجمنس التنفينذي لالتحناد
األفريقنني بشننأن الحفنناظ عمننى الحيوانننات والنباتننات البريننة فنني أفريقيننا واإلتجننار غيننر القننانوني
لمحيوانات البرينة  ،الصنادر عنن دورتنو العادينة الخامسنة والعشنرين المنعقندة فني مالبنو منن 20
إلننى  24يونيننو  ،2014واذ نطمببب مننن مفوضننية االتحنناد األفريقنني ،بنندعم مننن المننؤتمر الننوزاري
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األفريقنني المعننني بالبيئننة والبنننك األفريقنني لمتنميننة ،وبرنننامج األمننم المتحنندة لمبيئننة ،ومكتننب األمننم
المتحنندة لمكافحننة المخنندرات والجريمننة واإلنتربننول ،ومجموعننة خب نراء اتفنناق لوسنناكا حننول عمميننات
اإلكن نراه المتس ننقة الت نني تس ننتيدف االتج ننار غين ننر المش ننروع بالحيوان ننات والنبات ننات البري ننة ،وأمانن ننة
المعاىنندة حننول التجننارة الدوليننة فنني أننواع الحيوانننات والنباتننات البريننة الميننددة بنناالنقراض ،وكننذلك
الشركاء المعنيين  ،وضع استراتيجية أفريقية مشتركة لمكافحنة اإلتجنار غينر المشنروع بالحيواننات
والنبات ننات البري ننة وتق ننديميا بمناس ننبة انعق نناد ال نندورة العادي ننة لممجم ننس التنفي ننذي ف نني يوني ننو 2015؛
واذ نبذكر بنالقرار  1/3الصننادر عنن منؤتمر األمنم المتحنندة حنول البيئنة خننالل دورتنو األولنى حننول
اإلتجار غير المشروع باألنواع البرية ؛

واذ نذكر أيضا بق اررات الجمعية العامنة لألمنم المتحندة وقن اررات المجمنس االقتصنادي واالجتمناعي

والثقافي ،وىي الق اررات التي دعت الدول األعضاء إلنى تكثينف مكافحتينا لإلتجنار غينر المشنروع
لمحيوانات والنباتات البرية ،بما في ذلك القرار 68 / 193الصادر عن الجمعية العامة  ،وىنو
القرار الذي دعا لمعمل المتسق منن أجنل القضناء عمنى الفسناد وتفكينك الشنبكات غينر المشنروعة
التي تنظم وتشجع االتجار باألنواع البرية؛

إذ نببذكر بننالمقرر  15 /2الصننادر عننن النندورة الخامسننة عش نرة لممننؤتمر الننوزاري األفريقنني حننول
البيئنة المنعقنند فني القنناىرة بشنأن االسننتراتيجية األفريقيننة المشنتركة لمكافحننة اإلتجنار غيننر المشننروع

بالحيوانننات والنباتننات البريننة ،وىننو المقننرر الننذي تننم االتفنناق بموجبننو عمنني أن العمميننة التنني تننم
اتباعيننا لوضننع مش ننروع االسننتراتيجية األفريقيننة المش ننتركة حننول مكافحننة اإلتج ننار غيننر المش ننروع
بالحيوان ننات والنبات ننات البري ننة ينبغ نني أن تس ننتمر ف نني إط ننار الم ننؤتمر ال نندولي ح ننول االتج ننار غي ننر
المشننروع و االسننتغالل غيننر القننانوني لمنباتننات والحيوانننات البريننة فنني أفريقيننا المقننرر عقننده فنني
ب ارزافيل ،جميورية الكونغو ،وينبغني أن تشنمل االسنتراتيجية فيمنا مشنتركا لمقضنايا الرئيسنية التني
تمت اإلشارة إلييا في المقررات؛

ونظ ار إلى أن االستغالل غير القانوني واإلتجار غير المشروع بالحيواننات والنباتنات (مصندر

الت نندىور البيئ نني وفق نندان التن ننوع البيول ننوجي) ليمن نا ت ننأثير عم ننى ظي ننور األمن نراض المعدي ننة ،واع ننادة

ظيورىنا وانتشنارىا فني األوسنناط البشنرية منن خننالل توسنع منناطق توزيننع مسنببات األمنراض مثننل
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الفيروس ننات والبكتيري ننا وناقالتي ننا/خزاناتي ننا م ننن جي ننة ،والمس نناىمة م ننن جي ننة أخ ننرى ،ف نني ت نندمير
األعشناب والمنواد البيولوجيننة ،منع تننأثير سنمبي عمننى تقندم البحننث والتطنوير فنني المنتجنات الطبيننة
فن نني أفريقين ننا وكن ننذلك فقن نندان الممكين ننة الفكرين ننة وحقن ننوق النشن ننر لممعن ننالجين التقمين ننديين األف ن نريقيين ؛

واذ نشببير إلننى إعننالن أروشننا الصننادر سنننة  2014حننول الحمايننة اإلقميميننة لمحيوانننات والنباتننات

ومكافحننة الج نرائم والمخالفننات ضنند األن نواع البريننة وضنند البيئننة  ،المعتمنند فنني أروشننا ،تنزانيننا،
وااللتزام الذي تم التعيد بو في يونيو  2012في نجاميننا فني تشناد منن قبنل وزراء لجننة غابنات
وسط أفريقيا حول تنفيذ خطة العمل لتطبيق القانون المتعمنق بناألنواع البرينة فني وسنط أفريقينا
وبروتوكننول مجموعننة تنميننة الجنننوب األفريقنني حننول الحف ناظ عمننى الحيوانننات والنباتننات وتطبيننق
القانون حول األنواع البرية ،المتفق عميو في عام 1999؛
واذ نشبببير إل ننى االلت ازم ننات ال ارس ننخة الت نني اتخ ننذت خ ننالل قمت نني  2013و  2015ح ننول الفيمن نة
األفريقينة فنني جنابوروني ،و كاسننان فنني بوتسنوانا ،وقمننة اإلليزيننو حننول السننالم واألمننن فنني أفريقيننا
المنعق نندة ف نني ب نناريس ف نني  5ديس ننمبر  ،2013و م ننؤتمر لن نندن ع ننام  2014ح ننول اإلتج ننار غي ننر
المشروع باألنواع البرية ،في لندن ،بالمممكة المتحدة  ،وفي منؤتمر كاسنان الندولي عنام 2015
حول اإلتجار غير المشروع باألنواع البرية المنعقد في كاسنان فني بوتسنوانا ،ثنم بمناسنبة انعقناد
المؤتمر الن ن ن ن ن ن ن 13لألمم المتحدة حول الجريمة ،في الدوحة ،قطر في أبريل 2015؛
واذ نحببببيط عممببببا بالبين ننان المشن ننترك الصن ننادر عن ننن االجتمن نناع السن ننابع الجمن نناعي المشن ننترك بن ننين
المفوضننية األوروبيننة ومفوضننية االتحنناد األفريقنني الصننادر فنني  22أبريننل  2015فنني بروكسننل،

بمجيك ننا ،وى ننو اإلع ننالن ال ننذي يتض ننمن  ،م ننن ب ننين الت ازم ننات أخ ننري  ،تعي نندا بالتع نناون م ننن أج ننل
مكافحة االتجار غير المشروع بناألنواع البرينة والعمنل عمنى تعزينز التشنريعات المتعمقنة باإلتجنار
بنناألنواع البريننة وتطبيقيننا  ،عننند االقتضنناء ،مننن أجننل القضنناء عمننى الفسنناد الم نرتبط باإلتجننار
بنناألنواع البريننة ،لمتغمننب عمننى العننرض و الطمننب عمننى منتجننات الحيوانننات والنباتننات البريننة غيننر
المشننروع ،ومننن أجننل تنسننيق منواقفيم حننول القضننايا التنني سنتتم مناقشننتيا خننالل مننؤتمر األطنراف
في االتفاقيات الدولية مثل االتفاقية حول التجارة الدولية لألنواع الميددة باالنقراض ؛
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واذ نشببببير إلن ننى ت ن نوافر األدوات التحميمين ننة التن نني يقن نندميا االتحن نناد الن نندولي لمكافحن ننة الج ن نرائم ضن نند
الحيوانننات والنباتننات إلننى الحكومننات الوطنيننة ،والتنني تننم وضننعيا لمسنناعدة البمنندان عمننى تعزيننز
القنندرات الوطنيننة لممؤسسننات المشنناركة فنني مكافحننة اإلتجننار غيننر المشننروع باألحينناء ومنتجننات
الحيوانات والنباتات البرية؛

واذ نعترف بمبادرات الدول األعضاء في مجمنس وزراء مجمنع فاسنو وبننين والنيجنر وتوجنو ،التني

تم اتخاذىا في إطار (بوركينا اعتماد برنامج العمل العاجل لمكافحة الصيد غير المشروع خنالل
الفترة الممتدة من  2014إلى 2019؛

واذ نعببرب عببن تقببديرنا لمنندعم الننذي قدمنو جميننع أعضنناء المجنننة الفنيننة الدوليننة والننذي سنناىم فنني
عممية تنظيم المؤتمر الدولي الحالي وصياغة االستراتيجية األفريقينة المشنتركة لمكافحنة اإلتجنار
غير المشروع بأنواع ومنتجات الحيوانات و النباتات البرية؛
نعمن ما يمي:
 .1اعتمبباد اسننتراتيجية موحنندة لمسنناعدة أفريقيننا فنني مكافحننة اإلتجننار غيننر المشننروع بنناألنواع
ومنتجننات الحيوانننات والنباتننات البريننة فنني أفريقيننا ،جنبننا إلننى جنننب مننع خطننة عمننل و
خارطة طريق لتمكين أفريقيا من مواجية ىذه اآلفة؛
 .7نوصبببي رؤس نناء دول وحكوم ننات االتح نناد األفريق نني بتعي ننين س ننفير عم نني مس ننتوي رؤس نناء
ال نندول لن نندفع قضن ننية مكافحن ننة اإلتجن ننار غين ننر القن ننانونى بن نناألنواع البرين ننة والج ن نرائم ضن نند
الحيوانات و النباتات البرية عن طريق معالجة ىذه القضايا فني أفريقينا وبالتعناون منع
بمدان العبور والطمب؛
 .0نوصبببي االتح نناد األفريق نني بن نأن يق نندم إل ننى الجمعي ننة العام ننة لألم ننم المتح نندة االس ننتراتيجية
األفريقي ننة المعتم نندة ف نني ب ارزافي ننل ،إلدراجين نا ف نني االس ننتراتيجية العالمي ننة لمكافح ننة ى ننذه
اآلفة ،والتي أعدتيا األمم المتحدة؛
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 .4نوصبببببي رؤس ن نناء دول وحكوم ن ننات االتح ن نناد اإلفريق ن نني بعق ن نند م ن ننؤتمر مش ن ننترك م ن ننع ال ن نندول
المس ننتيمكة وبم نندان العب ننور ف نني آس ننيا م ننن أج ننل االتف نناق عم ننى اتخ نناذ ت نندابير مش ننتركة
لمقض نناء عم ننى الع ننرض والطم ننب ،واإلتج ننار واالس ننتيالك غي ننر المش ننروعين لمنتج ننات
الحيوانات البرية الواردة من أفريقيا؛
 .2نقتببرح بننأن تقننوم المنتننديات المقبمننة مثننل :االتحنناد األوروبنني وأفريقيننا ،والصننين وأفريقيننا،
والياب ننان وأفريقي ننا ،وأفريقي ننا والين نند  ،و أفريقي ننا و كوري ننا الجنوبي ننة ،وأفريقي ننا وتايالن نندا،
وأفريقين ننا والوالين ننات المتحن نندة األمريكين ننة ،والتعن نناون العربن نني اإلفريقن نني  ،وكن ننذلك جمين ننع
مننؤتمرات القمننة ذات الصننمة األخننرى ي ن دراج قضننية الجننرائم والتجنناوزات ضنند األن نواع
البرية  ،بصفتيا نقطة ذات أولوية عمى جدول األعمال؛
 .6نوصببي قمننة االتحنناد األفريقنني بحننث جميننع النندول األفريقيننة عم نى النظننر فنني التصننديق /
االنض ننمام إل ننى المواثي ننق اإلقميمي ننة القائم ننة مث ننل اتف نناق لوس نناكا بش ننأن عممي ننات اإلكن نراه
المتفننق عمييننا والتنني تسننتيدف اإلتجننار غيننر المشننروع بالحيوانننات و النباتننات البريننة،
واتفاقيننة مننابوتو بينندف تعزيننز التعنناون فنني مكافحننة الج نرائم والمخالفننات المرتكبننة ضنند
األنواع البرية؛
 .2نوصي مؤتمر قمة االتحاد األفريقني بحنث جمينع الندول األفريقينة عمنى اعتمناد أو مراجعنة
تشن نريعاتيا  ،إذا ل ننزم األم ننر ،م ننن أج ننل تجن نريم الص ننيد غي ننر المش ننروع واالتج ننار غي ننر
المشننروع بنناألنواع البريننة والج نرائم ذات الصننمة ،مننع القيننام فنني نفننس الوقننت بجيننود
متسننقة فنني تنفيننذ ىننذه الق نوانين ،فضننال عننن الج نرائم والمخالفننات ذات الصننمة ،والعمننل
عم نى أن تعتبننر ىننذه المخالفننات "ج نرائم خطي نرة" وفقننا التفاقيننة األمننم المتحنندة لمكافحننة
الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية؛
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 .2نوصي الدول األفريقينة بالمشناركة رسنميا فني تعزينز الحكنم الرشنيد والشنفافية والن ازىنة فني
إدارة الحيوانات والنباتات في أفريقيا؛
 .2نوصي الحكومات األفريقية وكذلك الشركاء الفنينين والمناليين بمواصنمة دعمينم لصنياغة
االسن ننتراتيجية وخطن ننة العمن ننل وتنفين ننذىما عمن ننى نحن ننو فعن ننال عمن ننى المسن ننتويات الوطنين ننة
واإلقميمية والقارية؛
 .03نمتننزم بالعمننل عمننى أن تكننون جميننع التنندابير المتخننذة لمكافحننة الج نرائم المرتكبننة ضنند
األنواع البرية متفقة مع االلتزامات المنصنوص عميينا فني القنوانين الدولينة المتعمقنة
بحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني وحقوق الشعوب األصمية والميمشة؛
 .00نشجع الدول األعضاء في االتحاد األفريقني عمنى االعتنراف بحقنوق السنكان وزينادة
مش نناركة الش ننعوب األص ننمية والمجتمع ننات المحمي ننة ف نني تخط ننيط وادارة واس ننتخدام من نوارد
الحيوانات والنباتنات البرينة ،منن خنالل تعزينز سنبل العنيش المسنتدامة واألنشنطة البديمنة
وتعزيز قدرتيا عمى مكافحة الجرائم المقترفة ضد الحيوانات والنباتات البرية؛
 .07نوصببببي الس ننمطات الحكومي ننة ف نني بم نندان المنش ننأ والعب ننور والمقص نند ،ووك نناالت األم ننم
المتحدة والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ،وبنوك التنمينة والمنظمنات غينر الحكومينة،
والمجتمننع المنندني ،والقطنناع الخنناص ،والجامعننات وغيرىننا مننن الشننركاء المعنيننين بتقنديم
النندعم الفننني والمننالي والموجيسننتي الضننروري لمتنفيننذ ،وصننياغة التقننارير  ،والبحننث،
والمتابعة  ،والتقييم لإلستراتيجية األفريقية المشتركة وخطة العمل؛

 .00نشببجع الشننركاء اإلنمننائيين ووكنناالت األمننم المتحنندة والمنظمننات الدوليننة والمنظمننات
غيننر الحكوميننة والقطنناع الخنناص والمجتمننع المنندني ووسننائل اإلعننالم ،عم نى تحسننين

وتعزيز تعاونينا الفعنال والمشنترك منع الحكومنات والبرلمنانيين والمجموعنات االقتصنادية
اإلقميمية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في ىذا اإلعالن؛

 .04نقتببرح كننذلك بننأن تجننري مشنناو ارت إقميميننة وقاريننة لضننمان ممكيننة النندول لإلسننتراتيجية
األفريقية المشتركة وخطة العمل المعتمدتين خالل المؤتمر الدولي في ب ارزافيل؛
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 .02نبببدعو إلنني تعمننيم اإلسننتراتيجية األفريقيننة المشننتركة ضنند االسننتغالل غيننر القننانوني و
االتجننار غيننر المشننروع بالحيوانننات والنباتننات البريننة فنني أفريقيننا وخطننة عمميننا عمننى
المسننتويات المحمي نة والوطني نة واإلقميمي نة مننن أجننل م ارعنناة مصننالح السننكان المحميننين
واألصميين؛
 .06يوصبببي النندول األعضنناء فنني االتحنناد األفريقنني والشننركاء بم ارعنناة احتياجننات السننكان
المحميننين الننذين يواجيننون الص نراع بننين الرجننال – والحيوانننات البريننة وجعميننم حمفنناء

لالستراتيجية األفريقية المشتركة ؛

 .02نوصببي أيضببا مفوضننية االتحنناد األفريقنني ب نشنناء لجنننة متخصص نة تتننألف مننن ممثمننين
لجمين ننع األقن نناليم الخمسن ننة من ننن أجن ننل اسن ننتكمال صن ننياغة وثيقن ننة االسن ننتراتيجية األفريقين ننة
المشتركة؛

 .02نناشببد االتحنناد األفريقنني إدراج المسننائل المتعمقننة باالسننتغالل غيننر القننانوني واإلتجننار

غي ننر المش ننروع ب نناألنواع ومنتج ننات الحيوان ننات والنبات ننات البري ننة ف نني ج نندول أعمال ننو

بمناسبة المنتدى المقبل حول تموينل التنمينة النذي سنيعقد فني يولينو  2015فني أدينس
أبابا ،إثيوبيا؛
 .02نوصببي البنننك اإلفريقنني لمتنميننة بتنظننيم البحننث عننن التمويننل المخصننص لتنفيننذ خطننة
العمننل واإلسننتراتيجية األفريقيننة المشننتركة لمكافحننة االسننتغالل غيننر القننانوني واإلتجننار
غين ننر المشن ننروع بالحيوانن ننات والنباتن ننات البرين ننة فن نني أفريقين ننا  ،تحن ننت إش ن نراف مفوضن ننية
االتحاد األفريقي ،وبالتعاون مع البنك الدولي ،والصندوق العالمي لمبيئة؛
قرار الشكر:

 .73نعرب عن امتناننا لفخامة السيد دينيس ساسو نجيسو ،رئيس جميورية الكونغو،
والحكومة والشعب الكونغوليين الستضافة ىذا المؤتمر الدولي بنجاح.
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