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 الدولي حول االستغالل غير القانوني واالتجار غير المشروع تقرير عن المؤتمرال
 باتات والحيوانات البرية في أفريقيا،بالن

 7302بريل أ 03-72برازافيل، جمهورية الكونغو 
 

 : مقدمةاألولالجزء 
 
 :خمفيةال
 

 بشأنEX.CL/ Dec.832 (25 ) رقم التحاد االفريقيرحب مقرر المجمس التنفيذي ل -1
 دورتو عنبيا الصادر االتجار غير المشروع و  في أفريقيا البرية والنباتات تلحيواناحفظ ا
، االستوائيةغينيا ، مالبوفي  2014 يونيو 24إلى  20 ة مننعقدالم الخامسة والعشرين العادية
 االستغالل حول المؤتمر الدولي استضافة الكونغو بعرض جميورية، أخرى موربين أمن 

مع  لتعاونمن المفوضية ا طمبو ، في أفريقيا البرية والنباتات لحيواناتبا غير المشروع االتجارو 
 المذكور. استضافة المؤتمر في الكونغو جميورية

 
 غير المشروع التجاروا االستغالل حول المؤتمر الدولي، عقد في أعقاب ىذا المقرر-2
 جميورية، ازافيلبر  في 2015أبريل  30إلى  27 من في أفريقيا البرية والنباتات الحيواناتب

 .الخارجية والتعاون الشؤون وزارةب  قصر المؤتمرات في، الكونغو
 

 :المؤتمر الهدف من
 
اإلنمائيين شركاء الو  ،خبراءالو  ،لمحكومات توفير منبر فيمن المؤتمر  اليدف الرئيسي تمثل -3

الحيوانات بمكافحة االتجار غير المشروع ل ة الموحدةستراتيجية األفريقيالا مشروع لمناقشة
 .المستدام متمويلل أداة مع وخطة عمل خارطة طريقو ، والنباتات البرية
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 :مشاركةال
ورعاية  ،، رئيس جميورية الكونغويسوجدينيس ساسو نالسيد  فخامةتحت رعاية . 4

من  250مع ما اليقل عن  أعضاء الوفودمن  233، شيد المؤتمر مشاركة أكثر من المفوضية
الجزائر، أنجوال، بنين، بوركينا فاسو، : أفريقيا -: التالية في المؤتمر بمدانال تم تمثيلو . الخبراء

بوروندي، الكاميرون، جميورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، جميورية الكونغو 
، أوغندا، السنغال، تومي وبرينسيبو نا، كينيا، النيجر ، رواندا، ساابون، غاجالديمقراطية، ال

بمجيكا، فرنسا، ألمانيا، : اأوروب( بمدا 26)زيمبابوي و و، تونس، زامبيا جيون، تنزانيا، تو سيرال
 .الواليات المتحدة األمريكيةو  كندا: وأمريكا الشماليةالصين، : آسيا"سويسرا، المممكة المتحدة، 

 
 ميميةاإلقو اإلقميمية  ،والمنظمات الدولية ،المشاركون من الدول األفريقية األعضاء حضر. 5

وسائل اإلعالم الوطنية و والبعثات الدبموماسية   ،المنظمات غير الحكوميةالجمعيات و و  ،الفرعية
وكاالت األمم  وممثمو ن والحكومات المحمية؛ و ن المحميو والبرلماني ،المجتمع العمميو والدولية، 

، قتصادية ألفريقيااال المتحدة األمم لجنةالمتحدة بما في ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
مكتب األمم المتحدة  ،األمم المتحدة لألغذية والزراعةمنظمة برنامج األمم المتحدة لمبيئة، 

البنك الدولي؛ الوكاالت والمؤسسات بما في ذلك ، المخدرات، منظمة الصحة العالميةلمجريمة و 
ا، اتفاقية التجارة الدولية أفريقيوسط البنك األفريقي لمتنمية، ومرفق البيئة العالمي، لجنة غابات 

 لمحفاظ عمى ةجمعية العالميالفي األنواع الميددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية، 
مؤسسة الحياة ، صندوق العالمي لمحياة البرية الالطبيعة ، االتحاد الدولي لمحفاظ عمى الطبيعة، 

برنامج تحميل السجالت ، لوساكا رقة عملالبرية األفريقية، والصندوق الدولي لمرفق بالحيوان، ف
 اإلنمائيينشركاء ال، خدمة الغابات في الواليات المتحدة و التجارية لالتجار بالحيوانات والنباتات

الوكالة األلمانية لمتنمية ، وكالة التنمية الفرنسية، الوكالة األمريكية لمتنمية الدوليةبما في ذلك 
 .والتعاون الصيني ،مية والتعاونلمتن ريةسويسالوكالة ال، الدولية
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 تنمية،البنك األفريقي لم ،رنامج األمم المتحدة اإلنمائيبالدعم المالي والموجستي لممؤتمر قدم  -6
، بعثة االتحاد األوروبي في الكونغو، البنك الدولي، المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية ية وفرت المفوض بينما والسفارة الصينية في الكونغو
 .ممؤتمرل
 

 المداوالت والنتائج -الثانيالجزء 
 الرفيع المستوى. االجتماعو ( 2الخبراء و ) اجتماع(  1: )في شقينم المؤتمر نظ  و  -7
 
 7302ابريل  72إلى  72 من الخبراءاجتماع  -0
 مراسم االفتتاح 0-0
الجمسة  وترأسبرئاسة جميورية الكونغو.  2015يل ابر  28إلى  27الخبراء من  اجتماععقد -8

اجتماع الغابات والتنمية المستدامة الذي افتتح اقتصاد وزير  ،االفتتاحية معالي ىنري دجمبو
 .رسميا الخبراء

 
 :المسائل التنظيمية 0-7
 ت الجمسة االفتتاحية المسائل التنظيمية حيث تم تعيين البمدان التالية:تم -9
 المنصب                                                    البمد 

 الرئيس                                                   الكونغو
 األول لمرئيس نائب ال                                                     كينيا

 مرئيس الثاني لئب ناال                                              كوت ديفوار
 المقرر                             جميورية الكونغو الديمقراطية 

 المقرر                                   جميورية جنوب أفريقيا 
 عضو                                                  الجزائر 
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 حولعرضا  14 قدمت خالليا المسائل التنظيمية جمسات موازية عقدت في أعقاب -10
االجتماعية التنمية اإلقميمي، واألطر القانونية والحكم، واألمن السمم  -: المواضيع التالية

االستراتيجية  ىمشروع حولات ذلك مناقش تمتو . اإلقميمية والدوليةالتنمية  ،القتصاديةاو 
 .العامة الجمسةواإلعالن في 

 
 (7302أبريل  03-72)الرفيع المستوى  االجتماع -7
 
 رفيع المستويالافتتاح االجتماع  7-0
 

يسو، جدنيس ساسو نو بالحضور فخامة السيد رسميا وشرفرفيع المستوى الاالجتماع  افتتح -11
 رئيس جميورية الكونغو.

 
السيد ىنري جومبو، وزير معالي كممات القاىا ية فتتاحالجمسة اال شيدت ذلك،فضال عن  -12

السيدة و النوايا الحسنة؛  ةالسيدة ياسمين ورسامي، سفير و نمية المستدامة؛ اقتصاد الغابات والت
السيد بينوا بوسكيو ، و جميورية الكونغو لدىبعثة االتحاد األوروبي  ةساسكيا دي النج، رئيس
؛ األمم المتحدة لمبيئة، نائب المدير التنفيذي لبرنامج ثياوالسيد إبراىيم و نيابة عن البنك الدولي؛ 

السيد دانيال أونا أوندو، ، و توموسيمي رودا بيس، مفوضة االقتصاد الريفي والزراعةسعادة و 
رئيس جميورية تشاد  لسيد إدريس ديبي إتنو، وفخامة اابونجرئيس وزراء جميورية الدولة 

 .مجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقياورئيس ال
 

المترتبة الضارة  نية واالجتماعيةاالقتصادية واألماآلثار  الضوء عمى ىذه الكممات تسمط -13
ودعت االتحاد األفريقي والدول  ،البرية والنباتات الحيواناتبغير المشروع  التجارعمى ا

 من أجل وضع حد لذلك.العمل معا إلى األعضاء فيو 
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فريقيا ألرئيس جميورية الكونغو الى بذل جيود منسقة لحماية التنوع البيولوجي  دعا فخامة -14
إيجاد إلى مفوضة االقتصاد الريفي والزراعة  دعت سعادةألجيال القادمة في حين من أجل ا

لحياة ابمشروع غير ال التجارالصيد الجائر واعمى مقضاء بشكل حاسم لمحمية عممية حمول 
 .البرية

 

 :حفل حرق العاج 7-7
نيس ساسو السيد د ترأس فخامةالرفيع المستوى لممؤتمر،  لالجتماعاالفتتاح الرسمي عقب  -15
من  متر مربع 48حرق خمسة أطنان من العاج وحفل إدريس ديبي إتنو،  فخامةيسو و جن

مكافحة ببطريقة غير مشروعة في عمل رمزي لمتعبير عن االلتزام ذي تم قطعو الخشب ال
 لمحيوانات والنباتات البرية. مشروعاالستغالل غير ال

 
  :الوزارياالجتماع  -0

ممثمة في رئاستو جميورية الكونغو  تشتركافي جمسة مغمقة و االجتماع الوزاري  عقد -16
معالي توموسيمي رودا بيس، مفوضة االقتصاد بة ممثمة مفوضيوال ، جومبودوزير المعالي ب

ابون، ججميورية الكونغو، ال -وزراء البمدان التالية:  يالريفي والزراعة بمشاركة وزراء وممثم
جميورية ، أوغندا ،النيجر ،كينيا، بنين، بوروندي، الكاميرون، كوت ديفوار وال،جالجزائر، أن

 زامبيا وزيمبابوي. ،الكونغو الديمقراطية، جميورية أفريقيا الوسطى، بوروندي، رواندا، السنغال
 

لمكافحة  الموحدةفريقية األستراتيجية ال( مشروع ا1وزراء )ال، ناقش لجمسةخالل ىذه ا -17
تم  ذي( إعالن برازافيل ال2البرية و) والنباتات الحيواناتبغير المشروع  تجارالاالستغالل وا

 .مع بعض التعديالت اعتماده
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واالتجار غير المشروع فريقية الموحدة بشأن مكافحة االستغالل األاالستراتيجية  0-0
 البريةوالنباتات الحيوانات ب

من  ةفريقياأللمبمدان  منسقةمشتركة و  ابةستجاتوجيو ة لالموحدستراتيجية الا تمت صياغة -18
 ىذه االستراتيجية وتشجع.  الحيوانات والنباتات البريةب مكافحة االتجار غير المشروعأجل 

قميمية و  استجابة وطنية في  البرية الحيوانات والنباتات جميع الحفاظ عمى نحودولية قوية وا 
القضايا  االستراتيجية وتتناول األخرى. لجاريةا البرامج والمبادرات واألنشطة جميع كملتو  أفريقيا

يتم االتجار بيا التي  ومنتجاتيا البرية الحيوانات والنباتات وعبور ومقصدنشأ بمدان مب المتصمة
متفق عميو عمى نطاق  إطار إلى توفير عمى وجو الخصوص،وتيدف،  مشروع.بشكل غير 

الموارد  وحشد مختمف المحافل الدولية خاللتم التوصل إلييا المقررات التي  تفعيلل فريقياأ
 ذىا.ضمان تنفيو  لالزمة لدعما
 

اإلجراءات التي اتخذتيا الحكومات األفريقية لتنفيذ  وتدعم إلىىذه االستراتيجية ستند ت  -19
بموجب االتفاقات الدولية، بما في ذلك اتفاقية التجارة الدولية في األنواع  وتعيداتيا التزاماتيا

ة نالمعم التعيدات تستند إلىذلك،  فضال عننقراض من الحيوانات والنباتات البرية. الميددة باال
ولدت زخما و بمغت ذروتيا في برازافيل التي عدد من األحداث الرفيعة المستوى األخيرة  خالل

كبيرا عمى المستويات الدولية واإلقميمية والوطنية لتعزيز الجيود المبذولة لمكافحة االتجار غير 
االتجار غير المشروع تسميط الضوء عمى و روع بالحياة البرية عمى نحو أكثر فعالية، المش

يذا بقدما  الموحدةاالستراتيجية  ىذه تمضيو الحياة البرية وتأمين الدعم السياسي ليذه الجيود. ب
غير  االتجارمكافحة ودحر من أجل متضامن األفريقي لااللتزام السياسي في خطوة جريئة 

 .لحياة البريةاب المشروع
 

الحيوانات بغير المشروع  االتجارمنع الموحدة في ستراتيجية المن ا الهدفيتمثل  -20
قرار وتنفيذ وضعمن خالل  والحد منيا والقضاء عمييا والنباتات البرية في أفريقيا إطار  وا 
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اده باعتم فيو االتحاد األفريقي والدول األعضاء وميقأفريقيا،  عمى نطاق واسع استراتيجي
 وتفعيمو.

 
  :إعالن برازافيل 0-7
 

النظر  التأكد من وضرورةتعزيز التشريعات الوطنية، إلى ة الحاجبإعالن برازافيل  يقر -21
 المخدرات؛بالتجار امثل  نشاط إجراميعمى أنو الحياة البرية ب االتجار سع إلىأو عمى نطاق 

وتبادل أفضل  ،وبناء القدرات ،لمبحث الفرعية مناىج اإلقميمية وإلقميميةالالحاجة إلى تعزيز و 
الممارسات وأنظمة االتصاالت؛ وأىمية تعزيز سبل العيش المستدامة لممجتمعات المحمية 

شراكيا في جيود الحفظ. و   -التالية:  األساسية لعناصراعالن يتضمن اإلوا 
 

افحة االتجار لتوجيو استجابة أفريقيا في مجال مك الموحدةفريقية األستراتيجية الا عتمدي -22
طريق الوخارطة  ياالحيوانات والنباتات البرية، جنبا إلى جنب مع خطة عممبغير المشروع 

 الحياة البرية.بالستغالل واالتجار غير المشروع لالستجابة أفريقيا 
 

قضية مكافحة  دفعالدولة ل في رئاسةتحاد األفريقي )أ( تعيين سفراء الامن مؤتمر طمب ي -23
)ب( عقد  ؛الحياة البرية والجريمة عن طريق إشراك بمدان العبور والطمببلمشروع االتجار غير ا

مشتركة الجراءات اإلاالتفاق عمى  غيةب ةمستيمكبمدان المؤتمر مشترك مع دول العبور وال
الحيوانات بمنتجات  واالتجار غير المشروعلمقضاء عمى العرض والطمب،  الواجب اتخاذىا
إعادة النظر في التصديق /  عمىريقيا؛ )ج( حث جميع البمدان األفريقية في أفوالنباتات البرية 
القارية الحالية، مثل اتفاق لوساكا بشأن عمميات اإلنفاذ التعاوني  مواثيقاالنضمام إلى ال
 بغيةالحيوانات والنباتات البرية، فضال عن اتفاقية مابوتو، بغير المشروع  االتجارالموجية إلى 

 بمدان)د( يحث جميع ال؛ النباتات والحيوانات البرية مجال ي مكافحة الجريمة فيتعزيز التعاون ف
مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية، حسب الضرورة واالقتضاء، بحيث تعامل عمى األفريقية 
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جرائم أصمية"، عمى النحو المحدد في اتفاقية األمم كالحياة البرية والغابات بالجرائم المتصمة 
 غراض جرائم غسل األموالألالوطنية،  ة لمحدودبر اعالفحة الجريمة المنظمة المتحدة لمكا

 .لمعائدات المحمية لتشريع الجنائيا بموجب لمتنفيذقابمة  ومن ثم تكون، المحمية
إلى  االتحاد األفريقي يقدم أن( منيا: )أ إجراءاتاتخاذه ب أيضا برازافيل إعالن وصيي -24

في  ادراجيإل برازافيل المعتمدة في األفريقية االستراتيجية العامة لألمم المتحدة الجمعية
 المنتدى يدرج أن( )ب، المتحدة األمم التي أعدتيا ىذه اآلفة عالمية لمكافحةالستراتيجية الا
 / أفريقيا قمةو ، اليابان/ أفريقيا قمةو ، الصين/  أفريقيا قمةو أفريقيا، /الصين لمتعاون بين قادمال

 األخرى ذات الصمة، القمم إضافة إلى، اأوروب-أفريقياقمة و ، ريقية العربيةاإلف القمةو ، اليند
 .جدول األعمالكبند ذي أولوية في  الحياة البريةجريمة  مسألة

 :مشركاءل المائدة المستديرة -4
المفوضية، والوزراء  فيو تشاركالمائدة المستديرة التي  برنامج األمم المتحدة لمبيئة أدار  -25
 ؛وروبي، فرنسا، ألمانيا، وسويسرابما في ذلك االتحاد األن و والفنين و ىم والشركاء الماليو ممثمأو 
،  مؤسسة الحياة البرية األفريقيةالمؤسسات والمنظمات بما في ذلك البنك األفريقي لمتنمية، و 

ار برنامج تحميل السجالت التجارية لالتج، اتفاق لوساكا،  االتحاد الدولي لمحفاظ عمى الطبيعة
، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األمم المتحدة لمجريمة والمخدرات ، مكتب بالحيوانات والنباتات

البنك الدولي والصندوق العالمي ، منظمة الصحة العالمية  ، الطبيعة لحفظ ةجمعية العالميال
من أجل موارد خيارات تعبئة ال حولمشتركة الت المائدة المستديرة منبرا لممداوالت وفر لمطبيعة. 

 فنيتقديم الدعم ال تعرضة وخطة عمميا مع بعض المنظمات التي وحدتنفيذ االستراتيجية الم
 ة.وحدوالمالي لتنفيذ االستراتيجية الم

 :الجمسة الختامية -2
السيد فيرمين  سعادةشرفيا بالحضور و  2015أبريل  30ية في الختامعقدت الجمسة  -26
وزير  قام، الجمسة ختامفي  رئيس جميورية الكونغو.لالرئاسي  يوانالد، وزير الدولة ومدير أييسا
 .المالحظات الختامية وزير الدولة معالي قدم فيماإعالن برازافيل  بتالوة في بنينالبيئة 
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 :المؤتمر الصحفي -6

 
. إلعالن نتائج المؤتمر صحفي مشترك عقد مؤتمر لممؤتمر، االختتام الرسمي بعد -27
 ، رودا بيس توموسيمي ةمفوضال سعادةو ، جومبو ىنري معالي السيد إلى األسئمة وجيتو 

 .األمم المتحدة لمبيئةالتنفيذي لبرنامج  نائب المدير ،ثياو والسيد
 

غطى  رفيع المستوى اجتماع أعقبو لمخبراء اجتماع، شقين في المؤتمر تم تنظيم -28
االقتصادية، األطر و  جتماعيةاالالتنمية ، اإلقميمي واألمن السمم -: المحاور التالية

المؤتمر  ىذا ةفي استضاف وشاركت. الدوليو  والتعاون اإلقميمي، والحكمالقانونية 
، وبرنامج لمتنمية البنك اإلفريقي بدعم من ، الكونغوجميورية و  االتحاد األفريقي مفوضية
 .ينآخر  شركاء معنيينو  األمم المتحدة لمبيئة برنامجو  ،المتحدة اإلنمائياألمم 

- 
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 تجار غير المشروعاالستغالل غير القانوني وال حول المؤتمر الدولي 
 ايقيفر أ فيالبرية لحيوانات والنباتات با

 7302أبريل  03-72برازافيل 

 إعالن
 نحن الحكومات،

حنول االسنتغالل بمناسنبة المنؤتمر الندولي  2015أبرينل  30إلنى   27في برازافيل منن  المجتمعة
 ؛لحيوانننننننننننات والنباتننننننننننات البريننننننننننة فنننننننننني افريقيننننننننننابا غيننننننننننر المشننننننننننروعتجننننننننننار القننننننننننانوني واإلغيننننننننننر 

 
لمجمنننننننس التنفينننننننذي لالتحننننننناد االصنننننننادر عنننننننن  EX.CL/Dec.832 (XXV) المقررذكر بنننننننننننننننإذ 

غينننر تجنننار اإلفننني أفريقينننا و البرينننة ظ عمنننى النباتنننات والحيواننننات ابشنننأن الحفننن ، والمقنننرر األفريقننني
 فني مالبنوالمنعقندة الخامسنة والعشنرين  العادينة دورتوصدرا عن ذين مالبرية، ال نواع ألبا المشروع

ذ و ، 2014يونيننو     24 إلننى  20مننن  بنناقتراح جميوريننة الكونغننو استضننافة المننؤتمر  رحبببنا 
فني البرينة منباتنات والحيواننات ل لقنانوني غينر ا واالسنتغالل   عو شنر متجنار غينر الحنول اإلالدولي 
ذ أفريقيننا و   اد األفريقنني لمتعنناون مننع جميوريننة الكونغننو فنني تنظننيم المننؤتمرمفوضننية االتحنن دعونببا 

 المذكور ؛
ذ  لمجمنس التنفينذي لالتحناد الصادر عنن ا)  XXV)  EX.CL/Dec.832لمقرر با نذكر أيضاوا 

 القنننانوني غينننر  جنننارتاإلفننني أفريقينننا و  البرينننة  النباتنننات و  الحيوانننناتالحفننناظ عمنننى  بشنننأن األفريقننني 
 20منن   فني مالبنو منعقندة خامسنة والعشنرين الالالعادينة دورتنو صنادر عنن البرينة ، اللمحيوانات 

ذ ، 2014يونيننو  24إلننى   مننن مفوضننية االتحنناد األفريقنني، بنندعم مننن المننؤتمر الننوزاري  طمبببنوا 
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األفريقننني المعنننني بالبيئنننة والبننننك األفريقننني لمتنمينننة، وبرننننامج األمنننم المتحننندة لمبيئنننة، ومكتنننب األمنننم 
عمميننات حننول خنندرات والجريمننة واإلنتربننول، ومجموعننة خبننراء اتفنناق لوسنناكا المتحنندة لمكافحننة الم

أمانننننة و لحيوانننننات والنباتننننات البريننننة، باالتجننننار غيننننر المشننننروع تسننننتيدف ا التنننني سننننقة تاإلكننننراه الم
الميننددة بنناالنقراض، وكننذلك  لحيوانننات والنباتننات البريننةفنني أنننواع االمعاىنندة حننول التجننارة الدوليننة 

لحيواننات باتجنار غينر المشنروع ، وضع استراتيجية أفريقية مشتركة لمكافحنة اإل الشركاء المعنيين
 ؛2015العادينننة لممجمنننس التنفينننذي فننني يونينننو وتقنننديميا بمناسنننبة انعقننناد الننندورة والنباتنننات البرينننة 

ذ   حننولدورتنو األولنى  خننالللبيئنة حنول األمنم المتحنندة صننادر عنن منؤتمر اال 3/1 قرارالبن نبذكروا 
    ؛البرية  نواع ألبا لمشروعغير ا اإلتجار

ذ   قرارات الجمعية العامنة لألمنم المتحندة وقنرارات المجمنس االقتصنادي واالجتمناعيبأيضا  نذكروا 
 وع شنر مغينر اللإلتجنار تينا الدول األعضاء إلنى تكثينف مكافح تدع، وىي القرارات التي والثقافي

، وىنو الجمعية العامة الصادر عن   68 / 193القرار ذلك  محيوانات  والنباتات البرية، بما فيل
لقضناء عمنى الفسناد وتفكينك الشنبكات غينر المشنروعة ا منن أجنل سقتملمعمل ال ا دعالقرار الذي 

 ؛البرية نواع التي تنظم وتشجع االتجار باأل
 حننول  لممننؤتمر الننوزاري األفريقننيخامسننة عشننرة ال النندورة صننادر عننن ال 15 /2 ربننالمقركر نببذ إذ

غيننر المشننروع  اإلتجنارمشنتركة لمكافحننة الفريقيننة األسننتراتيجية بشنأن االالقنناىرة  فني المنعقنند البيئنة
أن العممينننة التننني تنننم عمننني تنننم االتفننناق بموجبنننو النننذي  المقنننرر  وىنننو حيواننننات والنباتنننات البرينننة،بال

  غينننر المشنننروعاإلتجنننار مكافحنننة  حنننولمشنننتركة الفريقينننة األسنننتراتيجية االلوضنننع مشنننروع اتباعينننا 
االتجنننار غينننر  حنننولوالنباتنننات البرينننة ينبغننني أن تسنننتمر فننني إطنننار المنننؤتمر الننندولي   حيوانننناتبال

فنني  المقننرر عقننده فنني أفريقيننا البريننة  منباتننات والحيوانننات ل لقننانوني المشننروع و االسننتغالل غيننر ا
لمقضنايا الرئيسنية التني  امشنترك ااالسنتراتيجية فيمنتشنمل  أن ينبغني برازافيل، جميورية الكونغو، و 

 في المقررات؛ إلييا  اإلشارة ت تم
)مصندر  لحيواننات والنباتنات با غير القانوني واإلتجار غير المشروع   االستغاللإلى أن  نظرا و 

عنننادة و ، األمنننراض المعدينننة ا تنننأثير عمنننى ظينننورمنننالتننندىور البيئننني وفقننندان التننننوع البيولنننوجي( لي ا 
توزيننع مسنببات األمنراض مثننل  منناطق  توسنعخننالل منن بشنرية وسنناط الاألفني  ىاوانتشنار  ىناظيور 
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تنننندمير فنننني أخننننرى،  جيننننةمننننن   المسنننناىمةمننننن جيننننة، و  ينننناخزانات/الفيروسننننات والبكتيريننننا وناقالتيننننا
لمنتجنات الطبيننة ا فنني والمنواد البيولوجيننة، منع تننأثير سنمبي عمننى تقندم البحننث والتطنوير عشناب األ

 ؛ريقيين التقمينننننديين األفنننننممعنننننالجين لفقننننندان الممكينننننة الفكرينننننة وحقنننننوق النشنننننر كنننننذلك فننننني أفريقينننننا و 
ذ نشببير  اإلقميميننة لمحيوانننات والنباتننات حمايننة حننول ال 2014 الصننادر سنننة أروشننا إلننى إعننالن  وا 
فنني أروشننا، تنزانيننا، ، المعتمنند البيئننة وضنند  البريننة  نننواع األضنند والمخالفننات  جننرائم الومكافحننة 

غابنات لجننة  وزراء منن قبنل  شنادفي نجاميننا فني ت   2012يونيوفي عيد بو تلااللتزام الذي تم او 
أفريقينا  وسنط  فني البرينة  ألنواع المتعمنق بناالقانون  طبيق خطة العمل لتتنفيذ حول وسط أفريقيا 
ظ عمنننى الحيواننننات والنباتنننات وتطبينننق االحفننن مجموعنننة تنمينننة الجننننوب األفريقننني حنننول وبروتوكنننول

 ؛1999في عام المتفق عميو  البرية،  نواع األ حولالقانون 
ذ نشبببيرو   ةالفيمنننن حنننول  2015و  2013 قمتنننيخنننالل اتخنننذت  التنننني راسنننخةاللتزامنننات االإلنننى  ا 

لسننالم واألمننن فنني أفريقيننا حننول ا اإلليزيننو  قمننةكاسننان فنني بوتسننوانا، و  و ،يابورونجنن ة فننياألفريقينن
غينننر  اإلتجنننارحنننول  2014منننؤتمر لنننندن عنننام  و، 2013ديسنننمبر  5 فننني فننني بننناريس ةعقننندالمن

 2015عنام منؤتمر كاسنان الندولي في و ، المممكة المتحدة ب ،في لندن ،البرية  باألنواع المشروع 
د اعقنانبمناسنبة في كاسنان فني بوتسنوانا، ثنم  المنعقدالبرية  نواع باألمشروع غير ال اإلتجار حول 

 ؛2015قطر في أبريل  ،في الدوحة ،الجريمة حول  ألمم المتحدةل 13المؤتمر الننننننننننننن
ذ  بننننين السننننابع الجمنننناعي المشننننترك  جتمنننناع االبالبيننننان المشننننترك الصننننادر عننننن  حببببيط عممببببانوا 

فنني بروكسننل،  2015أبريننل  22 الصننادر فنني المفوضننية األوروبيننة ومفوضننية االتحنناد األفريقنني 
 تعيننندا بالتعنننناون مننننن أجننننل ، أخننننري  التزامننننات بنننينيتضننننمن ، مننننن  النننذي اإلعننننالن ىننننوبمجيكنننا، و 

باإلتجنار البرينة والعمنل عمنى تعزينز التشنريعات المتعمقنة  ع بناألنوامكافحة االتجار غير المشروع 
 باإلتجنننار رتبط لقضننناء عمنننى الفسننناد المنننمنننن أجنننل ا ، عنننند االقتضننناء، تطبيقينننا البرينننة و بننناألنواع 
النباتننات البريننة غيننر وانننات و الحيالبريننة، لمتغمننب عمننى العننرض و الطمننب عمننى منتجننات  بنناألنواع 

مننؤتمر األطننراف  خنناللتم مناقشننتيا تالقضننايا التنني سنن حننول م تنسننيق مننواقفيمننن أجننل المشننروع، و 
 ؛ ألنواع الميددة باالنقراضلالتجارة الدولية  حول فاقيةاالتاالتفاقيات الدولية مثل في 
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ذ نشببببير جننننرائم ضنننند الإلننننى تننننوافر األدوات التحميميننننة التنننني يقنننندميا االتحنننناد النننندولي لمكافحننننة   وا 
تعزيننز لمسنناعدة البمنندان عمننى  يا وضننعتننم  والتننينيننة، الحكومننات الوطإلننى  الحيوانننات والنباتننات

ومنتجنننات ألحيننناء با غينننر المشنننروع اإلتجنننارالقننندرات الوطنينننة لممؤسسنننات المشننناركة فننني مكافحنننة 
 ؛والنباتات البرية ت اوانالحي

ذ نعترف التني ، وجنبادرات الدول األعضاء في مجمنس وزراء مجمنع فاسنو وبننين والنيجنر وتو مب وا 
لمكافحة الصيد غير المشروع خنالل  عاجلالعمل البوركينا اعتماد برنامج ) في إطار تم اتخاذىا 

 ؛2019إلى  2014 الممتدة من  الفترة 
ذ نو  سنناىم فنني  والننذي جميننع أعضنناء المجنننة الفنيننة الدوليننة  وقدمننالننذي  لمنندعم تقببديرناعببرب عببن ا 

 اإلتجنار قينة المشنتركة لمكافحنة االستراتيجية األفري صياغةو  الدولي الحالي عممية تنظيم  المؤتمر
 ؛و النباتات البريةوانات الحيجات تومن أنواع بغير المشروع 
 :نعمن ما يمي

ألنواع بننا غيننر المشننروعاإلتجننار فنني مكافحننة  أفريقيننا اسننتراتيجية موحنندة لمسنناعدة  اعتمبباد .1
والنباتنننات البرينننة فنني أفريقينننا، جنبنننا إلنننى جنننب منننع خطنننة عمنننل و واننننات ومنتجننات الحي

 ؛ىذه اآلفة مواجية لتمكين أفريقيا  من طة طريق خار 
رؤسننناء  عمننني مسنننتوي تعينننين سنننفير بفريقننني ألاالتحننناد ا رؤسننناء دول وحكومنننات نوصبببي  .7

جننننرائم ضنننند الالبريننننة و  نواع ألبنننناالقننننانونى غيننننر اإلتجننننار النننندول لنننندفع قضننننية مكافحننننة 
التعناون منع بو معالجة ىذه القضايا فني أفريقينا عن طريق و النباتات البرية  وانات الحي

 ؛بمدان العبور والطمب
سنننتراتيجية االأن يقننندم إلنننى الجمعينننة العامنننة لألمنننم المتحننندة بننناالتحننناد األفريقننني  وصبببين  .0

عالمينننة لمكافحنننة ىنننذه السنننتراتيجية االفننني  اإلدراجيننن ، األفريقينننة المعتمننندة فننني برازافينننل
 ؛التي أعدتيا األمم المتحدةو  ،اآلفة
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 الننننندول عقننننند منننننؤتمر مشنننننترك منننننعبد اإلفريقننننني االتحنننننا رؤسننننناء دول وحكومنننننات نوصبببببي  .4
مشنننتركة اتخننناذ تننندابير  التفننناق عمنننىمنننن أجنننل ا وبمننندان العبنننور فننني آسنننيا  ة كالمسنننتيم

لمنتجننننات  ين واالسننننتيالك غيننننر المشننننروع اإلتجننننارو لمقضنننناء عمننننى العننننرض والطمننننب، 
 من أفريقيا؛الواردة  البرية  وانات الحي

االتحنناد األوروبنني وأفريقيننا، والصننين وأفريقيننا،  المنتننديات المقبمننة مثننل: تقننوم بننأن  قتببرحن  .2
 ، اوأفريقينننا وتايالنننند ، كورينننا الجنوبينننةو  أفريقينننا و، الينننند أفريقينننا و و  ، واليابنننان وأفريقينننا

جمينننننع ، وكنننننذلك وأفريقينننننا والوالينننننات المتحننننندة األمريكينننننة، والتعننننناون العربننننني اإلفريقننننني 
نننواع األضنند والتجنناوزات  ائم جننر القضننية مننؤتمرات القمننة ذات الصننمة األخننرى ينن دراج 

 أولوية عمى جدول األعمال؛ ، بصفتيا نقطة ذات البرية 
لنظننر فنني التصننديق / ا ىعمنن األفريقيننة النندولحننث جميننع ب  قمننة االتحنناد األفريقنني  نوصببي .6

اإلكنننراه  اإلقميمينننة القائمنننة مثنننل اتفننناق لوسننناكا بشنننأن عممينننات المواثينننقاالنضنننمام إلنننى 
و النباتننات البريننة،  تواننناحيبالغيننر المشننروع اإلتجننار  التنني تسننتيدف و المتفننق عمييننا 

ضنند  المرتكبننة تعزيننز التعنناون فنني مكافحننة الجننرائم والمخالفننات بينندفواتفاقيننة مننابوتو 
 ؛البرية نواع األ

مراجعنة األفريقينة عمنى اعتمناد أو  الندولحنث جمينع ب  مؤتمر قمة االتحاد األفريقني  وصين .2
غيننننر  تجننننريم الصننننيد غيننننر المشننننروع واالتجننننار مننننن أجننننل، إذا لننننزم األمننننر، تشننننريعاتيا 
 جينننودمنننع القينننام فننني نفنننس الوقنننت بالبرينننة والجنننرائم ذات الصنننمة،  نواع بننناأل المشنننروع 

عمنننل التنفينننذ ىنننذه القنننوانين، فضنننال عنننن الجنننرائم والمخالفنننات ذات الصنننمة، و سنننقة فننني تم
لمكافحننة  األمننم المتحنندة وفقننا التفاقيننة "جننرائم خطيننرة" المخالفننات ىننذه  تعتبننر أن ىعمنن

 ؛حدود الوطنيةلم ةالعابر الجريمة المنظمة 
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لمشناركة رسنميا فني تعزينز الحكنم الرشنيد والشنفافية والنزاىنة فني باالدول األفريقينة  نوصي  .2
 ؛إدارة الحيوانات والنباتات في أفريقيا

لصنياغة مواصنمة دعمينم بالحكومات األفريقية وكذلك الشركاء الفنينين والمناليين   نوصي  .2
عمنننننى المسنننننتويات الوطنينننننة وخطنننننة العمنننننل وتنفينننننذىما عمنننننى نحنننننو فعنننننال  يجيةالسنننننتراتا

 ؛واإلقميمية والقارية
المرتكبنننة ضننند جنننرائم الجمينننع التننندابير المتخنننذة لمكافحنننة  عمنننى أن تكنننون عمنننلنمتنننزم بال .03

المتعمقنة  مع االلتزامات المنصنوص عميينا فني القنوانين الدولينة  متفقة  البرية  نواع األ
 قانون اإلنساني وحقوق الشعوب األصمية والميمشة؛حقوق اإلنسان والب

وزينادة  السنكان  العتنراف بحقنوقعمنى ا الدول األعضاء في االتحاد األفريقني  شجعن  .00
دارة واسنننتخدام منننوارد  مشننناركة الشنننعوب األصنننمية والمجتمعنننات المحمينننة فننني تخطنننيط وا 

األنشنطة البديمنة ، منن خنالل تعزينز سنبل العنيش المسنتدامة و البرينة الحيوانات والنباتنات
 ؛الحيوانات والنباتات البرية المقترفة ضد وتعزيز قدرتيا عمى مكافحة الجرائم 

وكنننناالت األمننننم و السننننمطات الحكوميننننة فنننني بمنننندان المنشننننأ والعبننننور والمقصنننند،  وصببببين  .07
 ، عات االقتصادية اإلقميمية، وبنوك التنمينة والمنظمنات غينر الحكومينةو جممالمتحدة وال

 ديم قننبتالجامعننات وغيرىننا مننن الشننركاء المعنيننين و  والقطنناع الخنناص، والمجتمننع المنندني،
، والبحنننث، تقنننارير وصنننياغة المتنفينننذ، ل الضنننروري  سنننتييوالمنننالي والموج الفنننني الننندعم 

   تراتيجية األفريقية المشتركة وخطة العمل؛ إلسوالمتابعة ، والتقييم ل
نظمننات الدوليننة والمنظمننات ووكنناالت األمننم المتحنندة والم اإلنمننائيين شننركاء ال  شببجعن .00

تحسنننين  ىعمننن غينننر الحكومينننة والقطننناع الخننناص والمجتمنننع المننندني ووسنننائل اإلعنننالم، 
عنات االقتصنادية و جممالفعنال والمشنترك منع الحكومنات والبرلمنانيين وال اوتعزيز تعاونين

  ؛تنفيذ التوصيات الواردة في ىذا اإلعالن من أجل اإلقميمية
سننتراتيجية إلالنندول لت إقميميننة وقاريننة لضننمان ممكيننة تجننري مشنناورا بننأن  كننذلك نقتببرح .04

 ؛برازافيلفي  المؤتمر الدولي  خالل تينعمل المعتمدالوخطة  ةاألفريقية المشترك
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 االسنننتغالل غينننر القنننانوني والمشنننتركة ضننند  األفريقينننة سنننتراتيجيةإلا تعمنننيمإلننني  نبببدعو .02
ينننا وخطننة عمميننا عمنننى أفريق البريننة فنني بالحيواننننات والنباتننات   غيننر المشننروع االتجننار
مصننالح السننكان المحميننين  مننن أجننل مراعنناة  ةواإلقميمينن ةوالوطنينن ةالمحمينن يات المسننتو 

 واألصميين؛
السنننكان بمراعننناة احتياجنننات الننندول األعضننناء فننني االتحننناد األفريقننني والشنننركاء  وصبببيي .06

حمفننناء  وجعميننم  البرينننة والحيوانننات  –الرجننال بنننين المحميننين الننذين يواجينننون الصننراع 
 المشتركة ؛ األفريقية ستراتيجيةلال

تتننألف مننن ممثمننين ة صننصخمت نشنناء لجنننة بمفوضننية االتحنناد األفريقنني  نوصببي أيضببا .02
فريقيننننة األسننننتراتيجية مننننن أجننننل اسننننتكمال صننننياغة وثيقننننة االاألقنننناليم الخمسننننة   جميننننعل
 ؛مشتركةال

جننار  تاإلباالسننتغالل غيننر القننانوني و  المتعمقننة إدراج  المسننائل االتحنناد األفريقنني  ناشببدن .02
جنننندول أعمالننننو والنباتننننات البريننننة فنننني  وانننننات ومنتجننننات الحي ألنواع بنننناالمشننننروع غيننننر 

فني أدينس  2015المنتدى المقبل حول تموينل التنمينة النذي سنيعقد فني يولينو  بمناسبة 
 ؛أبابا، إثيوبيا

المخصننص لتنفيننذ خطننة  تمويننلالبحننث عننن ال تنظننيمبالبنننك اإلفريقنني لمتنميننة   نوصببي .02
جننار تإلالمكافحننة االسننتغالل غيننر القننانوني و مشننتركة الفريقيننة األ راتيجية سننتإلاو  العمننل

 مفوضننننية  إشننننراف تحننننت  ، فريقينننناأغيننننر المشننننروع بالحيوانننننات والنباتننننات البريننننة فنننني 
   ؛مبيئة، والصندوق العالمي لبالتعاون مع البنك الدوليو االتحاد األفريقي، 

 :قرار الشكر
يسو، رئيس جميورية الكونغو، جدينيس ساسو نفخامة السيد ل امتنانناعن  عربن .73

 .الستضافة ىذا المؤتمر الدولي بنجاحين الكونغوليوالشعب والحكومة 
 .7302أبريل من عام  03حرر في برازافيل، جمهورية الكونغو، في هذا اليوم 
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