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 الثانيةالدورة 
 3215 مايو/أيار 36-32نريويب، 

 التجارة غير القانونية في األحياء البرية ومنتجات الحياة البرية -2/41

 إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة،
 ،غري ادلشروع باألحياء الربية باإلجتارادلتعلق  1/2إىل قرارىا  إذ تشري

ادلتعلق بالتصدي  3214دتوز/يوليو  22ادلؤرخ  58/213باختاذ اجلمعية العامة القرار  وإذ ترحب
 ؛غري ادلشروع باألحياء الربية لإلجتار

على احلاجة إىل تنفيذ أىداف التنمية ادلستدامة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة من أجل  وإذ تشدد
 حتويل عادلنا، 

بأمهية دور اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض  وإذ تسلم
ددة باالنقراض من احليوانات والنباتات الربية األنواع ادلهيف بوصفها اآللية الرئيسية يف تنظيم التجارة الدولية 

وعمل االحتاد الدويل دلكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية الرامي إىل ادلدرجة يف تذييالت االتفاقية، 
 دعم التدخالت من أجل التصدي للتجارة غري القانونية يف األحياء الربية واالجتار هبا،

ون على الصعد الثنائي واإلقليمي والدويل يشكل أداة أساسية دلنع ومكافحة بأن التعا وإذ تسلم أيضاً 
استخدام الصكوك بسبل منها األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية، يف  واستئصال التجارة غري القانونية واالجتار
 ادلتعددة األطراف،لهيئات لالقانونية الدولية والقرارات ذات الصلة 

ألبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية الضارة للتجارة غري القانونية يف األحياء الربية ا وإذ تدرك دتاماً 
 ،3222يف تقويض التقدم صوب إجناز خطة التنمية ادلستدامة لعام  اعن آثارى ومنتجات احلياة الربية، فضالً 

 بأن التجارة غري القانونية يف األحياء الربية واالجتار هبا ميكنهما اإلضرار بالصحة العامة، تقروإذ 
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ادلستدام يف إجناز خطة  هااستخدامو تجاهتا نألحياء الربية ومحفظ ابالدور اذلام الذي يؤديو  وإذ تسلم
الربية واالجتار هبا، بسبل منها  ، ويف التصدي للتجارة غري القانونية يف األحياء3222التنمية ادلستدامة لعام 

تطوير سبل عيش بديلة للمجتمعات احمللية ادلتضررة من التجارة غري القانونية يف األحياء الربية ومن آثارىا 
 السلبية،

األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية يف  التجارة غري القانونية تزايد ممارسة وإذ تالحظ مع القلق
ة اليت ذلا تأثري كبري على البيئة، على أيدي عصابات إجرامية أشكال أخرى من اجلرائم البيئيواالجتار هبا وارتكاب 
 ،منظمة عابرة للحدود

باعتماد االسًتاتيجية ادلشًتكة األفريقية بشأن مكافحة التجارة غري القانونية يف  وإذ حتيط علماً 
احليوانات والنباتات الربية، وخطة عمل االحتاد األورويب دلكافحة االجتار باألحياء الربية، وااللتزامات األخرى 

ي للتحديات ادلتزايدة ا حىت اآلن الدول األعضاء للتصدلتهوما يًتتب على ذلك من جهود بذذات الصلة، 
 ، للتجارة غري القانونية يف األحياء الربية

باجلهود اليت تبذذلا منظومة األمم ادلتحدة حتت قيادة األمني العام يف رلال تعزيز  وإذ ترحب
استجابتها التعاونية وادلتسقة للتجارة غري القانونية يف األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية، وىي جهود تليب 

 ،طلب مواصلة حتسني تنسيق األنشطة ادلضطلع هبا
بتقرير ادلدير التنفيذي عن اآلثار البيئية للتجارة غري القانونية يف األحياء الربية  وإذ ترحب أيضاً 

الذي أعده مكتب األمم ادلتحدة ادلعين  عن اجلرائم ادلتعلقة باحلياة الربيةالعادلي تقرير الو ومنتجات احلياة الربية، 
 درات واجلرمية،بادلخ

زال تمن أن التجارة غري القانونية يف األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية ال  وإذ يساورىا بالغ القلق
ؤثر على طائفة واسعة من احليوانات والنباتات الربية وادلائية يف مجيع القارات، على الرغم من اجلهود تو  ةمستمر 

 ،العادلية للتصدي ذلذه ادلشكلة
مجعية األمم التزامها بالتنفيذ الكامل ودون إبطاء لاللتزامات ادلنصوص عليها يف قرار  تؤكد -1
 ؛58/213وقرار اجلمعية العامة  1/2ادلتحدة للبيئة 
الدول األعضاء على اختاذ مزيد من اخلطوات واإلجراءات احلامسة على الصعيد  حتث -3

ذلك التعاون مع االحتاد الدويل دلكافحة اجلرمية ضد  الوطين، وعن طريق التعاون اإلقليمي والدويل، مبا يف
مع شركاء آخرين من أجل منع وسدِّ سبل اإلمداد والعبور والطلب فيما يتعلق و  (1)احليوانات والنباتات الربية

 :بالتجارة غري القانونية يف األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية، بسبل منها
اسًتاتيجيات وخطط عمل مناسبة للتصدي للتجارة غري القانونية يف وضع واعتماد وتنفيذ  )أ(

مبا يتالءم مع التحديات والسياقات  ،األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية على الصعيدين الوطين واإلقليمي
 ؛احملددة

                                                      
أنواع احليوانات والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض، وادلنظمة الدولية للشرطة بالدويل إلجتار تضم عضوية االحتاد اتفاقية ا ( 1)

 .العادليةاجلنائية، ومكتب األمم ادلتحدة ادلعين بادلخدرات واجلرمية، والبنك الدويل، ومنظمة اجلمارك 
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 والتعاون بنيتعزيز نظم إدارة األحياء الربية يف ىذه الدول، مبا يف ذلك تعزيز ادلؤسسات  )ب(
وتكثيف جهود مكافحة الفساد وغسل األموال من حيث صلتهما الوزارات والوكاالت احلكومية ادلعنية، 

 ؛يف األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية غري القانونية واالجتاربالتجارة 
قدمي الدعم إىل االحتاد الدويل دلكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية وصندوق ت )ج(

)مثل خطة ادلبادرات اإلقليمية وكذلك ، يل األفريقي، من أجل تنفيذ خطة العمل ادلتعلقة بالفيل األفريقيالف
والوطنية ( األفريقية ادلشًتكة دلكافحة االجتار غري ادلشروع بالنباتات واحليوانات الربيةالعمل التابعة لالسًتاتيجية 

يف احليوانات والنباتات واحمللية اذلادفة إىل دعم تنفيذ خطط العمل ذات الصلة دلكافحة التجارة غري القانونية 
 منتجاهتا واالجتار هبا؛و الربية 

ادلساعدة على هتيئة ُسبل معيشة مستدامة وبديلة للمجتمعات احمللية ادلتضررة من التجارة  (د)
، تاماً  الربية وآثارىا، مع إشراك اجملتمعات احمللية ادلتامخة دلوائل احلياة الربية إشراكاً غري القانونية يف األحياء 

بوصفها من الشركاء الفاعلني يف حفظ األحياء الربية واستخدامها ادلستدام، مبا يعزز حقوق تلك اجملتمعات 
 وقدرهتا على إدارة األحياء الربية واالستفادة منها؛

االجتار غري ادلشروع بأنواع احليوانات والنباتات الربية  اعتبارىل إالدول األعضاء  دعوت -2
)ب( من  3لتشريعاهتا الوطنية وادلادة  جرمية خطرية، وفقاً  ،اجلماعات اإلجرامية ادلنظمةاحملمية، الذي تشارك فيو 

 ؛الوطنيةاحلدود اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة اجلرمية ادلنظمة عرب 
الدور اذلام الذي تقوم بو ادلنظمات غري احلكومية وادلؤسسات األكادميية والقطاع ب سلمت -3

 ؛واالجتار هبا األحياء الربيةالقانوين يف كافحة االجتار غري أن يتجسد يف اختاذ إجراءات دلميكن  ، وىو دوراخلاص
أنواع احليوانات ب الدويلإلجتار مواصلة التعاون مع اتفاقية االتنفيذي إىل ادلدير  تطلب -4

والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض، وغري ذلك من الشركاء يف االحتاد الدويل دلكافحة اجلرمية ضد احليوانات 
، وكيانات األمم ادلتحدة ذات الصلة من أجل مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ التزاماهتا، ةوالنباتات الربي

 بسبل منها:
بادلعرفة اليت تدعم اإلجراءات ادلستنرية، مبا يف ذلك من خالل مواصلة تقييم اآلثار النهوض  )أ(

 ؛البيئية للتجارة غري القانونية يف األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية واالجتار هبا
دعم اجلهود الرامية إىل إذكاء الوعي وتشجيع تغيري السلوك يف أسواق االستهالك بشأن  )ب(

 ؛ربية ومنتجات احلياة الربية ادلتاجر هبا بصورة غري قانونية، مبا فيها النباتات واحليواناتاألحياء ال
بشأن  1/2 ىالبيئة للتقرير ادلطلوب يف قرار األمم ادلتحدة لتقدمي حتديثات منتظمة إىل مجعية  )ج(

 ؛األحياء الربيةالتجارة غري القانونية يف 
لقة بالفيل األفريقي، عن طريق تعبئة ادلزيد من مواصلة دعم أنشطة خطة العمل ادلتع )د(

 ادلسامهات يف صندوق الفيل األفريقي والتوعية بدور الصندوق يف تنفيذ خطة العمل؛
، ، مثل برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائيالقيام، بالتعاون مع ادلنظمات األخرى ذات الصلة )ىـ(

يف إدارة احلياة  ةاحمللي اتإشراك اجملتمعب فيما يتعلقلدويل على الصعيد اارسات الفضلى محتليل للمتقدمي  بتيسري
الستخدام غري ادلستدام شكلة اللتصدي دل ، بوصف ذلك هنجاً مجعية األمم ادلتحدة للبيئةالربية لكي تنظر فيو 

 ؛لألحياء الربية ومنتجات احلياة الربية والتجارة غري القانونية يف ىذه األحياء وادلنتجات
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احلكومات الوطنية، بناء على طلبها، من أجل تيسري  دعمإىل ادلدير التنفيذي  تطلب أيضاً  -5
، بسبل منها بناء القدرات يف رلاالت األحياء الربيةوضع وتنفيذ قوانني وطنية تتعلق باالجتار غري القانوين يف 

 ؛تشمل حتقيقات ادلالحقة القانونية
إىل ادلدير التنفيذي العمل مع ادلنظمات احلكومية الدولية وادلنظمات الدولية  تطلب كذلك -6

اجلرائم أحدث ادلعارف بشأن  تأكيد وتوثيقعلى  ، ضمن والية برنامج البيئة،غري احلكومية األخرى ذات الصلة
ومنتجاهتا واالجتار هبا، السيما اليت ذلا تأثري خطري على البيئة، مبا يف ذلك التجارة غري القانونية يف األحياء الربية 

عن ذلك إىل مجعية  ، وأن يقدم تقريراً ، وحتديد الصالت بني ىذه اجلرائمما خيتص باآلثار البيئية ذلذه التجارة
 قبلة؛لبيئة يف دورهتا ادلاألمم ادلتحدة ل
عن التقدم  إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية البيئة يف دورهتا الثالثة تقريراً  كذلك  تطلب -7

 .القرارتنفيذ ىذا احملرز يف 
 اجللسة العامة السادسة

 3215أيار/مايو  36
_________ 


