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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 لثةالثاالدورة 
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4 نريويب،

 * من جدول األعمال املؤقت 5البند 

أداء برنامج العمل والميزانية، بما في ذلك 
 تنفيذ قرارات جمعية البيئة

المتعلق بالتجارة غير القانونية في األحياء البرية  ٢/١٤التقدم المحرز في تنفيذ القرار 
 ومنتجات الحياة البرية

 تقرير المدير التنفيذي

 موجز
، اختذت مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة 2016يف أيار/مايو 

غري القانونية يف األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية. ويتضمن هذا التقرير املتعلق بالتجارة  2/14القرار 
 من القرار. 8على النحو املطلوب يف الفقرة  2/14معلومات مستكملة عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار 
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 مقدمة - أولا 
املتعلق  2/14، القرار 2016أيار/مايو اختذت مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثانية، املعقودة يف  -1

بالتجارة غري القانونية يف األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية، الذي طلبت فيه إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم 
 املتحدة للبيئة، يف مجلة أمور، النهوض باملعرفة اليت تدعم اإلجراءات املستنرية، مبا يف ذلك من خالل مواصلة تقييم

اآلثار البيئية للتجارة غري القانونية يف األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية واالجتار هبا، وتقدمي حتليل للممارسات 
الفضلى على الصعيد الدويل فيما يتعلق بإشراك اجملتمعات احمللية، بوصف ذلك هنجاً للتصدي ملشكلة االستخدام 

اة الربية والتجارة غري القانونية يف هذه األحياء واملنتجات؛ ودعم اجلهود غري املستدام لألحياء الربية ومنتجات احلي
الرامية إىل إذكاء الوعي وتشجيع تغيري السلوك يف أسواق االستهالك بشأن األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية 

اتفاقية اإلجتار الدويل بأنواع املتاجر هبا بصورة غري قانونية، مبا فيها النباتات واحليوانات؛ ومواصلة التعاون مع 
احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض، وغري ذلك من الشركاء يف االحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضد 

من أجل مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ  ،احليوانات والنباتات الربية، وكيانات األمم املتحدة ذات الصلة
اصلة دعم أنشطة خطة العمل املتعلقة بالفيل األفريقي؛ والعمل مع املنظمات احلكومية التزاماهتا، بسبل منها مو 

الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية األخرى ذات الصلة من أجل تأكيد وتوثيق أحدث املعارف بشأن اجلرائم 
 2/14م احملرز يف تنفيذ القرار اليت هلا تأثري خطري على البيئة؛ ويتضمن هذا التقرير معلومات مستكملة عن التقد

يف اإلجناز املتوقع )ب( يف إطار  من القرار. وسيشكل التقدم احملرز إسهاماً  8على النحو املطلوب يف الفقرة 
 تعزيز) 2017-2016، املتعلق باإلدارة البيئية، من برنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة للفرتة 4الربنامج 

يق الغايات واألهداف البيئية املتفق عليها دولياً لتحق املؤسسات وتعزيز القوانني وإنفاذ وضع على البلدان قدرة
 .واالمتثال لاللتزامات ذات الصلة(

 ٢/١٤التقدم المحرز في تنفيذ القرار  - ثانياا 
من أجل تعاون برنامج األمم املتحدة للبيئة مع االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملعهد الدويل للبيئة والتنمية  -2

 (1)إعداد تقييم شامل للممارسات الفضلى يف جمال إشراك اجملتمع احمللي يف إدارة احلياة الربية. وقد مت تقاسم التحليل
على نطاق واسع من أجل استعراضه مع اجلهات الشريكة، ومنها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وإدارة الشؤون 

العامة لألمم املتحدة، وأعضاء الشراكة التعاونية املعنية باإلدارة املستدامة  االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة
املستفادة خالل عقود من ، والشعوب األصلية وشبكات اجملتمعات احمللية. ويقارن التقرير الدروس (2)للحياة الربية

منذ بدء  اخلربة املكتسبة حديثاً  اخلربة يف اإلدارة القائمة على اجملتمعات احمللية للحياة الربية يف مجيع أحناء العامل مع
األزمة الراهنة للتجارة يف األحياء الربية. وتتشابه الدروس املستفادة يف املاضي واحلاضر بشكل ملحوظ، وتشمل 

مؤسسات حوكمة مشروعة على صعيد اجملتمعات احمللية. إقامة بيئات متكينية و هتيئة حوافز واقعية و فري تو احلاجة إىل 
 وخيلص التقرير إىل أنه، بالرغم من كون الدروس املستفادة بشأن إشراك اجملتمعات احمللية يف إدارة احلياة الربية دروساً 

                                                      
 .http://hdl.handle.net/20.500.11822/21968 متاح على الرابط  )1)
املعنية باإلدارة املستدامة للحياة الربية اجلهات التالية: أمانة اتفاقية التنوع لشراكة التعاونية من ضمن األعضاء احلاليني يف ا  )2)

ة البيولوجي، ومركز البحوث احلرجية الدولية، واتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض، ومعاهد
وأمانة منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، واجمللس الدويل حلماية حيوانات احملافظة على األنواع املهاجرة من احليوانات الربية، 

طبيعة، الصيد واحلياة الربية، واملنتدى الدويل للشعوب األصلية املعين بالتنوع البيولوجي، ومركز التجارة الدولية، واالحتاد الدويل حلفظ ال
(، وبرنامج TRAFFIC International) لدولية لرصد التجارة يف احلياة الربيةواالحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية، والشبكة ا

 .(/www.fao.org/forestry/wildlife-partnership/93140/en األمم املتحدة للبيئة )انظر

http://hdl.handle.net/20.500.11822/219685
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يما من حيث ختويل السلطة للمجتمعات احمللية، وهو س املستمر، ال فشلالبلتنفيذ ا ُمينواضحة ومعروفة، فقد 
أمر ضروري وإن كان ينطوي على حتديات من الناحية السياسية. فخالل األزمة احلالية للتجارة يف األحياء الربية، 
متيل احلكومات وغريها من اجلهات الفاعلة إىل إبداء ردود فعل عسكرية بشكل متزايد وتركز على اإلنفاذ. ويشري 

حلفظ احلياة  قرير إىل أن هذه النهج تنطوي على خطر اإلضرار حبقوق اإلنسان وبفعالية اجلهود األوسع نطاقاً الت
احلاجة إىل إمساع صوت اجملتمعات احمللية اليت تعيش مع احلياة الربية يف  الربية يف نفس الوقت. وُيربز التقرير أيضاً 

 احمللي إىل املستوى الدويل. عملية صنع القرار على مجيع املستويات، من املستوى
يف احليوانات والنباتات الربية، ويف سياق االسرتاتيجية املشرتكة األفريقية ملكافحة التجارة غري القانونية  -3

، عمل برنامج البيئة على تقدمي الدعم التقين ملفوضية 2/14يف قرارها  هبا أيضاً  علماً البيئة اليت أحاطت مجعية 
أجل كفالة التنسيق الفعال لتنفيذ االسرتاتيجية. ويف إطار هذا العمل، قدم برنامج البيئة الدعم االحتاد األفريقي من 

إلعداد وعقد االجتماع االفتتاحي لفريق اخلرباء املعين بتنفيذ االسرتاتيجية املشرتكة األفريقية، املعقود يف أديس أبابا 
 .2017أيلول/سبتمرب  21إىل  1٩يف الفرتة من 

رنامج البيئة العمل، من خالل املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة، من أجل تقييم وحتديد وقد بدأ ب -4
عن  األخطار املتعددة اليت هتدد احلياة الربية والتنوع البيولوجي، مثل التجارة غري القانونية يف األحياء الربية، فضالً 

 عا بق’’يف مرحلة أوىل من التحليل حتويل املوائل، والصيد، واألنواع الغريبة الغازية. وحددت البحوث 
للخطر عن طريق رسم خرائط التوزيع املكاين للتهديدات اليت تتعرض هلا األنواع على الصعيدين العاملي ‘‘ ساخنة

لشدة اخلطر.  والوطين، وحتديد مواقع األخطار املتعددة اليت هلا تأثري متضافر على األنواع، بوصف ذلك مقياساً 
كاين للتهديدات اليت تتعرض هلا احلياة الربية بفعل التلوث، يف إطار التحضري املتحليل الب واضطلع املركز أيضاً 

للمستويات واالجتاهات يف التجارة القانونية  للدورة احلالية جلمعية األمم املتحدة للبيئة. وأجرى املركز كذلك حتليالً 
العالقات بني مستويات التجارة القانونية وغري القانونية وعلى الصعيد اإلقليمي، واستكشف  يف األحياء الربية عاملياً 

يف فئات متنوعة من األنواع الربية. وُقدمت نتائج هذه التحليالت لنشرها يف املؤلفات العلمية اخلاضعة الستعراض 
الدولية حت على الصعيد اإلقليمي وخالل االجتماعات األخرية ملؤمتري األطراف يف اتفاقية التجارة ياألقران، وأُت

 بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض واتفاقية التنوع البيولوجي.
ومن ضمن اإلجنازات الرئيسية يف جمال تنفيذ خطة العمل املتعلقة بالفيل األفريقي، اليت أمكن حتقيقها  -5

ياء الربية، واإلنفاذ الصارم بفضل الدعم الذي قدمه صندوق الفيل األفريقي، استعراض القوانني املتعلقة األح
القضاء على ظاهرة التعدي على و لألحكام القضائية الصادرة حبق الصيادين العاملني دون ترخيص يف إثيوبيا؛ 

من موظفي  300احملاصيل ومنع الفيلة من التنقل خارج غابة ثورما احملمية يف مالوي؛ وتعزيز قدرات ما يزيد على 
تسيري بعثات مكافحة الصيد غري املرخص له، والتعرف على منتجات األحياء الربية  اإلنفاذ يف إثيوبيا وغانا يف

 ومجعها ومناولتها.
وقد دعم برنامج البيئة عملية سن وتنفيذ القوانني الوطنية املتعلقة بالتجارة غري القانونية يف األحياء الربية  -6

التخطيط لتقدمي املساعدة التقنية القانونية لسبعة بلدان  يف أربعة بلدان يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. وجيري
أخرى يف خمتلف أحناء العامل. وأُعدت دراسة يف أمريكا الالتينية عن حالة املالحقة القضائية للجرائم البيئية واجتاهاهتا 

األمم املتحدة والثغرات فيها. وباإلضافة إىل ذلك، شارك برنامج البيئة يف رعاية العمل الذي اضطلع به مكتب 
املعين باملخدرات واجلرمية لوضع وإخراج دليل مرجعي سريع وإجراءات تشغيلية موحدة للمحققني واملدعني العامني 

 يف مكافحة اجلرائم ضد األحياء الربية يف مجهورية تنزانيا املتحدة.
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عميق فهمهم املشرتك يف أفريقيا ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ من ت بلداً  22ومتكن كبار املسؤولني من  -7
للعناصر واألحكام الرئيسية الضرورية لوضع األطر القانونية الفعالة وبذل اجلهود املنسقة من أجل تفكيك الشبكات 

منطقة آسيا -اإلجرامية الضالعة يف التجارة غري القانونية يف األحياء الربية واملنتجات احلرجية خالل ندوة أفريقيا
 5و 4تعزيز األطر القانونية ملكافحة اجلرمية ضد األحياء الربية، املعقودة يف بانكوك يومي واحمليط اهلادئ املعنية ب

. وكانت الندوة احلدث الرئيسي األول الذي نظمته فرقة عمل األمم املتحدة املشرتكة بني (3)2017متوز/يوليه 
 .(4)نتجات احلرجية، اليت يرأسها حاليا برنامج البيئةالوكاالت املعنية بالتجارة غري القانونية يف األحياء الربية وامل

وأطلق برنامج البيئة، بالتعاون مع معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة، عملية للخرباء  -8
بعقد االجتماع األول للجنة االستشارية التقنية املعنية ببحث واستعراض مشروع تقرير عن  2017يف حزيران/يونيه 

ري على البيئة. ويف أعقاب االستعراض الذي أجرته اللجنة احلالة الراهنة للمعارف بشأن اجلرائم اليت هلا تأثري خط
التقنية، ُقدم مشروع التقرير إىل فريق خرباء يضم ممثلني عن الدول األعضاء واملنظمات الدولية واملنظمات  االستشارية

 15إىل  13 غري احلكومية، ملواصلة استعراضه وتقدمي اإلسهامات فيه. واجتمع فريق اخلرباء يف روما يف الفرتة من
تعليقات ومالحظات مستفيضة ب اإلدالءالستعراض مشروع التقرير. ومشل االستعراض  2017أيلول/سبتمرب 

 إىل اخلربة العملية للخرباء ومعارفهم. ويقوم معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة حالياً  استناداً 
تشرين  18املرتقب إلصدار مشروع مستكمل للتقرير يف  عدل املو بتجميع إسهامات اخلرباء وإدراجها يف التقرير قب

 .2017األول/أكتوبر 
، (WildforLife#)وحىت اآلن مسحت محلة األمم املتحدة العاملية على اإلنرتنت للدفاع عن احلياة الربية  -٩

ية التجارة الدولية بأنواع احليوانات اليت أطلقتها أمانة برنامج البيئة يف شراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واتفاق
، 2016والنباتات الربية املهددة باالنقراض، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، يف أيار/مايو 

مبخاطبة ما يزيد على بليون شخص يف مجيع أحناء العامل؛ ويف الصني وحدها، تصفح موقع احلملة )الومسة 
#WildforLife)  بلغ جمموع عددحيث من املشاهري أصواهتم إليها،  35مليون شخص؛ وضم  300ما يبلغ 

 15 000من الشركاء؛ وأهلمت  25مليون شخص؛ وانضم إليها  400متابعيهم يف وسائط التواصل االجتماعي 
 000 40شخص تعهد كل منهم باختاذ إجراءات من خالل دائرة النفوذ اخلاصة به؛ ويف نفس الوقت اختار حوايل 

وتقامسوا النتيجة يف وسائط التواصل االجتماعي.  (5)‘‘الدمج الصوري’’وأكملوا عملية  ‘‘نسيبة’’شخص أنواعا 
ساعة مقطع الفيديو املتعلق باليوم العاملي حليوان أم قرفة، الذي  48مليون شخص يف الصني خالل  15وشاهد 

 الفيديو األكثر مشاهدة لربنامج البيئة يف الصني.أعدته احلملة العاملية للدفاع عن احلياة الربية، فأصبح مقطع 
يف توعية اجلمهور وتعبئته من خالل أخذ التعهدات.  كبرياً   وتبني القياسات أن هذا العمل أسهم إسهاماً  -10

؛ ووافق اجمللس التشريعي هلونغ كونغ على 2017على العاج التجاري حبلول هناية عام  امالً ك  اً وأعلنت الصني حظر 
وأمتت جرد وتدمري خمزوناته العاج حبلول يوم يف لواندا ا احلظر؛ وأغلقت أنغوال سوق بنفيكا النظر يف فرض هذ
 .2017البيئة العاملي لعام 

                                                      
 www.un.org/development/desa/en/news/forest/wildlife-law-symposium.htmlانظر الصفحتني الشبكيتني  (3)
-www.cms.int/en/eventcalendar/africa-asia-pacific-symposium-strengthening-legal-frameworks-combat-wildlife و

crime. 
 .https://www.un.int/news/inter-agency-task-force-launched-combat-illicit-wildlife-tradeالشبكية  ةحفصال انظر( 4)
سعيا  لربية خيتاره الشخص ويُعريه امسههو نوع من أنواع احليوانات ا‘‘ (kindred species) لنسيبا’’لنوع مالحظة املرتجم: ا  )5)

 .هو تشكيل صورة معدلة رقميا جتمع بني الشخص واحليوان املختار‘‘ الصوري الدمج’’للحفاظ على ذلك النوع. و 

http://www.cms.int/en/eventcalendar/africa-asia-pacific-symposium-strengthening-legal-frameworks-combat-wildlife-crime
http://www.cms.int/en/eventcalendar/africa-asia-pacific-symposium-strengthening-legal-frameworks-combat-wildlife-crime
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وتستند السنة الثانية من احلملة العاملية للدفاع عن احلياة الربية إىل ما مت من توعية وإىل والزخم الذي  -11
ملخططي  لصعيدين العاملي واإلقليمي. وقد وضع برنامج البيئة دليالً حققه برنامج البيئة واملشاهري والشركاء على ا

االتصاالت على الصعيد الوطين للمساعدة على اختاذ مبادرات يف جمال االتصاالت هتدف إىل تقليص الطلب 
على األحياء الربية واملنتجات احلرجية. ومن املتوخى أن تساعد هذه األداة على وضع اسرتاتيجيات لالتصال 

غراض التنمية من خالل أنشطة الدعوة والتعبئة االجتماعية واالتصاالت اهلادفة إىل تغيري السلوك، مبا يشكل أل
ختفيض الطلب على األحياء الربية واملنتجات احلرجية.  سنوات، ُيسفر يف هناية املطاف عنمتعدد ال شامالً  برناجماً 

إىل حلقات  2018قبل رفع مستواه يف عام  2017ية عام وسُيضطلع بنشاط جترييب يف فييت نام وإثيوبيا حبلول هنا
 عمل إقليمية.

ومتس اإلجنازات املوجزة أعاله مجيع مؤشرات األداء الثالثة لإلجناز املتوقع )ب( يف إطار الربنامج الفرعي  -12
 .2017-2016املتعلق باإلدارة البيئية من برنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة للفرتة  4

املتعلق  71/326 هذا التقرير يف الوقت املناسب، إذ يتناول جوانب هامة من قرار اجلمعية العامة ويأيت -13
ذ يف أيلول/سبتمرب  امة الدول . ودعت اجلمعية الع2017بالتصدي لالجتار غري املشروع باألحياء الربية، الذي اختخ

ات احمللية على السعي إىل احلصول على على وجه اخلصوص إىل زيادة قدرات اجملتمع األعضاء يف ذلك القرار
 ... فرص سبل كسب الرزق املستدامة، مبا يف ذلك من موارد احلياة الربية احمللية، وإقامة أو تعزيز الشراكات التعاونية

بغية زيادة دعم اجلهود اليت تقودها اجملتمعات احمللية حلفظ احليوانات الربية، وتعزيز استبقائها للمنافع، من أجل 
 حفظ احلياة الربية وإدارهتا على حنو مستدام.

 التوصيات واإلجراء المقترح اتخاذه - ثالثاا 
احمللي يف إدارة احلياة الربية، قد تود  إىل نتائج حتليل املمارسات الُفضلى يف جمال إشراك اجملتمع واستناداً  -14

مجعية األمم املتحدة للبيئة أن تنظر يف اختاذ قرار حتث فيه الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واجلهات 
املاحنة واجملتمع املدين على كفالة كون أية اسرتاتيجيات وخطط عمل وبرامج ومشاريع تضعها هبدف مكافحة 

ملستدام للحياة الربية والتجارة غري القانونية فيها تتضمن االعرتاف الكامل باحِلكم الرئيسية املستمدة االستخدام غري ا
من البحوث واملمارسات الواسعة النطاق يف جمال إدارة اجملتمعات احمللية للحياة الربية، وإدماجها وتطبيقها، مبا يف 

أن حتث الدول األعضاء على السعي إلجياد السبل  يضاً ذلك يف مضمار اسرتاتيجيات اإلنفاذ. وبوسع اجلمعية أ
لتعزيز الفرص املتاحة للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية كي تعرض آراءها وأولوياهتا ومنظوراهتا يف ميادين رسم 
السياسات وصنع القرار على الصعيدين الوطين والدويل فيما يتعلق باحلياة الربية، بسبل منها، حسب االقتضاء، 

 للمشاركة اجملدية على مجيع املستويات. ختطاط مسارات واضحة وميسرة لتقلي اإلسهامات، تسهيالً ا
 وقد تود مجعية األمم املتحدة للبيئة: -15

إىل املدير التنفيذي أن يقدم للدول األعضاء بانتظام آخر املستجدات بشأن  أن تطلب أيضاً  (أ)
والتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك التهديدات النامجة عن التلوث  اليت تتعرض هلا احلياة الربية التهديدات األوسع نطاقاً 

وفقدان املوائل، وأن حيلل هذه التشكيالت من املخاطر على مستويات خمتلفة، من أجل املساعدة على حتديد 
قق اجملاالت اليت تشتد فيها احلاجة إىل استجابات إضافية حلفظ األنواع الربية، وتوجيه تلك االستجابات حبيث حت

 الفعالية؛
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أن تدعو الدول األعضاء إىل مواصلة وتكثيف جهودها على الصعيد الوطين، ومن خالل التعاون  (ب)
اإلقليمي واألقاليمي والدويل، من أجل منع االستخدام غري املستدام ملنتجات احلياة الربية والتجارة غري القانونية 

 ما؛فيها، والكشف عن ذلك االستخدام وتلك التجارة والتصدي هل
أن تشجع الدول األعضاء على وضع تدابري هتدف إىل التصدي للجرائم ذات اآلثار اخلطرية  (ج)

 ك التدابري بدعم من املدير التنفيذي وبالتعاون مع املنظمات األخرى ذات الصلة؛لعلى البيئة، والنهوض بت
أن تدعو الدول األعضاء إىل تكثيف مشاركة القطاع العام يف مكافحة االستخدام غري املستدام  (د)

لتقليص الطلب على األنواع املهددة بفعل التجارة، وختويل السلطة  للحياة الربية والتجارة غري القانونية فيها، سعياً 
القانونية لألحياء الربية واإلبالغ عنها على للمجتمعات واجلهات الفاعلة احمللية كي تتوىل حتديد املنتجات غري 

 الصعد اإلقليمي والوطين واحمللي.
______________ 


