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المسائل المتعلقة بالسياسات واإلدارة البيئية الدولية:
االتجار غير المشروع في األحياء البرية

القرار  :3/1االتجار غير المشروع في األحياء البرية
تقرير المدير التنفيذي
موجز
عملت مجعية األمم ادلتحدة للبيئة ،خبلل دورهتا األوىل ،على تعزيز االلتزام السياسي لؤلمم ادلتحدة من أجل
التصدي لئلجتار غري ادلشروع باألحياء الربية ،شلا أدى إىل تعزيز والية برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بشأن ىذه ادلسألة .واستناداً
إىل مسألة األمن وغريىا من الشواغل ادلتعلقة باإلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية ،وضعت اجلمعية يف دورهتا األوىل مسألة
اإل جتار غري ادلشروع يف صميم جدول األعمال الدويل باعتبارىا أحد ادلوضوعني الرئيسيني اللذين نوقشا خبلل اجلزء الرفيع
ادلستوى للدورة ،واعتمدت اجلمعية أول قرار يصدر عن األمم ادلتحدة يركز على اإلجتار غري ادلشروع باألحياء الربية .ويتناول
القرار  2/1مجلة أمور من بينها األولويات ادلتعلقة بالدول األعضاء ادلنفذة لبللتزامات القائمة ،والتعاون فيما بني الوكاالت،
ومسامهة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف معاجلة ادلسألة ،ودعا اجلمعية العامة إىل النظر يف ىذه ادلسألة يف دورهتا التاسعة
والستني .واشتمل القرار على طلبات قدمت إىل ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة من أجل :تقدمي حتليل لآلثار
البيئية ادلًتتبة على اإلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية؛ وتعزيز أنشطة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة الرامية لزيادة الوعي
مبشاكل وسلاطر اإلمدادات والنقل والطلب على االجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية؛ والعمل عن كثب مع االحتاد الدويل
دلكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية( ،)1وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،والفريق ادلعين بسيادة القانون التابع لؤلمني
العام؛ ودعم احلكومات الوطنية على صعيد وضع القوانني البيئية وتنفيذىا؛ والقيام بدور استباقي يف إدارة صندوق الفيل
األفريقي لضمان مسامهتو يف خطة العمل ادلعنية بالفيل األفريقي.
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( )1يشمل االحتاد الدويل دلكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية أمانة اتفاقية اإلجتار الدويل يف أنواع احليوانات والنباتات
الربية ادلهددة باالنقراض ،والبنك الدويل ،ومكتب األمم ادلتحدة ادلعين بادلخدرات واجلرمية ،ومنظمة الشرطة اجلنائية الدولية
(اإلنًتبول) ،ومنظمة اجلمارك العادلية ،انظر الرابط.www.cites.org/eng/prog/iccwc.php :
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التقدم المحرز على صعيد تنفيذ القرار 3/1
 - 1طلبت مجعية األمم ادلتحدة للبيئة يف الفقرة ( 12أ) من القرار  2/1إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم ،قبيل
انعقاد الدورة الثانية جلمعية األمم ادلتحدة للبيئة ،حتليبلً لآلثار البيئية لئلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية
ومنتجاهتا.
 - 3وقد أُجري التحليل بالتعاون الوثيق مع ادلركز العادلي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم ادلتحدة
للبيئة ،وقاعدة بيانات ادلوارد العادلية يف آرندال ،وفريق مكون من أكثر من  02خبرياً مسامهاً ومراجعاً مستقبلً،
وسيتاح لكي تنظر فيو مجعية البيئة يف دورهتا الثانية.
 - 2إن ىذا التحليل ،الذي يرتكز بصورة قوية على األدلة ويستفيد من اخلربات الواسعة داخل برنامج األمم
ادلتحدة للبيئة وخارجو ،جيمع ويولد للمرة األوىل األدلة ادلتعلقة باثآثار البيئية لئلجتار غري ادلشروع يف األحياء
الربية والتبعات االجتماعية واالقتصادية ذلذه اثآثار عرب رلموعة من الوحدات التصنيفية وعرب ادلناطق والنطاقات
اجلغرافية .وسيقدم التقرير معلومات ومنظور خيتلفان عما ىو متاح حالياً وسيستكمل ادلعلومات ادلتاحة عن
اجلوانب األخرى لئلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية هبدف تعزيز دور برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بوصفو
مصدراً رئيسياً لؤلدلة اليت تقوم عليها االستجابات السياساتية لئلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية .وبناءً على
التحليل ،ومع اإلقرار بتنوع مصادر ادلعلومات ادلتاحة ،فإن من ادلتوقع أن يصدر برنامج األمم ادلتحدة للبيئة،
رىناً بتوفر ادلوارد ،موجزاً سنوياً لتقدمي حملة عامة عن أحدث ادلعلومات بشأن حالة ادلعرفة ادلتصلة بقاعدة األدلة
األوسع نطاقاً ادلتعلقة باإلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية.
 - 4وطلبت مجعية األمم ادلتحدة للبيئة يف الفقرة ( 12ب) من القرار  2/1إىل ادلدير التنفيذي أن يواصل
وأن يعزز أنشطة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ذات الصلة ،بالتعاون مع الدول األعضاء واجلهات الدولية
واإلقليمية والوطنية الفاعلة األخرى ذات الصلة لزيادة الوعي بادلشاكل وادلخاطر ادلرتبطة بإمدادات منتجات
األحياء الربية غري ادلشروعة وعمليات نقلها والطلب عليها.
 - 0واستجابةً ذلذا الطلب يعكف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة على وضع هنج مرحلي ،باالقًتان مع الدور
احملدد يف مقرر جلنة السياسات العامة التابعة لؤلمني العام لكي يقوم الربنامج بتعزيز عناصر الدعوة والتوعية
ادلتعلقة باستجابة كامل منظومة األمم ادلتحدة لئلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية.
 - 6وسًتكز ادلرحلة األوىل من النهج على اجلهود ادلبذولة إلذكاء الوعي العام العادلي يف إطار ’’أمم متحدة
واحدة‘‘ هبدف إجراء معاجلة سريعة وواسعة النطاق للثغرات ادلعرفية بشأن حجم اإلجتار غري ادلشروع يف األحياء
الربية واثآثار ادلًتتبة عليها من خبلل حتديد األنشطة االسًتاتيجية والبارزة وذات التأثر الكبري ،على سبيل ادلثال
من خبلل إقامة ادلعارض يف ادلطارات ،والتوعية يف قطاع النقل ،واستخدام الوسائط والشبكات الرقمية لسفراء
النوايا احلسنة لؤلمم ادلتحدة .وقد وضع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة اختصاصات ىذه ادلرحلة بالتعاون مع برنامج
األمم ادلتحدة اإلمنائي ،ومكتب األمم ادلتحدة ادلعين بادلخدرات واجلرمية ،وأمانة اتفاقية اإلجتار الدويل يف أنواع
احليوانات والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض ،ومت تأمني متويل مشًتك ،وجيري العمل على إنشاء عملية شراء من
أجل تنفيذ العمل من خبلل شراكة .وسيتعزز العمل من خبلل إجراء تقييم دقيق للمعارف ادلتعلقة بديناميات
السوق فيما خيص الوحدات التصنيفية البارزة اليت يتم اإلجتار غري ادلشروع فيها ،وىو أمر قيد التنفيذ حالياً ،ومن
ادلتوقع أن يفضي إىل تشكيل قاعدة أدلة معززة لبلتصاالت ادلستهدفة .وقد مت االضطبلع بإجراء البحوث
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األولية الرامية لتوطيد ادلعارف وحتديد الثغرات ادلعرفية ،وسيتم االنتهاء من وضع الصيغة النهائية للتقرير حبلول
منتصف عام .3216
 - 2أما ادلرحلة الثانية فسًتكز على تنمية اجلهود العادلية إلذكاء الوعي العام ووضع خطة اتصاالت زلددة
اذلدف ترمي إىل حتقيق األىداف السلوكية احملددة يف العناصر الرئيسية الثبلثة للعمل الشامل لربنامج األمم
ادلتحدة للبيئة من أجل التصدي لئلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية وادلنتجات الغابية’’ :ادلشاركة يف وضع
السياسات العامة ووضع جدول األعمال“؛ و’’تعزيز سيادة القانون‘‘؛ و’’االتصاالت من أجل األثر
السلوكي‘‘ .وبادلثل ستكون ىذه العملية قائمة على التعلم القائم على األدلة ،من الدراسات االستقصائية
الشبكية والدراسات الشاملة عن ادلعارف وادلواقف وادلمارسات يف تلك األسواق احملددة من خبلل حتديد النطاق
الربنارلي.
 - 8وطلبت مجعية البيئة يف الفقرة ( 12ج) من القرار  2/1إىل ادلدير التنفيذي أن يعمل عن كثب مع
االحتاد الدويل دلكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية ،وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،وفريق سيادة
القانون التابع لؤلمني العام ،وخاصة فيما يتعلق باجملاالت الرئيسية خلربة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة مثل اجلوانب
البيئية لسيادة القانون ،والتدريب القضائي ،وتبادل ادلعلومات بشأن القرارات وادلمارسات القضائية.
 - 9واستجابةً ذلذا الطلب ،يتعاون برنامج األمم ادلتحدة للبيئة مع شركاء االحتاد الدويل دلكافحة اجلرمية ضد
احليوانات والنباتات الربية (أمانة اتفاقية اإلجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض،
ومنظمة الشرطة اجلنائية الدولية (اإلنًتبول) ،ومنظمة اجلمارك العادلية ،ومكتب األمم ادلتحدة ادلعين بادلخدرات
واجلرمية ،والبنك الدويل) ،وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي وكيانات األمم ادلتحدة األخرى ،مبا يف ذلك منظمة
األغذية والزراعة لؤلمم ادلتحدة .كذلك يوفر الربنامج الدعم ادلباشر للدول األعضاء فيما يتعلق باجملاالت
الرئيسية خلربة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة.
 - 12ويف إطار العمل لتنفيذ الوالية الناشئة عن جلنة السياسات العامة التابعة لؤلمني العام ،يعمل برنامج
األمم ادلتحدة للبيئة على تيسري عملية على نطاق منظومة األمم ادلتحدة من أجل وضع قاعدة أدلة قوية ،وإجراء
حتليل مشًتك وما يًتتب على ذلك من توصيات بشأن استجابة فعالة ومتسقة من جانب األمم ادلتحدة
للجوانب األمنية والسياسية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية لئلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية وادلنتجات
الغابية .وعلى الرغم من أن الًتكيز ينصب على دور منظومة األمم ادلتحدة ،إال أنو جيري التشاور مع شركاء
إضافيني وإشراكهم يف العملية من خبلل االحتاد الدويل دلكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية .ويتواصل
على ضلو منظم تنفيذ ادلقرر ،ومن ادلتوقع أن يتم تقدمي التوصيات ادلتعلقة باستجابة منظومة األمم ادلتحدة إىل
األمني العام يف وقت مبكر من شهر كانون األول/ديسمرب.
 - 11ويرد يف الفقرات التالية وصف للمبادرات الرئيسية ذات الصلة يف األشهر القليلة ادلاضية ادلتعلقة هبذا
الطلب.
 - 13وقد استضاف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف تشرين األول/أكتوبر  ،3210مع مكتب رئيس القضاة
يف كينيا ومؤسسة كونراد أدينوير ،دورة استثنائية بشأن اإلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية خبلل الندوة
األفريقية األوىل بشأن سيادة القانون البيئي .وحدد ادلشاركون يف الدورة االستثنائية وناقشوا واقًتحوا حلوالً
للعقبات اليت حتول دون التحقيق وادلبلحقة وادلقاضاة الفعالة يف رلال اإلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية من
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ادلنظور الوطين واإلقليمي للمشاركني .كذلك اقًتح ادلشاركون آليات لتعزيز اإلنفاذ من أجل كبح اإلجتار غري
ادلشروع يف األحياء الربية.
 - 12ويف تشرين الثاين/نوفمرب عام  ،3210نظم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة باالشًتاك مع ادلنظمة الدولية
للشرطة اجلنائية ،ادلؤمتر الدويل الثاين ادلعين باالمتثال واإلنفاذ البيئيني يف سنغافورة .واستناداً إىل نتائج ادلؤمتر األول
الذي عقد يف عام  ،3212ركز مؤمتر سنغافورة على تزايد الصلة بني اجلرائم البيئية واألىداف اإلمنائية ادلتفق
عليها دولياً ،من خبلل حتديد اسًتاتيجيات لتحسني إدماج إنفاذ القانون يف سلسلة اإلمداد ،وتعزيز التعاون بني
أجهزة إنفاذ القانون والقطاعني العام واخلاص ،وتقليل الطلب على ادلنتجات غري ادلشروعة.
 - 14وقدم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة الدعم التقين للتدريب السنوي الرابع لرابطة شرق أفريقيا للمدعني
العامني بشأن اإلرىاب واجلرمية الدولية وعرب الوطنية ،يف تشرين الثاين/نوفمرب  3210يف أوغندا ،كما قدم
الربنامج أيضاً عرضاً عن اجلوانب العملية للمبلحقة القضائية للجرائم البيئية .ومتثل اذلدف من التدريب يف تعزيز
التنسيق والتعاون الدويل بشأن ادلبلحقة القضائية للجرائم البيئية .وضم التدريب مشاركني من كينيا ،وأوغندا،
ومجهورية تنزانيا ادلتحدة ،ورواندا ،وجنوب السودان .ونتيجةً ذلذا االجتماع ،جترى مناقشات مع معهد الدراسات
األمنية بشأن وضع دليل للمدعي العام لبلستخدام من قبل ادلدعني العامني يف شرق أفريقيا وما وراءىا.
 - 10ويف كانون الثاين/يناير  3210نظم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة االجتماع السادس عشر دلنتدى الشركاء
اإلقليميني اثآسيويني ادلعين مبكافحة اجلرمية البيئية ،يف بانكوك ،حيث قدم ادلشاركون أفكاراً بشأن كيفية
استخدام جهود مكافحة غسيل األموال يف ادلنطقة يف معاجلة اجلرمية البيئية.
 - 16وطلبت مجعية البيئة يف الفقرة ( 12د) من القرار  2/1إىل ادلدير التنفيذي أن يواصل دعم احلكومات
الوطنية ،بناءً على طلبها ،يف جهودىا ادلبذولة لوضع وتنفيذ القوانني البيئية ،وأن تواصل يف ىذا السياق جهودىا
دلكافحة اإلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية وأن تستمر يف تعزيز اإلجراءات ،مبا يف ذلك عن طريق بناء
القدرات.
 - 12وقدم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة الدعم التقين دلؤمتر دويل بشأن اإلجتار غري ادلشروع يف النباتات
واحليوانات الربية الذي نظمو كل من االحتاد األفريقي وحكومة الكونغو ،وعقد يف نيسان/أبريل  .3210ومشل
الدعم إعداد عناصر إلعبلن يؤكد التزام أفريقيا مبكافحة اإلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية وإعداد مشروع
اسًتاتيجية بعنوان ”االسًتاتيجية األفريقية ادلشًتكة بشأن مكافحة اإلجتار غري ادلشروع باحليوانات والنباتات
الربية“ .وسيواصل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة خبلل عام  3216دعم وضع الصيغة النهائية لبلسًتاتيجية
ادلشًتكة وتنفيذىا على ادلستويات اإلقليمية ،ودون اإلقليمية ،والوطنية.
 - 18ويف أيار/مايو  ،3210عقد برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ادلنتدى األول للوزراء والسلطات البيئية يف
آسيا واحمليط اذلادئ ،الذي ناقش خبللو ادلشاركون يف مناقشات مائدة مستديرة بشأن سيادة القانون البيئي
لدعم خطة التنمية ادلستدامة لعام  ،3222مفاىيم وتطبيق سيادة القانون البيئي ،والتحديات واإلصلازات ،مبا يف
ذلك مكافحة اجلرمية البيئية العابرة للحدود ادلتعلقة باألحياء الربية .وخبلل احلفل االفتتاحي لتقدمي اجلوائز يف
رلال إنفاذ القانون البيئي يف آسيا الذي ُعقد خبلل ادلنتدى مت تكرمي  12منظمة وفرد على أعماذلم يف مكافحة
اإلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية وغريىا من اجلرائم البيئية يف ادلنطقة.
 - 19ويف متوز/يوليو  ،3210عقد برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ورللس األمم ادلعين حبفظ الطبيعة ،إىل جانب
خرباء يف ادلبلحقة القضائية دلرتكيب اجلرائم الدولية ،حلقة العمل اإلقليمية إلنفاذ القانون والسلطة القضائية يف
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شرق أفريقيا بشأن جرائم احلياة الربية/اجلرائم البيئية يف نريويب .ومتثل اذلدف من حلقة العمل يف تعزيز قطاعات
القضاء واالدعاء والدعم يف مكافحة اجلرائم ضد األحياء الربية وحتديد التحديات واالسًتاتيجيات للتصدي
للمسائل ذات األولوية يف ادلنطقة دون اإلقليمية ،مبا يف ذلك من خبلل زيادة التعاون عرب احلدود عرب السبل
الرمسية وغري الرمسية؛ وترشيد قدرات اجلهاز القضائي وادلدعني العامني وادلسؤولني عن إنفاذ القوانني من أجل
مكافحة اجلرائم ضد األحياء الربية ووضع برامج تدريب اسًتاتيجية؛ وتعزيز السياسات والتشريعات لزيادة تيسري
قدرات اجلهاز القضائي وادلدعني العامني وموظفي إنفاذ القانون من أجل مكافحة اجلرائم ضد األحياء الربية
واجلرائم البيئية؛ وتوسيع نطاق اجلهود الرامية إىل توعية القضاة وادلدعني العامني والوكبلء ومقرري السياسات
واجملتمعات احمللية بشأن قيمة احلياة الربية واثآثار ادلًتتبة على اجلرائم ضد األحياء الربية؛ وادلبلحقة القضائية
للفاسدين اليت تقوض اجلهود الرامية إىل مكافحة اجلرائم ضد األحياء الربية على مجيع ادلستويات؛ وتلبية احلاجة
إىل برامج تدريبية للهيئات القضائية وادلدعني العامني وادلوظفني ادلكلفني بإنفاذ القوانني من بلدان اإلمداد والعبور
والطلب من أجل تعزيز التعاون بشأن قضايا التجارة الدولية ومبادرات التثقيف والتوعية.
 - 32ويدعم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة رابطة القضاة يف كينيا يف وضع دليل تدرييب بشأن سيادة القانون
البيئي ،مبا يف ذلك العنصر ادلتعلق باإلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية .وسيتاح مشروع بنهاية تشرين
الثاين/نوفمرب  3210سيستخدم يف تنفيذ تدريب القضاة.
 - 31ويعمل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة أيضاً مع أمانة اتفاقية اإلجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية
ادلهددة باالنقراض بشأن مشروع التشريعات الوطنية ،وىو مبادرة رئيسية لدعم البلدان يف جهودىا الرامية إىل
تعزيز تشريعاهتا الوطنية دلكافحة اإلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية .ويعد ادلشروع مبثابة مبادرة بارزة يف إطار
اتفاقية اإلجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض ،ويشمل تقدمي ادلشورة القانونية
وادلساعدات التقنية لـ  12بلداً يف حاجة إىل االىتمام على سبيل األولوية بشأن وضع تدابري مناسبة من أجل
التنفيذ الفعال التفاقية اإلجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض؛ والتوجيهات التشريعية
لصياغة تشريعات وطنية ،مع الًتكيز بشكل خاص على أفضل العقوبات لردع اإلجتار غري ادلشروع يف األحياء
الربية؛ وجتميع أفضل األمثلة على التشريعات الوطنية القائمة لتنظيم اإلجتار الدويل يف األحياء الربية ومكافحة
اجلرائم ضد األحياء الربية ،مبا يف ذلك أحكام القانون اجلنائي دلعاجلة اإلجتار غري ادلشروع يف األحياء الربية
بوصفو جرمية خطرية ،وللتعامل مع اجلرمية ادلنظمة والفساد ،فضبلً عن ادلسؤولية اجلنائية الواقعة على عاتق مجيع
اجلهات الفاعلة ادلشاركة يف اإلجتار غري ادلشروع يف سلسلة األحياء الربية يف بلدان ادلنشأ والعبور وادلقصد؛
وتدريب سلطات اتفاقية اإلجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض ،وصائغي القوانني،
ومقرري السياسات ،واجلهاز القضائي ،والربدلانيني ،وغريىم من ادلسؤولني احلكوميني ذوي الصلة ادلسؤولني عن
صياغة واعتماد التشريعات ذات الصلة باتفاقية اإلجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلهددة
باالنقراض .كذلك يقدم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة أيضاً الدعم لتيمور-ليشيت ودولة جنوب السودان يف
جهودمها ادلتواصلة الرامية إىل االنضمام إىل االتفاقية.
 - 33ويف تشرين الثاين/نوفمرب  ،3210نظم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة حلقة العمل اإلقليمية بشأن
اجلمارك اخلضراء يف آسيا واحمليط اذلادئ :تعزيز قدرات موظفي اجلمارك للتصدي للجرمية البيئية يف سول .إن
مبادرة اجلمارك اخلضراء ىي شراكة بني منظمات دولية تتعاون لتعزيز قدرات موظفي اجلمارك وموظفي اإلنفاذ
اثآخرين ذوي الصلة من أجل رصد وتيسري التجارة القانونية ومنع اإلجتار غري ادلشروع يف السلع احلساسة بيئياً
ادلشمولة باالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف ذات الصلة بالتجارة ،مبا يف ذلك اتفاقية اإلجتار الدويل بأنواع
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احليوانات والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض .ومتثل اذلدف من حلقة العمل يف تعزيز قدرات اإلنفاذ لدى
سلطات اجلمارك وتعزيز الشراكات الطويلة األجل على ادلستويني االسًتاتيجي والتشغيلي وتعزيز تبادل أفضل
ادلمارسات يف التصدي لئلجتار غري ادلشروع بالسلع اخلاضعة للتنظيم ألسباب بيئية .وحضر حلقة العمل موظفو
مجارك من  32بلداً يف منطقة آسيا واحمليط اذلادئ وشلثلني من شركاء مبادرة اجلمارك اخلضراء ،مبا يف ذلك
اتفاقية اإلجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض.
 - 32وعقد برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ومنظمة اجلمارك العادلية حلقة عمل مشًتكة إلدارة ادلخاطر بشأن
مكافحة اإلجتار غري ادلشروع يف السلع اخلاضعة للتنظيم ألسباب بيئية ،يف ماليزيا يف نيسان/أبريل  3210بدعم
من دائرة اجلمارك يف مجهورية كوريا .ومتثل ىدف حلقة العمل يف تعزيز قدرات موظفي اجلمارك يف مكافحة
اإلجتار غري ادلشروع يف السلع اخلاضعة للتنظيم البيئي ،مبا يف ذلك األحياء الربية اخلاضعة للتنظيم من خبلل
اتفاقية اإلجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض ،وتعزيز تبادل اخلربات وأفضل
ادلمارسات يف تعقب اإلجتار غري ادلشروع بالسلع اخلاضعة للتنظيم البيئي .وحضر حلقة العمل  20من موظفي
اجلمارك من منطقة آسيا واحمليط اذلادئ فضبلً عن مشاركني من أمانة اتفاقية اإلجتار الدويل بأنواع احليوانات
والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض ،وشبكة رصد اإلجتار يف احليوانات والنباتات الربية (ترافيك) ،وادلنظمات
األخرى ذات الصلة.
 - 34وطلبت مجعية البيئة يف الفقرة ( 12ه) من القرار  2/1إىل ادلدير التنفيذي أن يواصل القيام بدور
استباقي على صعيد إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لصندوق الفيل األفريقي ،من أجل ضمان مسامهتو يف
تنفيذ خطة العمل ادلعنية بالفيل األفريقي.
 - 30وتعد خطة العمل ادلعنية بالفيل األفريقي مبثابة اخلطة األساسية حلفظ األفيال يف مجيع أضلاء القارة،
ووافقت عليها ،حتت رعاية اتفاقية اإلجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض 22 ،دولة
متثل مراتع للفيل األفريقي .وقام برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بدور أمانة صندوق الفيل األفريقي منذ شباط/فرباير
 .3212وقد مت تعزيز دعم الصندوق إىل حد كبري يف اثآونة األخرية :يف رلاالت التوظيف وتعبئة ادلوارد،
واإلدارة ،ووضوح الرؤية ،وزيادة الوعي.
 - 36ففيما يتعلق بادلوظفني ،مت تعزيز قدرات األمانة بانضمام موظفني إضافيني إىل الفريق يف متوز/يوليو
 ،3210شلا جعل أمانة الصندوق تعمل بكامل طاقتها وتسمح بتحسني اخلدمات يف مجيع دول مراتع الفيل.
ومت االعًتاف بكفاءة األمانة بعد جتديدىا حديثاً يف االجتماع اخلامس للجنة التوجيهية لصندوق الفيل األفريقي،
الذي عقد يف أديس أبابا يف أيلول/سبتمرب .3210
 - 32وفيما يتعلق بتعبئة ادلوارد ،فقد حشد برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،إضافةً إىل دعمو ادلباشر للصندوق
يف شكل موارد بشرية ومالية لتطوير مواد اتصاالت ،متويبلً إضافياً ،مبا يف ذلك  022 222يورو من أدلانيا،
و 132 222يورو من ىولندا ،و 02 222دوالر من بلجيكا .وقد ضاعفت التربعات األخرية ميزانية الصندوق
يف غضون فًتة ستة أشهر.
 - 38أما فيما يتعلق بإدارة الصندوق فقد مت متويل  22مشروعاً حىت اثآن يبلغ رلموع تكلفتها  3مليون
دوالر وجيري تنفيذىا .وتركز األنشطة ادلمولة من خبلل الصندوق على أىداف خطة العمل ادلعنية بالفيل
األفريقي ،مبا يف ذلك احلد من قتل الفيلة غري ادلشروع واإلجتار غري ادلشروع مبنتجات األفيال ،واحلفاظ على
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موائل الفيلة واستعادة التواصل ،واحلد من الصراعات بني اإلنسان والفيل .وتعاجل التدابري اإلضافية يف إطار ىذا
ادلشروع مسائل الدعوة والتدريب وزيادة الوعي وبناء القدرات.
 - 39وفيما يتعلق بوضوح الرؤية وإذكاء الوعي ،باإلضافة إىل ادلواد الًتوجيية ادلختلفة ،اليت عززت وضوح
الرؤية لدى دول مراتع الفيل واجلهات ادلاضلة للصندوق ،دعم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة أيضاً الصندوق مبوقع
إلكًتوين رلدد.www.africanelephantfund.org :
 - 22أما فيما يتعلق باخلطوات ادلقبلة فبل تزال ىناك إمكانات كبرية لزيادة استغبلل الفرص اليت يوفرىا
الصندوق من أجل حفظ الفيلة األفريقية ،مبا يف ذلك مضاعفة ضخ األموال إىل الصندوق ،بدالً من تعزيز طرائق
التمويل اإلضافية وادلستخدمة.
___________
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