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الدورة التاسعة والستون
البند  13من جدول األعمال
التنفي ـ واملتابعــة املتمــامان واملنســتان لنتــاات امل ـ ا
ال ايســية وم ـ ا التمــة ال ـ ألعتــدتا األمــم املتحــدة
يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما
أرمينيا ،إسبانيا ،أست اليا ،إستونيا ،إس اايل ،إكوادور ،ألبانيـا ،أملانيـا ،أوغنـدا ،أي لنـدا،
أيسلندا ،إيطاليا ،الربازيل ،الربألغـال ،بلجيمـا ،بلغاريـا ،بولنـدا ،ألوغـو ،مجهوريـة أر يتيـا
الوسطى ،اجلمهورية التشيمية ،مجهورية ألزنانيـا املتحـدة ،مجهوريـة المونغـو الدميت اطيـة،
جنوب أر يتيا ،جورجيـا ،الـدار  ،،رومانيـا ،سـلوراكيا ،سـلورينيا ،السـويد ،سويسـ ا،
شيلي ،الصني ،غابون ،ر نسا ،رنلندا ،قـرب ،،ك واأليـا ،كنـدا ،كوسـتاريما ،كولومبيـا،
المونغــو ،الألفيــا ،لمســمرب  ،ليتوانيــا ،ليختنشــتاين ،مالطــة ،مــا  ،ماليزيــا ،املغــ ب،
اململمة املتحدة لربيطانيا العظمى وأي لندا الشمالية ،موناكو ،الن ويت ،النمسا ،تنغاريا،
تولندا ،الواليا املتحدة األم يمية ،اليابان ،اليونان :مش وع ق ار

التصدي لاجتار غري املش وع باألحياء الربية
إن اجلمعية العامة،
إذ تعيددت تيديددت التيمــة اجلوت يــة للتنــوع البيولــوجي واتلــ إســهاماأل يف التنميــة
املســتدامة وررــاب البش ـ  ،وإ ألســلم ب ـ ن اويوانــا والنباألــا الربيــة بش ـ أشــما ا اجلميلــة
واملتنوعــة ألشــمل جــزءا ال ميمــن االســتغناء عن ـ مــن الــنظم الطبيعيــة لموكــر األريت الــ
جير محايتها ملنفعة ت ا اجليل واألجيال املتبلة،
وإذ يقلقها بالتايل ألزايد نطـا الصـيد غـري املشـ وع واالجتـار غـري املشـ وع باألحيـاء
الربية ومنتجا اوياة الربية وآثارب االقتصادية واالجتماعية والبيئية السلبية،
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وإذ تع د ع ددل بددالا لقهددا إزاء الزيــادة املط ـ دة يف معــدال الصــيد غــري املش ـ وع
للم كدن واملستويا امل ألفعة بشـمل ططـري وـاال قتـل الفةييفلـة يف أر يتيـا ،دـا يهـدد تـ ين
النوعني باالنت ايت على الصعيد احمللي ،ويف بعض اواال باالنت ايت على الصعيد العاملي،
وإذ تسدد لّم بــ ن االجتــار غــري املشــ وع باألحيــاء الربيــة يســاتم يف ا ــ ار بــالنظم
ا يمولوجية وأسباب املعيشة يف املناطق ال يفية ،مبا يف لك سبل العيش التاامة على السـياحة
البيئيــة ،ويتــويت اووكمــة ال شــيدة وســيادة التــانون ،ويهــدد ،يف بعــض اوــاال  ،االســتت ار
الوطين ويتطلر ألعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد ا قليمي للتصدي ل ،
وإذ تشتد على أن محاية األحياء الربية جير أن ألمون جـزءا مـن ـت شـامل للت ـاء
على الفتـ  ،وقتيـق األمـن الغـ ااي والتنميـة املسـتدامة ،مبـا يف لـك حفـا التنـوع البيولـوجي
واستخدام على حنو مستدام ،والنمو االقتصادي ،وال راب االجتماعي وسبل العيش املستدامة،
وإذ تعيت تيديت دعوهتا إىل األبـاع نههـت كليـة ومتماملـة يف التنميـة املسـتدامة ألست شـد
هبــا ا نســانية مــن أجــل العــيش يف واــام مــي الطبيعــة وألف ــي إىل بـ ل جهــود الســتعادة عاريــة
النظام ا يمولوجي لألريت وسامت ،
وإذ تع ع ل القلق من أن  ،يف بعـض اوـاال  ،مي ـل االجتـار غـري املشـ وع بـ نواع
اويوانا والنباألا الربية احملمية شما يتزايد ألطورب من أشمال اجل مية املنظمة عـرب الوطنيـة،
وإ ألشـــري إىل قـ ـ ار اقلـــي االقتصـــادي واالجتمـــاعي  19/2012املـ ـ ر  26وز/يوليـ ـ
 ،2012ال ي سلم ري اقلي ب ن اجل مية املنظمة قد اخت أشماال متنوعة وب ا ل ططـ ا
يهدد الصحة والسامة واألمـن واومـم ال شـيد والتنميـة املسـتدامة للـدول ،وإ أل كـد بالتـا
ـ ورة ممارحــة أللــك اجل ـ اام عــن ط يــق ألعزيــز التعــاون الــدو  ،وبنــاء التــدرا  ،واختــا
إج اءا يف جمال العدالة اجلنااية للتصدي ا وب ل اجلهود يف سبيل إنفا التانون،
وإذ تس د لّم با طــار التــانوذ الـ ي ألــور ب األفاقيــة التجــارة الدوليــة ب ـ نواع اويوانــا
والنباألا الربية املهددة باالنت ايت( )1وب مهية الدور ال ي أل دي  ،وتـي األفـا دو مي ـل نتطـة
التتــاء بــني التجــارة والبيئــة والتنميــة ويعــزز حفــا التنــوع البيولــوجي واســتخدام بصــورة
مســـتدامة ،ومـــن املفــ ويت أن يســـهم يف قتيـــق منـــاري ملموســـة للســـمان احمللـــيني ،ويمفـــل
عدم ألداول أي أنواع مهددة باالنت ايت يف التجارة الدولية،

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537 )1
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وإذ تس د لّم أيضددا ب مهيــة االألفاقــا البيئيــة املتعــددة األط ـ اا األط ـ  ،مبــا يف لــك
معاتـــدة احملارظــــة علــــى األنــــواع املهــــاج ة مــــن اويوانــــا الفط يــــة( ،)2واألفاقيــــة التنــــوع
البيولــوجي( ،)3واألفاقيــة محايــة الت ـ امل العــاملي ال تــايف والطبيعــي( ،)4واألفاقيــة األرا ــي ال طبــة
ا األمهية الدولية وطاصة بوصفها موااً للطيور املااية(،)5
وإذ تش د إىل ق ـ ار اقلــي االقتصــادي واالجتمــاعي  40/2013امل ـ ر  25ــوز/
يولي  2013املتعلق بالتدابري الازمـة يف سـيا منـي اجل ميـة والعدالـة اجلناايـة ملمارحـة االجتـار
غــري املش ـ وع بـــ نواع اويوانــا والنباألــا الربيــة احملميــة ،ال ـ ي شــجي اقلــي ري ـ الــدول
األع ــاء علــى اعتبــار االجتــار غــري املشـ وع بـــ نواع اويوانــا والنباألــا الربيــة احملميــة الـ ي
أل لي ري اجلماعا ا ج امية املنظمة ج ميةً ططرية،
وإذ تشد د أيضدددا إىل قـ ـ ار اقلـــي االقتصـــادي واالجتمـــاعي  36/2011املـ ـ ر
 28وز/يولي  2011املتعلق بالتدابري الازمة يف سيا مني اجل ميـة والعدالـة اجلناايـة ملمارحـة
االجتار غري املش وع ب نواع اويوانا والنباألا الربية املهددة باالنت ايت،
()6

وإذ تعيددت تيديددت أن األفاقيــة األمــم املتحــدة ملمارحــة اجل ميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة
واألفاقيــة األمــم املتحــدة ملمارحــة الفســاد( )7ألشــمان أداألــني رعــالتني وجــزءًا مهمــا مــن ا طــار
التانوذ للتعاون الدو على ممارحة االجتار غري املشـ وع بـ نواع النباألـا واويوانـا الربيـة
املهددة باالنت ايت،
وإذ تس لّم ب مهية العمل ال ي يتوم ب االقاد الـدو ملمارحـة اجل ميـة ـد اويوانـا
والن باألــا الربيــة ،وتــو جهــد ألعــاوذ بــني أمانــة األفاقيــة التجــارة الدوليــة ب ـ نواع اويوانــا
والنباألا الربية املهددة باالنت ايت ،واملنظمة الدولية للش طة اجلناايـة ،وممتـر األمـم املتحـدة
املعــين باملخــدرا واجل ميــة ،والبنــك الــدو  ،ومنظمــة اجلمــار ،العامليــة ،بوســاال منــها ألتــد
املساعدة التتنية إىل الدول األع اء،
__________
( )2امل جي نفس  ،اقلد  ،2061رقم .28395

( )3امل
( )4امل
( )5امل
( )6امل
( )7امل
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جي نفس  ،اقلد  ،1760رقم .30619
جي نفس  ،اقلد  ،1037رقم .15511
جي نفس  ،اقلد  ،996رقم .14583
جي نفس  ،اقلد  ،2225رقم .39574
جي نفس  ،اقلد  ،2349رقم .42146
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وإذ ت حب بالت ار  3/1امل ر  27حزي ان/يوني  2014الصـادر عـن مجعيـة األمـم
املتحدة للبيئة التابعة لربنامت األمم املتحدة للبيئة بش ن االجتار غري املش وع باألحيـاء الربيـة(،)8
وال ـ ي دعــه ري ـ مجعيــةمل األمــم املتحــدة للبيئــة اجلمعيــة العامــة إىل النظ ـ يف مس ـ لة التجــارة
غري املش وعة باألحياء الربية يف دورهتا التاسعة والستني،
وإذ ت حدددب أيضدددا بـــاجلهود املب ولـــة وبالتعـــاون بـــني الـــدول األع ـــاء واملنظمـــا
اومومية الدولية واملنظما غري اومومية ،ر ا عن أنشـطة وكـاال األمـم املتحـدة وسـاا
الميانــا ال اميـة إىل منــي وممارحــة االجتــار غــري املشـ وع باألحيــاء الربيــة ،وإ قــي علمــا،
يف ت ا الصدد ،بإعان باريي لعام  ،2013وبإعان لندن لعام  ،2014وببيان كاسـاذ لعـام
 ،2015وبإعان ب ازاريل لعام ،2015
وإذ تشدد إىل ق ارتــا  205/68املــ ر  20كــانون األول/ديســمرب  2013الــ ي
أعلنه ري  3آ ار/مارس ،ألاريخ اعتمـاد األفاقيـة التجـارة الدوليـة بـ نواع اويوانـا والنباألـا
الربيــة املهــددة بــاالنت ايت ،يومــا عامليــا لألحيــاء الربيــة ،وإ أل حــر باالحتفــال بــاليوم العــاملي
لألحيــاء الربيــة ال ـ ي م يف عــامي  2014و  2015هبــدا االحتفــال والتوعيــة مبــا يف العــا
من حيوانا ونباألا ب ية،
وإذ حتيط لما بإعان الدوحة بش ن إدماج منـي اجل ميـة والعدالـة اجلناايـة يف جـدول
أعمال األمم املتحـدة األوسـي مـن أجـل التصـدتي للتحـدتيا االجتماعيـة واالقتصـادية وألعزيـز
سيادة التانون على الصعيدين الوطين والدو ومشاركة اجلمهور ،الـ ي اعتمـدب مـ األمـم
املتحــدة ال الــر عشـ ملنــي اجل ميــة والعدالــة اجلناايــة املعتــود يف الدوحــة يف الفتـ ة مــن  12إىل
 19نيسان/أب يل ،2015
وإذ حتيط لما أيضا با عان الوزاري الصادر عن اجلزء ال ريي املستو مـن الـدورة
اوادية عش ة ملنتد األمم املتحدة املعين بالغابا واملتعلق بت ألير دو بشـ ن ”الغابـا الـ
نصــبو إليهــا :مــا بعــد عــام  ،“2015وبــالت ار املتصــل بالت أليــر الــدو املتعلــق بالغابــا
ملا بعد عام  2015ال ي اخت ب املنتد يف دورأل اوادية عش ة،
 - 1تعيددت تيديددت الوثيتــة ااتاميــة مل ـ األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة املعنونــة
”املستتبل ال ي نصبو إلي “( )9ال سهلم ريها باآلثـار االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة لاجتـار
غــري املش ـ وع باألحيــاء الربيــة حيــر يلــزم اختــا إج ـ اءا حازمــة معــززة يف جمــا الع ـ يت
__________
( )8انظ ب نامت األمم املتحدة للبيئة ،الوثيتة

( )9الت ار  ،288/66امل رق.
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والطلـر علـى السـواء ،وشهـدد يف تـ ا الصـدد علـى أمهيـة التعـاون الـدو الفعـال بـني تيئــا
االألفاقا البيئية املتعددة األط اا واملنظما الدولية املعنية؛
 - 2تشجع الدول األع اء على اختا ألدابري رعالة ملني ومواجهة املشـملة ااطـرية
املتم لة يف اجل اام ال ا أل ثري على البيئة ،م ل االجتار غري املش وع باألحيـاء الربيـة ومنتجـا
األحياء الربية ،مبا يف لك النباألا واويوانا احملمية مبوجـر األفاقيـة التجـارة الدوليـة بـ نواع
اويوانا والنباألا الربية املهددة باالنت ايت( ،)1وك لك الصيد غري املش وع؛
 - 3حتث الـدول األع ـاء علـى اختـا ططـوا حاىـة علـى الصـعيد الـوطين ملنـي
االجتــار غــري املش ـ وع باألحيــاء الربيــة وممارحت ـ والت ــاء علي ـ  ،يف جمــا الع ـ يت والطلــر
على السواء ،بسبل منها ألعزيز التش يعا ال ـ ورية ملنـي لـك االجتـار غـري املشـ وع وإجـ اء
التحتيتا واملاحتـا الت ـااية بشـ ن  ،ر ـا عـن ألعزيـز ا نفـا والتـدابري املتخـ ة يف جمـال
العدالة اجلنااية ورتا للتش يعا الوطنية والتانون الدو  ،وألعت ا ب ن االقاد الـدو ملمارحـة
اجل مية د اويوانا والنباألا الربية ميمن أن يتدم مساعدة ألتنية قيمة يف ت ا الصدد؛
 - 4تددت الــدول األع ــاء إىل اعتبــار االجتــار غــري املش ـ وع بـــ نواع اويوانــا
والنباألـــا الربيـــة احملميـــة الـ ـ ي أل ـــلي ريـ ـ اجلماعـــا ا ج اميـــة املنظمـــة ج ميـ ـ ًة ططـــرية،
ورتــا لتش ـ يعاهتا الوطنيــة واملــادة ( 2ب) مــن األفاقيــة األمــم املتحــدة ملمارح ـة اجل ميــة املنظمــة
عرب الوطنية()6؛
 - 5تدددت أيضدددا الـــدول األع ـــاء إىل اســـتع ايت ألشــ يعاهتا الوطنيـــة وألعديلـــها
حسر ال ورة واالقت اء لمي ألهعتـرب اجلـ اام امل ألبطـة باالجتـار غـري املشـ وع باألحيـاء الربيـة
ج ااميف أصلية ورق ألع يفها الوارد يف األفاقية األمم املتحدة ملمارحة اجل مية املنظمة عرب الوطنيـة،
ألغ ـ ايت ج ـ اام غســل األمــوال علــى الصــعيد احمللــي ،ولمــي ألمــون موجإلبــة قامــة دعــاو
يف إطار التش يعا احمللية املتعلتة بعاادا اجل مية؛
 - 6تشدجع الـدول األع ـاء علــى ألنسـيق أنظمتــها الت ـااية والتانونيــة وا داريــة
مــن أجــل دعــم ألبــادل األدلــة بشـ ن االجتــار غــري املش ـ وع باألحيــاء الربيــة وماحتــة م ألمبي ـ
جناايا ،ومن أجل إنشاء أر قة عمـل وطنيـة مشـت كة بـني الوكـاال ملمارحـة اجل ميـة امل ألبطـة
باألحياء الربية ،مبا يتسق مي التش يعا الوطنية؛
 - 7حتددث الــدول األع ــاء علــى املشــاركة بنشــال يف جهــود التوعيــة باملشــاكل
واملخــاط امل ألبطــة بعــ يت منتجــا األحيــاء الربيــة غــري التانونيــة ونتلــها والطلــر عليهــا،
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ويف جهــود التصــدي لتلــك املشــاكل واملخــاط  ،واوــد مــن الطلــر باســتخدام اســت األيجيا
حمددة األتداا من أجل الت ثري يف سلو ،املستهلمني؛
 - 8تشجع بق ة الدول األع ـاء علـى املسـاعدة ،بوسـاال منـها التعـاون ال نـااي،
على هتيئة سهبل معيشة مستدامة وبديلة للمجتمعا احمللية املت ـ رة مـن االجتـار غـري املشـ وع
باألحيــاء الربيــة وآثــارب الســلبية ،مــي املشــاركة الماملــة للمجتمعــا احملليــة يف موااــل األحيــاء
الربية وبالت ب منها ،باعتبارتـا شـ يما نشـطا يف جمـال اوفـا واالسـتخدام املسـتدام ،وألعزيـز
حتو أر اد أللك اقتمعا وقدراهتم على إدارة األحياء الربية واوياة الربية واالستفادة منها؛
ألص ّد بعد على األفاقيـة التجـارة الدوليـة بـ نواع
 - 9حتث الدول األع اء ال
اويوانا والنباألا الربية املهددة باالنت ايت ،واألفاقية األمـم املتحـدة ملمارحـة اجل ميـة املنظمـة
عرب الوطنية ،واألفاقية األمم املتحدة ملمارحـة الفسـاد( )7أو ألن ـم إليهـا علـى النظـ يف التيـام
بــ لك ،وهتيــر بالــدول األطــ اا أن ألتخــ التــدابري املناســبة لمفالــة التنفيــ التــام والفعــال
اللتزاماهتا مبوجر األفاقية التجارة الدولية ب نواع اويوانا والنباألا الربية املهددة بـاالنت ايت
وغريتا من االألفاقا املتعددة األط اا ا الصلة ،وأن ألنظ أي ا يف سبل ألبادل املعلومـا
ريمــا بينــها بشـ ن أر ــل دارســا التصــدي لاجتــار غــري املش ـ وع باألحيــاء الربيــة مبــا يتســق
مي أللك الصمو،؛
 - 10هتيددب بالــدول األع ــاء أن قظ ـ و نــي وألتصــد ألي شــمل مــن أشــمال
الفساد ال أليسّ االجتار غري املش وع باألحياء الربية ومنتجا األحياء الربية؛
 - 11تشجع بق ة الدول األع اء ،شيا مي ق ار اقلـي االقتصـادي واالجتمـاعي
 ،40/2013علـى أن ألتعــاون علـى الصــعد ال نــااي وا قليمـي والــدو مــن أجـل منــي االجتــار
غري املش وع باألحياء الربيـة ومنتجـا األحيـاء الربيـة وممارحتـ والت ـاء عليـ  ،بسـبل منـها
استخدام الصـمو ،التانونيـة الدوليـة مـن قبيـل األفاقيـة األمـم املتحـدة ملمارحـة اجل ميـة املنظمـة
عرب الوطنية واألفاقية األمم املتحدة ملمارحة الفساد؛
 - 12تشدددجع الـــدول األع ـــاء ،حســـر االقت ـــاء وحي مـــا كـــان لـــك مناســـبا،
على ألعزيز التعـاون مـن أجـل إعـادة األحيـاء الربيـة اويـة ،مبـا يف لـك بي ـها ،الـ م االجتـار
هبــا بشــمل غــري قــانوذ إىل مواالــها يف الوقــه املناســر وبفعاليــة مــن حيــر التملفــة ،و لــك
مبا يتسق مي األفاقية التجارة الدولية ب نواع اويوانا والنباألا الربية املهددة باالنت ايت؛
 - 13هتيددب مب سســا األمــم املتحــدة ،كــل يف إطــار واليتــها ومبــا يتمشــى وق ـ ار
اقلــي االقتصــادي واالجتمــاعي  ،40/2013أن ألواصــل ألتــد الــدعم للجهــود ال ـ ألب ـ ا
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الــدول األع ــاء يف جمــال ممارحــة االجتــار غــري املش ـ وع باألحيــاء الربيــة ،بســبل منــها بنــاء
التدرا ودعم سبل املعيشـة البديلـة ،وأن ألعـزز التعـاون مـي مجيـي أصـحاب املصـلحة املعنـيني
من أجل أليسري األباع ت كلي ومشو من جانر اقتمي الدو ؛
 - 14هتيددب ،يف ت ـ ا الصــدد ،مبمتــر األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرا واجل ميــة،
يف إطـــار واليتــ ويف حـــدود مـــواردب ،ومبـــا يتمشـــى وقــ ار اقلـــي االقتصـــادي واالجتمـــاعي
 ،40/2013وبالتعاون الوثيق والعمل املشت  ،بني الدول األع اء ،أن يواصـل مجـي املعلومـا
حول أرال وألدرتا االجتار غري املش وع باألحياء الربية وألتد التتاري بش ا؛
 - 15تطلب إىل األمني العام أن يواصل قسني التنسـيق بـني األنشـطة الـ أل ـطلي
هبا مماألر األمـم املتحـدة وصـناديتها وب اجمهـا ريمـا يتعلـق بنطـا تـ ا التـ ار ،كـل يف إطـار
واليت ومبا يتمشى وق ار اقلي االقتصادي واالجتماعي 40/2013؛
 - 16تطلب أيضا إىل األمني العام ،أن يتدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السـبعني،
وا ــعا يف اعتبــارب ق ـ ار اقلــي االقتصــادي واالجتمــاعي  ،40/2013معلومــا عــن حالــة
االجتار غـري املشـ وع باألحيـاء الربيـة علـى الصـعيد العـاملي ،مبـا يف لـك الصـيد غـري املشـ وع
والتجارة غري املش وعة ،وعن ألنفي ت ا الت ار ،وأن يع يت متت حا الختـا إجـ اءا دمنـة
يف املستتبل ،من بينها النظ يف ألعيني مبعومل طا ،للتوعية وقفيز العمل الدو ؛
 - 17تق د معــاودة النظ ـ يف ت ـ ب املس ـ لة ويف ألنفي ـ ت ـ ا الت ـ ار ســنويا ،ابتــداء
من دورهتا السبعني.
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