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والشبكة العالمية لمراقبة تجارة الحياة البرية توقعان على مذكرة التحاد االفريقي مفوضية ا

 تفاهم لمحاربة التجارة غير القانونية ودعم التنمية 
 

 

ن أن واإلسهام الذي يمك ةوغير القانوني ةالمنظمغير والتجارة  الحصادحماية الحياة البرية في إفريقيا من 

صميم مذكرة ن يشكال، مية لشعوب إفريقياتوفره التجارة واالستخدام القانونيين في سبل كسب العيش والتن

 .ومفوضية االتحاد األفريقيالشبكة العالمية لمراقبة تجارة الحياة البرية  بين حديثا  التفاهم الموقعة 

 

وإدارة  ةعضاء االتحاد األفريقي بشأن البيئأون الطرفان لدعم سياسات الدول بموجب هذه االتفاقية ، سيتعا

بل عيش سثر على ، والحفظ واالعتراف بأن فقدان النباتات والحيوانات البرية يؤالحياة البرية والتجارة

التجارة وكإطار عمل لمكافحة االستغالل االتفاقية تعمل و، خاصة أثناء التعافي بعد الوباء. الشعوب األفريقية

على  بهدف مشترك يتمثل في حماية النباتات والحيوانات، الحياة البرية الغنية في إفريقيافي  قانونيةغير ال

 . طبة والنظم البيئية البحريةاألرض واألراضي الر

 

ها سعادة ت، وقد وقعاالتحاد األفريقي للحياة البرية تعد مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية

اد األزرق قتص، مفوض مفوضية االتحاد األفريقي للزراعة والتنمية الريفية واالالسفيرة جوزيفا ساكو

 .لمراقبة تجارة الحياة البرية للشبكة العالمية، المدير التنفيذي ن برود وستيف ،والبيئة المستدامة

 

جوزيفا ساكو ، مفوض مفوضية االتحاد األفريقي مذكرة التفاهم، صرحت السفيرة بمناسبة التوقيع على 

هذه مذكرة  عتبرتبالنسبة لالتحاد األفريقي ، ة: "للزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة المستدام

الشبكة  ولوجي البري في إفريقيا. نتطلع إلى تعميق تعاوننا الكبير بالفعل معلحماية التنوع البيتفاهم هامة 

بع من خبرتها التي تنوالسياسي من قبل الشبكة ونرحب بالدعم الفني العالمية لمراقبة تجارة الحياة البرية، 

مستويات على الالقائمة على األدلة ، حول كيفية الحفاظ على استخدام وتجارة النباتات والحيوانات البرية 

القانونية والمستدامة ، وحول أفضل السبل لمكافحة أي تجارة غير مشروعة واستغالل مفرط يهدد تنوعنا 

 ".البيولوجي
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تدامة الحياة بتحسين اس ، ذكر:" إننا ملتزمون المدير التنفيذي للشبكة العالمية لمراقبة تجارة الحياة البرية

القارة  ي سائر ارجاءفلبيئة والتجارة القانونية لدعم االقتصادات الوطنية والتنمية المحلية البرية في إفريقيا وا

إلى جنب مع مفوضية االتحاد األفريقي. إنها خطوة واعدة ومرحب بها نحو تجارة مستدامة للحياة  ا  جنب

 ".البرية في إفريقيا

 

الشبكة  والمشاريع الجارية في هذا المجال ، ستزودشبكة عالمية من الخبرات عاما ، و 54بخبرة تمتد لـ 

الفنية  بأحدث اإلرشادات ، ودولها األعضاءمفوضية االتحاد األفريقي ، العالمية لمراقبة تجارة الحياة البرية 

نمية ة وتالتي تدعم االقتصادات الوطني، القائمة على األدلة لتنفيذ استراتيجيات الموارد الطبيعية المستدامة 

ع مالصادرات غير القانونية لألخشاب حد من تعمل المشاريع الحالية للشبكة مثل الجتمع المحلي. الم

المعرفة واألدوات القانونية لجني ثمار اإلدارة ، مع استخدام المجتمعات التي تعيش بالقرب من الغابات 

 . القانونية المستدامة للغابات

 

للشبكة من العمل مع شركات القطاع الخاص على طول سلسلة  المتنامية المشاريعباإلضافة إلى ذلك ، فإن 

لح تدعم بشكل مباشر المصا، بما في ذلك التجارة اإللكترونية والنقل وشركات القطاع المالي ، التوريد 

تتعاون الشبكة أيضاَ مع مفوضية االتحاد األفريقي وتدعمها في وس دامة.المشتركة وأجندات التنمية المست

ال لخطة عمل التعافي األخضر ، وتوفر الدعم بشكل خاص لمكون "التنوع البيولوجي والحلول التنفيذ الفع

 القائمة على الطبيعة".

 

العالقات  على التحضير وبناء ودوله األعضاءاالتحاد األفريقي تساعد الشبكة ايضاَ على الصعيد الدولي ، س

في مؤتمرات القمة متعددة األطراف مثل اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية التجارة الدولية في األنواع 

املة ساليب شعلى أ الهامةهذه االجتماعات اطالع يمكن . المهددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية

في وسط وجنوب وشرق إفريقيا لدعم القضاء على التجارة ة ياة البريورائدة مثل منصات التجارة في الح

غيير السلوك الدولية لتمشاريع ال، تعمل  ذاتهلحيوانات والنباتات في إفريقيا. في الوقت في اغير المشروعة 

بشكل  يدهاصأنحاء العالم لتقليل الطلب على الحيوانات والنباتات البرية التي يتم  كافةفي  التابعة للشبكة

، مع دعم خيارات الحياة البرية النابعة من مصادر ر مستدام في نهاية سلسلة التوريدغير قانوني وغي

 . مستدامة وقانونية

 

الستعدادات االشبكة في "يتطلع االتحاد األفريقي كذلك إلى التعاون مع : جوزيفا ساكووأضافت السفيرة 

تجارة الدولية في واتفاقية ال، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي  للمنتديات الرئيسية المتعددة األطراف والثنائية

، وكذلك للمكونات البيئية ألطر عمل المفوضية  األنواع المهددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية
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ات مؤهلين بشكل المشاركون في مثل هذه المنتدي االفريقييوننأمل أن يكون المفاوضون . وشراكاتها

بالتعاون مع المفوضية ودعمها في التنفيذ الفعال لخطة عمل التعافي  الشبكة بالتزام ا  نرحب أيض ".أفضل

األخضر ، وتوفير الدعم بشكل خاص لمكون "التنوع البيولوجي والحلول المستندة إلى الطبيعة" الذي يمكننا 

 له". خبرة فنية كبيرة وتجربة دولية توفير

 

ية القائمة بين االتحاد األفريقي والدول األعضاء بالتنسيق مع اإلدارات تسمح العالقات الحكومية الدول

 حيويا  ا  الوزارية ذات الصلة والقطاعات الحكومية األخرى. في عالم ما بعد الجائحة ، لن يكون هذا أمر

ن تجارة م للحفظ والتنمية فحسب ، بل سيمكن من االستجابات السليمة والقائمة على األدلة للتهديدات الناشئة

 الحياة البرية.

 

 

 انتهى
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