
طبع عدد محدود من نة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا، لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األما 
 . ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة.هذه الوثیقة

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال6-13البند 

  
   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

  لحوم حیوانات األدغال؛ االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي  11/25المقرر 
  لحیوانات البریةواإلدارة المستدامة ل

  إن مؤتمر األطراف،
وع البیولوجي یعتبر شرطا مسبقا لتحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي  أن االستخدام المستدام للتنإذ یؤكد

  ،2020-2011من الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
ذ یحیط علما ٕ           وا   بالحاجة إلى بناء القدرات ولدعم مالي وتقني مالئمین للبلدان النامیة لمواصلة تعزیز   

  االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي،
ذ یشیر ٕ      وا  اتفاقیة التنوع في إطار بالفعل أعدت لى اإلرشادات الموجودة بشأن االستخدام المستدام التي  إ  

البیولوجي، وخصوصا مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة ونهج النظام اإلیكولوجي، فضال عن العناصر ذات 
یة لحفظ النباتات، والعمل الجاري بشأن الصلة في برامج العمل المواضیعیة، واألهداف المختارة من االستراتیجیة العالم

، بما في ذلك العمل الذي قام به الفریق العامل بین الدورات المفتوح ))ج(10المادة (االستخدام المألوف المستدام 
  واألحكام المتصلة بها،) ي(8العضویة المخصص للمادة 

ذ یقر ٕ     وا   منظمة األمم السیماالمنظمات الدولیة،  بأهمیة العمل بشأن تطبیق االستخدام المستدام الذي تقوم به   
المتحدة لألغذیة والزراعة، والمنظمة الدولیة لألخشاب المداریة، فضال عن العمل في إطار االتفاقیات واالتفاقات 

  الدولیة ذات الصلة،
 باإلرشادات الواردة في مذكرة األمین التنفیذي عن كیفیة تحسین االستخدام المستدام یحیط علما -1

 واإلرشادات بشأن تطبیق مبادئ أدیس (UNEP/CBD/SBSTTA/15/13)البیولوجي من زاویة المناظر الطبیعیة للتنوع 
 األطراف إلى النظر في هذه ویدعو، (UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/34)أبابا وخطوطها اإلرشادیة على الزراعة 

 قیة التنوع البیولوجي؛اإلرشادات باعتبارها استكماالت مفیدة لإلرشادات الموجودة في إطار اتفا
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 األطراف على تعزیز تطبیق مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة، حسب االقتضاء، ونهج یشجع -2
النظام اإلیكولوجي في سیاسات التخطیط المكاني والتخطیط القطاعي التي تتعلق بالمناظر الطبیعیة والمناظر 

 الطبیعیة البحریة األوسع نطاقا ومكوناتها؛

العمل المشتركة بین أمانتي اتفاقیة التنوع البیولوجي ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة بخطة یرحب  -3
كإطار إلحراز تقدم ) 2020-2011 (2والزراعة وهیئة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة التابعة لها، المرحلة 

 في مبادرات التنوع البیولوجي ذات االهتمام المشترك؛

واألحكام المتصلة ) ي(8برنامج العمل المنقح المتعلق بالمادة  رئیسي الجدید في بالعنصر الیرحب -4
 والذي سیستند إلى مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة؛) ج(10بها، الذي یركز على المادة 

المنظمات الحكومیة الدولیة المعنیة، بما فیها أعضاء الشراكة التعاونیة بشأن الغابات، إلى یدعو   -5
اج اإلرشادات القائمة بشأن االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي التي أعدت في إطار االتفاقیة، وذلك في برامج إدم

 عملها؛

 فریق األمم المتحدة لإلدارة البیئیة، من خالل مجموعة إدارة القضایا المعنیة بالتنوع البیولوجي یدعو  -6
الجدیدة بشأن وعند االقتضاء، خرى، إلى تعزیز اإلرشادات القائمة، بالتعاون مع المنظمات المعنیة األو التابعة له، 

شي للتنوع البیولوجي ضمن  وكل هدف من أهداف أیاالستخدام المستدام فیما یتصل بتطبیق الخطة االستراتیجیة
 ؛المنظمات األعضاء

بین مختلف  في إقامة أوجه التآزر ساتویاما بإسهام مبادرة   ّ  یسل م، 10/32 إلى مقرره یشیرإذ   -7
بشأن البیئات الطبیعیة التي یؤثر علیها اإلنسان، بما في ذلك برنامج اإلنسان الحالیة المبادرات اإلقلیمیة والعالمیة 

والمحیط الحیوي التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، والشبكة الحرجیة النموذجیة الدولیة، والمبادرات 
طق الحفظ المجتمعیة التي تقیمها وتدیرها المجتمعات األصلیة والمحلیة، ویعید التأكید أنه األخرى التي تتضمن منا

مع االتفاقیة، واألهداف اإلنمائیة الدولیة المتفق علیها وغیر ذلك ویتجانس ینبغي استخدام مبادرة ساتویاما بما یتسق 
خرى والمنظمات المعنیة إلى دعم الشراكة الدولیة  األطراف، والحكومات األیدعوات الدولیة ذات الصلة، ولتزاممن اال
  حسب االقتضاء؛ساتویاما،لمبادرة 

مستدام  األطراف على االعتراف بالدور المهم للمجتمعات األصلیة والمحلیة في االستخدام الیحث  -8
 على الصعیدین الوطني  مشاركتها الكاملة والفعالة في تصمیم وتنفیذ السیاسات والبرامجللتنوع البیولوجي، وعلى تیسیر

 ودون الوطني، وفقا للتشریعات الوطنیة؛

 إلى األمین التنفیذي أن یوفر تحدیثات دوریة إلى الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة یطلب  -9
في بها صلة متواألحكام ال) ي (8والتكنولوجیة عن التقدم الذي أحرزه الفریق العامل المخصص المعني بالمادة 

 تخدام المألوف المستدام للتنوع البیولوجي من جانب المجتمعات األصلیة والمحلیة؛االس

 بالدعم المقدم إلى عمل فریق االتصال المعني بلحوم حیوانات األدغال من یحیط علما مع التقدیر  -10
اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات أمانة اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض، وأمانة 

واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة ، لجنة غابات أفریقیا الوسطىالبریة المهاجرة، و 
لم التي یقودها برنامج األمم المتحدة للبیئة ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والع (بقاء القردة العلیاوالزراعة، وشراكة 
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المجلس  و (TRAFFIC)جیة الدولیة، وشبكة رصد االتجار بالحیوانات والنباتات البریة ومركز البحوث الحر ، )والثقافة
  ؛ البریةحیاةالدولي لحمایة حیوانات الصید وال

) المرفقة بالمقرر الحالي( بالتوصیات المنقحة لفریق االتصال المعني بلحوم حیوانات األدغال یرحب  -11
ال لمبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة بشأن االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي المتصل باعتبارها استكماال محتم

 باإلدارة المستدامة للحیاة البریة في البلدان المداریة وشبه المداریة؛

 في حفظ األنواع دارة المجتمعیة للموارد الطبیعیة بنتائج الندوة الدولیة بشأن أهمیة اإلیحیط علما  -12
مها المستدام ردة على قائمة اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض واستخداالوا

 على الحاجة إلى تعزیز التعاون بین اتفاقیة ویعید التأكید، (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/12) في البلدان المصدرة
اع الحیوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض من أجل تعزیز التنوع البیولوجي واتفاقیة االتجار الدولي بأنو 

االستخدام المستدام لألنواع ومنافع سبل العیش المرتبطة ببرامج الحفظ المجتمعیة، مع التركیز على إعداد بدائل 
  الدخل؛تولیدصغیرة الحجم إلنتاج األغذیة و 

  :ة إلى القیام بما یلي األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنییدعو  -13
استخدام توصیات فریق االتصال المعني بلحوم حیوانات األدغال، بما یتسق مع االحتیاجات   )أ(

واألولویات الوطنیة، بالصیغة الواردة في المرفق بهذا المقرر، عند االقتضاء، وكاستكمال محتمل لمبادئ أدیس أبابا 
  التشریعات الوطنیة؛و من االتفاقیة ) ج(10ام المادة وخطوطها اإلرشادیة، مع األخذ في الحسبان أحك

 المعني بلحوم ني ودعم بناء القدرات الكافي، لتنفیذ توصیات فریق االتصالتقتوفیر الدعم المالي وال  )أ(
  سیما بالنسبة للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة؛حیوانات األدغال، ال

نفیذ في أماكن خارج المناطق المداریة وشبه المداریة، مواصلة إعداد وتكییف التوصیات من أجل الت  )ب(
  ألولویات الوطنیة؛للظروف واحسب مقتضى الحال ووفقا 

 القضایا المرتبطة المعني بلحوم حیوانات األدغال لدمجالنظر في استخدام توصیات فریق االتصال   )ج(
 دیحد وت، البیولوجي والسیاسات ذات الصلةبلحوم حیوانات األدغال ضمن االستراتیجات وخطط العمل الوطنیة للتنوع

   اتصال وطنیة محددة معنیة بلحوم حیوانات األدغال، وذلك عند االقتضاء؛ نقاط
لتقریر مستویات الحصاد المستدام للحیاة وتوعیة المجتمع إعداد وترویج طرائق ونظم، وبناء القدرات   )د(

رصد وتحسین اإلدارة المستدامة للحیاة البریة ل لغرض خاصالبریة على الصعید الوطني ومستویات أخرى، 
  واستخدامها المألوف المستدام، بما یتمشى مع التشریع الوطني؛

، استنادا إلى السیاق المحلي لالستخدام غیر المستدام للحیاة البریةإعداد وترویج بدائل مستدامة   )ه(
 في تحسین یة العاملة في القطاعات ذات الصلة،والوطني، واالشتراك مع المجتمع العلمي والمنظمات األخرى المعن

   المقترحة على التنوع البیولوجي؛ائل البریة، وبالتالي، ضمان عدم تأثیر البدةحیااالستخدام المستدام لل
 المنظمات المعنیة، وخصوصا أعضاء الشراكة التعاونیة بشأن الغابات، إلى مساعدة البلدان یدعو  -14

  ي تنفیذ توصیات فریق االتصال المعني بلحوم حیوانات األدغال، حسب سیاقها الوطني؛المداریة وشبه المداریة ف
  :األمین التنفیذي القیام بما یلي، رهنا بتوافر الموارد المالیةإلى یطلب أیضا  -15
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 البریة من أجل االستخدام المألوف المستدام، مع حیاءدعم مبادرات بناء القدرات في إدارة األ  )أ(
 المنصف للبضائعالعادل و  التسویق  واستكشاف فرص،ملة والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیةالمشاركة الكا

   األصلیة والمحلیة؛المجتمعات المشتقة من االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي في إطار إدارة منتجاتوال
خدام المألوف المستدام في االتفاقیة واالست) ج(10مواصلة إعداد الروابط بین العمل بشأن المادة   )ب(

  للحوم حیوانات األدغال؛
لحیاة البریة، بما في ذلك تسهیل تبادل المعلومات والخبرات بین األطراف بشأن اإلدارة المستدامة ل  )ج(

جراءات و  ٕ         بشأن مبادرات وا  للمشورة  إلى الهیئة الفرعیة تجمیعيوتقدیم تقریر  ، األصلیة والمحلیةالمجتمعاتخبرات                
  تقنیة والتكنولوجیة، قبل انعقاد االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛العلمیة وال
تقدیم تقریر إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، استنادا إلى تعلیقات األطراف والمنظمات   )د(

 حیاةالمستدامة للالمعنیة، ومع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، عن التقدم المحرز في اإلدارة 
المتطلبات المتعلقة ببناء عن ، و المألوف المستدامع لحوم حیوانات األدغال واالستخدام ا إدارة أنو وخصوصاالبریة، 
  القدرات؛

في العملیة الواردة في الفقرة  األصلیة والمحلیة للمجتمعاتوضع آلیات للمشاركة الكاملة والفعالة   )ه(
  ها وثقافاتها؛غذائ بشأن دور لحوم حیوانات األدغال في ئها التقلیدیة وآراهامعارفأعاله، بما یضمن إدراج ) د(15

 بغرض تیسیر التبكیر بإقامة الشراكات التعاونیة بشأن اإلدارة المستدامة المعنیةاالتصال بالمنظمات   )و(
مة الشراكات التعاونیة بشأن  من التقریر عن خیارات إقا25لألحیاء البریة، على أساس االعتبارات الواردة في الفقرة 

  . ومع التركیز األولي على لحوم حیوانات األدغال،)UNEP/CBD/COP/11/29(اإلدارة المستدامة لألحیاء البریة 
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  مرفق
  توصیات منقحة لفریق االتصال المعني بلحوم حیوانات الغابات

  التفاقیة التنوع البیولوجي التابع
  الصعید الوطني  -أوال 

ینبغي : ة على إجراء تقییم كامل لمسألة لحوم حیوانات األدغال ووضع سیاسات ونظم إدارة مالئمةتعزیز القدر   -1
ة والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، أن تجري تقییما لدور لحوم حیوانات كاملللحكومات الوطنیة، بالمشاركة ال

قافات الوطنیة والمحلیة، فضال عن الخدمات األدغال وغیرها من المنتجات الحیوانیة البریة في االقتصادات والث
االیكولوجیة التي توفرها األنواع المحصودة وغیرها من مكونات التنوع البیولوجي، وذلك كخطوة أساسیة نحو حفظ هذا 

  :ویمكن أن یتحقق ذلك من خالل ما یلي.  واستخدامه على نحو مستدامدر و الم
انات األدغال واستهالكها في شكل إحصاءات  لحوم حیو حصادزیادة القدرة على رصد مستویات   ) أ(

  وطنیة لالسترشاد بها نحو تحسین السیاسات والتخطیط؛
 البریة ودورها في سبل العیش والثقافات، وذلك في حیاءإدماج تقییم واقعي وعلني الستهالك األ  )ب(

  وثائق السیاسات والتخطیط الرئیسیة؛
فعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة في هذه العملیة ضمانا إنشاء آلیات لتحقیق المشاركة الكاملة وال  )ج(

إلدماج آرائهم حول دور لحوم حیوانات األدغال في غذائها وثقافاتها، وتأثیرات االستخدام غیر المستدام للحوم 
حیوانات األدغال على سبل عیشها، وإلدماج المعارف التقلیدیة والقوانین العرفیة في عملیتي صنع السیاسات 

  .لتخطیطوا
 البریة، بما في ذلك إدارة حیاءینبغي أن تكون إدارة األ: إشراك القطاع الخاص والصناعات االستخراجیة  -2

النفط والغاز (أنواع لحوم حیوانات األدغال جزءا أساسیا من خطط إدارة أو خطط أعمال صناعات الموارد الطبیعیة 
یكولوجیة للغابات المداریة أو شبه المداریة، واألراضي الرطبة العاملة في النظم اإل) والمعادن واألخشاب، وغیرها

وینبغي، عند اإلمكان، تحدید وتطبیق الضمانات والمعاییر القائمة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، ضمن . والسافانا
). امة للغاباتمثل الضمانات الخاصة باإلدارة المستد(المبادئ التوجیهیة والسیاسات الخاصة بالصناعات االستخراجیة 

بالنص علیها، مثال، في (وینبغي أن یوفر القطاع الخاص بدائل غذائیة للعاملین في مناطق امتیازات قطع األخشاب 
  ).العقود المبرمة بین الحكومات والصناعات االستخراجیة

مساءلة ینبغي تحویل حق الوصول والحقوق وما یتصل بذلك من : الحقوق، والحیازة والمعارف التقلیدیة  -3
ومسؤولیة اإلدارة المستدامة لموارد األحیاء البریة وذلك كلما أمكن للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة وغیرها من 

. الجهات المعنیة التي لدیها مصلحة ذاتیة في الحفاظ على الموارد والتي تحقق حلوال مستدامة منشودة أن تتمتع
. محلیة المتمكنة هذه وتعزیزها لضمان قدرتها على ممارسة هذه الحقوقوینبغي بناء قدرات المجتمعات األصلیة وال

 البریة واستخدامها المستدام من خالل إدماج المعارف التقلیدیة واالستخدام المألوف حیاءوسیعزز حفظ موارد األ
من الوجهة المستدام في نظم اإلدارة والرصد، وكذلك من خالل التشجیع على استخدام طرق الصید األكثر صداقة 

  .واألكثر كفاءة من منظور التكلفة، وطرق الصید اإلنسانیة) أي التي تنصب على األنواع ذاتها(اإلیكولوجیة 
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ینبغي تشجیع الدول التي توجد فیها أنواع لحوم حیوانات : استعراض السیاسات واألطر القانونیة الوطنیة  -4
.  البریة واستخدامها المستدامحیاءیة القائمة المرتبطة بحفظ األاألدغال، بشدة على استعراض السیاسات واألطر القانون

وباإلضافة إلى تقیید الحصاد في المناطق المحمیة وحصاد األنواع المعرضة لالنقراض، طبقا للتشریعات القائمة، فمن 
نوني والمستدام الموصى به أن تضع الدول االستراتیجیات والسیاسات والقدرات ونظم اإلدارة التي تدعم الصید القا

  :وینبغي أن یضمن االستعراض ما یلي. ألنواع مستهدفة
أن تأخذ األطر التنظیمیة الوطنیة في االعتبار الحقوق الثابتة للمجتمعات األصلیة والمحلیة حسبما   )أ(

  تتعلق باالستخدام المألوف المستدام ألنواع حیوانات األدغال؛
 البریة واستخدامها المستدام حیاءة من خالل تعمیم حفظ األتماسك أطر السیاسات واألطر القانونی  )ب(

  1في مختلف العملیات القطاعیة وعملیات التخطیط الوطنیة؛
أن تكون خطط اإلدارة عملیة وممكنة لألنواع القابلة للحصاد، فضال عن األنواع التي هي في حاجة   )ج(

  ؛)مثل األنواع المعرضة لالنقراض(إلى حمایة صارمة 
ه  )د(   ج واقعیة لإلنفاذ تتمشى فیها إجراءات المكافحة مع القدرة المتاحة؛ ُ ن 
  أن تعكس النصوص القانونیة والتنظیمیة الممارسات الجاریة دون النیل من أهداف الحفظ الرئیسیة؛  )ه(
النهوض بالحصاد المستدام لألنواع المعرضة لخطر منخفض واإلجراءات الرامیة إلى تعزیز حمایة   )و(

  لمعرضة ألخطار عالیة؛األنواع ا
دماج آرائها واقتراحاتها استنادا إلى   )ز( ٕ                                    المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة وا                                                        

  المعارف التقلیدیة والممارسات والقوانین العرفیة؛
  .أن یكون للعقوبات والجزاءات أثر رادع  )ح(

نشاء شبكة متماسكة ومدارة على نحو فعال من من الضروري إ: اإلدارة على مستوى المناظر الطبیعیة  -5
 حیاءوینبغي لحفظ أعداد األ.  البریة، بما في ذلك األنواع المعرضة لالنقراضحیاءالمناطق المحمیة من أجل حفظ األ

  .البریة خارج المناطق المحمیة أن تنظر اإلدارة في مستوى المناظر الطبیعیة
ینبغي اتخاذ القرارات اإلداریة استنادا إلى أفضل التقنیات العلمیة : الرصدالعلم والمعارف التقلیدیة واألصلیة و   -6

لى النهج التحوطي والممارسات والمعارف التقلیدیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة ٕ                                                                        المتاحة والمطبقة، وا  وتعد مواصلة .                     
مالئمة لحصاد لحوم وینبغي إعداد نظم رصد . البحوث أمرا حاسما، وهناك حاجة إلى تحسین إدارة المعلومات

 البریة وذلك استنادا إلى إدماج المعارف التقلیدیة واألصلیة والعلمیة حیاءحیوانات األدغال واالتجار بها ولموائل األ
وتنفیذها على الصعید الوطني، وتوفیر إمكانیة المقارنة بین حصاد لحوم حیوانات األدغال واالتجار بها على الصعید 

وینبغي إعداد . م الدعم واإلرشاد الدولیین من أجل تحقیق التجانس في أنشطة الرصد واإلبالغوینبغي تقدی. اإلقلیمي
ضافیة وموثوقة .  البریةحیاءوتنفیذ طرائق قیاسیة لتقییم ورصد حالة أعداد األ ٕ              وینبغي إتاحة بیانات جدیدة ومحدثة وا                                     

                                                           
                                                              ، وخطــط إدارة الغابــات، واســتراتیجیات وخطــط العمــل الوطنیــة للتنــوع(PRSP)                                           بمــا فــي ذلــك ورقــات اســتراتیجیات الحــد مــن الفقــر     1

جــراءات التخفیــف المالئمــة علــى الــ(NFP)                         ، وبــرامج الغابــات الوطنیــة (NBSAP)          البیولــوجي  ٕ ٕ                             ، وا                ، وبــرامج العمــل (NAMAs)         الــوطني     صعید    
               البریــة، وخطــط     حیـاء                                                                             وخطـط العمــل الوطنیـة بــشأن لحـوم حیوانــات األدغـال، والخطــط واللـوائح الوطنیــة إلدارة األ  ، (NAPA)               الوطنیـة للتكیــف 

  .                    نیة بشأن أنواع محددة                  اإلدارة والحفظ الوط
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للنظر فیها ضمن إطار الهیئة الفرعیة عن أعداد األنواع المحصودة وعن مستویات االستخدام واالتجار، وذلك 
، CITESللمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة التابعة التفاقیة التنوع البیولوجي، وكذلك لجنة الحیوانات التابعة التفاقیة 

خرى، ، واالتفاقیات الدولیة المعنیة األ(CMS)والمجلس العلمي التفاقیة حفظ األنواع المهاجرة من الحیوانات البریة 
؛ وعملیة القائمة الحمراء لالتحاد (UNEP-GRASP) التي یقودها برنامج األمم المتحدة للبیئة  بقاء القردة العلیاشراكةو 

  .(IUCN)الدولي لحفظ الطبیعة 
یعتبر إیجاد مصادر بدیلة لألغذیة والدخل تكون مقبولة من الوجهة : تدابیر اإلحالل وتدابیر التخفیف األخرى  -7

 البریة وحدها على نحو مستدام لدعم حیاءومجدیة اقتصادیا تعتبر ضروریة عندما ال یمكن استخدام األالثقافیة 
غیر أن المصادر البدیلة لألغذیة والدخل تحتاج إلى أن تأخذ في الحسبان . احتیاجات المعیشة الحالیة أو المستقبلیة

یذها مع المجتمعات المحلیة، أو أن تدعم مشاریع الدخل الوقائع، والثقافات واألفضلیات المحلیة وینبغي تطویرها وتنف
دورا في حفظ موارد ) الفالحة، الرعي، التربیة في المزارع، وخالفه(ویمكن أن تلعب تدابیر التخفیف . المجتمعیة

  . البریةحیاءاأل
ریة واستخدامها  البحیاءمن أجل تحقیق حفظ موارد األ: بناء القدرات، والتدریب، والتعلیم وزیادة التوعیة  -8

المستدام، یجب القیام بأنشطة كافیة لبناء القدرات وزیادة التوعیة العامة تستهدف الجماهیر المعنیة ویجب في الحاالت 
  :المناسبة وضع هذه األنشطة على األصعدة الدولیة والوطنیة والمحلیة عبر طائفة من الموضوعات، تشمل ما یلي

نفاذ القانون بما   )أ( ٕ                 الحوكمة وا    في ذلك القوانین العرفیة؛          
دارة األ  )ب( ٕ       رصد وا     البریة، بما في ذلك استنتاجات سبل عدم اإلضرار بها؛حیاء      
دارة حصاد لحوم حیوانات األدغال واالتجار بها؛  )ج( ٕ                                          رصد وا          
  دور المجتمعات األصلیة والمحلیة؛  )د(
المجتمعات األصلیة والمحلیة آثار الصید غیر المستدام للحوم حیوانات األدغال واالتجار بها على   )ه(

  وعلى سبل معیشتهم؛
  بدائل سبل العیش؛  )و(
التعاون بین المؤسسات الحكومیة والقطاعین الخاص والعام، ومؤسسات التدریب التعلیمي   )ز(

  .والمجتمعات األصلیة والمحلیة
ار بلحوم حیوانات  البریة واالتجحیاءفي الحاالت التي یخضع فیها صید األ) أ: (الصحة وعلم األوبئة  -9

األدغال للتنظیم الحكومي، ینبغي تنفیذ استراتیجیة وطنیة لمراقبة األمراض، بما في ذلك مراقبة األمراض المنقولة من 
وینبغي أن تركز معلومات الصحة العامة المناسبة وبناء القدرات على منع األمراض وحمایة . خالل الحیوانات البریة

 البریة والماشیة المحلیة وصحة اإلنسان حیاءوعالوة على ذلك، یتعین رصد األ. السواءصحة اإلنسان والحیوان على 
صدار تشریعات ولوائح بشأنها، وینبغي أن یعد إنفاذها وتنفیذها من أجل خفض خطر األوبئة الحیوانیة من أنواع  ٕ                                                                                                    وا    

ة الشؤون الصحیة واألمن ومن الضروري وضع تدابیر لمراقب) ب(العدوى الناشئة، وذلك بطریقة صدیقة بیئیا؛ 
األحیائي في مناطق االتجار بلحوم حیوانات األدغال، لمنع بیع اللحوم الملوثة أو المنتجات الحیوانیة الملوثة التي قد 

  .تؤدي إلى انتشار مسببات األمراض المؤذیة
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حیاء فعل، إلدارة األینبغي تعیین مناطق محددة في الحاالت التي ال توجد فیها بال: مناطق اإلدارة الخاصة  -10
 الوطني والمحلي، مع المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، ومع البریة على الصعید

الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي وبرنامج  7/282تمشیا مع المقرر (االحترام الكامل لحقوقها 
 بشأن الحوكمة، والمشاركة واإلنصاف وتقاسم 2میة، وخصوصا عنصر البرنامج المناطق المحالمتعلق بالعمل 
ویمكن أن تمتد هذه إلى نظم المناطق . ، على غرار مزارع الغابات الدائمة المعینة إلدارة الموارد الخشبیة)المنافع

  ).حیوانات الصیدمثل مواقع أو مناطق إدارة (المحمیة القائمة والمناظر الطبیعیة المتعددة االستخدامات 
            ً   البریة حفاظا  حیاءینبغي أن تراعي السیاسات والتدابیر المتعلقة بالتكیف والتخفیف أهمیة األ: تغیر المناخ  -11

  .وخدمات النظم اإلیكولوجیةعلى سالمة النظم اإلیكولوجیة 
  :إنفاذ القانون  -12

مراقبة والتفتیش والتوقیف، بما في ذلك على تعزیز القدرة على إجراء التحقیقات، وتعزیز إجراءات وطرائق ال  )أ(
  الصعید المحلي وعلى مستوى نقاط عبور الحدود؛

تحسین معارف وقدرات المدعین العامین والقضاة على مقاضاة حاالت الصید غیر المشروع للحوم حیوانات   )ب(
صدار األحكام بشأنها، والتأكد من أن استیفاء األحكام ب ٕ                                                  األدغال واالتجار بها، وا  الكامل واإلعالن عن حاالت التوقیف                       

  والمقاضاة واألحكام الصادرة؛
 البریة والمسؤولین والمدعیین العامین حیاءتعزیز التعاون والتنسیق بین ضباط إنفاذ تشریعات االتجار باأل  )ج(

  والقضاة والموظفین اآلخرین المعنیین، وذلك في تنفیذ القانون المعني؛
، بما في ذلك المجتمعات األصلیة والمحلیة، على درایة بالقوانین الوطنیة واإلقلیمیة التأكد من أن المواطنین  )د(

  .والمحلیة
دعم وتعزیز اإلرادة السیاسیة ) أ: (استراتیجیات وخطط عمل وطنیة لمعالجة مسألة لحوم حیوانات األدغال  -13

ألة لحوم حیوانات األدغال والتزامات الحفظ الوطنیة على تخطیط وتنفیذ اإلجراءات بشأن التزامات الحفظ الرئیسیة لمس
وینبغي أن تعد الحكومات أو تعزز عملیات تشاركیة ومشتركة بین القطاعات في وضع وتنفیذ اإلدارة ) ب(القائمة؛ 

  .والحصاد المستدامین للحیاة البریة
  الصعید الدولي  -ثانیا 

یمكن أن تشمل هذه : لة لحوم حیوانات األدغالاالستراتیجیات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة لمعالجة مسأ  -14
  :االستراتیجیات ما یلي

دعم وتعزیز اإلرادة السیاسیة على اتخاذ اإلجراءات لتنفیذ االلتزامات الرئیسیة بشأن لحوم حیوانات   )أ(
  األدغال على الصعید اإلقلیمي وعبر الحدود؛

                                                           
                ومـا یتـصل بهـا مـن   )  ي ( 8                                                             بالتزامات األطراف نحو المجتمعات األصلیة والمحلیة وفقا للمـادة   ّ  یذكّر "  :   28 / 7            من المقرر   22       الفقرة     2

دارة ورصد المناطق المحمیـة ینبغـي أن یـتم بمـشاركة كاملـة وفعالـة مـن تلـك المجتمعـات وبـاحترام كامـل      ویالحظ       أحكام،  ٕ ٕ                                                                                            أن إنشاء وا         لحقوقهـا             
   ".                                                            بما یتمشى والقانون الوطني وااللتزامات الدولیة الواجبة التطبیق
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ة القائمة والتشجیع على وضع االلتزامات دعم وتعزیز ورصد تنفیذ االلتزامات واالتفاقات الدولی  )ب(
   البریة المشتركة والموجودة عبر الحدود واستخدامها المستدام؛حیاءواالتفاقات الجیدة بشأن، حفظ موارد األ

 البریة في برامج المساعدة اإلنمائیة ذات الصلة، مثل حیاءالدمج الفعال الستراتیجیات حفظ األ  )ج(
  استراتیجیات الحد من الفقر؛

إنشاء أفرقة عمل إقلیمیة أو دون إقلیمیة لمسألة لحوم حیوانات األدغال بالتعاون مع الكیانات   )د(
  .اإلقلیمیة ذات الصلة، على أن تدعمها األمانة من الوجهة التقنیة

ة ینبغي أن یدعم المجتمع الدولي الحكومات الوطنیة في إعداد أو تعزیز عملیات تشاركی: العملیات التشاركیة  -15
أو مشتركة بین القطاعات لوضع وتنفیذ آلیات اإلدارة والصید المستدامین ألنواع لحوم حیوانات األدغال، وخصوصا 

  .مشاركة المجتمعات األصلیة والمحلیة والقطاع الخاص
ار ینبغي للمجتمع الدولي في ضوء القلق إزاء التهدید المحتمل لالتج: االتجار الدولي بلحوم حیوانات األدغال  -16

 البریة، ینبغي أن حیاءالدولي المتنامي في لحوم حیوانات األدغال على األعداد البریة والمجتمعات التي تعتمد على األ
یتخذ إجراءات لردع االتجار بلحوم حیوانات األدغال المحصودة بطریقة غیر مشروعة، بما في ذلك من خالل الرصد 

ع الدولي وسائل لتنفیذ هذه اإلجراءات والنجاح في إیصالها إلى جهات وینبغي أن یقدم المجتم. الوثیق لهذا االتجار
ومن المطلوب إقامة تعاون وثیق حول هذا الموضوع بین األطراف، بما في ذلك ما یتعلق بإنفاذ . إنفاذ القانون

بریة المعرضة لالنقراض القانون، وبین اتفاقیة التنوع البیولوجي واتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات ال
(CITES).  

من أجل تعظیم الصید المستدام، ینبغي أن یدعم المجتمع الدولي إجراءات متكاملة : بیئة السیاسة الدولیة  -17
  :محلیة ووطنیة وعبر الحدود إلقامة شراكات بین المنظمات والمؤسسات المعنیة من أجل ما یلي

  د؛بناء القدرات على إنفاذ القانون والرص  )أ(
  إعداد وتنفیذ بدائل للبروتین والدخل؛  )ب(
  زیادة التوعیة والتثقیف بخصوص صید لحوم حیوانات األدغال واالتجار بها؛  )ج(
اتفاقیة التنوع البیولوجي، واتفاقیة االتجار الدولي بأنواع : زیادة التعاون بین االتفاقیات المعنیة  )د(

، ومنظمة الصحة العالمیة (CMS)، واتفاقیة األنواع المهاجرة (CITES)ض الحیوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقرا
(WHO) والمنظمة العالمیة لصحة الحیوان ،(OIE)والمنظمات المعنیة األخرى ،.  
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