
  مؤتمر األطراف في االتفاقية 
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  الثاني عشراالجتماع 
  2014تشرين األول /أكتوبر 17-6، جمهورية كوريا، شانغبيونغ 
  من جدول األعمال 27البند 

 
  رر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمق
إدارة لحوم الطرائد : االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  - 12/18المقرر 

  والحياة البرية المستدامة
   إن مؤتمر األطراف،

 حياة البريةوال إدارة لحوم الطرائد :للتنوع البيولوجي بشأن االستخدام المستدام 11/25 إلى المقررإذ يشير 
  ؛المستدام مألوفاالستخدام ال بشأنتفاقية المن ا) ج(10والمادة  ،المستدامة

منظمة ل ويعرب عن امتنانه، لحياة البريةل المستدامة دارةاإل الشراكة التعاونية بشأن بإنشاء رحبي -1
  ؛غذية والزراعة على تزويدها باألمانةمم المتحدة لألاأل

 2014،1عام في  المنعقد، االتجار غير المشروع باألحياء البرية بشأن مؤتمر لندن نتائجب عترفي -2
بشأن االتجار غير المشروع باألحياء  للبيئةالمتحدة ألمم اللبيئة التابعة لبرنامج قرار جمعية األمم المتحدة بوكذلك 
س عشر لمؤتمر األطراف المعتمدة في االجتماع السادبشأن االتجار غير المشروع باألحياء البرية والمقررات  2،البرية
، وعمل االتحاد الدولي لمكافحة الجريمة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض الدولي تجاراتفاقية االفي 

واالجتماعية االقتصادية  عواقبال على يشددو ،رفيعة المستوىأخرى وما يتصل بها من مبادرات  ،األحياء البريةضد 
  ؛لالتجار غير المشروع باألحياء البريةالضارة و طاق الكبيرذات الن البيئيةو

 من أجل تعمل ،11/25و 10/32، بما يتسق والمقررين ساتويامامبادرة الدولية ل أن الشراكة يالحظ -3
  ؛والموارد المائية األراضي والغابات إدارة وإدماجه في للتنوع البيولوجي االستخدام المستدام تكريس

 نظم مراقبة وطنية ومحلية للحياة البرية إلعداد وأهميته بالنسبة" صحة الواحدةال" نهجب حيط علماي -4
  ؛حوم الطرائدلبالممارسات المتعلقة ب الوطني المرتبطاألمن البيولوجي تعزيز و

ني إلى البلدان تقوالمنظمات المعنية إلى تعزيز الدعم المالي والاألخرى الحكومات و ،األطراف يدعو -5
لتتبع والرصد والمراقبة فعالة لإلعداد وتنفيذ نظم  أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، ، وال سيماالنامية

  على المستويين الوطني والمحلي؛
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال لالعام الدورة الثانية لالجتماع  بموافقة يرحب -6

توافق وكجزء من ، 2018- 2014 برنامج عمله في إطار 3،(IPBES) جيةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولو
                                                           

  .https://www.gov.uk/government/publications/declaration-london-conference-on-the-illegal-wildlife-trade انظر  1
2 UNEP/EA.1/3 
  .2018-2014برنامج العمل للفترة : IPBES-2/5 ومقرر المنبر، IPBES/2/17 مقرر المنبر انظر  3
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 وحفظه البيولوجي للتنوع بشأن االستخدام المستدام موضوعي إلجراء تقييم تحديد النطاقالبدء في على  ،أنطاليا آراء
  ؛في دورته الرابعة العام لنظر االجتماع واألدوات، وتعزيز القدرات

الدولي بأنواع الحيوانات  تجاراتفاقية اال األطراف في مؤتمرعن  الصادر 149-16المقرر الحظ ي -7
المتعلق بلحوم  11-13 القرار استعراضالتابعة له  اللجنة الدائمة إلى الذي طلب، المهددة باالنقراضوالنباتات البرية 

االجتماع  ا في ذلك نتائجبم، لبيولوجيا تفاقية التنوعا وضعت في إطار التي التوجيهاتو مقرراتال الطرائد، مع مراعاة
المعني  لوسط أفريقيا الفريق العاملالبيولوجي و التنوع التفاقية التابع بلحوم الطرائدالمعني  لفريق االتصال المشترك

السابع  االجتماعظر نل، المهددة باالنقراضالدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية  تجارتفاقية االالتابع ال لحوم الطرائدب
  ؛المهددة باالنقراضالدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية  االتجاراتفاقية  األطراف في لمؤتمر عشر

الدولي  االتجاراتفاقية والتنوع البيولوجي  تفاقيةاالتصال الوطنية ال نقاطبين  التعاونعلى  شجعي -8
الطرائد لحوم إلدارة المستدامة للحياة البرية، بما في ذلك ا بشأن، المهددة باالنقراضبأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

  ؛بين االتفاقيتين التآزر أوجه لضمان
، بإعداد أو تنقيح أو تحديث، أجهزتها التنظيمية للتمييز بين قتضاءاألطراف على القيام، عند اال يشجع -9
، بطريقة تدعم البرية ومنتجاتهااألنواع  والتجارة الداخلية والدولية بعينات ،الكفاف والصيد غير المشروع استخدامات

وااللتزامات الدولية  المهددة باالنقراضالدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية  تجاراتفاقية االجميع األطراف مع 
 األخرى لتجنب معاقبة البلدان واألشخاص الذين يستخدمون موارد األحياء البرية ألغراض الكفاف؛

 الكفافآثار الصيد غير المشروع على صيد وتخفيف على تقييم وتقليص األطراف أيضا  يشجع -10
  وعلى مستخدمي موارد األحياء البرية اآلخرين ألغراض الكفاف؛ ،مجتمعات األصلية والمحليةالوسبل عيش 
على المحلية ومجتمعات األصلية الالحكومات األخرى إلى تعزيز قدرة  وويدع ،األطرافيشجع  -11

  ؛البرية حياةولياتها فيما يتعلق باإلدارة المستدامة للممارسة حقوقها ومسؤ
 ، وعند االقتضاء، إصالحإلى القيام باستعراضاألخرى الحكومات  يدعوو ،األطراف أيضايشجع  -12

  الحوافز التي قد تشجع على االستهالك غير المستدام للحوم الطرائد؛ 
المستدامة للحياة  دارةاإل عاونية بشأنالت مع الشراكة عمل، بالأن يضطلع التنفيذي األمينإلى يطلب  -13

  :، بما يليبتوافر المواردرهنا و، البرية
 الخطة االستراتيجية تنفيذفي  المستدامة للحياة البرية اإلدارة دور تقنية بشأن إعداد مبادئ توجيهية  )أ(

 ؛2020- 2011للتنوع البيولوجي 

ياق سفي  ،ة على بقاء وتجدد األنواع البريةالبري حياةلل" كفافالاستخدام "إعداد تحليل عن آثار   )ب(
  المفروضة على موارد الحياة البرية؛ طالساكنة البشرية المتنامية والضغو

  ؛البرية حياةتنفيذ برامج اإلدارة المتكاملة المستدامة للإعداد ودعم األطراف في   )ج(
للحياة  دارة المستدامةاإل ة بشأنالتعاوني أعضاء الشراكةبين فيما تبادل المعلومات و تعزيز التواصل  )د(

  ؛تاحتها لألطرافإ، ولتوعية واالتصالزيادة ال مواد مشتركة وإعدادالبرية 
 قبل االجتماعالتكنولوجية والتقنية و الفرعية للمشورة العلمية التقدم المحرز إلى الهيئة عن اإلبالغ  )ه(
  .التنوع البيولوجي اتفاقية األطراف في لمؤتمر الثالث عشر

  
________ 


