
                            المتعلقة بالتنوع البيولوجي                          مؤتمر األطراف في االتفاقية
    شر ع                االجتماع الثالث

      2016           كانون األول  /      ديسمبر    17- 4                 كانكون، المكسيك، 
                من جدول األعمال    17      البند 

  
  ر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمقرر معتمد من مؤتم

  لحوم الطرائد واإلدارة المستدامة لألحياء البرية: االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  -  13/8المقرر 
 ،إن مؤتمر األطراف

إزاء التناقص المستمر في أنواع معينة من األحياء البرية بسبب عمليات التدمير والتدهور  عن قلقه إذ يعرب
اسعة النطاق للموائل الطبيعية، والتفتت والخسارة في ترابط المناظر الطبيعية، فضال عن التهديدات األخرى، بما في ذلك الو

االستغالل غير المشروع والتجارة غير المشروعة في األحياء البرية، واالستخدام غير المستدام لمنتجات وموارد األحياء 
لألراضي، والتلوث، واألنواع الغريبة الغازية، التي تؤثر سلبيا على بقاء  )القانوني غير(البرية، وتغير المناخ، والتحويل 
 التنمية المستدامة ورفاه البشر، وتجديد األنواع البرية، وكذلك على

 آثارأن لخسارة األحياء البرية عواقب على العمليات اإليكولوجية الحيوية التي تدعم التنوع البيولوجي، و وإذ يدرك
طيرة ذات الصلة بالنواحي االجتماعية االقتصادية، واألمن الغذائي، والتغذية والصحة، مما يؤثر في االستخدام المألوف خ

  المستدام وثقافة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وروحانيتها وهويتها،
العوامل البيولوجية  الحاجة إلى برامج لإلدارة السليمة لألحياء البرية التي ترتكز على فهم وإذ يالحظ

واإليكولوجية، وعلى البرامج الفعالة والمنصفة، التي تعترف بأهمية البعد البشري، ليس فحسب من حيث االحتياجات 
ذلك الوصاية والحقوق التاريخية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية للوصول إلى األحياء بما في  البشرية وتقاسم المنافع،

  يعات الوطنية، بل أيضا فيما يتعلق بتوليد وتشارك حوافز لحفظ األحياء البرية واستخدامها المستدام،البرية، وفقا للتشر
إمكانية تعزيز تجانس السياسات بشأن حفظ األحياء البرية واستخدامها المستدام والتجارة بها الذي  أيضا وإذ يالحظ

، في قرار الجمعية العامة 15ج تحت الهدف -15و 7- 15ين السيما الغايت 2030،1يساهم في خطة التنمية المستدامة لعام 
  ،2020- 2011، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 69/314لألمم المتحدة 

                                                 
 ."2030المستدامة لعام خطة التنمية : تحويل عالمنا" بشأن 2015أيلول /سبتمبر 25الصادر في  70/1قرار الجمعية العامة    1
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أن عمال كبيرا قد تحقق في إطار االتفاقية بشأن السبل إلى تحسين استدامة إدارة األحياء البرية، بما في  وإذ يدرك

أن قضية االستخدام المستدام لألحياء البرية تترابط مع قطاعات أخرى، وأن هناك حاجة ذلك صيد لحوم الطرائد، يالحظ 
  إلى نهج استراتيجي وعريض لمعالجة هذه القضايا،

دور الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية في تيسير العمل المنسق بشأن  وإذ يعيد تأكيد
  ولوجي وتعزيز أوجه التآزر فيما بين أعضائها،االستخدام المستدام للتنوع البي

األطراف، والحكومات األخرى، فضال عن المنظمات ذات الصلة، على النظر وتنفيذ، حسب  يشجع -1
الحراجة ألفضل حوكمة نحو قطاع أكثر استدامة للحوم الطرائد، المقدمة في مؤتمر  2مقتضى الحال، خارطة الطريق

األطراف إلى االستفادة من خارطة  ويدعو، 2015أيلول /في سبتمبر ،جنوب أفريقياالعالمي الرابع عشر في دوربان، 
 عند وضع وتنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛ الطريق

األطراف والحكومات األخرى على دمج اإلرشادات القائمة والتوصيات الصادرة عن االتفاقية  يشجع -2
، من أجل تعزيز تعميم حفظ ، في خطط واستراتيجيات وكاالت التعاون اإلنمائيلألحياء البرية تدامالمسالمتصلة باالستخدام 

 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في القطاعات ذات الصلة؛

تقاريرها الوطنية السادسة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، عن األطراف إلى إدراج معلومات في  يدعو -3
ارة المعتمدة على الحقوق وتحويل هذه الحقوق وما يرتبط بها من إدارة إلى الشعوب األصلية والمجتمعات استخدام نظم اإلد

 المحلية فيما يتعلق باإلدارة المستدامة لألحياء البرية؛

قدرات المحلية لتوفير التدريب وبناء ال والمجتمعاتاألطراف إلى العمل مع الشعوب األصلية  دعو أيضاي -4
 في مجال اإلدارة المستدامة لألحياء البرية، بما في ذلك تبادل المعلومات والمهارات على مختلف المستويات؛

إلى األمين التنفيذي أن يضطلع بما يلي، بالتعاون مع األعضاء اآلخرين في الشراكة التعاونية  يطلب -5
 :بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية، رهنا بتوافر الموارد

طاع أكثر استدامة للحوم الطرائد، بهدف دعم مواصلة توضيح اإلرشادات التقنية ألفضل حوكمة صوب ق  )أ(
بشأن دور لحوم  2، مع االستعانة بخارطة الطريق2020- 2011األطراف في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

المجتمعات المحلية، والحوكمة، والحوافز، واالستخدام : إلنفاذما بعد ا"الطرائد في األمن الغذائي والتغذية ونتائج ندوة 
، فضال 2015شباط /، التي عقدت في جنوب أفريقيا في فبراير"المستدام في مكافحة التجارة غير المشروعة باألحياء البرية

، التي "القانوني في كولومبياتفعيل اإلطار : رائد في كولومبيااالستخدام المستدام والتجارة بلحوم الط"عن حلقة العمل بشأن 
، مع مراعاة منظور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 2015تشرين األول /عقدت في ليتيسيا، كولومبيا، في أكتوبر

  ومعارفها عن االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي؛
إشراك األطراف، والحكومات  إجراء تنظيم مشترك وتحديد نطاق لحدث منتدى األحياء البرية لتيسير  )ب(

لدراسة وتحديد أولويات العمل فيما الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،  مهاألخرى وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في
مع األخذ في االعتبار األعمال السابقة بشأن هذه المسألة، بما في  3يتعلق باستخدام األحياء البرية وإدارتها بطريقة مستدامة،

  لك مبادئ أديس أبابا ومبادئها التوجيهية بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛ذ

                                                 
2   ”. Robert Nasi and John E. Fa.The role of bushmeat in food security and nutrition“ " في األمن دور لحوم الطرائد

  .2015أيلول /ورقة مقدمة إلى مؤتمر الحراجة العالمي الرابع عشر في دوربان، جنوب أفريقيا، في سبتمبر". الغذائي والتغذية
 .فة على أنها تشمل النباتات والحيوانات البرية                 األحياء البرية معر  3
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تعزيز أوجه التآزر مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات   )ج(
  للتنوع البيولوجي؛النظم اإليكولوجية فيما يتعلق بإعادة تحديد نطاق التقييم بشأن االستخدام المستدام 

االستمرار في دعم الجهود التي تبذلها األطراف لمكافحة االتجار غير المشروع باألحياء البرية، تمشيا   )د(
، وتعزيز القدرات المؤسسية في مجال حفظ 2015تموز /، المعتمد في يوليو69/314مع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

مع هيئات إنفاذ القانون ذات الصلة مثل أعضاء االتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد  األحياء البرية وإنفاذ القانون،
  الحيوانات والنباتات البرية؛

اإلبالغ عن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، والفريق العامل   )ه(
  .اع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطرافواألحكام المتصلة بها في اجتم) ي(8المعني بالمادة 

  
__________ 

  


