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

  الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة
  شرع االجتماع الثامن

  2014حزیران /یونیھ 28- 23، مونتلایر
  *من جدول األعمال المؤقت 6- 9البند 

  إدارة لحوم الطرائد والحیاة البریة المستدامة: ولوجياالستخدام المستدام للتنوع البی

  مذكرة من األمین التنفیذي

  مقدمة   - أوالً 

بالتوصیات المنقحة الصادرة عن فریق االتصال المعني بلحوم الطرائد  11/25رحب مؤتمر األطراف، في مقرره   - 1
ستخدام المستدام للتنوع البیولوجي فیما یتعلق بإدارة التوجیھیة بشأن اال وخطوطھاباعتبارھا مكملة محتملة لمبادئ أدیس أبابا 

الحیاة البریة المستدامة في البلدان المداریة ودون المداریة، ودعا األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة إلى 
یتصل بالمنظمات  وطلب مؤتمر األطراف، في نفس المقرر، إلى األمین التنفیذي أن). أ13و  11الفقرتان (االستفادة منھا 

على لحوم الطرائد  فى اول المر مع التركیز المعنیة بغرض تیسیر إقامة شراكة تعاونیة بشأن اإلدارة المستدامة للحیاة البریة 
  .، في وقت مبكر))و(15الفقرة (
لب إلى األمین التنفیذي، في الفقرة   - 2 ُ ً بتوافر الموارد المالیة، ) أ(15وط مبادرات بناء لالدعم  یمتقدمن نفس المقرر، رھنا

المستدام بمشاركة كاملة من جانب المجتمعات األصلیة والمحلیة  ىالعرف من خالل اإلستخدامالقدرات على إدارة الحیاة البریة 
والمنتجات المستمدة من االستخدام المستدام للتنوع  على السلعوأن یستكشف الفرص إلضفاء الطابع التجاري العادل والمنصف 

  .وجي، تحت إدارة المجتمعات األصلیة والمحلیةالبیول
األمین التنفیذي أن ییسر تبادل المعلومات والخبرات بشأن اإلدارة المستدامة للحیاة  إلىوطلب مؤتمر األطراف كذلك   - 3

  ).)ج(15الفقرة (البریة، بما في ذلك المبادرات واإلجراءات والخبرات المتوافرة لدى المجتمعات األصلیة والمحلیة 
ً بشأن إقامة الشراكة التعاونیة المعنیة بإدارة الحیاة البریة المستدامة وعملھا، بالقسم الثالث،   - 4 وتوفر ھذه المذكرة تحدیثا

ً لخبرات األطراف فیما . وبشأن األنشطة التعاونیة األخرى التي تضطلع بھا األمانة، بالقسم الرابع ویقدم القسم الخامس تجمیعا
یاة البریة المستدامة، بما في ذلك المبادرات واإلجراءات والخبرات ذات الصلة المتوافرة لدى المجتمعات یتعلق بإدارة الح

للسلع والمنتجات المستمدة  األصلیة والمحلیة بشأن االستخدام العرفي المستدام وفرص تطبیق الطابع التجاري العادل والمنصف
  .من االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي

الحیاة البریة المستدامة والسیما إدارة  إدارة فى یجري إبالغ االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف بالتقدم الُمحرزوس  - 5
أنواع لحوم الطرائد واالستخدام العرفي المستدام واالحتیاجات ذات الصلة ببناء القدرات حسب الطلب الوارد في الفقرتین 

  .11/25من المقرر ) ھ(و) د(15
 ً   معلومات أساسیة  - ثانیا

ً من األھداف الثالثة لالتفاقیة   - 6  10وتجري معالجتھ في المادة ،یمثل االستخدام المستدام لمكونات التنوع البیولوجي ھدفا
ھذا التنوع أو التقلیل منھ إلى  على تأثیراتالالتي تطلب من األطراف اعتماد تدابیر ذات صلة باستخدام التنوع البیولوجي لتجنب 

استخدام مكونات التنوع البیولوجي بطریقة ومعدل ال "من االتفاقیة االستخدام المستدام بأنھ  2وتعرف المادة . ممكن أدنى حد
احتیاجات وطموحات األجیال  على تلبیة تھاإمكانیالتنوع البیولوجي في المدى الطویل ومن ثم المحافظة على  تقلصإلى  ان یؤدی

  ".الحالیة والمقبلة

                                                             
*  UNEP/CBD/SBSTTA/18/1. 
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  : ف أھداف أیتشي للتنوع البیولوجي بصورة وثیقة بمسألة إدارة الحیاة البریة المستدامةوتتعلق مختل  - 7

منع  2020بحلول عام " من أھداف أیتشى للتنوع البیولوجي على حفظ الحیاة البریة  12یؤكد الھدف   )أ(  
  ، "ع األكثر تدھورابالنسبة لألنوا وال سیماحالة حفظھا وإدامة  انقراض األنواع المھددة المعروفة وتحسین

من أھداف أیتشى للتنوع البیولوجي دور الحیاة البریة في األمن الغذائي وُسبل المعیشة،  14یبرز الھدف   )ب(  
النظم اإلیكولوجیة التي توفر الخدمات  وصوناستعادة  2020بحلول عام  : "ومقاومة النظم اإلیكولوجیة والصحة البشریة

بالمیاه وتسھم في الصحة وُسبل العیش والرفاھة، مع مراعاة احتیاجات النساء  المرتبطةاألساسیة بما في ذلك الخدمات 
ویعترف الھدف بأن الحیاة البریة تتعلق بصورة خاصة بالكثیر من أشد ". والضعفاءوالمجتمعات األصلیة والمحلیة والفقراء 

ً والفئات المستضعفة في العالم، بما في ذلك المجتمع ات األصلیة والمحلیة التي تعتمد علیھا في تلبیة احتیاجاتھا سكان العالم فقرا
وتوفر األشجار المحلیة الوقود، وتوفر النباتات فعلى سبیل المثال، توفر الحیوانات المحلیة بروتین اللحوم، . األساسیة

ً، في المناظر الطبیعیة ال. والحیوانات مكونات العقاقیر الطبیة التقلیدیة ً یضمن مترابطةوتشكل األنواع أیضا ً رئیسیا ، عنصرا
  ،واإلنتاجیةالنظم اإلیكولوجیة التي تتسم بالسالمة، والمقاومة، 

من أھداف أیتشى للتنوع البیولوجي على االستخدام المستدام العرفي ودور المعارف  18ویركز الھدف   )ج(  
ارسات الخاصة بالمجتمعات األصلیة والمحلیة المعارف التقلیدیة واالبتكارات والمم إحترام 2020ت بحلول عام : "التقلیدیة

للموارد البیولوجیة، على أن یخضع ذلك  المألوفحفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ المستدام، واستخدامھا بذات الصلة 
ملة وفعالة في تنفیذ االتفاقیة بمشاركة كابصورة كاملة  والمنعكسةللتشریعات الوطنیة وااللتزامات الدولیة ذات الصلة والمدرجة 

  ،"من جانب المجتمعات األصلیة والمحلیة على جمیع المستویات ذات الصلة
: 7و 5وتتعلق أھداف أیتشى للتنوع البیولوجي بخفض األخطار التي تتعرض لھا الحیاة البریة مثل الھدفین   )د(  

والوصول بھا  ار النصف على األقلالطبیعیة بما في ذلك الغابات بمقد الموائلمعدل فقدان جمیع  خفضی 2020بحلول عام " 
ً إلى الصفر،  إدارة  2020ویجري بحلول عام " وتفتیت الموائل الطبیعیةخفض كبیر في تدھور  وإجراءحیثما یكون ممكنا

  :المناطق الخاضعة للزراعة وتربیة األحیاء المائیة والغابات بصورة مستدامة لضمان حفظ التنوع البیولوجي
ً االستھالك المستدام في سیاق األسواق 4و 2ویعالج والھدفان   )ھ(    :من أھداف أیتشى للتنوع البیولوجي أیضا

، إدراج قیم التنوع البیولوجي في التنمیة الوطنیة والمحلیة واستراتیجیات وعملیات التخطیط كحد أقصى، 2020بحلول عام "
تكون الحكومات "، "، ونظم اإلبالغ ابات الوطنیةفي الحس، حسب مقتضى الحال ، ، ویجرى إدماجھاالمتعلقة بالحد من الفقر 

واالستھالك  اإلنتاج، خطوات لتحقیق خطط كحد أقصى، 2020وقطاعات األعمال وأصحاب المصلحة قد اتخذت، بحلول عام 
  ".أو تكون قد نفذت ھذه الخطط وأبقت تأثیرات استخدام الموارد الطبیعیة ضمن الحدود اإلیكولوجیة اآلمنة المستدامین

الذي یتضمن مبادئ أدیس أبابا  7/12وتتضمن المقررات ذات الصلة األخرى الصادرة عن مؤتمر األطراف المقرر   - 8
وجري إبراز أھمیة إدراج االستخدام المستدام العرفي للتنوع . التوجیھیة بشأن االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي وخطوطھا

  .واو 11/14من  8لوطنیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في الفقرة البیولوجي في االستراتیجیات وخطط العمل ا
ً في )ي(8واو، قدم الفریق العامل المعني بالمادة  11/14من  2وإعماال للفقرة   - 9 ً جدیدا ، خالل اجتماعھ الثامن، عنصرا

لتنوع البیولوجي، باالعتماد من وأعد مشروع خطة عمل بشأن االستخدام المستدام العرفي ل) ج(10برنامج عملھ المتعلق بالمادة 
األھداف : ویتضمن مشروع خطة العمل أربعة أقسام). 8/2التوصیة (جانب مؤتمر األطراف خالل اجتماعھ الثاني عشر 
كما أوضح العناصر الخاصة بالمرحلة األولى من مشروع خطة العمل . والمبادئ العامة، واعتبارات الفائدة والمبررات الخاصة

ثالثة أھداف وھدفین فرعیین والعناصر الفاعلة الرئیسیة واإلجراءات المحتملة، والنطاقات الزمنیة للتنفیذ على والتي تتضمن 
ویمكن أن توفر اإلجراءات الواردة في مشروع الخطة االستنارة والدعم للمبادرات  .مراحل والمؤشرات الممكنة ووسائل التحقق

البریة من خالل تحدید أفضل الممارسات لتعزیز وتفعیل المشاركة الكاملة والفعالة من  الخاصة باإلدارة المستدامة العرفیة للحیاة
جانب المجتمعات األصلیة والمحلیة في ممارسات اإلدارة المتعلقة باالستخدام المستدام للتنوع البیولوجي والسیما أنواع لحوم 

، إدراج المعارف التقلیدیة بشأن . الطرائد ً دور لحوم الطرائد في النظم الغذائیة والثقافات الخاصة وسوف یضمن ذلك، مثال
  .بالمجتمعات األصلیة والمحلیة

 ً   الشراكة التعاونیة بشأن اإلدارة المستدامة للحیاة البریة  - ثالثا

نشئت الشراكة التعاونیة بشأن اإلدارة المستدامة للحیاة البریة  - 10 ُ ً للفقرة  )1(أ بارة وھي ع. 11/25من المقرر ) و(15إعماال

التي لدیھا والیات وبرامج واسعة النطاق لتعزیز االستخدام المستدام لموارد الحیاة  )2(عن رابطة طوعیة للمنظمات الدولیة

                                                             
)1 (partnership-www.fao.org/forestry/wildlife  

عضوا ھى  اإلتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجى ، والمجلس الدولى لقنص الطرائد وحفظ الحیاة  12تتألف الشراكة التعاونیة لإلدارة المستدامة للحیاة البریة من ) 2(

ة الدولیة ، وإتفاقیة التجارة الدولیة فى األنواع المھددة باإلنقراض من مجموعات الحیوانات والنباتات البریة ، وإتفاقیة األنواع ، ومركز البحوث الحرجیالبریة

، ظ الطبیعةدولى لحفالمھاجرة من الحیوانات البریة، ومنظمة األغذیة والزراعة ،والمنتدى  الدولى للسكان األصلیین المعنى بالتنوع البیولوجى، واإلتحاد ال



UNEP/CBD/SBSTTA/18/16 
Page 3 
 

والرئیس الحالي للشراكة ھو األمین . للشراكة األمانةوتوفر منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة خدمات . البریة وحفظھا
وتتمثل مھمة الشراكة التعاونیة بشأن اإلدارة المستدامة للحیاة البریة في زیادة . لق بالتنوع البیولوجيالتنفیذي لالتفاقیة المتع

والتنسیق فیما بین أعضائھا لتعزیز اإلدارة المستدامة للحیاة البریة الفقاریة األرضیة في جمیع الكتل البیولوجیة  التعاون
بیولوجي واستخدامھ المستدام وفي األمن الغذائي، سبل المعیشة، والرفاھة والمناطق الجغرافیة لإلسھام في حفظ التنوع ال

ً لمعالجة قضایا إدارة الحیاة البریة التي تتطلب استجابات وطنیة وفوق الوطنیة. الخاصة بالبشر   .وتوفر منبرا
بریة أمانة االتفاقیة المتعلقة وقد اشترك في عقد االجتماع األول للشراكة التعاونیة بشأن اإلدارة المستدامة للحیاة ال  - 11

في بانكوك على ھامش االجتماع  2013آذار /مارس 10بالتنوع البیولوجي ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة في 
السادس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة المعنیة المتعلقة بالتجارة الدولیة في األنواع المعرضة للخطر الحیوانات والنباتات 

 2014- 2013وقد نظر االجتماع في اختصاصات الشراكة، بما في ذلك اإلجراءات التشغیلیة وخطة عمل خاصة بالفترة . ریةالب
   )3(.بما في ذلك األنشطة والمشروعات المحتملة خالل ھذه الفترة

 1أیلول إلى /سبتمبر 30من  وُعقد االجتماع الثاني للشراكة التعاونیة بشأن اإلدارة المستدامة للحیاة البریة في الفترة  - 12
في ویندھوك على ھامش الدورة التاسعة عشرة للجنة الغابات والحیاة البریة في أفریقیا التابعة  2013تشرین األول /أكتوبر

لتنسیق األنشطة فیما  2014- 2013واعتمدت الشراكة خطة عملھا المشتركة للفترة . لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة
ومواصلة إشراك ممثلین من المجتمعات األصلیة والمحلیة وتجمیع ونشر أفضل الممارسات لتحسین الفھم باإلدارة  ائھاأعضبین 

  :على المجاالت المواضیعیة التالیة 2014- 2013وسوف تركز الشراكة، خالل الفترة . المستدامة للحیاة البریة
توفیر المعارف والدعم الُمعزز لألعضاء والبلدان : ھدفال(الحیاة البریة، واألمن الغذائي وُسبل المعیشة   )أ(  
  ،)لحوم الطرائد وغیر ذلك من القضایا ذات الصلة بالحیاة البریة، واألمن الغذائي، وُسبل المعیشة المستدامةلمعالجة 

بین تحسین الفھم باألسباب المباشرة والكامنة في الصراع : األھداف(الصراع بین البشر والحیاة البریة   )ب(  
البشر والحیاة البریة في مختلف أقالیم العالم مع التركیز على الحیاة البریة الفقاریة األرضیة الكبیرة، ونشر آلیات التصدي 

  ،)الناجحة
تحدید وترویج االستراتیجیات والسیاسات ونظم اإلدارة : األھداف(غیر المستدام /القنص غیر القانوني  )ج(  

  ).القنص غیر القانوني ویمكن أن توفر حوافز لدعم جھود مكافحة االنتھاكات الناجحة التي تسھم في الحد من
ً تحدید أھداف الشراكة   - 13 ً على عناصر استراتیجیة . واستراتیجیاتھا للتوعیة خالل اجتماعھا الثالثوجرى أیضا وارتكازا

اإلدارة المستدامة للحیاة البریة أثناء  التوعیة، صدرت الرسالة المشتركة األولى بین األعضاء في الشراكة التعاونیة بشأن
  .2014آذار /مارس 3االحتفال بالیوم العالمي للحیاة البریة في 

في  2014نیسان /أبریل 24إلى  23وُعقد االجتماع الثالث للشراكة التعاونیة بشأن اإلدارة المستدامة للحیاة البریة من   - 14
تین للجمعیة العامة للمجلس الدولي المعني بالطرائد وحفظ الحیاة البریة ومؤتمر میالنو، إیطالیا على ھامش الدورة الحادیة والس

ُتخذ ضد الحیاة البریة"القمة العالمي  وجرت مناقشة المبادرات المرتبطة ". بشأن الصیادون یتحدون ضد الجرائم التي ت
فقد اتفق مثًال . عضاء واالحتیاجات من المواردمع التركیز على مساھمات األ 12بالمجاالت المواضیعیة المشار إلیھا في الفقرة 

باعتباره مبادرة من الشراكة الحتمال إصداره خالل المؤتمر العالمي للمتنزھات التابع على كتاب المعلومات عن لحوم الطرائد 
ى مبادرة وتشمل المبادرات األخر. 2014تشرین الثاني /نوفمبر 19إلى  12لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة في سیدني من 

مصطلحات الحیاة البریة، وتقریر تقییمي بشأن المساھمة االقتصادیة لإلدارة المستدامة للحیاة البریة في االقتصادیات وُسبل 
وعالوة على ذلك اقترحت مبادرات جدیدة .المعیشة المحلیة، وسلسلة من نشرات الوقائع بشأن اإلدارة المستدامة للحیاة البریة

ات وتقدیر قیم وإدارة الحیاة البریة وموارد الحیاة البریة ومساھماتھا في تحقیق أھداف أیتشى للتنوع لتحسین إدارة معلوم
/ كما انضم مركز التجارة الدولي إلى الشراكة التعاونیة بشأن اإلدارة المستدامة للحیاة البریة كعضو جدید في أبریل. البیولوجي

  .2014نیسان 
 ً   رىاألنشطة التعاونیة األخ  -رابعا

وتعاون األمین التنفیذي مع ھیئات الغابات اإلقلیمیة لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة للبرنامج من خالل   - 15
المشاركة في الدورة التاسعة عشر لھیئة الغابات والحیاة البریة األفریقیة، والدورة الواحدة والعشرین لھیئة الغابات والمراعي 

وقع أن یسھم عمل المتابعة مع إدارة الغابات في منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة في تحقیق ومن المت. في الشرق األدنى
  .18و 15، 11، 7، 5، 4طائفة من أھداف أیتشى للتنوع البیولوجي وخاصة األھداف 

ً للفقرة   - 16   االتفاقیة المعنیة بالتجارة استكشفت أمانتا االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي و 11/25من المقرر  12وإعماال

                                                                                                                                                                    
، والمنظمة العالمیة  ةیئالدولى لمنظمات البحوث الحرجیة ، والصندوق العالمى للحیاة البریة التابع لإلتحاد الولى لحفظ الطبیعة ، وبرنامج األمم المتحدة للبواإلتحاد

   2014نیسان / وقد إنضم مركز التجارة الدولى للشراكة التعاونیة إعتبارا من ابریل.  لصحة الحیوان

)3 ( partnership/en-www.fao.org/forestry/wildlife 
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النقراض من الحیوانات والنباتات البریة، الفرص لتعزیز التعاون بشأن األنشطة ذات الصلة ل المعرضةالدولیة في األنواع 

بشأن لحوم الطرائد الذي  11- 13وفي إطار ھذه االتفاقیة، یسترشد ھذا العمل بالدرجة األولى بقرار المؤتمر . بلحوم الطرائد
وأصدر مؤتمر األطراف . ولم ینقح منذ ذلك الوقت 2004مد خالل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة عام اعت

تعلیماتھ للجنة التوجیھیة، بمساعدة األمانة، وبالتشاور  149- 16في ھذه االتفاقیة خالل اجتماعھ السادس عشر من خالل المقرر 
المتعلقة بالتنوع البیولوجي، واالتفاقیة المتعلقة بحفظ األنواع المھاجرة من الحیوانات البریة، مع األطراف المعنیة، واالتفاقیة 

ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة والمنظمة الدولیة لألخشاب المداریة، وبرامج األمم المتحدة المعنیة واألطراف ذات 
قتضى الحال، والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الصلة، واللجان المعنیة بالحیوانات والنباتات ،حسب م

بشأن لحوم الطرائد مع مراعاة المقررات واإلرشادات  11- 13والخبراء وأصحاب المصلحة اآلخرین بمراجعة قرار المؤتمر 
فاقیة المعنیة بالتجارة الدولیة التي وضعت في إطار االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ونتائج االجتماع المشترك بین االت

االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي بشأن لحوم الطرائد /باألصناف المعرضة لالنقراض من الحیوانات والنباتات البریة
ومصادر المعلومات ذات الصلة للنظر من جانب االجتماع السابع عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة المعنیة بالتجارة الدولیة 

  .باألصناف المعرضة لالنقراض من الحیوانات والنباتات البریة
ومن المتوقع أن تشكل اللجنة التوجیھیة لالتفاقیة المعنیة بالتجارة الدولیة باألصناف المعرضة لالنقراض من   - 17

في جنیف، فریق  2014تموز /یولیھ 11إلى  7الحیوانات والنباتات البریة، خالل اجتماعھا الخامس والستین المقرر عقده من 
ً استعراضھا للقرار . 11- 15عامل الستعراض قرار المؤتمر  قرار االجتماع السادس عشر ( 4- 13وتبدأ اللجنة التوجیھیة أیضا

إلى أن تستعرض، بمساعدة اللجنة التنفیذیة  67- 16ویوجھ المقرر . بشأن حفظ القرود الكبیرة والتجارة بھا) لمؤتمر األطراف
، االتفاقیة المعنیة بحفظ األنواع المھاجرة من ، برنامج المحافظة على بقاء القرود الكبیرةور مع األطراف المعنیة األمانة وبالتشا

والھیئات األخرى حسب مقتضى الحال،  ،الحیوانات البریة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة واللجنة المعنیة بالحیوانات
ً بمشاوراتھا وتوصیاتھا إلى االجتماع السابع ھذا المقرر بصدد وضع آلیة لإلبال غ عن التجارة غیر القانونیة وأن تقدم ملخصا

. عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة المعنیة بالتجارة الدولیة باألصناف المعرضة لالنقراض من الحیوانات والنباتات البریة
لومات عن التطورات األخیرة لحفظ القرود الكبیرة والتجارة بھا، وسوف تسھم أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي بالمع

واالرتكاز على المعلومات المقدمة من األطراف من خالل تقریرھا الوطني الخامس تعدیل االستراتیجیات  وخطط العمل 
عن حالة  2014نیسان /ریلاب 14، حتى )4(وقد أبلغت تلك البلدان. الوطنیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي وغیر ذلك من المصادر

  .القرود الكبیرة في تقاریر الوطنیة الخامسة
 ً   الخبرات بشأن اإلدارة المستدامة للحیاة البریة والمبادرات الخاصة بالمجتمعات األصلیة والمحلیة  -خامسا

ً إلى التقاریر الوطنیة الخامسة واالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة   - ألف  المتعلقة بالتنوع خبرات األطراف استنادا
  البیولوجي 

ً لألمانة 41وفي وقت اإلعداد، جرى استعراض   - 18 ً خامسا ً وطنیا بصورة صریحة  )6(وأشار عشرة أطراف. )5(تقریرا

ً  24، ووصف )7(إلى قضایا لحوم الطرائد ً عن  21، وأبلغ  الممارسات ذات الصلة لحفظ الحیاة البریة وإدارتھا )8(طرفا طرفا
نتیجة لفقدان الموائل وتفتیتھا، واألنواع  نوني وتحدیات ذات الصلة باالنتھاكات وما یرتبط بذلك من أخطارالقنص غیر القا

  .)9(الغازیة ضمن جملة أمور

ً إلى أن ھناك   - 19 ً من الفقاریات  530فعلى سبیل المثال أبرز التقریر الوطني إلكوادور حالة الحیاة البریة مشیرا نوعا
ولدى مقارنة ھذا الرقم بما ورد في التقریر الوطني الرابع إلكوادور المقدم . لفئة أو أخرى من األخطاراألرضیة لدیھ  تتعرض 

                                                             
 .، ومالیزیا، وأوغنداالدیمقراطیةتشمل البلدان بوروندي، والكامیرون، وجمھوریة الكونغو ) 4(

الكونغو، كوت دیفوار، كوبا، الدانمرك، دومینیكا، إكوادور، ألمانیا، الھند، العراق، إیطالیا، الیابان، مدغشقر،  بلجیكا، بوروندي، الكامیرون، الصین، كولومبیا،) 5(

مر، الصومال، ھولندا، نیوزیلندا، النیجر، نیجیریا، نیوي، باكستان، باالو، بولندا، رواندا، السنغال، جزر الق، ناورو، نیبال، مالیزیا، مولدوفا، منغولیا، میانمار، نامیبیا

  . أسبانیا، السودان، السوید، أوغنداجنوب أفریقیا، 

 .الكامیرون، كولومبیا، الكونغو، كوت دیفوار، إكوادور، مدغشقر، نیجیریا، رواندا، الصومال، أوغندا) 6(

البریة في الغابات المداریة ودون المداریة لألغراض  بأنھ حصاد الحیوانات) أو اللحوم البریة(عرف فریق االتصال المعني بلحوم الطرائد قنص لحوم الطرائد ) 7(
 .الغذائیة وغیر الغذائیة بما في ذلك االستخدام الطبي

 الھند، الیابان، مدغشقر، مالیزیا، منغولیا، میانمار، نامیبیا، ھولندا، باكستان، جزربلجیكا، الصین، كولومبیا، كوت دیفوار، كوبا، الدانمرك، إكوادور، ألمانیا، ) 8(

  .القمر، الصومال، جنوب أفریقیا، أسبانیا، السودان، السوید، أوغندا

 جمھوریةنیبال، النیجر، نیوي، باكستان،  مالیزیا، منغولیا، میانمار، نامیبیا،الكامیرون، كولومبیا، الكونغو، كوت دیفوار، إكوادور، الھند، العراق، مدغشقر،  )9(
 .ان، أوغندامولدوفا، جزر القمر، جنوب أفریقیا، السود
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ً قد تعرضت خالل السنوات األربعة الماضیة لنوع أو آخر من  154لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، فإن  ً إضافیا نوعا
، حیث كشف تقییم القائمة الحمراء أن لالنقراضاص باألنواع المعرضة كما أبلغت جنوب أفریقیا عن برنامجھا الخ. األخطار

  .لالنقراضواحدة من الثدییات من كل خمسة من الثدییات األرضیة یتعرض 
ُشیر إلى األنواع التي تنطوي على شواغل خاصة نتیجة ألھمیتھا اإلیكولوجیة أو االقتصادیة أو الثقافیة الخاصة  - 20 . وقد أ

وحید القرن نتیجة ) وإن لم تقتصر علیھا(فریقیا تتضمن أنواع الفقاریات األرضیة التي تنطوي على شواغل ففي سیاق جنوب أ
  .لالنتھاكات، واألنواع التي توفر األساس للسیاحة اإلیكولوجیة غیر االستھالكیةللمستوى غیر المسبوق 

التي  2017- 2012اكات عبر الحدود للفترة ویتضمن التقریر الوطني الخامس للكامیرون خطة عمل لمواجھة االنتھ  - 21
وتتضمن ھذه الخطة تدابیر لضمان . ُوضعت في مواجھة االنتھاكات غیر القانونیة وغیر ذلك من الجرائم ضد الحیاة البریة

 وأشار التقریر الوطني الخامس. الموارد المالیة والبشریة ومشاركة المجتمعات األصلیة والمحلیة خارج المناطق المحمیة
ً من  2010لمالیزیا إلى قانون حمایة الحیاة البریة لدیھ لعام  ذات الصلة بالجرائم والذي یتراوح بین  األحكامالذي یتضمن عددا

متطلبات الحصول على تراخیص، وحظر بعض التصرفات داخل مناطق حمایة الحیاة البریة ومحتجزاتھا، والقنص، والتجھیز، 
بقاء علیھ دون سلطة قانونیة ومختلفة أنواع الجرائم األخرى التي تتضمن القسوة ضد الحیاة والتعامل مع الحیاة البریة أو اإل

  .البریة
ومن ناحیة أخرى، فإن القنص القانوني في مزارع ومحتجزات الطرائد المملوكة للقطاع الخاص یمكن أن یسھم في   - 22

ویؤكد التقریر الوطني الخامس . البریة وموائلھا األنواعلحفظ السالمة االقتصادیة إلدارة الحیاة البریة مع منح حافز اقتصادي 
ألوغندا النتائج اإلیجابیة من برامج القنص الریاضیة بمشاركة المجتمعات األصلیة والمحلیة في حمایة الحیاة البریة التي 

تلتزم باإلدارة المستدامة، حیث وأشارت جنوب أفریقیا إلى أن ممارسات القنص القانونیة، التي . تتسرب خارج المناطق المحمیة
ً إزالة عدد محدود من الحیوانات من األعداد المحددة إلبقاء ھذه األعداد في حالة  . تكاثر وفي المناطق المضمونةیجري سنویا

ُفذت فیھا برامج القنص الریاض . یةوأبلغت أوغندا كذلك بأن األعداد الكبیرة من الثدییات الكبیرة قد زاد في المناطق التي ن
وأبلغت أوغندا كذلك عن الجھود التي تبذلھا الحكومات المحلیة لرصد القنص المستدام وإنفاذ القوانین بشأنھ وفي جنوب أفریقیا 
ً للقواعد المعمول  وبلدان الجنوب األفریقي األخرى مثل نامیبیا، یدر بیع الحیوانات التي یتم قنصھا بواسطة القطاع الخاص وفقا

  .لسلطات الحفظ وصناعة الحیاة البریةبھا عائدات كبیرة 
ویمكن أن تسھم أبعاد ُسبل المعیشة التي تتضمن بدائل سلیمة لألغذیة والدخل والبقاء في أسالیب اإلدارة الناجحة للحیاة   - 23

ت المحلیة دوالر نامیبي للمجتمعا 38.3وأبلغت نامیبیا في تقریرھا الوطني الخامس أن دوائر الحفظ قد حققت أكثر من . البریة
وقد تحقق ذلك . منشأة تعتمد على الموارد الطبیعیة 99فرصة عمل و 6.477في الوقت الذي یسرت فیھ توفیر  2012في 

  .بالدرجة األولى من خالل قنص المسابقات واستیعاب المنشآت وحصاد وبیع منتجات الموارد الطبیعیة والحرف الیدویة
ً االستخدام المستدام للموارد البیولوجیة وقد حددت جمیع االستراتیجیات وخطط ا  - 24 لعمل الوطنیة للتنوع البیولوجي تقریبا

ویمكن أن تساعد األھداف الواردة في إدارة . في مناطق عازلة خارج المناطق المحمیة باعتبار ذلك مجال عمل یحظى باألولویة
أن تساعد في تعمیم قیم التنوع البیولوجي في لبیولوجي الحیاة البریة والمدرجة في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع ا

فعلى سبیل المثال فإن ألمانیا لدى ربطھا ألھداف استراتیجیتھا الوطنیة بشأن التنوع البیولوجي بأھداف . القطاعات األخرى
لبیولوجي یھدف إلى من أھداف أیتشى للتنوع ا 7أن ھدف البلد الذي یعادل جوانب في الھدف  تبلغأیتشى للتنوع البیولوجي 

المعتادة في المناظر الطبیعیة الثقافیة المستخدمة في الزراعة بحلول ) وخاصة األنواع البریة(حمایة وزیادة أعداد معظم األنواع 
من أھداف أیتشى للتنوع البیولوجي، بالنسبة أللمانیة، إقامة نظام تمثیلي ووظیفي  11ویھدف الھدف المقابل للھدف . 2015عام 

في المائة من أراضیھا وأن ھذه الشبكة تخدم الحمایة الدائمة لموائل األنواع البریة  10نواع البیولوجیة المترابطة التي تغطي لأل
ً في النظام األوروبي لألنماط البیولوجیة المترابطة ً أساسیا كما تستھدف عملیة تعیین مرافقة الراحة . باعتبار ذلك عنصرا

ً بالنسبة لجبال األلب وغیرھا من المناطق الجبلیة 2020ومناطق القفار بحلول عام  ً أھداف لإلدارة . أیضا واعتمدت أیضا
  .من أھداف أیتشى للتنوع البیولوجي 18و 13و 12الوطنیة للحیاة البریة باألھداف 

الجتماعیة واالقتصادیة للحوم وأبرزت االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي في الكامیرون القیمة ا  - 25
الطرائد والموارد الخشبیة ودور االستخدام العرفي المستدام بین السكان المحلیین الذین یعتمدون على ھذه الموارد كمصادر 

، اعتمدت حكومة الكامیرون تدابیر 1994كانون الثاني /ینایر 20ومن خالل قانون الغابات الصادر في . للدخل وأسلوب للعیش
وتتیح ھذه العملیة . غابات المجتمع المحليللسكان المحلیین امتالك الموارد الحرجیة على األراضي الحكومیة من خالل  تتیح

كذلك یتیح القانون للسكان . للسكان المحلیین قطع األشجار المستزرعة أو النمو التلقائي في غابات المجتمع المحلي الخاصة بھم
  .ي مناطق القنص الخاصة بالمجتمع المحليالمحلیین إدارة الحیاة البریة ف

  المعلومات المبلغة في التقدیمات  -باء
، الذي یدعو فیھ SCBD/SAM/DC/CS/ac/82981المرجع رقم ( 114- 2013أصدر األمین التنفیذي اإلخطار   - 26

بشأن اإلدارة المستدامة الحكومات والمنظمات المعنیة وخاصة المجتمعات األصلیة والمحلیة إلى تقدیم معلومات عن خبراتھم 
الخبرات في تنفیذ ) 1: (للحیاة البریة، وبشأن االحتیاجات من بناء القدرات ذات الصلة، بما في ذلك وعلى وجھ الخصوص بشأن

المبادرات واإلجراءات والخبرات ذات ) 2(، )11/25المرفق بالمقرر (التوصیات المنقحة لفریق االتصال بشأن لحوم الطرائد 
والمنتجات المستمدة من االستخدام فرص التجارة العادلة والمنصفة بالسلع ) 3(اصة بالمجتمعات األصلیة والمحلیة، الصلة الخ

ُلقیت عشرة تقدیمات من بینھا  .المستدام للتنوع البیولوجي بموجب إدارة المجتمعات األصلیة والمحلیة ً على ھذا اإلخطار، ت وردا
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، كندا، كولومبیا، فرنسا، ھندوراس، نامیبیا، نیوزیلندا، المملكة المتحدة لبریطانیا العظمة استرالیا، بولیفیا(تسعة من حكومات 

وتقدیم من منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، ترتكز على المعلومات المقدمة من مكاتبھا دون )  )10(وشمال أیرلندا
الخبرات واألنشطة التي اتخذتھا الدول األعضاء في ھیئة غابات  تجسد, اإلقلیمیة في أفریقیا الوسطى وأفریقیا الجنوبیة الشرقیة

  .وسط أفریقیا والجماعة اإلنمائیة في الجنوب األفریقي
ووفرت التقدیمات، بأسلوب عام، معلومات عن المشاركة مع القطاع الخاص، والسیاسات الوطنیة واألطر القانونیة،   - 27

  .صد وبناء القدرات، والتدریب، والتعلیم والتوعیةوالعلم، والمعارف التقلیدیة واألصلیة والر
  المشاركة مع القطاع الخاص 

ً الشراكات متعددة أصحاب المصلحة بین منظمات الحفظ، ووكاالت التنمیة،   - 28 أبرزت جمیع التقدیمات المتلقاة تقریبا
  .لتدخلوالھیئات الحكومیة، والمجتمعات األصلیة والمحلیة والقطاع الخاص إطارھا الخاص با

وقد أبرزت كندا في تقدیمھا عن أمثلة للشراكات الفعالة بین الوكاالت الحكومیة، والقطاع الخاص، والمجتمعات   - 29
وفیما یتعلق بترتیبات الشراكة األخرى أبلغت فرنسا عن إنشاء مرصد للرصد یتعلق بالتجارة المستدامة . األصلیة والمحلیة

ً إلى الشراكة فیما بین الوزارة الكنغولیة لالقتصاد . ئة غابات وسط أفریقیاھیللحیاة البریة للدول األعضاء في  شیر أیضا ُ وقد أ
ندوكي الوطني في الكونغو على أنھ  –الحرجي، وصناعة األخشاب الكنغولیة وجمعیة حفظ الحیاة البریة بشأن متنزه نوابالي 

  .شراكة فریدة من نوعھا
ا التعاوني مع شركة بترول كولومبیا لتحسین الفھم بالطلب على أنواع اإلیغواال وأكدت كولومبیا تحقیق تقدم في عملھ  - 30

ً ألن اإلیغواال الخضراء تستخدم في شعار الشركة، قدمت شركة البترول . الخضراء واستخدامھا في مختلف مناطق البلد ونظرا
لجھود التي ُتبذل لتكرار المبادرات بشأن األنواع وقد أبرزت ھذه التجربة ا. ھذه موارد لتولید معلومات عن األنواع واستخدامھا

  .الستخالص المنتجات  أجزائھاالبریة األخرى التي تستخدم في المتحصالت البروتینیة أو 
  السیاسات واألطر الوطنیة القانونیة

ُشیر إلى استخدام   - 31 اإلیكولوجیة في مختلف القانونیة لحمایة وإدارة أنواع النباتات والحیوانات الھامة والدوائر  األطرأ
  .التقدیمات

فقد أبلغت نامیبیا عن أطرھا التنظیمیة بشأن استخدام الحیاة البریة والتي تعترف بالحقوق الراسخة للمجتمعات األصلیة   - 32
للقنص باستخدام األسلحة التقلیدیة مثل القوس والسھام لضمان  وقد ُمنحت تصریحات لمجتمعات محلیة معینة. والمحلیة

كما أشارت نامیبیا إلى إجراءات التشغیل الموحدة الراسخة إلدارة محتجزات الحمایة . تخدام المستدام ألنواع الحیاة البریةاالس
  .وغیر ذلك من المنظمات المعتمدة على المجتمع المحلي مثل روابط السكان الذین یعیشون داخل المناطق المحمیة

ً برامج للحفظ تعتمد  - 33 على المجتمع المحلي وبدافع منھ إلدراج وجھات نظر المجتمعات األصلیة  وتدیر نامیبیا أیضا
حرة أو (وتتحدد حقوق االستخدام بحسب نوع األراضي . والمحلیة بشأن دور لحوم الطرائد في أنظمتھم الغذائیة وثقافاتھم

ً مشروطة وفي مناطق الحفظ المجتمعیة، حیث ُمنحت الم. ونوع األسوار المحیطة بھذه األراضي) مشاع جتمعات المحلیة حقوقا
وعالوة على ذلك، یتعین على مسالخ . بشأن الحیاة البریة، توافق وزارة البیئة والسیاحة على حصص استخدام للحوم الطرائد

لحوم الطرائد، بحكم القانون، ومن منظور صحي، طلب ترخیص على أساس سنوي یسجل لحوم الطرائد مع نسخ من التصریح 
  .ولضمان االمتثال، ستجرى عملیات تفتیش منتظمة بواسطة موظفي وزارة البیئة والسیاحة. اللحوم یبین مصدر ھذه

وسوف یتضمن الدلیل . وقدمت ھندوراس معلومات عن دلیل تقني یجري إعداده بشأن إدارة الحیاة البریة واستخدامھا  - 34
  .ك والتجارة على المستویین الوطني والدوليإلنشاء أراٍض لتربیة الحیوانات البریة لالستھالاشتراطات تنظیمیة 

الذي یحمي معظم األنواع المحلیة  )11(1953وأشارت نیوزیلندا، في تقدیمھا، إلى قانونھا الخاص بالحیاة البریة لعام   - 35
بالدرجة  وھي األنواع المدخلة(، وتدرج قوائم بتلك التي یمكن قنصھا )یمكن قنص بعضھا في أوقات معینة من العام(من القنص 

درج في التقدیم . وینص على ضرورة الحصول على تصاریح من إدارة الحفظ للقنص على أراضي الحفظ العامة) األولى ُ وقد أ
  .)12(مثال قواعد إدارة الغزالن في نیوزیلندا

دور المجتمعات الذي یعترف ب 1999وأشار تقدیم استرالیا إلى قانون حمایة البیئة وحفظ التنوع البیولوجي لدیھا لعام   - 36
وفي حاالت أخرى، فإن . األصلیة والمحلیة في حفظ تراث البیئة الطبیعیة والشعوب األصلیة في استرالیا واستخدامھ المستدام

نقص التحدید الواضح لقواعد وحقوق حیازة األراضي للحصول على الموارد الطبیعیة، مثلما الحال ألراضي الماوري في 

                                                             
  .إعالن من مؤتمر لندن بشأن التجارة غیر القانونیة بالحیاة البریة) 10(

)11( .http://www.legislation.govt.nz/act/public/1953/0031/latest/DLM276814.html 

)12( .lowres.pdf-revealed/deer-permits/conservation-and-doc/concessions-http://www.doc.govt.nz/Documents/about  
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للمستخدمین المحلیین فیما یتعلق باعتماد الممارسات المستدامة، واالرتكاز على االستخدام المستدام   نیوزیلندا تسبب في تحدیات
  . العرفي

ً عن وضع خطة   - 37 والسلحفاة باعتبار ذلك استجابة متعددة الوكاالت لتوفیر قدر لحمایة اآلطوم وأبلغت استرالیا أیضا
أقصى شمال كوینتالند، وتشمل ھیئة المتنزھات البحریة لشعاب الحواجز في  اآلطومأكبر من الحمایة للسلحفاة البحریة و

للحراس من ولھذه الغایة أنشئ برنامج متخصص . الحكومیة والكومنولث للدولة واإلداراتالكبرى، ولجنة الجریمة االسترالیة 
  .الحراس لدىللحفظ البحري على طول ساحل شمال كوینتالند لتعزیز قدرة اإلنفاذ السكان األصلیین 

ً قد بذلھا العدید من وأشار تقدیم كندا   - 38 ً لألغذیة في البلد وأن جھودا إلى االعتماد على الحیاة البریة باعتبارھا مصدرا
وتشمل اإلدارة المستدامة لحصائل الحیاة البریة في كندا واالتجار بھا . مجموعات السكان األصلیین لالتجار بحصاد األنواع

وتھدف ممارسات إدارة الحیاة البریة إلى . في نوناغوت تحت إشراف مجلس إدارة الحیاة البریة في نوناغوتقنص الحیاة البریة 
ویرتبط . االعتراف بالحقوق التقلیدیة للحصاد لقبائل النویت وإشراك النویت مع اإلسھام في حفظ الحیاة البریة وحمایة موائلھا

  .اغوتبذلك توفیر فرص العمل والدخل للمقیمین في نون
ً إلدارة النظم الحیة، وأبرزت في تقدیمھا الجھود التي بُذلت لتفعیل النھج المشترك للتخفیف   - 39 واقترحت بولیفیا نھجا

وقد أتاحت بولیفیا، بموجب نھج النظم الحیة، للمجتمعات األصلیة والمحلیة إدرار . والتكیف لإلدارة المتكاملة المستدامة للغابات
وقد حققت تجربة بولیفیا العدید من الدروس . ي یمكن أن تتضمن آلیات تعتمد على السوق إلدرار الدخلالسلع والمنتجات الت

  .المستفادة بشأن حفظ الفیكونا واستخدامھا المستدام واالتجار بألیاف الفیكونا في األسواق الوطنیة والدولیة
ً إلى دراسة تحل  - 40 یلیة بشأن الصكوك السیاساتیة ذات الصلة باستخدام وأبلغت كولومبیا عن التقدم الذي تحقق استنادا

وكشف التحلیل عن وجود ثغرات ترتبط بمحدودیة االستدامة والتدابیر . الحیاة البریة وتحدید االعتبارات الھامة في إدارتھا
ً بتنقیح إطارھا المعیاري بشأن االس. السیاسیة بشأن الرقابة الفعالة على التجارة تخدام القانوني والمستدام وتقوم كولومبیا أیضا
كما أبلغت كولومبیا عن القواعد التقنیة الرامیة إلى معالجة المشكالت الصحیة . وتضع سیاسة وطنیة بشأن الحیاة البریة

  .واالستخدام غیر المنظم في أجزاء معینة من البلد
ً إلى مساھماتھا في العملیات السیاساتیة العالمیة بش  - 41 أن االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي وأشارت كولومبیا أیضا

والخیارات البدیلة لُسبل العیش في إطار االتفاقیة المعنیة بالتجارة الدولیة باألنواع المعرضة لالنقراض من الحیوانات والنباتات 
ت على المستوى الوطني وقد حشدت خبرة كولومبیا على المستوى العالمي مناقشا. البریة واالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

لتعدیل األطر السیاسیة والتنظیمیة التي تستھدف تیسیر الفرص للمجتمعات األصلیة والمحلیة على االستخدام المستدام للحیاة 
  .البریة

  العلم والمعارف التقلیدیة واألصلیة ورصدھا
لطرائد واستھالكھا ومساھماتھا في اد لحوم اصأشارت كولومبیا، في تقدیمھا، إلى دراسة وطنیة لرصد مستویات ح  - 42

األمن الغذائي، وقدمت معلومات خط أساس یستخدم كمرجع لإلدارة المستدامة لموارد الحیاة البریة لتوفیر االستنارة لعملیات 
. روقد ساعد ھذا التحلیل على تحدید إطار عملي لرصد لحوم الطرائد ومساھماتھا في رفاھة البش. السیاسات والتخطیط المحسنة

. كما ساعد في تحدید تأثیرات الحصاد غیر المستدام للحوم الطرائد وتجارتھا على المجتمعات األصلیة والمحلیة وُسبل عیشھا
فنزویال  –أورینو كویا ومنطقة كولومبیا (ونظمت حلقات عمل لمعالجة بدائل ُسبل العیش وتجاربھا في منطقتین من كولومبیا 

اسات التي أجرتھا منظمة تروبینبوس الدولیة على األبعاد المحلیة لخیارات العیش البدیلة وقد تركزت الدر). في األمازون
ً إلى المعارف المحلیة   .استنادا

وقد ساعدت ھذه الجھود التي بذلتھا كولومبیا في استرعاء االھتمام إلى الدور الرئیسي للحوم الطرائد في رفاھة البشر   - 43
كما وضعت اآللیات الرامیة إلى تحقیق المشاركة الكاملة والفعالة في . لجغرافیة في البلدفي مختلف المناطق االجتماعیة وا

ً أفضل للدور الذي تضطلع  المجتمعات األصلیة والمحلیة في منطقتي أولوكویا ومنطقة األمازون في كولومبیا حیث وفرت فھما
السكان المستضعفین فضالً عن تأثیرات االستخدام غیر المستدام  بھ الحیاة البریة في النظم الغذائیة والثقافات الخاصة بالكثیر من

  .للحوم الطرائد على ُسبل العیش والممارسات التقلیدیة
ً بتعزیز قدرتھا على رصد مستویات حصاد لحوم الطرائد في كافة أنحاء   - 44 وقامت وزارة البیئة والسیاحة في نامیبیا أیضا
عن االستھالك لم تتوافر بعد، جمعة نامیبیا بیانات عن عدد األنواع التي تم قنصھا  وفي حین أن اإلحصاءات الوطنیة. البلد

  .للحصول على لحوم الطرائد في سنة معینة
  بناء القدرات، والتدریب، والتعلیم والتوعیة

اتخاذ اعترفت بعض التقدیمات بأھمیة توفیر المعلومات عن تأثیرات إدارة لحوم الطرائد في تمكین األفراد من   - 45
ً اللغات . قرارات مستنیرة بشأن ممارساتھم الشرائیة والتاریخ بدور محوري في تصمیم أي حملة  دالمحلیة والتقالیوتضطلع أیضا

ً متسقة لتحقیق التوعیة واالعتراف باألراضي الجماعیة وتلك التي تنحدر من أصول . للتوعیة العامة وبذلت كولومبیا جھودا
وقد استخدمت الحوارات بین الثقافات لمعالجة اإلدارة . الثقافیة في عملیات االستخدام المستدام أفریقیة وأن تدرج معارفھا

  .المستدامة الستھالك الحیاة البریة من خالل مبادئ توجیھیة اجتماعیة وتشاركیة
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. ن األفرادتغطیة صحفیة وصلت إلى طائفة عریضة م ترتیبساعدت وسائط اإلعالم العالمیة في ،وعالوة على ذلك   - 46

شباط /فبرایر 13إلى  12وقد شددت نتائج مؤتمر لندن بشأن التجارة غیر القانونیة في الحیاة البریة الذي ُعقد في لندن من 
، مثالً، على المستوى الكبیر والنتائج االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة المعوقة التي تسببھا التجارة غیر القانونیة في 2014

ً الستثارة الوعي وتغییر السلوك لضمان جھود الخفض من ناحیة العرض ودعا المؤتمر  .الحیاة البریة الدولي إلى العمل معا
كما حث المؤتمر على بذل الجھود لتجریم انتھاكات وتھریب الحیاة البریة وما . والطلب على منتجات الحیاة البریة غیر القانونیة

وفیما یتعلق بالعمل الذي تضطلع بھ االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، دعا . انونیتصل بذلك من جرائم وتعزیز عملیة إنفاذ الق
المؤتمر إلى زیادة قدرات المجتمعات المحلیة على متابعة فرص ُسبل العیش المستدامة واستئصال الفقر من خالل الترویج 

  .تركةللشراكات المبتكرة لحفظ الحیاة البریة من خالل مسؤولیات اإلدارة المش
وفیما یتعلق ببناء القدرات یجري في نامیبیا تزوید المجتمعات المحلیة بمختلف أنواع التدریبات مثل مسك الدفاتر،   - 47

  .وإدارة الحیاة البریة، وإدارة المیاه، والحرف الیدویة، وتنظیم مسابقات الطرائد، وإدارة السیاحة ضمن جملة أمور
ً دعم مبادرات بناء ا  - 48 فعلى . لقدرات الرامیة إلى خفض االنتھاكات من خالل المنظمات الدولیة والحكومیةوجرى أیضا

ً بشأن إدارة سبیل المثال تنفذ منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة مع ھیئة الغابات والحیاة البریة في وسط أفریقیا  مشروعا
روع لمعالجة االنعدام الحالي لنظم إدارة موارد الحیاة البریة وقد ُصمم المش. الحیاة البریة وقطاع لحوم الطرائد في وسط أفریقیا

والقیود التي تواجھ تنفیذ أھداف إدارة الحیاة البریة في األطر الشرعیة وتحدید استراتیجیة دون إقلیمیة لتعزیز االستخدام 
ُظمت مشاورة للخبراء بشأن وضع استراتیجی. المستدام للحیاة البریة في حوض الكونغو ة إلدارة الحیاة البریة في وسط وقد ن

  .2014كانون الثاني /أفریقیا ُعقدت في برازافیل في ینایر
وقدم المكتب دون اإلقلیمي ألفریقیا الجنوبیة التابع لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة الدعم لوضع تقریر   - 49

بالتعاون مع جمعیة حفظ الحیاة  منظمة بانتیراي بقیادة لجنوب األفریقجماعة التنمیة ل إقلیمفي للخبراء بشأن لحوم الطرائد 
ُدم التقریر المعنون . منظمة بانتیراالبریة، وجمعیة علم الحیوان في لندن و القنص غیر القانوني والتجارة بلحوم الطرائد في "وق

جماعة التنمیة للجنوب األفریقي في لبلدان  )13( "الدوافع، والتأثیرات، والحلول في معالجة المشكلة: منطقة السافانا األفریقیة
وأعد االجتماع مجموعة من المبادئ اإلرشادیة . 2012تشرین األول /حلقة عمل إقلیمیة بشأن لحوم الطرائد ُعقدت في أكتوبر

  )14(.اإلقلیملمعالجة االستخدام والتجارة غیر القانونیة في اللحوم البریة في 

قیا بدعم من منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة وضع استراتیجیة وطنیة وتشمل األنشطة التي تنفذ في وسط أفری  - 50
. 2012تشرین األول /بشأن إدارة الصراع بین البشر والحیاة البریة في الغابون التي وافقت علیھا حكومة الغابون في أكتوبر

ُعدت  ً على ھذه الخبرات، أ رة الصراع بین البشر والحیاة البریة، مع الفرعي مجموعة أدوات مكیفة عن إدا لإلقلیموارتكازا
وقد وضعت . مشاركة الكامیرون والغابون والكونغو وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في مرحلة اختبار مجموعة األدوات

 وقطاع لحوم الطرائد في وسط اإلدارة المستدامة للحیاة البریة"أنشطة أخرى ضمن إطار مشروع لمرفق البیئة العالمیة  بشأن 
بلغ عن الجھود التي تبذل . ویركز المشروع على وضع أدوات لإلدارة التشاركیة للحیاة البریة". أفریقیا ُ  إلدراجطن متري أ

خطة التسلیم المنقحة لھیئة الغابات والحیاة البریة لوسط أفریقیا، وبرنامج العمل لھذه الھیئة بشأن الغابات ومنتجات الحیاة البریة 
  .ي والتغذیة والفریق العامل المعني بالمناطق المحمیة والحیاة البریةلتوفیر األمن الغذائ

ً للبلدان المنتجة لألخشاب المداریة لتعزیز اإلدارة المستدامة   - 51 وكانت المنظمة الدولیة لألخشاب المداریة تقدم الدعم أیضا
مت لھا ھذه المنظمة الدعم العمل لخفض تأثیرات وتشمل األنشطة التي قد. للغابات وحفظ التنوع البیولوجي في الغابات المداریة

  .إدارة الغابات على الحیاة البریة بامتیازات الغابات وحولھا والترویج لممارسات الحصاد المستدامة فیما بین السكان المحلیین
ً عن درع غویانا وبرنامج األمم المتحدة اإلنماكان معھد ھامبورد الكولومبي ینفذ، بدعم مالي من مرفق   - 52 ئي مشروعا

وقام المشروع بتنمیة القدرات المحلیة على الرصد والبحوث وتوفیر الدعم . )15(.المعارف التقلیدیة والحوكمة في أدغال ماتافین
. لالستخدام العرفي والتقلیدي للتنوع البیولوجي وآلیة مالیة لحشد اإلجراءات لحفظ النظم اإلیكولوجیة ولتنمیة المجتمعات المحلیة

 ُ ً للخبرات، والدروس المستفادة درجت توصیات فریق االتصال وقد أ المعني بلحوم الطرائد في ھذه الحاالت حیث وفر تبادال
  .لمبادرات مع المجتمعات المحلیة

  االستنتاجات  -جیم
ُدمت قبل االتقتبین   - 53 دامة خبرات بعض األطراف في اإلدارة المست 2013نیسان /ابریل 28ریر الوطنیة الخامسة التي ق

االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع واضطلعت األطراف بطائفة من األنشطة یتجسد الكثیر منھا في . للحیاة البریة
وتشمل األنشطة المبلغة الحفظ والغابات على مستوى المجتمع المحلي وبرامج القنص المنظمة . البیولوجي الخاصة باألطراف

                                                             
)13(http://www.panthera.org/sites/default/files/bushmeat%20report%20v2%20lo.pdf 

  .114- 2013األمم المتحدة لألغذیة والزراعة استجابة لإلخطار تقدیم منظمة ) 14(

 .114- 2013تقدیم من كولومبیا استجابة لإلخطار  )15(
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ُبذل  لمكافحة االنتھاكات والتجارة غیر القانونیة والتدابیر الخاصة باالستخدام المستدام للموارد والترویحیة، والجھود التي ت
  .البیولوجیة فضًال عن األبعاد االجتماعیة االقتصادیة األخرى إلدارة الحیاة البریة

مع القطاع الخاص ووفرت التقدیمات من األطراف والمنظمات معلومات وأمثلة على األسالیب الجیدة بشأن االشتراك   - 54
  .والسیاسات الوطنیة واألطر القانونیة والعلم والمعارف التقلیدیة واألصلیة والرصد وبناء القدرات والتدریب والتعلیم والتوعیة

توصیات فریق  تنفیذلوقد توعز األمثلة المقدمة من األطراف والمنظمات ببذل جھود من جانب األطراف األخرى   - 55
وخاصة التوصیات المتعلقة بإشراك القطاع  11/25م الطرائد على النحو الوارد في المرفق بالمقرر االتصال المعني بلحو

الخاص والصناعات االستخراجیة، والحقوق والحیازة، والمعارف التقلیدیة، واستعراض السیاسات واألطر القانونیة الوطنیة، 
وینبغي، إلجراء تجمیعات للخبرات . والتدریب والتعلیم والتوعیة والعلم، والمعارف التقلیدیة واألصلیة والرصد وبناء القدرات

في المستقبل بشأن اإلدارة المستدامة للحیاة البریة، مواصلة الجھود لالضطالع باستخالص خبرات ووجھات نظر المجتمعات 
  .األصلیة والمحلیة

  
----- 

  


