
طبع عدد محدود ، ايدة مناخيا األمم المتحدة محلجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 . ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.من هذه الوثيقة

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شر عخامساالجتماع ال
  2011تشرين الثاني / نوفمبر11-7مونتريال، 

  * من جدول األعمال المؤقت3-4البند 
 

  خيارات لبدائل صغيرة الحجم: م للتنوع البيولوجياالستخدام المستدا
  التوصيات المنقحة، و في البلدان المدارية وشبه المداريةلألغذية والدخل

  لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال
  مذكرة من األمين التنفيذي

  الموجز التنفيذي
األمن الغذائي  على نحو متزايد ، يهددياتلثدييات، والطيور والزواحف، والبرمائليهدد االستغالل المفرط 

وبناء عليه، .  للتنوع البيولوجيا كبيرافقدان العيش في كثير من البلدان المدارية وشبه المدارية، ويسبب وسبل
عرفت اتفاقية التنوع البيولوجي الصيد المستدام والتجارة المستدامة للحيوانات البرية من أجل لحوم حيوانات 

من ) ب(4 وعمال بالفقرة ).9/5المقرر (ا على األنواع غير المستهدفة كمسائل ذات أولوية مثيراته وتأ1األدغال
، نظم األمين التنفيذي اجتماعا مشتركا لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال التابع 10/32المقرر 

االتجار أفريقيا التابع التفاقية وسط ل في الفريق العامل المعني بلحوم حيوانات األدغاوالتفاقية التنوع البيولوجي 
 توصيات منقحة لحفظ  ذلكنتج عنو، (CITES) الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض

 إلى االستخدام تستندالحياة البرية واستخدامها المستدام، فضال عن خيارات لبدائل صغيرة الحجم لألغذية والدخل، 
 10-7(وتشير وثائق المعلومات األساسية لالجتماع المشترك بين االتفاقيتين . وع البيولوجيالمستدام للتن

الحاجة إلى اهتمام ) 1: ( ما يليضمن جملة أمور، إلىتشير ، فضال عن نتائج االجتماع، )2011حزيران /يونيو
ألطراف، والمنظمات المعنية حيوانات األدغال، والتعاون الوثيق بين الحوم متزايد من المجتمع العالمي بصيد 

أن تحسين اإلدارة والصيد المستدامين للحياة و) 2(وأصحاب المصلحة اآلخرين، بما في ذلك القطاع الخاص؛ 
ينبغي إعداد بدائل ) 3(البرية ضروريان لمنع فقدان إضافي للتنوع البيولوجي واألمن الغذائي في الدول المعنية؛ 

  . المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةتأمينيجب ) 4(مناسبة لسبل العيش وتعزيزها؛ و

                                                        
*   UNEP/CBD/SBSTTA/15/1  
أو اللحوم (التابع التفاقية التنوع البيولوجي لحوم حيوانات األدغال يعرف فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال   1

نات البرية في البلدان المدارية وشبه المدارية ألغراض األغذية وأغراض أخرى، بما في ذلك لالستعمال على أنها حصاد الحيوا) البرية
  .(UNEP/CBD/LG-Bushmeat/2/4)) الطبي
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  التوصيات المقترحة

أن توصي مؤتمر األطراف باعتماد في قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
  :وفقا للخطوط التاليةمقرر 

  ،إن مؤتمر األطراف
) المرفق األول بالوثيقة الحالية(صال المعني بلحوم حيوانات األدغال  توصيات فريق االتيعتمد  - 1

 لمبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ا محددباعتبارها استكماال
  ؛في البلدان المدارية وشبه المداريةالبرية المتصل باإلدارة المستدامة للحياة 

  :ما يليالقيام ب الحكومات والمنظمات المعنية إلى ويدعو  األطرافيحث  - 2
 ترد في المرفق األول بهذا التيتنفيذ توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال،   )أ(
  من االتفاقية؛) ج(10المادة أحكام  االقتضاء، مع األخذ في الحسبان عندالمقرر، 

 المستدام للحيوانات البرية المدارية وشبه المدارية، غير  بدائل مالئمة للحصادترويجإعداد و  )ب(
 خاص لتحسين اإلدارة المستدامة للحياة البرية واالستخدام وذلك بوجه السياق المحلي والوطني، استنادا إلى

   توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال؛على أساسالمألوف المستدام، 
  :ي القيام بما يلي إلى األمين التنفيذيطلب  - 3
 شراكة تعاونية بشأن إدارة الحياة البرية، لدعم تنفيذ هذا المقرر قامةشاف خيارات إلستكا  )أ(

 حول المسائل المتصلةوالمقررات األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف، وتعزيز التعاون والتنسيق 
  بإدارة الحياة البرية؛

  رات بين األطراف؛ تبادل المعلومات والخبسهيلت  )ب(
ومع المشاركة الكاملة والفعالة   والمنظمات المعنيةطرافاستنادا إلى تعليقات األ ، تقريرتقديم  )ج(

عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، 
  .ت، وذلك إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافة ببناء القدراالمتعلقاألدغال، وعن المتطلبات 

      مقدمة-أوال 
الصيد والتجارة المستدامين للحوم حدد ، 2008 مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع، المنعقد في عام حدد  - 1

راف هما على األنواع غير المستهدفة، كمسائل ذات أولوية ينبغي أن تعالجها األطتحيوانات األدغال، وتأثيرا
وعقد فريق االتصال المعني بلحوم األدغال التابع التفاقية التنوع البيولوجي أول اجتماع له في ). 9/5المقرر (

 2،التوصيات الوطنية والدولية نحو االستخدام المستدام للحوم حيوانات األدغال، وأعد 2009تشرين األول /أكتوبر
حفظ موارد الحياة  " بعنوان33ية التفاقية التنوع البيولوجي رقم استنادا إلى المعلومات الواردة في السلسلة التقن

                                                        
ويرد التقرير الكامل لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات . UNEP/CBD/LG-Bushmeat/1/2المرفق األول بالوثيقة    2

 LGB=meeting?/doc/int.cbd.www-01: األدغال على العنوان
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 وعقد االجتماع بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية .3"أزمة لحوم حيوانات األدغال: البرية واستخدامها

لصيد المجلس الدولي لحماية حيوانات او (CIFOR) مركز البحوث الحراجية الدوليةفضال عن ) الفاو(والزراعة 
  .(CIC) والحياة البرية

، طلب مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه 10/32من المقرر ) أ(4وفي الفقرة   - 2
  :ما يليالقيام ب، طلب إلى األمين التنفيذي 2010تشرين األول /العاشر المنعقد في أكتوبر

والمستقبلية وخفض االستخدام غير المستدام وضع خيارات، من أجل دعم احتياجات أساليب العيش الحالية 
للحوم حيوانات األدغال، من خالل فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال وبالتعاون مع منظمة 

، مركز البحوث الحراجية الدوليةاألمم المتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و
وضع خيارات إلعداد بدائل ا إلى دراسات الحالة المتوافرة، وستنادوالمنظمات األخرى ذات الصلة وا

صغيرة الحجم لألغذية والدخل في البلدان المدارية وشبه المدارية استنادا إلى االستخدام المستدام للتنوع 
عقد البيولوجي، وتقديم تقرير إلى نظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع ي

تقديم نسخة منقحة من التوصيات التي صدرت عن مع قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، 
  ).10/32من المقرر ) أ(4الفقرة (فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال إلى هذا االجتماع، 

وم حيوانات األدغال  لهذا الطلب، نظمت األمانة اجتماعا مشتركا لفريق االتصال المعني بلحاستجابةو  - 3
أفريقيا التابع التفاقية وسط التابع التفاقية التنوع البيولوجي مع الفريق العامل المعني بلحوم حيوانات األدغال في 

 7 عقد في نيروبي، بكينيا، من ،(CITES) االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض
 من المفوضية األوروبية، بغرض سخيمالي هذه بفضل دعم ونظمت حلقة العمل . 2011حزيران / يونيو10إلى 

أعاله، فضال عن تشجيع وتمكين األطراف والمنظمات الحكومية الدولية وغير المشار إليه  تنفيذ المقرر سهيلت
م في البلدان الحكومية المعنية من اتخاذ إجراءات فعالة لضمان حفظ موارد الحياة البرية واستخدامها المستدا

  .UNEP/CBD/LG-Bushmeat/2/4تقرير االجتماع في الوثيقة نص ويرد . المدارية وشبه المدارية
وحضر االجتماع المشترك لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال التابع التفاقية التنوع   - 4

ممثلون حضره ، CITES التابع التفاقية أفريقياوسط البيولوجي والفريق العامل المعني بلحوم حيوانات األدغال في 
؛ )الفاو(منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة : عن أربعين طرفا ومنظمة معنية بالتعاون مع الشركاء التاليين

؛ الذي تقوده منظمة األمم المتحدة (UNEP-GRASP) التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة مشروع بقاء القردة العلياو
 لجنة غابات أفريقيا الوسطى؛ و)اليونيب(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) اليونسكو(العلم والثقافة  وتربيةلل

(COMIFAC) حفظ أنوع الحيوانات البرية المهاجرة؛ واتفاقية (CMS) مركز البحوث الحراجية الدوليةو؛ 
(CIFOR) ؛ واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة(IUCN)انات الصيد والحياة البريةالمجلس الدولي لحماية حيوو ؛ 

(CIC) وشبكة رصد االتجار بالحيوانات البرية ،(TRAFFIC).  
 ا وثيقاويعتبر صيد حيوانات األدغال واإلدارة المستدامة للحياة البرية موضوعين معقدين يتطلبان تعاون  - 5

ورحب جميع . لخاصبين األطراف، والمنظمات المعنية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والقطاع ا

                                                        
أزمة لحوم حيوانات : حفظ موارد الحياة البرية واستخدامها المستدام" بعنوان 33السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي رقم    3

 ts/int.cbd.www: سية واإلنجليزية على العنوان التاليمتاحة باللغات اإلسبانية والفرن) 2008" (األدغال
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. بين المنظمات المعنيةو، CITESفي االجتماع المشترك التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية بالتعاون المشاركين 

ة بشأن إدارة الحياة البرية، ودعوة المنظمات يكة تعاونرا شإنشاء ،لى هذا التعاوناستنادا إ ،ومن الموصى به
 من المنظمات العالمية واإلقليمية والمنظمات الحكومية الدولية يرهاغ فضال عن ،المذكورة في الفقرة أعاله

والمنظمات غير الحكومية، بغية دعم تنفيذ توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال التابع التفاقية 
  .ةالتنوع البيولوجي، فضال عن تعزيز تنسيق وتبادل المعلومات عن اإلدارة المستدامة للحياة البري

الوثائق على أساس  التالية استنادا إلى نتائج حلقة عمل نيروبي، وكذلك معلوماتوأعد األمين التنفيذي ال  - 6
عينتهم األمانة وتم تمويلها من المفوضية المطروحة أمام حلقة العمل، بما في ذلك دراسة أجراها مستشارون 

ير المستدام للحيوانات البرية من أجل لحوم حيوانات األوروبية بشأن بدائل صغيرة الحجم لسبل العيش لالستخدام غ
، وتمت مراجعة الدراسة من )UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/7و UNEP/CBD/LG-Bushmeat/2/2(األدغال 

  ).اليونيب(جانب المنظمات الشريكة المذكورة أعاله، فضال عن برنامج األمم المتحدة للبيئة 
ة من مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية دواروتتضمن هذه المذكرة التعليقات ال  - 7

وقد نشرت مسودة هذه المذكرة لالستعراض من .  في مونتريال2011حزيران / يونيو6 و5في اجتماع عقد يومي 
رقم المرجع  (113-2011 وفقا لإلخطار رقم 2011تموز / يوليو19 إلى 2011حزيران / يونيو28

SCBD/STTM/JM/VA/76477( ،وتم إدراج التعليقات المستلمة، عند االقتضاء.  
   معلومات أساسية   -ثانيا 

في كثير من البلدان المدارية وشبه إن االستغالل المفرط للثدييات والطيور والزواحف، والبرمائيات   - 8
 هي ما يطلق عليه اسم، ومن الحياة البرية على نحو متزايدالمدارية يفرغ الغابات والنظم اإليكولوجية األخرى 

على نحو متزايد  واسع النطاق للتنوع البيولوجي فحسب، بل يهدد اناوال يسبب ذلك فقد". ةفارغة الغابات المتالزم"
  .أيضا األمن الغذائي المحلي والوطني وسبل العيش المحلية والوطنية

في تسهم لحوم حيوانات األدغال  نإذ تشير التقديرات إلى أ. ويثير تهديد األمن الغذائي القلق بوجه خاص  - 9
وإذا استمرت .  في المائة من البروتين اليومي في النظم الغذائية80 إلى 30بعض البلدان النامية المدارية بنسبة 

 انخفاض كبير في البروتين البري في المستقبل، ولن يكون البروتين من سيحدثمستويات االستخراج الحالية، 
 فعلى سبيل المثال، في حوض .ومتوافرا ليحل محل الكميات التي توفرها اللحوم البريةغير لحوم األدغال كافيا 

نهر الكونغو، يعتبر عدد السكان المتزايد والتجارة المتزايدة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية باإلضافة 
 وتشير التقديرات .ر المستدامةغيالصيد مستويات ، من األسباب الرئيسية لللحومكبير إلى عدم وجود قطاع محلي 

 في المائة 80ن ما نسبته فإر المحلية ستحل محل استهالك لحوم حيوانات األدغال، ابق األه إذا كانتاألخيرة إلى أن
  .كون مراعييجمهورية الكونغو الديمقراطية ينبغي أن مساحة من 
ي في األنواع المستهدفة فحسب، بل يؤثر المستدام لحيوانات األدغال للتبادل التجارغير وال يؤثر الصيد   - 10

 من العمليات البيولوجية تعتمد على وجود ا، ذلك مثال ألن كثيرأيضا على نطاق أوسع في النظم اإليكولوجية
وعندما يؤدي صيد حيوانات . حيوانات تتغذى على البذورلبذور ول اتات ضرورية، وناثرقحالحيوانات البرية كمل

هذا ال يسبب فحسب فقدان  المحلي، فصعيدإلى انقراض هذه األنواع الرئيسية على المن أجل لحومها األدغال 
. قدرته على االستمرارف أداء النظام اإليكولوجي واضعإالتنوع الجيني، بل يؤدي أيضا إلى وفقدان نواع األ
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توافر  انجي أن نقصعلى التنوع البيولومن أجل لحومها ويشمل أحد اآلثار غير المباشرة لصيد حيوانات األدغال 

  4.ألسماكلمفرط لصيد االلحوم حيوانات األدغال يمكن أن يؤدي إلى 
مصدر للحوم  األنواع المستخدمة كتتعرض: وم حيوانات األدغالحلمصدر لحالة األنواع المستخدمة ك  - 11

لحمراء لألنواع ويسرد االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في القائمة ا.  إلى االنخفاض بشكل عامحيوانات األدغال
 من هذه 1 299ويتعرض . قنصستخدم عن قصد من خالل الصيد والت اعنوأ 1 805المعرضة لالنقراض 

ويعتبر الحصاد المفرط أحد األسباب التي تسهم في هذا االتجاه، ولو أن . األنواع إلى درجات متفاوتة من التهديد
  .ضغوطا أخرى مثل فقدان الموئل تلعب أيضا دورا مهما

وبصفة عامة، وصل فقدان الحيوانات البرية نتيجة للصيد المفرط إلى مستويات حرجة في كثير من   - 12
حيوانات األدغال من أجل التبادل لحوم يعتبر الصيد غير المستدام لو. البلدان في المناطق المدارية وشبه المدارية

 مليون من 579 أنفي وسط أفريقيا وحدها، إلى تشير التقديرات و. التجاري أحد األسباب األكثر أهمية لهذا االتجاه
  .سنوياتستهلك  الغابات منالثدييات 

ومن الضروري أن . مختلف األنواعبين على نحو واسع  5الصيد المستداموتتفاوت تقديرات مستويات   - 13
نواع التي ال ، بينما ينبغي حفظ األنسبيا ضغوط الصيدحيوانات األدغال على األنواع التي تتحمل لحوم يركز صيد 

  .ستمرارتتمتع بالقدرة على اال
حيوانات األدغال تعتبر بالفعل غير لحوم إن معدالت صيد : حيوانات األدغاللحوم حالة واتجاهات صيد   - 14

وتشير .  آخذة في التزايد المشكلةهذهمستدامة بدرجة عالية في أنحاء كبيرة من المناطق المدارية وشبه المدارية، و
 أضعاف المستويات المستدامة، وفي آسيا، ة ستتزيد علىلى أن معدالت الصيد في أفريقيا المدارية التقديرات إ

  . الحيوانات الكبيرة بالفعل من معظم الغابات المدارية والنظم اإليكولوجية األخرىاختفت
سواق لحوم أل نموا هائال كثير من البلدان في المناطق المدارية وشبه المدارية يشهدوفي نفس الوقت،   - 15

وتعتبر هذه األسواق الحضرية المتزايدة بسرعة، المحلية والدولية على السواء، من العوامل . حيوانات األدغال
في تمتد  سالسل إمداداتها ذلك أن. لحوم حيوانات األدغاللغير المستدام الدافعة األكثر أهمية لالستغالل المفرط 

صناعات اللحوم حيوانات األدغال من جانب االتجار ب سهيل تيجري غالباو. مئات الكيلومتراتلالغالب 
صول إلى الغابات النائية عن طريق و السهلهذه الصناعات تف.  والتعدينخشابقطع األصناعتي ستخراجية مثل الا

نشاط يتعلق  إلى األسواق وتحويل الصيد من النفاذ الوصول إليها، وبالتالي توفير يصعبفتح الطرق في مناطق 
وعالوة على ذلك، تنظر شركات قطع األخشاب والتعدين في الغالب إلى .  بدرجة كبيرة إلى نشاط تجاريفافبالك

  .يهاء لعامل توفير الغذافي ا من مسؤوليتهتعفيهامجانية غذائية لحوم حيوانات األدغال كإمدادات 

                                                        
4     Sinclair, A. R. E. et al. 2004. “Bushmeat Hunting, Wildlife Declines, and Fish Supply in West Africa”.  

 Science, vol. 306, No.5699: pp. 1180-3. 
وتكون مستويات الصيد المستدامة . سبة المئوية من أعداد الحيوانات التي يمكن صيدها على نحو مستداميشير ذلك إلى الن   5

 في المائة من األعداد القائمة في 70 في المائة إلى أكثر من 20عند أعلى حد لها بالنسبة آلكلي الحشرات والقوارض، إذ تتراوح بين 
، بينما كانت األنواع الكبيرة التي تعيش مدة أطول وتقل ) التفاقية التنوع البيولوجي33السلسلة التقنية رقم (السنة، حسب األنواع 

 .معدالت اإلكثار فيها، كانت أقل قدرة على تحمل ضغط الصيد
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.  الوطنية بشكل متزايددعبر الحدوإلى نشاط  التبادل التجاري للحوم حيوانات األدغال يتحول نشاطو  - 16

وحتى في المناطق النائية والمناطق المحمية، يكون الصيد التجاري للحوم حيوانات األدغال مدفوعا في الغالب 
وتوجد .  البلدان الناميةفضال عنوتوجد هذه األسواق في البلدان المتقدمة . بأسواق خارج نطاق الحدود الوطنية

. نسا وبلجيكا والواليات المتحدةرئيسية في بريطانيا وفراألدغال في مطارات  حيواناتإدخال رئيسية للحوم نقاط 
متعددة على  اأنواعتشمل  وتجلب أرباحا عاليةمشروعة المستوردة بسبل غير  لحوم حيوانات األدغال والواقع أن

إلدخال مسببات التهريب فرصا النوع من ويقدم هذا . CITESيرد الكثير منها في قائمة اتفاقية و،  واسعنطاق
جدري   عندما اندلع مرض2003كما رأينا في عام  ،التي تحملها األغذية إلى بيئات جديدةواألمراض المدارية 

كما ينشر االتصال المتزايد لإلنسان بالحيوانات البرية .  المستوردة في الواليات المتحدة من الجرذان الغامبيةالقردة
  .االتجار بها أمراضا معدية مثل اإليبوال والنيباهحيوانات األدغال ولحوم صيد من خالل 

 لالتجار بلحوم حيوانات األدغال الترويج المتزايديشكل : تهديد سبل العيش المحلية واألمن الغذائي المحلي  - 17
تهديدا خطيرا على االستخدام المألوف المستدام الذي تمارسه الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية منذ عقود 

 فهو يهدد سبل العيش المحلية واألمن الغذائي المحلي فضال عن الهوية الثقافية والروحية للشعوب األصلية .طويلة
  .والمجتمعات المحلية

في سبل العيش المحلية، فمن المهم ضمان  والتبادل التجاريصيد لحوم حيوانات األدغال ونظرا آلثر   - 18
تدابير لتحسين إدارة الحياة السياسات والمجتمعات المحلية في إعداد المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية وال

 المشاركة على أساس إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق ينبغي أن تتمو. البرية في المناطق المدارية وشبه المدارية
  .من اتفاقية التنوع البيولوجي) ي(8والمادة ) ج(10الشعوب األصلية، فضال عن المادة 

نتائج االجتماع المشترك لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات    –ثالثا 
األدغال التابع التفاقية التنوع البيولوجي والفريق العامل المعني 

  CITESوسط أفريقيا التابع التفاقية في بلحوم حيوانات األدغال 
تفاقية التنوع البيولوجي التابع ال االجتماع المشترك لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال عقد  - 19

 10 إلى 7، في نيروبي من CITESتفاقية والفريق العامل المعني بلحوم حيوانات األدغال في وسط أفريقيا التابع ال
 لينجوام إبراهيم من الكاميرون وكورت دوشيز من انلسيدل تحت الرئاسة المشتركة، 2011حزيران /يونيو

  :يما يلإلى  االجتماع وتوصل. غواتيماال
 التابع التفاقية التنوع فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغالمن توصيات منقحة   )أ(
 11- 7(، لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الخامس عشر البيولوجي

غذية والدخل في البلدان ، بما في ذلك توصيات بشأن بدائل صغيرة الحجم لأل)2011تشرين الثاني /نوفمبر
  المدارية وشبه المدارية استنادا إلى االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛

 من الفريق العامل المعني بلحوم حيوانات األدغال في وسط أفريقيا التابع معتمدةخطة عمل   )ب(
  6ه؛ إليأحيال اللذين (Rev. CoP15) 74-14 و73-14 لتنفيذ المقررين CITESتفاقية ال

                                                        
جنيف، (والثاني والستين ) 2011آب / أغسطس19-15جنيف، (رير الفريق العامل إلى االجتماعين الحادي والستين اتق   6

 11-13 عن المسائل المتعلقة بتنفيذ المقرر CITESاتفاقية ولمؤتمر األطراف في  CITESائمة التابعة التفاقية للجنة الد) 2012
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انات األدغال، لوسائل اإلعالم بشأن لحوم حيوإلكترونية موجهة  لحزمة أدوات خطوط عريضة  )ج(

  د سمعية وبصرية؛وورقات حقائق وموا
أنشطة ل الممارسات والدروس المستفادة من ض ومواد أساسية لنشرة عن أمثلة أفخطوط عريضة  )د(

  .بلدان المدارية وشبه المداريةحفظ موارد الحياة البرية واستخدامها المستدام في ال
حفظ أنوع الحيوانات البرية ونتج عن االجتماع أيضا مدخالت لالجتماع الثاني لألطراف في اتفاقية   - 20

  .2011تشرين الثاني / نوفمبر27-26، المقرر عقده في برغن بالنرويج، يومي المهاجرة
ويرد في المرفق الثاني بالوثيقة . UNEP/CBD/LG-Bushmeat/2/4ويتاح تقرير االجتماع في الوثيقة   - 21

ومن المقترح أن تنظر الهيئة الفرعية للمشورة . )موجز الرئيسين المشاركين (الحالية موجز للنتائج الرئيسية
ن في الموجز من أجل إمكانية ان المشاركاالعلمية والتقنية والتكنولوجية في العناصر الرئيسية التي قدمها الرئيس

  .روع المقرر بشأن هذا البند من جدول األعمالإدراجها في مش
    بدائل صغيرة الحجم لسبل العيش من أجل -رابعا 

 الحصاد غير المستدام للحوم حيوانات األدغال

تستند التوصيات التالية إلى نتائج االجتماع الثاني لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال التابع   - 22
 لهذا االجتماع أعدها خبير استشاري وإلى دراسة ،(UNEP/CBD/LG-Bushmeat/2/4)لوجي التفاقية التنوع البيو

(UNEP/CBD/LG-Bushmeat/2/2). ومن الممكن عموما إحالل بدائل أكثر استدامة محل الحصاد غير المستدام 
المشكلة معقدة تكون ما وعادة . غير أن كثيرا من النهج والمشاريع فشلت في الماضي. للحوم حيوانات األدغال

ة ـرد في الوثيقيو. ة كافية ونهجا شامالـ وتتطلب إرادة سياسي،على الصعيدين المحلي والوطني
UNEP/CBD/LG-Bushmeat/2/2 تحليل للدروس المستفادة من طائفة من المشاريع، وقائمة بدراسات الحالة 

  : أن تشمل أنشطة اإلحالل الناجحة ما يليويمكن. المحيط الهادئ -أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسياالناجحة من 
صيد الحيوانات، انتشار مراتع مجتمعية للحياة البرية، والدارة اإلمستدامة للحياة البرية، والدارة اإل  )أ(
  ؛الصيدوسياحة 

  ؛)لماشيةتربية امشروع صغير ل(في مزارع صغيرة وتربيتها استئناس الحيوانات البرية   )ب(
  ؛الحرجية غير الخشبيةمنتجات لالحصاد المستدام ل  )ج(
  .هايلعبيئية العالمات الترخيص منتجات الحياة البرية ووضع   )د(

وتعرض . بدائل سبل العيشنجاح  الوفاء بعدد من الشروط إلالحاجة إلىغير أنه من المهم مالحظة   - 23
  .هذه الشروطالخطوط العامة لاألقسام التالية 

، ويشمل أي يمثل أكثر االستخدامات على اإلطالق ذاءغغراض الال أل لحوم حيوانات األدغخدامإن است  - 24
 أو ألغراض ألغراض الغذاءية غير مستأنسة، والطيور والزواحف والبرمائيات التي يتم حصادها أرضثدييات 

                                                                                                                                                                                   
 والمقررين المتعلقين بلحوم حيوانات األدغال المشار إليهما أعاله، وعن التقدم المحرز CITESالصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية 

  .م األدغال والمبادرات األخرى ذات الصلةوالتجار بحيوانات لحفي تنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن ا
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ثل تم الفقريات الكبيرة إال أن، على الصعيد المحليوبينما يمكن أن تكون الالفقريات بنودا غذائية مهمة . أخرى

الحشرات والقشريات والدويدات ستعبد تو. أغلبية الكتلة األحيائية للحيوانات البرية األرضية التي يستهلكها البشر
  . التوصيات بشأن البدائل صغيرة الحجم لسبل العيشوالرخويات واألسماك من اهتمام هذه

حيوانات األدغال في الظروف الريفية المستدام للحوم غير  تحليل بدائل االستخدام قد تناولت هذه الوثيقةو  - 25
للحوم  غير المستدام خداماالستبدائل وتشمل . كذلك التجارة بدائل لالستهالك وتضمنوالحضرية على السواء وت

الصيد المستدام أو مثل (من مصادر مستدامة التي يمكن الحصول عليها حيوانات األدغال لحوم حيوانات األدغال 
 من  لحوم حيوانات األدغالومستهلكالتي يعتبرها أو توفير مصادر أخرى للبروتين ) ةاستئناس الحيوانات البري

األدغال في البدائل التي توفر مصادر أخرى للدخل من شأنها أن حيوانات وتتمثل بدائل االتجار بلحوم . البدائل
  .تويات مستدامة الضغط على الموارد الطبيعية إلى مسقلل مناالتجار بالحياة البرية وتبالفعل تخفض 

استخدام عناصر : " من االتفاقية2في سياق لحوم حيوانات األدغال إلى المادة " االستخدام المستدام"ويستند   - 26
 قدرته حفظ، ومن ثم  البيولوجيعلى المدى البعيد إلى تناقص التنوعالتنوع البيولوجي بأسلوب ومعدل ال يؤديان 

عملية، يعتبر االستخدام المستدام استخداما من الوجهة الو". المقبلةلحالية واعلى تلبية احتياجات وتطلعات األجيال 
  . نوعيتهحفظ في عامال في هذا المورد عنصرا ة المحليةلحمص الغالبا ما تكونو. الطويلمدى اليستمر على 

ستؤثر ة، لتنوع البيولوجي، سواء كانت استهالكية أو غير استهالكياستغالل اأشكال جميع  المعروف أنو  - 27
على البيئة خطورة أو أقل خطورة وستترجم هذه اآلثار إلى تأثيرات أكثر . على النظم اإليكولوجية بشكل ما

 لحوم حيوانات خدامحتى يصبح استووفي نهاية المطاف، . ه وكيفية حصادنوع المحصودعلى  اعتمادا ،المحلية
 ة واإليكولوجية االجتماعيوجهةتدامة من المسكلها ، ينبغي أن تكون ااألدغال والبدائل األخرى مستدام

  .ةواالقتصادي
  للحصاد غير المستدام للحوم حيوانات األدغاللسبل العيش بدائل صغيرة الحجم استنتاجات التقرير عن 

على للحصاد غير المستدام للحوم حيوانات األدغال سبل عيش صغيرة الحجم ل التقرير عن بدائل يحتوي  - 28
: تلك الدراسات التي شملت موضوعي، آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيابلدان  حالة من تحليل لعدة دراسات

وبحث بتعمق دور . لحوم حيوانات األدغال كمصدر للدخل) 2(لحوم حيوانات األدغال كمصدر للبروتين و )1(
قتصاد األسر، صيد الكفاف والصيد التجاري، وأهمية لحوم حيوانات األدغال في افي لحوم حيوانات األدغال 

وكأمثلة على بدائل صغيرة الحجم لسبل العيش للحصاد غير .  هذه اللحومسوق عبر سلسلة حققوالدخل الم
مثل (أنشطة توليد الدخل : المستدام للحوم حيوانات األدغال، بحث التقرير طائفة من الخيارات، بما في ذلك

مستأنسة للبروتين، ومشاريع صغيرة حيوانات ادر ، وإنتاج مص)السياحة اإليكولوجية، وتربية النحل، وخالفه
حيوانات الصيد، ومدفوعات تربية لتربية الماشية مع األنواع األصلية، واإلدارة المجتمعية للحياة البرية، ومزارع 

  .لقاء الخدمات البيئية، وإصدار التراخيص
النُهج التي يمكن لمختلف  اوصفأورد و ، التقرير وجود بدائل لالستخدام غير المستدام للحياة البريةثبتوأ  - 29

كثيرة المطروحة أمثلة مثلة من بين األ وكان.  من الصعوبات والمخاطر المرتبطة بكل نهجعدداكما أظهر . تنفيذها
  .ض الضغط على الحياة البرية على الصعيد المحلي في خف– بمستويات مختلفة وبطرائق مختلفة –ناجحة 
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.  الوطني أو اإلقليمي يشكل تحدياصعيدلى الع  المحلية الناجحة وزيادة عددهالنُهجاتطبيق  تكرار ولكن  - 30

وزيادة النُهج الناجحةتطبيق تكرار من ن غير أن االعتبارات الرئيسية التالية يمكن أن تحس:  
والطبيعية واالقتصادية واالجتماعية سياق مختلف من الوجهة المحلية كان لكل موقع : السياق المحلي  - 31
 للطلب على لحوم حيوانات األدغال، ةفعاعوامل الدلل ختالفات بين المواقع بالنسبةما يفسر االوهو  ،لثقافيةوا

ومستخدمي هذه اللحوم لالستهالك وتوليد الدخل، ومستوى االعتماد على لحوم حيوانات األدغال ومحددات سلوك 
 بنفس الدرجة في كل األماكن، ولن تكون نتيجة  ذلك أن نفس البدائل لن تكون ناجحة بالضرورةعنيوي. االستهالك

 الشروط والتوصيات ضومع ذلك، تطبق بع.  العالميصعيدعلى الناجحة بالضرورة محليا الناجحة تكرار النُهج 
اقتصادي -لزيادة النهج الناجحة، ويمكن نقل األمثلة الناجحة إلى مناطق أخرى، ذات سياق إيكولوجي واجتماعي

  .مختلف
ينبغي تطبيق عملية تشاركية ونهج لإلدارة التكيفية في إعداد وتنفيذ : ية التشاركية واإلدارة التكيفيةالعمل  - 32

البديل بالفعل إلى خفض الضغط على موارد الحياة يؤدي  وضمان أن حالل اإلفرص لزيادة ،البدائل صغيرة الحجم
  .لمنتفعينمن جانب اوينبغي تعريف هدف البديل بوضوح بمشاركة كاملة . البرية

  :ير السلوكيلدى مختلف مجموعات المستخدمين معايير مختلفة للتغيوجد  :لكل هدفمختلف بديل   - 33
بالنسبة للمستهلكين الحضريين الذين يستهلكون لحوم حيوانات األدغال على أساس يومي ألنها   )أ(

غير أنه . سلوك االستهالكمن ئية غير البدائل االقتصادية والغذا للبروتين، من المرجح أن تأرخص مصدر متوافر
، فهم ال يعتمدون عليها  لهم التي تكون لحوم حيوانات األدغال سلعة كمالية،بالنسبة للمستهلكين الحضريين

وبناء عليه، لن تخفض البدائل االقتصادية أو البدائل الغذائية من استهالكهم أو . همتعيشفي ماقتصاديا أو غذائيا 
آلثار اإليكولوجية وآثار سبل العيش لالستخدام غير المستدام للحوم باالتوعية زيادة  ويمكن أن تولد. سلوكهم

  .ترخيص منتجات صديقة للحياة البرية بين المستهلكين األغنياءعلى طلبا أن تولد  ،حيوانات األدغال
 وال يعتبر.  واألسواق الحضريةيادة مهمة بين الصرابط تجار لحوم حيوانات األدغال مثلي  )ب(

جزاءات ( ألنها تنطوي على مخاطر عالية ،االتجار بلحوم حيوانات األدغال بالضرورة وظيفة مرغوب فيها كثيرا
  . فرص أخرىلو أتيحت عنها يتخلتم ال، وبناء عليه، قد ي)وضرائب ومخلفات قابلة للتلف، وخالفه

 أساسا الصيد  ما إذا كان، اعتمادا علىمختلف أنواع البدائلإزاء دين حساسية يالصدى اقد يكون ل  )ج(
دون التجاريون يستمدون أساسا منافع اقتصادية من استغالل لحوم يافالص.  أو األغراض التجاريةلغرض اإلعاشة

د تجاري في احتياجاتهم ياة لتغيير سلوك صوجهوبناء عليه، يجب أن تنظر البدائل الم. حيوانات األدغال
إجراء ويمكن تسهيل هذا التغيير بدعم تقني ومالي فضال عن .  مهنتهملتغييرحوافز كافية لهم االقتصادية وتوفر 

لكفاف سلوكهم إذا توافرت بدائل ادو ايفمن المرجح أن يغير ص. تغييرات مؤسسية وتغييرات في البنية التحتية
ت األدغال دو الكفاف أيضا على الدخل المولد من لحوم حيواناياويعتمد ص.  بأسعار مماثلةابروتين مقبولة اجتماعي

ويحتاجون أيضا إلى بدائل ) األدوية، ورسوم المدارس، والملبس، وخالفه(لتغطية احتياجات أسرهم األساسية 
  . هذه المصروفات األساسيةلتغطيةاقتصادية 

اعتمادا على مستوى التذوق واألفضليات : حوم حيوانات األدغال كمصدر للبروتينإحالل بدائل لاحتمال   - 34
فيها وفي الحاالت التي يكون للناس . حيوانات األدغاللحوم محلية محل ل لحوم إحاليكون من الصعب  قدالثقافية، 
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من المرجح أن تكون اللحوم من مناطق الصيد ف ،)بالبيان أو بالفعلسواء (أفضلية عالية للحوم حيوانات األدغال 

 من أكثر قبوال أن تكون ،رية المستأنسة الحيوانات البرية أو مزارع الحياة البتربيةالمستدامة أو من مزارع 
بدائل المنتجات البرية بدائل وفي بعض الحاالت األخرى، تعتبر . مصادر اللحوم المستأنسةالوجهة االجتماعية عن 

وبصفة عامة، سيستبدل الناس الذين يعتمدون على البروتين البري األسماك البرية باللحوم البرية . مناسبة بسهولة
 الالفقريات وويمثل البديل البري المحتمل اآلخر، وه. حسب سعر كل منها ومدى توافرهاوذلك  والعكس صحيح،

. ، عادة تقليدية مهمة، ولكنها موسمية وال يمكن أن تكون بديال للحوم واألسماك)مثل اليرقان، والحلزون والديدان(
 توفيرها قائلطرل محتمل، ولكن يمكن محلية كبدي من الحاالت األخرى، سينظر إلى مصادر البروتين الوفي كثير
باب الالسوق، أو البيع من (الذي تباع فيه مكان ال اإلحالل احتمال فيؤثر يكما يمكن أن . احتمال اعتمادهاأن تقرر 

، غرامبالكيلوأو  صغيرة، أكوامفي (، أو الطريقة التي تباع بها )ة، مثلجة، مدخنةطازج (تهاوحال) باب، وخالفهلل
  ).كمله، وخالفهحيوان بأأو 
 بدائل فإنل، حالزيادة احتمال اإلأجل من : حوم حيوانات األدغال كمصدر للدخللبدائل ل  اإلحاللاحتمال  - 35

ن بالفعل في تجارة لحوم يشتركالم إلى البدائل توجيهتضمن ) 1: ( يجب أنلحوم حيوانات األدغال كمصدر للدخل
ها أن يكون ل) 3(شطة توليد الدخل؛ يع الجنساني التقليدي ألنالنظر في التوزأن تضمن ) 2(حيوانات األدغال؛ 

 وتكون لها مساوية أو أعلى ا أرباحتحققأن ) 4(خطة للتسويق التجاري للمنتجات أو الخدمات الجديدة المدخلة؛ 
ات استثمارومخاطر متدنية، وة، غير المستمر عالية لمدخالت العمالة داتئاع(مماثلة خصائص اقتصادية اجتماعية 

ها بسهولة مع الدورة تطابقميمكن و، الجتماعيةشمولية اوتحقق قدرا عاليا من ال، تخزين ممتازةخصائص و، قليلة
  ).متنوعة لكسب الدخلالزراعية ومع استراتيجيات 

هناك حاجة إلى مؤشرات محسنة وعمليات رصد أفضل : رصد اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية  - 36
 في مشاريع ومن العيوب الرئيسية.  الخبرات الميدانيةالمحصلة مناستفادة من الدروس صى تحقيق أقمن أجل 

وهناك حاجة . أو النوعية عن آثارها االجتماعية واالقتصادية والبيئية/ البيانات الكمية وقصأو ن غياب هناككثيرة 
فمعظم . شروع أو البرنامج ومقاييس مع خطوط أساس بالنسبة للم،فعلية في البداية لوضع نُهج رصد جيدة

 نتائج أكثر فائدة، ولكن هناك افتقار إلى. المشاريع تقدم تقارير جيدة عن األنشطة وإلى حد ما عن نواتج المشروع
وينطوي جزء من الحل في . مثل اإلمكانية التقنية، واالستدامة االقتصادية، والتخصيص االجتماعي، ونواتج الحفظ

في رصد حاالت ) الوطنيةالبحوث مراكز والمؤسسات الحكومية، والمجتمعات،  (شراك أصحاب مصلحة متعددينإ
نشاء خطوط أساس ورصد الحق أن تمكن جميع إلفمن شأن المهارات والمعارف ). والفشل(نجاح المشاريع 

ئم ة على نحو مالبنيوستقدم المشاريع المصممة والم.  ويمكن لمنفذي المشاريع أن يسترشدوا بها،أصحاب المصلحة
وتوجد بالفعل طرائق . تقييمات ذاتية كمية ونوعية عن آثار المشروع حتى بعد فترة طويلة من انتهاء المشروع

  .قائمة حالياولكنها ال تنفذ حاليا لقياس نجاح المشروع بالنسبة لغالبية البدائل صغيرة الحجم ال. وحزم أدوات للرصد
 دوما إعداد بدائل صغيرة دعمالقائمة أن األطر القانونية ال تتبين األمثلة : أطر قانونية وسياسات داعمة  - 37

مثل أفريقيا الوسطى، وجنوب شرق (ففي كثير من البلدان . المستدام للحوم حيوانات األدغالغير الحجم لالستخدام 
ى نحو مستدام،  االتجار بالحياة البرية وال توجد أحكام لالتجار بالحياة البرية في المناطق المدارة عليحرم، )آسيا

وينبغي وضع لوائح االتجار بلحوم حيوانات . لماشيةتربية اومزارع حيوانات الصيد أو المزارع الصغيرة ل
 وسائل إنشاء قناة مشروعة للحوم إحدىوتتمثل . قناة مشروعة لالتجار على نحو مستداميجاد إاألدغال لتشمل 
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د تجار أو اال/د وحيوانات األدغال في السماح بالصيد المقيوفي الحاالت التي . من خالل استعمال الحصصالمقي

حيوانات الصيد أو المزارع تربية تسمح التشريعات باالتجار من المناطق المدارة على نحو مستدام، أو مزارع 
ويمكن التغلب  .في الحسبان لماشية، ال تؤخذ المشاكل اإليكولوجية العديدة المرتبطة بهذه البدائلتربية االصغيرة ل

 مناطق حفظ تزيل فيها إنشاءحيوانات الصيد من خالل السماح بتربية على كثير من المشاكل اإليكولوجية لمزارع 
  .المزارع المتجاورة أسوارها لتشكل مناطق تعاونية أكبر للحياة البرية

ما يقدم الحصول بين: لوائح معرفة بوضوح لحيازة األراضي وحقوق الحصول على الموارد الطبيعية  - 38
المنتجين من ما يمنع  غالبا إال أن غياب الحصر، سكان ذوي الموارد المحدودةالمفتوح على المورد فرصا لل

، يمكن أن البدائل المحدودةوبصفة خاصة في المناطق ذات . بطرق حسنة شاعتماد ممارسات مستدامة وكسب العي
 السياسات الحكومية عالجوينبغي أن ت.  زادت أسعار منتج ما، مثال إذابسبب دخول متعاملين جددرباح األتتالشى 

خدمات اإلرشاد تقديم ث ووالبحدعم  بإعداد البدائل، وذلك من خالل المتعلقةالصعوبات التقنية وتكاليف االستثمار 
  .بالغة الصغر قروضونظم ال

حل محل لحوم على أن يقدرة البديل يرتبط اإلعداد الناجح للبدائل ارتباطا وثيقا ب: نُهج المناظر الطبيعية  - 39
: فعلى سبيل المثال. حيوانات األدغال بدون فرض ضغط أعلى على الموارد الطبيعية األخرى أو المواقع األخرى

وقد يزيد ) 2(االستغالل غير المستدام لألسماك؛ على  خفض استعمال لحوم حيوانات األدغال يشجعقد ) 1(
لتأكد من أن اعتماد والواقع أن او. ني من ضغط الصيد في المنطقة العازلةالخفض الناجح للصيد داخل مرتع وط

أي زيادة (لى خفض الضغط على الحياة البرية في منطقة المشروع بدون تسربات ع بالفعل ساعدالبديل المقترح ي
نفيذ أي  لتشرطا أساسيا يعتبر ،)الضغط على الحياة البرية في مكان آخر أو الضغط على موارد طبيعية أخرى

 في بعض أال تؤدي قصص النجاحونتيجة لذلك، تعتبر نُهج المناظر الطبيعية في الغالب ضرورية لضمان . بديل
الحاجة إلى التكامل بين استخدامات كما أن . وحدات المناظر الطبيعية إلى كوارث إيكولوجية في وحدات أخرى

وحدات المناظر الطبيعية أحد ظ الحياة البرية في من حقيقة أن جهود حفالمختلفة تصبح أكثر إلحاحا ألراضي ا
  . إذا لم تكن المناطق المحيطة مدارة إدارة مالئمةأن تقوضيمكن 

مصلحة مختلفين قيام أصحاب نُهج المناظر الطبيعية أيضا تعني : نُهج ذات أصحاب مصلحة متعددين  - 40
 بين منظمات الحفظ، ين، مثل الشراكات المتعددأصحاب المصلحةذات شراكات توفر الو.  بشكل منسقبالعمل

وتوجد .  إطارا قويا للتدخلوفروالوكاالت اإلنمائية، والكيانات الحكومية، وخدمات اإلرشاد والقطاع الخاص، ت
. أفريقياوسط ة بين منظمات الحفظ وبعض أجزاء صناعة قطع األخشاب في آلن أمثلة عديدة للشراكات الفعالا

 شراكة وزارة اقتصاديات الغابات في الكونغو والشركة الكونغولية لصناعة بشكل بالغالواعدة ومن بين األمثلة 
فقد أنشأ المشروع . ندوكي الوطني في الكونغو-جمعية حفظ الحياة البرية فيما يتعلق بمرتع نوابال و،األخشاب

نظيم الحصول على موارد ت: نظاما إلدارة الحياة البرية في االمتيازات استنادا إلى أربعة مبادئ رئيسية، وهي
الصيد االنتقائي من خالل إنفاذ القوانين؛ التشجيع على الحياة البرية من خالل تخطيط استخدام األراضي؛ و

وإشراك المجتمعات في إدارة الحياة البرية؛ وإعداد بدائل اقتصادية وبدائل للبروتين لتحل محل الصيد ولحوم 
  .حيوانات األدغال
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  المرفق األول

  ال المعني بلحوم حيوانات الغاباتت منقحة لفريق االتصصياتو
  التفاقية التنوع البيولوجي التابع

 التابع التفاقية التنوع البيولوجي والفريق العامل المعني 7جتمع فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات الغاباتا
المعرضة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية  االتجار الدوليالتفاقية  الغابات في وسط أفريقيا التابع بلحوم حيوانات

، واعتمدا التوصيات التالية، على أساس 2011حزيران / يونيو10 إلى 7في نيروبي من  (CITES) لالنقراض
األعمال التي قام بها االجتماع األول لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال المنعقد في بيونس ايرس من 

  .2009تشرين األول / أكتوبر17 إلى 15
  الصعيد الوطني    -أوال 

  ووضع سياسات ونظم إدارةاألدغالتعزيز القدرة على إجراء تقييم كامل لمسألة لحوم حيوانات  - 1
، بالمشاركة التامة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، أن تجري ينبغي للحكومات الوطنية: مالئمة

دغال وغيرها من المنتجات الحيوانية البرية في االقتصادات والثقافات الوطنية تقييما لدور لحوم حيوانات األ
والمحلية، فضال عن الخدمات االيكولوجية التي توفرها األنواع المحصودة وغيرها من مكونات التنوع البيولوجي، 

 من خالل ما ويمكن أن يتحقق ذلك. وذلك كخطوة أساسية نحو حفظ هذا المصدر واستخدامه على نحو مستدام
  :يلي

إضفاء الطابع الرسمي على السوق القائمة للحوم حيوانات األدغال كخطوة أولى نحو إرساء   ) أ(
 ؛ثباتا إدارتها على أساس أكثر

زيادة القدرة على رصد مستويات محصول لحوم حيوانات األدغال واستهالكها في شكل   ) ب(
  ؛سترشاد بها نحو تحسين السياسات والتخطيطإحصاءات وطنية لال

 والثقافات، وذلك في سبل العيشإدماج تقييم واقعي وعلني الستهالك الحياة البرية ودورها في   )ج(
  ؛وثائق السياسات والتخطيط الرئيسية

إنشاء آليات لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في هذه   )د(
غير  حيوانات األدغال في غذائها وثقافاتها، وتأثيرات االستخدام العملية ضمانا إلدماج آرائهم حول دور لحوم

، وإلدماج المعارف التقليدية والقوانين العرفية في عمليتي صنع هاسبل عيشالمستدام للحوم حيوانات األدغال على 
  .السياسات والتخطيط

                                                        
 لبرنامج األمم ة التابع بقاء القردة العلياشراكة؛ و)الفاو(منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة عقد االجتماع بالتعاون مع    7

وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) اليونسكو(والثقافة  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم اي تقودهتال ؛(UNEP-GRASP) المتحدة للبيئة
ومركز البحوث  ؛(CMS) حفظ أنوع الحيوانات البرية المهاجرةواتفاقية  ؛(COMIFAC) لجنة غابات أفريقيا الوسطى؛ و)اليونيب(

 لصيد والحياة البريةالمجلس الدولي لحماية حيوانات او ؛(IUCN) واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ؛(CIFOR) الحراجية الدولية
(CIC)وشبكة رصد االتجار بالحيوانات البرية ، (TRAFFIC). 
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البرية، بما في ذلك إدارة  ينبغي أن تكون إدارة الحياة :إشراك القطاع الخاص والصناعات االستخراجية  - 2

النفط (أنواع لحوم حيوانات األدغال جزءا أساسيا من خطط إدارة أو خطط أعمال صناعات الموارد الطبيعية 
العاملة في النظم اإليكولوجية للغابات المدارية أو شبه المدارية، واألراضي ) وغيرها، والغاز والمعادن واألخشاب

 اإلمكان، تحديد وتطبيق الضمانات والمعايير القائمة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وينبغي، عند. الرطبة والسافانا
مثل الضمانات الخاصة باإلدارة المستدامة ( الخاصة بالصناعات االستخراجية ضمن المبادئ التوجيهية والسياسات

بالنص (خشاب  قطع األوينبغي أن يوفر القطاع الخاص بدائل غذائية للعاملين في مناطق امتيازات). للغابات
  .عليها، مثال، في العقود المبرمة بين الحكومات والصناعات االستخراجية

ينبغي االعتراف بحقوق الشعوب األصلية : الحقوق في األراضي والموارد والمعارف التقليدية  - 3
ة بشأن حقوق الشعوب  واحترام هذه الحقوق وفقا إلعالن األمم المتحد  في األراضي والمواردوالمجتمعات المحلية

دارة إوينبغي تعزيز وحماية أساليبها المألوفة في استخدام و.  وغيره من آليات حقوق اإلنسان ذات الصلة8األصلية
موارد الحياة البرية بصورة مستدامة، مع ما يرتبط بذلك من مسؤولية وفقا للقواعد والقوانين العرفية، تمشيا مع 

 وينبغي بناء قدرات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية . التنوع البيولوجيمن اتفاقية) ج(10أحكام المادة 
وسيعزز حفظ موارد الحياة البرية . المتمكنة هذه وتعزيزها للتأكد من أن لديها المقدرة على ممارسة هذه الحقوق

 والممارسات العرفية في واستخدامها المستدام من خالل إدماج المؤسسات التقليدية، والمعارف التقليدية والقوانين
أي (نظم اإلدارة والرصد، ومن خالل التشجيع على استخدام طرق الصيد األكثر صداقة من الوجهة اإليكولوجية 

  .واألكثر كفاءة من منظور التكلفة وطرق الصيد اإلنسانية) التي تنصب على األنواع ذاتها
شجيع الدول التي توجد فيها أنواع لحوم حيوانات ينبغي ت: استعراض السياسات واألطر القانونية الوطنية  - 4

األدغال، بشدة على استعراض السياسات واألطر القانونية القائمة المرتبطة بحفظ الحياة البرية واستخدامها 
وباإلضافة إلى تقييد الحصاد في المناطق المحمية وحصاد األنواع المعرضة لالنقراض، طبقا للتشريعات . المستدام
فمن الموصى به أن تضع الدول االستراتيجيات والسياسات والقدرات ونظم اإلدارة التي تدعم الصيد القائمة، 

  :وينبغي أن يضمن االستعراض ما يلي. القانوني والمستدام ألنواع مستهدفة
  أن تعرف الحقوق والحيازة بوضوح في األطر القانونية الوطنية؛  )أ(
 المستدام هااستخدامحفظ الحياة البرية ونية من خالل تعميم تماسك أطر السياسات واألطر القانو  )ب(

  9في مختلف العمليات القطاعية وعمليات التخطيط الوطنية؛
أن تكون خطط اإلدارة عملية وممكنة لألنواع القابلة للحصاد، فضال عن األنواع التي هي في   )ج(

  ؛)مثل األنواع المعرضة لالنقراض(حاجة إلى حماية صارمة 
  هج واقعية لإلنفاذ تتمشى فيها إجراءات المكافحة مع القدرة المتاحة؛نُ  )د(

                                                        
8   http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html  
بما في ذلك ورقات استراتيجيات الحد من الفقر، وخطة إدارة الغابات، واستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع    9

ت الوطنية، وإجراءات التخفيف المالئمة على المستوى الوطني، وبرامج العمل الوطنية للتكيف، والخطط البيولوجي، وبرامج الغابا
المتعلقة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، وخطط العمل الوطنية بشأن لحوم حيوانات األدغال، والخطط واللوائح 

 .ة والحفظ الوطنية بشأن أنواع محددةالوطنية إلدارة الحياة البرية، وخطط اإلدار

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html
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أن تعكس النصوص القانونية والتنظيمية الممارسات الجارية دون النيل من أهداف الحفظ   )ه(
  الرئيسية؛
المعرضة لخطر منخفض واإلجراءات الرامية إلى تعزيز النهوض بالحصاد المستدام لألنواع   )و(

  المعرضة ألخطار عالية؛حماية األنواع 
المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وإدماج آرائها واقتراحاتها   )ز(

  استنادا إلى المعارف التقليدية والممارسات والقوانين العرفية؛
  .أن يكون للعقوبات والجزاءات أثر رادع  )ح(

لضروري إنشاء شبكة متماسكة ومدارة على نحو فعال من من ا: اإلدارة على مستوى المناظر الطبعيية  - 5
وينبغي لحفظ أعداد الحياة . المناطق المحمية من أجل حفظ الحياة البرية، بما في ذلك األنواع المعرضة لالنقراض

  .البرية خارج المناطق المحمية أن تنظر اإلدارة في مستوى المناظر الطبيعية
ينبغي اتخاذ القرارات اإلدارية استنادا إلى أفضل التقنيات : صلية والرصدالعلم والمعارف التقليدية واأل  - 6

الممارسات والمعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات والعلمية المتاحة والمطبقة، وإلى النهج التحوطي 
عداد نظم رصد وينبغي إ. وتعد مواصلة البحوث أمرا حاسما، وهناك حاجة إلى تحسين إدارة المعلومات. المحلية

إدماج المعارف إلى مالئمة لحصاد لحوم حيوانات األدغال واالتجار بها ولموائل الحياة البرية وذلك استنادا 
 الوطني، وتوفير إمكانية المقارنة بين حصاد لحوم حيوانات صعيدالتقليدية واألصلية والعلمية وتنفيذها على ال

 وينبغي تقديم الدعم واإلرشاد الدوليين من أجل تحقيق التجانس في . اإلقليميصعيداألدغال واالتجار بها على ال
وينبغي إتاحة . ة لتقييم ورصد حالة أعداد الحياة البريةقياسيوينبغي إعداد وتنفيذ طرائق . أنشطة الرصد واإلبالغ

تجار، وذلك بيانات جديدة ومحدثة وإضافية وموثوقة عن أعداد األنواع المحصودة وعن مستويات االستخدام واال
للنظر فيها ضمن إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، 

والمجلس العلمي التفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات ، CITESتفاقية لجنة الحيوانات التابعة الوكذلك 
 التي يقودها برنامج األمم المتحدة  بقاء القردة العلياشراكة، واألخرىالمعنية  الدولية ، واالتفاقيات(CMS) البرية
  .(IUCN)وعملية القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  ؛(UNEP-GRASP) للبيئة

اد مصادر بديلة لألغذية والدخل تكون مقبولة من إيجيعتبر :  وتدابير التخفيف األخرىلحالتدابير اإل  - 7
عندما ال يمكن استخدام الحياة البرية وحدها على نحو مستدام تعتبر ضرورية ة الثقافية ومجدية اقتصاديا الوجه

 إلى أن تأخذ في غير أن المصادر البديلة لألغذية والدخل تحتاج.  الحالية أو المستقبليةالمعيشةلدعم احتياجات 
تدعم أن  أو ،ها وتنفيذها مع المجتمعات المحليةويرتط، والثقافات واألفضليات المحلية وينبغي الحسبان الوقائع
دورا ) ، التربية في المزارع، وخالفهرعية، الفالحال (ويمكن أن تلعب تدابير التخفيف. مجتمعيةمشاريع الدخل ال

  .في حفظ موارد الحياة البرية
حياة البرية واستخدامها من أجل تحقيق حفظ موارد ال: بناء القدرات، والتدريب، والتعليم وزيادة التوعية  - 8

في يجب تستهدف الجماهير المعنية والعامة أنشطة كافية لبناء القدرات وزيادة التوعية ب يجب القيامالمستدام، 
 على األصعدة الدولية والوطنية والمحلية عبر طائفة من الموضوعات، تشمل وضع هذه األنشطةالحاالت المناسبة 

  :ما يلي



UNEP/CBD/SBSTTA/15/12 
Page 15 

 
  نون بما في ذلك القوانين العرفية؛الحوكمة وإنفاذ القا  )أ(
  استنتاجات سبل عدم اإلضرار بها؛رصد وإدارة الحياة البرية، بما في ذلك   )ب(
  رصد وإدارة حصاد لحوم حيوانات األدغال واالتجار بها؛  )ج(
  دور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛  )د(
وب األصلية تجار بها على الشعت األدغال واالحيوانالحوم آثار الصيد غير المستدام ل  )ه(

  ؛معيشتهموالمجتمعات المحلية وعلى سبل 
  ؛العيشبدائل سبل   )و(
مؤسسات التدريب التعليمي  و،ة والقطاعين الخاص والعاميالحكومالمؤسسات  بينالتعاون   )ز(

  .الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةو
 صيد الحياة البرية واالتجار بلحوم حيوانات هايخضع فيفي الحاالت التي ) أ(: الصحة وعلم األوبئة  - 9

 األمراض المنقولة مراقبة بما في ذلك ،، ينبغي تنفيذ استراتيجية وطنية لمراقبة األمراض للتنظيم الحكومياألدغال
 معلومات الصحة العامة المناسبة وبناء القدرات على منع األمراض ركزوينبغي أن ت. البريةالحيوانات من خالل 

 رصد الحياة البرية والماشية المحلية يتعينوعالوة على ذلك، . ة صحة اإلنسان والحيوان على السواءوحماي
، وينبغي أن يعد إنفاذها وتنفيذها من أجل خفض خطر األوبئة  بشأنهاوصحة اإلنسان وإصدار تشريعات ولوائح

الشؤون لمراقبة وضع تدابير  الضروري ومن) ب( بطريقة صديقة بيئيا؛ ، وذلكالعدوى الناشئةأنواع  من ةالحيواني
 اللحوم الملوثة أو المنتجات ع لمنع بي،ة واألمن األحيائي في مناطق االتجار بلحوم حيوانات األدغاليالصح

  .الحيوانية الملوثة التي قد تؤدي إلى انتشار مسببات األمراض المؤذية
نبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في  المعزز لخفض االبرنامجال إعداد عندينبغي : تغير المناخ  - 10

 أهمية ، ينبغي مراعاة على الصعيد الوطني بما في ذلك ضمانات التنوع البيولوجي10(REDD-plus) البلدان النامية
الحياة البرية للحفاظ على النظم اإليكولوجية الصحية والخدمات اإليكولوجية، والستمرار مخزونات كربون الغابات 

  .ة الغابات على التكيفوقدر
في الحاالت التي ال توجد فيها بالفعل، إلدارة الحياة ينبغي تعيين مناطق محددة : مناطق اإلدارة الخاصة  - 11

 ومع ،البرية على الصعيدين الوطني والمحلي، مع المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
 الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 7/2811ا مع المقرر تمشي(كامل لحقوقها الحترام الا

المشاركة واإلنصاف و بشأن الحوكمة، 2وبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية، وخصوصا عنصر البرنامج 

                                                        
 REDD-plus الصادر عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، يتكون برنامج CP.16/1باإلشارة إلى المقرر    10

وتعزيز مخزونات من خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية؛ ودور حفظ الغابات وإدارتها المستدامة 
  .كربون الغابات في البلدان النامية

وما ) ي(8يذكّر بالتزامات األطراف نحو الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وفقا للمادة : "7/28 من المقرر 22الفقرة    11
لة من تلك المجتمعات  أن إنشاء وإدارة ورصد المناطق المحمية ينبغي أن يتم بمشاركة كاملة وفعاويالحظيتصل بها من أحكام، 

  ".وباحترام كامل لحقوقها بما يتمشى والقانون الوطني وااللتزامات الدولية الواجبة التطبيق
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هذه إلى نظم ويمكن أن تمتد . ، على غرار مزارع الغابات الدائمة المعينة إلدارة الموارد الخشبية)وتقاسم المنافع

  ).مثل مواقع أو مناطق إدارة حيوانات الصيد(والمناظر الطبيعية المتعددة االستخدامات  المناطق المحمية القائمة
  :إنفاذ القانون  - 12

، بما توقيفتعزيز القدرة على إجراء التحقيقات، وتعزيز إجراءات وطرائق المراقبة والتفتيش وال  )أ(
  لحدود؛ا ى مستوى نقاط عبور على الصعيد المحلي وعلفي ذلك

تحسين معارف وقدرات المدعين العامين والقضاة على مقاضاة حاالت الصيد غير المشروع   )ب(
 واإلعالن الكاملب األحكام استيفاءللحوم حيوانات األدغال واالتجار بها، وإصدار األحكام بشأنها، والتأكد من أن 

  ؛ة والمقاضاة واألحكام الصادرتوقيفعن حاالت ال
 يناالتجار بالحياة البرية والمسؤولين والمدعيتشريعات  إنفاذ ضباطتعزيز التعاون والتنسيق بين   )ج(

  في تنفيذ القانون المعني؛المعنيين، وذلك  والقضاة والموظفين اآلخرين ينالعام
القوانين  بعلى درايةالتأكد من أن المواطنين، بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،   )د(

  .الوطنية واإلقليمية والمحلية
دعم وتعزيز اإلرادة ) أ: ( لحوم حيوانات األدغالمسألة استراتيجيات وخطط عمل وطنية لمعالجة  - 13

لحوم حيوانات األدغال التزامات الحفظ الرئيسية لمسألة جراءات بشأن اإلتخطيط وتنفيذ على السياسية الوطنية 
ينبغي أن تعد الحكومات أو تعزز عمليات تشاركية ومشتركة بين القطاعات في  و)ب(؛  القائمةوالتزامات الحفظ

  .وضع وتنفيذ اإلدارة والحصاد المستدامين للحياة البرية
      الصعيد الدولي-ثانيا 

يمكن أن تشمل هذه :  لحوم حيوانات األدغالمسألة االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية والدولية لمعالجة  - 14
  :تيجيات ما يلياالسترا

االلتزامات الرئيسية بشأن لحوم اإلجراءات لتنفيذ دعم وتعزيز اإلرادة السياسية على اتخاذ   )أ(
   اإلقليمي وعبر الحدود؛صعيدحيوانات األدغال على ال

االلتزامات على وضع تشجيع الرصد تنفيذ االلتزامات واالتفاقات الدولية القائمة ودعم وتعزيز و  )ب(
  ة والموجودة عبر الحدود واستخدامها المستدام؛أن، حفظ موارد الحياة البرية المشتركالجيدة بشواالتفاقات 
برامج ج الفعال الستراتيجيات حفظ الحياة البرية في مينبغي أن يسعى الشركاء الدوليون إلى الد  )ج(

   مثل استراتيجيات الحد من الفقر؛،المساعدة اإلنمائية ذات الصلة
لحوم حيوانات األدغال  مسألةرقة عمل إقليمية أو دون إقليمية لاف على إنشاء أفع األطريجشت  )د(

  . على أن تدعمها األمانة من الوجهة التقنية،بالتعاون مع الكيانات اإلقليمية ذات الصلة
 المجتمع الدولي الحكومات الوطنية في إعداد أو تعزيز عمليات عمينبغي أن يد: العمليات التشاركية  - 15

اإلدارة والصيد المستدامين ألنواع لحوم حيوانات األدغال، آليات  وتنفيذ وضعكية أو مشتركة بين القطاعات لتشار
  .وخصوصا مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص
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ولية ينبغي أن تتخذ عمليات السياسة الدولية والمؤسسات الد: آثار االتجار الدولي بالموارد الطبيعية  - 16

مثل (واالتجار بها واإلبالغ عنها الموارد الطبيعية آثار استخراج  والتنمية خطوات لتقييم تجارةالمتعلقة بال
 على الحياة تي تعتمد على الحياة البرية، والمجتمعات الوالتخفيف من تأثيراتها) األخشاب والمعادن والزيوت

أساس أجل تأمين قيام االتجار الدولي على  األدغال من  لحوم حيواناتلىطلبات عما ينتج عن ذلك من البرية، و
  .مبادئ مستدامة

القلق إزاء التهديد المحتمل ينبغي للمجتمع الدولي في ضوء : االتجار الدولي بلحوم حيوانات األدغال  - 17
الحياة البرية،  األعداد البرية والمجتمعات التي تعتمد على على في لحوم حيوانات األدغال ناميالتجار الدولي المتل

ينبغي أن يتخذ إجراءات لردع االتجار بلحوم حيوانات األدغال المحصودة بطريقة غير مشروعة، بما في ذلك من 
النجاح في وينبغي أن يقدم المجتمع الدولي وسائل لتنفيذ هذه اإلجراءات و. خالل الرصد الوثيق لهذا االتجار

ب إقامة تعاون وثيق حول هذا الموضوع بين األطراف، بما في ذلك ومن المطلو. نوانإيصالها إلى جهات إنفاذ الق
ما يتعلق بإنفاذ القانون، وبين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

  .(CITES)المعرضة لالنقراض 
غي أن يدعم المجتمع الدولي إجراءات متكاملة من أجل تعظيم الصيد المستدام، ينب: ة الدوليةبيئة السياس  - 18

  :محلية ووطنية وعبر الحدود إلقامة شراكات بين المنظمات والمؤسسات المعنية من أجل ما يلي
  والرصد؛القانون إنفاذ لقدرات على بناء ا  )أ(
  ل للبروتين والدخل؛ئادإعداد وتنفيذ ب  )ب(
  نات األدغال واالتجار بها؛زيادة التوعية والتثقيف بخصوص صيد لحوم حيوا  )ج(
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع و ،اتفاقية التنوع البيولوجي: التعاون بين االتفاقيات المعنيةزيادة   )د(

، ومنظمة الصحة (CMS) واتفاقية األنواع المهاجرة ،(CITES)الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض 
  .األخرىالمعنية ، والمنظمات (OIE) ة لصحة الحيوانالمنظمة العالميو، (WHO) العالمية

معا إمكانية دعم المجتمعات في اإلدارة المستدامة لموارد الحياة البرية إذا اتخذت هذه اإلجراءات وتقدم 
  .وتقليل الطلب على لحوم حيوانات األدغاللديها 

نمية واالقتصاديات والعلوم  والصحة والتعلم البيئة ينبغي أن تضمن البحوث إدراج ودمج :العلم  - 19
  . إلرشاد السياسات في المستقبل،االجتماعية

خدمات النظام قاء  اآلليات المالية والمدفوعات ل تراعيينبغي أن يضمن المجتمع الدولي أن: الحوافز  - 20
 النامية مثل البرنامج المعزز لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان ،اإليكولوجي

(REDD-plus) ،داء النظام اإليكولوجي ودور حيوانات الغابات في صحة الغابات وقدرتها على أ أهمية تراعي
  .البقاء، بما في ذلك رفاهية الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المعتمدة على الغابات

 ظيرها في الحسبان دور حفينبغي أن تأخذ نظم إصدار تراخيص الغابات ومعاي: إصدار تراخيص الغابات  - 21
الحياة البرية واستخدامها المستدام في الحفاظ على النظم اإليكولوجية الصحية للغابات، فضال عن رفاهية الشعوب 

  .األصلية والمجتمعات المحلية المعتمدة على الغابات
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  المرفق الثاني

موجز الرئيسين المشاركين لالجتماع المشترك لفريق االتصال المعني 
حوم حيوانات األدغال التابع التفاقية التنوع البيولوجي والفريق العامل بل

 CITES المعني بلحوم حيوانات األدغال التابع التفاقية

 على نحو متزايد األمن الغذائي ، يهدديهدد االستغالل المفرط للثدييات، والطيور والزواحف، والبرمائيات  - 1
وأقر المشاركون .  للتنوع البيولوجيا كبيراة وشبه المدارية، ويسبب فقدانوسبل العيش في كثير من البلدان المداري

في االجتماع المشترك لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال التابع التفاقية التنوع البيولوجي والفريق 
أنواع الحيوانات والنباتات االتجار الدولي بالعامل المعني بلحوم حيوانات األدغال في وسط أفريقيا التابع التفاقية 

أقروا بانزعاج ، 2011حزيران / يونيو10  إلى7 المنعقد في نيروبي من 12،(CITES) البرية المعرضة لالنقراض
بتنامي حجم صيد لحوم حيوانات األدغال وتوجهه التجاري واالتجار في هذه اللحوم عبر دول المراعي وتزايد 

  . بلحوم حيوانات األدغالمشروع وغير التجار الدولي المنتظماتجاه اال
إلى مستويات حرجة في كثير من البلدان المدارية وشبه المدارية " متالزمة الغابات الفارغة"ووصلت   - 2

فتزايد السكان، والفقر في المناطق الريفية، وغياب بدائل لسبل العيش، واالستهالك .  حيوانات الغاباتفقدانبسبب 
مستويات إحداث في كلها  والصناعات االستخراجية في الغابات النائية تسهم ،باتالحضري المتزايد، وأنشطة الغا

  .غير مستدامة للصيد التجاري وصيد الكفاف
 لحوم حيوانات األدغال والتسويق التجاري لها تهديدا خداماآلخذ في االتساع الستكما يفرض النطاق   - 3

الروحية للشعوب األصلية الثقافية ول العيش والهوية شديدا على األمن الغذائي، والممارسات التقليدية، وسب
وشدد االجتماع المشترك على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات . المحلية والمجتمعات

أن تستند وينبغي . لحياة البرية المدارية وشبه المداريةلتحسين اإلدارة الجيدة لتدابير السياسات والالمحلية في إعداد 
من ) ي(8والمادة ) ج(10المشاركة إلى إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، فضال عن المادة 

  .اتفاقية التنوع البيولوجي
النظام اإليكولوجي في الستقرار ان التنوع البيولوجي أيضا تهديدا على المدى الطويل لخدمات ديفرض فقو  - 4

 .ي، بما في ذلك إنتاج األخشاب والمنتجات الحرجية غير الخشبية، وخزن الكربونالغابات واستخدامها االقتصاد
.  في المائة من أنواع األشجار المدارية على الحيوانات لنثر بذورها75فعلي سبيل المثال، تعتمد نسبة تزيد على 

  . اإلكثار بدون ناثري بذورهامن أنواع كثيرة من األشجار تمكنولن ت
 إدارة الحياة البرية كمورد رئيسي اتسمتدات والحكومات الوطنية إيرادات كبيرة إذا االقتصاوتفقد   - 5

 تدهور النظم اإليكولوجية للغابات وانخفاض أنواع يؤديو. ، وإذا تم إهدارها بدون إمكانية استعادتهابالضعف
  .غير المناختثار االقتصادات الوطنية والمحلية ويجعلها أكثر تعرضا آلإلى إضعاف الحياة البرية 

                                                        
أو (التابع التفاقية التنوع البيولوجي يعرف لحوم حيوانات األدغال يعرف فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال    12

نات البرية في البلدان المدارية وشبه المدارية ألغراض األغذية وأغراض أخرى، بما في ذلك على أنها حصاد الحيوا) اللحوم البرية
 ومن خالل تغيير هذا التعريف من التعريف السابق، الذي يركز على الغابات فقط، يعترف فريق االتصال بالحاجة ).لالستعمال الطبي

  .ية األرضية وللمياه الداخلية في البلدان المدارية وشبه المداريةإلى تحسين إدارة الحياة البرية عبر جميع النظم اإليكولوج



UNEP/CBD/SBSTTA/15/12 
Page 19 

 
 يفرض تحديات على نحو مستدام حفظ األنواع المستخدمة كلحوم حيوانات األدغال وإدارتها إن كفالة  - 6

 بعض البلدان سياسات وتدابير قد وضعتو. ع والمناطققغير أن هناك حلوال مجدية في كثير من الموا ،معقدة
ل صوصا على الصعيد اإلقليمي، من أجتعاون، وخودعا االجتماع المشترك إلى زيادة ال. ناجحة وقامت بنتفيذها

  .تبادل المعلومات والبيانات وأفضل الممارسات والسياسات بين الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين
وهناك حاجة إلى قيادة أكثر قوة من جانب الحكومات، والقطاع الخاص، والشعوب األصلية والمجتمعات   - 7

بعض البلدان وشركات القطاع وأقر االجتماع المشترك بجهود . حيوانات األدغالالمحلية لمعالجة االتجار بلحوم 
الخاص لمعالجة هذه المشكلة، وحث جميع الجهات الفاعلة على تحسين االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 

في اتفاقية التنوع أحكام من بينها األحكام ذات الصلة تنفيذ وحفظه في البلدان المدارية وشبه المدارية، من خالل 
بشأن لحوم حيوانات األدغال، ومن خالل تطبيق  Conf. 13.11 ، وخصوصا قرارهاCITESالبيولوجي واتفاقية 

  .المبادئ التوجيهية واألدوات ذات الصلة، بما في ذلك إصدار تراخيص الغابات
ول لفريق االتصال المعني ولزيادة تعزيز النُهج الناجحة، أيد االجتماع المشترك توصيات االجتماع األ  - 8

ويوصي . بلحوم حيوانات األدغال، مع التنقيح واإلضافات على النحو الوارد في المرفق األول بهذا التقرير
االجتماع المشترك إلى االجتماع الخامس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيا التابعة التفاقية 

 التوصيات الواردة في المرفق األول بتقريره إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع التنوع البيولوجي أن يحيل
  . في اجتماعه الحادي عشراالبيولوجي من أجل اعتماده

  : ما يليمنها 13 غير المستدام للحوم حيوانات األدغال،حصادوأوصى الفريق بعدد من النُهج لبدائل ال  - 9
حيوانات الصيد، تربية مزارع واإلدارة المجتمعية للحياة البرية، وة، اإلدارة المستدامة للحياة البري  )أ(

  وسياحة الصيد؛
  ؛)لماشيةتربية االمزارع الصغيرة ل(استئناس الحيوانات البرية وتربيتها في مزارع صغيرة   )ب(
  الحصاد المستدام للمنتجات الحرجية غير الخشبية؛  )ج(
  . عليهامات البيئيةووضع العالمنتجات الحياة البرية خيص تر  )د(

 في 14واتفاقية التنوع البيولوجي والشركاء اآلخرين CITES وأشاد المشاركون بالتعاون الوثيق بين اتفاقية  - 10
تنظيم االجتماع المشترك، وشجعوا استمرار األنشطة المشتركة وإشراك مزيد من الشركاء، بما في ذلك القطاع 

  .ليةالخاص والشعوب األصلية والمجتمعات المح

                                                        
البدائل لالستهالك غير المستدام يعرف  التابع التفاقية التنوع البيولوجييعرف فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال    13

:  وذلك من خالل،حياة البرية إلى مستويات مستدامةللحوم حيوانات األدغال واالتجار بها كأنشطة تخفض الضغط الفعلي على موارد ال
  .من خالل الصيد المستدام والمشروع) 2(توفير مصادر أخرى للبروتين أو الدخل، أو  )1(

لجنة غابات :  همCITESالشركاء الذين اسهموا في تنظيم هذا االجتماع المشترك بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية    14
 ؛(CMS) حفظ أنوع الحيوانات البرية المهاجرةواتفاقية  ؛(CIFOR) ومركز البحوث الحراجية الدولية ؛(COMIFAC) أفريقيا الوسطى

 ؛(UNEP-GRASP)  التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةمشروع بقاء القردة العليا؛ و)الفاو(منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة و
 .(TRAFFIC) وشبكة رصد االتجار بالحيوانات البرية ؛(IUCN) واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
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نظر في التوصيات الواردة في المرفق بال CITES ويوصي االجتماع المشترك اللجنة الدائمة التفاقية  - 11

في اجتماعه السادس  CITES وينبغي اإلبالغ عن نتائج اللجنة الدائمة إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية. األول
  .عشر

المقدم من ا مع االمتنان بالمساهمة المالية وأقروشكر الرئيسان المشاركان والمشاركون المنظمين و  - 12
  .لمفوضية األوروبية لهذا االجتماع المشتركا

----  


