
 ية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرع
 العشرون الحادي و االجتماع 

 2017ديسمبر/كانون األول  14-11كندا، ، مونتريال

 من جدول األعمال 4البند 
 

 توصية معتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 :اإلدارة المستدامة لألحياء البرية 21/2

1بريةاللحوم الالمستدامة لقطاع دارة اإلإرشادات لتحقيق 
 

 ،والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلميةإن 
الموائل القابلة للتطبيق على بعض مجاالت  2،بمشروع اإلرشادات الطوعية لقطاع اللحوم البرية تحيط علما -1

 )أ(؛5 ، الفقرة13/8عدت وفقا للمقّرر ، التي أ األرضية المدارية وشبه المدارية، والمناطق األحيائية والنظم اإليكولوجية
 األمينة التنفيذية وضع الصيغة النهائية للدراسة التقنية المعنونة " صوب قطاع أكثر استدامة إلى تطلب -2

عقب استعراض األقران الذي أجرته األطراف وحكومات أخرى وغيرها من الجهات  3،"وأكثر تشاركية وشمولية للحوم الطرائد
 المعنية صاحبة المصلحة؛

التعاون مع األطراف المهتمة، واألعضاء اآلخرين في الشراكة التعاونية إلى األمينة التنفيذية، ب أيضا تطلب -3
تنظيم وتسهيل الحوار بغية بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، رهنا بتوافر الموارد، 

ء، على ضوء االحتياجات والظروف استعراض مشروع اإلرشادات الطوعية ومعالجة القضايا ذات الصلة، حسب االقتضا
 اإلقليمية؛

إلى األمينة التنفيذية إعداد تقرير عن التقدم المحرز إلى االجتماع الثاني والعشرين للهيئة  كذلكتطلب  -4
 الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وإلى مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الرابع عشر؛

                                                           
 االقتصاد.بالنسبة لبعض األطراف، ال تعتبر ممارسات اللحوم البرية المستدامة قطاعا من  1
"لحوم الطرائد" )أو "اللحوم البرية"( على نطاق أوسع صيد مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه الحادي عشر  عّرف 2

الستخدام الطبي ")انظر الغذائية وغير الغذائية، بما في ذلك لغراض لألالحيوانات البرية في البلدان المدارية وشبه المدارية  صيد" على أنه
نوع من الفقاريات البرية  500وسبل العيش يؤثر على أكثر من  األغذية(. وبالنظر إلى أن صيد الحيوانات البرية من أجل 11/25المقرر 

لالتحاد الدولي الثانية امة وب وجنوب شرق آسيا فضال عن أفريقيا جنوب الصحراء، فإن الجمعية العفي أوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية وجن
 ."لحوم الطرائد" وليس"اللحوم البرية"  صيدإلى  64-2في قرارها تشير ، 2000تشرين األول أكتوبر/ المعقودة في لحفظ الطبيعة

3 CBD/SBSTTA/21/INF/6. 

CBD  
 

 

Distr. 
General 
 
CBD/SBSTTA/REC/XXI/2 
14 December 2017 
 

ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-25-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/8e64/9e91/13f53749f450a3d04d40bfe0/sbstta-21-inf-06-en.pdf


CBD/SBSTTA/REC/XXI/2 
Page 2 

 

إلى األمينة التنفيذية أن تبلغ المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي  تطلب -5
بشأن  وخدمات النظم اإليكولوجية باألولوية التي توليها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية للتقييم المواضيعي

 فظه؛للتنوع البيولوجي وح االستخدام المستدام
 على غرار ما يلي:بأن يعتمد مؤتمر األطراف مقّررا  توصي -6

 إن مؤتمر األطراف، 
 ،13/8إلى المقرر  إذ يشير

منه بأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، بما فيه إدارة األنواع البرية، يسهم في تحقيق العديد  يعترفوإذ 
 المستدامة، من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية

 والتوسع الحضري بالنسبة لحفظ التنوع البيولوجي وإدارة األراضي، بتأثيرات النمو السكاني أيضا يعترفوإذ 
أن األطراف قد حددت االحتياجات إلدارة متكاملة لألحياء البرية في استراتيجياتها وخطط عملها  وإذ يدرك

يات و/أو الخطط الوطنية واإلقليمية والعالمية، وأن عددا من الوطنية للتنوع البيولوجي وفي غيرها من االستراتيج
يتم تنفيذها بدعم من مختلف الحكومات والمنظمات، وإذ يالحظ أن الكثير  4ةأنشطة اإلدارة المستدامة لألحياء البري

لمستدام وإنعاش من أنواع األحياء البرية ما زالت في حاجة فورية لتدابير الحفظ، بما في ذلك الحماية، واالستخدام ا
 األعداد،

 بالتقدم المحرز في الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية، وإذ يرحب
للموارد البيولوجية، وفقا للممارسات التقليدية وأهمية المشاركة  المألوفبالحق في االستخدام وإذ يعترف 

ء الكاملة والفعلية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار ذات الصلة باإلدارة المستدامة لألحيا
 ،البرية وفقا للتشريعات الوطنية

والمجتمعات المحلية في االستخدام المستدام المهم الذي تؤديه الشعوب األصلية بالدور  أيضايعترف وإذ 
 ،واإلدارة المستدامة للحوم البرية

خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي التي اعتمدها مؤتمر إلى  يستندوإذ 
 ،5األطراف في اجتماعه الثاني عشر

إلى الحاجة الملحة لمنع انقراض األنواع المهددة باالنقراض، وتحسين وإدامة حالة حفظها وإنعاش  وإذ يشير
وصيانة النظم اإليكولوجية التي توفر الخدمات األساسية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالمياه، والصحة، وسبل 

 العيش والرفاه، 
بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية:  21/2لتوصية في التقرير المرحلي الذي أعد تماشيا مع ا نظر وقد

 إرشادات لتحقيق اإلدارة المستدامة لقطاع اللحوم البرية،
لتحقيق اإلدارة المستدامة لقطاع اللحوم البرية الواردة باإلرشادات الطوعية  [يحيط علما]/[يرحب] -1
األحياء البرية بهدف تحسين استدامة العرض عند المنبع، لتحسين االستخدام المستدام لموارد  6رالمقر  بهذا في المرفق

                                                           
ن، بالنظر تشير اإلدارة المستدامة لألحياء البرية إلى "اإلدارة السليمة ألنواع األحياء البرية من أجل اإلبقاء على أعدادها وموائلها عبر الزم 4

سكان. ويمكن لألحياء البرية، إذا تمت إدارتها على نحو مستدام، أن توفر التغذية والدخل إلى االحتياجات االجتماعية االقتصادية ألعداد ال
المستمر إلى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على المدى الطويل، ولذلك تسهم في سبل العيش المحلية على نحو كبير، وكذلك 

 (.2015أن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية، تعمل كضمانات لصحة البشر وصحة البيئة )الشراكة التعاونية بش
 .، المرفقباء 12/12المقرر  5

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-12-ar.pdf
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في  والمستدامة للحوم البرية قانونيةوإدارة الطلب على طول سلسلة القيمة بأكملها، وتهيئة الظروف التمكينية لإلدارة ال
على ية دون التأثير الموائل المدارية وشبه المدارية، مع مراعاة االستخدام التقليدي للشعوب األصلية والمجتمعات المحل

 ؛على سبل عيشهانحو سلبي 
لتحقيق اإلدارة المستدامة لقطاع اللحوم البرية يمكن أن تسهم في أن اإلرشادات الطوعية  يالحظ -2

بغية  7،من أهداف التنمية المستدامة 15 و 2ين المبينة في الهدف تحسين الجوانب المتكاملة إلدارة األحياء البرية
 ة بالتنوع البيولوجي واتفاقات أخرى لحفظ التنوع البيولوجي؛علقالمت 8تتعزيز اتساق السياسات عبر االتفاقيا

، والمنظمات المعنية، بما فيها االتفاقيات األخرى الحكومات األخرى  ويشجعاألطراف  يشجع -3
والتشريعات  بالتنوع البيولوجي واتفاقات حفظ التنوع البيولوجي، حيثما كان ذلك منطبقا، ووفقا للظروف الوطنية المتعلقة
على األخذ في ، وكذلك لتحقيق اإلدارة المستدامة لقطاع اللحوم البريةعلى استخدام اإلرشادات الطوعية  الوطنية،

عند وضع،  5مستدام للتنوع البيولوجي، وأهداف التنمية المستدامة،الحسبان خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف ال
االستراتيجيات وخطط العمل و  خطط التنمية الوطنية ومراجعة وتنفيذ ُنهج اإلدارة المتعلقة باألحياء البرية وعند تحديث

 الوطنية للتنوع البيولوجي؛
برامجها الوطنية القائمة التي ، على أساس طوعي، عن ممارسات جيدةاألطراف إلى تقديم  يدعو -4

وخلق فرص العمل،  ، وتحقيق األمن الغذائي،مع اإلسهام في الحد من الفقر ،تعزز اإلدارة المستدامة لألحياء البرية
 ؛بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي

ساس طوعي، عن أنشطتها والنتائج الناشئة عن األطراف إلى تقديم معلومات، على أ أيضا يدعو -5
 ؛لتحقيق اإلدارة المستدامة لقطاع اللحوم البريةدراسة اإلرشادات الطوعية 

األطراف على إقامة حوارات عبر القطاعات وتدريبات مشتركة بشأن اإلدارة المستدامة  يشجع -6
والصحة العامة، والموارد الطبيعية، والمالية، والتنمية  لألحياء البرية بين قطاعات الحراجة، والزراعة، والصحة البيطرية
والمجتمعات المحلية والجهات المعنية األخرى  األصليةالريفية والتعليم والقطاعين القانوني والخاص، وكذلك الشعوب 

 ؛البريةلتحقيق اإلدارة المستدامة لقطاع اللحوم من أصحاب المصلحة بهدف تعزيز تطبيق اإلرشادات الطوعية 
الحكومات األخرى والمنظمات األخرى ذات الصلة التي هي في وضع  ويشجعاألطراف،  يدعو -7

يسمح لها بذلك، على دعم مبادرات بناء القدرات لفائدة البلدان النامية، التي تهدف لتعزيز تنفيذ اإلرشادات الطوعية 
 لتحقيق اإلدارة المستدامة لقطاع اللحوم البرية؛

تتيحها من خالل أن و  أعاله 5التقارير المشار إليها في الفقرة األمينة التنفيذية أن تجمع إلى  يطلب -8
 آلية غرفة تبادل المعلومات؛

إلى األمينة التنفيذية، بالتشاور مع األطراف المعنية، وحكومات أخرى والشعوب األصلية  يطلب -9
بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية، رهنا بتوافر الموارد، والمجتمعات المحلية وأعضاء آخرين من الشراكة التعاونية 

 القيام بما يلي:
اإلرشادات هذه استكشاف سبل لتطبيق و  قد تتطلب وضع إرشادات تكميليةالتي مجاالت التحديد  ()أ

اإلدارة لتحقيق ن اإلرشادات الطوعية نظرا أل ،وعلى أنواع أخرى واستخدامات أخرى  أخرى جغرافية  مناطق على

                                                                                                                                                                                           
لتحقيق اإلدارة المستدامة اإلرشادات الطوعية بشأن  21/2مالحظة: قد يتم تنقيح المرفق على ضوء األعمال التي سُتنفذ عمال بالتوصية  6

 .لقطاع اللحوم البرية
 ."2030م تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعا"بعنوان  2015سبتمبر/أيلول  25المؤرخ  70/1قرار الجمعية العامة انظر  7
 https://www.cbd.int/brc/ انظر 8

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
https://www.cbd.int/brc/
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الموائل األرضية المدارية وشبه المدارية،  مناطقفي بعض فقط  قابلة للتطبيق المستدامة لقطاع اللحوم البرية
 ؛والمناطق األحيائية والنظم اإليكولوجية

تعزيز وتيسير استخدام أدوات الرصد وقواعد البيانات، من خالل تبادل الممارسات الجيدة والدروس  ب()
تحسين المعلومات عن االستخدام المستدام بغية المستفادة بين األطراف والحكومات والمنظمات األخرى ذات الصلة، 

 والتجارة بها ومبيعاتها وقضايا المشروعية؛لألحياء البرية، بما في ذلك صيد األحياء البرية، واستهالكها 
اختبار الُنهج متعددة التخصصات للجمع بين أفضل المعارف عن استخدام اللحوم البرية  مواصلة ج()

معارف وابتكارات وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وبدائل سبل العيش مع مراعاة والتجارة بها، 
األنواع المعنية، واستعراض األطر  ةإيكولوجيتصنيف و ل فهم وربما إدراج ،لألحياء البرية لالستخدام المألوف المستدام

ودراسة  وتحديد وتعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة باإلدارة واالستخدام المستدامين لألحياء البرية، القانونية وتعزيزها،
جملة لمألوف المستدام لألحياء البرية، بما من خالل توفير بدائل الغذاء وسبل العيش البديلة المتعلقة باالستخدام ا

 ؛استعراض األنشطة القائمة المتعلقة بالشراكةأمور منها 
التواصل مع األمين التنفيذي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي  د()

التقييم المتعلق باالستخدام المستدام للتنوع  لنتائج وخدمات النظم اإليكولوجية، من أجل تيسير النشر المناسب
 لمساعدة على تعزيز القدرات واألدوات؛من أجل االبيولوجي وحفظه، 

إلى الهيئة أعاله د( ( إلى ))أ9رفع تقارير عن التقدم المحرز بشأن األنشطة المذكورة في الفقرات  (ه)
 .اجتماع يعقد قبل انعقاد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطرافالفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية خالل 
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 المرفق
 للحوم البرية مستدام لقطاع الطوعية رشادات اإل 

9شواألمن الغذائي وسبل العي ،بريةلحوم الالالسياق: 
 

التي اإلعاشة، فإن المنافع  صيدالحيوانات البرية لغرض اإلعاشة، واألغراض التجارية، والترفيهية. وفي  صيديمكن  -1
أسرته. وعالوة و الصياد  من جانب يتم استهالكها أو استخدامها مباشرة( غذاءيحصل عليها من األحياء البرية )وخصوصا ال

لكثير من السكان الريفيين في المناطق المدارية وشبه المدارية على استخدام يعتمد األمن الغذائي وسبل العيش على ذلك، 
10.البرية والمتاجرة بها لحيواناتا

 

، في البلدان مناطق كثيرة من العالملماليين الناس في  غذائيت اللحوم البرية منذ زمن طويل كمصدر استخدموقد  -2
فعلى سبيل المثال، في بعض المجتمعات الريفية في البلدان النامية المدارية، نجد أن اللحوم . المتقدمة والنامية على السواء

ماليين طن من اللحوم  4تقريبا كل البروتين في الوجبة الغذائية. وفي أفريقيا الوسطى، من المقدر أن أكثر من البرية توفر 
11.البرية يتم استهالكها كل عام، ومعظمها يورد إلى المناطق الحضرية

 

وظهور تجارة رائجة  في تقنيات الصيد والتقدماألعداد المتزايدة للسكان، ب وكان االستغالل المتزايد للموارد مدفوعا -3
د غير المسبوقة تدهورا في أعداد أحياء برية كثيرة وعرضت للخطر األنواع األساسية صيوقد سببت معدالت ال .للحوم البرية

لصيد، بجانب المعدالت على اضغط متزايد  الصيد غير القانوني وغير المنظم إلى الحرجة لتشغيل النظم اإليكولوجية. وأدى
في بعض البلدان المدارية اللحوم البرية  إمداداتفي المناطق الحرجية المدارية إلى تزايد احتمال تضاؤل لموائل والتحويل المرتفعة لتدمير ا

 .به المداريةشو 

ها من الناس حصر ألعداد ال يمكن  ةالحيوانيوالدهون  اتوسيؤثر فقدان األحياء البرية على توافر مصادر البروتين -4
ة في النظم اإليكولوجية إذ أن األنواع التي تلعب دورا مهما في وظائف النظم اإليكولوجية )مثل متتاليفي تغييرات أيضا ويبدأ 

فقدان التفاعالت  خلقييتم القضاء عليها من خالل الصيد الجائر. و  ، ومراقبة أنواع الفرائس(مفترسي البذورناشرات البذور، و 
، النظم اإليكولوجيةخدمات و  وظائفبدرجة خطيرة  ا تقللبدوره كولوجي التيهذا اختالالت داخلية في النظام اإلي اإليكولوجية
وعالوة على ذلك،  12.ة البيولوجية، وموارد األغذية وتنظيم األمراضمكافحالمركبات الصيدالنية، وعوامل التوفير بما فيها 

والثدييات، والبرمائيات المستخدمة لغرض في المائة من الطيور،  36و 23تتعرض اآلن لخطر االنقراض نسبة تتراوح بين 
13.أو الدواء غذاءال

 

العدد المتزايد للسكان والتجارة من المناطق الريفية للمستويات غير المستدامة للصيد في الدوافع الرئيسية  تتمثلوقد  -5
في حالة وصول . وحتى يمكنه تقديم بديل للحوم البرية مع غياب أي قطاع محلي كبير للحومإلى المناطق الحضرية، 

وتظل اللحوم البرية جزءا  ،الثمن باهظةوم المدجنة، فهي عادة ما تكون مستوردة و/أو حالمستهلكين في المدن إلى موارد الل

                                                           
 بالنسبة لبعض األطراف، ال تعتبر الممارسات المستدامة المتصلة باللحوم البرية قطاعا من قطاعات االقتصاد. 9

للمشورة العلمية والتقنية  لالجتماع العشرين للهيئة الفرعيةالوثيقة اإلعالمية بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية التي أعدت  10
 عاشةآثار صيد اإلو  ،في المجتمعات البشرية عاشة، تقدم عرضا عاما لدور صيد اإل)UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/46( والتكنولوجية

يستند إلى والصيد التجاري )بما في ذلك اآلثار المجمعة للصيد والتغير في استخدام األراضي نتيجة لألنشطة الزراعية والصناعية(، وتحليال 
ر الوطنية معلومات إضافية تتعلق بالتقاريفي وثيقة إعالمية أخرى الموارد المشتركة على المستوى المحلي. كما أتيحت إدارة  اتنظري

 لألطراف واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لألحياء البرية
)UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/47(. 

 .26، الفقرة 1A/20/1UNEP/CBD/SBSTTانظر  11
12 S. S. Myers et al. (2013). Proceedings of the National Academy of Sciences 110, 18753-18760. 
13 S.H.M. Butchart et al. (2010). Science 328, 1164–1168. 

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/information/sbstta-20-inf-46-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/information/sbstta-20-inf-47-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/official/sbstta-20-11-ar.pdf
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الواقعة بعيدا عن موارد األحياء البرية، لم تعد اللحوم البرية ضرورة غذائية لألسر  ى ر ئهم. وفي مناطق المدن الكبمهما من غذا
  .من حين إلى آخركمالية مهمة أو سلعة مستهلكة سلعة ما زالت  السياقات التقليدية والثقافية، فهيولكن في بعض 

ألعداد للوفاء بالطلب من اة يالزراعالسلع ، تنحصر موائل األحياء البرية مع تحويل األراضي إلى وفي الوقت ذاته -6
ويمكن أن يقلل تحويل المستوطنات البشرية. توسع ، و )مثل األخشاب، والتعدين( واستخراج الموارد الطبيعية المتزايدة من البشر

تمعات المحلية للصيد المألوف، مما يفرض جعوب األصلية والمشاستخدام األراضي أيضا من حجم األراضي المستخدمة من ال
قوانين الصيد ويؤثر في الغالب على شرعية  اخل أقاليم أصغر متزايدة،دحياء البرية األضغطا متزايدا على الموارد المتبقية من 

سبل العيش التي تعود على فوائد الب تتعلقغير أنه ينبغي إيالء مزيد من االهتمام للمساهمات اإليجابية التي  المألوف وفاعليتها.
 .ارد الحياة البريةوالتي يمكن أن توفر حوافز لتحسين إدارة مو  ،والنمو االقتصادي المحلي والصالت بالتكيف مع تغير المناخ

ولكن في  .الحيوانات المدجنةإلى  والعدد، بالمقارنةنتاجية ينتقص من قدرها، استنادا إلى اإلاألحياء البرية عادة و  -7
سيما عند األخذ في الحسبان االستخدامات ذات القيمة  ال بعض السياقات، تكون األحياء البرية أكثر تنافسا مع الثروة الحيوانية،

 ع األخرى المنتجة.فثل السياحة اإليكولوجية، والصيد، واللحوم والمناالعالية، م

 ،للحوم البرية يعتبر تهديدا رئيسيا إليكولوجيا النظم اإليكولوجية المدارية وشبه المدارية غير المستدامونظرا ألن الصيد  -8
، واألمن األصلية والمجتمعات المحليةشعوب ش السبل عي فضال عناألنواع المهددة باالنقراض، يؤثر مباشرة في الكثير من و 

العامة داخل إطار اجتماعي اقتصادي وثقافي وإيكولوجي  ات، هناك حاجة ملحة إلى تعزيز استجابات السياستهمالغذائي وصح
 .وإطار الصحة العامةأكثر تكامال 

لألحياء البرية هناك أسباب متعددة لالستغالل المفرط ويعتبر التخفيف من تأثيرات الصيد الجائر مسألة معقدة. و  -9
ويمكن أن تتفاوت هذه األسباب على نحو كبير بين األقاليم. وفي الغالب، توجد مجموعة معقدة من العوامل التي تسهم في 

مل توافر العمالة، واالستغالل المفرط للموارد الناتج عن ذلك. ويمكن أن تشمل هذه العوا بريةلحوم الالالطلب المتزايد على 
في فشل الوالهجرة، و حقوق الملكية، ودور المؤسسات، وعدم وجود حوافز إلدارة الموارد على نحو مستدام، القضايا المتعلقة بو 

والرعي ، ، وقطع األشجار واستخراج المواردحصاد المحاصيل وتوافر الغذاء من الثروة الحيوانية، وأنماط الطقس وتغير المناخ
التجارة غير المشروعة حروب والصيد غير المشروع، و لزحف العمراني العشوائي، والكوارث الطبيعية، والنزوح، الجائر، وا
لالحتياجات الزراعية والصناعية تأثيرا رئيسيا أيضا على موائل األحياء البرية ويؤثر التغير في استخدام األراضي . والنزاعات

وعن ، لها عن إيكولوجيا المناطق المتلقيةنسبيا ا زالت هناك معلومات قليلة مفوسلوك األحياء البرية. وعالوة على ذلك، 
هناك دليل كاف يوحي بأن األحياء ، التي يتم صيدها يحتكون باألحياء البريةذين ر األمراض بالنسبة للناس الطديناميات ومخا

من تفشي  عامةصحة الالالبرية هي مستودعا مهما لمسببات األمراض الحيوانية التي يمكن أن تقدم خطرا واضحا على 
إلى  ضمخاطر عالية نسبيا من تسرب مسببات األمراإلى البرية  لحومأنواع معينة من ال تؤديأن  من المرجحو  14.األوبئة
بطريقة غير منظمة  يزداد هذا الخطر من خالل ذبح الحيوانات البرية المستخدمة لغرض اللحوم وسلخ جلدها ويمكن أن البشر،

من القطاعات مثل العامة . ولذلك، يحتاج األمر إلى ُنهج متعددة القطاعات تجمع بين اآلليات المناسبة للسياسات وغير مراقبة
لصحة، والبنية التحتية، والتعدين وقطع األشجار، وذلك إلدارة مستدامة ناجحة والتنوع البيولوجي واألمن الغذائي، وا ،الزراعة

 ألحياء البرية.ل
( تحسين )بتحليل للسياسات الوطنية، )أ( ما يلي:  لإلدارة المستدامة لألحياء البريةالُنهج  ينبغي أن تتضمنو  -10

لألطر القانونية  اواستعراض( ج) ؛المعنيةيكولوجيا األنواع إل ا، وفهمواالتجار بها المعارف عن استخدام أنواع اللحوم البرية
تحديد الفرص  (دفز على اإلدارة المستدامة وتمكن تحقيقها؛ )ح، من أجل تصميم أطر السياسات واإلدارة التي توتعزيزها

األصلية والمجتمعات أخذ طرق استخدام الشعوب  (ه)و ؛منتجة بطريقة مستدامة توفير بدائل لألغذية وسبل العيشوالعوائق ل
في استراتيجيات وطنية وإقليمية قوية للحوم مجتمعة ومدرجة  اإلجراءات قدرات إنفاذ مناسبة. ومع هذه (والمحلية وتقاليدها، و)

 البرية، هناك إمكانية لتحقيق استخدام أكثر استدامة لألحياء البرية لغرض الغذاء.

                                                           
 مسببات األمراض الحيوانية المصدر مثل فيروس إيبوال وفيروس ماربورغ وجدري القردة. 14
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 والغرض النطاق - نياثا
 النطاق -ألف 

عدادها وموائلها أ إلبقاء على ألنواع األحياء البرية من أجل ا اإلدارة المستدامة لألحياء البرية إلى اإلدارة السليمةتشير  -11
إدارتها على نحو  تلألحياء البرية، إذا تماالحتياجات االجتماعية االقتصادية ألعداد السكان. ويمكن  بالنظر إلىعبر الزمن، 
ذلك تسهم في سبل لطويل، و ال المدىالمجتمعات المحلية على الشعوب األصلية و إلى  مرل المستالتغذية والدخ وفرمستدام، أن ت

 لبشر وصحة البيئة.صحة ال كضماناتتعمل وكذلك العيش المحلية على نحو كبير، 

اللحوم البرية الحالية على أنها رشادات التي تعرف ألغراض اإل –الحالية على اللحوم البرية  رشاداتوتركز اإل -12
 15.غذاءلغرض الولوجية المستخدمة كالموائل المدارية وشبه المدارية، والمناطق األحيائية والنظم اإليللفقاريات األرضية في 

في بعض األحيان ويمكن أن يعتبر ذلك مرادفا لمصطلح "لحوم الطرائد". وتعتبر أيضا أسماك المياه العذبة واألسماك البحرية، و 
 .مهمة، ولكنها غير مشمولة في المذكرة الحالية تغذويةمصادر  ،الالفقاريات

 الهدف والغاية -باء 

اإلدارة صوب قطاع لحوم برية مستدام وتشاركي وشامل في تعزيز إرشادات تقنية تهدف إلى الحالية المذكرة  تقدم -13
محددة للسياقات الريفية والحضرية والدولية للمساعدة في تقليل فقدان التنوع شبه المدارية. وتعرض مداخالت المناطق المدارية و 

لغرض رفاه وكذلك لتحسين االستخدام المستدام للحوم البرية  ،غذاءلغرض الة خدمالمستالبرية ألنواع ل وال سيماالبيولوجي، 
 البشر.

تحديد أولوية اإلجراءات لسياساتية المتكاملة، التدابير الإعداد في تيسير الحالية المذكرة  منويتمثل الهدف العام  -14
، 2020-2011للحوم البرية وكذلك تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ستخدام ادامة ااستودمجها من أجل تحسين 

16.من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 18و 12و 7و 4وخاصة األهداف 
 

اتفاقية التنوع الحالية في تحقيق األهداف وااللتزامات بموجب  اترشادتسهم المعلومات الواردة في اإلبالتالي، و  -15
، واتفاقية (CMS) اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، بما في ذلك غيرها من االتفاقياتو  17يالبيولوج

 2030.18وكذلك خطة التنمية المستدامة لعام  ،(CITES) البرية المهددة باالنقراضالتجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات 

                                                           
استنادا إلى نطاق العمل الذي أجري في مجال لحوم الطرائد )أو "اللحوم البرية"( وفقا للمقررات السابقة بخصوص برنامج عمل االتفاقية  15

بشأن التنوع البيولوجي للغابات، ينصب تركيز هذا التقرير على الحيوانات البرية في الغابات المدارية وشبه المدارية المستخدمة لغرض 
الحالية التركيز على األغراض بخالف الغذاء، بما في ذلك االستخدامات الطبية. وتقدم الوثيقة اإلعالمية  اإلرشاداتوتستبعد الغذاء. 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/46  تحليال أوسع نطاقا عن الثدييات األرضية غير المدجنة، والطيور، والزواحف والبرمائيات التي يتم
 اض أخرى.صيدها لغرض الغذاء أو ألغر 

أو قد نفذت خططا من أجل خطط ، لتنفيذ 2020من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إلى اتخاذ خطوات، بحلول عام  4يرمي الهدف  16
ويدعو  .اإليكولوجية المأمونةحدود نطاق ال الطبيعية فيالموارد تحقيق اإلنتاج واالستهالك المستدامين والسيطرة على تأثيرات استخدام 

على نحو مستدام، لضمان حفظ التنوع البيولوجي، وذلك بحلول عام والحراجة  األحياء المائيةمناطق الزراعة وتربية  لى إدارةإ 7الهدف 
، وتحسين وإدامة حالة 2020هددة باالنقراض، بحلول عام الم انقراض األنواع المعروفةإلى منع  12. وفي النهاية، يرمي الهدف 2020

 .لألنواع األكثر تدهورا حفظها، وال سيما بالنسبة
، التي تقتضى أن تقوم األطراف قدر اإلمكان وحسب االقتضاء (االستخدام القابل لالستمرار لعناصر التنوع البيولوجي) 10خاصة المادة  17

اتخاذ  (ب ؛ )يانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل لالستمرار في عملية صنع القرارات الوطنيةص فيإدماج النظر بما يلي: )أ( 
؛ دنى حد ممكنأ إلىالتنوع البيولوجي أو التقليل منها  علىتدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي اآلثار المعاكسة 

لموارد البيولوجية طبقا للممارسات الثقافية التقليدية المتوافقة مع متطلبات الصيانة أو االستخدام حماية وتشجيع االستخدام المألوف ل )ج(
عالجية في المناطق المتدهورة التي انخفض فيها  إجراءاتوتنفيذ  ضعجل و أتقديم المساعدة للسكان المحليين من  ؛ )د(القابل لالستمرار

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/information/sbstta-20-inf-46-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/information/sbstta-20-inf-46-en.pdf
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-10
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يمكن أن تتخذ على المدى القصير، تنطوي الحالية  رشاداتالكثيرة المقترحة في اإلات جراءاإلأنواع  في حين أنو  -16
في  اإلدارة المستدامة لألحياء البرية على أنشطة مستمرة على المدى المتوسط والطويل. ولذلك، ينبغي تنفيذ اإلجراءات المحددة

 .2030الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وخطة التنمية المستدامة لعام في  2050عام في سياق رؤية  الحالية المذكرة

رشادات لدعم عمل األطراف وكذلك المنظمات والمبادرات ذات الصلة لتعزيز وتنفيذ وتعجيل اإل تهدفوبتحديد أكبر،  -17
 :اإلجراءات المتكاملة من أجل ما يلي

 ؛عند المنبعوقانوني وم البرية مدار على نحو مستدام حالتأكد من أن عرض الل )أ(
 في القرى والمدن؛ المدارة بطريقة غير مستدامة و/أو غير قانونية على اللحوم البرية تقليل الطلب )ب(
 للحوم البرية. لإلدارة المستدامةاتية ؤ متهيئة بيئة تمكينية  )ج(

، وكذلك ب مختلف الوزارات، وصانعي القرارة في المذكرة الحالية من جاننقنية المتضمويمكن استخدام اإلرشادات الت -18
، تقترح لعدة قطاعات ها الكثيرة الشاملةأبعادنتيجة لتعقد القضية و وكاالت التخطيط والوكاالت المنفذة على المستوى الوطني. و 

لحوم البرية. وتدعم المعلومات الواردة في نواع الأل مستدامالستخدام الالحالية ُنهجا مشتركة يمكن تطبيقها لتحقيق ا رشاداتاإل
الزراعة، ، و حراجةالالمذكرة الحوار المستمر، والتعلم والتبادالت المنهجية بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية بين قطاعات 

 والقطاع القانوني.تنمية الريفية ، والمالية، والالبيطرية والصحة البشرية الطبيعية، والصحةوالموارد 

 بريةتحقيق قطاع مستدام للحوم اللتقنية إرشادات  - ثالثا

البرية مع  للحوممستدام قطاع  حقيقمن مجموعة شاملة من التوصيات لتالحالية تتألف اإلرشادات الواردة في المذكرة  -19
على اللحوم ألف(؛ وكيفية تقليل الطلب الفرعي دامة العرض )القسم استالتركيز على كيفية العمل مع الجهات الفاعلة لتحسين 

اتية ؤ مالتمكينية ال الظروفتهيئة كيفية باء(؛ و الفرعي عبر سلسلة القيمة بأكملها )القسم البرية التي تدار على نحو غير مستدام 
مكن تطبيقها، من خطوات وُنهجا يأيضا  رشاداتوتقترح اإل .جيم(الفرعي ومستدامة للحوم البرية )القسم  قانونية ومنظمةإلدارة 

، ووفقا للتشريعات 11/25جانب األطراف والحكومات األخرى، بالتعاون مع المنظمات المعنية، مع االستعانة بالمقرر 
 والظروف واألولويات الوطنية.

 عند المنبع وتحسينه من اللحوم البرية العرضدامة استإدارة  -ألف 

المحلية وغير الرسمية غالبا الصيد وتنص على من يستطيع  في األراضي المستخدمة على المشاع، تنظم القواعد -20
ين من مكنن غير متو الصيد والمكان الذي يمكن الصيد فيه. وتنشأ التحديات في إنفاذ هذه القواعد عندما يكون القادة المحلي

مشروع أو المشاركة في ن حقوقهم في الصيد الو ن إلى أراضيهم، أو عندما يفقد الصيادرقابة على وصول الصيادين الخارجييال
)مثل  بسبب الكثير من العوامل التاريخية الخارجية يكل االجتماعي للمجتمعات المحليةتآكل اله البرية، أو عندإدارة األحياء 

مع  إلى المنافسة( اوخارجه ةمحليال اتمجتمعالالصيادين )داخل  ىفراد وفي هذه السياقات، يميل .االستعمار، والهجرة الداخلية(
األحياء البرية بأسرع وقت ممكن، مع نوع من أنواع  تؤدي هذه المنافسة إلى صيدو  .دو محدالمورد هذا الصيادين اآلخرين على ال

ولذلك، تحتاج القواعد التي تنظم استخدام األحياء البرية لغرض الغذاء إلى دفع األنواع إلى االنقراض على المستوى المحلي. 
إدارة األحياء البرية وتحديد األنشطة التي تعتبر مشروعة أو غير مشروعة.  النص علىو ، عاشةاالعتراف بحقوق صيد اإل

جرائية، هناك حاجة إلى عملية تشاركية مع مشاورات من الناحية اإلهذه القواعد. و  منال يتجزأ  جزءااالستجابي نفاذ اإلويمثل 
 بين الطرفين تشرك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.

                                                                                                                                                                                           

ن سلطاتها الحكومية وقطاعها الخاص الستحداث طرائق لالستخدام القابل لالستمرار للموارد تشجيع التعاون بيو )ه( ؛ التنوع البيولوجي
 وجية.البيول

 .2030بعنوان" تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  2015سبتمبر/أيلول  25المؤرخ  70/1قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  18

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
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وتهدف هذه النماذج إلى أن تكون إلدارة موارد األحياء البرية على مستوى المجتمع. قد تم اقتراح واختبار عدة نماذج و  -21
وهذه تمثل في العادة أشكال اإلدارة أمثلة على الُنهج الممكنة، وقد ال تكون قابلة للتطبيق في جميع البلدان أو المناطق. 

في الصناعات االستخراجية ، مثال في البنيات التحتية و ات القطاع الخاص المشتركةهيئو المشتركة بين المجتمعات والدولة و/أ
الشركات تشمل األشكال األخرى لإلدارة المشتركة بين المجتمعات والدولة و/أو قد قطع األشجار والتعدين. و و  شق الطرق  مثل

 ما يلي: ، وفقا للتشريعات الوطنية، من جملة أمور،الخاصة

الصيد المجتمعي، التي يمكن استخدامها لتنظيم الصيد في المستوطنات التي تجاور المناطق مناطق  )أ(
الصيد المرسوم حدودها، في الغالب الصناعية. ويسمح بالصيد ألعضاء المجتمع ضمن مناطق  االمتيازاتأو المحمية 

البرية. ويمكن أيضا أن يقدم أصحاب  نعاش األحياءإباستخدام نظم الحصص ودوران المناطق والمناطق المحمية للسماح ب
المستمدة و/أو  سماك، مثل الدجاج أو األالحيوانيإلى العاملين مصادر بديلة للبروتين  وواضعو البنيات التحتية االمتيازات االستخراجية

المتوقعة قدرة أنواع اللحوم البرية ، عندما تتجاوز مستويات الطلب الحالية أو ، بدال من استخدام اللحوم البريةالمنتجة من مصادر مستدامة
 ؛على االنتعاش

قوم عداد السنوية للحيوانات. وتالمحميات المجتمعية. تحدد الدولة حصص الصيد، استنادا إلى األ )ب(
وفقا  واناتيلحلترفيهي لاالصيد ولها الحق في إنشاء مؤسسات السياحة وإعالن مزادات لترخيص المجتمعات بإدارة المحميات، 

لصيادين غير ا قبض علىمن المحميات للالبالغات  وتستجيب إلى حمياتالم وكاالت إنفاذ القوانيندعم ت. و ريعات الوطنيةللتش
 الشرعيين واعتقالهم؛

تربية األحياء البرية لغرض الصيد الترفيهي تتألف من صيانة الحيوانات البرية في مناطق محددة بأسوار.  )ج(
قد تم وهي شكل من أشكال التربية تشبه تربية الماشية، وتدار الحيوانات على النباتات الطبيعية بالرغم من أن الموئل قد يكون 

 . ات الوطنيةي إطار التشريعج فتحويله لتحسين كفاءة اإلنتا
أحد  تسليمعند على مدفوعات لمجتمعات ا تحصلنظم المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية.  )د(

لإلبقاء على "أرصدة الغذاء" عند يمكن أن يتم الدفع لهم  وفقا للسياسات الوطنية، خدمات النظم اإليكولوجية؛ وفي هذه الحالة،
أرصدة الكربون" من خالل الصيد المستدام أو الحفظ الصارم لناشرات بذور األشجار مستويات مستدامة أو حتى لإلبقاء على "

. ويتم إجراء رصد أعداد األنواع المستهدفة ، مع احترام عالقة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مع األحياء البريةالرئيسية
 لقياس تسليم الخدمات؛

من خالل اهمة في حفظ األنواع البرية واستخدامها المستدام لديها إمكانية المسالشهادات.  نظم إصدار (ه)
. وبينما ترخص معظم نظم إصدار التراخيص منتجات يتم المستدامة المصدرالتأثير على خيارات المستهلكين للمنتجات 

ألحياء البرية؛ ل المراعيموائل األحياء البرية أو أعدادها )مثل الخشب ب اإلضراراستزراعها، أو حصدها أو إنتاجها بدون 
ألحياء اعلى منتجات القائمة الترخص التي  إصدار الشهاداتلألحياء البرية(، هناك أيضا أمثلة قليلة لنظم  مراعيوالكاكاو ال

كما يمكن أن تدمج  واللحوم المرخصة(. ،جلود الخنازير األمريكية البريةعلى نحو مستدام )مثل قد تم دها صي على أنالبرية 
وتعمل نظم  ضمانات تطمئن المستهلكين على أن اللحوم البرية تستوفي المعايير الصحية الجيدة. نظم إصدار الشهادات هذه

للمنتجات التي تستجيب ألخالقياتهم مرتفعة ر اسعأعلى نحو جيد في المجتمعات التي تكون مستعدة لدفع  إصدار الشهادات
مجتمع( تكاليف إصدار الشهادات التي تكون الأو  ،صياداليغطي السعر المرتفع الذي يتلقاه المنتج )هلكين. وينبغي أن كمست

 عالية في الغالب.
كينية لألحياء البرية )أو التعاون اإلقليمي( لتهيئة الظروف التمالناجحة المستدامة المجتمعية اإلدارة  عناصروتتضمن  -22

 :ما يلييعات الوطنية، لإلدارة المجتمعية المحلية، ووفقا للتشر 

تتمتع المجتمعات بالتماسك االجتماعي )أي أنها تثق في بعضها البعض وتشعر بالقرابة مع المجتمعات  )أ(
 التخاذ إجراءات جماعية لمعالجة المشاكل المشتركة؛بما يكفي المجاورة لها( 
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التي ألحياء البرية أجل االستخدام المستدام ل تعد المجتمعات أو تتلقى الدعم إلعداد آليات تبادل المنافع من (ب)
. ويعد الحق في المنافع عند أقل مستوى مجتمعي، وذلك بدعم من الدولة لضمان أن لديها مطالبات تقليدية ومشروعة عليها

 ؛المجتمعات تكسب حصة عادلة من المنافع من استخدام األحياء البرية
ألحياء البرية واالستفادة منها تعرف بوضوح ويتم االعتراف بها األراضي والحقوق في إدارة االحقوق في  (ج)

الحقوق )المستخدمين غير  حائزي وحمايتها بواسطة الدولة. ويتم تحديد حائزي الحقوق واالعتراف الرسمي بهم لمنع غير 
 الشرعيين( من إساءة استخدام موارد األحياء البرية؛

 معية يتم تحديدها وترسيمها بموجب القانون العرفي؛الحقوق المجت حائزي المشروعة ل األقاليم (د)
في استخدام األحياء البرية،  ماالستفادة من حقوقهبصراحة ن و المحلي والصيادون ات المحلية تهتم المجتمع )ه(

 ولدىعلى استدامتها وحفظ الموائل.  معلى أن يتم مساءلتهأيضا المسؤولية  يتولون  مولكنهبما في ذلك الحقوق العرفية، 
 المجتمع أو المجموعة؛ داخل اتوالممارس اتلتسوية اختالفات السياس ومعترف بها رسميا واضحةإجراءات جتمعات الم

تنشأ األطر التنظيمية الواضحة للسماح باالستخدام المستدام لألحياء البرية من جانب أعضاء توجد أو  (و)
ات على أعضاء المجموعة أو عقوبات لتحديد وإنفاذ الالمجتمعات المحلية، أو أعضاء المجموعات، بما في ذلك إجراء

 المجتمعات بأكملها إذا كان ذلك ضروريا؛
ي يتم مواءمة هيكل وقدرات وميزانيات المؤسسات الحكومية التي تتولى المسؤولية عن األحياء البرية لك (ز)

 تيسير أنشطة االستخدام المستدام؛تلعب دورا رئيسيا في تصميم و 
عات وطنية واضحة للصيد، واإلنفاذ الفعال لتلك التشريعات، الذي يمنع الجهات الفاعلة من خارج هناك تشري (ح)

 ؛ومن فاعليتها كل سلطة إدارةلالسلطة الشرعية  ضالمجتمع من تقوي
وتنمية القدرات وتعزيز ُنظم إمكانية اقتفاء األثر تم تبسيط اإلجراءات اإلدارية، وإتاحتها باللغات المحلية،  (ط)

 القيادية المحلية؛
وتمتثل الستخدام معين داخل المناطق المحمية وحولها  19،بوضوح المجتمعي الصيدتم تحديد مناطق  (ي)

 ؛لألراضي، وتحترم خطط اإلدارة وبارامترات الحفظ للمناطق المحمية
اإلدارة المحلية المسؤولية عن كل منطقة من مناطق استخدام األراضي. وإذا لم تنقل الدولة  ةتولي سلطت (ك)

لمناطق المحمية، واألنواع أو األمن الغذائي عن االسيطرة الكاملة إلى السلطة المحلية )أي إذا أبقت الدولة على المسؤولية 
وعواقب اإلدارة السيئة. وفي الحاالت التي تنشأ فيها الجيدة ية وضع معايير واضحة لتقييم اإلدارة المحل ينبغي إذنالمحلي(، 

أيضا تحديد أطر واضحة لإلدارة المالية، بما في  ينبغيضرائب أو أشكال أخرى من اإليرادات من منطقة استخدام األراضي، 
 ات لسوء التصرف؛عقوبذلك ال

رف لتطوير خطط إدارة مستدامة لألحياء سلطات اإلدارة المحلية بمهارات ومعامسؤولو الحكومة و تمتع ي (ل)
 التقليدي والمألوف؛ مالبرية. وينبغي أن تشمل هذه المعارف االستخدام المستدا

التي ال تتحمله. ومن بين األنواع التي يمكن صيدها على نحو األنواع و  دصييد األنواع التي تتحمل الحديتم ت م()
حصص الحد األدنى من حصص الصيد )واألنواع مثل اآلفات التي تحتاج إلى من قصى الحد األمستدام، تحتاج األنواع إلى 

الحد صيد( ينبغي التمييز بينها وبين األنواع التي ال يعتبر إصدار حصص لها ضروريا. وبالنسبة لألنواع التي تتطلب ال
 ها على أساس منتظم؛تعديلو  ستدامة لالنطالقاالحساب معدالت لصيد، ينبغي احصص  األقصى من

                                                           
)أ( المناطق الذي يحرم فيها الصيد للسماح بإنعاش األعداد وحماية الموائل غير المضطربة ينبغي ترسيم مناطق استخدام األراضي:  19

لألنواع ذات الحساسية الشديدة للتدخالت البشرية؛ )ب( المناطق التي يسمح فيها ببعض الصيد من خالل تراخيص، وتصاريح وخالفه؛ 
 نواع المحمية.)ج( المناطق التي يقيد فيها الصيد بدرجة أقل، باستثناء األ
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ها( االتجاهات في تكات ومع مشار توضع نظم لتحديد الحصص المستدامة، ورصد )من جانب المجتمع (ن)
مع االنطالق، بجانب المسؤولية  مواءمة، وتحدد بوضوح في تقييمات الحصص القواعد للاألنواع المستهدفة من األحياء البرية

 ؛ات لسوء السلوكعقوبعن اإلنفاذ وال
اإلجرائية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، مثل الحصول على المعلومات،  ينبغي ضمان الحقوق  )س(

 والمشاركة في صنع القرار والوصول إلى العدالة.
إضفاء الطابع القانوني وفرض الضرائب على مبيعات بعض أنواع األحياء البرية في تمكين  ويمكن أن يساعد -23

د ال يكون ذلك ممكنا للبلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية والقدرات، وإلى نظام المجتمعات من االستفادة من األحياء البرية. وق
أيضا عدالة فعال يلتزم بمبدأ الحقوق المتساوية بموجب القانون والتطبيق المتساوي للقانون. وفي هذا الصدد، يمكن أن تقدم 

المزيد من الدعم لبناء  (ICCWC) الحيوانات والنباتات البريةاالتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد المنظمات ذات الصلة في 
 القدرات الوطنية في مجال إنفاذ القانون، والقضاة، والمقاضاة والتشريعات لمنع الصيد غير المشروع.

لكي يتكيف مع وضعيتها الحالية والحقائق الوطنية. اإلطار التنظيمي الحالي للصيد  نبغي تحديثوفي بلدان كثيرة، ي -24
تتميز القوانين المتعلقة باألحياء البرية بأنها صعبة التطبيق واإلنفاذ، ومن غير المرجح أن تنجح في تقليل الضغط على صيد و 

على تكاليف  التي مضى عليها الزمن وعالوة على ذلك، ينطوي االمتثال لهذه القواعداألنواع الرئيسية وحفظ النظم اإليكولوجية. 
 ب األصلية والمجتمعات المحلية تحملها في غياب التدابير التعويضية.مرتفعة، وال تستطيع الشعو 

وثمة حاجة لتعزيز قدرات العديد من البلدان فيما يخص القدرات والمؤهالت ذات الصلة بالموظفين من أجل إنفاذ  -25
ستيالء غير القانوني على الحقوق وقد نتج عن عدم إنفاذ القوانين الوطنية االوإنصاف. بفعالية القوانين المتعلقة باألحياء البرية 

يفتقرون إلى الحقوق  نالتقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على األحياء البرية من جانب الصيادين من الخارج الذي
المشروعة للصيد على األراضي التقليدية للمجتمعات. وعندما تستفيد الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من الصيد، 

هالك األحياء البرية والتجارة بها من أراضيها، فهي ترى أن الصيد غير المشروع ما هو إال سرقة منها وهي مدفوعة بدرجة واست
 عالية إلى وقف االستخدام غير القانوني أو غير المشروع لألحياء البرية لديها.

ر فاعلية عندما تعمل المجتمعات وهناك أدلة كثيرة على أن تنظيم الصيد، وإنفاذ القانون ومنع الجريمة هي أكث -26
والسلطات معا على المدى الطويل. ومن االستراتيجيات الفعالة المجربة والمثبتة تلك االستراتيجيات التي تتطلب مشاركة طويلة 

لية األجل لكال الطرفين، وتنظم الصيد مع أيضا احترام وحماية الحقوق التقليدية المشروعة للشعوب األصلية والمجتمعات المح
الريفية التي تعيش مع األحياء البرية، مع الدفاع عن األصول المجتمعية، وتمكين المجتمعات المحلية من اإلدارة المستدامة 
لألحياء البرية واالستفادة من استخدامها وحفظها. ويمكن أن تكون المجتمعات بمثابة "أعين إنفاذ القانون وآذانه" مع تقديم 

 ،، التي تضمن عدم الكشف عن هوية المخبرينل الشرطة، وخدمات المنتزه الوطنيطات االعتقال، مثاالستخبارات الفعالة لسل
جراءات لتدريب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على المزيد من اإلمما يقلل من مخاطر االنتقام. ويمكن أيضا اتخاذ 

 .األمن ومسؤولي المنتزهات الوطنيةأدوار إنفاذ أداء 

 تحسين استدامة عرض اللحوم البرية عند المنبع:و لتحقيق اإلدارة المستدامة  لمقترحةالخطوات ا -27
تشجع بقوة الدول التي يشاع فيها استخدام اللحوم البرية  20:استعراض السياسات واألطر القانونية القائمة )أ(

بما في ذلك إدارة أنواع على استعراض السياسات واألطر القانونية القائمة المتعلقة بحفظ األحياء البرية واستخدامها المستدام، 
 :إدراج ما يلي على، وفقا للظروف الوطنية والتشريع الوطني الساري  اللحوم البرية

قوانين األحياء البرية لتركز على االستدامة، والتأكد من أنها مناسبة للغرض ويمكن تطبيقها يد ترش (1)
 ، ومع االعتبار الواجب لشواغل كل من األمن الغذائي والحفظ؛وإنفاذها على نحو سليم

                                                           
، في هذا الصددمفيدة  ألفضل الممارسات الصادرة عن لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 20المبادئ التوجيهية رقم قد تكون  20

https://www.iccaconsortium.org/index.php/2015/08/08/governance-for-the-conservation-of-nature/. 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/2013/12/31/iucn-best-practice-protected-area-guidelines-no-20/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2015/08/08/governance-for-the-conservation-of-nature/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2015/08/08/governance-for-the-conservation-of-nature/
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وتمشيا مع خطة العمل المتعلقة  ،حسب االقتضاء ،نقل حقوق األحياء البرية إلى السكان المحليين (2)
األشكال المناسبة لحيازة األراضي، بما باالستخدام المألوف المستدام في إطار االتفاقية، مع تعزيز 

ضد  مإدارة الموارد على نحو مستدام وممارسة إنفاذهعلى  مهز الملكية من أجل زيادة حواففي ذلك 
الجهات الفاعلة الخارجية. وبذلك، ينبغي دعم المجتمعات من جانب وكالة وطنية مختصة 

 21؛في الوقت المناسبسلطة العتقال ومقاضاة من يخرق القانون ال لديهاوموثوقة 
تتحمل الصيد واألنواع التي ال تتحمل أنواع األحياء البرية التي  بين إعداد مبادئ توجيهية تميز (3)

وينبغي  ن أجل إعالم االستخدام والتجارة باألنواع التي يمكن صيدها على نحو مستدام.الصيد، م
)مثل أن تميز القوانين التي تنظم الصيد والتجارة بين أنواع األحياء البرية التي تتكاثر بسرعة 

ومعظم الثدييات  أنواع الرئيسياتالقوارض والخنازير( واألنواع التي ال تتكاثر بسرعة )مثل 
إلدارة التكيفية، مع حصص أو با. وينبغي أن تستجيب التشريعات بالقدر الكافي للسماح ة(ضخمال

 ؛آليات تنظيمية أخرى تعترف بتحمل األنواع للصيد
ية والمطلوبة، واستدامة النظام لاحفي حالة النظر في نظام ضريبي، يجرى تحقيق كامل للقدرات ال (4)

 كاليف(؛الضريبي )أي أن اإليرادات ستغطي الت
 :على إنفاذ القانون  اتتعزيز القدر  )ب(

مع الدولة والمجتمعات المحلية، مع تحفيز  ةإنفاذ القوانين الوطنية لألحياء البرية بالشراك (1)
المجتمعات بمنافع التنوع البيولوجي من أجل التعاون في أهداف الحفظ واالستخدام المستدام 

 ودعمها؛
ة، وإجراءات ووسائل التفتيش واالعتقال، مراقبالتحقيقات، وتعزيز التعزيز القدرات على إجراء  (2)

بجانب تدريب وتشغيل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك في النقاط المحلية 
 22؛وعند الحدود

وردع تعزيز التدابير لحماية حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في أنشطة اإلنفاذ،  (3)
 ؛ر المشروعالصيد غي

التجارة باألحياء البرية، والمدعين قوانين  ذتعزيز التعاون والتنسيق بين ضباط ومسؤولي إنفا (4)
، وتمكين تنفيذ القانون ذي الصلةمجال غيرهم من الموظفين المعنيين في مين والقضاة و االع

مقاضاة حاالت الصيد غير المشروع للحوم البرية واالتجار بها  منالمدعين العامين والقضاة 
 وإصدار أحكام بحق مرتكبيها؛

تعزيز قدرة موظفي اإلدارات المالية والقانونية والقضائية بشأن القوانين والسياسات البيئية بغية  (5)
 زيادة وعيهم وتهم في التصدي للجرائم الممارسة على األحياء البرية؛

 بشأنالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  ذلك لمواطنين، بما فيمالت زيادة التوعية لتعزيز ح (6)
 الوطنية والمحلية؛ التشريعات والقواعد

                                                           
ن "األقاليم والمناطق التي تحفظها الشعوب األصلية والمجتمعات" )تعرف أيضا هناك مقررات صادرة عن اتفاقية التنوع البيولوجي بشأ 21

باسم األقاليم والمناطق التي تقوم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بحفظها(. انظر 
en/-en/conservation-ccaconsortium.org/index.php/internationalhttps://www.i 

)ي( وما يتصل بها من 8التزامات األطراف نحو مجتمعات السكان األصليين والمحليين وفقا للمادة بيذكر : "22، الفقرة 7/28المقرر  22
كاملة وفعالة من تلك المجتمعات وباحترام كامل لحقوقها دارة ورصد المناطق المحمية ينبغي أن يتم بمشاركة إنشاء و إأحكام، ويالحظ أن 

 ".بما يتمشى والقانون الوطني وااللتزامات الدولية الواجبة التطبيق

https://www.iccaconsortium.org/index.php/international-en/conservation-en/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/international-en/conservation-en/
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بما د المستدام لألحياء البرية، صيوتعزيز العمليات التشاركية في صياغة وتنفيذ اإلدارة المستدامة وال تطوير )ج(
 والقطاع الخاصوالمنظمات غير الحكومية مع مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، في ذلك أنواع اللحوم البرية، 

 :والجهات المعنية األخرى من أصحاب المصلحة
ة. لموارد المحلية لألحياء البريلمستدامة لدارة ااإلعند االقتضاء، ينبغي أن تشترك المجتمعات في  (1)

الشعوب األصلية المناطق التي تحفظها األقاليم و ب ويمكن تحقيق ذلك من خالل االعتراف
، بما فيها مناطق باستخدام طائفة من نماذج اإلدارةو  ،ودعمها (ICCAs) المجتمعات المحليةو 

الصيد المجتمعية، والمحميات المجتمعية، ونظم المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية ونظم 
 ؛راعية للتنوع البيولوجيكذلك نماذج اإلدارة المو ، إصدار الشهادات

يا من خطط أساستكون إدارة األحياء البرية، بما في ذلك إدارة أنواع اللحوم البرية، جزءا  ينبغي أن (2)
ية )النفط، والغاز، والمعادن، واألخشاب، االستخراجصناعات لاإلدارة أو خطط األعمال بالنسبة ل

في إطار ظروف مناسبة، و  .ية وشبه المدارية( التي تعمل في النظم اإليكولوجية المدار غير ذلكو 
الصناعات االستخراجية على بدائل و  البنيات التحتية ينبغي أن تنص العقود بين الحكومة وشركات

حيث يفوق الطلب أو يتوقع أن  للغذاء بخالف اللحوم البرية للموظفين العاملين في هذه االمتيازات
 ؛يفوق المنتوج المستدام

 المبادئ التوجيهيةلتنوع البيولوجي والمعايير داخل لالحالية ضمانات لوتطبيق اينبغي تحديد  (3)
وينبغي  وتوسيع نطاقها عند الضرورة، وتطبيقها ورصدها.االستخراجية،  اتوسياسات الصناع
الشركات بصدد هذه الضمانات فيها تدابير التعويضات في الحاالت التي تفشل و تطبيق العقوبات 

 ؛والمعايير
 23تالغابا نظم إصدار شهاداتالبرية في  ات اإلدارة المستدامة للحومزيادة دمج اعتبار مكن ي (4)

وعمليات المؤشرات لإلدارة المستدامة للغابات من أجل التخفيف من آثار األنشطة  والمعايير
وسبل البديلة للغذاء المستدامة و أحكام للمصادر البشرية على األحياء البرية عن طريق إدراج 

 منع صيد، و ونظم اإلدارة التي تدعم الصيد المشروع والمستدامبناء القدرات لو  عند الضرورة، العيش،
 .وتنظيمه األنواع المحمية

 األخرى: ةاالستبدال والتدابير التخفيفي )د( 
 ستفادة من األحياءاالأمرا ضروريا عندما ال يمكن  ااقتصاديثقافيا ومجدية لدخل مقبولة لألغذية وايعد تطوير مصادر بديلة 

والدخل البديلة يجب أن  األغذيةالحالية أو المستقبلية. غير أن مصادر  سب العيشالبرية وحدها على نحو مستدام لدعم احتياجات 
المحلية، وينبغي تطويرها وتنفيذها مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية أو دعم مشاريع  والتفضيالتالحقائق والثقافات تراعي 
انسال الحيوانات الحبيسة، وما إلى ذلك( دورا في و الدخل المجتمعية. ويمكن أن تؤدي التدابير التخفيفية )الزراعة، وتربية الماشية، إدرار 
 .البرية من األحياءموارد الحفظ 
 قرى و/أو غير قانوني في المدن وال على اللحوم البرية المدارة على نحو غير مستدام الطلب قليلت -باء 

عداد السكان، والتحضر، والنجاح المتزايد أ تزايد الطلب العالمي على البروتين الحيواني نتيجة للنمو المطرد في ي -28
للجهود المبذولة على الصعيد العالمي للتخفيف من وطأة الفقر. ويدفع ذلك زيادة درامية في الطلب على األحياء البرية 

وم البرية، مثله مثل على اللح يتسارع هذا الطلب عبر العقود القادمة. ويتأثر الطلبيتوقع أن )األرضية والمائية على السواء(، و 
 األفضلية لدىمثل  ،يةالسعر  غيرالسلع االستهالكية األخرى، بالسعر، وثروة المستهلك، والثقافة، وتوافر البدائل والعوامل 

 لسعلة.ثمن ايدفع الذي سمستهلكين، ومن ال

                                                           
 .(FSC)ومجلس رعاية الغابات  (PEFC)برنامج اعتماد الشهادات الحرجية مثل  23
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استهالكهم  إلى تقليلن و المستهلك يميل ،حين يزداد سعر اللحوم البرية بالنسبة للبدائلوعند معظم مستويات الدخل،  -29
األسر الثرية إلى استهالك المزيد عند  قد تدفع ،استهالك اللحوم البرية للمستهلكين هيبة معينةيمنح  ولكن عندماللحوم البرية. 

حوم البرية إلى االرتفاع، ويحتاج سعر البدائل المتاحة إلى ارتفاع األسعار. وهناك معلومات محدودة عن كم يحتاج سعر الل
فيما يخص  وهذه المعلومات تعد حيوية عند تصميم استراتيجيات تقليل الطلبالهبوط، قبل أن ينخفض الطلب كثيرا على اللحوم البرية. 

 .أنزاع اللحوم البرية التي تدار بطريقة غير مستدامة

ض الضريبة على مبيعات واستهالك ، أو بفر البرية األحياءقوانين  إنفاذبزيادة اللحوم البرية  24رويمكن زيادة أسعا -30
ومن شأن زيادة  .تستهلك ألغراض الهيبةينجح ذلك إذا كانت اللحوم البرية ال ذكرنا أعاله، فقد غير أنه كما البرية.  األحياء

يعتبر ارتفاع السعر والوضع االجتماعي الذي يمنحه دافعا األسعار أن تزيد الطلب في بعض أسواق المواد الفاخرة حيث 
 لالستهالك، ويمكن أن يؤدي إلى إدخال اللحوم المهربة وإقحامها في األسواق المشروعة.

ولضمان أن أعداد األحياء البرية يتم حفظها مع التأكد من أن المستهلكين يستمرون في الحصول على موارد الغذاء،  -31
اللحوم البرية بكميات كافية. ويمكن أن تعمل لحوم الثروة بدائل تطوير وإنتاج إلى حاالت كثيرة  ستكون هناك حاجة، في

الحيوانية واألسماك كبدائل للحوم البرية. غير أنه في الحاالت التي تعتبر اللحوم البرية جزء مهما من غذاء المجتمعات الريفية، 
المصاحبة على التغير في استخدام يل إلنتاج الثروة الحيوانية مع آثارها كون أفضل بدتمتها، قد استداويمكن تنظيمها لضمان 

لن تكون لها أثار سلبية  واألسماكوإضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء التقييمات لضمان أن أي زيادة في إنتاج المواشي  .األراضي
 على التنوع البيولوجي والبيئة ويتم القيام بها بطريقة مستدامة.

عتمد على السياق، مثل االختيار من بين برية، بالمقارنة إلى البدائل، سيالنسبي لإلدارة المستدامة للحوم الوالنجاح  -32
، بينما في أمريكا الجنوبية، امناسب وفي أفريقيا الوسطى، يمكن لتربية الدواجن في الفناء الخارجي للمنازل أن توفر بديالالبدائل. 

مهما من الغذاء، وقد يكون اإلنتاج المستدام لألسماك أكثر مالءمة. ويختلف الوضع في النظم مكونا  العذبةتعتبر أسماك المياه 
أو أراضي الرعي )مثل شرق أفريقيا وجنوبها(، حيث تتبادل األحياء البرية والثروة الحيوانية المدجنة  االسافاناإليكولوجية في 

 نفس المراعي آلالف السنين.

تاج بدائل للحوم البرية لغرض الغذاء وتوليد الدخل قد كانت جزءا عاما من مشروعات إلنالمحاوالت السابقة وكانت  -33
قدم بدائل ذات نطاق الزم لتلبية ت غير أن هذه المشاريع لم صغيرة الحجم "لسبل العيش البديلة" بالنسبة للمجتمعات الريفية.

ل التي تؤثر في نجاح أو فشل مثل هذه المشاريع أن ومن شأن تحديد العوام ية.حضر سيما في المناطق ال ، الالمتزايد الطلب
25.بتقييم سليم لمشروعات سبل العيش البديلة، وإعداد مبادئ توجيهية ألفضل الممارساتيسمح 

 

من أجل االستجابة إلى التأثير على اختيارات وقرارات المستهلكين،  وتهدف المداخالت بشأن التغير في السلوك -34
وعلى المدى الطويل، يمكن أن تهدف المداخالت إلى تقليل االستهالك العام للحوم لتأييد البدائل . للحومبدائل  السريعة لتوافر

ية، تليفزيونال مسلسالتوتحاول حمالت وسائل اإلعالم، التي غالبا ما تبث في حكايات اإلذاعة أو الالقائمة على النباتات. 
وتتيح معلومات لتشجيع المستهلكين على تغيير استهالكهم من اللحوم  ،من القرى إلى المدن أكبر جمهورتحاول أن تصل إلى 

 . ومع تحول أفضليات شباب المدن بعيدا عن اللحوم البريةتوافرها، وتعزيز منتجات اللحوم البرية المرخصة عند إلى البدائل
 ، يمكن لحمالت اإلعالم أن تساعد في تحقيق هذا التغير.بالفعل

ستخراجية )قطع الصناعات امن الات الحضرية البعيدة التي تنشأ وطنمو بسرعة أو المستالمدن الريفية التي تنو  -35
والنفط( هي نقطة دخول حرجة إلدارة تجارة اللحوم البرية. والكثير من المقيمين ما زالوا يأكلون اللحوم البرية  ،، والتعدينشجاراأل

للبروتينات من مصادر الحيوانات األخرى، ولكنها ال تعتمد للغاية ، والتوافر المحدود هذه المواردبشكل منتظم بسبب قربهم من 

                                                           
 غير متاح بشأنها سعر سوقي(. قد يكون السعر الفعلي أو سعر الظل )أي السعر المقدر لسلعة أو خدمة ما 24
سيتطلب ذلك تحسينات كبيرة في رصد المشروع واإلبالغ. وينبغي أن يكون إعداد وتطبيق األطر المناسبة للرصد والتقييم شرطا من  25

 شروط تمويل المشاريع عن طريق الجهات المانحة أو من الحكومة.
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البرية داخل أقاليمهم  حياءكثيرا عليها لمعيشتهم. وبالنسبة للقرى الريفية التي لها مطالب مشروعة إلدارة االستخدام المستدام لأل
الحقوق في تأمين السلطة والحصول على  حائزي مساعدة هو ، واالستفادة منه، فإن حال رئيسيا للصيد الجاري المفتوح التقليدية

الطبيعية  وارد. وأنشطة استخراج الم"ألف"الفرعي لمراقبة وإدارة مستوى الصيد في أراضيهم، وذلك كما ناقشنا في القسم  اتالقدر 
توفر الشركات أن  : ينبغيير إمدادات األغذية في المنطقةيغي يمكن أن يزيد ضغوط الصيد أو ذها قدوم العمال الصاحبقد ي

من جانب  هاو/أو استهالك بطريقة مستدامة األحياء البرية صيد بشأن لوائحال وإنفاذمصدرا بروتينيا يعتمد عليه وتحديد 
 العاملين.

فإن المراكز الحضرية الكبيرة تمثل نسبة مهمة ومتزايدة من  ،ومع تزايد السكان السريع وامتداد المناطق الحضرية -36
حوم البرية في بعض البلدان. وتزايد وفرة البدائل المستدامة الرخيصة من خالل اإلنتاج المحلي واالستيراد االستهالك الشامل لل

ويات الجملة والتجزئة البرية عند مست حياءالستخدام األ صحيحذ إنفاأن يرتبط ب نبغيغير أن هذا ي .هو أمر ممكن ويعد أولوية
 .واالستهالك

 اللحوم البرية غير المشروعة و/أو اإلدارة المستدامة في المدن والقري:لتقليل الطلب على  الخطوات المقترحة -37
مع  ،بشأن األحياء البرية التي تدار بطريقة غير مستدامة إعداد استراتيجيات تقليل الطلبعند اللزوم،  )أ(
 :ع الوطني الساري ، وفقا للظروف الوطنية والتشريشاملنهج  خدام، باستالقرى والمدنالتركيز على 

أن  نبغيالطلب على اللحوم البرية ليس قضية بيئية منعزلة، ولذلك فإن استراتيجيات تقليل الطلب ي (1)
 ،والزراعة ،واألغذية ،مع إشراك وزارات الحكومة المسؤولة عن الصحة ،شاملتعد على أساس 

، وكذلك الوزارات المسؤولة عن ليموالتع ،يةتحتوالبنية ال والتنمية، واالقتصاد، والمالية، ،واألعمال
، والخبراء المعنيين في مجاالت تغير سلوك المستهلك، بما في ذلك طرق التسويق البيئة

االجتماعي وعلم االقتصاد السلوكي، وباالقتران مع القطاع الخاص والخبراء في مجاالت التي 
 ؛تتجاوز نطاق حفظ التنوع البيولوجي

استراتيجيات فعالة للتقليل من الطلب المشاركة الفعالة للخبراء المعنيين في يحب أن يشمل وضع  (2)
المجاالت المتصلة بتغير سلوك المستهلك، بما في ذلك طرق التسويق االجتماعي وعلم االقتصاد 

 السلوكي؛
رى، أن تركز أساسا على المستهلكين في مدن األقاليم والمدن الكب نبغيستراتيجيات تقليل الطلب يا (3)

حيث انخفاض استهالك اللحوم البرية يمكن أن يتحقق بدون التأثير على أساليب المعيشة أو على 
البرية، فإن خليطا من  حياءاألراضي. وبالنسبة لمدن األقاليم القريبة من مصادر األفي حقوق ال

ينبغي أن  إضفاء الطابع الرسمي لسالسل القيمة القصيرة األجل استنادا إلى صيد األنواع القوية
البدائل المنتجة محليا.  تطويرو  رضة للخطر،معصارم السيما لألنواع المحمية/ال إنفاذيرتبط ب

البرية، فإن االستهالك يمثل قضية اختيار  حياءعن مصادر األ التي تبعدوبالنسبة للمدن الكبرى، 
لمستهدف ي ربما كان من األفضل حلها من خالل التسويق االجتماعي اتلدى المستهلكين ال

 لتشجيع تغيير السلوك؛
ينبغي أن تسترشد استراتيجيات تقليل الطلب ببحوث تركز على تحديد الدوافع البيئية واالقتصادية  (4)

والثقافية، واالتجاهات والدوافع التي تؤثر في استهالك اللحوم البرية، من أجل وضع استراتيجيات 
 تتناول أيضا هذه الدوافع المهمة.

 :المنتجة والمصادة بطريقة مستدامة، حسب االقتضاء رة البدائلزيادة وف )ب(
لتشجيع إنشاء شركات خاصة ذات االكتفاء الذاتي  وتوفير حوافز بيئة تمكينية تهيئةينبغي  (1)

المنتجة والمصادة بطريقة  كات الخاصة والعامة لتوفير البدائل، مثل الدواجن واألسماكراوالش
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ات حضرية تكون كبيرة بشكل كاف وطنالمحلية األخرى، في مست والثروة الحيوانية مستدامة
ويجب إجراء تقييمات لضمان أال تكون ألي  )ويكون لديها قاعدة استهالك كبيرة بدرجة كبيرة(؛

زيادة في إنتاج الثروة الحيوانية واألسماك آثار سلبية على التنوع البيولوجي والبيئة، وأن اإلنتاج 
 مستدام؛

االستخراجية التي تستقبل عمالها في أماكن والصناعات  المتصلة بالبنيات التحتية الصناعات (2)
يمتثلون للوائح المعمول  زم بضمان أن العاملين فيهاتأن تل نبغيالبرية ي حياءقريبة من مصادر األ

 لديهم مصادر بروتينيكون  وأن بها فميا يخص صيد أنواع اللحوم البرية وحسب االقتضاء،
من بروتين من الثروة الحيوانية أو تكلفة ومنتجة وجرى صيدها من مصادر مستدامة ميسورة ال

 ؛ومستدامة منتجة محلياويفضل أن تكون  محاصيل النظام المستدام
 والطلب عليها:المنتجة على نحو غير مستدام تقليل توافر اللحوم البرية  )ج(

، بما في ذلك االستهالك والبدائل ذات الصلة(مستهدفة )المستندة إلى فهم لدوافع إعالمية حمالت  (1)
في القرى والمدن الحضرية ينبغي أن تستخدم إلعالم  استخدام وسائل التواصل االجتماعي،

البرية، حفظ األحياء  المواطنين حول القضايا المتصلة باستهالك اللحوم البرية، بما في ذلك
المتاحة، و  نتجة والمصادة بطريقة مستدامةالم البرية والبدائل حياءالصحة، وقوانين األ وقضايا

إلى فهم صحيح  استناداوذلك بهدف تغيير سلوك المستهلك. وينبغي تصميم الحمالت 
 للمستهلكين، والدوافع والبدائل في المناطق المقرر استهدافها؛

ناسبة ومفهومة )والتي تكون مومبيعاتها اللحوم البرية ب التجارةالبرية التي تحكم  حياءإن قوانين األ (2)
تشجع التجارة القانونية  لكي ،المدنقرى و األقاليم والفي  هاقيتطبإعدادها و ( ينبغي نفاذوقابلة لإل

ين وتزيد من أسعار اللحوم البرية يشرعلتجار غير الل تثبيطاتوفر و  والمستدامة والقابلة لالقتفاء
وينبغي إجراء تقييمات مسبقة من أجل تحديد ما إذا كانت الزيادة في األسعار ستزيد  الحضرية.

 الطلب في بعض أسواق المواد الفاخرة و/أو تؤدي إلى زيادة االتجار غير المشروع.
تعزيز االستهالك المسؤول للحوم البرية المعتمدة من مصادر مستدامة، ألن شهادة المصدر يمكن أن تسهم  )د( 

فظ األنواع البرية واستخدامها المستدام من خالل التأثير على خيارات المستهلك الختيار منتجات ذات مصدر مستدام. في ح
وينبغي وضع نظم إصدار الشهادات للتأكيد على أن منتجات اللحوم البرية تم صيدها بطريقة مستدامة، وكذلك تستوفي المعايير 

حاصلة على شهادة أن تسلط الضوء على بعض المنافع مثل االستدامة وسبل عيش الصحية الجيدة. ويمكن لهذه المنتجات ال
 المجتمعات المحلية وأثر حفظ التنوع البيولوجي والمسائل الصحية.

 بريةحوم اللومستدام ل ومنظم لقطاع مراقب المواتيةتهيئة الظروف  -جيم 

البرية من خالل نوعين رئيسيين من المؤسسات: االتفاقيات الدولية  اللحومتناقش قضايا  ،على المستوى الدولي -38
، واتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة (CBD)ية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي اقاتف)والبرامج 

والمنبر الحكومي الدولي  ،((CMS)الفطرية ، واتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات (CITES)باالنقراض 
التي  ذات الصلةوغيرها من المنظمات  (IPBESللعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )

ة طللشر  المنظمة الدوليةو  (CPW)الشراكة التعاونية بشأن إدارة األحياء البرية تساعد على دعم أو تنفيذ قرارات االتفاقيات )
 األمم المتحدة للجريمة والمخدرات، واالتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحيوانات والنباتات البرية ومكتب (اإلنتربولالجنائية )

(ICCWC)  شبكة رصد االتجار بالحيوانات والنباتات البريةو (TRAFFIC)،  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية و
(UNCTAD) هيئات (، و األغذية والزراعة )الفاو(، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة

( والجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،االتحاد األوروبي، واالتحاد األفريقيالتعاون اإلقليمي أو هيئات التكامل االقتصادي )
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، ضمن (COMIFAC) لجنة غابات أفريقيا الوسطىو  ،االتحاد األوروبي)صلة ذات الوغيرها من المؤسسات متعددة األطراف 
  (.مؤسسات أخرى 

البرية تمثل شاغال رئيسيا، وفي أغلب  حياءاألب ةغير المشروع تجارةالالبرية، فإن مسألة  حياءوبين قضايا األ -39
تجارة الللعمل بشأن  كمنتج فرعيقضايا اللحوم البرية ال يلتفت إليها أو تعامل و  اإلدارة المستدامة لألحياء البرية األحيان، فإن

من خالل عمل بشأن االستخدام غير المستدام للحوم البرية تنظر صراحة و ت 26تالبرية. وبعض االتفاقيا حياءاألب غير المشروعة
 م.البرية واستخدامها المستدا حياءبيئة مؤاتية لحفظ األ على تهيئةمحاولة ال

اإلجراءات التخفيفية الخاصة غير المرتبطة التي تهدف إلى  تنتقل فيما يتجاوزويجب إلدارة قطاع اللحوم البرية أن  -40
والتربية المراقبة لألنواع البرية، والبروتينات البديلة صغيرة الحجم أو  ،البرية )مثل حظر الصيد حياءاأل صيدتخفيف آثار 

على مدى سالسل قيمة اللحوم البرية، مع التركيز على الحفظ واالستخدام  شامل نهج وينبغي تطوير(. لسبل العيشخيارات 
 .المراكز الحضريةفي الطلب  قليل)المناطق الريفية( وتعند المنبع لموارد لالمستدام 

)وال سيما فيما يتعلق بالسياسات الوطنية واألطر القانونية الوطنية  وسوف يتطلب ذلك بيئة تمكينية مناسبة وشاملة -41
، وهذه ليست موجودة حاليا في معظم البلدان النامية. وإنشاء بخصوص صيد األحياء البرية، والتجارة باللحوم البرية ومبيعاتها(

لحوم البرية األكثر مراقبة واألكثر استدامة. التقدم نحو قطاع الأو إحراز هذه البيئة التمكينية يصبح الشرط الضروري لتحقيق 
خالت التي تستهدف اإلدارة ادمة منسق ومركز على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني، وذلك لدعم الإدار ويلزم توفير إطار 

 خفض كبير للطلب. و/أو در وااألفضل للم

ها للتفكير من خاللها وخطط عمل وتدخالت وقد يتطلب تعقد مثل هذا اإلطار وضع نظرية للتغير يمكن استخدام -42
تتناول المشاكل المجتمعية الخاصة أو المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وتحدد نظرية التغير الخطوات المنطقية الالزمة للتدخل 

 معية وعلى حفظ الطبيعة بوجه عام.والمؤدية إلى نتائج منشودة وفي نهاية المطاف ما لها من آثار مجت
ارة الحالية في اللحوم البرية غير قانونية، ويمكن أن يعيق ذلك العمليات السياساتية ويحول دون إجراء غالبية التج -43

تقييم سليم لمتطلبات اإلدارة. وهناك حاجة ملحة إلدراج قطاع اللحوم البرية بشكل رسمي داخل الُنظم الوطنية للحساب المنهجي 
 .للثروة وتقديرات الناتج اإلجمالي المحلي

 الظروف التمكينية لقطاع لحوم برية مشروع ومستدام ومنظم:’ لتهي الخطوات المقترحة -44
 :زيادة التعاون الدولي )أ(

اتفاقية التنوع )وال سيما ذات الصلة:  والمنظمات والبرامج التعاون بين االتفاقياتالمزيد من  تعزيز (1)
، (CITES)لنباتات البرية المهددة باالنقراض البيولوجي، واتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات وا

والمنبر الحكومي الدولي ، (CMS)واتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية 
ومنظمة ( IPBESللعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )

ألغذية والزراعة اومنظمة ، (OIE)حة الحيوان ، والمنظمة العالمية لص(WHO)الصحة العالمية 
واالتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحيوانات والنباتات البرية  ،()الفاو(لألمم المتحدة 

(ICCWC)  لتوصيات الصادرة عن فريق االتصال المعني بلحوم الطرائد في اتفاقية الترويج لمع
 27؛التنوع البيولوجي

يعالج الصيد غير المشروع واالتجار غير المشروع في األحياء البرية  هناك حاجة لنهج متكامل (2)
إلى جانب المسائل ذات األهمية المتعلقة باألمن الغذائي وسبل العيش واالستخدام المستدام 

                                                           
، (CITES)التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض ة على سبيل المثال، اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقي 26

 .(CMS)واتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية 
 الصادر عن اتفاقية التنوع البيولوجي. 11/25والمقرر  ،CITES (Conf. 13.11)مؤتمر األطراف السابع عشر في اتفاقية  27

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-13-11-R17.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-25-ar.pdf
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لألحياء البرية. ولكي تكون الجهود الرامية إلى التصدي للصيد غير المشروع واالتجار غير 
فعالة ومستدامة على المدى الطويل، ينبغي تكملتها بجهود لضمان أن  المشروع في األحياء البرية

حفظ أنواع األحياء البرية وإدارتها بشكل سليم يراعي االحتياجات االجتماعية االقتصادية 
 للمجتمعات المحلية، بما في ذلك االستخدام المستدام للحوم البرية؛

حدود لبناء شراكات بين منظمات ومؤسسات البر اإلجراءات المتكاملة المحلية والوطنية وع دعم (3)
ذ نفااإلعلى قدرات البناء  :من أجل ذات صلة والجهات المعنية األخرى من أصحاب المصلحة

، وتبادل البحوث والتعليم توعيةوزيادة ال ؛للتغذية وسبل العيشوتطوير وتنفيذ بدائل  ؛والرصد
. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون هناك إجراءات بخصوص صيد اللحوم البرية والتجارة فيها

هادفة إلى إحداث تقدم في خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام، وكذلك لدعم 
وتمكين حفظ أنواع األحياء البرية العمليات الوطنية لمراجعة السياسات واألطر القانونية لدعم 

 ؛واستخدامها المستدام
 القانونية وفقا لذلك:الوطنية السياساتية و األطر  مواءمةو  ، عندما تكون مشروعة،للحوم البريةا دوراإلقرار ب )ب(

البرية على  حياء، وذلك كسلف ضروري إلنشاء إدارة األفي اللحوم البرية تجارةالعتراف بحقيقة اال (1)
 قاعدة سليمة؛

 ، كوسيلة لتقييم المواردوطنيةالحصاءات اإلالبرية القائمة في  للحومتسجيل مستويات استهالك ا (2)
وزنا مالئما في  اوإعطائهواالعتراف بالمنافع الناجمة عن استخدامها بطريقة قانونية ومستدامة 

 العامة والتخطيط؛ اتالسياس
تقييمات الموارد الوطنية والنظر فيها داخل  سبل العيشتقييم دور استهالك األحياء البرية في  (3)

استراتيجيات الحد من االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية و  ، مثلاتالرئيسية لتخطيط السياسالوثائق و 
 ؛الفقر

ي، جامعثل التعليم ال)م البرية في المناهج الدراسية ذات الصلة حياءاألاللحوم البرية/ مسائلإضافة  (4)
 .والتدريب الحكومي(

حوم البرية، مع األخذ في الحسبان احتياجات االعتراف بالدور الهام للنساء في تجهيز وبيع الل (5)
 وأولويات وقدرات النساء والرجال؛

 يلي: من أجل ماإلثراء وإرشاد السياسة والتدخالت القانونية إقليمية ووطنية للحوم البرية رصد إنشاء أطر  )ج(
الناتج المستدام اللحوم البرية، ودوافع االستهالك، وعندما يفوق الطلب تقييم لمستهلكي االضطالع ب (1)

لتصميم واستهداف  . وهذه المعلومات ضروريةلطلبمرونة احساب و البدائل المحتملة، توفير 
، بما في ذلك إعداد استراتيجيات تغير السلوك لمعالجة ممارسات استراتيجيات تقليل الطلب

 ؛االستهالك المستدام للحوم البرية، بما في ذلك استهالك البدائل المستدامة
 لغرض الحصول علىاللحوم البرية، بما في ذلك استخدام اللحوم البرية  ورديإجراء تقييم لم (2)

، واستخدام مصادر بديلة للبروتين ينداالدخل، وسمات الصيادين وأسر الصيتوليد البروتين و 
 المحلية؛ سبل العيشالصيد على  آثارو  ،والدخل

واألماكن  ةالرئيسي الجهات الفاعلةف على وصف لسلسلة سلع اللحوم البرية، للتعر  استحداث (3)
 خالت؛ادمالرئيسية على مدى سلسلة السلع وذلك الستهداف ال
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د صيتصميم إطار الرصد اإليكولوجي في مواقع رئيسية على المستوى الوطني لتقرير وتتبع آثار  (4)
 اللحوم البرية، وتأثيرات تنفيذ السياسات؛

لصحة من اللحوم البرية وبدائلها في التخطيط اإلنمائي )مثل على ا لنسبيةمخاطر االمنافع و التقييم  (5)
ومخاطر األمراض المعدية،  تغذوي بما في ذلك المحتوى ال ،(يةاالستخراج اتصناعالعمليات 

 التوريد؛ خياراتوذلك إلعالم 
وأي دالئل  ،خالت الماضية والجارية الرامية إلى زيادة استدامة استخدام اللحوم البريةادمتجميع ال (6)

على أثرها، وذلك لبناء قاعدة من الدالئل عن النجاح والفشل التي يمكن من خاللها تصميم 
 خالت على نحو أفضل في المستقبل؛ادمال

خالت المطلوبة، بما في ادمالبيانات القائمة ذات الصلة إلعداد فهم أعمق لنوع ال محافلاستخدام  (7)
لمختلف أصحاب المصلحة لإلسهام في جهود جمع  ذلك تصميمها المحتمل والفرص المتاحة

 البيانات.
 

________ 


