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لجنة الغابات
الدورة الرابعة والعشرون
روما 20 - 16 ،يوليو/تموز

2018

الغابات من أجل األمن الغذائي والتغذية:
متابعة الدورة الرابعة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي
مذكرة األمانــة
ّأوًل -معلومات أساسية
ش ّكل مؤمتر منظمة األغذية والزراعة الدويل بشأن الغابات من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف عام
-1
حمطة بارزة للتوعية باملس ا ااامهات املتعددة اله تقدمها الغابات واألش ا ااقار يف ا اابيل حتقيق األمن الغذائي والتغذية ولإلقرار
هبا .وقد أبرزت النتائج الرئيسية للمؤمتر والتوصيات الصادرة عن الدورة الثانية والعشرين للقنة الغابات يف عام  2014أمهية
تعميم السيا ات والربامج املشرتكة بني القطاعات اخلاصة بالغابات واألمن الغذائي وتنمية القدرات يف هذا اجملال.
2013

وردا على هذه التوصيات ،طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي (اللقنة) يف دورهتا احلادية واألربعني يف نة
-2
ّ
إىل فريق اخلرباء الرفيع املسااتوا املعب باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء) إجراء درا ااة عن ااحلراجة املسااتدامة من أجل
األمن الغذائي والتغذيةا.1
2014

وجرا إصا ا ا اادار تقرير 2فريق اخلرباء الرفيع املسا ا ا ااتوا ر يا يف  27يونيو/حزيران  2017وش ا ا ا ا ّكل األ ا ا ا ااا لعملية
-3
التقارب بني السا ا ا ا اايا ا ا ا ا ااات بشا ا ا ا ااأن هذا املوضا ا ا ا ااوا غذل الدورة الرابعة واألربعني للقنة األمن الغذائي العاملي يف شا ا ا ا ااهر
 1الفقرة (41د) من تقرير الدورة احلادية واألربعني للقنة ا []...طلبت إىل فريق اخلرباء إجراء درا ة عن االتنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن
الغذائي والتغذية ،مبا يف ذلك دور الثروة احليوانيةا ،على أن يعرض ذلك على اجللسة العامة للقنة عام  2016ودرا ة عن ااحلراجة املستدامة من أجل
األمن الغذائي والتغذيةا على أن يقدم إىل اجللسة العامة للقنة عام 2017ا.
2

http://www.fao.org/3/a-i7297a.pdf

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على
اإلنرتنت على العنوان التايلwww.fao.org :
MW548/A
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أكتوبر/تش ارين األول  .2017واعتمدت اللقنة يف دورهتا الرابعة واألربعني التقرير عن التقارب بني الساايا ااات والتوصاايات
اقعت على إحالتع إىل األجهزة املختص ااة بالس اايا ااات ومن ض اامنها جلنة الزراعة وجلنة
املتعلقة بالس اايا ااات الواردة فيع وش ا ّ
الغابات.
وترد اال ااتنتاجات والتوص اايات املتعلقة بالس اايا ااات اخلاص ااة بعملية التقارب بني الس اايا ااات املتعلقة با ااتدامة
-4
احلراجة من أجل األمن الغذائي والتغذية ،كما اعتمدهتا اللقنة يف دورهتا الرابعة واألربعني ،3باإلضااافة إىل توصاايات اللقنة
هبذا اخلصوص ضمن امللحق هبذه الوثيقة لكي تنظر فيها اللقنة.

ثانيًا -نقاط مطروحة للبحث
نظرا إىل أمهية احلراجة املسا ا ا ا ااتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية على و ما أشا ا ا ا ااارت إليع جلنة األمن الغذائي
-5
العاملي ،قد ترغب اللقنة يف القيام مبا يلي:


اإلقرار بأ ّن اإلدارة املسا ااتدامة للغايات ضا اارورية لتحقيق ا د  2من أهدا التنمية املسا ااتدامة بشا ااأن االقضا اااء
على اجلوا ،وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية ،وتعزيز الزراعة املستدامةا.



واملصااادقة على التوصاايات اخلاصااة بالساايا ااات الصااادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي بشااأن احلراجة املسااتدامة
من أجل األمن الغذائي والتغذية.



ودعوة البلدان إىل:
o

o

o

o


والطلب إىل منظمة األغذية والزراعة القيام مبا يلي:
o

3

تعزيز دور الغااابااات واألشا ا ا ا ا ا اقااار يف ا ا ا ا ا اابياال حتقيق األمن الغااذائي والتغااذيااة بااأبعاااده األربعااة (النفاااذ والتوافر
واال ا ااتخدام واال ا ااتقرار) من غذل مراعاة التوصا اايات ا ددة الصا ااادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي هبذا
الصدد؛
وحتسااني ع البيانات وتعزيز القدرة على توليد املعار الذزمة لتعميم دور الغابات واألشااقار يف اايا ااات
األمن الغذائي والتغذية؛
وتش ا ا ااقيع التقارب بني الس ا ا اايا ا ا ااات بني ةتلأل القطاعات املس ا ا ااتخدمة ل راض ا ا ااي (الزراعة والثروة احليوانية
واحلراجة ومصااايد األ او واملياه) يف اابيل اإلدارة املتكاملة ل راضااي اله حتقق املسااامهة األمثل للغابات من
أجل األمن الغذائي والتغذية؛
وضمان حقوق حيازة الغابات للمقتمعات ا لية والشعوب األصلية إلعمال حقها يف الغذاء الكايف.
جتميع ونش ا ا اار أفض ا ا اال املمار ا ا ااات لتحقيق التقارب بني الس ا ا اايا ا ا ااات من أجل تعميم مس ا ا ااامهات الغابات
واألشقار يف األمن الغذائي والتغذية؛

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_44/MU742_4/MU742_Rev1__CFS_2017_44_4_ar.pdf
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o

ودعم البلدان من أجل:





تتضمن أهدافا غاصة بالغايات والزراعة واألمن الغذائي والتغذية؛
وضع يا ات مشرتكة بني القطاعات ّ
وتعزيز قدرات املؤ ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ااات احلكومية واجملتمعات ا لية على إدراذ أهدا األمن الغذائي والتغذية يف
ممار ات اإلدارة املستدامة للغابات اخلاصة هبا؛
والقيام برصا ااد وجتميع البيانات واملعلومات عن ممار ا ااات اإلدارة الفعالة للغابات اله تسا اااهم يف حتسا ااني
األمن الغذائي والتغذية.

FO:COFO/2018/5.4

4

الملحق :البند الرابع من التقرير  CFS 2017/44/Reportالتقارب بين السياسات
ابعا  -الحراجة المستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية
رً
 -20أثنت اللقنة مع التقدير على تقرير فريق اخلرباء الرفيع املسااتوا بشااأن احلراجة املسااتدامة من أجل األمن الغذائي
والتغذية ،والعرض الذي ق ّدمع الساايد  ،Terence Sunderlandقائد الفريق املسااؤول عن املشااروا التابع لفريق اخلرباء الرفيع
املستوا ،عن األدلة الرئيسية ذات الصلة املتعلقة بالسيا ات الواردة يف التقرير .وعرض عادة السيد أكرم شهيب ،رئيس
جلنة الغابات يف املنظمة ،وجهات نظر حول كيفية ا ااتخدام عمل اللقنة والتوص اايات يف اال الس اايا ااات اله وض ااعتها
اللقنة يف ياق جلنة الغابات وكيأل ميكن أن تؤدي إىل حتقيق املزيد من التنسيق ،مع اإلشارة إىل أن جلنة الغابات تنظر
يف نتائج اللقنة يف دورهتا اله ااتعقد يف عام  .2018يف حني ق ّدم ااعادة  ( François Pythoudااويس ارا) ،مقرر عملية
اللقنة اخلاصااة بالتقارب بني الساايا ااات ،التوصاايات املقرتحة يف اال الساايا ااات واملنبثقة عن املناقشااات اله دارت بني
أعضاء اللقنة وأصحاب املصلحة اآلغرين.
-21

وإن اللقنة:
(أ)

شقعت يع أصحاب املصلحة على نشر التوصيات على املستويات ا لية والوطنية واإلقليمية والعاملية،
ّ
واال ا ا ا ا ااتفادة من تطبيقها عند ص ا ا ا ا ااياغة اال ا ا ا ا ا ارتاتيقيات والس ا ا ا ا اايا ا ا ا ا ااات والربامج ودعم هذا التطبيق،
حسب االقتضاء؛

(ب) وأشا ا ااارت إىل أمهية تنفيذ صا ا ااكوو السا ا اايا ا ا ااات العاملية القائمة املتعلقة بالغابات ،وال ا ا اايما غطة األمم
املتحدة اال ا ا ا ا ارتاتيقية للغابات للفرتة  2030–2017واالتفاقات البيئية املتعددة األطرا ذات الصا ا ا ا االة،
بالنسبة إىل أصحاب املصلحة يف اللقنة؛
(ذ) وأوصا ا اات بأن يتاس يف املسا ا ااتقبل املزيد من الوقت لعملية اللقنة اخلاصا ا ااة بالتقارب بني السا ا اايا ا ا ااات بعد
إصدار تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوا؛
(د)

اقعت مكتب اللقنة على النظر يف عقد اجتماا حم ّدد ودعوة الوكاالت اله توجد مقارها يف روما
وش ا ا ا ا ا ا ّ
ملناقشااة القضااايا اله ش تناقي مبا فيع الكفاية غذل عملية التقارب بني الساايا ااات ،مبا يف ذلك العذقة
بني املزارا التقارية واألمن الغذائي والتغذية ،وطلبت إىل أمانة اللقنة ر ا ا ا ا اام غرائو للتوص ا ا ا ا اايات وربطها
باألهدا واملقاص ا ااد ذات الص ا االة من أهدا التنمية املس ا ااتدامة ،رهنا بتوافر املوارد املتاحة وحقم العمل
يف اللقنة؛

اقعت على إحالة هذه التوصاايات اخلاصااة بالساايا ااات إىل األجهزة املعنية بوضااع الساايا ااات ،مبا يف
(ه) وشا ّ
ذلك جلنة الزراعة وجلنة الغابات ومنتدا األمم املتحدة الرفيع املسا ااتوا السا اايا ا ااي ومنتدا األمم املتحدة
املعب بالغابات واتفاقية التنوا البيولوجي.
******************************
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تنوا نظمها اإليكولوجية وتص ااورات اإلنس ااان وا ااتخداماتع ،بص ااورة
 -22وتس اااهم الغابات واألش ااقار  ،من غذل ّ
مباش اارة وغري مباش اارة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بأش ااكال عديدة وعلى مس ااتويات ةتلفة .وترتاوس هذه املس ااامهات
وتنوعع وتش ا ااكل
حبس ا ااب أنواا الغابات وطريقة إدارهتا .وتس ا اااهم األغذية املس ا ااتمدة من الغابات يف جودة النظام الغذائي ّ
شاابكات أمان يف الفرتات اله تندر فيها األغذية للفئات املعتمدة بصااورة مباشاارة على الغابات لتأمني اابل عيشااها .وهي
وتؤمن األغذية الربيّة املس ا ا ا ااتمدة من الغابات أطعمة مغذية
تؤدي كذلك دورا كآليات للتعامل مع الص ا ا ا اادمات واألزماتّ .
منوعة ملذيني النسا ا ا اااء والرجال واألطفال يف املناطق الريفية .ويُع ّد الوقود اخلشا ا ا اال مصا ا ا اادرا رئيسا ا ا اايا للطاقة
وأمناطا غذائية ّ
لكل أ اارة من أص اال ثذي أ اار معيش ااية يف العاش .وتولّد الغابات الدغل للس ااكان
املس ااتخدمة يف الطهي ولتعقيم املياه ّ
ا ليني وتوفر غدمات النظام اإليكولوجي األ ااا ااية والض اارورية للزراعة املس ااتدامة من غذل تنظيم تدفقات املياه وتثبيت
الرتبة وا افظة على غصوبة الرتبة وتنظيم املناخ وتوفري موئل للملقحات واملفرت ات الربيّة لآلفات الزراعية.

 -23غري أ ّن تغيري وجهة ا ا ااتخدام األراض ا ااي للزراعة بفعل ارتفاا الطلب وتدهور األراض ا ااي ال يزال يش ا ااكل الس ا اابب
ككل ،حيؤ أنع مسا ااؤول عن نسا اابة ترتاوس بني  70و 80يف املائة تقريبا 5من
الرئيسا ااي إلزالة الغابات على مسا ااتوا العاش ّ
اخلس ا ا ا ا ااارة اإل الية من الغابات ولذلك تأثريات ا ا ا ا االبية على البيئة وعلى مذيني الش ا ا ا ا ااعوب األص ا ا ا ا االية واجملتمعات ا لية
وأصااحاب احليازات الصااغرية .ولن يكون باإلمكان حتقيق الزراعة املسااتدامة واألمن الغذائي والتغذية ا ّس انة على حساااب
الغابات ومن دوهنا .وال ب ّد من وجود تنساايق أفضاال لساايا ااات ا ااتخدام األراضااي للرتويج للزراعة املسااتدامة اله تسااتفيد
من وجود نظم إيكولوجية ليمة ومستدامة ومنتقة للغابات واألشقار.
 -24وقد متّت صياغة التوصيات التالية ا تنادا إىل اال تنتاجات الرئيسية املنبثقة عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوا
املعب باألمن الغذائي والتغذية والتابع للقنة األمن الغذائي العاملي (فريق اخلرباء) عن احلراجة املس ا ا ا ا ا ااتدامة من أجل األمن
الغذائي والتغذية .والغرض منها هو تعزيز مسامهات اإلدارة املستدامة للغابات واألشقار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية
واملس ا ااامهة يف اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كا س  ،يف ا ااياق األمن الغذائي الوطب وض ا اامن الس ا ااياق العام لتحقيق غطة
التنمية املستدامة لعام  ،2030إقرارا بالدور األ ا ي الذي تضطلع بع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة
حليازة األراضا ا ا ااي ومصا ا ا ااايد األ او والغابات يف ا ا ا ااياق األمن الغذائي الوطب ودور إعذن األمم املتحدة بشا ا ا ااأن حقوق
وتكمل التوصا ا ا اايات اخلطة اال ا ا ا ارتاتيقية للغابات للفرتة  2030-2017اله اعتمدهتا حديثا األمم
الشا ا ا ااعوب األصا ا ا االيةّ .
املتحدة وتستند أيضا إىل اتفاقية التنوا البيولوجي ،حسب االقتضاء.
 -25وإضافة إىل ما تقدم ويف السياق نفسع ،يتسم تنفيذ التوصيات مبا يستقيب للمسائل اجلنسانية باألمهية وبالتايل
حقوقهن والنفاذ إىل الغابات وحيازة األراض ااي وإىل
فإ ّن تش ااقيع املس اااواة بني اجلنس ااني ومتكني النس اااء والفتيات مع احرتام
ّ
غدمات الدعم الزراعية واحلرجية وبناء القدرات وتشااقيع املشاااركة العادلة للمرأة يف صاانع القرارات ،كلها عناصاار أ ااا ااية
لتحقيق األمن الغذائي والتغذية وينبغي مراعاهتا يف يع التوصيات املتعلقة بالسيا ات.

4
5

تشمل فئة األشقار الواقعة غارذ الغابات اموعة منوعة من النظم الزراعية ختتلأل للغاية من حيؤ نطاقاهتا وتأثريها على األمن الغذائي والتغذية.
حالة الغابات يف العاش ،منظمة األغذية والزراعة .2016 ،تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوا عن احلراجة املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية.2017 ،
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 -26وتتساام هذه التوصاايات بأمهية غاصااة من أجل تلبية احتياجات الشااعوب األصاالية واجملتمعات ا لية وأصااحاب
احليازات الصغرية غاصة الشعوب املعتمدة على الغابات اله تربطها عذقة روحانية وثقافية واجتماعية و يا ية واقتصادية
بالغابات .وتش ا ا اامل تلك الش ا ا ااعوب الص ا ا اايادين يف الغابات والقيمني على القطا والعاملني فيها .وهم يندرجون ض ا ا اامن
اموعة أصحاب احليازات الصغرية الذين يسامهون إىل حد كبري يف اإلنتاذ العاملي ل غذية.

التوصيات
تتوجع هذه التوصاايات يف املقام األول إىل احلكومات لغرض وضااع الساايا ااات العامة ،ولكنها موجهة أيضااا إىل
يع أصحاب املصلحة الذين يقومون بدور يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية .وهذه التوصيات طوعية وغري ملزمة وهتد
إىل ا ااتكمال ،وليس إىل إعادة صااياغة ،التوجيهات ذات الصاالة اله أتيحت ااابقا من غذل منتقات وتوصاايات أغرا
للقنة األمن الغذائي العاملي متعلقة بالسيا ات.
أول -اإلقرار بـ ــة ميـ ــة الغـ ــابـ ــات واأل ـ ـ ـ ـ ـجـ ــار بـ ــالنس ـ ـ ـ ـ ـبـ ــة ل األبعـ ــا األربعـ ــة ل من الغـ ــذائي والتغـ ــذيـ ــة
ً
والتوعية بها والتشجيع عل تعزيز ور ا6
(أ)

اإلقرار باحلاجة إىل تعزيز مسامهة الغابات واألشقار ،ضمن فسيفساء املناظر الطبيعية ،يف توفري غدمات
النظام اإليكولوجي األ ا ية من أجل دعم اإلنتاذ الزراعي وا تعادة إنتاجية األراضي؛

(ب) واإلقرار باملمار ااات التقليدية املنا اابة وباملس ااامهة األ ااا ااية اله تقدمها الش ااعوب األص االية واجملتمعات
ا لية وأصااحاب احليازات الصااغرية عند إدارة األراضااي والغابات واألشااقار على و مسااتدام ومتكامل،
مبوازاة حتقيق األمن الغذائي والتغذية ،واإلقرار بتلك املمار ات واملسامهة؛
(ذ) واإلقرار بالدور احليوي للحراجة بالنسبة إىل بل العيي والتنمية املستدامة يف أرجاء العاش كافة.
ثانيًا -بلورة واس ــت دام المعارم المتب ــلة بالس ــياس ــات بش ــةن المس ــا مات المبا ــرة و ير المبا ــرة للغابات
واأل جار في األمن الغذائي والتغذية
(أ)

6

اختاذ تدابري إلبذغ واضااعي الساايا ااات اخلاصااة باألمن الغذائي والتغذية ومطبقيها وتدريبهم بشااأن أمهية
اإلدارة املسا ا ااتدامة للغابات واألشا ا ااقار بالنسا ا اابة إىل األمن الغذائي والتغذية وذلك با ا ا ااتخدام منهقيات
تشاركية لتوليد املعرفة بشأن مسامهات الغابات واألشقار يف األمن الغذائي والتغذية على نطاقات فضائية
وزمانية ةتلفة ،مع اإلقرار بأ ّن الشا ا ا ااعوب األصا ا ا االية واجملتمعات ا لية وأصا ا ا ااحاب احليازات الصا ا ا ااغرية هم
أصحاب املعار التقليدية؛

األبعاد األربعة ل من الغذائي هي :النفاذ والتوافر والست دام والستقرار.
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(ب) وبناء القدرات الذزمة وتوفري التدريب املهب والتغيريات التنظيمية الذزمة للمشا ا اااركة يف البحوي وحتسا ا ااني
ع البيانات وتوفري غدمات اإلرشاد؛
(ذ) وتصميم املعايري القيا ية و ع البيانات املفصلة حبسب اجلنس والعمر ومعايري اجتماعية أغرا؛
(د)

وحتس ا ا ا ا ااني عملية ع البيانات بص ا ا ا ا ااورة منهقية وعرب القطاعات يف نظم رص ا ا ا ا ااد األمن الغذائي والتغذية
واحلراجة ،يف ما يتعلق با ا ا ااتخدام األغذية الربيّة (احليوانات والنباتات والفطريات) واملنتقات احلرجية ،مبا
وتنوعع ،والتخفيأل من وطأة الفقر ول غراض
يف ذلك بالنس اابة إىل ا توا الغذائي وجودة النمو الغذائي ّ
الصحية والطبيّة ،فضذ عن التأثريات على احلصاد؛

(ها) وإجراء مزيد من البحوي عن مسامهة األنواا املهملة والقليلة اال تعمال يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية
وعن العذقات بني األش ا ااقار وعمليات اإلنتاذ الزراعي يف نظم الزراعة احلرجية ،فض ا ااذ عن املعار عن
التنوا غري املعرو للغاية للموارد الوراثية احلرجية اله قد تفيد يف تلبية االحتياجات البشا ا ا ا ا ا ارية من أجل
األمن الغذائي والتغذية.
ثالثًا -وضـ ـ ـ ــع وتطبيق ورصـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات ل ارة المتساملة للزراعة والغابات من أجل تحسـ ـ ـ ــين واسـ ـ ـ ــتدامة
األمن الغذائي والتغذية
إىل الدول ،للقيام مبا يلي:
(أ)

التش ا ا ا ا ا ااقيع على اتباا هنج متكامل مبا يش ا ا ا ا ا اامل ا ور القائم بني الغابات والزراعة واملياه واألمن الغذائي
والتغذية لتعزيز التقارب بني الس ا ا ا اايا ا ا ا ااات عرب ةتلأل القطاعات وعلى نطاقات ةتلفة من غذل توطيد
التنسيق بني القطاعات بوا طة عملية تشاركية وشاملة؛

(ب) وتوفري االشرتاطات املؤ سية واملالية والدعم للسيا ات إلدراذ األبعاد اله تعزز قدرة الغابات واألشقار
على الصمود ضمن السيا ات والربامج الزراعية واملتصلة باألمن الغذائي والتغذية؛
(ذ) واحرتام حقوق املرأة ومحايتها وإعما ا يف قطاعي الغابات والزراعة ومعاجلة االغتذفات اجلنس ا ا ا ا ا ااانية اله
تؤثر لبا على األمن الغذائي والتغذية؛
(د)

ووض ا ا ا ااع ا ا ا اايا ا ا ا ااات وتدابري تش ا ا ا اااركية للتخطيو احلرجي واإلدارة احلرجية والرتويج ا مبا يعزز النفاذ إىل
املنتقات الغذائية ا امة املسا ااتمدة من الغابات للشا ااعوب األصا االية واجملتمعات ا لية وأصا ااحاب احليازات
الصغرية؛

(ها) وتشااقيع صااون الغابات وجتديد الغابات األصاالية وا ااتعادة الغابات املتدهورة ،حسااب االقتضاااء ،فضااذ
عن تطوير نظم الزراعة احلرجية؛
(و) وإعطاااء حوافز لتوفري غاادمااات النظااام اإليكولوجي القااائمااة على الغااابااات واله تعود بااالنفع على الزراعااة
املستدامة واألمن الغذائي والتغذية.
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إىل أصحاب املصلحة كافة ،للقيام مبا يلي:
(ز)

وزيادة اال ااتثمارات يف البحوي إلر اااء املمار ااات اجليدة وتشااقيعها وتعميمها يف نظم الزراعة واحلراجة
والزراعة احلرجية ضمن فسيفساء املناظر الطبيعية املتكاملة؛

(س) وتش ا ا ا ا ا ااقيع التخطيو املتكامل واإلدارة التكيّفية ا لية للمناظر الطبيعية ،مبا يف ذلك النظم اجملتمعية ،مع
اإلقرار بالوظائأل واال ا ااتخدامات املتعددة للغابات واألش ا ااقار مبا يس ا اااهم يف تعزيز قدرة املناظر الطبيعية
واجملتمعات ا لية و بل العيي على الصمود؛
(ط) والتش ا ا ا ا ا ااقيع على اتباااا هنج مر ساا للتغااذيااة ةمع بني األهاادا
املستدامة للغابات وا تخدام األراضي وصون التنوا البيولوجي؛

املتعااددة ل من الغااذائي والتغااذيااة واإلدارة

(ي) والتش ااقيع على توفري الدعم الفب املنا ااب وغدمات اإلرش اااد والتدريب ألص ااحاب املص االحة ،ال اايما
اجملموعات الضعيفة؛
(و) وزيادة االتساق بني اإلنتاجية الزراعية وصون الغابات لتخفيأل الضغو على الغابات؛
(ل) تعميم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة عرب املؤ سات والسيا ات والربامج احلرجية لتشقيع قيادة املرأة
ونفاذها إىل املوارد احلرجية والتحكم هبا ،فضذ عن فرص الدغل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؛
(م)

الرتويج لنظم الطااقاة املتقاددة املنخفضا ا ا ا ا ا ااة الكربون لتحقيق األمن الغاذائي والتغاذياة وإدراجهاا يف غطو
اإلدارة احلرجية املسااتدامة ،مبا يف ذلك على نطاق صااغري مدعومة من الشااعوب األصاالية واجملتمعات ا لية
وأص ااحاب املص االحة لتحقيق منافع متعددة على غرار النفاذ العادل إىل الوقود إلعداد الطعام واال ااتثمار
يف االبتكارات االجتماعية والفنية ،غاصااة من أجل احلد قدر املسااتطاا من املخاطر على الصااحة املتصاالة
با تخدام حطب الوقود؛

(ن) وزيادة اال ااتثمارات العامة واخلاصااة املسااؤولة لدعم املشاااريع القائمة على الغابات بقيادة اجملتمعات ا لية
من أجل بل عيي مستدامة.
ابعا -تشجيع تنفيذ ال طوط التوجيهية الطوعية من أجل اإلعمال المطر للحق في ذاء كام في سياق األمن
رً
الغذائي الوطني وال طوط التوجيهية الطوعية بشةن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومبايد األسماك والغابات
في سياق األمن الغذائي الوطني
(أ)

الرتويج للسا اايا ا ااات والتش ا اريعات والربامج املتصا االة بالغابات واألشا ااقار واألراضا ااي الزراعية ،ا ا ااتنادا إىل
مبادئ اخلطوط التوجيهية الطوعية ،اله حترتم وتكفل حقوق احليازة املش ا ا ا ا ا ااروعة للش ا ا ا ا ا ااعوب األص ا ا ا ا ا االية
واجملتمعات ا لية وأصحاب احليازات الصغرية واملوافقة احلرة واملسبقة وعن علم للشعوب األصلية؛
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(ب) والتعاون مع الشعوب األصلية واجملتمعات ا لية وأصحاب احليازات الصغرية إلعداد مبادرات قائمة على
اخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل تعزيز إنتاجية النظم املس ا ا ا ااتندة إىل الغابات واألش ا ا ا ااقار وقدرهتا على
الصمود وإدراذ هذه املبادرات يف السيا ات والربامج واملمار ات؛
(ذ) وتيس ا ااري النفاذ إىل املوارد من الغابات واألش ا ااقار وا ا ااتخدامها على و مس ا ااتدام ،فض ا ااذ عن النفاذ إىل
األ اواق 7بالنسابة إىل الشاعوب األصالية واجملتمعات ا لية وأصاحاب احليازات الصاغرية من أجل اإلعمال
املطرد حلقها يف الغذاء الكايف يف ا ااياق األمن الغذائي الوطب والقوانني الوطنية وحقوق احليازة املش ا ااروعة
وا تخدام املوارد؛
(د)

7

وتطبيق مبادئ اال ا ا ااتثمارات املس ا ا ااؤولة يف الزراعة ونظم األغذية على يع أنواا وأحقام اال ا ا ااتثمارات
الزراعية ،مبا يف ذلك مصايد األ او والغابات والثروة احليوانية لتعزيز األمن الغذائي والتغذية.

متاشيا مع توصيات اللقنة بشأن ربو أصحاب احليازات الصغرية باأل واق.

