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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجت
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 الغابات لجنة
 الدورة الرابعة والعشرون

 2018يوليو/تموز  20 - 16روما، 

 الغابات من أجل األمن الغذائي والتغذية: 
 متابعة الدورة الرابعة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي

 مذكرة األمانــة
 

 معلومات أساسية -أّوًل 
 
 2013يف عام  ذائي والتغذيةمؤمتر منظمة األغذية والزراعة الدويل بشأن الغابات من أجل حتقيق األمن الغشّكل  -1

الغذائي والتغذية ولإلقرار األمن  حمطة بارزة للتوعية باملسااااااامهات املتعددة اله تقدمها الغابات واألشااااااقار يف  اااااابيل حتقيق
أمهية  2014رين للقنة الغابات يف عام وقد أبرزت النتائج الرئيسية للمؤمتر والتوصيات الصادرة عن الدورة الثانية والعشهبا. 

 ية القدرات يف هذا اجملال. تعميم السيا ات والربامج املشرتكة بني القطاعات اخلاصة بالغابات واألمن الغذائي وتنم
 
 2014ة األمن الغذائي العاملي )اللقنة( يف دورهتا احلادية واألربعني يف  نة ورّدا على هذه التوصيات، طلبت جلن -2

إىل فريق اخلرباء الرفيع املسااتوا املعب باألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء( إجراء درا ااة عن ااحلراجة املسااتدامة من أجل 
 .1األمن الغذائي والتغذيةا

 
وشااااااااّكل األ ااااااااا  لعملية  2017يونيو/حزيران  27فيع املسااااااااتوا ر ي ا يف فريق اخلرباء الر  2وجرا إصاااااااادار تقرير -3

التقارب بني الساااااااااايا ااااااااااات بشااااااااااأن هذا املوضااااااااااوا غذل الدورة الرابعة واألربعني للقنة األمن الغذائي العاملي يف شااااااااااهر 
                                                      

 ة عن االتنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن طلبت إىل فريق اخلرباء إجراء درا)د( من تقرير الدورة احلادية واألربعني للقنة ا ]...[41الفقرة   1
ودرا ة عن ااحلراجة املستدامة من أجل  2016ام الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك دور الثروة احليوانيةا، على أن يعرض ذلك على اجللسة العامة للقنة ع

 ا.2017جللسة العامة للقنة عام األمن الغذائي والتغذيةا على أن يقدم إىل ا
2  a.pdf7297i-a/3http://www.fao.org/ 
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. واعتمدت اللقنة يف دورهتا الرابعة واألربعني التقرير عن التقارب بني الساايا ااات والتوصاايات 2017أكتوبر/تشاارين األول 
املتعلقة بالسااايا اااات الواردة فيع وشاااّقعت على إحالتع إىل األجهزة املختصاااة بالسااايا اااات ومن ضااامنها جلنة الزراعة وجلنة 

 الغابات. 
 
خلاصاااة بعملية التقارب بني السااايا اااات املتعلقة با اااتدامة وترد اال اااتنتاجات والتوصااايات املتعلقة بالسااايا اااات ا -4

، باإلضااافة إىل توصاايات اللقنة 3احلراجة من أجل األمن الغذائي والتغذية، كما اعتمدهتا اللقنة يف دورهتا الرابعة واألربعني
 هبذا اخلصوص ضمن امللحق هبذه الوثيقة لكي تنظر فيها اللقنة. 

 
 نقاط مطروحة للبحث -ثانًيا

 
شاااااااااااارت إليع جلنة األمن الغذائي نظر ا إىل أمهية احلراجة املساااااااااااتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية على  و ما أ -5

 العاملي، قد ترغب اللقنة يف القيام مبا يلي:
 

   ة املسااااتدامة بشااااأن االقضاااااء من أهدا  التنمي 2اإلقرار بأّن اإلدارة املسااااتدامة للغايات ضاااارورية لتحقيق ا د
 اجلوا، وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية، وتعزيز الزراعة املستدامةا.على 

 
 ي بشااأن احلراجة املسااتدامة واملصااادقة على التوصاايات اخلاصااة بالساايا ااات الصااادرة عن جلنة األمن الغذائي العامل

 من أجل األمن الغذائي والتغذية. 
 

 :ودعوة البلدان إىل 
o  ربعااة )النفاااذ والتوافر األ بااأبعااادهتعزيز دور الغااابااات واألشااااااااااااااقااار يف  اااااااااااااابياال حتقيق األمن الغااذائي والتغااذيااة

من الغذائي العاملي هبذا واال اااااتخدام واال اااااتقرار( من غذل مراعاة التوصااااايات ا ددة الصاااااادرة عن جلنة األ
 الصدد؛ 

o ابات واألشااقار يف  اايا ااات لذزمة لتعميم دور الغوحتسااني  ع البيانات وتعزيز القدرة على توليد املعار  ا
 األمن الغذائي والتغذية؛ 

o  الثروة احليوانية و وتشاااااااقيع التقارب بني السااااااايا اااااااات بني ةتلأل القطاعات املساااااااتخدمة ل راضاااااااي )الزراعة
لغابات من قق املسااامهة األمثل لواحلراجة ومصااايد األ او واملياه( يف  اابيل اإلدارة املتكاملة ل راضااي اله حت

 أجل األمن الغذائي والتغذية؛ 
o  لغذاء الكايف. اوضمان حقوق حيازة الغابات للمقتمعات ا لية والشعوب األصلية إلعمال حقها يف 

 
  :والطلب إىل منظمة األغذية والزراعة القيام مبا يلي 

o الغابات  جتميع ونشاااااااار أفضاااااااال املمار ااااااااات لتحقيق التقارب بني الساااااااايا ااااااااات من أجل تعميم مسااااااااامهات
 واألشقار يف األمن الغذائي والتغذية؛ 

                                                      
3  _ar.pdf4_44_2017__CFS_1_Rev742MU/4_742MU/44http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_ 
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o  :ودعم البلدان من أجل 
  وضع  يا ات مشرتكة بني القطاعات تتضّمن أهداف ا غاصة بالغايات والزراعة واألمن الغذائي والتغذية؛ 
  املؤ اااااااااااااساااااااااااااات احلكومية واجملتمعات ا لية على إدراذ أهدا  األمن الغذائي والتغذية يف وتعزيز قدرات

 ممار ات اإلدارة املستدامة للغابات اخلاصة هبا؛
  والقيام برصااااد وجتميع البيانات واملعلومات عن ممار ااااات اإلدارة الفعالة للغابات اله تساااااهم يف حتسااااني

 األمن الغذائي والتغذية. 
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 التقارب بين السياسات CFS 2017/44/Reportلبند الرابع من التقرير الملحق: ا
 

 الحراجة المستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية -رابًعا 

 
أثنت اللقنة مع التقدير على تقرير فريق اخلرباء الرفيع املساااتوا بشاااأن احلراجة املساااتدامة من أجل األمن الغذائي  -20

، قائد الفريق املسااؤول عن املشااروا التابع لفريق اخلرباء الرفيع Terence Sunderlandوالتغذية، والعرض الذي قّدمع الساايد 
املتعلقة بالسيا ات الواردة يف التقرير. وعرض  عادة السيد أكرم شهيب، رئيس املستوا، عن األدلة الرئيسية ذات الصلة 

جلنة الغابات يف املنظمة، وجهات نظر حول كيفية ا ااااتخدام عمل اللقنة والتوصاااايات يف اال الساااايا ااااات اله وضااااعتها 
شارة إىل أن جلنة الغابات  تنظر اللقنة يف  ياق جلنة الغابات وكيأل ميكن أن تؤدي إىل حتقيق املزيد من التنسيق، مع اإل

) ااويساارا(، مقرر عملية  François Pythoud. يف حني قّدم  ااعادة 2018يف نتائج اللقنة يف دورهتا اله  ااتعقد يف عام 
اللقنة اخلاصاااة بالتقارب بني السااايا اااات، التوصااايات املقرتحة يف اال السااايا اااات واملنبثقة عن املناقشاااات اله دارت بني 

 نة وأصحاب املصلحة اآلغرين. أعضاء اللق
 

 وإن اللقنة: -21
 

شّقعت  يع أصحاب املصلحة على نشر التوصيات على املستويات ا لية والوطنية واإلقليمية والعاملية،  )أ(
واال ااااااااااااتفادة من تطبيقها عند صااااااااااااياغة اال اااااااااااارتاتيقيات والساااااااااااايا ااااااااااااات والربامج ودعم هذا التطبيق، 

 االقتضاء؛ حسب
وأشااااااارت إىل أمهية تنفيذ صااااااكوو الساااااايا ااااااات العاملية القائمة املتعلقة بالغابات، وال  اااااايما غطة األمم  )ب(

واالتفاقات البيئية املتعددة األطرا  ذات الصاااااااااالة،  2030–2017املتحدة اال اااااااااارتاتيقية للغابات للفرتة 
 بالنسبة إىل أصحاب املصلحة يف اللقنة؛

زيد من الوقت لعملية اللقنة اخلاصااااااة بالتقارب بني الساااااايا ااااااات بعد وأوصاااااات بأن يتاس يف املسااااااتقبل امل )ذ(
 إصدار تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوا؛

وشااااااااااااااّقعت مكتب اللقنة على النظر يف عقد اجتماا حمّدد ودعوة الوكاالت اله توجد مقارها يف روما  )د(
ارب بني السااايا اااات، مبا يف ذلك العذقة ملناقشاااة القضاااايا اله ش تناقي مبا فيع الكفاية غذل عملية التق

بني املزارا التقارية واألمن الغذائي والتغذية، وطلبت إىل أمانة اللقنة ر ااااااااااام غرائو للتوصااااااااااايات وربطها 
باألهدا  واملقاصاااااد ذات الصااااالة من أهدا  التنمية املساااااتدامة، رهن ا بتوافر املوارد املتاحة وحقم العمل 

 اللقنة؛ يف
يف  الة هذه التوصاايات اخلاصااة بالساايا ااات إىل األجهزة املعنية بوضااع الساايا ااات، مباوشااّقعت على إح )ه(

ذلك جلنة الزراعة وجلنة الغابات ومنتدا األمم املتحدة الرفيع املساااااتوا السااااايا اااااي ومنتدا األمم املتحدة 
 املعب بالغابات واتفاقية التنوا البيولوجي.

 
****************************** 
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، من غذل تنوّا نظمها اإليكولوجية وتصااااورات اإلنسااااان وا ااااتخداماتع، بصااااورة 4هم الغابات واألشااااقاروتسااااا -22
مباشاااارة وغري مباشاااارة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بأشااااكال عديدة وعلى مسااااتويات ةتلفة. وترتاوس هذه املسااااامهات 

ن الغابات يف جودة النظام الغذائي وتنّوعع وتشااااااكل حبسااااااب أنواا الغابات وطريقة إدارهتا. وتساااااااهم األغذية املسااااااتمدة م
شاابكات أمان يف الفرتات اله تندر فيها األغذية للفئات املعتمدة بصااورة مباشاارة على الغابات لتأمني  اابل عيشااها. وهي 

مغذية تؤدي كذلك دور ا كآليات للتعامل مع الصاااااااااادمات واألزمات. وتؤّمن األغذية الربيّة املسااااااااااتمدة من الغابات أطعمة 
وأمناط ا غذائية منّوعة ملذيني النسااااااااااء والرجال واألطفال يف املناطق الريفية. ويُعّد الوقود اخلشااااااااال مصااااااااادر ا رئيساااااااااي ا للطاقة 

الطهي ولتعقيم املياه لكّل أ اااارة من أصاااال ثذي أ اااار معيشااااية يف العاش. وتوّلد الغابات الدغل للسااااكان  املسااااتخدمة يف
م اإليكولوجي األ اااا اااية والضااارورية للزراعة املساااتدامة من غذل تنظيم تدفقات املياه وتثبيت ا ليني وتوفر غدمات النظا

  الرتبة وا افظة على غصوبة الرتبة وتنظيم املناخ وتوفري موئل للملقحات واملفرت ات الربيّة لآلفات الزراعية.
 

وتدهور األراضاااااي ال يزال يشاااااكل السااااابب  غري أّن تغيري وجهة ا اااااتخدام األراضاااااي للزراعة بفعل ارتفاا الطلب -23
من  5يف املائة تقريب ا 80و 70الرئيسااااي إلزالة الغابات على مسااااتوا العاش ككّل، حيؤ أنع مسااااؤول عن نساااابة ترتاوس بني 

اخلساااااااااااارة اإل الية من الغابات ولذلك تأثريات  ااااااااااالبية على البيئة وعلى مذيني الشاااااااااااعوب األصااااااااااالية واجملتمعات ا لية 
نة على حساااب وأصااحاب  احليازات الصااغرية. ولن يكون باإلمكان حتقيق الزراعة املسااتدامة واألمن الغذائي والتغذية ا سااّ

الغابات ومن دوهنا. وال بّد من وجود تنساايق أفضاال لساايا ااات ا ااتخدام األراضااي للرتويج للزراعة املسااتدامة اله تسااتفيد 
 غابات واألشقار.من وجود نظم إيكولوجية  ليمة ومستدامة ومنتقة لل

 
ن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوا وقد مّتت صياغة التوصيات التالية ا تنادا  إىل اال تنتاجات الرئيسية املنبثقة ع -24

عن احلراجة املسااااااااااااااتدامة من أجل األمن  املعب باألمن الغذائي والتغذية والتابع للقنة األمن الغذائي العاملي )فريق اخلرباء(
يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية  ا هو تعزيز مسامهات اإلدارة املستدامة للغابات واألشقارالغذائي والتغذية. والغرض منه

، يف  اااااياق األمن الغذائي الوطب وضااااامن  لساااااياق العام لتحقيق غطة اواملساااااامهة يف اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كا س
ة الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة اخلطوط التوجيهي ، إقرار ا بالدور األ ا ي الذي تضطلع بع2030التنمية املستدامة لعام 

مم املتحدة بشاااااااااأن حقوق حليازة األراضاااااااااي ومصاااااااااايد األ او والغابات يف  اااااااااياق األمن الغذائي الوطب ودور إعذن األ
تمدهتا حديث ا األمم اله اع 2030-2017الشاااااااااعوب األصااااااااالية. وتكّمل التوصااااااااايات اخلطة اال ااااااااارتاتيقية للغابات للفرتة 

 تحدة وتستند أيض ا إىل اتفاقية التنوا البيولوجي، حسب االقتضاء. امل
 

جلنسانية باألمهية وبالتايل وإضافة إىل ما تقدم ويف السياق نفسع، يتسم تنفيذ التوصيات مبا يستقيب للمسائل ا -25
الغابات وحيازة األراضاااي وإىل  ىلإفإّن تشاااقيع املسااااواة بني اجلنساااني ومتكني النسااااء والفتيات مع احرتام حقوقهّن والنفاذ 
القرارات، كلها عناصاار أ ااا ااية  غدمات الدعم الزراعية واحلرجية وبناء القدرات وتشااقيع املشاااركة العادلة للمرأة يف صاانع
 .لتحقيق األمن الغذائي والتغذية وينبغي مراعاهتا يف  يع التوصيات املتعلقة بالسيا ات

 
                                                      

  والتغذية.تشمل فئة األشقار الواقعة غارذ الغابات اموعة منوعة من النظم الزراعية ختتلأل للغاية من حيؤ نطاقاهتا وتأثريها على األمن الغذائي   4
 . 2017. تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوا عن احلراجة املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية، 2016الغابات يف العاش، منظمة األغذية والزراعة، حالة   5
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ات ا لية وأصاااحاب وتتسااام هذه التوصااايات بأمهية غاصاااة من أجل تلبية احتياجات الشاااعوب األصااالية واجملتمع -26
ية واجتماعية و يا ية واقتصادية احليازات الصغرية غاصة الشعوب املعتمدة على الغابات اله تربطها عذقة روحانية وثقاف

. وهم يندرجون ضااااااامن قيمني على القطا  والعاملني فيهابالغابات. وتشااااااامل تلك الشاااااااعوب الصااااااايادين يف الغابات وال
 ة. اموعة أصحاب احليازات الصغرية الذين يسامهون إىل حد كبري يف اإلنتاذ العاملي ل غذي

 
 التوصيات

 
كنها موجهة أيضاااا إىل تتوجع هذه التوصااايات يف املقام األول إىل احلكومات لغرض وضاااع السااايا اااات العامة، ول 

ات طوعية وغري ملزمة وهتد  صلحة الذين يقومون بدور يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية. وهذه التوصي يع أصحاب امل
نتقات وتوصاايات أغرا مإىل ا ااتكمال، وليس إىل إعادة صااياغة، التوجيهات ذات الصاالة اله أتيحت  ااابق ا من غذل 

  للقنة األمن الغذائي العاملي متعلقة بالسيا ات.
 
 بــــة ميــــة الغــــابــــات واأل ـــــــــــجــــار بــــالنســـــــــــبــــة  ل  األبعــــا  األربعــــة ل من الغــــذائي والتغــــذيــــة اإلقرار -أوًل 

 6والتوعية بها والتشجيع عل  تعزيز  ور ا
 

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

وب األصاااالية واجملتمعات لشااااعواإلقرار باملمار ااااات التقليدية املنا اااابة وباملسااااامهة األ ااااا ااااية اله تقدمها ا )ب(
و مساااتدام ومتكامل،  ا لية وأصاااحاب احليازات الصاااغرية عند إدارة األراضاااي والغابات واألشاااقار على 

 مبوازاة حتقيق األمن الغذائي والتغذية، واإلقرار بتلك املمار ات واملسامهة؛
  أرجاء العاش كافة.ستدامة يفواإلقرار بالدور احليوي للحراجة بالنسبة إىل  بل العيي والتنمية امل )ذ(

 
لمبا ــــرة للغابات بلورة واســــت دام المعارم المتبــــلة بالســــياســــات بشــــةن المســــا مات المبا ــــرة و ير ا -ثانًيا

 واأل جار في األمن الغذائي والتغذية
 

ية ها وتدريبهم بشاااأن أمهاختاذ تدابري إلبذغ واضاااعي السااايا اااات اخلاصاااة باألمن الغذائي والتغذية ومطبقي )أ(
لك با اااااااتخدام منهقيات اإلدارة املساااااااتدامة للغابات واألشاااااااقار بالنسااااااابة إىل األمن الغذائي والتغذية وذ
لتغذية على نطاقات فضائية تشاركية لتوليد املعرفة بشأن مسامهات الغابات واألشقار يف األمن الغذائي وا

حليازات الصااااااااغرية هم اية وأصااااااااحاب وزمانية ةتلفة، مع اإلقرار بأّن الشااااااااعوب األصاااااااالية واجملتمعات ا ل
 التقليدية؛ أصحاب املعار 

                                                      
 . النفاذ والتوافر والست دام والستقراراألبعاد األربعة ل من الغذائي هي:   6
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وبناء القدرات الذزمة وتوفري التدريب املهب والتغيريات التنظيمية الذزمة للمشااااااااركة يف البحوي وحتساااااااني  )ب(
 البيانات وتوفري غدمات اإلرشاد؛  ع

 العمر ومعايري اجتماعية أغرا؛وتصميم املعايري القيا ية و ع البيانات املفصلة حبسب اجلنس و  )ذ(
وحتسااااااااااااني عملية  ع البيانات بصااااااااااااورة منهقية وعرب القطاعات يف نظم رصااااااااااااد األمن الغذائي والتغذية  )د(

واحلراجة، يف ما يتعلق با اااااااتخدام األغذية الربيّة )احليوانات والنباتات والفطريات( واملنتقات احلرجية، مبا 
وجودة النمو الغذائي وتنّوعع، والتخفيأل من وطأة الفقر ول غراض  يف ذلك بالنسااابة إىل ا توا الغذائي

 الصحية والطبّية، فضذ  عن التأثريات على احلصاد؛
وإجراء مزيد من البحوي عن مسامهة األنواا املهملة والقليلة اال تعمال يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية  )ها(

وعن العذقات بني األشااااااقار وعمليات اإلنتاذ الزراعي يف نظم الزراعة احلرجية، فضااااااذ  عن املعار  عن 
يف تلبية االحتياجات البشاااااااااااااارية من أجل التنوا غري املعرو  للغاية للموارد الوراثية احلرجية اله قد تفيد 

 األمن الغذائي والتغذية. 
 
وضــــــــع وتطبيق ورصــــــــد ســــــــياســــــــات ل  ارة المتساملة للزراعة والغابات من أجل تحســــــــين واســــــــتدامة  -ثالثًا
 الغذائي والتغذية  األمن
 

 إىل الدول، للقيام مبا يلي: 
 

ئم بني الغابات والزراعة واملياه واألمن الغذائي التشااااااااااااااقيع على اتباا هنج متكامل مبا يشاااااااااااااامل ا ور القا )أ(
والتغذية لتعزيز التقارب بني السااااااااايا اااااااااات عرب ةتلأل القطاعات وعلى نطاقات ةتلفة من غذل توطيد 

 التنسيق بني القطاعات بوا طة عملية تشاركية وشاملة؛ 
د اله تعزز قدرة الغابات واألشقار وتوفري االشرتاطات املؤ سية واملالية والدعم للسيا ات إلدراذ األبعا )ب(

 على الصمود ضمن السيا ات والربامج الزراعية واملتصلة باألمن الغذائي والتغذية؛
واحرتام حقوق املرأة ومحايتها وإعما ا يف قطاعي الغابات والزراعة ومعاجلة االغتذفات اجلنسااااااااااااااانية اله  )ذ(

 تؤثر  لب ا على األمن الغذائي والتغذية؛
وضاااااااااع  ااااااااايا اااااااااات وتدابري تشااااااااااركية للتخطيو احلرجي واإلدارة احلرجية والرتويج  ا مبا يعزز النفاذ إىل و  )د(

املنتقات الغذائية ا امة املسااااتمدة من الغابات للشااااعوب األصاااالية واجملتمعات ا لية وأصااااحاب احليازات 
 الصغرية؛

بات املتدهورة، حسااب االقتضاااء، فضااذ  وتشااقيع صااون الغابات وجتديد الغابات األصاالية وا ااتعادة الغا )ها(
 عن تطوير نظم الزراعة احلرجية؛ 

وإعطاااء حوافز لتوفري غاادمااات النظااام اإليكولوجي القااائمااة على الغااابااات واله تعود بااالنفع على الزراعااة  )و(
 املستدامة واألمن الغذائي والتغذية. 
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 إىل أصحاب املصلحة كافة، للقيام مبا يلي: 

 
وزيادة اال ااتثمارات يف البحوي إلر اااء املمار ااات اجليدة وتشااقيعها وتعميمها يف نظم الزراعة واحلراجة  )ز(

 والزراعة احلرجية ضمن فسيفساء املناظر الطبيعية املتكاملة؛ 
 وتشااااااااااااااقيع التخطيو املتكامل واإلدارة التكّيفية ا لية للمناظر الطبيعية، مبا يف ذلك النظم اجملتمعية، مع )س(

اإلقرار بالوظائأل واال اااااتخدامات املتعددة للغابات واألشاااااقار مبا يسااااااهم يف تعزيز قدرة املناظر الطبيعية 
 واجملتمعات ا لية و بل العيي على الصمود؛ 

والتشااااااااااااااقيع على اتباااا هنج مرااس للتغااذيااة ةمع بني األهاادا  املتعااددة ل من الغااذائي والتغااذيااة واإلدارة  )ط(
 ت وا تخدام األراضي وصون التنوا البيولوجي؛املستدامة للغابا

والتشااااقيع على توفري الدعم الفب املنا ااااب وغدمات اإلرشاااااد والتدريب ألصااااحاب املصاااالحة، ال  اااايما  )ي(
 اجملموعات الضعيفة؛ 

 وزيادة االتساق بني اإلنتاجية الزراعية وصون الغابات لتخفيأل الضغو على الغابات؛  )و(
 اجلنسني ومتكني املرأة عرب املؤ سات والسيا ات والربامج احلرجية لتشقيع قيادة املرأة تعميم املساواة بني )ل(

 ونفاذها إىل املوارد احلرجية والتحكم هبا، فضذ  عن فرص الدغل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؛ 
وإدراجهاا يف غطو الرتويج لنظم الطااقاة املتقاددة املنخفضااااااااااااااة الكربون لتحقيق األمن الغاذائي والتغاذياة  )م(

اإلدارة احلرجية املسااتدامة، مبا يف ذلك على نطاق صااغري مدعومة من الشااعوب األصاالية واجملتمعات ا لية 
وأصااااحاب املصاااالحة لتحقيق منافع متعددة على غرار النفاذ العادل إىل الوقود إلعداد الطعام واال ااااتثمار 

قدر املسااتطاا من املخاطر على الصااحة املتصاالة  االبتكارات االجتماعية والفنية، غاصااة من أجل احلد يف
 الوقود؛  با تخدام حطب

وزيادة اال ااتثمارات العامة واخلاصااة املسااؤولة لدعم املشاااريع القائمة على الغابات بقيادة اجملتمعات ا لية  )ن(
 من أجل  بل عيي مستدامة. 

 
المطر  للحق في  ذاء كام في سياق األمن  تشجيع تنفيذ ال طوط التوجيهية الطوعية من أجل اإلعمال -رابًعا

األسماك والغابات  الغذائي الوطني وال طوط التوجيهية الطوعية بشةن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومبايد
 في سياق األمن الغذائي الوطني 

 
، ا اااااتنادا  إىل الرتويج للسااااايا اااااات والتشاااااريعات والربامج املتصااااالة بالغابات واألشاااااقار واألراضاااااي الزراعية )أ(

مبادئ اخلطوط التوجيهية الطوعية، اله حترتم وتكفل حقوق احليازة املشااااااااااااااروعة للشااااااااااااااعوب األصاااااااااااااالية 
 واجملتمعات ا لية وأصحاب احليازات الصغرية واملوافقة احلرة واملسبقة وعن علم للشعوب األصلية؛ 
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عداد مبادرات قائمة على زات الصغرية إلوالتعاون مع الشعوب األصلية واجملتمعات ا لية وأصحاب احليا )ب(
واألشااااااااااقار وقدرهتا على  اخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل تعزيز إنتاجية النظم املسااااااااااتندة إىل الغابات

 الصمود وإدراذ هذه املبادرات يف السيا ات والربامج واملمار ات؛
 و مسااااااتدام، فضااااااذ  عن النفاذ إىل  وتيسااااااري النفاذ إىل املوارد من الغابات واألشااااااقار وا ااااااتخدامها على )ذ(

بالنسابة إىل الشاعوب األصالية واجملتمعات ا لية وأصاحاب احليازات الصاغرية من أجل اإلعمال  7األ اواق
املطرد حلقها يف الغذاء الكايف يف  ااااااياق األمن الغذائي الوطب والقوانني الوطنية وحقوق احليازة املشااااااروعة 

 املوارد؛ وا تخدام
وأحقام اال ااااااااتثمارات  مبادئ اال ااااااااتثمارات املسااااااااؤولة يف الزراعة ونظم األغذية على  يع أنوااوتطبيق  )د(

 من الغذائي والتغذية.الزراعية، مبا يف ذلك مصايد األ او والغابات والثروة احليوانية لتعزيز األ
 

                                                      
 أصحاب احليازات الصغرية باأل واق.متاشي ا مع توصيات اللقنة بشأن ربو   7


