
تدعم الغابات واألشجار الزراعة 

املستدامة. فهي تثبّت الرتبة واملناخ وتنظّم 

تدفق املياه وتؤّمن الظّل واملأوى وتوفر موئالً 

للملقحات والحيوانات املفرتسة الطبيعية 

لآلفات الزراعية. وهي تساهم أيضاً يف تحقيق 

األمن الغذايئ ملئات ماليني األشخاص الذين 

تشكل بالنسبة إليهم مصادر هامة لألغذية 

والطاقة والدخل. ومع ذلك، ال تزال الزراعة 

تشّكل الدافع الرئييس للتصّحر يف العامل 

وغالباً ما تكون السياسات الزراعية والحرجية 

واملتعلقة باألرايض مخالفة لها.

يظهر تقرير حالة الغابات يف العامل لعام 

2016 أنه باإلمكان زيادة اإلنتاجية الزراعية 

وتعزيز األمن الغذايئ مبوازاة وقف التصّحر أو 

حتى عكس اتجاهه، مع تسليط الضوء عىل 

الجهود الناجحة التي بذلتها كّل من تونس 

وجورجيا وشييل وغامبيا وغانا وفييت نام 

وكوستاريكا يف هذا الصدد. ويُعترب التخطيط 

املتكامل الستخدام األرايض املدخل إىل تحقيق 

التوازن بني أوجه استخدام األرايض، مدعوماً 

بالصكوك الصحيحة الخاصة بالسياسات لتعزيز 

استدامة الغابات والزراعة.
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 يوضح تقرير حالة الغابات يف العامل وضع الغابات، أهم السياسات التي وضعت

 مؤخرا والتطورات املؤسسية والرسائل الرئيسية التي تعنى بقطاع الغابات. ويوفر

 هذا التقرير عىل نطاق واسع معلومات حديثة وموثوقة ومرتبطة بالسياسات، تضع

 األسس لنقاش بناء وتساهم يف اتخاذ القرارات التي تعنى بالغابات يف العامل.  
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الرسائل الرئيسية
1 تستوجب تلبية الطلب املتزايد يف العامل عىل األغذية وغريها من 

املنتجات املعتمدة عىل األرايض، مساحات طبيعية عالية 

اإلنتاجية تدار عىل نحو مستدام.
2 تقوم الغابات بأدوار رئيسية يف الدورة املائية ويف 

احلفاظ على الرتبة واحتجاز الكربون ومحاية 
املوائل، مبا يف ذلك موائل امللقحات، وإلدارتها املستدامة أهمية 

حاسمة لألمن الغذايئ والزراعة املستدامة. 

4 أهداف التنمية املستدامة الـ17 التي اتفقت عليها البلدان يف عام 

2015 »متكاملة وغي قابلة للتجزئة«. وينبغي إحراز 

تقدم بالتزامن نحو تحقيق الزراعة املستدامة واألمن الغذايئ واإلدارة 

املستدامة للغابات، وجميعها عنارص أساسية ألهداف التنمية املستدامة.

3 تظل الزراعة املحرك األكرث أهمية إلزالة الغابات العاملية، وهناك 

حاجة ملحة إىل تعزيز تفاعالت أكثر إجيابية بني الزراعة 

والحراجة. 

6 حيث تكون الزراعة التجارية الواسعة النطاق هي املحرك الرئييس 

لتغرّي استخدام األرايض، املطلوب هو تنظيم التغّي تنظيماً 

فّعاالً مقرتناً بضامنات اجتامعية وبيئية مناسبة. كذلك تؤثر تأثرياً إيجابياً 

مبادرات الحوكمة التي يطلقها القطاع الخاص، من من قبيل خطط 

إصدار الشهادات الطوعية وااللتزامات بالقضاء عىل إزالة الغابات. 

7 حيث تكون زراعة الكفاف املحلية هي املحرك الرئييس لتغرّي 

استخدام األرايض، ينبغي اتخاذ تدابري أوسع نطاقاً لتخفيف حدة 

الفقر والتنمية الريفية، جنباً إىل جنب مع اتخاذ إجراءات 
لتحسني الزراعة والحراجة املحلية ومامرسات استخدام األرايض األخرى.

5 املطلوب حتسني التنسيق بني السياسات بشأن الغابات 

والزراعة واألغذية واستخدام األرايض والتنمية الريفية. وبالقدر نفسه من 

األهمية، ينبغي وضع أطر قانونية واضحة تنظم تغرّي استخدام األرايض، 

مبا يف ذلك وضع نظم آمنة لحيازة األرايض تعرتف بالحقوق التقليدية 

العرفية يف استخدام األرايض ومنتجات الغابات. 

8 يوفر ختطيط استخدام األراضي إطاراً اسرتاتيجياً 

لتحقيق التوازن بني استعامالت األرايض عىل النطاقني الوطني ودون 

الوطني وعىل نطاق املواقع الطبيعية. وينبغي أن يشمل ذلك مشاركة 

بّناءة ألصحاب املصلحة لضامن رشعية خطط استخدام األرايض والحصول 

عىل دعم أصحاب املصلحة لتنفيذها ومتابعتها.

9 ميكن تحقيق األمن الغذايئ من خالل التكثيف الزراعي 

واتخاذ تدابري أخرى مثل الحامية االجتامعية، بدالً من توسيع الرقع 

الزراعية عىل حساب الغابات.

 

 أوروغواي وإيران )جمهورية - اإلسالمية(وتايلند وتركيا

 وتونس والجزائر والجمهورية الدومينيكية وشييل والصني

وغامبيا وفييت نام واملغرب.

 من املمكن حتقيق الزراعة املستدامة،  األمن الغذائي ووقف إزالة الغابات،
لكن جيب إختاذ اإلجراءات الالزمة

نجحت أكرث من 20 دولة يف تعزيز األمن 
الحرجي يف  الغطاء  الغذايئ وزيادة 

الوقت نفسه منذ 1990

الحرجي  الغطاء  12دولة منها زادت 
%10 بأكرث من 


