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 الغابات جلنة

 نووالعشر الثانيةالدورة 

 3102يونيو/حزيران  32-32روما، إيطاليا، 

 الغابات والزراعة األسرية

 

 جشاار يفاألو ،األسريةوالغابات  ،الغاباتاحمللية العاملة يف جمال عمتاعات اجمل -أوال

 سريةمن نظم الزراعة األ اجزءتشكل املزارع 
 

احمللية العاملة يف جمال تمعات اجمل)يف العامل الغابات الذين يعتمدون على  كاننسبة كبرية من الس إن -1

كبري إىل حد األسريني عدد كبري من املزارعني يعتمد و األسريني املزارعني من أيضا هي ة( يالغابات األسرمالكو والغابات 

وأصحاب احليازات الغابات احمللية العاملة يف جمال تمعات واجملالشعوب األصلية وتعيش على الغابات واألشجار. 

 الغابات وحواها يف كل بلد  ويف يف أصحاب املشاريعو والزراعينيني يجاوصغار املنتجني احلرلغابات مالكو االصغرية و

مئات املاليني وبالنسبة إىل . ينيمن املزارعني األسر اداستبعاو اشيهمتسكان املناطق الريفية أشد  ونثلميكثري من األماكن 

زي  فامل وبالفعل مباشر مع الزراعة األسرية بطرق متعددة. بشكل الغابات واألشجار هؤالء األشخاص  تتداخل من 

اليت املعقدة الزراعية اإليكولوجية املوارد الطبيعية وإدارة بإنشاء نظم سمح يي ذالية هو الزارعرجية وموارد احلللفريد ال

ائية املاملوارد بناء  واحتباس مواد الواملواد العلفية و  والوقود والطاقةوراثية  واملواد ال  لتغذيةلخزانات ظلت تشكل 

أحناء العامل. خمتلف  والتنوع البيولوجي والثقايف يف    والتلقيح ومكافحة اآلفات  والسماد األخضرهاإعادة التزويد بو

املكمالت تسهم بض الطهي واغرالوقود ألفر توفهي   الغابات أهمية خاصة بالنسبة لألمن الغذائي والتغذيةوتكتسي 

 .الريفيةيف املناطق الغذائية يف الوجبات الغذائية 

 " ا"ذكية مناخيهي يف جوهرها  األسرية واملزارعإن الكثري من هذه النظم املعقدة اليت جتمع بني الغابات و -2

التغريات الصمود أمام وحتسني القدرة على  سرعة التأثر باألخطارمن لتقليل لعلى التكيف دائمة قدرة فهي تتمتع ب

الغابات مالكو الغابات واحمللية العاملة يف جمال تمعات اجملوعالوة على ذلك  تفهم املناخ. اليت يشهدها ااهائلة 
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زارع على مستو  املناظر املمع املتكاملة  الغابات واألشجار وعالقتهلتعددة املوائد يون الفاألسر نوة واملزارعياألسر

  على مستو  املزرعةتوجد  و. املستدامة للغابات واملزارعاإلدارة تنفيذ لأفضل وضع يوجدون يف الطبيعية  وغالبا ما 

يد األمساك تدل اصماحلراجة الزراعية وتربية املاشية ويف جماالت التقليدية واجلديدة املمارسات جمموعة متنوعة من 

 من نفس قطع األرض.انطالقا على إمكانية زيادة اإلنتاجية بشكل كبري 

املراعي واملوارد باإلضافة إىل سواء )الالقدرة على االستفادة من القدرة اإلنتاجية للغابات واملزارع على وتعترب  -3

العيش وتوليد الدخل للعديد من كسب رئيسيا يف اسرتاتيجيات سبل مكونا السمكية( على مستو  املناظر الطبيعية 

جتنب تكلفة من  ملزارعني األسرينيان كِّميحلقول من الغابات وااملتأتية اجلمع بني املنتجات وإن . املزارعني األسريني

الغابات واملزارع غري ذلك. ومن نفس املنطلق  فإن مزي  ة ويدوات الزراعاألء األساسية وشراء خشب الوقود ومواد البنا

  اخلشبترتاوح ما بني مع وجتهيز وتسويق جمموعة متنوعة من املنتجات جب يةاألسر ةعاالزرللعاملني يف سمح ي

  والعسل  وفواكه الغابات  والفطر  غري اخلشبية  والنباتات الطبية والعطريةرجية نتجات احلاملجمموعة مذهلة من و

املتأتية منها   الصناعات اليدويةو اخليزران والروطانثاث أ  وطرائدحلوم الوواحلشرات الصاحلة لألكل  واألمساك  

ة زارعالعاملني يف جمال العديد من  احلرجيةنتجات املن ومتكِّالزراعية البستانية. احملاصيل واملنتجات ومنتجات 

جهات فاعلة رئيسية يف القطاع اخلاص  م  مما جيعلهإىل األسواق كسب دخل نقدي والوصولمن  يةاألسر الكفاف

 يف كثري من األحيان. الرمسيغري الصغري النطاق و

امللكية أو االستخدام طويل حبقوق اجملتمعات الريفية فقد أقرت حتديا  اآلمنة ال تزل تشكل احليازة أن رغم و -4

وغابات   لشعوب األصليةأراضي ايف املائة من الغابات يف العامل النامي. وتشمل هذه احلقوق  31إىل بالنسبة األجل 

دور األسرية بالغابات واضطلعت ألسر. اليت متلكها اوالغابات     واألراضي املشرتكة واجلماعيةات احملليةاجملتمع

 111يف الصني أكثر من ويوجد اآلن . ااقتصادهمن مهما جزءا ال زالت تشكل عدد من بلدان الشمال ونمية حيوي يف ت

 حيازة الغابات.يف جمال واسع نطاق إصالح عملية نتيجة األسرية للغابات مالك مليون 
 

 الغاباتاجملعمتاعات احمللية العاملة يف جمال املاثلة أمام عمتحديات ال -ثانيا

 واملزارعني األسريني ةيالغابات األسرمالكي و
 

تهديدات  واملزارعني األسرينيالغابات األسرية  والغابات ومالكاحمللية العاملة يف جمال تمعات اجملتواجه  -5

الوقود احليوي  وأحلصول على اخلشب ألغراض ا  سواء ة النطاقمشاريع صناعية واسع بسببتحويل األراضي تتعلق ب

لألراضي ىل احليازة الواضحة إالفتقار الوضع بسبب ااألراضي الزراعية. ويتفاقم هذا تأجري أو  الزراعيةاحملاصيل أو 

احمللية تمعات اجملوأفراد  املزارعني األسرينيواجه نفس يقد إضافة إىل ذلك  والغابات وأراضي املشاع واملزارع. و

األراضي واحلصول وزيع قوق وتاحلسياسات مربكة ومتناقضة يف بعض األحيان فيما يتعلق بالغابات العاملة يف جمال 

 .على اخلدمات
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 يرعونالذين ن وواملزارعالغابات األسرية  وومالك الغاباتاحمللية العاملة يف جمال تمعات اجملوغالبا ما تواجه  -6

للمنتجات منصفة غري اخلشبية حتديات يف الوصول إىل األسواق واحلصول على أسعار رجية نتجات احلاملاألشجار و

يواجهون صعوبات مماثلة يف و. عليها عن احلفاظ نيمسؤول واكونيعن خدمات النظم اإليكولوجية اليت قد  اتوتعويض

االعتبار بعني اليت تأخذ  اتوالدعم املالي واالئتمانالتجارية األعمال املالئمة املتعلقة بتطوير دمات اخلالوصول إىل 

صناعات الغابات من منافسة  ونعانيعلى تنظيم املشاريع. كما  تهمقدر  وحتسن اخلاصة بهماسرتاتيجيات سبل العيش 

 .ؤسسنيواملنتجني املالكرب  

طة املتعلقة بالغابات وغالبا ما األنشيف الكثري من وسرية جلهات الفاعلة األساسية يف املزارع األنساء االوتعترب  -7

تواجه من الرجال والشباب يهاجرون إىل املدن حبثا عن فرص عمل  ونظرا إىل أن عددا متزايدا إضافية. عوائق  نواجهي

كافح تو  يف اليد العاملة انقص واملزارعني األسرينيالغابات األسرية  وومالك الغاباتاحمللية العاملة يف جمال تمعات اجمل

للمزارعني تحفيز املتاحة خدمات الدعم وبرام  الونادرا ما تأخذ جليل القادم. بالنسبة إىل افاق اآلمن أجل حتسني 

القائمة معاجلة الصالت رجية ربام  احلغالبا ما تتجاهل الوسبل كسب العيش االعتبار دور الغابات يف بعني األسريني 

 .تعجز عن ذلكسواء أو العلى  جبوارهاالغابات وداخل الغابات والزراعة بني 

 ج الغابات واملزارع يف السنة الدولية للزراعة األسريةرداليت تهج ُنال -ثالثا

احمللية العاملة يف مجتمعات للالسنة الدولية للزراعة األسرية فرصة هامة للتأكيد على الدور احليوي تتيح  -8

يف م مساهمتهوتشدد على والزراعة  جمالي احلراجة يف  التابعني اها نظماتاملو الغابات األسرية يومالك الغاباتجمال 

احمللية تمعات اجملبالنسبة إىل احللول املشرتكة جياد رصة إلفكما أنها للتنمية الريفية املستدامة.  ةتكاملامله  ُنال

من خالل األهداف االسرتاتيجية اجلديدة و .ةياألسراملزارع منتجي و الغابات األسرية يومالك الغاباتالعاملة يف جمال 

الغابات واملزارع  تعزيز الروابط والتكامل بنيمن أجل عمل معا اليت تهذا الدعم بني اإلدارات فاو  يتزايد تنسيق لل

يف القائمة ومواد التدريب واملساعدة التقنية بواسطة الربام  يف هذا الدعم املساهمة ميكن إلدارة الغابات و. سريةاأل

واإلدارة   الصغرية واملتوسطة احلجم  وحيازة الغاباتنشآت املناظر الطبيعية  وامل وإحياءاحلراجة الزراعية  جماالت 

 ضمن مجلة امور أخر .  احمللي اجملتمعلى مستو  عاملستدامة للغابات 

  نييراعلزاحلرجيني وااملعنية باملنعمتاني املنظاات تعزيز 

على  نيياحلرجيني والزراعاملنتجني الرمسية وغري الرمسية يساعد واملنظمات التقليدية إطار االنضمام معا يف إن  -9

احليازة والوصول إىل وتأمني حقوق ؛ يف جمال السياساتاستقطاب الدعم يف واملشاركة ؛ اتواخلرب رفاتبادل املع

؛ نشآتبناء املوتوسيع األسواق؛ وحتسني اإلدارة املستدامة للغابات واملزارع؛ والغابات واألراضي واملوارد الطبيعية؛ 

تقاسم أن تساعد على  نييوالزراع املنتجني احلرجينيالحتادات ومجعيات منظمات وميكن وزيادة الدخل والرفاه. 

  وبناء نظم لتشجيع االدخار احلياةوعلى  الصحياجلماعي تكاليف تدابري احلماية االجتماعية احليوية مثل التأمني 

بط على حنو أوثق ترتشمل الغابات وتتوسع نطاقها لالقائمة أن  نيميكن ملنظمات املزارعكما وتوزيع االئتمان واالستثمار. 
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يف العامل  األغذية ئة من ايف امل 71ينتجون بالنظر إىل أن أصحاب احليازات الصغرية و. احلرجينينظمات املنتجني مب

أكرب شكلون معا قد ي األسرينيواملزارعني  الغابات األسرية يومالك الغاباتاحمللية العاملة يف جمال تمعات اجملفإن 

املنتجني نظمات ملاحتادات ومجعيات تنظيمهم ك  يف إطار ميكنولريفية. يف املناطق ا اخلواصمن املنتجني  عدد

 .لتنمية الريفية املستدامةعجلة ال ةساسياألركات احمل واصبحيأن   احلرجيني والزراعيني

واملنتجني أنفسهم  اتومقدمي اخلدم ومنظمات اجملتمع املدني اتلحكومميكن بواسطتها لعديدة طرق وجد تو -11

على مستويات خمتلفة من جمموعات صغار ويساعد التنظيم . والزراعينياحلرجيني يف تعزيز منظمات املنتجني  ةهماسامل

صوت يف التمتع بو  على حتسني إدارة الغابات واملزارع  وزيادة الدخل والرفاه املنتجني إىل االحتادات الوطنية والدولية

والتقّيد بها موعات اجملوإدارة  فهم أفضل ممارسات احلوكمة والشفافية يف تشكيللميكن كما السياسات. وضع عملية 

وقد ينطوي هذا اجملال على الكثري من األمور اليت ميكن شاملة وفعالة ودميقراطية. العمل بطرق على  امساعدتهو

احلرجيني  نتجنيإىل املالتدريب والدعم قديم تويكتسي ومنظماتهم.  األسريني املزارعني ها من متعّل احلرجيني لمنتجني ل

أسعار ة زيادبشأن   والتفاوض ونقلها   وجتميع املنتجاتتهاوإدار التجارية يف ختطيط األعمال ةحيويأهمية  والزراعيني

 يف سالسل القيمة.منصفة وضمان عالقات   ذات قيمة مضافةإنشاء منشآت و  السوقالسلع يف 

  واخلدمات املعلوماتولى العمتاويل عصول حتسني احل

رع األسرية على احلصول على االغابات واملزاحمللية العاملة يف جمال تمعات اجملمساعدة املنتجني من إن  -11

ساعدهم على حتقيق االستدامة االقتصادية يأن التجارية ميكن تطوير األعمال من خدمات  املالية وغريهادمات اخل

بشأن املعلومات صول على على احل احلرجيني والزراعينياملنتجني نظمات ملساعدة مميكن كما واالجتماعية والبيئية. 

ذات األولوية بالنسبة لواضعي السياسات  واقرتاح وواضحة رسائل صياغة ها على ساعدأن يلربام  العاملية والوطنية ا

لتبادل افرص وإن إتاحة حتقيق األهداف الوطنية والعاملية. بالنسبة إىل أهميتها وتأكيد لتحديات  ملواجهة احلول عملية 

يف حتسني همة للمساأمر ال غنى عنه التكنولوجيات التقليدية واجلديدة خبصوص والتعلم من األقران والباحثني 

 .ةياألسرالغابات والزراعة اإلنتاجية وزيادة استدامة وتنوع 

 تهيئة بيئة متكينية

. نييعازروالاحلرجيني  تجنيمنها كل من املنستفيد يبيئة متكينية  تهيئة ميكن للحكومات أن تساعد على  -12

احمللية تمعات واجملالشعوب األصلية متتع ضمان ية الالزمة لمواصلة اإلصالحات القانونية والسياسواألهم هو ضرورة 

حيازة الغابات واألراضي واألشجار إىل األجل  وطويل وصول آمناألسريني بإمكانية واملزارعني الغابات  العاملة يف جمال

وينبغي مع مراعاة اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة الرشيدة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات. 

على خمتلف  احلرجيني والزراعينياملنتجني احتادات ومجعيات منظمات إطار قانوني داعم إلنشاء وتطوير وضع 

االعرتاف وفري يف العمليات السياسية  وإزالة احلواجز التشريعية والتنظيمية  وت اهاملستويات  وحتسني مشاركت
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حلوافز واالئتمان يسري اجملموعات املناسبة من اميكن للحكومات املساعدة يف خلق وتوأهميتها ودورها. بواضح الالقانوني 

 نمية األعمال التجارية.االئتمان وخدمات تمقدمي ىل إصول وسياسات أخر  لضمان الوضع والتأمني  و

ساعد على ربط يالسياسات وتنفيذها ميكن أن رسم أصحاب املصلحة لية ومتعددة قطاعكما أن إنشاء برام   -13

ات املتعلقة قرارالاختاذ بشأن أقو  رابط والزراعة وغريها من اإلدارات ذات الصلة خللق تاملعنية بالغابات اإلدارات 

مقدمي دعم   وسريةحوافز ألصحاب احليازات الصغرية الذين يعملون يف الغابات واملزارع األقديم استخدام األراضي  وتب

 والزراعينياحلرجيني كل من املنتجني لتمثيل واملشاركة النشطة الضمان لميكن واخلدمات على مستو  املناظر الطبيعية. 

يساعد على جتنب ازدواجية اجلهود  ربام  أنيف هذه ال  أصحاب مصلحة آخرينضمن  احمللي  ومنظمات اجملتمع

 دولية.الوطنية والربام  بشأن خمتلف الأوثق ضمان تواصل قرارات  وتضارب الواحلد من إمكانية 

داخل  نييعازرالواحلرجيني املنتجني رف بني اتعزيز تبادل املعميكن لوعلى الصعيدين اإلقليمي والعاملي   -14

همة جعل العالقة بني الغابات والزراعة األسرية اختاذ القرارات املعمليات يف  باشرامل مالبلدان وفيما بينها وزيادة متثيله

برنام  األمم املتحدة للتعاون يف جمال مثل   الرئيسيةاحلرجية العاملية لسياسات والربام  بالنسبة إىل اأكثر وضوحا 

خطة عمل إنفاذ القوانني واإلدارة الرشيدة و ةخفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامي

 .العيشكسب األمن الغذائي والتغذية وسبل املتعلقة بواملبادرات الرئيسية والتجارة يف قطاع الغابات 

 الغابات واملزارعبني رع: جشراكة مبعمتكرة لعمتعزيز الروابط ازاملو اتالغابمرفق  -رابعا

 ووه  مرفق الغابات واملزارعيركز   اسابقواملشار إليها إدارة الغابات اليت تنفذها ضافة إىل الربام  العادية باإل -15

على العالقة بني الغابات واملزارع والدور   واملعهد الدولي للبيئة والتنمية واالحتاد الدولي حلفظ الطبيعةالفاو شراكة بني 

الدعم املباشر ملنظمات املنتجني على املستويات ق ويقدم هذا املرف. احلرجيني والزراعينياملنتجني احليوي ملنظمات 

زيادة نشآت وتها على احلصول على اخلدمات  وحتسني املابناء قدرمن أجل الوطنية واإلقليمية والعاملية احمللية و

ز يعزتأو قوم بإنشاء يوالوكاالت احلكومية يف البلدان املشاركة  املرفق دعم ي. كما عملية استقطاب الدعميف  اصوته

آخر ويرد املزيد من التدريب وجهود االتصاالت واملؤمترات. برام  التبادل وعمليات نظم يو  القائمةالربام  القطاعية 

 .COFO/2014/6.7 يف الوثيقةاملتعلقة باملرفق املعلومات املفصلة 

 مسائل مطروحة للنظر فيها -خامسا

  القيام مبا يلي: األعضاء إىلبلدان أن تدعو اليف اللجنة رغب قد ت -16

ذات الصلة واالحتفاالت فعاليات يف السرية الغابات واملزارع األالقائمة بني على العالقة شديد الت (1)

 .بالسنة الدولية للزراعة األسرية

الغابات )مبا يف ذلك الشعوب األصلية(  احمللية العاملة يف جمال مجتمعات للمتكينية يئة تهيئة ب ( 2)

  مع الرتكيز على احليازة والزراعينياحلرجيني املنتجني ة ومنظمات ياألسرالغابات مالكي و
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اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد باالستناد إىل واضحة )ال

ربام  المبا يف ذلك  ات لخدماجليد ل توفريالو  إىل األسواقالوصول املنصف و  األمساك والغابات(

 واإلدارة املستدامة لغابات اجملتمع  وإعادة التشجريرجية  لزراعة احللوآليات التمويل  يةزيحفتال

 .احمللي

ذات حلراجة والزراعة والقطاعات األخر  تربط ااملصلحة ية ومتعددة أصحاب قطاعنشاء برام  إ ( 3)

مستو  املناظر الطبيعية التنسيق والتواصل على ن من زيادة فعالية للتمّكباملوارد الطبيعية الصلة 

 .يف املناطق الريفية الزراعةوالغابات  ياحمللية العاملة يف جمالتمعات اجملصبان يف مصلحة يلذين ال

 ا يلي:مبقد ترغب اللجنة يف أن توصي املنظمة و -17

املزارع من خالل مرفق الغابات و احلرجيني والزراعينيمواصلة دعم إنشاء وتعزيز منظمات املنتجني  (1)

الغابات مالكي و الغابات احمللية العاملة يف جمالتمعات اجملساعد تيف شراكة مع برام  أخر  

يف جمالي األعمال والتنظيمية والفنية  متهازيادة قدراعة األسرية على رسرية والعاملني يف جمال الزاأل

  .استقطاب الدعمالتجارية و

تمعات اجملودعم  بها وزيادة الوعي  والزراعة األسرية بني الغاباتالقائمة الت الص همفتعزيز  (2)

التابعني  نظماتاملواألسريني املزارعني وة يالغابات األسرمالكي و الغابات احمللية العاملة يف جمال

 القرار.اختاذ لدولية ذات الصلة وعمليات فعاليات ايف التعامل مع ال اها

متعددة أصحاب املصلحة اليت تعزز التنسيق بني القطاعية والربام  تعزيز إنشاء ودعم البلدان يف  (3) 

 .قطاعات املوارد الطبيعية األخر الزراعة واحلراجة و


