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 ، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  (QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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 جلنة الغابات

 والعشرون الثالثةالدورة 

 2016 متوز/يوليو 22-18روما، إيطاليا، 

 متابعة نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 

 موجز

 

، جّدد قادة العامل، من خالل اعتماد إعالن روما وإطار العمل خالل املؤمتر الدولي الثاني 2014يف نوفمرب/تشرين الثاني 

وحتويعل النظعام   جبميعع أكعكال    املعين بالتغذية، التزامهم بوضع وتطبيق سياسات تهدف إىل القضاء على سوء التغذية 

توفري احلميات املغذية للجميع. وميكن للمنتجعات احلرجيعة أن تسعاهم مباكعرة يف تلبيعة املسعتلزمات        الغذائي من أجل

التغذوية للسكان من خالل تأمني األغذيعة األساسعية واملصعادر الغذائيعة الغنيعة بالربوتينعات واملغعذيات الدقيقعة. وت ععد          

ل معاجلعة األغذيعة وتعقعيم امليعاه. إضعافة إىل  لع ،       مساهمة الوقود اخلشيب من الغابات أساسية كمصدر للطاقة من أج

ميكن أن تشّكل املنتجات احلرجية كبكة محاية هامة بالنسبة إىل األسر الضعيفة ال سعيما خعالل مواسعم اجلعوع عنعدما      

ترتاجع املؤن الغذائية. وبناًء على  ل ، باكرت منظمة األغذية والزراعة تنفيعذ مموععة معن األنشعطة معن أجعل دععم        

 بلدان األعضاء لتعزيز مساهمة املنتجات احلرجية يف األمن الغذائي والتغذية.ال

 

 املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذيةمعلومات أساسية عن    -أواًل

 

منظمة الصحة بتنظيم مشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وع قد املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية،  -1

لمنظمة يف روما، إيطاليا. وكّكل هذا الرئيسي لقر امليف  2014نوفمرب/تشرين الثاني  21إىل  19 ، خالل الفرتة منالعاملية

رفيع املستوى، أي املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، املنتدى احلكومي الدولي العاملي األول الاحلدث السياسي 

 املكّرس ملعاجلة مشاكل التغذية يف العامل يف القرن احلادي والعشرين.

 

http://www.fao.org/
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مراجعة التقّدم احملرز منذ املؤمتر الدولي املعين  (1)قد املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية من أجل: ع و -2

، واالستجابة للتحديات والفرص اجلديدة، وحتديد اخليارات السياسية من أجل حتسني 1992 يف عام بالتغذية

ها من القطاعات والتوفيق بني السياسات القطاعية  ات الربط بني قطاعات األغذية والزراعة والصحة وغري (2)التغذية؛ 

تية وأطر مؤسسية قابلة للتكييف وقادرة ااقرتاح خيارات سياس (3)الصلة بطريقة تؤدي إىل حتسني مستدام يف التغذية؛ 

السياسي  تعزيز االتساق يف اجملال (4) على معاجلة التحديات التغذوية الكربى بطريقة مالئمة يف املستقبل القريب؛

 عن التوفيق والتنسيق والتعاون بني قطاعات األغذية والزراعة والصحة وغريها فضاًل وعلى مستوى السياسات 

يات التعاون الدولي يف مال وحتديد أول (6)وحشد اإلرادة السياسية واملوارد لتحسني التغذية؛  (5)من القطاعات؛ 

 القريب واملتوسط.املديني التغذية على 

 

يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية  ًاعضوبلدًا  164مشارك، منهم  2 200 املؤمتر هذا حضرو -3

رفيعو المنظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص. وضّم املشاركون الربملانيني وعن فضاًل منظمات حكومية دولية، يف و

 وزيًرا وضيًفا خاًصا. 85املستوى 

 

 وإطار العمل املرافق( ml542a.pdf-http://www.fao.org/3/a) ةواعتمد املؤمتر إعالن روما بشأن التغذي -4

(mm215a.pdf-http://www.fao.org/3/a) .التزامهم بوضع وتطبيق السياسات من خالل الوثيقتني جّدد قادة العامل و

 دفة إىل القضاء على سوء التغذية وحتويل النظم الغذائية لتوفري محيات مغذية للجميع.اهلا

 

حول اإلعالن  70/259، اعتمدت اجلمعّية العامة لألمم املتحدة القرار رقم 2016يف األّول من أبريل/نيسان و -5

نظمة الصحة العاملية العمل مًعا (. ويفّوض القرار الفاو وم2025-2016عن عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية )

والشركاء وأصحاب املصلحة املعنيني. والربامج على تطبيق عقد العمل من أجل التغذية بالتعاون مع املؤسسات واآلليات 

احلكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية واجملتمع املدني والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية إىل توفري  أيضًا ودعا القرار

 لدعم الفاعل إىل عقد العمل املذكور، مبا يف  ل  من خالل املساهمات الطوعية.ا

 

 جدوى وثائق النتائج اخلاصة باملؤمتر الدولي الثاني    -ثانيا

 املعين بالتغذية بالنسبة إىل جلنة الغابات

 

مليون  795 يبلغ عدد ناقصي التغذيةتغذية )المستوى انتشار نقص يتسم وضع التغذية يف العامل حالًيا بارتفاع  -6

(، واالنتشار الواسع حلاالت النقص يف املغذيات الدقيقة وكيوع حاالت الوزن الزائد والسمنة 2015حبسب الفاو، نسمة 

من عدد تقريبًا يف املائة  30كخص أو  ملياريحول العامل. ويعاني حنو نسمة مليار  1.9 مبا يطال متزايدةاملفرطة بصورة 

 ، تشري التقديرات 2030القصور يف املغذيات الدقيقة. وحبلول العام أنواع سكان العامل نوًعا أو أكثر من 

http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf
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ويف أفريقيا  .1(Nugent ،2011كي )يرتريليون دوالر أم 35املزمنة بع لألمراض إىل بلوغ االحنسار يف اإلنتاجية كنتيجة 

 اإلمجالي سنويًا يف املائة من الناتج القومي  11وحده يف خسارة نسبة وآسيا، سوف يساهم سوء التغذية 

(Horton وSteckel ،2011)2. 

 

، ميكن للمنتجات احلرجية املساهمة يف تلبية الوثيقةمن هذه الثالث التفصيلي يف القسم  للوصفطبًقا و -7

املستلزمات التغذوية لنسبة كبرية من سكان الريف، ال سيما من خالل توفري الوقود اخلشيب للطهي واألطعمة احلرجية 

 واملغذيات الدقيقة،  اتتساعد يف توفري املتحصل من الطاقة الغذائية واألغذية الغنية بالربوتيناليت ة ساسياألطعمة األك

 بالنسبة  مديني للغايةإعالن روما وإطار العمل بالتالي ي عترب وما يساهم بالتالي يف اعتماد محيات غذائية صحية. 

  وجلنة الغابات على حد سواء.احلرجي قطاع الإىل 

 

 إطار العمل، بصورة خاصة، مموعة من اخليارات الطوعية واالسرتاتيجيات يف مال السياسات يقّدم و -8

واسعة النطاق املكّرسة يف إعالن روما الااللتزامات الوفاء بموصى بها من أجل توجي  العمل على إجراء  60على ككل 

 هذه الفئات الفرعية الثالث: وميكن جتميع التوصيات املرتبطة بالغابات بصورة عامة ضمنبشأن التغذية. 
 

 (.3و 1للتطبيق الفعال )التوصيتان مشّجعة بيئة خلق  )أ(

 التدابري اخلاصة بالنظم الغذائية املستدامة اليت تروج للحميات الصحية اختا  مزيد من  )ب(

 (.9و 8)التوصيتان 

 .(19أجل بناء القدرات )التوصية واملعلومات بشأن التغذية من  التثقيفحتسني  )ج(

 

 مساهمة املنتجات احلرجية يف التغذية   -ثالثًا
 

 املنتجات احلرجية ومساهمتها يف التغذية واحلميات الغذائية

 

 تشغل الغابات ثلث اليابسة على األرض. وتشري التقديرات إىل أن ثلث سكان العامل تقريًبا يعتمدون  -9

العمل والدخل فرص بناء واألدوية وواد الممن أجل توفري األغذية والوقود اخلشيب و احلرجيةعلى السلع واخلدمات 

ها املاليني حول عالنقدي. وتضطلع النباتات واحليوانات املوجودة يف الغابات بدور هام يف احلميات الغذائية اليت يتب

ري والفيتامينات واملواد املعدنية. ويسمح الدخل الناتج من املنتجات والسلع احلرجية بتوف اتالعامل ويف تأمني الربوتين

 وصول أفضل إىل األغذية والتغذية، ليس بالنسبة إىل الذين جينون املداخيل احلرجية فحسب، بل أيًضا بالنسبة 

 من خالل االستهالك والروابط االستثمارية. نطاقًا إىل اجملتمع الريفي األوسع

 

                                        
1  Rachel Nugent, Bringing Agriculture to the Table (Chicago: The Chicago Council on Global Affairs, 2011) 
2  Sue Horton and Richard H. Steckel, Global Economic Losses Attributable to Malnutrition 1900 – 2000 and Projections to 

2050, Assessment Paper, Copenhagen Consensus on Human Challenges (New York: Copenhagen Consensus Center, 2011), 
http://www. copenhagenconsensus.com/sites/default/files/malnutrition.pdf

http://www/
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 ليار كخص م 2.4حنو ويستخدم طريقة أساسية لضمان امتصاص املغذيات بطريقة مالئمة،  الطهييشّكل و -10

فيجعل  ل  من الغابات مساهًما أساسًيا يف توفري التغذية لألسر يف العامل بأسره. يف العامل الوقود احلرجي للطهي. 

 يف املائة من ممل إنتاج األخشاب يف العامل، ما يستدعي الرتكيز بشكل خاص  50وميّثل الوقود احلرجي أكثر من 

 مها بطريقة فعالة.على اإلدارة املستدامة للغابات واستخدا

 

تقريبًا مليون نسمة  765همية ألغراض غلي املياه وتعقيمها. إ  يستخدم نفس األيتسم الوقود اخلشيب بو -11

. وغالًبا ما يكون غلي املياه غليهاعرب اليت يستهلكونها العامل( الطاقة اخلشبية لتعقيم املياه  سكانيف املائة من  10.9)

لمجتمعات املعتمدة على الغابات من أجل احلصول على مياه كرب املتاحة لالوحيدة الطريقة اخلشيب بواسطة الوقود 

وقيام الكثري من األسر بتدخني كذل  يف عمليات حفظ األغذية، اخلشيب ستخدم الوقود األغذية. وي لتجهيز آمنة ومياه 

اج. وجتدر اإلكارة إىل ، إلطالة فرتة اإلمداد باملوارد الغذائية خالل فرتات توقف اإلنتبصورة تقليدية وجتفيف األطعمة

انبعاث أن الوقود اخلشيب، يف حال عدم استخدام  بالصورة املالئمة، قد يتسبب بآثار سلبية على الصحة نتيجة 

الدخان امللّوث. يف املقابل، قد تسمح أنظمة األفران احملسنة بالتخفيف من هذا اخلطر. ويف حال إنتاج الوقود اخلشيب 

لطهي وتعقيم املياه إىل ابصورة مستدامة واستخدام  بطريقة فعالة، سيبقى على األرجح مصدر الطاقة األوفر بالنسبة 

وصول الكثري من سكان  لتعذر و ل  املستقبل القريب يفسكان العامل وتدخني/جتفيف األغذية و ل  لنسبة كبرية من 

بصورة األرياف بسهولة إىل مصادر الطاقة األخرى. من جهة أخرى، ونظًرا إىل االنتشار احلالي إلنتاج الوقود اخلشيب 

 سني إدارة ، ال بّد من اختا  تدابري حكومية حامسة من أجل حتيف أغلب األحيان، ةغري مستدامة وغري قانوني

 الوقود اخلشيب.

 

يساعد دور الغابات يف احلفاظ على التنّوع البيولوجي "كمستودع جينات" للمحاصيل الغذائية يف تأمني التنّوع و -12

يف هذا السياق، قامت هيئة املوارد الوراثية لألغذية واملطلوب من أجل الرتويج للنوعية املالئمة للحميات الغذائية. 

اخلطوط التوجيهّية الطوعية لتعميم مفهوم التنّوع البيولوجي يف السياسات وخطط العمل بوضع  والزراعة يف املنظمة

(. وتشّدد هذه اخلطوط التوجيهية على أّن "االستخدام املالئم للتنّوع 2015)الفاو  3الوطنية واإلقليمية واملتعّلقة بالتغذية

الواسعة من أنواع وأصناف وسالالت النباتات واحليوانات  البيولوجي من أجل األغذية والزراعة، مبا يف  ل  اجملموعة

هو سبيل أساسي ملعاجلة  ،غري املستخدمة مبا يكفي، ضمن برامج التغذية والزراعةعن األنواع الربية واملهملة وفضاًل 

 مجيع أككال سوء التغذية". 

 

البذور والثمار اجلوزية احملصودة  مصادر غنية للمواد املعدنية والفيتامينات فيما تضيفالغابات تشّكل مثار و -13

إىل احلميات الغذائية. وتشّكل اجلذور والدرنات الصاحلة لألكل  اتالسعرات احلرارية والزيوت والربوتين تامن الغاب

دقيقة مثل السيلينيوم والبوتاسيوم المغذيات هامة للمصادر للكربوهيدرات، يف حني أن أنواع الفطر هي مصادر 

اجملففة( من املنتجات احلرجية األوسع استهالًكا. إ  تشّكل مصدًرا أو األوراق الربّية )الطازجة  عتربوت والفيتامينات. 

                                        
ع البيولوجي يف السياسات والربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعّلقة بالتغذية اخلطوط التوجيهية الطوعية لتعميم مفهوم التنّو  3

(pdf.i5248a-http://www.fao.org/3/a) 

http://www.fao.org/3/a-i5248a.pdf
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واملغذيات الدقيقة اليت تشمل الفيتامني أ والكالسيوم واحلديد واليت غالًبا ما تكون ناقصة من احلميات  اتغنًيا بالربوتين

سبيل املثال، حتتوي أوراق كجرة املورينغا وعلى الغذائي. الغذائية للمجتمعات احمللية اهلشة على املستوى 

(Moringa oleiferaعلى كمية عالية من ) ربو فيتامني أ على ككل بيتاكاروتني والفيتامني ك الفيتامينات ب وج وال

كما أنها تتضّمن أنواع الفينولي  والفالفونويد اليت متل  خصائص مضادة لألكسدة وللسرطان   واملنغنيز والربوتينات

يف املائة من الكمية املطلوبة من  80تأمني ومعززة جلهاز املناعة ومضادة لداء السكري وللتعّصد وحامية للكبد. وميكن 

 .املطلوب لألطفال دون سن الثالثة الستيفاء املتحصلمن خالل استهالك مخسة غرامات من مسحوق األوراق الفيتامني أ 

 

 أكثر من مصدر واحد لألغذية. على سبيل املثال، كجرة الباأوباب عديدة توّفر أكجار و -14

(Adansonia digitate ) عن األوراق املستهلكة بشكل واسع فضاًل كجرة استوائية متعددة االستخدامات توفر الثمار هي

يف بعض اجملتمعات يف األراضي اجلافة اإلفريقية. وحتتوي كجرة الباأوباب على لب مثرة مففة بصورة طبيعية 

غ من لب الثمرة(،  100ملغ/ 53خيتزن كمية من الفيتامني ج أعلى خبمس مرات من الكمية املوجودة يف الربتقال )

غراًما من لب الثمرة كل اليوم لتلبية حاجة الطفل من متحصل  20-10كفي استهالك ي. و6بو 2وب 1وب وفيتامني أ

 واحلديد. اتالفيتامني ج. وحتتوي أوراق الباأوباب على كميات مرتفعة من الكالسيوم والربوتين

 

 واحلشرات والطيور وبيضها واألمساك يف الغابات مكونات غذائيةحجمًا تشكل القوارض والثدييات األكرب و -15

، تشّكل هذه املوارد يف خمتلف أحناء العامل بلًدا 62أساسية للذين يعيشون على مقربة من الغابات. ويف ما ال يقّل عن 

الريف. وتفيد التقديرات بأّن احلشرات لسكان يف احلميات الغذائية  ةاحليواني اتالربوتيناملائة كحد أدنى من  20

بالنسبة إىل ما ال يقل عن ملياري كخص. وتشري التقارير إىل استخدام أكثر  تشكل جزًءا من احلميات الغذائية التقليدية

من دودة  اتنوع كطعام. وتتخطى قيمة احلشرات القابلة لألكل قيمتها الغذائية حيث أن إنتاج الربوتين 1 900من 

 . وتسمح ألبقارا( أسهل وأكثر مراعاة للبيئة مقارنة مع االعتماد على Tenebrio molitorالدقيق الصفراء )

 ةوالرتب يضاتربية احلشرات الصاحلة لألكل كطعام وعلف بالتخفيف من الضغط على موارد حمدودة باألساس مثل األر

 واملياه والطاقة.

 

 الضعيفةاملنتجات احلرجية كشبكة أمان لألسر 

 

الغذائي، ال سيما بالنسبة ل حصاد األغذية من الغابات اسرتاتيجية هاّمة للتكيف مع فرتات انعدام األمن يشّك -16

إىل سكان الريف الفقراء يف املناطق احلرجية. وغالًبا ما تكون املنتجات احلرجية متوافرة لفرتات ممتدة، مبا يف  ل  

"، حيث توفر بالتالي مصدًرا للغذاء يساهم يف تلبية املستلزمات الغذائية عندما العجفاءأو املواسم " خالل مواسم "اجلوع"

ترتاجع املوارد أو عندما تنفد الكميات املخزنة أو عندما املعين فرة يف املوسم اتجات الزراعية التقليدية غري متوتكون املن

 . ةاملالي

 



COFO/2016/7.4 6 



ألسر على صعيد أهمية خاصة بالنسبة إىل ااملنتجات احلرجية غري اخلشبية يف املنطقة الغربية يف غانا كتسي تو -17

أغسطس/آب(. وجيري استهالك منتجات مثل -املوسم األعجف )يونيو/حزيراناألمن الغذائي والتغذية والصحة خالل 

 مرات  6-5والعسل والفواك   ياتوالقواقع والفطر لطرائدا( وحلوم Thryonomys swinderianusاحلشائش ) تآكال

 يف األسبوع يف األسر  ات الدخل املنخفض. 

 

املنتشرة بشكل كبري لتحويلها إىل طعام  Parkia biglobosaالغربية، جيري ختمري حبوب كجرة أفريقيا يف و -18

يف املائة( واليت تبقى صاحلة ألكثر من سنة  35من املادة اجلافة( والدهون )يف املائة  40)بنسبة  اتبالربوتينمغذ غين 

وعندما تنضج احلبوب خالل موسم اجلفاف، تشّكل نوًعا قيًما من األغذية يف منتصف "موسم من دون أي تربيد. 

اجلوع" التقليدي قبل حصاد احملصول اجلديد. ومن الصعب احلصول على أرقام دقيقة عن اإلنتاج السنوي مبا أن هذه 

طن  200 000أكثر من قطاف لتقديرات إىل يف املقابل، تشري اواحلبوب ال تدخل يف إطار التبادالت التجارية التقليدية. 

 وحدها.رييا من هذه احلبوب يف كل عام يف مشال نيج

 

ونوع  على مدار السنة ت ثمراليت ، Boscia sppالسنغال، يوجد بعض أنواع الثمار الربية مثل  يفو -19

Sclerocarva birrea ، صأجل تغطية النواقستخدم بشكل أساسي من يف نهاية موسم اجلفاف، واليت ت  ت ثمراليت 

 املومسية يف أنواع الفيتامينات.

 

 التحديات

 

باتت منافع الغابات املتعددة بالنسبة إىل التغذية مهّددة. ففي بعض املناطق، جيري استنفاد املوارد احلرجية  -20

واحلوكمة اجلائر وغري املنظم. وتشمل األسباب األساسية هلذا الوضع الفقر  االستهالكبشكل كبري أو تدهورت بسبب 

لألغذية حيازة الغابات اآلمنة للمجتمعات احمللية. وإىل جانب اخلسارة املباكرة  إىلالقدرات وواالفتقار إىل الضعيفة 

على التغذية يف املناطق متزايد الفحم( بشكل و شب الوقودخاحلرجية املغذية، يؤثر تراجع إمدادات الوقود اخلشيب )

يف حال أدى النقص إىل تراجع وقت الطهي واستهالك األغذية ذية املستهلكة الريفية، ما يؤثر بدوره على نوعية األغ

غري املطهية بالشكل الصحيح. إضافة إىل  ل ، ال تزال الزراعة احملرك األساسي إلزالة الغابات. وتزول الغابات، 

 .حتديًدا يف البلدان االستوائية و ات الدخل املنخفض، نتيجة لتوسع القطاع الزراعي

 

يشكل تدهور الغابات موضوًعا معقًدا ويستدعي ردوًدا على مستويات خمتلفة. وال بد من حتسني حوكمة و -21

العاملي عدل املاألراضي إىل جانب إصالح املؤسسات ونظام احليازة وتأمني اإلرادة السياسية من أجل التخفيف من ارتفاع 

ادفة إىل اسرتداد املناظر احلرجية املتدهورة. ويتطلب احلد تدهور الغابات. وال بد من مواكبة  ل  من خالل الربامج اهلل

توسع املناطق الزراعية مموعة كاملة من التدابري يف مال السياسات، منها التخطيط عن  الناتجمن إزالة الغابات 

تصلة بها املفرص الاملتكامل الستخدام األراضي. وميكن االطالع على نقاش مفّصل بشأن حتديات استخدام األراضي و

 .2016تقرير حالة الغابات يف العامل الغابات والزراعة ضمن بالنسبة إىل 
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 متابعة نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية يف قطاع الغابات   -رابعًا

 

، للغاباتدعم اإلدارة املستدامة  يف تهاشامل وانطالًقا من خربالسرتاتيجي ها االمن خالل إطاروعملت املنظمة،  -22

إىل دعم البلدان األعضاء يف متابعة التوصيات اخلاصة بإطار عمل املؤمتر الدولي  اهلادفةعلى تنفيذ مموعة من األنشطة 

 بالنسبة كل من مموعات التوصيات الثالث اليت ت عترب األكثر جدوى ف ما يلي وص يفويرد الثاني املعين بالتغذية. 

 لغابات.إىل ا

 

 (3و 1)التوصيتان  بري الفعالةالختاذ التدامشجعة بيئة خلق 

 

الرابع عشر العاملي ؤمتر امل" موضوًعا أساسًيا خالل الغابات من أجل األمن الغذائي والتغذيةكان موضوع " -23

. وجرى الرتكيز على الدور األساسي للغابات من أجل حتقيق 2015يف سبتمرب/أيلول  أفريقيااملنعقد يف جنوب  للغابات

األمن الغذائي وحتسني سبل العيش كواحدة من الرسائل األساسية الثالث وفًقا "إلعالن دوربن: رؤية خاصة بالغابات 

إلنتاج املستدام واالستخدام لعلى الدور اهلام جلسة خاصة حول الطاقة اخلشبية االهتمام وسلطت ". والقطاع احلرجي

 قيق األمن الغذائي والتغذية. حتمن أجل  وجرى نشرها على نطاق واسع الفعال للوقود اخلشيب

 

إضافة إىل  ل ، تعمل املنظمة على نشر املمارسات اجليدة بشأن الدمج بني السياسات اخلاصة بالغابات و -24

د اخلشيب واملداخيل سيما تل  اخلاصة بالوقو وعلى حتسني عملية مجيع البيانات، ال والتغذيةواألمن الغذائي 

وهو أمر ضروري عن مساعدة البلدان على توليد األدلة على مساهمة الغابات يف األمن الغذائي والتغذية فضاًل احلرجية، 

 ستوى االلتزام السياسي. لالرتقاء مب

 

، 2015عشرة يف العام  ةاعتمدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، خالل دورتها العادية اخلامسو -25

 قليمية الوطنية واإل العمل خططوع البيولوجي يف السياسات والربامج اخلطوط التوجيهية الطوعية لتعميم مفهوم التنّو"

 .التابعة هلا وضمن برامج التغذية 4يف مال التنوع البيولوجي احلرجي

 

لغابات يف األمن لقطاعات بهدف رفع مساهمة ابرامها املشرتكة بني اتدعم املنظمة البلدان من أجل حتسني و -26

لقطاعات حول الغابات واألمن مشرتكة بني اعلى سبيل املثال، جرى تنظيم حلقة عمل وطنية والغذائي والتغذية. 

 ، واليت أدت إىل مموعة من التدابري احلكومية اهلادفة 2014الغذائي والتغذية يف غامبيا يف ديسمرب/كانون األول 

جولة حمادثات إقليمية حول السياسات  وع قدتة الغابات اجملتمعية املستدامة. إىل إضافة عدد الغابات التابعة إلدار

 من أجل مناقشة الروابط  2016اهلادئ، يف الصني يف أبريل/نيسان واحمليط  آسياإلقليم لقطاعات املشرتكة بني ا

 بني الغابات واملياه واألمن الغذائي.
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 (9و 8)التوصيتان اخلاصة باألنظمة الغذائية املستدامة للرتويج للحميات الصحية  اختاذ مزيد من التدابري

 

 هاوبرام هاتوّفر املنظمة الدعم لتطوير القدرات الوطنية يف البلدان األعضاء من أجل حتسني جدوى سياسات -27

مشرتك بني األمن الغذائي والتغذية. ويشمل  ل  تطوير إطار بعلى مستوى معاجلة األهداف اخلاصة  بالغاباتاخلاصة 

توصيات بإصدار لقطاعات لتقييم السياسات اخلاصة بالغابات واألمن الغذائي واختباره ميدانًيا. ويسمح هذا التقييم ا

 لتوجي  عملية اختا  القرارات.

 

والتغذية انعدام األمن الغذائي  خمرجات حنو إطار متسق ملعاجلةمذكرة توجيهية "إعداد نظمة على تعمل املو -28

عن الغابات ملساعدة صانعي السياسات الوطنية على تعزيز الرتكيز يف األدوات فصاًل تتضمن  يف السياسات القطاعية"،

 غذائي والتغذية.بالغابات على حتسني خمرجات األمن ال اخلاصةالوطنية السياساتية 

 

التغذية سوء لقطاعات من أجل معاجلة موضوع املشرتكة بني اإضافة إىل  ل ، تدعم املنظمة بعض النهج و -29

يف األمن الغذائي اخلشبية ميع أككال . ويسمح املشروع اإلقليمي بشأن "حتسني مساهمة املنتجات احلرجية غري جب

بتعزيز قدرة اجملتمعات احلرجية احمللية الوسطى، أفريقيا ة الغابات يف والتغذية"، واملطّبق مع البلدان األعضاء يف هيئ

 .تهاالغذائي وتغذي انهمن أجل الوصول إىل األسواق وحتسني أماحلرجية غري اخلشبية  املنتجاتعلى جتهيز 

 

 (19التوصية )حتسني التثقيف واملعلومات يف جمال التغذية من أجل بناء القدرات 

 

بعض املشاريع امليدانية يف غامبيا وزامبيا من أجل حتسني مساهمة الغابات يف األمن الغذائي  حاليًااملنظمة تعّد  -30

على أصحاب احليازات الصغرية واجملتمعات احلرجية. وتشمل النهج األساسية التثقيف يف مال  الرتكيزوالتغذية مع 

نية باملغذيات الدقيقة، مبا يف  ل  األغذية الغاألغذية التغذية املصمم من أجل حتفيز التنويع الغذائي واستهالك 

 احلرجية احمللية.

 

 املطلوبة من اللجنةالتوجيهات    -خامسًا

 

 لتغذية، قد ترغب اللجنة يف دعوة البلدان إىل:بالنسبة إىل اأهمّية الغابات إىل نظًرا  -31
 

  السياسات والربامج وضمن تعميم أهمية دور الغابات واألكجار خارج الغابات لألمن الغذائي والتغذية ضمن

 األبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية؛

 اختا  التدابري الالزمة من أجل إنتاج الوقود اخلشيب بصورة مستدامة واستخدام  اآلمن للطهي وتعقيم املياه؛ 

  ملساهمة ا لزيادةاإلدارة املستدامة للموارد احلرجية  مبا يكفلتزويد اجملتمعات احمللية حبقوق ملكية آمنة 

 يف األمن الغذائي والتغذية.
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 يف دعوة املنظمة إىل دعم البلدان: اللجنةقد ترغب و -32
 

   أهععداف األمععن  متصععلة بالغابععات جتمععع بععني   األراضععي وصععياغة سياسععات  حيععازة علععى صعععيد إصععالح 

 الغذائي والتغذية؛

  من أجل تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية واجملتمعات احمللية على دمج أهداف األمن الغذائي والتغذية ضمن

 .يف مال اإلدارة املستدامة للغاباتممارسات هذه املؤسسات 


