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 فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية
 

 1مقتطف من التقرير
 الحراجة المستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية

 
 الموجز والتوصيات

 
ُ                                )اللجنة(، يف دورهتا احلادية واألربعني اليت ُعقدت يف شههههههور /تتوبر/تألههههههرين األو ،  ى                             طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي                                          

  ي  ئ                                                                                                                  فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء(  جراء دراسة عن احلراجة املستدامة من /جل األمن الغذا
                      تتمثل املسألة الرئيسية   و   .                                                الرابعة واألربعني للجنة خال  شور /تتوبر/تألرين األو                                            والتغذية لالسرتشاد هبا يف مداوالت الدورة العامة 

                       بأبعادها األربعة وتيفية   2                                                                                  هنا يف املسههههههههههههههها ات املتعددة اليت تقدموا الغابات واألشهههههههههههههههجار من /جل  قيق األمن الغذائي والتغذية
        الغابات                                               لل  الطلبات املتزايدة واملتنافسههههة علم األرا ههههي و                                                              االسههههتفادة منوا علم /تمل وجى علم نطامات مةانية ويمانية ةتلفة، يف

ً                واألشجار )مبا يف ذلك للحصو  علم اخلألب واألغذية والطامة وخدمات النظام اإليةولوجي(، فضاًل عن تغّي  املناخ.                                                                                
 
ً                                                ويألهههههةل هذا التقرير  ليالً شهههههامالً مسهههههتنًدا  ى القرائن ملبتلف املسههههها ات املباشهههههرة وغّي املباشهههههرة                    يت تقدموا الغابات   ال                      ً     ً     

                                                         يف العالمات بني الغابات واألمن الغذائي والتغذية ويقرتح، ألغراض    1             ويبحث الفصل                                       واألشجار من /جل األمن الغذائي والتغذية.
            للقنوات اليت     ً    ً    ليالً معمًقا    2             ويعطي الفصهههههههل                   ً         ً       ً        ً                                   هذا التقرير،  طارًا مفاهيمًيا وتصهههههههنيًفا  وذجًيا للغابات باالسهههههههتناد  ى معايّي اإلدارة.

                             حالة الغابات يف العامل ويألههههّي  ى    3               ويسههههتعرض الفصههههل                                                             تسههههاه  من خاللا الغابات واألشههههجار يف  قيق األمن الغذائي والتغذية.
                            احللو  وينامش تيفية االسههههههههههههتفادة    4               ويتناو  الفصههههههههههههل                                                                    التحديات والفرص يف القطاع احلرجي يف ما يتعل ق باألمن الغذائي والتغذية.

                                                             الغابات واألشجار من /جل األمن الغذائي والتغذية بصورة مستدامة.                  علم /تمل وجى من
                                                      

                                                                      . احلراجة املسههههههههههتدامة من /جل األمن الغذائي والتغذية. تقرير و ههههههههههعى فريق اخلرباء     2017                                                      فريق اخلرباء الرفيع املسههههههههههتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،  1
                                                 . سهههههههههيتاح التقرير بنسهههههههههبتى الةاملة علم العنوان التاي    2017                                                                                 الرفيع املسهههههههههتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي، روما 

www.fao.org/cfs/cfs-hlpe.  
      أمون   م                                                                                                                     فاألمن الغذائي يتحقق عندما تتوافر جلميع الناس، يف تل األومات، اإلمةانات املادية واالجتماعية واالمتصهههههههادية للحصهههههههو  علم غذاء تا    2

                                      ، /علن مؤمتر القمة العاملي لألمن الغذائي     2009       ويف عام                                                                                       ومغذ  لتلبية احتياجاهت  التغذوية و/فضهههلياهت  الغذائية للتمتع ةياة موفورة النألهههاح والصهههحة.
        تبادلا؛                                          فوو عرض األغذية من خال   نتاجوا وتوييعوا و          التوافر    /ما                                                                           /ن  "الرتائز األربع لألمن الغذائي هي التوافر والنفاذ واالسههههههههههتبدام واالسههههههههههتقرار".

          هو استوالك         ستبدام  اال                                                  /ذواق األفراد ومتطلبات تل من /فراد األسر املعيألية؛ و                                                     هو القدرة علم احلصو  علم األغذية وتوييعوا باإل افة  ى        النفاذ  و 
                                                فوو القدرة علم احلصو  علم األغذية مع مرور الومت.           االستقرار                          األغذية من مبل األفراد؛ /ما 

 

 الفاو دىل المستوى الرفيع الخبراء فريق مانةأ

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
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       الموجز
                                                                الغابات واألشجار واألمن الغذائي والتغذية: النطاق واإلطار المفاهيمي

                                                                                                    تتعدد التعاريف اخلاصههههة بالغابات اليت تعة  تال من تنو ع النظ  اإليةولوجية احلرجية يف العامل وتنو ع االنطباعات   - 1
 ُ                                                                وُتسههتبدم عبارة "الغابة" لاشههارة  ى ةموعة واسههعة من النظ  اإليةولوجية                            بألههأن الغابات واسههتبداماهتا.         البألههرية

     ً                                                ً                                                     بدًءا باألشجار املوي عة علم املنالر الطبيعية اجلافة وصوالً  ى الغابات الةث ة واملرتاصة والقدمية يف املناطق اليت يرتفع
             من اسههههههههههههههتبدامات    ا                       ً من الغطاء لألرا ههههههههههههههي /و نوعً    ا             ً  دارية /و نوعً                                         فيوا هطو  األمطار. ومد تةون الغابة وحدة

                                      ُ                                      وغطاء األرا ههههي هو الألههههةل املاد  لألرض يف حني يُقصههههد باسههههتبدام األرا ههههي اسههههتبداموا من مبل          األرا ههههي.
            قيي  املوارد           ومد سههههههههههاه  ت                                                                             اإلنسههههههههههان ألغراض ةتلفة )مبا يف ذلك اإلنتاو والصههههههههههون /و لقيمتوا الثقافية /و الدينية(.

                                        ُ                                                       رجية يف العامل الصههادر عن املنظمة يف توحيد الُنول املتبعة لتحديد الغابات وتصههنيفوا، وذلك ألغراض  حصههائية   احل
       /متار(    5                                                للغابات يألههههمل احلدود الدنيا لةل من ارتفاع األشههههجار )   ا                     ً ويسههههتبدم التقيي  تعريفً                     علم املسههههتوى العاملي.

      ات(.       هةتار    5 . 0                  يف املائة( واملساحة )    10               والغطاء احلرجي )
ً                                                                               ويألههههههمل تعريف التقيي  /نواًعا ةتلفة للغاية من الغابات. و  ههههههافة  ى ذلك، هناك /نواع ةتلفة من املنالر الطبيعية   - 2                         

ً          اليت تندرو فيوا /يًضا األشجار.    ات     ً                                          ُ                      ونظرًا  ى هذا التنوع و ى الغرض من هذا التقرير، يُقرتح تصنيف  وذجي للغاب                   
   .                                                                       /شههههههههههههجار باالسههههههههههههتناد  ى الفقات اإلحصههههههههههههائية الواردة يف تقيي  املوارد احلرجية يف العامل                          واملنالر الطبيعية اليت فيوا 

                                                                                                ً      ويسههههتبدم هذا التصههههنيف النموذجي بيانات التقيي  ويرتةز  ى درجة اإلدارة، علم اعتبار  املعيار األتثر تأ ّيًا علم 
         ميي ز هذا   و                     ولة /ترب بالسههههههههياسههههههههات.                                                                ةتلف مسهههههههها ات الغابات علم األمن الغذائي والتغذية والذ  مد يتأ ر بسههههههههو

                                                                                     التصههههههههنيف النموذجي بني  الر فقات عريضههههههههة تصههههههههن ف  ههههههههمن خانة الغابات ةسههههههههب تعريف التقيي  )الغابات 
                                                                                                         االبتدائية ]/و القدمية[  والغابات الثانوية والغابات املزروعة(؛ وفقة رابعة تضهههه   األرا ههههي احلرجية غّي املصههههن فة  ههههمن 

                                              يف املائة؛ وفقة خامسههههة تسههههمم "األشههههجار الوامعة خارو     10 و   5                    اوح غطاهها احلرجي بني                         األرا ههههي الزراعية واليت يرت 
                                        علم الدوام علم اعتبار /هنا موجودة من خال     ا                                           ً واحلدود الفاصهههههلة بني هذ  األنواع ليسهههههت وا هههههحة متامً            الغابات".

 3                                              امتداد اإلدارة املةث فة طوا  املنحىن  و   الغابات.
        هي تألمل   و                                                                             لوامعة خارو الغابات" النظ  الزراعية اليت توجد فيوا /شجار علم تنو عوا الةبّي.                   وتض   فقة "األشجار ا  - 3

                                                                                            بألهههههههةل خاص األشهههههههجار الزراعية املزروعة علم غرار ييت النبيل و/شهههههههجار الزيتون والبسهههههههاتني )/شهههههههجار الفاتوة 
                يث البقع احلرجية                 ية الفسههههههههيفسههههههههائية ح              ً                                                       واجلوييات(، فضههههههههالً عن النظ  الزراعية احلرجية املتنوعة للغاية واملنالر الطبيع
      ة"  ى                           ويألهههههّي مصهههههطلا "احلراجة الزراعي                                                            صهههههغّية لدرجة يصهههههعب معوا اعتبارها مبثابة غابات لألغراض اإلحصهههههائية.

ً                                                    النظ  والتةنولوجيات اليت ُتستبدم فيوا األشجار عمًدا علم نف  وحدات  دارة األرا ي تاحملاصيل الزراعية و//و                       ُ                        
   لم                              ومثة ماسهههه  مألههههرتك بني هذ  النظ ، ع                                       /شههههةا  الرتتيب املةا  /و التسههههلسههههل الزما .                   احليوانات، يف شههههةل من 

                                                                              تنو عوا، حيث /ن  األشجار فيوا متصلة بألةل و يق بأنألطة الزراعة و نتاو األغذية.

                                                      
                                                                                                                    الغههابههات، من الغههابههات الطبيعيههة  ى الزراعههة و عههادة التحريل، ميثههل تطو ر الغههابههات من خال  امتههداد اإلدارة املةثفههة عرب ةتلف /نواع        و       منحىن  3

ً                                                    وال ميثل هذا املنحىن تطو ر الغابات علم مر  الزمن فحسب بل يصف /يًضا التغّيات املةانية عرب ةتلف املنالر الطبيعية املعاصرة.           الغابات.                                                             
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ا يعتمدون   - 4 ً           وميةن اعتبار /  /شههباص يعتمدون  ى حد ما علم الغابات واألشههجار لتأمني سههبل عيألههو  /شههباصههً                                                                               
                                                                               و ذا ما / ههههيف السههههةان األصههههليون الذين يعتمدون بألههههةل رئيسههههي علم الغابات لبقائو  وسههههةان           الغابات.     علم

                                                                                             ً   األريا  الذين يعيألهههون داخل الغابات /و يف  هههواحيوا، وصهههغار املزارعني الذين يعنون باألشهههجار /و يديرون مطًعا 
  ن                                    م الغابات، يصهههههههههههل عندها عدد من يعتمدو                                                           من األحراو والعاملون يف الألهههههههههههرتات الرمسية وغّي الرمسية املعتمدة عل

               مليارات نسمة.    7 . 1                              علم الغابات  ى ما بني مليار  ى 
ً                                                       وينظر هذا التقرير يف احلراجة مبعناها الواسهههههههههههع جًدا مبا يألهههههههههههمل ديع القرارات املتصهههههههههههلة ب دارة الغابات يف /  نوع   - 5                                           

     ارات                              ع عريضهههههههههة من القرارات هي  القر   ا         ال ة /نو                                                     النظ  /و املنالر الطبيعية اليت تألهههههههههمل األشهههههههههجار، مبا يف ذلك     من
                                                                                                   املتصههلة بوجود األشههجار يف منطقة معي نة /و عدم وجودها فيوا، وتلك املتصههلة بأنواع الغابات واألشههجار، واملتصههلة 

                                                                                 وهتد  اإلدارة املسههههههههههههههتدامة للغابات، تما حددهتا اجلمعية العامة لألم  املتحدة،  ى احملافظة علم                 بطريقة  دارهتا.
                                                                                                 قي  االمتصههههههادية واالجتماعية والبيقية جلميع /نواع األشههههههجار و ى تعزيزها مبا فيى خّي /جيا  احلا ههههههر واملسههههههتقبل.  ال

          ديد نفسهههوا      علم جت            اإليةولوجية                                                      ً            اإلدارة املسهههتدامة للغابات متجذ رة يف عنصهههرين /سهههاسهههيني  ا /والً مدرة النظ        و ن  
      يارات                                                      القي  االجتماعية اليت  دد التفاعل البألر  مع البيقة هي خ       ً                                    و انًيا تون األنألطة االمتصادية واالنطباعات /و

                       وسالمتى يف األجل البعيد.                                                        ميةن تغيّيها /و تعديلوا لةفالة  نتاجية النظام اإليةولوجي

                               ر لتحقيق األمن الغذائي والتغذية                      مساهمات الغابات واألشجا
                                                                                            تسهههههههههاه  الغابات واألشهههههههههجار يف  قيق األمن الغذائي والتغذية من خال  /ربع منوات رئيسهههههههههية هي  توفّي األغذية   - 6

                                                                                              بألةل مباشر؛ توفّي الطامة، خاصة للطوي؛ توليد الدخل وخلق فرص للعمل؛ وتوفّي خدمات النظام اإليةولوجي 
                                                      األساسية لألمن الغذائي والتغذية ولصحة اإلنسان ورفاهيتى. 

        يف املائة    0 . 6                                                              مع /ن  التقديرات تألهههّي  ى /ن  األغذية احلرجية ال تألهههةل سهههوى نسهههبة                       توفّي األغذية بألهههةل مباشهههر  - 7
ا تسههههاه  بألههههةل تبّي يف نوعية النمي الغذائي وتنو عى وتؤد  دورًا حامسًا                                                                                                ً     ً  من  مدادات الطامة العاملية لألغذية، ف هن 

             رجية بدورها،                 وتسههههههههاه  األغذية احل                            احمللية املعتمدة علم الغابات.                                            بالنسههههههههبة  ى األمن الغذائي والتغذية للمجتمعات
                                                                                             من خال  وصههههههههههههههولا  ى األسههههههههههههههواق احمللية والوطنية والدولية حو، يف تنويع األ اح الغذائية وتوايهنا بالنسههههههههههههههبة  ى 

ً              األشباص الذين يعيألون بعيًدا عن الغابات. ً                                     ويستبدم /يًضا املزارعون والرعاة الغابات واألشجار                                      صدر للعلف   تم          
                                                                   يف النظ  التقليدية املتسعة ويف النظ  احلرجية الرعوية املةث فة بقدر /ترب.

                                         يف املائة من  مدادات الطامة األولية اإلدالية    6                    علم املسههههههههههتوى العاملي يف   4                 يسههههههههههاه  الومود اخلألههههههههههي               توفّي الطامة  - 8
                                          شههههههبم، /  ما يعاد   لث سههههههةان العامل )مبا يف ذلك        مليار   4 . 2          ويعتمد حنو                     يف املائة يف /فريقيا.    27     نسههههههبة    ويف

              عالوة علم ذلك،   و                                                                              لثا األسههههر املعيألههههية يف /فريقيا( علم اخلألههههب تمصههههدر رئيسههههي للطامة املسههههتبدمة يف الطوي.
                    مليون شبم يف آسيا.     644                                                   مليون شبم الومود اخلألي لغلي امليا  وتعقيموا من بينو       764       يستبدم 

ا القطاع احلرجي الرمسي وغّي الرمسي مصههههدرًا هاًما لفرص العمل والدخل وغالًبا  ل               الدخل وفرص العم  - 9           ً                                   ً    ً                          ً    يألههههةل /يضههههً
              مليون شهههههههههبم حو     2 .  13               ، تان ما يقارب     2011        ففي عام      ُ                ً                          ما ُيسهههههههههاء تقدير ا نظرًا  ى / ية القطاع غّي الرمسي.

   ذ        وختفي ه                                      يف املائة من الناتل احمللي اإلداي العاملي.   9 . 0                                              العامل يعملون يف القطاع احلرجي الرمسي /  ما يعاد  

                                                      
ً                                             الومود اخلألي هو ةموع خألب الومود يائًدا الفح ، ةسب مصطلحات منظمة األغذية والزراعة.  4                                    
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                                                                                                    األرمام التنوع الةبّي بني البلدان وال تفيد عادة عن املسهههههههههههههها ة الفعلية للغابات يف الدخل القومي علم اعتبار /هنا 
    توا                                                                                   تألهههههههمل القيمة املضهههههههافة للمنتجات اخلألهههههههبية احملتسهههههههبة يف القطاع الصهههههههناعي وال علم سهههههههبيل املثا ، مسههههههها   ال
     تزا                                                            وعالوة علم ذلك، تقتصههههههر تلك األرمام علم القطاع احلرجي الرمسي وال                             السههههههياحة ويف األنألههههههطة الرتفيوية.  يف

                                                                                                     البيانات املتاحة غّي تافية إلبراي / ية األنألطة احلرجية غّي الرمسية ذات الصلة علم /تمل وجى يف ما يتعلق بتوليد 
                                               الومود اخلألي ودع املنتجات احلرجية غّي اخلألبية.                                     الدخل وخلق فرص للعمل، مبا يف ذلك من خال

                                                                                                   وب مةان املنتجات احلرجية اليت يت  دعوا  ما لبيعوا /و لالتتفاء الذايت، يف تلتا احلالتني، /ن تقدم مسههههها ة حامسة   -  10
         ويعة ةسههههههههب                           ورغ  عدم تفاية البيانات امل                                                              لتحقيق األمن الغذائي والتغذية للنسههههههههاء وألسههههههههرهن  املعيألههههههههية بأتملوا.

                                                                                              اجلنسههههني، تألههههّي الدراسههههات  ى /ن  دور النسههههاء ادود /تثر يف القطاع الرمسي ويف األنألههههطة املول دة للدخل، ولةنى 
                                                                                 /ساسي جلمع خألب الومود والعديد من املنتجات احلرجية، مع وجود اختالفات تربى بني األمالي . 

                                                                    توفر الغابات واألشههههههههجار الدع  املباشههههههههر إلنتاو األغذية علم مسههههههههتوى املزرعة                            توفّي خدمات النظام اإليةولوجي  -  11
           دم  مدادات         اليت ال تق           اإليةولوجي                                                                   واملنالر الطبيعية وعلم نطاق /وسع من خال  تقدمي العديد من خدمات النظام 

                  محاية الرتبة ودوران         امليا  و                                                                                 واألساسية لألمن الغذائي والتغذية وللتنمية املستدامة يف األجل الطويل )علم غرار تنظي 
                                                                                               ً  املغذيات ومةافحة اآلفات والتلقيا(. و و  الغابات القس  األترب من التنوع البيولوجي علم األرض وتؤد  دورًا 
   ً                                                                                           حامسًا للتبفيف من وطأة تغّي املناخ علم املسههههههتوى العاملي والتةيف مع تغّي املناخ علم مسههههههتوى املزرعة واألسههههههرة 

   ار                                                وينبغي لنظ  اإلنتاو اليت تندرو فيوا الغابات واألشههههههههههههج                              لطبيعية وعلم نطاق /وسههههههههههههع عامة.                 املعيألههههههههههههية واملنالر ا
                                                                 واحملاصيل /ن تراعي صراحة التناف  احملتمل علم املغذيات وامليا  والضوء. 

    طرق  ب                                                                       تؤ ر احلراجة والنظ  الزراعية القائمة علم الغابات واألشهههجار علم صهههحة اإلنسهههان                        صهههحة اإلنسهههان ورفاهيتى  -  12
                رائن املسههههههتندة  ى         وتألههههههّي الق                                                                               عد ة مبا يف ذلك  توفّي الغذاء والنباتات الطبية وخألههههههب الومود وامليا  النقية والدخل.

                                                                                              التجربة  ى /ن  البيقات احلرجية مادرة علم  سهههني الصهههحة العقلية لألشهههباص وعلم احلد من  صهههابتو  باالتتقاب 
ا م          واإلجواد. ً    غّي /ن  الغابات مد تألهههةل /يضهههً ً                                                     وئاًل للطفيليات واألمراض اليت ميةن /ن تصهههيب اإلنسهههان واحليوانات                             

دة يف مفووم "صهههحة واحدة"          األليفة.                                                                                      و ن  العالمات احلرجة بني صهههحة اإلنسهههان واحليوان والنظام اإليةولوجي ةسههه 
                                                         الذ  يسل ي الضوء علم احلاجة  ى التعاون عرب ةتلف القطاعات. 

                                      ً     ً                             باستطاعة الغابات واألشجار /ن تؤد  دورًا حامسًا لزيادة القدرة علم الصمود    مان                          القدرة علم الصمود وشبةة األ  -  13
                                                                                          وهي القههدرة علم الومههايههة من املبههاطر /و التبفيف من وطههأهتهها /و التعههامههل معوهها، والنووض بعههد الصههههههههههههههههدمههات 

        قيق  يف                          فوي تسهههههههههاه  بذلك مسههههههههها ة تربى                                                   مسهههههههههتوى املنالر الطبيعية وا تمع احمللي واألسهههههههههرة املعيألهههههههههية.    علم
                                                                                                 االستقرار، وهو البعد الرابع لألمن الغذائي والتغذية، من خال  تأدية دور /ساسي بوصفوا شبةة /مان يف حاالت 

ً                          املواس  العجفاء و/يًضا / ناء األيمات والنزاعات.          اجلفا  /و                                               وب مةان الغابات واألشجار /ن تةم ل مصادر الغذاء                     
ً           وغالًبا ما يةون دور شهههههبةة األمان هذا موًما بالنسههههبة                فرتات الألههههها .                                    والدخل والعمل األخرى /و /ن  ل  الوا يف                                ً     

                   ً    ى الفقات األشد   عًفا.
                                                                                       واأله  من ذلههك، /ن  مسههههههههههههههها ههات الغههابههات واألشههههههههههههههجههار يف  قيق األمن الغههذائي والتغههذيههة تعتمههد علم العههديههد   -  14

         ن املعار   ُ                          تُبىن وتسهههههتمر  بفضهههههل ت   هائل م                                                       ً     التفاعالت داخل نظ  بيقية وامتصهههههادية واجتماعية معق دة غالًبا ما    من
                             التقليدية وللسةان األصليني.
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                                                                            االتجاهات في قطاع الحراجة: التحديات والفرص بالنسبة إلى األمن الغذائي والتغذية
                                                                                              ن  التغّيات يف الغطاء احلرجي ويف /نواع الغابات و دارهتا لا تأ ّيات تربى علم مسهههههههههههههها ات الغابات واألشهههههههههههههجار   -  15

             عوامل احملر تة                            وميةن من خال  هذ  التغّيات وال                                                              قيق األمن الغذائي والتغذية علم نطامات مةانية ويمانية ةتلفة.  يف
ً                                                                                         لا /يًضا  ديد بعض التحديات والفرص للحراجة املستدامة من /جل املسا ة يف  قيق األمن الغذائي والتغذية.        

                 يف املائة من مسههههههاحة    6 .  30                   ً              مليارات هةتار تقريًبا يف العامل )/     4                          ، تانت الغابات تغطي مسههههههاحة     2015       ويف عام   -  16
                        ل                           س                              ورغ  املعدالت املرتفعة نسههههههبيلا إليالة الغابات اجلارية حاليسا، ال سههههههيما يف املناطق االسههههههتوائية،                   األرا ههههههي يف العامل(.

ا تق                                                              تباطأت وتّية اخلسههههههارة الصههههههافية للغابات يف العامل يف العقدين املا ههههههيني.                       ر تقيي  املوارد احلرجية   ري         ً    و/عطم /يضههههههً
  5                ً                                ً                               وللمرة األوى /رماًما عاملية عن تدهور الغابات اسهههههتناًدا  ى اخلسهههههارة اجلزئية للغطاء احلرجي      2015            العامل يف عام   يف

   5 . 6                                                                                              و/فادت تقديراتى بأن  املسههههاحة اليت تألههههود خسههههارة جزئية للغطاء احلرجي، يف املناطق االسههههتوائية، تقد ر ةدود
   .     1990                                            / عا  املنطقة اليت /ييلت منوا الغابات منذ عام 

                                                                                                واالخنفاض العام يف املسههههههههاحة اإلدالية للغابات هو نتيجة اجتاهات متعار ههههههههة عرب ةتلف /نواع الغابات واألمالي .  -  17
ا منتظًما يف مسهههههههههاحة الغابات الطبيعية، مبا يألهههههههههمل    2015 و      1990         فبني عامي  ً                                    ، شهههههههههودت معظ  األمالي  اخنفا هههههههههً       ً                           

ً      ً                    الغابات االبتدائية والثانوية، واخنفاً ا حاًدا يف الغابات املزروعة.            ل مصدر ملق                                 و ن  خسارة الغابات االبتدائية يألة                                    
          وعة بأ ية                    وتتسههههههههه  الغابات املزر                                                                    خاص لةوهنا توفر احتياطيات من التنوع البيولوجي ال ميةن االسهههههههههتعا هههههههههة عنوا.

ا     2015 و      1990                يف املائة بني عامي    7    ى    4  ن                                            متنامية لي  فقي من حيث مسههههههههههههههاحتوا اليت ايدادت م         ً  ، بل /يضههههههههههههههً
                                                               يف املائة من األخألاب املستديرة الصناعية تان مصدرها الغابات املزروعة    3 .  46                         حيث اإلنتاو، حيث /ن  نسبة    من
ً                                                              والغابات املزروعة هي /يًضا وسيلة الستعادة األرا ي املتدهورة ولتوفّي خدمات النظام اإليةولوجي   .    2012    عام   يف                           

  ة     ً                                                   ونظرًا  ى ايدياد الطلب علم اخلألب، باستطاعة الغابات املزروع                                           تاحلد  من تآتل الرتبة واحلماية من الفيضانات.
                                                   /ن تساعد يف التبفيف من الضغي علم الغابات الطبيعية. 

        تضع علم   و                                                                                           وهتدد  يالة الغابات وتدهورها الدخل وسبل العيش و/ اح احلياة للسةان الذين يعتمدون علم الغابات   -  18
                                                                                              احملك  القدرة علم توفّي خدمات النظام اإليةولوجي األسههههههههههههههاسههههههههههههههية بالنسههههههههههههههبة  ى األمن الغذائي والتغذية والتنمية 

ع الزراعي فرًصا /ترب لزيادة الرفاهية.                         املستدامة يف األجل الطويل. ً                       وتُتيا /حيانًا  يالة الغابات ألغراض التوس        ّي /ن   غ    ُ         ً                                        
طة و ى تعريض سهههههههههههبل العيش                                 هذ  الفوائد الفورية مد تؤد   ى                                                                    اسهههههههههههتنفاد املوارد الطبيعية و ى / اح غذائية مبسههههههههههه 

    ً                                                          و/خّيًا، ميةن إليالة الغابات وتدهورها، و ا يؤديان  ى تألههههتت املوائل،                                     و/سههههاليب احلياة للبطر يف األجل الطويل.
ً                                                        /ن يؤ را /يًضا علم صحة اإلنسان من خال  ييادة خطر انتقا  اآلفات واألمراض.              

                                                      
   .     2012 و      2000                                يف املائة من الغطاء احلرجي بني عامي     20                              يعر   عنوا بأهنا خسارة /تثر من  5
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                                                                                                 والتغّيات يف الغطاء احلرجي ويف /نواع الغابات واسههههتبداماهتا هي نتيجة التفاعل بني عوامل عديدة علم املسههههتويني   -  19
                                                                                                  احمللي والعاملي  ايدياد الطلب علم األغذية والعلف واخلألههههب والطامة بفعل النمو السههههةا  وارتفاع الدخل؛ و يالء 

ا ب                              الةربون وحلماية امليا  والرتبة.                                         / ية /ترب حلماية التنوع البيولوجي وملبزونات                 نظ  احلوتمة اليت               ً   وهي مرهونة /يضههههههههً
                              تلي هذ  الطلبات وتتعامل معوا.

                                                                                            ويف لل  النمو السهههههههههةا  واالمتصهههههههههاد  العاملي، من املتومع /ن يتواصهههههههههل يف املسهههههههههتقبل ارتفاع الطلب علم األغذية   -  20
                                       /ن يزداد الطلب علم اخلألهههههههب واألليا  مبقدار                                                      والعلف واخلألهههههههب والطامة البيولوجية. ومن املتومع بألهههههههةل خاص

   .     2030 و      2005              الضعف بني عامي 
                                                                                           و  ههههههههافة  ى ذلك، نب اآلن /ن تتةيف الغابات مع تغّي املناخ وهي مدعوة للمسهههههههها ة يف التبفيف من وطأتى.  -  21

ً                                                ً      و ن  تدهور األرا هههههي مف ز مزيًدا من الطلب علم األرا هههههي من /جل الزراعة ويرت ب  هههههغطًا   هههههاف          الغابات،    ً     ًيا علم                          
ا إلعادة التحريل والتألهههههجّي. ا فرصهههههً      ماية                                                 وهناك وعي متزايد يف الومت نفسهههههى  ياء دور الغابات حل                ً     ً                        ولةنى يتيا /يضهههههً

                   اهات  ى ايدياد حدة              وتؤد  هذ  االجت                                                                      الرتبة وامليا  والتنوع البيولوجي وللمسا ة يف التبفيف من وطأة تغّي املناخ.
                                                                        /هنا تؤد   ى مزيد من املنافسههة بني ةتلف اسههتبدامات الغابات للحفاى علم البيقة                         املنافسههة علم األرا ههي. تما 

ً         ً               وإلنتاو األخألهههههههههههههاب واحلطب ولألغذية وغّيها من املنتجات احلرجية غّي اخلألهههههههههههههبية، علًما /ن  تالً منوا يؤ ر علم                                                                   
     جوة،                         ات الزراعية واحلرجية من                                                   و ن  معاجلة مسهههألة املنافسهههة علم األرا هههي مع مراعاة الطلب                        األمن الغذائي والتغذية.

                                                                                             والألهههههههواغل البيقية واملناخية من جوة /خرى، تسهههههههتوجب النظر بثبات يف مسهههههههألة املقايضهههههههات علم نطامات ةتلفة، 
     ارتني                                                         بينوا. ويتطل ب هذا االبتعاد عن اجلد  القائ  واملتمثل يف العب                                     النطاق احمللي  ى النطاق العاملي، ويف ما   من

      قوا.                                                          استبدام /راض ةتلفة" لتصمي  الرتتيبات واآلليات املناسبة وتطبي   -                              املتنامضتني "استبدام نف  األرا ي 
ا جديدة بالنسهه  -  22 ً              وتول د هذ  الطلبات املتنامية علم األرا ههي والغابات واألشههجار  ديات وفرصههً               املسهها ات اليت      بة  ى                                                                 

                                                            وهي مد هتدد بعض مسا ات الغابات يف  قيق األمن الغذائي والتغذية،                                       تقدموا من /جل األمن الغذائي والتغذية.
  ،             ومن جوة /خرى                                       ً                                  ً   خاصهههههههة عندما تةون هذ  املسههههههها ات /مل  برويًا /و تعين ا موعات املوم ألهههههههة واألشهههههههد   هههههههعًفا.

                                                                     ماية الغابات واالسههتثمار فيوا وخلق ولائف وفرص جديدة للتنمية املسههتدامة.                 ً          شههأهنا /ن ختلق /سههبابًا   ههافية حل   من
ا /فضههههههههههههههل حملرتات التغيّي ولديناميةيات تغّي  املنالر الطبيعية علم غرار الغابات الثانوية                                                                                                  ويسههههههههههههههتوجب هذا فوم 

                      ية والتنمية املسههههتدامة،      التغذ                                                                                وفسههههيفسههههاء املنالر الطبيعية ونظ  احلراجة الزراعية وتأ ّيها بالنسههههبة  ى األمن الغذائي و 
                                                                             ولتقدمي دع  /فضل الستصالح الغابات يف املناطق املندرجة  من فقة األرا ي احلرجية األخرى.

                     شجججججججججججججار في األمن الغججذائي  أل                                                    كيف يمكن تحقيق االستفادة المثلى من مساهمات الغابات وا
                        والتغذية بصورة مستدامة؟

                                                                 الفوائد الناشههههقة عن الغابات واألشههههجار من /جل األمن الغذائي والتغذية،                                  هناك /وجى تآير ومقايضههههات اتملة بني   -  23
          ذا، نب /ن  ل                                                                                   علم نطامات ةتلفة، من النطاق احمللي  ى النطاق العاملي، ومن األجل القصهههههههههههههّي  ى األجل البعيد.

           دة للغابات      املتعد                                                          ُ                      تأخذ اإلدارة املسهههههههتدامة للغابات بعني االعتبار علم /تمل وجى و/ن ُتدمل فيوا  االسهههههههتبدامات 
                                                                   ً                      واألشهههجار، باإل هههافة  ى املصهههاج واالحتياجات واحلقوق املبتلفة واملتعار هههة /حيانًا ملبتلف /صهههحاب املصهههلحة، 

                                         وهي تسههتوجب وجود آليات للحوتمة علم نطامات                                     ً             يالء عناية خاصههة للمجموعات األشههد   ههعًفا واملوم ألههة.   مع
                             اسات وطنية وترتيبات الية.                                          مةانية ويمانية ةتلفة بواسطة صةوك دولية وسي
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                                                                                            ويألههههههّي تقيي  املوارد احلرجية  ى ةموعة من الألههههههروح اليت تسههههههاعد يف اإلدارة املسههههههتدامة للغابات وهي  األرا ههههههي   -  24
                                                                    ً                        احلرجية الدائمة واألطر القانونية وخطي اإلدارة ومألهههههارتة /صهههههحاب املصهههههلحة، فضهههههالً عن نظ  املعلومات والرصهههههد 

                 مليار هةتار تانت    2 . 2                                                                وةسههب تقيي  املوارد احلرجية، ف ن  نصههف الغابات الدائمة فقي ومسههاحتوا                 ورفع التقارير.
ً   غّي /ن  املسهههاحات املندرجة  هههمن خطي  دارة الغابات مد شهههودت ارتفاًعا    .    2015                       تسهههتويف تلك الألهههروح يف عام                                                            
ً                  بلًدا عن وجود خطي مما      167       ، /فاد     2015       ويف عام      ً                    حاًدا خال  العقود املا ههههههههههههههية.                             لة إلدارة الغابات فيوا وتغطي   

                      و ن  الد  الرئيسهههي خلطة                مليار هةتار(.   1 . 2                                                     هذ  اخلطي /تثر من نصهههف املسهههاحة احلرجية فيوا )/  ما يقارب 
                                                                                                   دارة الغابات )/تان احملافظة علم الغابات بالنسههههههههههههههبة  ى الغابات االبتدائية واملناطق احملمية /و  نتاو األخألههههههههههههههاب 

                                                                          يتعهارض مع حقوق النفهاذ  ى املوارد احلرجيهة واسههههههههههههههتبهداموها وبهالتهاي مع األمن الغهذائي                      الغهابهات املزروعهة( مهد  يف
          يالحظ وجود   و                                                                                     والتغذية للسههههةان احملليني وا تمعات احمللية اليت تعتمد علم الغابات، مبا فيو  السههههةان األصههههليني.

     قوق.                                                                تباين تبّي بني بلد وآخر بالنسبة  ى األطر القانونية اليت تنظ   تلك احل
                 م األبعاد البيقية                ويرت ز بعضهههههههوا عل                                                                            وهناك العديد من املعاهدات واملعايّي الدولية اليت تؤ ر علم طريقة  دارة الغابات.  -  25

     تنوع                                               األم  املتحدة اإلطارية بألههههههههههههههأن تغّي املناخ واتفامية ال                                                   إلدارة الغابات، علم غرار اتفامات ريو الثالر واتفامية 
  ق  ُ                                             وتُعىن معاهدات /خرى ةقوق اإلنسههههان الدولية، خاصههههة احل                             األم  املتحدة ملةافحة التصههههح ر.                    البيولوجي واتفامية

                                           ً       ً                           وترتبي ةموعة  الثة من الصهههههههههههههةوك الدولية ارتباطًا مباشهههههههههههههرًا ب دارة الغابات، علم غرار                           يف الغذاء الةايف والتغذية.
                                                   واخلطوح اخلطوح التوجيوية الطوعية بألهههههأن احلوتمة املسهههههؤولة   6    1992                                       مبادئ األم  املتحدة اخلاصهههههة بالغابات لعام

                                                              حلياية األرا ي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.
                                                                                                 وهناك اهتمام متزايد لةي تقر  الصههةوك املسههتندة  ى األسههواق وتربي ميمة ةتلف املسهها ات اليت تقدموا الغابات،   -  26

                                                              ومن األمثلة علم ذلك، /رصههدة الةربون واملدفوعات األخرى لقاء اخلدمات                  املسههائل البيقية.                    ال سههيما تلك املتعلقة ب
     دارة                                ً    ً            ويؤد   صهههههدار الألهههههوادات احلرجية دورًا هاًما لتقيي  اإل                                                  البيقية و صهههههدار الألهههههوادات واملألهههههرتيات املراعية للبيقة.

        ا ةل                            رئيسههههيتني إلصههههدار الألههههوادات )و                       و ن  اخلطتني الدوليتني ال                                        املسههههتدامة للغابات ورصههههدها بصههههورة مسههههتقل ة.
                                                                                              رعاية الغابات وبرنامل  مرار خطي  صهههههههههدار الألهههههههههوادات احلرجية، اللذين ا  اسهههههههههتحدا وما يف /واخر التسهههههههههعينات 

                            يف املائة منوا موجودة يف مناطق     90 )      2014                  مليون هةتار يف عام      438                               القرن املا ههههي( تانتا تألههههمالن مسههههاحة    من
                                                                            تذلك ف ن  الربامل واملدونات واملعايّي الطوعية للبناء األخضههههههر تألههههههج ع اسههههههتبدام منتجات                        مشالية ومعتدلة املناخ(.  

                                                 ويف حني /ن  هذا النوع من الصهههههةوك ميةن /ن يربي اإلدارة                                            خألهههههبية ا  احلصهههههو  عليوا بطرق شهههههرعية ومسهههههتدامة.
            دفع للتعويض         و  من ال                                                                        احلرجية باألشباص الذين يستولةون املنتجات احلرجية من مسافات بعيدة من خال  متةين

ً                                                                  عن التأ ّيات البيقية، فوي ال تراعي دائًما علم /تمل وجى الألواغل املتصلة باألمن الغذائي والتغذية وال احتياجات                                      
                                                    السةان احملليني وا تمعات احمللية املعتمدة علم الغابات.

                                                      
  -            وا املسههههههتدامة                                                 اآلراء بألههههههأن  دارة ديع /نواع الغابات وحفظوا وتنميت                            ً                           البيان الرمسي غّي امللزم مانوناً مببادئ من /جل توافق عاملي يف  -             امللحق الثالث  6

   .     1992                                                                     تقرير مؤمتر األم  املتحدة املعىن بالبيقة والتنمية، ريو د  جانّيو، الرباييل، 
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                                        والتغهذيهة تتطلهب وجود نظ  للحوتمهة متةهاملة                                                         وعليهى، فه ن  اإلدارة املسههههههههههههههتهدامهة للغهابهات من /جهل األمن الغهذائي   -  27
                                                                                                  ومبتةرة وشههههههههههاملة عرب ةتلف القطاعات علم نطامات مةانية ويمانية ةتلفة، مبا يةفل املألههههههههههارتة الةاملة والفعالة 
                                                                                              جلميع /صحاب املصلحة املعنيني وا موعات املعنية، ال سيما النساء، باإل افة  ى ا موعات الضعيفة واملوم ألة، 

         الرتتيبات                        وينبغي علم حنو خاص و ههههههع                                                       ذلك السههههههةان األصههههههليني وا تمعات احمللية املعتمدة علم الغابات.      مبا يف
                                                                                             املناسههههههبة علم مسههههههتوى املنالر الطبيعية حيث يتمثل التحد  يف االسههههههتفادة علم /تمل وجى من التعايش امللموس 

     صههههههههورة                                       لألههههههههواغل املتصههههههههلة باألمن الغذائي والتغذية ب                                                          بني املدن والزراعة والغابات واملناطق الطبيعية األخرى وملراعاة ا
                       /فضل يف  دارة الغابات. 

                                                                                            و ن   عما  احلق يف الغذاء الةايف للمجتمعات احمللية وللمجتمعات املعتمدة علم الغابات وللسهههههههههههةان األصهههههههههههليني   -  28
          م الغابات   عل                                   وتتسهه  بدورها السههلع واخلدمات املعتمدة                                              يسههتوجب  ههمان حقو  يف اسههتبدام األرا ههي والغابات.

         ، نب علم              ويف هذا السههياق                                                                         بأ ية حامسة إلعما  احلقوق االجتماعية واالمتصههادية والثقافية للسههةان حو  العامل.
ً               القوانني والسياسات والتدخالت املتصلة بالغابات /ن تتجن ب انتواك احلقوق ال بل ندر هبا /يًضا النووض ةقوق                                                                                  

            ً                                          األتثر حرماناً من /جل  قيق املسههههههههاواة علم حنو مسههههههههتدام عوض /ن                                     اإلنسههههههههان من خال   عطاء األولوية للفقات
                                                                           وندر هبذ  العمليات احرتام مبادئ حقوق اإلنسهههههههههان يف عدم التمييز واملسهههههههههاواة والألهههههههههفافية                   تةون بصهههههههههورة رمسية.

                                                          واحلصو  علم املعلومات واملألارتة والتمةني واملألروعية واملساءلة. 
  



 

 تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية
 (2017يونيو/حزيران  9املوجز والتوصيات )مقتطف من التقرير. 

9/13 

         التوصيات
                                                                            بصهههورة مباشهههرة وغّي مباشهههرة يف  قيق األمن الغذائي والتغذية بأشهههةا  عديدة. وهي تألهههةل          واألشهههجار              تسهههاه  الغابات 

    ً                                                                                                   مصدرًا للطامة واألغذية وغّيها من املنتجات. تما /هنا توف ر سبل العيش لألرمة تربى من سةان العامل، وه  عادة األشد  
    اية                                     ا فيوا تنظي  دورات امليا  والةربون ومح                                                             عر ههههههههههههههة للمباطر. وتؤد  الغابات خدمات حيوية يف النظام اإليةولوجي، مب

                                                                             ً                         التنوع البيولوجي، وهي خدمات /سهههههههههاسهههههههههية بالنسهههههههههبة  ى الزراعة. وتتفاوت هذ  املسههههههههها ات تبًعا ألنواع الغابات ولطريقة 
  م  ع                                                                                                     دارهتا. وتتسهه  بطبيعة احلا  بأ ية خاصههة للسههةان املعتمدين علم الغابات لةن  تأ ّياهتا ليسههت واسههعة النطاق. وتسهه

                                                                                                          اإلدارة املسهههههههتدامة للغابات  ى احلفاى علم القي  االمتصهههههههادية واالجتماعية والبيقية لألهههههههو /نواع الغابات وعلم تعزيز تلك 
                                                                 القي ، مبا يعود بالنفع علم /جيا  احلا ر واملستقبل ومن دون   ا  /حد.

      غابات              ر المباشججرة لل                                                                    بلورة واسججتخداا المعارا المتصججلة بالسججياسججات باججات المسججاهمات المباشججرة و ي  - 1
                         في األمن الغذائي والتغذية         واألشجار

                                                            اختاذ تدابّي إلبالغ صهههههانعي السهههههياسهههههات اخلاصهههههة باألمن الغذائي والتغذية                            الدول والمؤسججججسججججات األكاديمية          يتعني  علم 
           ذلك بواسههههههههههههطة  ب                                                                                              ومطب قيوا ولتدريبو  علم / ية الغابات املسههههههههههههتدامة بالنسههههههههههههبة  ى األمن الغذائي والتغذية. وينبغي القيام 

                                                                                                      منوجيات تألارتية متة ن من املألارتة يف بناء املعار  حو  مسا ات الغابات واألشجار يف  قيق األمن الغذائي والتغذية 
                                 علم نطامات مةانية ويمانية ةتلفة.

ً                 هبا  ديًدا القيام مبا يلي      وندر         
         والبحور.                                   التنظيمية الاليمة للمألارتة يف اخلربات                                                 بناء القدرات الاليمة وتوفّي التدريب املوين والتغيّيات     )/(
                                                                                           وتصهههمي  املعايّي القياسهههية ودع البيانات املفصهههلة ةسهههب اجلن  والعرق والطبقة االجتماعية والعمر ومعايّي   ( ب )

                                                                                         اجتماعية /خرى، لقياس املسههههها ات املتعددة، املباشهههههر منوا وغّي املباشهههههر، اليت تقدموا الغابات واألشهههههجار 
                                                                             ذائي والتغههذيههة من خال  اإلنتههاو والعمليههات اإليةولوجيههة والههدخههل وسههههههههههههههبههل العيش والثقههافههات         لألمن الغهه

                                                                                        والرفاهية، مع ترتيز خاص علم حالة األمن الغذائي والتغذية لدى األشباص املعتمدين علم الغابات.
      أ ّيات     والتهه                                                                             ودع البيههانههات عن املقههايضهههههههههههههههات التغههذويههة بني ييههادة الههدخههل وتغّي األ ههاح الغههذائيههة من جوههة  ( و )

                                                                                                 االجتماعية والثقافية واالمتصهههههههههادية والبيقية والصهههههههههحية إليالة الغابات وتدهورها علم األمن الغذائي والتغذية 
          جوة /خرى.   من

                                                                                          و سهههني عملية دع البيانات بصهههورة منوجية وعرب القطاعات يف نظ  رصهههد األمن الغذائي والتغذية واحلراجة،   ( د )
    ذلههك   يف                                                          الربيهه ة )احليوانههات والنبههاتههات والفطريههات( واملنتجههات احلرجيههة، مبهها                           يف مهها يتعلق بههاسهههههههههههههتبههدام األغههذيههة 

                                                                                          ً    بالنسههههبة  ى جودة النمي الغذائي وتنو عى، والتبفيف من وطأة الفقر ولألغراض الصههههحية والطبي ة، فضههههالً عن 
                                                                              التأ ّيات علم احلصاد، مبا يةفل توافر األغذية الربية واملنتجات احلرجية يف األجل البعيد.

                                                                                                  وتعزيز دراسههات الألههبةة الدولية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة لنظ  البيانات اخلاصههة باألغذية يف ما يتعلق   ( ه )
                     برتتيبة األغذية الربية.
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                                                                                      تفعيل دور الغابات في العمليات البيئية على النطاقات كافة من دوت المسججججججججججججال بالحق في الغذاء   - 2
        الغابات                                الكافي للسكات الذين يعتمدوت على 

                                                                  اتباع هنل مائ  علم النظام اإليةولوجي لتألههههههههههههجيع اإلدارة املسههههههههههههتدامة للغابات                     أصجججججججججحا  المصجججججججججلحة كافة          يتعني  علم 
                                                                                                واألشههههجار، من املسههههتوى احمللي  ى املسههههتوى العاملي، وذلك من /جل احملافظة علم ولائف الغابات واألشههههجار يف النظام 

ً                     اإليةولوجي، فضاًل عن مسا اهتا يف  قيق ا                       ألمن الغذائي والتغذية.             
                                                               الججدول والمنامججات الحكوميججة الججدوليججة والمنامججات  ير الحكوميججة وأصجججججججججججحجا       علم         بألههههههههههههههةههل خههاص       ّ  ويتعّين

  :              المصلحة اآلخرين
                                                                                          اإلمرار بدور الغابات واألشهههههههههههههجار يف تنظي  املناخ ودورة امليا  ونوعية امليا ، باإل هههههههههههههافة  ى صهههههههههههههون التنوع     )/(

                             البيولوجي، وتعزيز هذا الدور.
                                                                               وتعزيز دور الغابات واألشجار يف احلد  من تآتل الرتبة وتدهور األرا ي والستعادة األرا ي.  ( ب )
                                                                                       والبحث يف تيفية تأ ّي تطبيق املبادرات املو ههههههههههههههوعة ملعاجلة املسههههههههههههههائل البيقية علم نفاذ ا تمعات احمللية   ( و )

     دهتا.                     ع األ اح الغذائية وجو                                                                والسةان األصليني  ى /غذية الغابات وتيف ميةن لذلك /ن يؤ ر علم تنو  
                                                                              دعم مساهمات الغابات للنهوض بسبل العيش واالقتصادات من أجل األمن الغذائي والتغذية  - 3

    ّ                                          يتعّين على الدول والقطاع الخاص القياا بما يلي:
  ى                                                                                       و هههههههع سهههههههياسهههههههات وتدابّي تألهههههههارتية للتبطيي احلرجي واإلدارة احلرجية والرتويل لا مبا مية ن من النفاذ     )/(

                                                                                            /غذية الغابات الامة من الناحية التغذوية، خاصههههة بالنسههههبة  ى ا تمعات احمللية والسههههةان األصههههليني الذين 
                     يعتمدون علم الغابات.

                                                                                    وتألهههههههجيع توليد الدخل وفرص تأمني سهههههههبل العيش ومتةني ذلك يف ا تمعات احمللية من خال   دارة املوارد   ( ب )
                                                          مستدام، خاصة بالنسبة  ى سةان اجلبا  واملناطق النائية األخرى.                         احلرجية واستبداموا علم حنو 

                                                                                         و دماو نظ  توليد الطامة املتجددة واملنبفضهههههههههة الةربون  هههههههههمن خطي اإلدارة احلرجية مبا مقق فوائد عد ة   ( و )
                                           بينوا النفاذ الةايف  ى الومود إلعداد الطعام.   من

  ّي                                                    قائمة علم الغابات واملوج وة من ا تمع احمللي يف سههههبيل توف                                        وييادة االسههههتثمارات العامة لدع  املألههههاريع ال  ( د )
                                سبل عيش و قافة ورفاهية مستدامة.

                                                                                        واالسههههههتثمار يف االبتةارات االجتماعية والفنية للتبفيف مدر املسههههههتطاع من املباطر النادة عن اسههههههتبدام   ( ه )
                           حطب الومود واملوامد اخلألبية.

                                                    وشفافة ويسول فوموا لتسويق املنتجات احلرجية غّي اخلألبية.                                وتطوير نظ  معلومات مابلة للتحو    ( و )
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ّ           الترويج لمنججا ر طبيعيججة متعججددة الو ججائف بججالنسجججججججججججبججة إلى األمن الغججذائي والتغججذيججة تت جججججججججججّمن الغججابججات   - 4                                                                           
                            واألشجار كمكونات رئيسية فيها

    مات              بالصجججججججججججوت والمنا                                                                   الدول والمنامات الحكومية الدولية والسجججججججججججلطات المحلية والوكاالت المعنية      على     ّ  يتعّين
               القيام مبا يلي                                 الحكومية وأصحا  المصلحة اآلخرين     ير

                                                                                          تعزيز مسا ة الغابات واألشجار يف فسيفساء املنالر الطبيعية، من /جل توفّي خدمات النظام اإليةولوجي   ( / )
ً                                                          األساسية دعًما لانتاو الزراعي، مبا يف ذلك التلقيا وتدوير امليا  واملغذيات.            

                                                                                       التبطيي املتةامل واإلدارة التةيفية للمنالر الطبيعية مع اإلمرار الةبّي بالولائف واالسههتبدامات        وتألههجيع   ( ب )
                         املتعددة للغابات واألشجار.

                                                                                            والتألهههههههجيع علم اتباع هنل خاص باملنالر الطبيعية مراع  للتغذية نمع بني األهدا  املتعددة لألمن الغذائي   ( و )
                                                              ام األرا ي وصون التنوع البيولوجي ملا فيى خّي صحة اإلنسان واحليوان                                والتغذية واحلراجة املستدامة واستبد

                   والنظ  اإليةولوجية.
                                                                                                 وتألهههجيع البحور والتةنولوجيات الرامية  ى تطوير وتعمي  نظ  الزراعة واحلراجة املناسهههبة املتنوعة وتعميموا   ( د )

                 ر والتةنولوجيات.                                                                من الفسيفساء املتةاملة للمنالر الطبيعية، واالستثمار يف تلك البحو 
                                                                                      واحلرص علم /ن متة ن آليات احلوتمة علم نطامات ةتلفة من اعتماد هنل متةاملة ومسههههههههههههههتدامة للمنالر   ( ه )

                                                                                  الطبيعية مبا مية ن من تفصههههههههههههههيل ةتلف ولائف الغابات واألشههههههههههههههجار )مبا يف ذلك  نتاو احلطب واألغذية 
      األجل؛                                  والبحث يف األهدا  القصههههههههههّية والطويلة                                                     وصههههههههههون التنوع البيولوجي والفوائد االجتماعية والثقافية(؛ 

                                                     واإلمرار بالنزاعات القائمة بني /صحاب املصلحة واحلد منوا.
                                                                                     اإلقرار باهمية دور الغابات واألشججججججججججار وتعزيزا لزيادة القدرة على الصجججججججججمود على مسجججججججججتوى المنا ر   - 5

                                                             الطبيعية والمجتمع المحلي واألسرة المعياية لتحقيق األمن الغذائي

   ّ                                                                                           يتعّين على الدول والمنامات الحكومية الدولية والسجججججججججججلطات المحلية والوكاالت المعنية بالصجججججججججججوت والمنامات 
               القيام مبا يلي                                 الحكومية وأصحا  المصلحة اآلخرين     ير

                                                                                          ديد وتعزيز سههههبل مسهههها ة الغابات واألشههههجار يف بناء القدرة علم الصههههمود علم مسههههتوى املنالر الطبيعية   ( / )
                    حمللي واألسرة املعيألية.        وا تمع ا

                                                                                         وتطوير نظ  متةاملة لألغذية واحلراجة باالسههههههههههههههتناد  ى املعار  احمللية اليت تسههههههههههههههاه  يف تعزيز مدرة املنالر   ( ب )
                                               الطبيعية وا تمعات احمللية وسبل العيش علم الصمود.

           ة واملؤسههههههسههههههات          ظمات احمللي                                                                  وتعزيز مدرة السههههههةان األصههههههليني املعتمدين علم الغابات وا تمعات احمللية واملن  ( و )
                                                                                             الوطنية علم مراعاة وتوطيد مفووم مدرة املنالر الطبيعية وا تمعات احمللية واألسههههههر املعيألههههههية علم الصههههههمود 

                                  ُ                                         طار السياسات واخلطي واملألاريع اليت تُعىن مبحور الغابات واألمن الغذائي والتغذية.  يف
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    مود                                                  دراو األبعاد اليت تعزي مدرة الغابات واألشجار علم الص                                      و ديد وتوفّي االشرتاطات املؤسسية واملالية إل  ( د )
                             وتطبيقوا يف السياسات والربامل.

                                                                                    اإلقرار بحقوق حيجاةة الموارد الطبيعيجة بجالنسجججججججججججبجة إلى الغجابجات واألشجججججججججججججار من أججل األمن الغجذائي   - 6
                                        والتغذية، واستخدامها واحتراا تلك الحقوق

               القيام مبا يلي      ّ            يتعّين على الدول
                                                                                            مان نفاذ ا تمعات احمللية وا تمعات احمللية املعتمدة علم الغابات والسةان األصليني  ى املوارد احلرجية   ( / )

                                     واستبداموا إلعما  احلق يف الغذاء الةايف.
                                                                                  واحلرص علم /ن  رتم السههههههياسههههههات والتألههههههريعات والربامل اليت تطا  الغابات واألشههههههجار حقوق السههههههةان   ( ب )

                                                                      يايات الصهغّية وا تمعات احمللية املوم ألهة، و/ن تةفل تلك احلقوق، مبا فيوا حقوق                 األصهليني و/صهحاب احل
                                                                  السةان األصليني اخلاصة مبوارده  الورا ية واملعار  التقليدية املتصلة هبا.

                                                                                              وتوفّي احلماية القانونية للحقوق العرفية يف حياية املوارد الطبيعية واألرا ههههههههي واسههههههههتبداموا للسههههههههةان الذين   ( و )
                                                                                              عانون انعدام األمن الغذائي بالنسبة  ى الغابات واألشجار من /جل  قيق األمن الغذائي والتغذية بواسطة  ي

 7                                   صةوك رمسية تتماشم مع األطر القانونية.
                                                                                   و هههههههمان حقوق ا موعات الضهههههههعيفة واملوم ألهههههههة يف النفاذ  ى الغابات واألشهههههههجار واسهههههههتبداموا وحيايهتا   ( د )

   اء                                                                    يف لل  التنمية الواسعة النطاق للبىن التحتية وو ع اليد علم األرا ي و نأل                       وتطبيق تلك احلقوق، خاصة 
                            مناطق امية /و توسيع نطاموا.

                                                                                          والتعاون مع السةان األصليني إلطالق مبادرات مستندة  ى احلقوق من /جل تعزيز  نتاجية النظ  املستندة   ( ه )
                                     بادرات يف السياسات والربامل واملمارسات.                                                   ى الغابات واألشجار ومدرهتا علم الصمود و دراو هذ  امل

                                                                                              تعزيز نام الحوكمة الحرجية المتكاملة عبر مختلف القطاعات والنطاقات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية  - 7

               القيام مبا يلي      ّ                                  يتعّين على الدول وأصحا  المصلحة اآلخرين
    لفة                              والقطاعات األخرى علم نطامات ةت                                                          تعزيز اتسههههاق السههههياسههههات عرب مطاعات الغابات والزراعة والتعلي   ( / )

                                                                               مبا يةفل وجود اسرتاتيجيات لادارة املستدامة للغابات للنووض باألمن الغذائي والتغذية.
                                                                                         و عطاء حوافز فع الة الستدامة  نتاو املنتجات احلرجية واستوالتوا من /جل األمن الغذائي والتغذية.  ( ب )

                                                      
ً                                                                                               مثاًل   عالن األم  املتحدة بألههههههأن حقوق الألههههههعوب األصههههههلية؛ واخلطوح التوجيوية الطوعية الصههههههادرة عن جلنة األمن الغذا 7          ن احلوتمة              ئي العاملي بألههههههأ  

  . ة                                                                                                                   املسؤولة حلياية األرا ي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين؛ واتفامية القضاء علم ديع /شةا  التمييز  د املر/
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    ية،                                شههههههجار من /جل األمن الغذائي والتغذ أل ا                    قوق حلوتمة الغابات و                                  والتألههههههجيع علم اتباع هنل مائ  علم احل  ( و )
                                  مبا يف ذلك معايّي الألفافية واملساءلة.  8                                             مع تفالة االمتثا  حلقوق اإلنسان واملعايّي الدولية،

                                                                                           واحلرص علم /ن تتجن ب القوانني والسهههياسهههات والربامل املتصهههلة بالغابات واألشهههجار التأ ّيات السهههلبية علم   ( د )
ً                                      الغذائي والتغذية /و ختفف من وطأهتا، و/ن تول د نظًما حلوتمة الغابات تراعي الألههههههههههههههواغل املتصههههههههههههههلة       األمن                                               

                                                                                      باألمن الغذائي والتغذية و/ن  دد بو ههههوح /دوار ةتلف /صههههحاب املصههههلحة وحقومو  وواجباهت  و/ن نر  
                      تطبيقوا علم حنو فع ا .

                                          صهههلحة املعنيني بو هههع السهههياسهههات احلرجية وحوتمتوا                                             و هههمان املألهههارتة الةاملة والفعالة جلميع /صهههحاب امل  ( ه )
                                                                                    و دارهتا علم النطامات تافة، ال سهههههههههيما النسهههههههههاء وا موعات الضهههههههههعيفة واملوم ألهههههههههة، مبا يف ذلك السهههههههههةان 

                                                                                    األصليني وا تمعات احمللية املعتمدة علم الغابات، من خال  توفّي الدع  الاليم لا وبناء مدراهتا.
                                                                      الةاملة والفعالة ألصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك السةان األصليني وا تمعات               و مان املألارتة   ( و )

                                                                                         احمللية املعتمدة علم الغابات ملراعاة الألهههههههواغل اخلاصهههههههة باألمن الغذائي والتغذية عند اسهههههههتحدار املناطق 
               احملمية و دارهتا.

      تغههذيههة                            لغههابههات علم األمن الغههذائي وال                                                     وتيسههههههههههههههّي تطبيق العمليههات اليت تههأخههذ يف احلسههههههههههههههبههان تههأ ّيات  دارة ا  ( ي )
                                 ةتلف النطامات املةانية والزمانية.    علم

                                                                                   و هههههمان /ن تألهههههمل خطي  صهههههدار الألهههههوادات احلرجية الألهههههواغل املتصهههههلة باألمن الغذائي والتغذية جلميع   ( ح )
                  الةاملة والفعالة.    و  ت                               /صحاب املصلحة، من خال  تيسّي مألارت

                                            ً           إلنتاو املألههههرتك اليت يتعاون /صههههحاب املصههههلحة املعنيني مًعا لو ههههعوا،                                وتألههههجيع مبادرات اإلدارة املألههههرتتة وا  ( ح )
                                                         يف ذلك من خال  االمتيايات وخطي املسؤولية االجتماعية واملؤسسية.   مبا

                                                      
                     فامية القضاء علم ديع                 ية والثقافية وات                                                                                            مبا يألمل العود الدوي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعود الدوي اخلاص باحلقوق االمتصادية واالجتماع 8

      لعاملي  ا                                                                                                                       /شهةا  التمييز  هد املر/ة و عالن األم  املتحدة بألهأن حقوق الألهعوب األصهلية واخلطوح التوجيوية الطوعية الصهادرة عن جلنة األمن الغذائي
      لوطين.                                                                            بألأن احلوتمة املسؤولة حلياية األرا ي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي ا
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