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عدد  الأدرثي  من أجل الحدد  مدن ثدرثي ام عاتيدلم الا عادة عتدئ البيمدة والايدلهاة  د   طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة  
وي جئ من اليلدة الا دوبين والا اقبين الأك    بإحضدل  سيدم م مم دم  لدئ ااجأالعدلم وعدد  طتد  سيد   عتئ الا لخ.
  www.fao.orgوممعم وثلئق اجأالعلم الا عاة مألحة عتئ اإلسأ ست عتئ الم وان الألل : .  ضل ية م  ل

A 

 والمراعي الغابات هيئة

 األدنى الشرق في 

 الثالثة والعشرونالدورة 

 2017 كانون األول/ديسمبر  14 -11، لبنان، بيروت

وى المعني باألمن الغذائي تقرير فريق الخبراء الرفيع المست
   ية بشأن الحراجة المستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةوالتغذ

 
 معلومات أساسية -أوال

 
األمدن الذددذائ  لأحقيدق  ح اجددةاألغذيددة والا اعدة الام د  بللالادتثا  الددول  لا عادة دى أ -1

 لدئ ييدلدة الدوع  بايدلهاة الذلبدلم  د  األمدن الذدذائ    2013الذي عقد     ومدل  د  عدل  والأذذية
يدة ال ألئج ال ئييية ل ذا الادتثا  وثويديلم الددو ة ال لس. وأب يم واإلق ا  ب ذه الايلهاة والأذذية

الييلسدلم  ثماديمو ،أهايدة ث ايدة القدد ام 2014عدل     الامقودة  (COFO) والمش ين لتج ة الذلبلم
 .   مجلل الذلبلم واألمن الذذائ قطلعلم لمدة  الشلمتةوالب امج 

 
 د   الح اجدةالدذي ثتديد  دو  للدالاأاايدد ب اإلقد ا ء واسأجلبة ل ذه الأويديلم، و د  ضدو -2

 د   (CFS) ، طتبت الدو ة الحلدية واأل بمدون لتج دة األمدن الذدذائ  المدللا األمن الذذائ  والأذذية
 جدد اء  1(HLPE لددئ   يددق المبدد اء ال  يددع الايددأوى الام دد  بددلألمن الذددذائ  والأذذيددة ) 2014عددل  

 ."2ألمن الذذائ  والأذذيةأحقيق اد اسة عن "الح اجة الايأدامة ل
 
الدوليدة لممدن الذدذائ   الحوكادةاء مدن  يد   أسشئ   يق المب اء ال  يع الايأوى كجدو -3

 ف لللامدب أكدون عتدئ عتدمللج ة األمدن الذدذائ  المدللا   لئ  سداء الاشو ة من أجل  2009   عل  
  يدق المبد اء  ييد  د  مجدلل األمدن الذدذائ . وي الايدأجدةااثجلهدلم عتدئ  عتئ اطد  المللاية و

                                                      
1  hlpe/en/-the-hlpe/about-/cfs/cfshttp://www.fao.org 

 
".... طتبت  لئ   يق المب اء  ج اء د اسدة د  -41لتج ة األمن الذذائ  المللا ، الفق ة  41ثق ي  الدو ة    2

عتدئ أن عن "الأ اية  الا اعية الايأدامة لأحقيق األمن الذذائ  والأذذية، بال    ذلك ال د وة الحيواسيدة"، 

، ود اسدة عدن "الح اجدة الايدأدامة  لأحقيدق األمدن  2016   عدل   علمة جتية  ثم ض عتئ  التج ة   

 ."2017عل      جتية علمة التج ة    الذذائ  والأ اية" ُثقد   لئ

 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/about-the-hlpe/en/


  

ويحين سوعية و مللية واثيلق سيلسلم األمن  ،سلمييلميأ ي ة لتم لقشلم  ج اء ال  يع الايأوى 
 .الذذائ  والأذذية من الايأويلم الاحتية  لئ الايأويلم الدولية

 
ق ثق ي  الف يق عن "الح اجة الايأدامة لأحقيق األمن الذدذائ  والأذذيدة"  سدايل  د  طت  وأُ  -4

 بمين لتج دة األمدن الذدذائ  بويف  ميلهاة  ئييية    الدو ة ال ابمة واأل 2017/حاي ان ويوسي 27
 .20173المللا     أكأوب  

 
  .كاتحق لأ ع   ي  ال يمةوثوييلث  وي د موجا ثق ي    يق المب اء ال  يع الايأوى  -5
 

 نقاط مطروحة للنظر فيها -ثانيا
 

سع ا ألهاية الح اجدة الايدأدامة لأحقيدق األمدن الذدذائ  والأذذيدة عتدئ ال حدو الدذي أبد يه  -6
 : يق المب اء، قد ث غ  التج ة    القيل  بال يت ثق ي   

 
مددن أهددداف الأ ايددة  2بددرن اإلدا ة الايددأدامة لتذلبددلم ضدد و ية لأحقيددق ال دددف  اإلقدد ا  (أ)

الايأدامة "القضلء عتئ الجو  وثحقيق األمن الذدذائ  وثحيدين الأذذيدة، وثمايدا الا اعدة 
  ."الايأدامة

المبدد اء ال  يددع الايددأوى الام دد  بددلألمن  البتدددان  لددئ ال عدد   دد  ثويدديلم   يددق دعددوة  (ب)
 الذذائ  والأذذية، واثملذ اإلج اءام الا لسبة.

 بال يت :الا عاة القيل   الطت   لئ)ج( 
 

 دعم البتدان    ثمايا ميلهالم الذلبلم واألشجل     األمن الذذائ  والأذذية؛ 
 والأذذية    مجلل ثحديد وثوثيق وسش  أ ضل الاال سلم الاأمتقة بأمايم األمن الذذائ  

 الح اجة؛
   وضع مبلدئ ثوجي ية لأمايم أهداف األمن الذذائ  والأذذيدة  د  سيلسدلم الذلبدلم و د

 .مال سلم  دا ة الذلبلم

                                                      
أكأوب /ثشد ين  13 لئ  9ثمقد الدو ة ال ابمة واأل بمون لتج ة األمن الذذائ  المللا     الفأ ة من    3

عاتية الييلسلم مألحة لامعم ال يملم اإلقتياية لتذلبلم،  ا أن سألئج ، ولن ثكون سألئج 2017األول 

الد اسة الأ  أج اهل   يق المب اء سأأل  لتا لقشلم الأ  سدأمقدهل ال يمدلم اإلقتيايدة. وقدد ي غد  

أعضلء ال يمة أيضل    اثملذ  ج اءام محتية ثأيح لو ودهم الوط يدة عد ض وج دلم سعد هم  د  

 .من الذذائ  المللا لتج ة األ 44الدو ة 



  

 الاتحق
 

 فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية
 

 1مقتطف من التقرير
 تغذيةالحراجة المستدامة من أجل األمن الغذائي وال

 
 الموجز والتوصيات

 
طلبت جلنة األمن الغذائي العامليي االلنناة يف د رهتا امل ايملرواة هتاألااعا  الات يف شار  د وار/ شرينا/ألولا/ون األهت يف     

ن الغذائي ف/وق اخلرباء ال/فيع ايسينى ايعين املألمن الغذائي هتاليغذوة اف/وق اخلرباء   ج/اء رااسة يفن اي/اجة ايسيرامة من شجل األم
هتاليغذوة لالسرتوملر هبمل د مراهتال  الرهتاة العملمة ال/ااعة هتاألااع  للننة خال  ور/ شرينا/ألول/ون األهت . هتويمثل ايسألة ال/ئيسية 

اأاعملرهااامل األااعاااة هتري ياااة  2هنااامل د ايساااملتمل  اييعاااررة الااات وشااارمرمل الغملاااامل  هتاألوااانملا مااان شجااال  شياااق األمااان الغاااذائي هتاليغذواااة
 ملرة منرمل يفلى شرمل هتجه يفلى نطملقمل  مكملنية هتزمملنية خميل ةيف د ظّل الطلبامل  اييااوارة هتايينملفساة يفلاى األااااي هتالغملاامل  االسي

 هتاألونملا امبمل د ذلك للحصن  يفلى اخللب هتاألغذوة هتالطملقة هتخرممل  النظملم اإلوكنلنجي يف فضاًل يفن وغّّي اينملخ.
 

ينًرا    الشاا/ائن يليلااس ايسااملتمل  ايبملواا/ة هتغااّي ايبملواا/ة الاات وشاارمرمل الغملااامل  هتولااكل هااذا اليش/واا/  لااياًل وااملماًل مساا 
د العالقمل  ا  الغملامل  هتاألمن الغذائي هتاليغذوة هتوشرتحيف ألغ/اض  1هتاألونملا من شجل األمن الغذائي هتاليغذوة. هتوبحث ال صل 
 لاياًل معمًشامل للشنانا  الات  2ينملر    معاملوّي اإلرااة. هتوعطاي ال صال هذا اليش/و/يف  طاملاًا م ملهيميًامل هتوصانيً مل جنذجيًامل للغملاامل  املالسا

حمللاة الغملاامل  د العاملي هتولاّي     3وسملهم من خالهلمل الغملاامل  هتاألوانملا د  شياق األمان الغاذائي هتاليغذواة. هتوسايع/ض ال صال 
ايلاان  هتونااملقف ري يااة االسااي ملرة  4نااملهت  ال صاال اليحارومل  هتال اا/  د الشطااملج اي/جااي د ماامل ويعلّااق اااملألمن الغااذائي هتاليغذوااة. هتوي

 يفلى شرمل هتجه من الغملامل  هتاألونملا من شجل األمن الغذائي هتاليغذوة اصناة مسيرامة. 
 

 الموجز
 الغابات واألشجار واألمن الغذائي والتغذية: النطاق واإلطار المفاهيمي

                                                      
. اي/اجااة ايساايرامة ماان شجاال األماان الغااذائي هتاليغذوااة. وش/واا/ هتاااعه ف/وااق اخلاارباء 2017ف/وااق اخلاارباء ال/فيااع ايسااينى ايعااين اااملألمن الغااذائي هتاليغذوااةيف  1

 ييملح اليش/واا/ انساليه الكململااة يفلاى العناانا  اليااملي. سا2017ال/فياع ايسااينى ايعاين اااملألمن الغاذائي هتاليغذوااة الياملاع للننااة األمان الغااذائي العامليييف اهتماامل 
hlpe-www.fao.org/cfs/cfs. 

ماأمن   فملألمن الغذائي ويحشق يفنرممل ويناف/ جلميع النملسيف د رال األهتقامل يف اإلمكملنامل  ايملرواة هتاالجيممليفياة هتاالقيصاملروة للحصان  يفلاى غاذاء رامل    2
يف شيفلن مامتر/ الشماة العامليي ل مان الغاذائي 2009هتد يفملم  مغذ  ليلبية احييملجمل م اليغذهتوة هتشفضليمل م الغذائية لليميع حبيملة منفناة النلملط هتالصحة.هت 

ملجرامل هتونزوعرامل هتوبملرهلامل  فران يفا/ض األغذواة مان خاال   ني الياناف/شمامل  شّ  "ال/رملئا األااع ل من الغاذائي هاي الياناف/ هتالن املذ هتاالسايلرام هتاالسايش/اا".
هن اسيرالك  االسيلرامهن الشراة يفلى ايصن  يفلى األغذوة هتونزوعرمل املإلاملفة    شذهتاق األف/ار هتميطلبمل  رل من شف/ار األس/ ايعيلية  هت  الن ملذهت 

 فرن الشراة يفلى ايصن  يفلى األغذوة مع م/هتا النقت.  االسيش/اااألغذوة من قبل األف/ار  شممل 
 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe


  

نظم اإلوكنلنجية اي/جية د العملي هتونانّج االنطبمليفامل  ويعرر اليعملاوس اخلملصة امللغملامل  الت وعكس رال من وننّج ال -1
البل/وة الأ  الغملامل  هتاسيلراممل مل. هتو سايلرم يفباملاة "الغملااة" لرواملاة    ةمنيفاة هتاساعة مان الانظم اإلوكنلنجياة 

اينملطق الت و/و اع  ارًءا املألونملا اينّزيفة يفلى اينملظ/ الطبيعية اجلملفة هتصناًل    الغملامل  الكثّة هتايرتاصة هتالشرمية د
فيرااامل هطااان  األمطاااملا. هتقااار وكااان  الغملااااة هتحااارة  رااواااة شهت ننيًفااامل مااان الغطاااملء ل ااااااي شهت ننيًفااامل مااان اسااايلراممل  
األاااااي. هتغطااملء األاااااي هاان اللااكل ايااملري لاا اض د حاا  و شصاار املساايلرام األاااااي اساايلرامرمل ماان قباال 

شهت لشيميراامل الثشملفيااة شهت الرونيااة . هتقاار سااملهم وشياايم ايااناار  اإلنساامل  ألغاا/اض خميل ااة امباامل د ذلااك اإلنياامل  هتالصاان 
اي/جية د العملي الصملرا يفن اينظمة د ونحير الن رج اييبعة ليحرور الغملامل  هتوصاني رمليف هتذلاك ألغا/اض  حصاملئية 

شمياملا   5ايفلى ايسينى العمليي. هتوسيلرم اليشييم وع/وً مل للغملاامل  ولامل ايارهتر الارنيمل لكال مان ااو املج األوانملا 
 هكيملاا  .  0.5د ايملئة  هتايسملحة ا 10هتالغطملء اي/جي ا

هتولمل وع/وس اليشييم شننايًفمل خميل ة للغملوة مان الغملاامل . هت ااملفة    ذلاكيف هناملك شناناج خميل اة مان ايناملظ/ الطبيعياة  -2
و شرتح وصنيس جنذجي للغملامل  الت ونرا  فيرمل شوًضمل األونملا. هتنظ/ًا    هذا اليننج هت   الغ/ض من هذا اليش/و/يف 

هتايناااملظ/ الطبيعياااة الااات فيرااامل شوااانملا املالساااينملر    ال دااامل  اإلحصاااملئية الاااناارة د وشيااايم اياااناار اي/جياااة د العاااملي. 
هتوسيلرم هذا اليصنيس النمنذجي ايملنمل  اليشييم هتو/وكا    راجة اإلرااةيف يفلاى ايفيباملاا ايعياملا األرثا/ واأعّيًا يفلاى 

مل  الغملاااامل  يفلااى األمااان الغاااذائي هتاليغذوااة هتالاااذي قااار ويااأع/ اسااارنلة شرااارب امللسيملساامل . هتمييّاااا هاااذا خميلااس مساااملت
اليصااانيس النمااانذجي اااا  عاااال  فدااامل  يف/وضاااة وصاااّنس اااامن خملناااة الغملاااامل  حبساااب وع/واااس اليشيااايم االغملاااامل  

ااااي اي/جياة غاّي ايصاّن ة اامن االايرائية ]شهت الشرمية[  هتالغملاامل  الثملننواة هتالغملاامل  ايااهتيفاة   هتفداة اااعاة وضاّم األ
د ايملئة  هتفدة خملمساة وسامى "األوانملا الناقعاة خاملا   10هت 5األاااي الااايفية هتالت ورتاهتح غطملؤهمل اي/جي ا  

الغملامل ". هتايرهتر ال ملصلة ا  هذا األناناج ليسات هتاااحة رملًمامل يفلاى الارهتام يفلاى ايفيباملا شةامل منجانرة مان خاال  
 3 ة طنا  اينحىن  ّن  الغملامل .اميرار اإلرااة ايكثّ 

هتوضااّم فدااة "األواانملا الناقعااة خااملا  الغملااامل " الاانظم الااايفيااة الاات ونجاار فيراامل شواانملا يفلااى ونّنيفراامل الكبااّي. هتهااي  -3
ولمل الكل خمل  األونملا الااايفية ايااهتيفة يفلى غ/اا زوت النليل هتشونملا الاوين  هتالبسملو  اشونملا ال ملررة 

ن الاانظم الااايفيااة اي/جيااة اييننيفااة للغملوااة هتاينااملظ/ الطبيعيااة ال سي سااملئية حيااث البشااع اي/جيااة هتاجلنزواامل  يف فضاااًل يفاا
صااغّية لراجااة وصااعب معراامل ايفيبملاهاامل مبثملاااة غملااامل  ل غاا/اض اإلحصااملئية. هتولااّي مصااطل  "اي/اجااة الااايفيااة"    

اة األاااااي رملصملصاايل الااايفيااة الاانظم هتاليكننلنجياامل  الاات و ساايلرم فيراامل األواانملا يفمااًرا يفلااى ن ااس هتحاارا   را
هتألشهت اييناناامل يف د وااكل ماان شوااكمل  الرتويااب ايكاامل  شهت اليسلساال الاماامل . هتهااة قملساام ملاارتك ااا  هااذا الاانظميف 

 يفلى ونّنيفرمليف حيث شّ  األونملا فيرمل ميصلة الكل هتعيق اأنلطة الااايفة هت نيمل  األغذوة. 
ى الغملاامل  هتاألوانملا لياأم  سابل يفيلارم شولملًصامل وعيمارهت  هتميكن ايفيبملا شي شولمل  وعيمرهت     حر ممل يفلا -4

يفلااى الغملااامل . هت ذا ماامل شااايس السااكمل  األصاالين  الااذون وعيماارهت  الااكل ائيسااي يفلااى الغملااامل  لبشااملئرم هتسااكمل  
األاومل  الذون وعيلن  راخل الغملاامل  شهت د ااناحيرمليف هتصاغملا اياااايف  الاذون وعنان  املألوانملا شهت وارو/هت  قطًعامل 

  هتالعااململن  د اللاا/رمل  ال/ويااة هتغااّي ال/ويااة ايعيماارة يفلااى الغملااامل يف وصاال يفناارهمل يفاارر ماان وعيماارهت  ماان األحاا/ا 
 مليملاا  نسمة.  1.7يفلى الغملامل     ممل ا  مليملا    

                                                      
الغملااامل يف ماان الغملااامل  الطبيعيااة    الااايفااة هت يفااملرة اليحاا/وجيف ميثاال وطااّنا الغملااامل  ماان خااال  امياارار اإلرااة ايكث ااة يفاارب خميلااس شنااناج   ااّن  منحااىن 3

 ص/ة. هتال ميثل هذا اينحىن وطّنا الغملامل  يفلى مّ/ الامن فحسب ال وصس شوًضمل اليغّيا  ايكملنية يفرب خميلس اينملظ/ الطبيعية ايعمل الغملامل .



  

هتونظاا/ هااذا اليش/وااا/ د اي/اجااة مبعنملهاامل الناساااع جااًرا مباامل ولااامل إيااع الشاا/ااا  اييصااالة ااا رااة الغملااامل  د شي نااانج  -5
نظم شهت اينااملظ/ الطبيعيااة الاات ولاامل األواانملايف مباامل د ذلااك عالعااة شنااناج يف/وضااة ماان الشاا/ااا  هااي  الشاا/ااا  الاا ماان

اييصلة انجنر األونملا د منطشة معّينة شهت يفرم هتجنرهمل فيرامليف هتولاك اييصالة ااأنناج الغملاامل  هتاألوانملايف هتاييصالة 
رر مل اجلمعيااة العملمااة ل ماام اييحاارةيف    اصملفظااة يفلااى اط/وشااة  راا اامل. هت اار  اإلرااة ايساايرامة للغملااامل يف رماامل حاا

الشاايم االقيصااملروة هتاالجيممليفيااة هتالبيديااة جلميااع شنااناج األواانملا هت   وعاواهاامل مباامل فيااه خااّي شجياامل  ايملااا/ هتايساايشبل. 
روار ن ساارمل اإلرااة ايسايرامة للغملاامل  ميناّذاة د يفنصاا/ون شسملساي  تامل شهتاًل قاراة الاانظم اإلوكنلنجياة يفلاى ج هت  ّ 

هتعملنًيمل رن  األنلطة االقيصملروة هتاالنطبمليفمل  شهت الشيم االجيممليفية الت  رر الي مليفل البل/ي مع البيدة هي خيملاا  
 ميكن وغيّيهمل شهت وعرولرمل لك مللة  نيملجية النظملم اإلوكنلنجي هتسالميه د األجل البعير. 

 
 مساهمات الغابات واألشجار لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

وسااملهم الغملااامل  هتاألواانملا د  شيااق األماان الغااذائي هتاليغذوااة ماان خااال  شااااع قناانا  ائيسااية هااي  واانفّي األغذوااة  -6
الكل مبملو/  ونفّي الطملقةيف خملصة للطري  ونلير الرخل هتخلق ف/  للعمل  هتونفّي خرممل  النظملم اإلوكنلنجي 

 األسملسية ل من الغذائي هتاليغذوة هتلصحة اإلنسمل  هتافملهييه. 
د ايملئاة  6.0  مع شّ  اليشرو/ا  ولاّي    شّ  األغذواة اي/جياة ال ولاكل سانى نسابة ونفّي األغذوة الكل مبملو/ -7

من  مرارا  الطملقة العمليية ل غذوةيف ف ّةمل وسملهم الكل ربّي د ننيفياة الانما الغاذائي هتونّنيفاه هتوامتري رهتاًا حملوًامل 
معاامل  اصلياة ايعيماارة يفلاى الغملااامل . هتوسااملهم األغذواة اي/جيااة ااارهتاهمليف امللنسابة    األماان الغاذائي هتاليغذوااة للمني

ماااان خااااال  هتصاااانهلمل    األسااااناق اصليااااة هتالنطنيااااة هتالرهتليااااة حااااايف د وننوااااع األجااااملط الغذائيااااة هتونازةاااامل امللنساااابة    
نملا رمصرا للعلس األولمل  الذون وعيلن  اعيًرا يفن الغملامل . هتوسيلرم شوًضمل ايااايفن  هتال/يفملة الغملامل  هتاألو

 د النظم اليشليروة اييسعة هتد النظم اي/جية ال/يفنوة ايكثّ ة اشرا شررب.
د ايملئااة ماان  ماارارا  الطملقااة األهتليااة اإلإملليااة  6يفلااى ايسااينى العاامليي د  4  وسااملهم النقاانر اخللاايواانفّي الطملقااة -8

يف شي ممل وعملر  علاث ساكمل  العاملي امبامل د ذلاك مليملا ولص 2.4د ايملئة د شف/وشيمل. هتوعيمر حنن  27نسبة  هتد
علثاامل األساا/ ايعيلااية د شف/وشياامل  يفلااى اخللااب رمصاارا ائيسااي للطملقااة ايساايلرمة د الطرااي. هتيفااالهتة يفلااى ذلااكيف 

 ملين  ولص د آسيمل.  644ملين  ولص النقنر اخللي لغلي اييملا هتوعشيمرمل من اينرم  764وسيلرم 
ًضمل الشطملج اي/جي ال/وي هتغاّي ال/واي مصاراًا هملًمامل ل ا/  العمال هتالارخل هتغمللبًامل   ولكل شوالرخل هتف/  العمل -9

ملين  ولص حن   13.2يف رمل  ممل وشملاب 2011ممل و سملء وشرو/تمل نظ/ًا    شتية الشطملج غّي ال/وي. ف ي يفملم 
اإلإملي العامليي. هتف اي هاذا د ايملئة من النملوج اصلي  0.9العملي وعملن  د الشطملج اي/جي ال/وي شي ممل وعملر  

األاقااملم اليناانج الكبااّي ااا  البلاارا  هتال و ياار يفااملرة يفاان ايسااملتة ال عليااة للغملااامل  د الاارخل الشاانمي يفلااى ايفيبااملا شةاامل 
ولاااامل الشيمااااة ايضااااملفة للمنيناااامل  اخللاااابية اصيساااابة د الشطااااملج الصاااانمليفي هتال يفلااااى ساااابيل ايثاااامل يف مسااااملتيرمل  ال
واااا   الرتفيرياة. هتيفااالهتة يفلااى ذلاكيف وشيصاا/ ولااك األاقاملم يفلااى الشطااملج اي/جاي ال/وااي هتالالسايملحة هتد األنلااطة  د

البيملنمل  اييملحة غّي رملفية إلا/از شتية األنلطة اي/جية غّي ال/وية ذا  الصلة يفلى شرمل هتجه د ممل ويعلق اينلير 
   اي/جية غّي اخللبية. الرخل هتخلق ف/  للعمليف مبمل د ذلك من خال  النقنر اخللي هتإع اينينمل

                                                      
 النقنر اخللي هن ةمنج خلب النقنر زائًرا ال حميف حبسب مصطلحمل  منظمة األغذوة هتالااايفة.  4



  

هتا مكمل  اينينمل  اي/جية الت ويم إعرمل  ممل لبيعرمل شهت لالري ملء الذايتيف د رليمل ايمللي يف ش  وشارم مساملتة حملواة  -10
ليحشيااق األمااان الغاااذائي هتاليغذواااة للنسااملء هتألسااا/هّن ايعيلاااية اأرملرااامل. هتاغااام يفاارم ر ملواااة البيملنااامل  اينزيفاااة حبساااب 

ااساامل     شّ  رهتا النسااملء  اارهتر شرثاا/ د الشطااملج ال/وااي هتد األنلااطة اينلّاارة للاارخليف هتلكنااه اجلنساا يف ولااّي الر
 شسملسي جلمع خلب النقنر هتالعرور من اينينمل  اي/جيةيف مع هتجنر اخيالفمل  رربى ا  األقملليم. 

غذوااة يفلااى مسااينى اياايفااة   واانف/ الغملااامل  هتاألواانملا الااريفم ايبملواا/ إلنياامل  األواانفّي خاارممل  النظااملم اإلوكنلاانجي -11
هتايناااملظ/ الطبيعياااة هتيفلاااى نطاااملق شهتساااع مااان خاااال  وشااار  العروااار مااان خااارممل  النظاااملم اإلوكنلااانجي الااات ال وشااارم 
 ماارارا  هتاألسملسااية ل ماان الغااذائي هتاليغذوااة هتللينميااة ايساايرامة د األجاال الطنواال ايفلااى غاا/اا ونظاايم اييااملا هت ملوااة 

فااامل  هتاليلشاااي  . هت اااني الغملاااامل  الشسااام األرااارب مااان الينااانج البينلااانجي يفلاااى الرتااااة هترهتاا  ايغاااذومل  هتمكملفحاااة اآ
األاض هتواامتري رهتاًا حملوًاامل لليل يااس ماان هتطااأة وغااّي اينااملخ يفلاااى ايسااينى العاامليي هتاليكيااس مااع وغااّي اينااملخ يفلاااى 

الات ونارا  فيراامل  مساينى اياايفاة هتاألسا/ة ايعيلااية هتايناملظ/ الطبيعياة هتيفلااى نطاملق شهتساع يفملمااة. هتونبغاي لانظم اإلنياامل 
 الغملامل  هتاألونملا هتاصملصيل ش  و/ايفي ص/احة الينملفس اصيمل يفلى ايغذومل  هتاييملا هتالضنء. 

  ومتع/ اي/اجة هتالانظم الااايفياة الشملئماة يفلاى الغملاامل  هتاألوانملا يفلاى صاحة اإلنسامل  اطا/ق صحة اإلنسمل  هتافملهييه -12
هتخلاب النقاانر هتاييااملا النشيااة هتالاارخل. هتولااّي الشاا/ائن ايسااينرة     يفاّرة مباامل د ذلااك  واانفّي الغااذاء هتالنبملواامل  الطبيااة

الين/اة    شّ  البيدمل  اي/جية قاملراة يفلاى  سا  الصاحة العشلياة ل والمل  هتيفلاى ايار مان  صاملايرم املالريداملب 
هتايينانامل  هتاإلجرملر. غّي شّ  الغملامل  قر ولكل شوًضمل منئاًل للط يليامل  هتاألما/اض الات ميكان ش  وصايب اإلنسامل  

األلي ة. هت ّ  العالقمل  اي/جة ا  صاحة اإلنسامل  هتاييانا  هتالنظاملم اإلوكنلانجي ةّسارة د م رانم "صاحة هتاحارة" 
 الذي وسّلا الضنء يفلى ايملجة    اليعملهت  يفرب خميلس الشطمليفمل . 

لاوملرة الشراة يفلى الصمنر    املسيطمليفة الغملامل  هتاألونملا ش  ومتري رهتاًا حملوملالشراة يفلى الصمنر هتوبكة األممل  -13
هتهااااي الشااااراة يفلااااى النقملوااااة ماااان ايلااااملط/ شهت اليل يااااس ماااان هتطأ اااامل شهت اليعملماااال معراااامليف هتالنراااانض اعاااار الصاااارممل  

مسااااينى اينااااملظ/ الطبيعيااااة هتاأليمااااع اصلااااي هتاألساااا/ة ايعيلااااية. فرااااي وسااااملهم اااااذلك مسااااملتة رااااربى د  شيااااق  يفلاااى
هتاليغذوةيف من خال  وأروة رهتا شسملسي انص رمل وابكة شمامل  د حاملال   االسيش/اايف هتهن البعر ال/ااع ل من الغذائي

اجل مل  شهت ايناسم العن ملء هتشوًضمل شعنملء األزممل  هتالناايفمل . هتا مكمل  الغملامل  هتاألونملا ش  وكّمل مصاملرا الغاذاء 
مرًمامل امللنسابة هتالرخل هتالعمل األخ/ى شهت ش   ّل  لرامل د فارتا  اللاّ . هتغمللبًامل مامل وكان  رهتا وابكة األمامل  هاذا 

    ال دمل  األوّر اعً مل.
هتاألهاااام ماااان ذلااااكيف شّ  مسااااملتمل  الغملااااامل  هتاألواااانملا د  شيااااق األماااان الغااااذائي هتاليغذوااااة وعيماااار يفلااااى العرواااار  -14

الي مليفال  راخل نظام ايدياة هتاقيصاملروة هتاجيممليفياة معّشارة غمللبًامل مامل و باىن هتوسايمّ/ ا ضال راّم هملئال مان ايعاملا   من
   األصلي . اليشليروة هتللسكمل

 
 االتجاهات في قطاع الحراجة: التحديات والفرص بالنسبة إلى األمن الغذائي والتغذية

 ّ  اليغاااّيا  د الغطاااملء اي/جاااي هتد شناااناج الغملاااامل  هت راا ااامل هلااامل واااأعّيا  راااربى يفلاااى مساااملتمل  الغملاااامل  هتاألوااانملا  -15
خميل ة. هتميكن من خال  هذا اليغاّيا  هتالعنامال اص/ّراة   شيق األمن الغذائي هتاليغذوة يفلى نطملقمل  مكملنية هتزمملنية د

 هلمل شوًضمل  رور اعض اليحرومل  هتال /  للح/اجة ايسيرامة من شجل ايسملتة د  شيق األمن الغذائي هتاليغذوة. 



  

د ايملئاااة مااان  30.6ملياااملاا  هكياااملا وش/وبًااامل د العاااملي اشي  4يف رملنااات الغملاااامل  وغطاااي مساااملحة 2015هتد يفاااملم  -16
مساااملحة األااااااي د العاااملي . هتاغااام ايعااارال  اي/و عاااة نسااابييمل إلزالاااة الغملاااامل  اجلملاواااة حمللي ااامليف ال سااايممل د ايناااملطق 
االسينائيةيف وبملطأ  هتوّية اخلسملاة الصملفية للغملامل  د العملي د العشرون ايملااي . هتشيفطاى شوًضامل وش/وا/ وشيايم اياناار 

األهت  شاقملًممل يفمليية يفن ورهنا الغملامل  اساينملًرا    اخلساملاة اجلائياة للغطاملء هتللم/ة  2015العملي د يفملم  اي/جية د
هتشفااملر  وشرو/اوااه اااأّ  ايسااملحة الاات ولاارر خسااملاة جائيااة للغطااملء اي/جااييف د اينااملطق االسااينائيةيف وشااّرا  5اي/جااي
 . 1990شاعمل  اينطشة الت شزولت منرمل الغملامل  منذ يفملم  6.5 حبرهتر

لعاملم د ايساملحة اإلإمللياة للغملاامل  هان نييناة اجملهامل  ميعملاااة يفارب خميلاس شناناج الغملاامل  هتاألقاملليم. هتاالخن ملض ا -17
يف واارر  معظاام األقااملليم اخن ملًااامل منيظًماامل د مسااملحة الغملااامل  الطبيعيااةيف مباامل ولاامل 2015هت 1990فباا  يفااملمي 

 ّ  خسملاة الغملامل  االايرائية ولكل مصارا قلاق الغملامل  االايرائية هتالثملننوةيف هتاخن ملًامل حملًرا د الغملامل  ايااهتيفة. هت 
خاامل  لكنةاامل واانف/ احييملطياامل  ماان اليناانج البينلاانجي ال ميكاان االسيعملاااة يفنراامل. هتويساام الغملااامل  ايااهتيفااة اأتيااة 

يف اال شوًضامل 2015هت 1990د ايملئاة اا  يفاملمي  7    4مينملمية ليس فشا من حيث مسملحيرمل الت ازرار  من 
د ايملئاااة مااان األخلاااملب ايسااايرو/ة الصااانمليفية رااامل  مصاااراهمل الغملاااامل   46.3شّ  نسااابة  حياااث اإلنيااامل يف حياااث مااان

. هتالغملاامل  ايااهتيفاة هاي شوًضامل هتسايلة السايعملرة األااااي اييارهناة هتليانفّي خارممل  النظاملم 2012يفاملم  ايااهتيفة د
يفلااى اخللاابيف املساايطمليفة  اإلوكنلاانجي رمليااّر ماان ورتراال الرتاااة هتايمملوااة ماان ال يضااملنمل . هتنظاا/ًا    ازروااملر الطلااب

 الغملامل  ايااهتيفة ش  وسمليفر د اليل يس من الضغا يفلى الغملامل  الطبيعية. 
هت اارر  زالااة الغملااامل  هتواارهناهمل الاارخل هتساابل العاايف هتشجااملط اييااملة للسااكمل  الااذون وعيماارهت  يفلااى الغملااامل  هتوضااع  -18

نساابة    األماان الغااذائي هتاليغذوااة هتالينميااة يفلااى اصااّك الشااراة يفلااى واانفّي خاارممل  النظااملم اإلوكنلاانجي األسملسااية املل
ايسيرامة د األجل الطنول. هتو يي  شحيملنمل  زالة الغملامل  ألغ/اض الينّسع الااايفي ف/ًصمل شررب لاوملرة ال/فملهية. غاّي شّ  

يف هاااذا ال نائااار ال ناواااة قااار وااامتري    اساااين ملر اياااناار الطبيعياااة هت   شجاااملط غذائياااة مبّساااطة هت   وعااا/وض سااابل العااا
هتشسملليب اييملة لللط/ د األجل الطنول. هتشخّيًايف ميكن إلزالة الغملاامل  هتوارهناهمليف هتتامل ومتروامل     ولايت اينائاليف 

 ش  ومتع/ا شوًضمل يفلى صحة اإلنسمل  من خال  زوملرة خط/ انيشمل  اآفمل  هتاألم/اض.
ي مليفال اا  يفنامال يفروارة يفلاى ايساينو  هتاليغّيا  د الغطملء اي/جي هتد شنناج الغملامل  هتاسيلراممل مل هي نيينة ال -19

اصلي هتالعمليي  ازروملر الطلب يفلى األغذوة هتالعلس هتاخللب هتالطملقة ا عال النمان الساكمل  هتااو املج الارخل  هت واالء 
شتية شررب يمملوة اليننج البينلنجي هتيلاهتنمل  الك/ان  هتيمملوة اييملا هتالرتاة. هتهاي م/هنناة شوًضامل اانظم اينرماة الات 

  هذا الطلبمل  هتويعململ معرمل.ولي
هتد ظاااّل النمااان الساااكمل  هتاالقيصاااملري العااامليييف مااان ايينقاااع ش  ويناصااال د ايسااايشبل ااو اااملج الطلاااب يفلاااى األغذواااة  -20

هتالعلااس هتاخللااب هتالطملقااة البينلنجيااة. هتماان ايينقااع الااكل خاامل  ش  وااارار الطلااب يفلااى اخللااب هتاأللياامل  مبشااراا 
 . 2030هت 2005الضعس ا  يفملمي 

هت ااملفة    ذلااكيف ااب اآ  ش  ويكيااس الغملاامل  مااع وغاّي اينااملخ هتهاي مااريفنة للمساملتة د اليل يااس مان هتطأوااه.  -21
هت ّ  وارهنا األاااااي زّ ااا ماواًرا ماان الطلااب يفلاى األاااااي ماان شجال الااايفااة هتو/وّااب ااغطمل  اااملفًيمل يفلااى الغملااامل يف 

هتيفااي ميااواار د النقاات ن سااه  زاء رهتا الغملااامل  يمملوااة  هتلكنااه ويااي  شوًضاامل ف/ًصاامل إليفااملرة اليحاا/وج هتاليلاانّي. هتهنااملك
الرتاااة هتاييااملا هتاليناانج البينلاانجي هتللمسااملتة د اليل يااس ماان هتطااأة وغااّي اينااملخ. هتواامتري هااذا االجملهاامل     ازروااملر 

                                                      
 . 2012هت 2000د ايملئة من الغطملء اي/جي ا  يفملمي  20وعّ/  يفنرمل اأةمل خسملاة شرث/ من  5



  

حرة اينملفسة يفلى األاااي. رممل شةمل ومتري    ماور من اينملفساة اا  خميلاس اسايلراممل  الغملاامل  للح امل  يفلاى 
البيدة هتإلنيمل  األخلملب هتايطب هتل غذوة هتغّيهمل من اينينمل  اي/جية غّي اخللبيةيف يفلًممل شّ  راًل منرمل ومتع/ يفلى 
األمن الغذائي هتاليغذوة. هت ّ  معملجلة مسألة اينملفسة يفلى األاااي ماع م/ايفاملة الطلبامل  الااايفياة هتاي/جياة مان جراةيف 

سااينجب النظاا/ اثباامل  د مسااألة ايشملوضاامل  يفلااى نطملقاامل  خميل ااةيف هتاللااناغل البيديااة هتاينملخيااة ماان جرااة شخاا/ىيف و
النطاملق اصلاي    النطاملق العامليييف هتد مامل اينرامل. هتويطلّاب هاذا االايعاملر يفان اجلار  الشاملئم هتاييمثال د العباملاو   من

 هتوطبيشرمل.  اسيلرام شااض خميل ة" ليصميم الرتويبمل  هتاآليمل  اينملسبة -ايينملقضي  "اسيلرام ن س األاااي 
هتونّلر هذا الطلبمل  ايينملمية يفلى األاااي هتالغملامل  هتاألونملا  رومل  هتف/ًصامل جروارة امللنسابة    ايساملتمل  الات  -22

وشااارمرمل مااان شجااال األمااان الغاااذائي هتاليغذواااة. هتهاااي قااار  ااارر اعاااض مساااملتمل  الغملاااامل  د  شياااق األمااان الغاااذائي 
قااّل ااا/هتزًا شهت وعااين األمنيفاامل  ايرّملااة هتاألوااّر اااعً مل. هتماان جرااة هتاليغذوااةيف خملصااة يفناارممل وكاان  هااذا ايسااملتمل  ش

وااأةمل ش  فلااق شساابملامل  اااملفية يمملوااة الغملااامل  هتاالساايثمملا فيراامل هتخلااق هتظااملئس هتفاا/  جرواارة للينميااة  شخاا/ىيف ماان
لغملااامل  ايساايرامة. هتوسااينجب هااذا فرّماامل شفضاال ص/راامل  اليغيااّي هتلاارونملميكيمل  وغااّّي اينااملظ/ الطبيعيااة يفلااى غاا/اا ا

الثملننواااة هتفسي ساااملء ايناااملظ/ الطبيعياااة هتنظااام اي/اجاااة الااايفياااة هتوأعّيهااامل امللنسااابة    األمااان الغاااذائي هتاليغذواااة هتالينمياااة 
 ايسيرامةيف هتليشر  ريفم شفضل السيصالح الغملامل  د اينملطق اينراجة امن فدة األاااي اي/جية األخ/ى.

 
ت الغابففات واألشففجار فففي األمففن الغففذائي كيففف يم ففن تحقيففق اال ففتفاى  المساففى مففن مسففاهما

 والتغذية بصور  مستدامة؟
هنملك شهتجه ورتزا هتمشملوضمل   يملة اا  ال نائار النملوادة يفان الغملاامل  هتاألوانملا مان شجال األمان الغاذائي هتاليغذواةيف  -23

لاذايف ااب ش   يفلى نطملقمل  خميل ةيف مان النطاملق اصلاي    النطاملق العامليييف هتمان األجال الشصاّي    األجال البعيار.
وأخذ اإلرااة ايسايرامة للغملاامل  اعا  االيفيباملا يفلاى شرمال هتجاه هتش  و ارمج فيرامل  االسايلراممل  اييعاررة للغملاامل  
هتاألواانملايف املإلاااملفة    ايصااملت هتاالحييملجاامل  هتايشاانق ايليل ااة هتاييعملااااة شحيملنًاامل يليلااس شصااحملب ايصاالحةيف 

ً مل هتايرّملة. هتهاي وساينجب هتجانر آليامل  للحنرماة يفلاى نطملقامل   والء يفنملوة خملصة للمنمنيفمل  األوّر اع مع
 مكملنية هتزمملنية خميل ة اناسطة صكنك رهتلية هتسيملسمل  هتطنية هتو/ويبمل   لية. 

هتولاااّي وشيااايم اياااناار اي/جياااة    ةمنيفاااة مااان اللااا/هتط الااات وسااامليفر د اإلرااة ايسااايرامة للغملاااامل  هتهاااي  األااااااي  -24
الشملنننيااة هتخطااا اإلرااة هتملااملارة شصااحملب ايصاالحةيف فضاااًل يفاان نظاام ايعلنماامل  هتال/صاار اي/جيااة الرائمااة هتاألطاا/ 

مليملا هكيملا رملنت  2.2هتافع اليشملاو/. هتحبسب وشييم ايناار اي/جيةيف ف ّ  نصس الغملامل  الرائمة فشا هتمسملحيرمل 
  قار وارر  ااو مليًفامل . غّي شّ  ايسملحمل  اينراجة امن خطا  رااة الغملاامل2015وسيند ولك الل/هتط د يفملم 

الًرا يفن هتجنر خطا ممملعلة إلرااة الغملامل  فيرامل هتوغطاي  167يف شفملر 2015حملًرا خال  العشنر ايملاية. هتد يفملم 
مليملا هكيملا . هت ّ  اهلر  ال/ئيساي خلطاة  2.1هذا اخلطا شرث/ من نصس ايسملحة اي/جية فيرمل اشي ممل وشملاب 

مل  امللنسااابة    الغملاااامل  االايرائياااة هتايناااملطق اصمياااة شهت  نيااامل  األخلاااملب  رااة الغملاااامل  اشرااامل  اصملفظاااة يفلاااى الغملاااا
الغملااامل  ايااهتيفاااة  قاار ويعاااملاض ماااع حشاانق الن اااملذ    اياااناار اي/جيااة هتاسااايلرامرمل هتامللياااملي مااع األمااان الغاااذائي  د

ألصالي . هتوالحاو هتجانر هتاليغذوة للسكمل  اصلي  هتاأليمعمل  اصلية الت وعيمار يفلاى الغملاامل يف مبامل فايرم الساكمل  ا
 وبملون ربّي ا  الر هتآخ/ امللنسبة    األط/ الشملنننية الت ونّظم ولك ايشنق.



  

هتهنملك العرور من ايعملهرا  هتايعملوّي الرهتلية الت ومتع/ يفلى ط/وشة  رااة الغملاامل . هتو/ّراا اعضارمل يفلاى األاعاملر البيدياة  -25
هتاو ملقيااة األماام اييحاارة اإلطملاوااة الااأ  وغااّي اينااملخ هتاو ملقيااة اليناانج إلرااة الغملااامل يف يفلااى غاا/اا او ملقاامل  اواان الااثال  

البينلنجي هتاو ملقية األمم اييحارة يكملفحاة اليصاّح/. هتو عاىن معملهارا  شخا/ى حبشانق اإلنسامل  الرهتلياةيف خملصاة اياق 
الغملااامل يف يفلااى غاا/اا  د الغااذاء الكااملد هتاليغذوااة. هتواا/وبا ةمنيفااة عمللثااة ماان الصااكنك الرهتليااة ااوبملطًاامل مبملواا/ًا ااا رااة

هتاخلطنط اخلطنط الينجيرية الطنيفياة الاأ  اينرماة ايسامتهتلة  19926مبملرئ األمم اييحرة اخلملصة امللغملامل  لعملم 
 ييملزة األاااي هتمصملور األوملك هتالغملامل  د سيملق األمن الغذائي النطين.

قيماة خميلاس ايساملتمل  الات وشارمرمل الغملاامل يف  هتهنملك اهيمملم ميااور لكي وشّ/ الصكنك ايسينرة    األسناق هتوربز -26
ال سيممل ولك اييعلشة امليسملئل البيدية. هتمن األمثلة يفلى ذلكيف شاصرة الك/ان  هتايرفنيفمل  األخا/ى لشاملء اخلارممل  
البيديااة هت صااراا اللاارملرا  هتايلاارتومل  اي/ايفيااة للبيدااة. هتواامتري  صااراا اللاارملرا  اي/جيااة رهتاًا هملًماامل ليشياايم اإلرااة 
ايساايرامة للغملاااامل  هتاصاارهمل اصاااناة مساايشّلة. هت ّ  اخلطيااا  الاارهتليي  ال/ئيسااايي  إلصااراا اللااارملرا  اهتتاامل ةلاااس 
ايفملواااة الغملاااامل  هتا/ناااملمج  قااا/اا خطاااا  صاااراا اللااارملرا  اي/جياااةيف اللاااذون ّي اسااايحراعرممل د شهتاخااا/ اليساااعينمل  

د ايملئااة منراامل منجاانرة د  90ا 2014 ملياان  هكيااملا د يفااملم 438الشاا/  ايملاااي  رملنياامل ولاامال  مسااملحة  ماان
منااملطق لملليااة هتمعيرلااة اينااملخ . رااذلك فاا ّ  الااربامج هتاياارهتنمل  هتايعااملوّي الطنيفيااة للبنااملء األخضاا/ ولااّنع اساايلرام 
منينمل  خلابية ّي ايصان  يفليرامل اطا/ق وا/يفية هتمسايرامة. هتد حا  شّ  هاذا النانج مان الصاكنك ميكان ش  وا/اا 

لمل  الذون وسيرلكن  اينينمل  اي/جياة مان مساملفمل  اعيارة مان خاال  ركيانرم مان الارفع اإلرااة اي/جية املألو
لليعنوض يفن اليأعّيا  البيديةيف فري ال و/ايفي رائًممل يفلى شرمال هتجاه اللاناغل اييصالة ااملألمن الغاذائي هتاليغذواة هتال 

 احييملجمل  السكمل  اصلي  هتاأليمعمل  اصلية ايعيمرة يفلى الغملامل . 
يفلياااهيف فااا ّ  اإلرااة ايسااايرامة للغملاااامل  مااان شجااال األمااان الغاااذائي هتاليغذواااة ويطلاااب هتجااانر نظااام للحنرماااة ميكململاااة هت  -27

هتمبيكاا/ة هتوااململة يفاارب خميلااس الشطمليفاامل  يفلااى نطملقاامل  مكملنيااة هتزمملنيااة خميل ااةيف مباامل وك اال ايلااملارة الكململااة هتال عمللااة 
مل النسملءيف املإلاملفة    األمنيفمل  الضعي ة هتايرّملةيف جلميع شصحملب ايصلحة ايعني  هتاألمنيفمل  ايعنيةيف ال سيم

مبامل د ذلااك الساكمل  األصاالي  هتاأليمعاامل  اصلياة ايعيماارة يفلاى الغملااامل . هتونبغااي يفلاى حناان خامل  هتاااع الرتويباامل  
اينملسابة يفلاى مسااينى ايناملظ/ الطبيعيااة حياث ويمثاال اليحاري د االسااي ملرة يفلاى شرماال هتجاه ماان اليعاملوف ايلماانس 

ياار  هتالااايفااة هتالغملااامل  هتاينااملطق الطبيعيااة األخاا/ى هتي/ايفااملة اللااناغل اييصاالة اااملألمن الغااذائي هتاليغذوااة اصااناة ااا  ا
 شفضل د  رااة الغملامل . 

هت ّ   يفماامل  ايااق د الغااذاء الكااملد للمنيمعاامل  اصليااة هتللمنيمعاامل  ايعيماارة يفلااى الغملااامل  هتللسااكمل  األصاالي   -28
ام األااااي هتالغملاامل . هتويسام اارهتاهمل السالع هتاخلارممل  ايعيمارة يفلاى الغملاامل  وسينجب اممل  حشرام د اسايلر

اأتية حملوة إليفممل  ايشنق االجيممليفية هتاالقيصملروة هتالثشملفية للسكمل  حن  العملي. هتد هاذا السايملقيف ااب يفلاى 
مل شوًضمل النرانض حبشانق الشنان  هتالسيملسمل  هتاليرخال  اييصلة امللغملامل  ش  وينّنب انيرملك ايشنق ال ال ارا هب

اإلنساامل  ماان خااال   يفطااملء األهتلنوااة لل داامل  األرثاا/ ح/مملنااملً ماان شجاال  شيااق ايسااملهتاة يفلااى حناان مساايرام يفاانض ش  
وكااان  اصاااناة اوياااة. هتاااارا هباااذا العمليااامل  احااارتام مباااملرئ حشااانق اإلنسااامل  د يفااارم اليميياااا هتايساااملهتاة هتاللااا ملفية 

  هتايل/هتيفية هتايسملءلة. هتايصن  يفلى ايعلنممل  هتايلملارة هتاليمك 

                                                      
 - اآااء الاأ   رااة إياع شناناج الغملاامل  هتح ظرامل هتونمييرامل ايسايرامة البيمل  ال/وي غّي ايلام قملنننملً مببملرئ من شجال ونافاق يفامليي د-ايلحق الثمللث  6

 . 1992وش/و/ ممتر/ األمم اييحرة ايعىن امللبيدة هتالينميةيف اون ري جملنّيهتيف الربازوليف 



  

 التوصيات
وسااملهم الغملااامل  هتاألواانملا اصااناة مبملواا/ة هتغااّي مبملواا/ة د  شيااق األماان الغااذائي هتاليغذوااة اأوااكمل  يفرواارة. هتهااي ولااكل 
مصااراًا للطملقااة هتاألغذوااة هتغّيهاامل ماان اينيناامل . رماامل شةاامل واانفّ/ ساابل العاايف للاا/زة رااربى ماان سااكمل  العااملييف هتهاام يفااملرة 

لملااملط/. هتواامتري الغملااامل  خاارممل  حينوااة د النظااملم اإلوكنلاانجييف مباامل فيراامل ونظاايم رهتاا  اييااملا هتالك/ااان  األوااّر يف/اااة ل
هت ملوة اليننج البينلنجييف هتهي خرممل  شسملسية امللنسبة    الااايفة. هتوي ملهت  هذا ايسملتمل  وبًعمل ألنناج الغملامل  هتلط/وشة 

عيمارون يفلاى الغملاامل  لكاّن وأعّيا امل ليسات هتاساعة النطاملق. هتوساعى  راا مل. هتويسم اطبيعة ايمل  اأتية خملصة للساكمل  اي
اإلرااة ايساايرامة للغملااامل     اي اامل  يفلااى الشاايم االقيصااملروة هتاالجيممليفيااة هتالبيديااة للااا شنااناج الغملااامل  هتيفلااى وعاوااا ولااك 

 الشيميف مبمل وعنر امللن ع يفلى شجيمل  ايملا/ هتايسيشبل هتمن رهت   تمل  شحر.

دام المعففارا المتصففاة بالسيا ففات بمففهم المسففاهمات المباشففر  و يففر المباشففر  لاغابففات باففور  وا ففتخ -1
 واألشجار في األمن الغذائي والتغذية

افااملذ واارااّي إلاااالي صااملنعي السيملساامل  اخلملصااة اااملألمن الغااذائي هتاليغذوااة  الففدوو والمس سففات األكاىيميففةويعااّ  يفلااى 
سااايرامة امللنسااابة    األمااان الغاااذائي هتاليغذواااة. هتونبغاااي الشياااملم ااااذلك اناساااطة هتمطّبشيرااامل هتلياااراوبرم يفلاااى شتياااة الغملاااامل  اي

منرنيااامل  ولاااملارية رّكااان مااان ايلاااملارة د اناااملء ايعاااملا  حااان  مساااملتمل  الغملاااامل  هتاألوااانملا د  شياااق األمااان الغاااذائي 
 هتاليغذوة يفلى نطملقمل  مكملنية هتزمملنية خميل ة.

 هتارا هبمل  روًرا الشيملم مبمل ولي 
 الشراا  الالزمة هتونفّي اليراوب ايرين هتاليغيّيا  الينظيمية الالزمة للململارة د اخلربا  هتالبحن . انملء اش 
هتوصميم ايعملوّي الشيملسية هتإع البيملنمل  اي صالة حبساب اجلانس هتالعا/ق هتالطبشاة االجيممليفياة هتالعما/ هتمعاملوّي  اب 

ّي ايبملواا/يف الاات وشاارمرمل الغملااامل  هتاألواانملا اجيممليفيااة شخاا/ىيف لشيااملس ايسااملتمل  اييعااررةيف ايبملواا/ منراامل هتغاا
ل ماااان الغااااذائي هتاليغذوااااة ماااان خااااال  اإلنياااامل  هتالعملياااامل  اإلوكنلنجيااااة هتالاااارخل هتساااابل العاااايف هتالثشملفاااامل  

 هتال/فملهيةيف مع و/ريا خمل  يفلى حمللة األمن الغذائي هتاليغذوة لرى األولمل  ايعيمرون يفلى الغملامل .
ذهتواااة اااا  زواااملرة الااارخل هتوغاااّي األجاااملط الغذائياااة مااان جراااة هتالياااأعّيا  هتإاااع البيملنااامل  يفااان ايشملوضااامل  اليغ ا  

االجيممليفيااة هتالثشملفيااة هتاالقيصااملروة هتالبيديااة هتالصااحية إلزالااة الغملااامل  هتواارهناهمل يفلااى األماان الغااذائي هتاليغذوااة 
 جرة شخ/ى. من

ي هتاليغذواة هتاي/اجاةيف هت س  يفملية إع البيملنمل  اصناة منرنياة هتيفارب الشطمليفامل  د نظام اصار األمان الغاذائ ار 
ذلاااك  د د مااامل ويعلاااق املسااايلرام األغذواااة الربوّاااة اايينانااامل  هتالنبملوااامل  هتال ط/وااامل   هتاينينااامل  اي/جياااةيف مبااامل

امللنسبة    جنرة الانما الغاذائي هتونّنيفاهيف هتاليل ياس مان هتطاأة ال شا/ هتل غا/اض الصاحية هتالطبيّاةيف فضاالً يفان 
 ألغذوة الربوة هتاينينمل  اي/جية د األجل البعير.اليأعّيا  يفلى ايصملريف مبمل وك ل وناف/ ا

هتوعاوا رااسمل  اللبكة الرهتلية اليملاعة ينظمة األغذوة هتالااايفة لنظم البيملنمل  اخلملصاة املألغذواة د مامل ويعلاق  اه 
 ارتريبة األغذوة الربوة.

حق فففي الغففذاء تفعيففل ىور الغابففات فففي العمايففات البيايففة ااففى النطاقففات كافففة مففن ىوم المسففا  بففال -2
 ال افي لاس ام الذين يعتمدوم ااى الغابات



  

اوباااملج ةاااج قاااملئم يفلاااى النظاااملم اإلوكنلااانجي ليلااانيع اإلرااة ايسااايرامة للغملاااامل   أصفففحال المصفففاحة كاففففةويعاااّ  يفلاااى 
ظاملم هتاألونملايف من ايساينى اصلاي    ايساينى العامليييف هتذلاك مان شجال اصملفظاة يفلاى هتظاملئس الغملاامل  هتاألوانملا د الن

 اإلوكنلنجييف فضاًل يفن مسملتمل مل د  شيق األمن الغذائي هتاليغذوة.
الفففدوو والمنتمفففات الح وميفففة الدوليفففة والمنتمفففات  يفففر الح وميفففة وأصفففحال الاااكل خااامل  يفلاااى  ويتعفففي ن

 المصاحة اآلخرين:
   صاااان  اليناااانج اإلقااا/اا ااااارهتا الغملااااامل  هتاألواااانملا د ونظاااايم اينااااملخ هترهتاة ايياااملا هتننيفيااااة اييااااملايف املإلاااااملفة  اش 

 البينلنجييف هتوعاوا هذا الرهتا.
 هتوعاوا رهتا الغملامل  هتاألونملا د ايّر من ورترل الرتاة هتورهنا األاااي هتالسيعملرة األاااي. اب 
هتالبحااااث د ري يااااة وااااأعّي وطبيااااق ايبااااملراا  اينااااانيفة يعملجلااااة ايسااااملئل البيديااااة يفلااااى ن ااااملذ األيمعاااامل  اصليااااة  ا  

 شغذوة الغملامل  هتريس ميكن لذلك ش  ومتع/ يفلى وننّج األجملط الغذائية هتجنر مل. هتالسكمل  األصلي    
 ىام مساهمات الغابات لانهوض بسبل العيش واالقتصاىات من أجل األمن الغذائي والتغذية -3

 يتعي ن ااى الدوو والقطاع الخاص القيام بما ياي:
اة اي/جيااة هتالاارتهتوج هلاامل مباامل ميّكاان ماان الن ااملذ    هتاااع سيملساامل  هتواارااّي ولااملارية لليلطاايا اي/جااي هتاإلرا اش 

شغذواة الغملاامل  اهلملماة مان النملحياة اليغذهتواةيف خملصاة امللنسابة    األيمعامل  اصلياة هتالساكمل  األصالي  الااذون 
 وعيمرهت  يفلى الغملامل .

اة اياناار هتولنيع ونلير الارخل هتفا/  واأم  سابل العايف هتركا  ذلاك د األيمعامل  اصلياة مان خاال   را اب 
 اي/جية هتاسيلرامرمل يفلى حنن مسيراميف خملصة امللنسبة    سكمل  اجلبمل  هتاينملطق النملئية األخ/ى.

هت رماامل  نظاام ونلياار الطملقااة ايينااررة هتاينل ضااة الك/ااان  ااامن خطااا اإلرااة اي/جيااة مباامل زشااق فنائاار يفااّرة  ا  
 اينرمل الن ملذ الكملد    النقنر إليفرار الطعملم. من

رة االسيثمملاا  العملمة لاريفم ايلاملاوع الشملئماة يفلاى الغملاامل  هتاينّجراة مان األيماع اصلاي د سابيل وانفّي هتزومل ار 
 سبل يفيف هتعشملفة هتافملهية مسيرامة.

هتاالساايثمملا د االايكااملاا  االجيممليفيااة هتال نيااة لليل يااس قاارا ايساايطملج ماان ايلااملط/ النملإااة يفاان اساايلرام  اه 
 .حطب النقنر هتايناقر اخللبية

 هتوطنو/ نظم معلنممل  قملالة لليحن  هتو ملفة هتوسرل فرمرمل ليسنوق اينينمل  اي/جية غّي اخللبية. اهت 
 

التففففروين لمنففففاةر طبيعيففففة متعففففدى  الوةففففائف بالنسففففبة إلففففى األمففففن الغففففذائي والتغذيففففة تت ففففم ن الغابففففات  -4
 واألشجار كم ونات رئيسية فيها

ة والسفففاطات المحايفففة والوكفففاالت المعنيفففة بالصفففوم والمنتمفففات الفففدوو والمنتمفففات الح وميفففة الدوليففف اافففى يتعفففي ن
 الشيملم مبمل ولي  الح ومية وأصحال المصاحة اآلخرين  ير

وعاوا مسملتة الغملامل  هتاألونملا د فسي سملء اينملظ/ الطبيعيةيف من شجل ونفّي خرممل  النظملم اإلوكنلانجي  اش 
 هتورهتو/ اييملا هتايغذومل . األسملسية ريفًممل لرنيمل  الااايفييف مبمل د ذلك اليلشي 



  

هتولنيع اليلطيا اييكململ هتاإلرااة اليكي ية للمنملظ/ الطبيعية مع اإلق/اا الكبّي امللنظاملئس هتاالسايلراممل   اب 
 اييعررة للغملامل  هتاألونملا.

ئي هتاليلنيع يفلى اوبملج ةج خمل  املينملظ/ الطبيعية م/اج  لليغذوة اماع اا  األهارا  اييعاررة ل مان الغاذا ا  
هتاليغذوة هتاي/اجة ايسيرامة هتاسيلرام األاااي هتصن  اليننج البينلنجي يمل فيه خّي صحة اإلنسمل  هتاييانا  

 هتالنظم اإلوكنلنجية.
هتولنيع البحن  هتاليكننلنجيمل  ال/امية    وطنو/ هتوعميم نظم الااايفة هتاي/اجاة اينملسابة اييننيفاة هتوعميمرامل  ار 

 ملظ/ الطبيعيةيف هتاالسيثمملا د ولك البحن  هتاليكننلنجيمل .امن ال سي سملء اييكململة للمن
هتاياا/  يفلااى ش  رّكاان آلياامل  اينرمااة يفلااى نطملقاامل  خميل ااة ماان ايفيمااملر ةااج ميكململااة هتمساايرامة للمنااملظ/  اه 

الطبيعيااة مبااامل ميّكاان مااان و صااايل خميلااس هتظاااملئس الغملاااامل  هتاألواانملا امبااامل د ذلاااك  نياامل  ايطاااب هتاألغذواااة 
لاانجي هتال نائاار االجيممليفيااة هتالثشملفيااة   هتالبحااث د األهاارا  الشصااّية هتالطنولااة األجاال  هتصاان  اليناانج البين 

 هتاإلق/اا امللناايفمل  الشملئمة ا  شصحملب ايصلحة هتاير منرمل.
اإلقفففرار بههميفففة ىور الغابفففات واألشفففجار وتعزيفففز  لزيفففاى  القفففدر  اافففى الصفففموى اافففى مسفففتوى المنفففاةر  -5

 ر  المعيمية لتحقيق األمن الغذائيالطبيعية والمجتمع المحاي واأل 

يتعفففي ن اافففى الفففدوو والمنتمفففات الح وميفففة الدوليفففة والسفففاطات المحايفففة والوكفففاالت المعنيفففة بالصفففوم والمنتمفففات 
 الشيملم مبمل ولي  الح ومية وأصحال المصاحة اآلخرين  ير

مساينى اينااملظ/ الطبيعيااة  روار هتوعاوااا سابل مسااملتة الغملااامل  هتاألوانملا د انااملء الشااراة يفلاى الصاامنر يفلااى  اش 
 هتاأليمع اصلي هتاألس/ة ايعيلية.

هتوطااانو/ نظااام ميكململاااة ل غذواااة هتاي/اجاااة املالساااينملر    ايعاااملا  اصلياااة الااات وساااملهم د وعاواااا قاااراة ايناااملظ/  اب 
 الطبيعية هتاأليمعمل  اصلية هتسبل العيف يفلى الصمنر.

الغملااامل  هتاأليمعاامل  اصليااة هتاينظماامل  اصليااة هتايمتسساامل   هتوعاوااا قااراة السااكمل  األصاالي  ايعيماارون يفلااى ا  
النطنيااة يفلااى م/ايفااملة هتونطياار م راانم قااراة اينااملظ/ الطبيعيااة هتاأليمعاامل  اصليااة هتاألساا/ ايعيلااية يفلااى الصاامنر 

  طملا السيملسمل  هتاخلطا هتايلملاوع الت و عىن مبحنا الغملامل  هتاألمن الغذائي هتاليغذوة. د
 االورتاطمل  ايمتسسية هتايمللية إلراا  األاعملر الت وعاز قراة الغملامل  هتاألوانملا يفلاى الصامنر هت رور هتونفّي ار 

 هتوطبيشرمل د السيملسمل  هتالربامج.
اإلقفففرار بحقفففوق ايفففاد  المفففوارى الطبيعيفففة بالنسفففبة إلفففى الغابفففات واألشفففجار مفففن أجفففل األمفففن الغفففذائي  -6

 والتغذية، وا تخدامها وااترام تاك الحقوق

 الشيملم مبمل ولي  ااى الدوو يتعي ن
اممل  ن ملذ األيمعمل  اصلية هتاأليمعمل  اصلية ايعيمرة يفلى الغملامل  هتالسكمل  األصلي     ايناار اي/جية  اش 

 هتاسيلرامرمل إليفممل  ايق د الغذاء الكملد.
حشااانق الساااكمل   هتايااا/  يفلاااى ش   ااارتم السيملسااامل  هتاليلااا/وعمل  هتالاااربامج الااات وطااامل  الغملاااامل  هتاألوااانملا اب 

األصلي  هتشصحملب اييملزا  الصغّية هتاأليمعمل  اصلية ايرّملةيف هتش  وك ل ولك ايشنقيف مبامل فيرامل حشانق 
 السكمل  األصلي  اخلملصة مبناارهم النااعية هتايعملا  اليشليروة اييصلة هبمل.



  

اااااي هتاساايلرامرمل للسااكمل  الااذون هتواانفّي ايمملوااة الشملنننيااة للحشاانق الع/فيااة د حيااملزة ايااناار الطبيعيااة هتاأل ا  
وعملنن  انعرام األمن الغذائي امللنسبة    الغملامل  هتاألونملا من شجل  شيق األمن الغذائي هتاليغذوة اناسطة 

 7صكنك اوية ويمملوى مع األط/ الشملنننية.
يملز اااامل هتاااااممل  حشاااانق األمنيفاااامل  الضااااعي ة هتايرّملااااة د الن ااااملذ    الغملااااامل  هتاألواااانملا هتاساااايلرامرمل هتح ار 

هتوطبيق ولك ايشنقيف خملصة د ظّل الينمية الناسعة النطملق للبىن اليحيية هتهتاع الير يفلى األااااي هت نلاملء 
 منملطق  مية شهت ونسيع نطملقرمل.

هتاليعملهت  مع السكمل  األصلي  إلطالق مبملراا  مسينرة    ايشنق من شجل وعاوا  نيملجية النظم ايسينرة  اه 
 قرا مل يفلى الصمنر هت راا  هذا ايبملراا  د السيملسمل  هتالربامج هتايمملاسمل .   الغملامل  هتاألونملا هت 

 تعزيز نتم الحوكمة الحرجية المت اماة ابر مختاف القطااات والنطاقات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية -7

 الشيملم مبمل ولي  يتعي ن ااى الدوو وأصحال المصاحة اآلخرين
طمليفامل  الغملاامل  هتالااايفاة هتاليعلايم هتالشطمليفامل  األخا/ى يفلاى نطملقامل  خميل اة وعاوا اوسملق السيملسامل  يفارب ق اش 

 مبمل وك ل هتجنر اسرتاوينيمل  لررااة ايسيرامة للغملامل  للنرنض املألمن الغذائي هتاليغذوة.
 هت يفطملء حنافا فّعمللة السيرامة  نيمل  اينينمل  اي/جية هتاسيرالررمل من شجل األمن الغذائي هتاليغذوة. اب 
يلنيع يفلى اوبملج ةج قاملئم يفلاى ايشانق ينرماة الغملاامل  هتاألوانملا مان شجال األمان الغاذائي هتاليغذواةيف هتال ا  

 مبمل د ذلك معملوّي الل ملفية هتايسملءلة. 8مع ر مللة االميثمل  يشنق اإلنسمل  هتايعملوّي الرهتليةيف
نملا الياأعّيا  السالبية يفلاى هتاي/  يفلى ش  ويننّاب الشانان  هتالسيملسامل  هتالاربامج اييصالة امللغملاامل  هتاألوا ار 

األمااان الغاااذائي هتاليغذواااة شهت ف اااس مااان هتطأ ااامليف هتش  ونلّااار نظًمااامل ينرماااة الغملاااامل  و/ايفاااي اللاااناغل اييصااالة 
املألمن الغذائي هتاليغذواة هتش   ارر اناانح شرهتاا خميلاس شصاحملب ايصالحة هتحشانقرم هتهتاجبامل م هتش  اا/ي 

 وطبيشرمل يفلى حنن فّعمل .
لكململااة هتال عمللااة جلميااع شصااحملب ايصاالحة ايعنياا  اناااع السيملساامل  اي/جيااة هتحنرميراامل هتاااممل  ايلااملارة ا اه 

هت راا اااامل يفلااااى النطملقاااامل  رملفااااةيف ال ساااايممل النسااااملء هتاألمنيفاااامل  الضااااعي ة هتايرّملااااةيف مباااامل د ذلااااك السااااكمل  
 اا مل.األصلي  هتاأليمعمل  اصلية ايعيمرة يفلى الغملامل يف من خال  ونفّي الريفم الالزم هلمل هتانملء قر

هتاممل  ايلملارة الكململة هتال عمللة ألصحملب ايصلحة ايعني يف مبمل د ذلك السكمل  األصلي  هتاأليمعامل   اهت 
اصليااة ايعيماارة يفلااى الغملااامل  ي/ايفااملة اللااناغل اخلملصااة اااملألمن الغااذائي هتاليغذوااة يفناار اساايحرا  اينااملطق 

 اصمية هت راا مل.
د ايساااابمل  وااااأعّيا   رااة الغملااااامل  يفلااااى األماااان الغااااذائي هتاليغذوااااة هتويسااااّي وطبيااااق العملياااامل  الاااات وأخااااذ  از 

 خميلس النطملقمل  ايكملنية هتالامملنية. يفلى

                                                      
ذائي العاامليي الااأ  اينرمااة مااثاًل   يفااال  األماام اييحاارة الااأ  حشاانق اللااعنب األصاالية  هتاخلطاانط الينجيريااة الطنيفيااة الصااملراة يفاان جلنااة األماان الغاا 7

 ة.ايسمتهتلة ييملزة األاااي هتمصملور األوملك هتالغملامل  د سيملق األمن الغذائي النطين  هتاو ملقية الشضملء يفلى إيع شوكمل  اليمييا ار اي/ش
مليفية هتالثشملفية هتاو ملقية الشضملء يفلى إيع مبمل ولمل العرر الرهتي اخلمل  امليشنق ايرنية هتالسيملسية هتالعرر الرهتي اخلمل  امليشنق االقيصملروة هتاالجيم 8

العامليي  شوكمل  اليمييا ار اي/شة هت يفال  األمم اييحرة الأ  حشنق اللعنب األصلية هتاخلطنط الينجيرية الطنيفية الصملراة يفن جلناة األمان الغاذائي
 النطين. الأ  اينرمة ايسمتهتلة ييملزة األاااي هتمصملور األوملك هتالغملامل  د سيملق األمن الغذائي



  

هتااااممل  ش  ولااامل خطاااا  صاااراا اللااارملرا  اي/جياااة اللاااناغل اييصااالة ااااملألمن الغاااذائي هتاليغذواااة جلمياااع  اح 
 شصحملب ايصلحةيف من خال  ويسّي ململاريرم الكململة هتال عمللة.

مبااملراا  اإلرااة ايلاارترة هتاإلنياامل  ايلاارتك الاات ويعااملهت  شصااحملب ايصاالحة ايعنياا  مًعاامل لناااعرمليف  هتولاانيع اط 
 د ذلك من خال  االمييملزا  هتخطا ايسمتهتلية االجيممليفية هتايمتسسية. مبمل
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 العالمي الغذائي األمن لجنة

 الدورة الرابعة واألربعون
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 أجل األمن الغذائي والتغذيةمشروع التوصيات المقترحة بشأن الحراجة المستدامة من 
 
صـــورة بمن خالل تنوّع نظمها اإليكولوجية واالنطباعات البشـــرية واســـتخداماهتا،  ،1تســـاهم الغابات واألشـــجار -1

اوح هذه املســــامهات وترت  .مســــتويات خمتلفة وعلى مباشــــرة وغري مباشــــرة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بأشــــكال عديدة
تشــــــكل و  الغابات وطريقة إدارهتا. وتســــــاهم األغذية املســــــتمدة من الغابات يف جودة النمط الغذائي وتنّوعه أنواعحبســــــب 

شــبكات أمان يف الفرتات اليت تندر فيها األغذية للفئات املعتمدة بصــورة مباشــرة على الغابات لتأمني ســبل عيشــها. وهي 
وتؤّمن األغذية الربيّة املســــــــــتمدة من الغابات أطعمة مغذية تؤدي كذلك دورًا كآليات للتعامل مع الصــــــــــدمات واألزمات. 

ملاليني النســـــــــاء والرجال واألطفال يف املناطق الريفية. ويُعّد الوقود اخلشـــــــــيب مصـــــــــدرًا رئيســـــــــًيا للطاقة  منّوعةوأمناطًا غذائية 
للســــكان  لدخلاد الغابات الطهي ولتعقيم املياه لكّل أســــرة من أصــــل ثالث أســــر معيشــــية يف العامل. وتولّ  املســــتخدمة يف

ياه وتثبيت من خالل تنظيم تدفقات املاملســـتدامة احملليني وتوفر خدمات النظام اإليكولوجي األســـاســـية والضـــرورية للزراعة 
 الرتبة واحملافظة على خصوبة الرتبة وتنظيم املناخ وتوفري موئل للملقحات واملفرتسات الربيّة لآلفات الزراعية.

 
الســـــبب  ال يزال يشـــــكلبفعل ارتفاع الطلب وتدهور األراضـــــي غري أّن تغيري وجهة اســـــتخدام األراضـــــي للزراعة  -2

من  2يف املائة تقريًبا 80و 70نســــبة ترتاوح بني الرئيســــي إلزالة الغابات على مســــتوى العامل ككّل، حيث أنه مســــؤول عن 
تمعات احمللية اجملالشـــــــــــعوب األصـــــــــــلية و ماليني على البيئة و ولذلك تأثريات ســـــــــــلبية على اخلســـــــــــارة اإلمجالية من الغابات 

على حســاب نة احملسّــ ولن يكون باإلمكان حتقيق الزراعة املســتدامة واألمن الغذائي والتغذية وأصــحاب احليازات الصــغرية. 
اليت تســتفيد  ةالغابات ومن دو�ا. وال بّد من وجود تنســيق أفضــل لســياســات اســتخدام األراضــي للرتويج للزراعة املســتدام

   ومنتجة للغابات واألشجار.ومستدامة من وجود نظم إيكولوجية سليمة 

                                                           
 شجار الواقعة خارج الغابات جمموعة منوعة من النظم الزراعية ختتلف للغاية من حيث نطاقاهتا وتأثريها على األمن الغذائي والتغذية. ألتشمل فئة ا  1
 . 2017. تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى عن احلراجة املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية، 2016حالة الغابات يف العامل، منظمة األغذية والزراعة،   2
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توى وقد ّمتت صياغة التوصيات التالية استناداً إىل االستنتاجات الرئيسية املنبثقة عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املس -3
ة من أجل األمن عن احلراجة املســــــــــــــتدامللجنة األمن الغذائي العاملي (فريق اخلرباء) املعين باألمن الغذائي والتغذية والتابع 

ائي والتغذية يف حتقيق األمن الغذللغابات واألشجار املستدامة  اإلدارة اتوالغرض منها هو تعزيز مسامه الغذائي والتغذية.
حقيق خطة لت ائي الوطين وضـــــمن الســـــياق العامســـــياق األمن الغذ واملســـــامهة يف اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف، يف

، إقرارًا بالدور األساسي الذي تضطلع به اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة 2030التنمية املستدامة لعام 
إعالن األمم املتحدة بشـــــــــأن حقوق دور حليازة األراضـــــــــي ومصـــــــــايد األمساك والغابات يف ســـــــــياق األمن الغذائي الوطين و 

اليت اعتمدهتا حديثًا األمم  2030-2017وتكّمل التوصـــــــــيات اخلطة االســـــــــرتاتيجية للغابات للفرتة الشـــــــــعوب األصـــــــــلية. 
 . ي، حيثما ينطبق ذلكًضا إىل اتفاقية التنوع البيولوجاملتحدة وتستند أي

 
وبالتايل  ةاألمهيبوإضافة إىل ما تقدم ويف السياق نفسه، يتسم تنفيذ التوصيات مبا يستجيب للمسائل اجلنسانية  -4

فإّن تشـــجيع املســـاواة بني اجلنســـني ومتكني النســـاء والفتيات مع احرتام حقوقهّن والنفاذ إىل الغابات وحيازة األراضـــي وإىل 
رات وتشــجيع املشــاركة العادلة للمرأة يف صــنع القرارات، كلها عناصــر أســاســية خدمات الدعم الزراعية واحلرجية وبناء القد

 لتحقيق األمن الغذائي والتغذية وينبغي مراعاهتا يف مجيع التوصيات املتعلقة بالسياسات.
 
ة وأصـــحاب واجملتمعات احملليوتتســـم هذه التوصـــيات بأمهية خاصـــة من أجل تلبية احتياجات الشـــعوب األصـــلية  -5

زات الصغرية خاصة الشعوب املعتمدة على الغابات اليت تربطها عالقة روحانية وثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية احليا
بالغابات. وتشـــــــمل تلك الشـــــــعوب الصـــــــيادين يف الغابات والقيمني على القطاف والعاملني فيها. وهم يندرجون ضـــــــمن 

 ألغذية. لكبري يف اإلنتاج العاملي   جمموعة أصحاب احليازات الصغرية الذين يسامهون إىل حد
 

 التوصيات
 
تتوجه هذه التوصـــيات يف املقام األول إىل احلكومات لغرض وضـــع الســـياســـات العامة، ولكنها موجهة أيضـــا إىل  

مجيع أصحاب املصلحة الذين يقومون بدور يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية. وهذه التوصيات طوعية وغري ملزمة وهتدف 
أخرى يات وتوصــة اليت أتيحت ســابًقا من خالل منتجات إىل اســتكمال، وليس إىل إعادة صــياغة، التوجيهات ذات الصــل

  .متعلقة بالسياسات للجنة األمن الغذائي العاملي
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 لألمن الغذائي والتغذيةبالنسبة إلى األبعاد األربعة اإلقرار بأهمية الغابات واألشجار  -أوًال 

 3والتشجيع على تعزيز دورها والتوعية بها
 

اإلقرار باحلاجة إىل تعزيز مســامهة الغابات واألشــجار، ضــمن فســيفســاء املناظر الطبيعية، يف توفري خدمات  )أ(
 النظام اإليكولوجي األساسية من أجل دعم اإلنتاج الزراعي واستعادة إنتاجية األراضي؛ 

اجملتمعات احمللية و وب األصلية باملسامهة األساسية اليت تقدمها الشعباملمارسات التقليدية املناسبة و  واإلقرار )ب(
قيق ، مبوازاة حتومتكامل الغابات واألشـــجار على حنو مســـتداموأصـــحاب احليازات الصـــغرية عند إدارة األراضـــي و 

 ، واإلقرار بتلك املمارسات واملسامهة؛األمن الغذائي والتغذية

 ة.املستدامة يف أرجاء العامل كافواإلقرار بالدور احليوي للحراجة بالنسبة إىل سبل العيش والتنمية  (ج)
 

بلورة واستخدام المعارف المتصلة بالسياسات بشأن المساهمات المباشرة وغير المباشرة للغابات  -ثانًيا
 في األمن الغذائي والتغذية واألشجار

 
تدابري إلبالغ واضــــعي الســــياســــات اخلاصــــة باألمن الغذائي والتغذية ومطبقيها وتدريبهم بشــــأن أمهية  اختاذ (أ)

اإلدارة املســــتدامة للغابات واألشــــجار بالنســــبة إىل األمن الغذائي والتغذية وذلك باســــتخدام منهجيات تشــــاركية 
انية غذية على نطاقات فضـــــــــائية وزماملعرفة بشـــــــــأن مســـــــــامهات الغابات واألشـــــــــجار يف األمن الغذائي والت لتوليد
صـــلية واجملتمعات احمللية وأصـــحاب احليازات الصـــغرية هم أصـــحاب املعارف ، مع اإلقرار بأّن الشـــعوب األخمتلفة

 ؛التقليدية

حتســـــــــني و  بناء القدرات الالزمة وتوفري التدريب املهين والتغيريات التنظيمية الالزمة للمشـــــــــاركة يف البحوثو  )ب(
 ؛وتوفري خدمات اإلرشاد البيانات مجع

 وتصميم املعايري القياسية ومجع البيانات املفصلة حبسب اجلنس والعمر ومعايري اجتماعية أخرى؛ )ج(

وحتســـــــــــــني عملية مجع البيانات بصـــــــــــــورة منهجية وعرب القطاعات يف نظم رصـــــــــــــد األمن الغذائي والتغذية  )د(
ا يف يوانات والنباتات والفطريات) واملنتجات احلرجية، مبواحلراجة، يف ما يتعلق باســــــــــــــتخدام األغذية الربّية (احل

جودة النمط الغذائي وتنّوعه، والتخفيف من وطأة الفقر ولألغراض الصـــــحية احملتوى الغذائي و ذلك بالنســـــبة إىل 
 والطبّية، فضًال عن التأثريات على احلصاد؛

ذية يف حتقيق األمن الغذائي والتغاألنواع املهملة والقليلة االســـــــــتعمال  مســـــــــامهة وإجراء مزيد من البحوث عن )هـ(
نوع غري ، فضـــالً عن املعارف عن التوعن العالقات بني األشـــجار وعمليات اإلنتاج الزراعي يف نظم الزراعة احلرجية

 . ل األمن الغذائي والتغذيةأجاملعروف للغاية للموارد الوراثية احلرجية اليت قد تفيد يف تلبية االحتياجات البشرية من 

 

                                                           
 . النفاذ والتوافر واالستخدام واالستقراراألبعاد األربعة لألمن الغذائي هي:   3
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 سياسات لإلدارة المتكاملة للزراعة والغابات ورصد وضع وتطبيق  -ثالثًا

  من أجل تحسين واستدامة األمن الغذائي والتغذية
 

 إلى الدول، للقيام بما يلي: 
 

من الغذائي واألغابات والزراعة واملياه التشــــــــــــــجيع على اتباع �ج متكامل مبا يشــــــــــــــمل احملور القائم بني ال )أ(
طيد التنســــيق نطاقات خمتلفة من خالل تو والتغذية لتعزيز التقارب بني الســــياســــات عرب خمتلف القطاعات وعلى 

 بني القطاعات بواسطة عملية تشاركية وشاملة؛ 

ات واألشــجار زز قدرة الغابإلدراج األبعاد اليت تعوالدعم للســياســات وتوفري االشــرتاطات املؤســســية واملالية  )ب(
 ؛الزراعية واملتصلة باألمن الغذائي والتغذية السياسات والربامج ضمنعلى الصمود 

ؤثر ي الغابات والزراعة ومعاجلة االختالفات اجلنســانية اليت تاحرتام حقوق املرأة ومحايتها وإعماهلا يف قطاعو  (ج)
 سلًبا على األمن الغذائي والتغذية؛

النفاذ إىل  ززيعووضــــــــــع ســــــــــياســــــــــات وتدابري تشــــــــــاركية للتخطيط احلرجي واإلدارة احلرجية والرتويج هلا مبا  )د(
 ؛ازات الصغريةوأصحاب احليجملتمعات احمللية للشعوب األصلية واالغابات املنتجات الغذائية اهلامة املستمدة من 

ضالً عن املتدهورة، حسب االقتضاء، فاستعادة الغابات صلية و األصون الغابات وجتديد الغابات وتشجيع  )هـ(
  تطوير نظم الزراعة احلرجية؛

وإعطــاء حوافز لتوفري خــدمــات النظــام اإليكولوجي القــائمــة على الغــابــات واليت تعود بــالنفع على الزراعــة  )و(
 املستدامة واألمن الغذائي والتغذية. 

 
 إلى أصحاب المصلحة كافة، للقيام بما يلي: 

 
ة واحلراجة نظم الزراعوزيادة االســـتثمارات يف البحوث إلرســـاء املمارســـات اجليدة وتشـــجيعها وتعميمها يف  )ز(

 والزراعة احلرجية ضمن فسيفساء املناظر الطبيعية املتكاملة؛ 

مع  م اجملتمعية،، مبا يف ذلك النظوتشــــــــــــــجيع التخطيط املتكامل واإلدارة التكّيفية احمللية للمناظر الطبيعية )ح(
اإلقرار بالوظائف واالســــــــــــــتخدامات املتعددة للغابات واألشــــــــــــــجار مبا يســــــــــــــاهم يف تعزيز قدرة املناظر الطبيعية 

 واجملتمعات احمللية وسبل العيش على الصمود؛ 

 إلدارةاوالتشــــــــــــــجيع على اتبــاع �ج مراٍع للتغــذيــة جيمع بني األهــداف املتعــددة لألمن الغــذائي والتغــذيــة و  )ط(
 واستخدام األراضي وصون التنوع البيولوجي؛للغابات املستدامة 

الدعم الفين املناســــب وخدمات اإلرشــــاد والتدريب ألصــــحاب املصــــلحة، ال ســــيما  التشــــجيع على توفريو  )ي(
 اجملموعات الضعيفة؛ 

  ؛لتخفيف الضغط على الغاباتوصون الغابات اإلنتاجية الزراعية االتساق بني وزيادة  )ك(
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تعميم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة عرب املؤسسات والسياسات والربامج احلرجية لتشجيع قيادة املرأة  )ل(
 والتحكم هبا، فضًال عن فرص الدخل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؛ ونفاذها إىل املوارد احلرجية 

طط الغــذائي والتغــذيــة وإدراجهــا يف خالرتويج لنظم الطــاقــة املتجــددة املنخفضـــــــــــــــة الكربون لتحقيق األمن  )م(
اإلدارة احلرجية املســـــــــتدامة، مبا يف ذلك على نطاق صـــــــــغري مدعومة من الشـــــــــعوب األصـــــــــلية واجملتمعات احمللية 
وأصــــــــــــــحاب املصــــــــــــــلحة لتحقيق منافع متعددة على غرار النفاذ العادل إىل الوقود إلعداد الطعام واالســــــــــــــتثمار 

االبتكارات االجتماعية والفنية، خاصـــــــــة من أجل احلد قدر املســـــــــتطاع من املخاطر على الصـــــــــحة املتصـــــــــلة  يف
 باستخدام حطب الوقود؛ 

وزيادة االســـتثمارات العامة واخلاصـــة املســـؤولة لدعم املشـــاريع القائمة على الغابات بقيادة اجملتمعات احمللية  )ن(
 من أجل سبل عيش مستدامة. 

 
 سياق يف كاف  غذاء في للحق المطرد االعمال أجل من الطوعية التوجيهية الخطوطتنفيذ  عتشجي -رابًعا

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي و  الوطني الغذائي األمن
 األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني  ومصايد

 
 

ستناداً إىل مبادئ ، ااملتصلة بالغابات واألشجار واألراضي الزراعية والربامجوالتشريعات الرتويج للسياسات  )أ(
اجملتمعات احمللية و لشـــــــــــعوب األصـــــــــــلية احليازة املشـــــــــــروعة لحقوق وتكفل اخلطوط التوجيهية الطوعية، اليت حترتم 

 ؛ واملوافقة احلرة واملسبقة وعن علم للشعوب األصليةوأصحاب احليازات الصغرية 

واجملتمعات احمللية وأصــحاب احليازات الصــغرية إلعداد مبادرات قائمة على  ون مع الشــعوب األصــليةالتعاو  )ب(
من أجل تعزيز إنتاجية النظم املســــتندة إىل الغابات واألشــــجار وقدرهتا على الصــــمود اخلطوط التوجيهية الطوعية 

 ؛يف السياسات والربامج واملمارساتوإدراج هذه املبادرات 

النفاذ إىل املوارد من الغابات واألشــــــجار واســــــتخدامها على حنو مســــــتدام، فضــــــالً عن النفاذ إىل وتيســــــري  (ج)
األســواق بالنســبة إىل الشــعوب األصــلية واجملتمعات احمللية وأصــحاب احليازات الصــغرية من أجل اإلعمال املطرد 

وحقوق احليــــازة املشــــــــــــــروعــــة حلقهــــا يف الغــــذاء الكــــايف يف ســــــــــــــيــــاق األمن الغــــذائي الوطين والقوانني الوطنيــــة 
 املوارد؛ واستخدام

وتطبيق مبادئ االســـــــــتثمارات املســـــــــؤولة يف الزراعة ونظم األغذية على مجيع أنواع وأحجام االســـــــــتثمارات  (د)
 الزراعية، مبا يف ذلك مصايد األمساك والغابات والثروة احليوانية لتعزيز األمن الغذائي والتغذية. 

 

 جلنة ذلك يف امب املناســبة، الســياســاتية العمليات إىل بالســياســات اخلاصــة التوصــيات هذه إحالة على تشــّجع اللجنة إنّ 
 واتفاقية الغاباتب املعين املتحدة األمم ومنتدى املســـــتوى الرفيع الســـــياســـــي املتحدة األمم ومنتدى الغابات وجلنة الزراعة
 .البيولوجي التنوع

 


