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 مقدمة- أوال

 

الععاملي واإلقليمعي    دععد ي علعى ال جعدو  األعمعا  السيا ع   موضعع الدعدارة علعى    األمن الغذائي والتغذية حيتل  - 1

تتعوافر   والزمن  املع و  الع مليون شخص ما زالوا يعانون من  078إىل أن  األغذية والزراعة وتشري تقديرات منظمة. والوطين

ععدد  عكان    التوقععات بزيعادة   معع و. لشرائه و ائل إلنتاج ما يكفي من الغذاء ألنفسهم أو لكسب ما يكفي من الدخل هلم

 عمومعا اإلنتعاج الزراععي الععاملي     ه يلعزم تو عيع  املنظمة أن تقدر  0808حبلو  عام نسمة أكثر من تسعة مليارات  العامل إىل

وقعد يرتجعم هعذا إىل    . تلبيعة االحتياجعات الغذائيعة العامليعة    معن أجعل    0880/0887 باملقارنة مبسعتويات يف املائة  08بنحو 

 .الغابات واملراعي ومنهاة  قائملضغط على املوارد الطبيعية الا منبالتالي مما يزيد أراض جديدة للزراعة   تكريس

 

غذية الطلب على األ الناجتني عن زيادة بدون ختطيط يف ا تخدام األراضي  اتريإزالة الغابات والتغيوتتسبب - 0

توافر  والتأثري علىة فقدان التنو  البيولوجي والتدحر واحلد من القدرة اإلنتاجية للنظم اإليكولوجي  يف واأللياف والوقود

 .فقراء الريفل األمن الغذائيآثار  لبية على األمن الغذائي  خدوصا هي كلها أمور هلا و  مجع احلطب وتقليلاملياه 

 

يف حتقيعق   أن تسعهم ة يع الزراعاحلراجعة  لغابات واألشعاار يف املعزار  ونظعم    ميكن بها لوالعديد من الطرق اليت - 3

بالقعدر الكعايف يف ا عرتاتيايات    وال تتالعى    قيمتها وقد ُبخثت  ت مفهومة مبا فيه الكفايةليساألمن الغذائي والتغذية 

 .التنمية الوطنية  وال  يما يف البلدان النامية

 

ألمن الغذائي والتغذية بهدف زيادة فهعم  يف االغابات عن دور  ملؤمتر الدوليا  نظمت املنظمة 0813 أيار/يف مايوو- 4

يف حتسعني األمعن   الزراعيعة   احلراجعة  املعزار  ونظعم   ر املزروععة يف الغابعات واألشعاا   كن أن تقوم بهمي اهلام الذي الدور
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رف يف القرارات السيا عية علعى   ا بل دمج هذه املع حبثو  الغذائي والتغذية لسكان الريف  وخاصة يف البلدان النامية

 .الدعيدين الوطين والدولي

 

الزراعيعة  احلراجعة   ونظم روعة يف املزار املز الغابات واألشاارمن خالهلا  قومتاليت  طرق العديدةأبرز املؤمتر الو- 0

العنظم  هامعة علعى مسعتو     خعدمات  ولعمعل  االعدخل و  إدرارفعر   غذيعة والطاقعة والعلعف والتلقعي  و    األغذيعة امل  بتوفري

املبتكعرة   نهجملسعاهمات والع  هعذه ا  عرقعل حدد املشاركون التحديات الرئيسية العيت ت و. اإليكولوجية اهلامة مفيدة للزراعة

 .األمن الغذائي والتغذية حتقيقيف  املوجودة خارجهالتعزيز دور الغابات واألشاار  ستادةوالفر  امل

 

 الزراعية  احلراجة فوائد الغابات واألشجار خارج الغابات ونظم -ثانيا

 

 النحعل  عسعل والوزيعات و  ور  مثعل األوراق والبعذ  األشعاار ومنتاعات   غذية املسعتمدة معن الغابعات   األ شكلت- 0

هلعا أهميعة   كون ميكن أن تالغذائي الريفي آلالف السنني  و نظاميف ال هامة  عناصر ت والطرائدوالفواكه والفطر واحلشرا

جمموعة وا عة من النباتعات الطبيعة املوجعودة يف    وتساهم . يف أوقات األزمات االقتدادية أو السيا ية أو البيئية رئيسية

 املستحضعرات الدعيدالنية  شعكل أ عاا العديعد معن     تو  يعتمدون على الغابعات  كان الذينالس  المةة ويف صح باتالغا

ملاشعية  وخاصعة يف   امدادر هامة لعلعف   هاخارج املوجودة الغابات واألشااروتشكل . املنتاة اآلن على الدعيد العاملي

هائلعة   يعة يف الغابعات الطبيعيعة إمكان   وراثيالع التنعو   ويتعي   . املناطق الافة  وكذلك ملاأ يف فرتات الفعاف الشعديد  

 .أخر أمور  ضمنلألغذية والعقاقري  مدادر جديدة  الكتشاف وتطوير وحتسني

 

خعارج الغابعات مسعاهمات هامعة يف     املوجعودة  خدمات النظام اإليكولوجي اليت توفرها الغابات واألشاار وتقدم - 7

ئعة معن التنعو     ايف امل 08 نسعبة ا يقعدر ب وتوفر الغابات  كموئل مل. اباتجملتمعات اليت تعتمد على الغااإلنتاج الزراعي و

 أنعوا  معوطن للعديعد معن     هعي و  الثعروة احليوانيعة  ولتحسني احملاصعيل   هامةاد وراثية واألرض يف العامل  ميف  وراثيال

ميكعن  و. ين الكربعون الغابات واألشاار من تغري املناخ عن طريق امتدا  ثاني أكسيد الكربون وختزوختفف . امللقحات

 .على التكيف مع ذلك ماحلد من تعرض الناا لتغري املناخ وزيادة قدرته يف أيضا أن تساعد

 

وغابات املنغروف يف محاية املناطق الساحلية من الفيضعانات  ممعا يزيعد معن      حلرجيةاألراضي الرطبة اوتساعد - 0

د األمسعا  النهريعة والسعاحلية  والعيت     يضا دورا حيويا يف مداالغابات أي ؤديتو. املناطق تلكيف  غذيةا تقرار إنتاج األ

لعنظم اإليكولوجيعة    ل أ ا عية  الغابات البليعة خعدمات  وتوفر . غالبا ما تكون ذات أهمية خاصة يف اجملتمعات الفقرية

 .الزراعية انشطتهألملدب واحمللية عند ا مثل توفري مياه ذات جودة عالية للماتمعات

 

ا عتخدام  ويعتع   . الطهعي  يف   مبا يف ذلك الفحم وقود اخلشيبالمليار شخص على  0.0ر بنحو ما يقدويعتمد - 9

العيت   غذيعة ألل والقيمة الغذائيعة  ذاقاملتعظيم من أجل بالنسبة لالقتدادات احمللية و احيوي ااخلشب كمددر للطاقة أمر

 .اطهي تستلزم
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لمسعاعدة يف ضعمان األمعن    ل يسعتعن بالغابعات   التعي   الاتيع الريف للنسعاء أهمية خاصة بغابات ال تتسموغالبا ما - 18

ات  مثعل  داد جمموعة وا عة من منتاات الغابحبالنساء أيضا تقوم   الوقود مجع حطب وإىل جانب. نالغذائي أل ره

فة قيمة إلضا مشروعاتمن البلدان  تشار  النساء أيضا يف  كثرييف و. بيعال  لال تخدام املنزلي واألدوية واألغذية ال ية

 .إىل املنتاات احلرجية غري اخلشبية لتكملة دخل األ رة

 

غذية األ زراعة بشأنواجملتمعات احمللية األخر  ثروة هائلة من املعارف التقليدية  األصلية اجملتمعاتومتتلك - 11

نعا ر الطبيعيعة   املتكعون   وععادة معا  . لألراضعي  وحدادها وجتهيزها  وعن اإلدارة املستدامة األشاار ومنتاات احلرجية

 .االضطرابات البيئية واالجتماعيةعلى الدمود يف مواجهة عالية لزراعة  ذات قدرة وا لغاباتلالتقليدية 

 

 التحديات والفرص -ثالثا

 

بععني  بعاألمن الغعذائي والتغذيعة     تعلقعة واال رتاتيايات الزراعية وتلك امل لتنمية الوطنيةا ا رتاتياياتال تأخذ - 10

 إىلهعذا أ ا عا   يرجعع  و. خارج الغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية لغابات واألشاارة لاهمات العديدسامل االعتبار

دور منتاعات الغابعات غعري اخلشعبية واحليعاة ال يعة        بشأن يا ات فعالة  وضعلدعم  الالزمة رف والبياناتانقص املع

 إىل توجيهمتفق عليه دوليا  إطارأن يؤدي وجود ميكن و. يةوخدمات النظام اإليكولوجي للغابات يف األمن الغذائي والتغذ

واحلياة ال ية وخدمات النظعام اإليكولعوجي    االجتار بهاعن ا تخدام املنتاات احلرجية غري اخلشبية وبيانات المجع 

 .هاونشر عن هذه البيانات واإلبالغ  ألمن الغذائي والتغذيةا يف حتقيقهمة للغابات امل

 

ال يعة مسعألة    احليوانعات    مبعا يف ذلعك حلعوم   غذيعة احلرجيعة  واأل األشاارراط يف حداد منتاات اإلفميثل و- 13

 تخدام األراضعي املرتبطعة  علعى  عبيل املثعا        ال سيئة التنفيذالإلجراءات لوميكن أن تكون . خطرية يف بعض البلدان

 اجملتمععات تتسعبب يف إفقعار األراضعي و    ميعة والتعدين والزراعة  آثعار تراك  على حنو ال يكفل اال تدامةقطع األشاار ب

 تقعدم أن األراضي والغابات واألشاار والوصو  إىل  تخدام االلسيا ات اليت تعمل على حتسني حقوق لوميكن . احمللية

كخيعار   راجعة الزراعيعة  باحل ضعمان االععرتاف  لو للحراجعة الزراعيعة    انظمع  لكي يعتمعدوا حوافز كبرية لدغار املزارعني 

 .ال تثمارل

 

 ثعار اآلومعن شعأن هعذا  بعاالقرتان ب    . وغالبا ما يتم جتاهل التكاليف البيئية للممار ات الزراعية غري املسعتدامة - 14

وحتقعق  . راجعة الزراعيعة  الزراعة أكثر رحبية من اإلدارة املستدامة للغابات ونظعم احل  علجي أن  الدعم املشوهة إلعانات

وخعدمات العنظم اإليكولوجيعة      ميف تسويق منتاعاته  لدغار املزارعنيراعية اال تثمارات اليت تدعم مشاريع احلراجة الز

 .على السواء نتائج مشاعة للمستثمرين واملنتاني  العادلةمبادرات التاارة  بسبل منها
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يف  هاا عتخدامات و نواعهعا معن حيعث تنعو  أ     ن الغابعات واألشعاار  عع النساء معرفة متخددة متتلك غالبا ما و- 10

دور املعرأة يف  فإن الدعم الذي يقدمه واضعو السيا عات ومقعدمو اخلعدمات لع     ومع ذلك .هاصونو تهاوإدار تلفةأغراض خم

اململوكعة   الغابعات املشعاريع الدعغرية القائمعة علعى     طعوير  ت ومن شأن دعم .احلرجية غالبا ما يكون ضعيفا القيمة  ال ل

ملشعروعات  املقدمة الدغري  مويلالتقروض أن  ثبتو. ن الغذائيتساهم يف حتقيق األم دخو  أن يتي  فرصا إلدرارلإلناث 

يف  حتسعن وإىل   تؤدي إىل ارتفا  يف دخعل األ عرة يف املنعاطق الريفيعة     اململوكة للنساء احلام الدغرية واملتو طةالغابات 

 .الدحة والتغذية ونوعية احلياة

 

 التوصيات -رابعا

 

عن  اجملتمعات احمللية واملهمشني ائر و ةاألصلي شعوبلاحلرجية ل واردميكن حتسني أمن حيازة األراضي وامل- 10

املسؤولة حليازة األراضي ومدعايد األمسعا  والغابعات يف  عياق      بشأن احلوكمةطريق تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية 

 .األمن الغذائي الوطين

 

  احلدعو  علعى املعرفعة والتمويعل     فعر  إىل حتسعني الريفيعة   يف اجملتمعات احمللية املؤ ساتتعزيز  ؤدي يو- 17

 هعذا علعى دععم تطعوير مهعارات      وينطعوي . للسكان احمللينيتوفري تكنولوجيات  عار وحتسني األاأل واق والوصو  إىل و

ألنشطة ا يف الغابات لتشايع مشاركتهم  يفنتانياملصغار التخطيط بني  مهاراتو هارات املاليةوامل احلرة مباشرة األعما 

احلراجعة الزراعيعة وزراععة    املبذولعة يف جمعا     مقابعل هعذه األنشعطة   يتلقونه  ذيال قابلوتعظيم امل  سوقيالنحى ذات امل

 .األخشاب على نطاق صغري وتوفري خدمات النظم اإليكولوجية وجتهيزاألشاار واملنتاات احلرجية غري اخلشبية 

 

 املساواة بعني  ضاياق بشأن اتو في املؤ سم إىل تدريبتقديم  من الضروري  من أجل  د الفاوة بني النسنيو- 10

التحقق  ووضع خارطة طريق مشرتكة بني القطاعات تراعي الفعوارق  و الرصد واإلبالغ أنشطة إشرا  املرأة يفو  النسني

 .حتقيق األمن الغذائي والتغذيةيف خارج الغابات  تعزيز دور الغابات واألشاارمن أجل بني النسني 

 

تلعك   ومنهاالسيا ات القطاعية ذات الدلة   تقوم مبوجبهاألمن الغذائي والتغذية إزاء متكامل  نهج ويلزم اتبا - 19

وأطعر   وغاياتأهداف واضحة املعامل  بوضعاملتعلقة بالزراعة والغابات واألشاار واحلياة ال ية واألمن الغذائي والتغذية  

  مجيع أصعحاب املدعلحة   هاورصد هاوتنفيذ هاوضع يفيشار  بنشاط   وتقطاعاالبني  هاتنسيقوجيري زمنية لتنفيذها 

 .على الغابات إىل مجيع الوزارات املعنية املعتمدةمن اجملتمعات  بدءا

 

تشعايع   هعذا  يشعمل و. ال ية ألغذية احلرجيةرف التقليدية لضمان ا تدامة اامن املع اال تفادة حتسنيوينبغي - 08

واحليوانعات ال يعة األخعر       ال ية من النباتعات واحلشعرات     احلرجيةلألنواالبحوث اليت تدعم اال تخدام املستدام 

 .وزيادة ا تدامة اإلنتاج الغذائي غالتتحسني الل
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 ا عتعادة   علعى  عبيل املثعا      بسعبل منهعا   هادون فقعدان الغابعات أو تعدهور   بع وميكن تو يع اإلنتاج الزراعي - 01

آليعات   وتلعزم . خارج الغابات كو يلة لتكثيف اإلنتاجية الزراعيعة  راملتدهورة وزيادة ا تخدام األشاا رجيةراضي احلاأل

وغريهعا معن األنشعطة  علعى      إىل ا عتخدامات أخعر    اآلثار الكاملة لتحويل الغابات تؤخذ يف االعتبار وقائية لضمان أن

 .  على األمن الغذائي والتغذيةالتعدين  بيل املثا 

 

خعارج الغابعات    لغابات واألشاارلهمة املكثرية الدوار األيف االعتبار  ختطيط ا تخدام األراضيينبغي أن يأخذ و- 00

بني القطاعات لتعزيز اإلدارة املستدامة للغابات واألشاار خعارج الغابعات    اتعاون ويستلزم هذا. يف األمن الغذائي والتغذية

يف مواجهعة   الدعمود  ا عرتاتيايات  يف  الغابعات خعارج   املوجودة الغابات واألشاار وإدماج  الطبيعية املنا ر نطاقعلى 

 .الظروف

 

 :من خال  ما يليالدخل من الغابات  إدراروينبغي تعزيز  - 03

 

  و إدمعاج  أكثعرهم ضععفا  اخلضراء وحتسعني  عروف الععاملني يف الغابعات  وال  عيما       عملزيادة فر  ال • 

 املوارد الطبيعية؛غريها من  يا ات وبرامج يف يف الغابات و الالئق العملب املتعلقةالشواغل 

تشايع تطوير أ واق خدمات النظام اإليكولوجي للغابات  مثعل تعوفري ميعاه الشعرب النظيفعة  وآليعات        • 

 خارج الغابات يف األمن الغذائي والتغذية؛ املوجودة التمويل املبتكرة األخر  لدعم دور الغابات واألشاار

 روعات احلرجيعة إدارة املشع  علىالنساء والشباب   وخاصةتدريب اجملتمعات اليت تعتمد على الغابات   • 

 .ةعادلالتاارة ال مبادرة مندفة  مثل تلك املطبقة يف املستدامة للوصو  إىل  ال ل قيمة

 

املنتاعات احلرجيعة غعري اخلشعبية      ععن  الوطين والدولي لتحسني مجع البيانعات  على الدعيدين التعاونويعد - 04

وغريهعا معن جوانعب األمعن     يف الغابات واحلياة ال ية  احلرجيالنظام اإليكولوجي خدمات ها  وعن صدرو واإلبالغ بها

وهذا يشمل وضع مؤشرات وأدوات . حتسني توافر البياناتله أهمية حامسة يف  اأمر  بالغابات املتدلة الغذائي والتغذية

ون بعني التخددعات العلميعة    زيعادة التععا  معن أجعل   حعوافز   إجيعاد و يف هعذا الدعدد   وأ اليب وتطوير القدرات الالزمعة 

 دور الغابعات واألشعاار   نوالقطاعات احلكومية واملؤ سعات الريفيعة لتاميعع البيانعات العلميعة واملععارف التقليديعة عع        

 .خارج الغابات يف األمن الغذائي والتغذية املوجودة

 

والظروف  احلرجيكولوجي أهمية منتاات الغابات غري اخلشبية وخدمات النظام اإليالتوعية بزيادة  تنطوي و- 00

خعارج الغابعات يف األمعن     املوجودة الذين يعتمدون على الغابات ودور الغابات واألشاار لسكاناالجتماعية واالقتدادية ل

هعود  ال ويعتعني تدععيد  . واخلع ات  ارفشفافة وشاملة لنشر وتباد  املعع  إقامة منابر إلكرتونيةعلى   الغذائي والتغذية

 وصعياغتها يف خارج الغابات يف األمن الغعذائي والتغذيعة    املوجودة دور الغابات واألشاار بشأنرف ااملعتباد  الرامية إىل 

مقنعة ألصحاب املدلحة الرئيسيني  مبا يف ذلك اجملتمع املدني واملؤ سات الريفية والعلماء و االطال  عليهايسهل  صيغ

 .السيا ات واضعوو
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 مطروحة للنظر فيها نقاط -خامسا

 

 :من خال  ما يلي التوصيات الرئيسية للمؤمتر تراعييف دعوة البلدان إىل أن  يئةقد ترغب اهل- 00

 

تأخذ يف االعتبار دور الغابات يف حتقيق األمعن الغعذائي    شاملةومستندة إىل األدلة وضع  يا ات حرجية  • 

ملتعلقعة بعاألمن الغعذائي    السيا ات اإلمنائيعة الوطنيعة  وخاصعة تلعك ا     صميم وتعمم الغابات يف  والتغذية

 والتغذية؛

مبعا يف ذلعك احليعاة     مسعتدامة إدارة الغابعات وإدارتهعا    حلماية تع  القطاعاتوليد التزام  يا ي أو ع   • 

 ال ية؛

األمن الغعذائي   منها تخدام األراضي لتحقيق أهداف اجتماعية واقتدادية  الإجراء ختطيط أكثر تكامال   • 

 والتغذية؛

موارد الغابات من خال  تنفيذ اخلطعوط التوجيهيعة    ىلإو  اجملتمعات اليت تعتمد على الغابات تعزيز وص • 

وكمة املسؤولة حليعازة األراضعي ومدعايد األمسعا  والغابعات يف  عياق األمعن الغعذائي         احل بشأنالطوعية 

 الوطين؛

خعارج   املوجعودة خدام األشعاار  وزيادة ا عت  إىل حالتها األوىل  املتدهورة حلرجيةراضي ااأل ا تعادةتعزيز  • 

 .ة كو يلة لتكثيف اإلنتاجية الزراعيةيالزراع احلراجة الغابات ونظم

 

خعارج   املوجودة يف تعزيز مساهمة الغابات واألشاار البلداندعم ب أن تقوم املنظمةبالتوصية  يف هليئةاقد ترغب و- 07

 :ما يلي يفعلى وجه اخلدو  والغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية 

 

ابر نع امل تعزيعز  اشعمل هعذ  يوميكعن أن  . زيادة الوعي وفهم الدالت بني الغابات واألمن الغعذائي والتغذيعة   • 

مشعرت  بعني   و أمشعل حعوار  جعراء  قطاععات متععددة إل  معن  أصحاب املدلحة  اإللكرتونية اليت يستخدمها

 ؛للسيا ات القطاعات

 هادور الغابعات يف حتقيعق األمعن الغعذائي والتغذيعة ورصعد      ب املتدلةتطوير آليات لتحسني مجع البيانات  • 

 ؛عنها قاريرتقديم تو

قائمعة علعى   ال رجيعة احلسيا عات واال عتثمارات والع امج    التعزيز القدرة على وضع وتنفيذ ورصد وتقييم  • 

 اليت تأخذ يف االعتبار دور الغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية؛األدلة  

علعى  معديري الغابعات    لعد  التخطعيط   مهعارات املاليعة و واملهعارات   احلرة مباشرة األعما تعزيز مهارات  • 

لتمكينهم من الوصو  إىل األ واق واحلدعو  علعى    رجينياملنتاني احل مستو  اجملتمع احمللي ورابطات

 .املضافةالقيمة  بسبل منهامنافع متساوية من الغابات  


