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 2017سبتمرب/أيلول  25

 عملية التقارب بين سياسات لجنة األمن الغذائي العالمي بالنسبة إلى الحراجة المستدامة
 من أجل األمن الغذائي والتغذية

 اقتراح المقرِّر
 والتغذيةمساهمة الغابات في األمن الغذائي 

تساهم الغابات واألشجار بصورة مباشرة وغري مباشرة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بأشكال عديدة. وتشّكل األغذية املستمدة من  
على  ةالغابات جزًءا معتاًدا من النظم الغذائية الصححححوية وتشححححكل شححححبكات أمال يف الر ات الا تندر ليفا األغذية للربات املعتمدة بصححححورة مباشححححر 
طعمة أالغابات لتأمني سبل عيشفا. وهي تؤدي كذلك دورًا كآليات للتعامل مع الصدمات واألزمات. وتؤّمن األغذية الربيّة املستمدة من الغابات 

ا للاايبة املسحححححححت دمة يً مغذية وأمناطًا غذائية عالية اجلودة ملاليني النسحححححححاء والرجال واألطرال يف املناطق الريرية. ويوعّد الويبود ارشححححححح  مصحححححححدرًا رئيسححححححح
الافي ولتعقيم املياه لكّل أسححححححححرة من أسححححححححل  الل أسححححححححر معيشححححححححية يف العان. وتوّلد الغابات العائدات للسححححححححكال ا ليني وتولر  دمات النظا   يف

نظيم املناخ وتولري موئل تاإليكولوجي األسحححححححاسحححححححية وال حححححححرورية للزراعة من  الل تنظيم تدلقات املياه وتىبيص ال بة وا الظة على  صحححححححوبة ال بة و 
 للملقوات واملر سات الربيّة لآللات الزراعية.

 
غري أّل تغيري وجفة اسححححححت دا  األرارححححححي للزراعة ا يزال يشححححححكل السححححححبع الرئيسححححححي إلزالة الغابات على مسححححححتو  العان ككّل   ي  أ    

يف املائة تقريًبا من ارسححححححارة اإلمالية من الغابات ويفدد البيبة وماليني ا تمعات ا لية املعتمدة بصححححححورة مباشححححححرة على الغابات.   80مسححححححؤول عن 
ات سولن يكول باإلمكال حتقيق الزراعة املستدامة واألمن الغذائي والتغذية على  ساب الغابات ومن دوهنا. وا بّد من وجود تنسيق أل ل لسيا

 ست دا  األراري لل ويج للزراعة املستدامة الا تستريد من وجود  ظم إيكولوجية سليمة ومنتجة للغابات واألشجار.ا
 

غذائي لويبد مّتص سححياغة التوسححيات التالية اسححتناداً إن ااسححتنتاجات الرئيسححية املنبىقة عن تقرير لريق اررباء الرليع املسححتو  للجنة األمن ا 
رباء  بشأل ارحراجة املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية. والغر  منفا هو تعزيز مساةمة ارحراجة املستدامة يف حتقيق األمن العاملي )لريق ار

   إيبرارًا بالدور2030الغذائي والتغذية واملسحححححححاةمة يف اإلعمال املارد للوق يف غذاء كالس  يف السحححححححيا  العا  لتوقيق  اة التنمية املسحححححححتدامة لعا  
ائي ذاألساسي الذي ت الع ب  اراوط التوجيفية الاوعية بشأل ارحوكمة املسؤولة رحيازة األراري ومصايد األمساك والغابات يف سيا  األمن الغ

 لالوطين وإعالل األمم املتودة بشححأل  قو  الشححعوب األسححلية. وإرححالة إن ما تقّد  ويف هذا السححيا   ينبغي أل يندرت يف ميع التوسححيات بشححأ
  وتنمية تالسححياسححات تشححجيع املسححاواة بني اجلنسححني ومتكني املرأة وإعاائفا لرسححا متسححاوية للوصححول على املوارد الابيعية  وا ليفا الزراعة والغابا

 القدرات وتشجيع املشاركة العادلة للمرأة يف عملية سنع القرار.
 

 السياسات العامة  ولكنفا موجفة أي ا إن ميع أسواب املصلوة وتتوج  هذه التوسيات يف املقا  األول إن ارحكومات لغر  ورع 
الذين يقومول بدور يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية. وهذه التوسححححححححححححيات طوعية وغري ملزمة وادل إن اسححححححححححححتكمال  ولي  إن إعادة سححححححححححححياغة  

  ائي العاملي.التوجيفات ذات الصلة الا أتيوص سابًقا من  الل منتجات أ ر  للجنة األمن الغذ
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 التوصيات
 اإلقرار بأهمية الغابات واألشجار لألمن الغذائي والتغذية والتشجيع على تعزيز دورها -أوًل 

 
 إلى جميع أصحاب المصلحة، للقيام بما يلي:

 
لك من  الل املسححاةمة  وا يف ذاإليبرار وسححاةمة الغابات واألشححجار من أجل األمن الغذائي والتغذية بأبعادةما األربعة  وتعزيز تلك   أ)

  بناء القدرة على الصمود؛
واإليبرار بارحاجة إن تعزيز مسحححححاةمة الغابات واألشحححححجار  رحححححمن لسحححححيرسحححححاء املنا ر الابيعية  يف تولري  دمات النظا  اإليكولوجي   ب)

مال اخ وتدوير املياه واملغذيات ورححححححاألسححححححاسححححححية من أجل دعم اإل تات الزراعي واسححححححتعادة إ تاجية األرارححححححي  وا يف ذلك تنظيم املن
 جودة املياه و رظ التنوع البيولوجي وارحد من تآكل ال بة وتدهور األراري  والتلقيح؛ 

واإليبرار باملسحححححاةمة األسحححححاسحححححية الا تقدمفا ا تمعات ا لية والشحححححعوب األسحححححلية املعتمدة على الغابات إلدارة الغابات واألشحححححجار   ت)
 اراسة هبا على حنو مستدا   ووازاة حتقيق األمن الغذائي والتغذية. 

 
 رة وغير المباشرة للغابات واألشجاربلورة واستخدام المعارف المتصلة بالسياسات بشأن المساهمات المباش -ثانًيا

 في األمن الغذائي والتغذية
 

تدابري إلبالغ وارعي السياسات اراسة باألمن الغذائي والتغذية ومابقيفا وتدريبفم بشأل أةمية اإلدارة اليت ذ أسواب املصلوة كالة  
 باسحححححت دا  منفجيات تشحححححاركية متّكن من بناء املعرلة بشحححححأل مسحححححاةماتاملسحححححتدامة للغابات واألشحححححجار بالنسحححححبة إن األمن الغذائي والتغذية وذلك 

 الغابات واألشجار يف األمن الغذائي والتغذية على  اايبات ل ائية وزما ية خمتلرة؛
 

 وعلى وج  ارصوص  القيا  وا يلي:  
 

سحححححححححححححني للمشححححححححححححححححاركحححة يف ارربات والبوول بغر  حتبنحححاء القحححدرات الالزمحححة وتولري التحححدريحححع املفين والتغيريات التنظيميحححة الالزمحححة   أ)
 البيا ات؛ مع

وتصميم املعايري القياسية ومع البيا ات املرصلة حبسع اجلن  والعر  والابقة ااجتماعية والعمر ومعايري اجتماعية أ ر   لقياس  )ب 
من الغذائي والتغذية من  الل اإل تات املسحححححححححححاةمات املتعددة  املباشحححححححححححر منفا وغري املباشحححححححححححر  الا تقدمفا الغابات واألشحححححححححححجار لأ

 والعمليات اإليكولوجية والد ل وسبل العيش والىقالات والرلاهية؛
وحتسححححححححححححححني عملية مع البيا ات بصححححححححححححححورة منفجية وعرب القااعات يف  ظم رسححححححححححححححد األمن الغذائي والتغذية وارحراجة  يف ما يتعلق   ت)

والراريات  واملنتجات ارحرجية  وا يف ذلك بالنسححححححححححححححبة إن جودة النم  الغذائي باسححححححححححححححت دا  األغذية الربيّة )ارحيوا ات والنباتات 
 وتنّوع   والت ريف من وطأة الرقر ولأغرا  الصوية والابّية  ل اًل عن التأ ريات على ارحصاد؛

وإجراء مزيد من البوول عن األ واع املفملة والقليلة ااستعمال وعن العاليبات البيولوجية األ ر  بني األشجار وعمليات اإل تات   د)
 الزراعي يف  ظم الزراعة ارحرجية. 
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 والتغذيةوضع وتطبيق سياسات لإلدارة المتكاملة للزراعة والغابات من أجل تحسين واستدامة األمن الغذائي  -ثالثًا
 

 إلى الدول، للقيام بما يلي: 
 

تعزيز اتسحححا  السحححياسحححات يف يبااعات الغابات والزراعة واملياه والاايبة والتعليم والقااعات األ ر  على  اايبات خمتلرة من  الل   أ)
 توطيد التنسيق بني القااعات بواساة عملية تشاركية وشاملة؛ 

إلدرات األبعاد الا تعزز يبدرة الغابات واألشحححححجار على الصحححححمود وتابيقفا يف السحححححياسحححححات وتولري ااشححححح اطات املؤسحححححسحححححية واملالية   ب)
 والربامج؛

وورححححححححع سححححححححياسححححححححات وتدابري تشححححححححاركية للت اي  ارحرجي واإلدارة ارحرجية وال ويج غا وا اّكن من النراذ إن أغذية الغابات اغامة   ت)
 ا تمعات ا لية والشعوب األسلية املعتمدة على الغابات؛النا ية التغذوية   اسة بالنسبة إن  من

ورمال  صول ا تمعات ا لية والشعوب األسلية املعتمدة على الغابات على املوارد من الغابات واألشجار واست دامفا والنراذ   د)
 إن األسوا  إلعمال  قفا يف الغذاء الكايف؛ 

 إن الغابات غري املنتجة واملفملة وامل دية واملناطق الا أوزيلص منفا الغابات؛ وتشجيع استعادة الغابات بالنسبة   هح)
وإعااء  والز لتولري  دمات النظا  اإليكولوجي القائمة على الغابات والا تعود بالنرع على الزراعة املسححححححححححححححتدامة واألمن الغذائي   و)

 والتغذية. 
 

 إلى أصحاب المصلحة كافة، للقيام بما يلي: 
 

تشجيع توليد الد ل ولرص تأمني سبل العيش ومتكني ذلك يف ا تمعات ا لية من  الل إدارة املوارد ارحرجية واست دامفا على   ز)
 حنو مستدا ؛

وتشحححجيع وإدمات  ظم توليد الاايبة املتجددة واملن ر حححة الكربول رحححمن  ا  اإلدارة ارحرجية وا  قق لوائد عّدة من بينفا النراذ   ح)
كايف إن الويبود إلعداد الاعا ؛ وااسححححححتىمار يف اابتكارات ااجتماعية والتقنية للود يبدر املسححححححتااع من امل اطر على الصححححححوة ال

 الناشبة عن است دا   شع الويبود؛ 
 لي لكرالة تمع اوزيادة ااسححححححححتىمارات العامة واراسححححححححة املسححححححححؤولة لدعم املبادرات ارحرّة القائمة على الغابات واملوجفة من يببل ا   ط)

 استدامة سبل العيش والىقالات والرلاهية  ل اًل عن التكيف مع تغري املناخ والت ريف من وطأة تأ ريات ؛ 
وزيادة ااسحتىمارات يف البوول إلرسحاء املمارسحات اجليدة وتشحجيعفا وتعميمفا يف  ظم ارحراجة والزراعة ارحرجية رحمن لسحيرساء   ي)

 املنا ر الابيعية املتكاملة؛ 
 واملساةمة يف زيادة أ جا  ا موعات وتنوع األشجار اغامة بالنسبة إن األغذية والتغذية؛   ك)
إسحححدار الشحححفادات ارحرجية وارا  البيبية الشحححواغل املتصحححلة باألمن الغذائي والتغذية جلميع أسحححواب  ورحححمال أل تشحححمل  ا   ل)

 املصلوة  من  الل تيسري مشاركتفم الكاملة والرعالة؛
غابات لوتشححححححححححححححجيع الت اي  املتكامل واإلدارة التكّيرية ا لية للمنا ر الابيعية مع اإليبرار بالو ائف وااسححححححححححححححت دامات املتعددة ل   )

 واألشجار وا يساهم يف تعزيز يبدرة املنا ر الابيعية وا تمعات ا لية وسبل العيش على الصمود؛ 
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والتشجيع على اتباع هنج مراعس للتغذية جيمع بني األهدال املتعددة لأمن الغذائي والتغذية وارحراجة املستدامة واست دا  األراري   ل)
 وسول التنوع البيولوجي؛

 ورمال توالر الدعم الرين املناسع و دمات اإلرشاد والتدريع ألسواب املصلوة  ا سيما ا موعات ال عيرة؛   س)
 وزيادة اإل تاجية الزراعية من  الل التنويع وحتسني األسنال والتكنولوجيات لت ريف ال غ  على الغابات.   ع)

 
الحوكمة المسأأأأ ولة لحياألة األراضأأأأي ومصأأأأايد األسأأأأماا والغابات في سأأأأيا  دعم تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية بشأأأأأن  -رابًعا

األمن الغذائي الوطني لضأأأأأأمان لقو  الحياألة الخاصأأأأأأة بالمجتمعات المحلية والشأأأأأأعوب األصأأأأأألية المعتمدة على الغابات 
 يعزأل إنتاجية أراضيها وقدرتها على الصمود. بما

 
 إلى أصحاب المصلحة كافة، القيام بما يلي: 

 
ارحرص بالنسحححححححبة إن السحححححححياسحححححححات والتشحححححححريعات والربامج  اسحححححححتناداً إن مباد  اراوط التوجيفية الاوعية  الا تؤ ر على الغابات   أ)

 واألشجار واألراري الزراعية  أل حت    قو  ا تمعات ا لية والشعوب األسلية وأسواب ارحيازات الصغرية وتكرلفا؛ 
ا لية والشححححححححححححححعوب األسححححححححححححححلية املعتمدة على الغابات من أجل تعزيز إ تاجية النظم املسححححححححححححححتندة إن الغابات والتعاول مع ا تمعات   ب)

 واألشجار ويبدراا على الصمود وإدرات هذه املبادرات يف السياسات والربامج واملمارسات.
 
 

 الغابات وجلنة لزراعةا جلنة ذلك يف وا املناسحححبة  السحححياسحححاتية العمليات إن بالسحححياسحححات اراسحححة التوسحححيات هذه إ الة على تشحححجّع اللجنة إلّ 
 .البيولوجي التنوع واترايبية بالغابات املعين املتودة األمم ومنتد  املستو  الرليع السياسي املتودة األمم ومنتد 

 


