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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

 


