لجنة األمن الغذايئ العاملي

توصيات السياسة

بالحراجة املستدامة
من أجل األمن الغذايئ والتغذية
أق ّرت لجنة األمن الغذايئ العاملي (اللجنة) يف دورتها الرابعة واألربعني يف عام  2017التوصيات
بشأن السياسات الخاصة "بالحراجة املستدامة من أجل األمن الغذايئ والتغذية".

تساهم الغابات واألشجار ،1من خالل
تن ّوع نظمها اإليكولوجية وتصورات
اإلنسان واستخداماته ،بصورة مبارشة
وغري مبارشة يف تحقيق األمن الغذايئ
والتغذية بأشكال عديدة وعىل
مستويات مختلفة .وترتاوح هذه
املساهامت بحسب أنواع الغابات
وطريقة إدارتها .وتساهم األغذية
املستمدة من الغابات يف جودة النظام
الغذايئ وتن ّوعه وتشكل شبكات أمان
يف الفرتات التي تندر فيها األغذية
للفئات املعتمدة بصورة مبارشة عىل
الغابات لتأمني سبل عيشها .وهي
تؤدي كذلك دو ًرا كآليات للتعامل مع
الصدمات واألزمات .وتؤ ّمن األغذية
الربيّة املستمدة من الغابات أطعمة

مغذية وأمناطًا غذائية من ّوعة ملاليني
النساء والرجال واألطفال يف املناطق
الريفية .ويُع ّد الوقود الخشبي مصد ًرا
رئيس ًيا للطاقة املستخدمة يف الطهي
لكل أرسة من أصل ثالث
ولتعقيم املياه ّ
أرس معيشية يف العامل .وتولّد الغابات
الدخل للسكان املحليني وتوفر خدمات
النظام اإليكولوجي األساسية والرضورية
للزراعة املستدامة من خالل تنظيم
تدفقات املياه وتثبيت الرتبة واملحافظة
عىل خصوبة الرتبة وتنظيم املناخ وتوفري
موائل للملقحات واملفرتسات الربيّة
لآلفات الزراعية.
غري أ ّن تغيري وجهة اســتخدام األرايض
للزراعــة بفعل ارتفاع الطلب وتدهور

مع الرتكيز عىل:

وتساهم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة  5و 6و7
و 9و 10و 12و13

األرايض ال يزال يشــكل السبب الرئييس
ككل،
إلزالة الغابات عىل مســتوى العامل ّ
حيث أنه مســؤول عن نسبة ترتاوح
بــن  70و 80يف املائة تقري ًبا 2من
الخســارة اإلجاملية من الغابات ولذلك
تأثريات ســلبية عىل البيئة وعىل ماليني
الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية
وأصحــاب الحيازات الصغرية .ولن يكون
باإلمكان تحقيق الزراعة املستدامة
املحســنة عىل
واألمن الغذايئ والتغذية ّ
حســاب الغابات ومن دونها .وال ب ّد
من وجود تنســيق أفضل لسياسات
استخدام األرايض للرتويج للزراعة
املســتدامة التي تستفيد من وجود
نظم إيكولوجية سليمة ومستدامة
ومنتجة للغابات واألشجار.

 1Ì Ìتشمل فئة األشجار الواقعة خارج الغابات مجموعة منوعة من النظم الزراعية تختلف للغاية من حيث نطاقاتها وتأثريها عىل األمن الغذايئ والتغذية.
 2Ì Ìحالة الغابات يف العامل ،منظمة األغذية والزراعة .2016 ،تقرير فريق الخرباء الرفيع املستوى عن الحراجة املستدامة من أجل األمن الغذايئ والتغذية.2017 ،

بالحراجة املستدامة
من أجل األمن الغذايئ
والتغذية
©CIFOR/Icaro Cooke Vieira

وقد متّت صياغة التوصيات التالية
استنادا ً إىل االستنتاجات الرئيسية
املنبثقة عن تقرير فريق الخرباء الرفيع
املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية
والتابع للجنة األمن الغذايئ العاملي
(فريق الخرباء) عن الحراجة املستدامة
من أجل األمن الغذايئ والتغذية.
والغرض منها هو تعزيز مساهامت
اإلدارة املستدامة للغابات واألشجار
يف تحقيق األمن الغذايئ والتغذية
واملساهمة يف اإلعامل املطرد للحق
يف غذاء ٍ
كاف ،يف سياق األمن الغذايئ
الوطني وضمن السياق العام لتحقيق
خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
إقرا ًرا بالدور األسايس الذي تضطلع
به الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن
الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض
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ومصايد األسامك والغابات يف سياق
األمن الغذايئ الوطني ودور إعالن األمم
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.
وتك ّمل التوصيات الخطة االسرتاتيجية
للغابات للفرتة  2030-2017التي
اعتمدتها حديثًا األمم املتحدة وتستند
أيضً ا إىل اتفاقية التنوع البيولوجي،
حسب االقتضاء.
وإضافة إىل ما تقدم ويف السياق نفسه،
يتسم تنفيذ التوصيات مبا يستجيب
للمسائل الجنسانية باألهمية وبالتايل
فإ ّن تشجيع املساواة بني الجنسني ومتكني
النساء والفتيات مع احرتام حقوقه ّن
والنفاذ إىل الغابات وحيازة األرايض وإىل
خدمات الدعم الزراعية والحرجية وبناء
القدرات وتشجيع املشاركة العادلة

للمرأة يف صنع القرارات ،كلها عنارص
أساسية لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية
وينبغي مراعاتها يف جميع التوصيات
املتعلقة بالسياسات.
وتتسم هذه التوصيات بأهمية خاصة
من أجل تلبية احتياجات الشعوب
األصلية واملجتمعات املحلية وأصحاب
الحيازات الصغرية خاصة الشعوب
املعتمدة عىل الغابات التي تربطها
عالقة روحانية وثقافية واجتامعية
وسياسية واقتصادية بالغابات .وتشمل
تلك الشعوب الصيادين يف الغابات
والقيمني عىل القطاف والعاملني فيها.
وهم يندرجون ضمن مجموعة أصحاب
الحيازات الصغرية الذين يساهمون إىل
حد كبري يف اإلنتاج العاملي لألغذية.

©FAO/Sebastian Liste/NOOR for FAO

التوصيات

تتوجه هذه التوصيات يف املقام األول إىل الحكومات لغرض وضع السياسات العامة ،ولكنها موجهة أيضا إىل جميع أصحاب املصلحة
الذين يقومون بدور يف تحقيق األمن الغذايئ والتغذية .وهذه التوصيات طوعية وغري ملزمة وتهدف إىل استكامل ،وليس إىل إعادة
صياغة ،التوجيهات ذات الصلة التي أتيحت سابقًا من خالل منتجات وتوصيات أخرى للجنة األمن الغذايئ العاملي متعلقة بالسياسات.

أ ّو ًل -اإلقرار بأهمية الغابات واألشجار
بالنسبة إىل األبعاد األربعة لألمن الغذايئ
والتغذية والتوعية بها والتشجيع عىل
3
تعزيز دورها

)أ(اإلقرار بالحاجة إىل تعزيز مساهمة
الغابات واألشجار ،ضمن فسيفساء
املناظر الطبيعية ،يف توفري خدمات النظام
اإليكولوجي األساسية من أجل دعم
اإلنتاج الزراعي واستعادة إنتاجية األرايض؛

املحلية وأصحاب الحيازات الصغرية عند
إدارة األرايض والغابات واألشجار عىل
نحو مستدام ومتكامل ،مبوازاة تحقيق
األمن الغذايئ والتغذية ،واإلقرار بتلك
املامرسات واملساهمة؛

)ب(واإلقرار باملامرسات التقليدية
املناسبة وباملساهمة األساسية التي
تقدمها الشعوب األصلية واملجتمعات

)ج(واإلقرار بالدور الحيوي للحراجة
بالنسبة إىل سبل العيش والتنمية
املستدامة يف أرجاء العامل كافة.

 3Ì Ìاألبعاد األربعة لألمن الغذايئ هي :النفاذ والتوافر واالستخدام واالستقرار.
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ثان ًيا -بلورة واستخدام املعارف املتصلة
بالسياسات بشأن املساهامت املبارشة
وغري املبارشة للغابات واألشجار يف األمن
الغذايئ والتغذية

)ب(وبناء القدرات الالزمة وتوفري
التدريب املهني والتغيريات التنظيمية
الالزمة للمشاركة يف البحوث وتحسني
جمع البيانات وتوفري خدمات اإلرشاد؛

)أ(اتخاذ تدابري إلبالغ واضعي
السياسات الخاصة باألمن الغذايئ
والتغذية ومطبقيها وتدريبهم بشأن
أهمية اإلدارة املستدامة للغابات
واألشجار بالنسبة إىل األمن الغذايئ
والتغذية وذلك باستخدام منهجيات
تشاركية لتوليد املعرفة بشأن مساهامت
الغابات واألشجار يف األمن الغذايئ
والتغذية عىل نطاقات فضائية وزمانية
مختلفة ،مع اإلقرار بأ ّن الشعوب األصلية
واملجتمعات املحلية وأصحاب الحيازات
الصغرية هم أصحاب املعارف التقليدية؛

)ج(وتصميم املعايري القياسية وجمع
البيانات املفصلة بحسب الجنس والعمر
ومعايري اجتامعية أخرى؛
)د(وتحسني عملية جمع البيانات
بصورة منهجية وعرب القطاعات يف نظم
رصد األمن الغذايئ والتغذية والحراجة،
يف ما يتعلق باستخدام األغذية الربيّة
(الحيوانات والنباتات والفطريات)
واملنتجات الحرجية ،مبا يف ذلك بالنسبة
إىل املحتوى الغذايئ وجودة النمط
الغذايئ وتن ّوعه ،والتخفيف من وطأة

الفقر ولألغراض الصحية والطب ّية ،فضالً
عن التأثريات عىل الحصاد؛
)ه(وإجراء مزيد من البحوث عن
مساهمة األنواع املهملة والقليلة
االستعامل يف تحقيق األمن الغذايئ
والتغذية وعن العالقات بني األشجار
وعمليات اإلنتاج الزراعي يف نظم
الزراعة الحرجية ،فضالً عن املعارف
عن التنوع غري املعروف للغاية للموارد
الوراثية الحرجية التي قد تفيد يف تلبية
االحتياجات البرشية من أجل األمن
الغذايئ والتغذية.

بالحراجة املستدامة
من أجل األمن الغذايئ
والتغذية
©FAO/Ch. Errath

ثالثًا -وضع وتطبيق ورصد سياسات
لإلدارة املتكاملة للزراعة والغابات من
أجل تحسني واستدامة األمن الغذايئ
والتغذية

)د(ووضع سياسات وتدابري تشاركية
للتخطيط الحرجي واإلدارة الحرجية
والرتويج لها مبا يعزز النفاذ إىل املنتجات
الغذائية الهامة املستمدة من الغابات
للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية
وأصحاب الحيازات الصغرية؛

)أ(التشجيع عىل اتباع نهج متكامل مبا
يشمل املحور القائم بني الغابات والزراعة
واملياه واألمن الغذايئ والتغذية لتعزيز
التقارب بني السياسات عرب مختلف
القطاعات وعىل نطاقات مختلفة من
خالل توطيد التنسيق بني القطاعات
بواسطة عملية تشاركية وشاملة؛

)ه(وتشجيع صون الغابات وتجديد
الغابات األصلية واستعادة الغابات

 إىل الدول ،للقيام مبا ييل:

املتدهورة ،حسب االقتضاء ،فضالً عن
تطوير نظم الزراعة الحرجية؛
)و(وإعطاء حوافز لتوفري خدمات
النظام اإليكولوجي القامئة عىل الغابات
والتي تعود بالنفع عىل الزراعة املستدامة
واألمن الغذايئ والتغذية.

)ب(وتوفري االشرتاطات املؤسسية
واملالية والدعم للسياسات إلدراج األبعاد
التي تعزز قدرة الغابات واألشجار عىل
الصمود ضمن السياسات والربامج
الزراعية واملتصلة باألمن الغذايئ
والتغذية؛
)ج(واحرتام حقوق املرأة وحاميتها
وإعاملها يف قطاعي الغابات والزراعة
ومعالجة االختالفات الجنسانية التي تؤثر
سلبًا عىل األمن الغذايئ والتغذية؛
©FAO/Kai Wiedenhoefer
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 إىل أصحاب املصلحة كافة ،للقيام
مبا ييل:
)ز(زيادة االستثامرات يف البحوث
إلرساء املامرسات الجيدة وتشجيعها
وتعميمها يف نظم الزراعة والحراجة
والزراعة الحرجية ضمن فسيفساء املناظر
الطبيعية املتكاملة؛
)ح(وتشجيع التخطيط املتكامل واإلدارة
التك ّيفية املحلية للمناظر الطبيعية ،مبا
يف ذلك النظم املجتمعية ،مع اإلقرار
بالوظائف واالستخدامات املتعددة
للغابات واألشجار مبا يساهم يف تعزيز
قدرة املناظر الطبيعية واملجتمعات
املحلية وسبل العيش عىل الصمود؛
)ط(والتشجيع عىل اتباع نهج مرا ٍع
للتغذية يجمع بني األهداف املتعددة

©FAO/Crescente Fertil
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لألمن الغذايئ والتغذية واإلدارة
املستدامة للغابات واستخدام األرايض
وصون التنوع البيولوجي؛
)ي(والتشجيع عىل توفري الدعم الفني
املناسب وخدمات اإلرشاد والتدريب
ألصحاب املصلحة ،ال سيام املجموعات
الضعيفة؛
)ك(وزيادة االتساق بني اإلنتاجية
الزراعية وصون الغابات لتخفيف الضغط
عىل الغابات؛
)ل(تعميم املساواة بني الجنسني ومتكني
املرأة عرب املؤسسات والسياسات والربامج
الحرجية لتشجيع قيادة املرأة ونفاذها
إىل املوارد الحرجية والتحكم بها ،فضالً
عن فرص الدخل لتحقيق األمن الغذايئ
والتغذية؛

)م(الرتويج لنظم الطاقة املتجددة
املنخفضة الكربون لتحقيق األمن
الغذايئ والتغذية وإدراجها يف خطط
اإلدارة الحرجية املستدامة ،مبا يف ذلك
عىل نطاق صغري مدعومة من الشعوب
األصلية واملجتمعات املحلية وأصحاب
املصلحة لتحقيق منافع متعددة عىل
غرار النفاذ العادل إىل الوقود إلعداد
الطعام واالستثامر يف االبتكارات
االجتامعية والفنية ،خاصة من أجل الحد
قدر املستطاع من املخاطر عىل الصحة
املتصلة باستخدام حطب الوقود؛
)ن(وزيادة االستثامرات العامة
والخاصة املسؤولة لدعم املشاريع القامئة
عىل الغابات بقيادة املجتمعات املحلية
من أجل سبل عيش مستدامة.

©FAO/Guatemala country Team

راب ًعا -تشجيع تنفيذ الخطوط التوجيهية
الطوعية من أجل اإلعامل املطرد للحق
يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذايئ
الوطني والخطوط التوجيهية الطوعية
بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض
ومصايد األسامك والغابات يف سياق
األمن الغذايئ الوطني

)أ(الرتويج للسياسات والترشيعات
والربامج املتصلة بالغابات واألشجار
واألرايض الزراعية ،استنادا ً إىل مبادئ
الخطوط التوجيهية الطوعية ،التي
تحرتم وتكفل حقوق الحيازة املرشوعة
للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية
وأصحاب الحيازات الصغرية واملوافقة
الحرة واملسبقة وعن علم للشعوب
األصلية؛

)ج(وتيسري النفاذ إىل املوارد من
الغابات واألشجار واستخدامها عىل
نحو مستدام ،فضالً عن النفاذ إىل
األسواق 4بالنسبة إىل الشعوب األصلية
واملجتمعات املحلية وأصحاب الحيازات
الصغرية من أجل اإلعامل املطرد لحقها
يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذايئ
الوطني والقوانني الوطنية وحقوق
الحيازة املرشوعة واستخدام املوارد؛

)ب(والتعاون مع الشعوب األصلية
واملجتمعات املحلية وأصحاب الحيازات
الصغرية إلعداد مبادرات قامئة عىل
الخطوط التوجيهية الطوعية من أجل
تعزيز إنتاجية النظم املستندة إىل
الغابات واألشجار وقدرتها عىل الصمود
وإدراج هذه املبادرات يف السياسات
والربامج واملامرسات؛

)د(وتطبيق مبادئ االستثامرات
املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية
عىل جميع أنواع وأحجام االستثامرات
الزراعية ،مبا يف ذلك مصايد األسامك
والغابات والرثوة الحيوانية لتعزيز األمن
الغذايئ والتغذية.

 4Ì Ìمتاشيًا مع توصيات اللجنة بشأن ربط أصحاب الحيازات الصغرية باألسواق.
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تعرف عىل
املزيد
الحراجة املستدامة من أجل
األمن الغذايئ والتغذية
تقرير مقدم من فريق الخرباء
الرفيع املستوى املعني باألمن
الغذايئ والتغذية

لجنة األمن الغذايئ العاملي هي املنرب الدويل والحكومي الدويل األكرث شمولية الذي يتعاون من خالله
جميع أصحاب املصلحة بأسلوب متسق لضامن تحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع.
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