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 الغاباتلجنة 
 والعشرون الخامسةالدورة 

 2020 تشرين األول/أكتوبر 9 - 5

 وقف إزالة الغابات وتشجيع : الغذائية نظمالتحويل الزراعة و 

 إنتاج المنتجات الحرجية واستهالكها على نحو مستدام
 

 موجز
وتناقش  لغابات واألشجار يف الزراعة والنظم الغذائية املستدامة.لط هذه الوثيقة الضوء على املسامهات املتعددة تسل  

تعزيز سالسل  جنب ا إىل جنب معيف التحول املستدام للنظم الغذائية،  اأساسي   اعنصر   الغاباتوقف إزالة  أن يكون ضرورة
 التفاعالت اإلجيابية تسخري ميكنها أن تساعد يفد الوثيقة اإلجراءات اليت وحتد  . لغاباتل قيمة القانونية واملستدامةال

 عزز اإلنتاج والستهالك املستدامني.تإزالة الغابات و  ستوقفاليت الغذائية والنظم ة الزراعيف  ل  ق حتو  وحتق  

 لجنة الاإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب 
 قطاع الغابات يف حتويل النظم الغذائية ووقف إزالة الغابات، تطلب اللجنة من منظمةبغية تعزيز املسامهات اليت يقدمها 

 ا يلي:مب األغذية والزراعة القيام
  والزراعة املنظمة بشأن النظم الغذائية، وتعزيز أوجه التآزر، ومعاجلة املقايضات بني احلراجة  عملدمج احلراجة يف

داف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك عن طريق مراعاة احلراجة يف تدابري من أجل حتقيق أه يف املبادرات واملشاريع
 ا بيد".ويف مبادرة "العمل يد   19-التعايف من جائحة كوفيد

  مما يساهم، طعام كوكبنا من دون إزالة الغاباتإلحتويل النظم الغذائية بشأن  عمل املنظمة عرب القطاعاتتعزيز و 
تشارك املنظمة يف اليت  منظومة األمم املتحدة من أجل "عكس مسار إزالة الغابات"على نطاق  يف اجلهود املبذولة

لعام  يف إطار مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية دراج جمال عمل بشأن وقف إزالة الغاباتوإل، قيادهتا
2021. 
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  إىل وقف إزالة الذين يهدفون  املديناجملتمع و القطاعني العام واخلاص أصحاب املصلحة واملبادرات يف العمل مع و
 .لسلع احلرجية والزراعيةل قيمة القانونية واملستدامةالوتعزيز سالسل  الغابات

 ا يلي:مب القيام البلدان إىل وتدعو اللجنة
  السياسات القطاعية البيئية والقتصادية من أجل  يف مجيع، ومواءمة احلوافز العامة تالسياسا التساق بنيضمان

 .وحتويل النظم الغذائية إزالة الغاباترتتب عليها تل اليت  اتوتعزيز سالسل اإلمداد وقف إزالة الغابات

 ا يف القتصاد الدائري، مبا يف ذلك متعزيز اإلنتاج والستهالك املسؤولني للمنتجات احلرجية والزراعية ومسامهاهت
والكفاءة احملسنة يف  والشرعيةعن طريق اعتماد السياسات والبتكارات التكنولوجية من أجل زيادة أمن احليازة 

أصحاب احليازات الصغرية واجملتمعات احلرجية يف سالسل القيمة  وإدماجاإلنتاج وحتسني الوصول إىل األسواق 
 املستدامة للغابات.

 

 استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:أي ميكن توجيه 
 Thaís Linhares-Juvenalة السيد

 فريق حوكمة الغابات واقتصاداهتا رئيسة
Thais.LinharesJuvenal@fao.org 

 (fao.org-COFO@2020 :)يُرجى إرسال نسخة إىل
 

 مساهمة الغابات في النظم الغذائية المستدامة -ًل أو  
، قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمةلزراعة )ل مساحة األراضي العامليةيف املائة من  37حوايل  ُيكرس -1

وتوجد  (.20202)منظمة األغذية والزراعة، مساحة األراضي العاملية يف املائة من  31تشغل الغابات نسبة (، بينما 20201
يتصل األمن الغذائي ويف العديد من البلدان،  العديد من الروابط والعالقات بني هذين الستخدامني الرئيسيني لألراضي.

 (1يعتمد مليار )، كما احليوانية والنباتيةمن املنتجات الغذائية متنوعة جمموعة  تتيحفهي  .ا بالغابات واألشجار وثيق  اتصال  
ومتثل  (.Burlingame ،20013أي اللحم والعنبيات وأنواع الفطر والسمك ) –ا ما على األغذية الربية شخص نوع  

وجمتمعات الشعوب األصلية يف شىت املناطق الستوائية وشبه الستوائية  الريف سكاناليني من املاللحوم الربية بالنسبة إىل 
 مليارات 4.2وتشري التقديرات إىل أن  (.20194وآخرون،  Coadا للربوتني والدهون واملغذيات الدقيقة )ا رئيسي  مصدر  

                                        
 . جرت زيارة املوقع http://www.fao.org/faostat/ar/#data/RL/visualize. 2020، قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة  1

 .2020-07-23يف 
 روما.التقرير الرئيسي.  –تقييم املوارد احلرجية يف العامل . 2020منظمة األغذية والزراعة،   2
3  Burlingame.B ،2020.  الفتتاحياملقال: Wild nutrition .Journal of Food composition and Analysis ،13 :99-100.  
4  L Coad وFa JE و.Abernethy K وvan Vliet N وSantamaria C وWilkie D وElBizri HR وInagram DJ وCawthorn DM  
 .مركز البحوث احلرجية الدولية. بوغور، إندونيسيا: Nasi R. ،2019. Towards a sustainable, participatory and inclusive wild meat sectorو

mailto:Thais.LinharesJuvenal@fao.org
mailto:COFO-2020@fao.org
http://www.fao.org/faostat/ar/#data/RL/visualize
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الفحم النبايت من أجل الطهي )منظمة  وأ يستخدمون خشب الوقود – على السواءيف املواقع احلضرية والريفية  –شخص 
دون احلصول من أكل الطعام املطهي  األفريقيني الريفينييف املائة من  60ول يتمكن أكثر من ( 20145األغذية والزراعة، 

 .على خشب الوقود من الغابات واألشجار

وعلى سبيل املثال، تعتمد الزراعة على املياه  يف إنتاجية الزراعة وقدرهتا على الصمود. اوتساهم الغابات أيض   -2
، ويعتمد العديد (20056،التقدير اإليكولوجي لأللفية) املتاحةومستجمعات املياه احلرجية اليت توفر ثالثة أرباع املياه العذبة 

يف املناظر الطبيعية الزراعية وتوفر األشجار  .عيف املنباملناطق احلرجية من املساحات املروية على اخلدمات املائية اليت توفرها 
ز املستويات احملس نة من التنوع البيولوجي )فوق تعز  و  ا لتعديل املوائلا مهم  الظل واملأوى من الرياح، وميكن أن تؤدي دور  

وتعزز خدمات النظام اإليكولوجي مثل  ذات الصلةاألرض وحتتها على السواء(، وتدعم بذلك الوظائف اإليكولوجية 
يف املائة من  75 أن تشري التقديرات إىلوعلى سبيل املثال،  أو صحة الرتبة أو مكافحة اآلفات أو التلقيح.اه تسر ب املي

يف املائة من إنتاج األغذية  35متثل جمتمعة  اليت  –وى العاملي  على املستحمصول   115حماصيل األغذية الرئيسية البالغ عددها 
وإضافة  يف الغابات. هاالعديد مناليت يعيش ( 20077، وآخرون Kleinاحليوانات )بواسطة تستفيد من التلقيح  –العاملي 

وهو دور مهم من أجل الزراعة اليت ستصبح  –تساعد الغابات على التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه إىل ذلك، 
يف املائة من مجيع  40يوجد يف هذه املنافع، وكنتيجة لذلك، ا جيد  ويدرك املزارعون  مهمة بشكل متزايد مع مرور الوقت.

 (.20098وآخرون،  Zomerيف املائة ) 10األراضي الزراعية غطاء شجري يبلغ أكثر من 

وميكن أن يساعد  نظم غذائية أكثر استدامة.املضي حنو ا بالغ األمهية يف ا دور  وتؤدي األشجار خارج الغابات أيض   -3
مما إدماج األشجار يف األراضي الزراعية على احلفاظ على تركيز املغذيات يف الرتبة أو دعمه، ويسمح بالتكثيف املستدام، 

والوقود والعلف  األغذيةات جاهزة لالستخدام من إمدادا املزارع أيض   يف شجاراألوميكن أن توفر  منه. حيد  التدهور أو جُينب 
وإذا مت التخطيط واإلدارة على حنو مناسب، ميكن للحراجة  ا يدعم سبل عيش املزارعني.مبواأللياف وغري ذلك من املنافع، 

ما يتيح منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ملستخدمي األراضي على مستوى وهو ، واملداخيلالزراعية أن تدعم اإلنتاجية 
 بيعية على السواء.املزارع واملناظر الط

 نظمالواملنافع الجتماعية القتصادية املتأتية عن استخدام الغابات واألشجار هي أساسية بالقدر ذاته من أجل  -4
يف  نيمشرتكعنصرين يشكالن نظر ا إىل أن زراعة األشجار وبيع املنتجات احلرجية اخلشبية وغري اخلشبية املستدامة  الغذائية
 (20179وقد قد رت املنظمة ) ستثمار يف اإلنتاج الزراعي.الاألغذية أو  لشراءا يوفر وسيلة مم، املناطق الريفيةيف دخل توليد ال

                                        
 [.i3710a.pdf-http://www.fao.org/3/aالرابط التايل  على ا. روما. ]متاح أيض  2014حالة الغابات يف العامل  .2014منظمة األغذية والزراعة،   5
 Islandمطبعة . واشنطن العاصمة، being: current state and trends-Ecosystems and human well. 2005، التقدير اإليكولوجي لأللفية  6

Press . 
7  .Klein, A.M وVaissiere B.E وCane J.H و.Dewenter, I-Steffan و.Cunningham, S.A و., CKremen و.Tscharntke, T ،2007. 

Importance of Pollinators in changing landscapes for world crops .Proceedings of the Royal Society B – Biological Sciences .
  .كليزية[ن]النسخة اإل 313-303: الصفحات 274

8  Zomer, R.J و.Trabucco, A و.Coe, R و.Place, F ،2009 .on farm: analysis of global extent and geographical patterns Trees 

of agroforestry. للمركز العاملي للحراجة الزراعية. نريويب، كينيا، املركز العاملي للحراجة الزراعية. 89العمل  وثيقة 
.  choice: green, renewable and affordableSustainable woodfuel for food security. A smart. 2017منظمة األغذية والزراعة،   9

 [http://www.fao.org/3/a-i7917e.pdf الرابط التايل: على ا]متاح أيض  روما.  .عمل وثيقة

http://www.fao.org/3/a-i3710a.pdf
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شب الوقود خلالتجارية نشطة األيف  يعملون –العاملية  ةملاقوة العاليف املائة من  1.2أي  –مليون شخص  40أن أكثر من 
صل فيها ندرة مومسية أو صدمات خارجية، ميكن أن ويف الفرتات اليت حت احلضرية.والفحم النبايت من أجل إمداد املراكز 
حصة  يف بعض األحيانيف املائة من دخلها اإلمجايل ويقارب  28و 20إىل ما بني  يصل دخل األسر الريفية من الغابات

 (.201410، وآخرون Angelsenالدخل املتأيت من احملاصيل )

 عةاالحرجي والزر الغطاء خسارة  -ثانًيا

 سنة مليون هيكتار من الغابات منذ 178خسارة صافية تبلغ إىل  2020لعام  تقييم املوارد احلرجية يف العامل يشري -5
وعلى الرغم  وحفظ التنوع البيولوجي وتغري املناخ. خدمات النظام اإليكولوجي توفرمدى مصحوبة بأثر بالغ على ، 1990

يف معدل خسارة الغابات مع مرور الوقت، فإن األمناط غري  ايؤكد اخنفاض   2020لعام  تقييم املوارد احلرجية يف العامل أن من
 زاليل ، الغطاء احلرجية بزياديقوم نصف الكرة األرضية الشمايل والبلدان مرتفعة الدخل  اوبينم .األقاليم يفمتساوية 

ويف  مبعدل يبعث على القلق. احلرجيةراضي األ ختسر وأمريكا الالتينية الكربى وأفريقيا جنوب الصحراء جنوب شرق آسيا
ليها تهكتار، و  ماليني 3.9، إذ بلغت الصافية للغابات للخسارةمعدل سنوي  أكرب أفريقيا سجلت، 2020-2010الفرتة 

 (.زيد من املعلوماتاملالطالع على ل COFO/2020/4.2 نظر الوثيقةأهكتار ) ماليني 2.6أمريكا اجلنوبية، 

وتفيد التقديرات  من أجل الستخدام الزراعي. احلرجيةراضي األيف حتويل  الرئيسي إلزالة الغابات العاملويكمن  -6
سبب زراعة الكفاف توتيف البلدان الستوائية وشبه الستوائية،  من إزالة الغاباتيف املائة  40تتسبب يف بأن الزراعة التجارية 

جنوب يف أمريكا الالتينية و  العوامل على املستوى التجاريوتسيطر  (.201211وآخرون،  Hosonumaيف املائة ) 33نسبة ب
شهدت  ومع ذلك، الكفاف بشكل رئيسي.زراعة ب الكربى بينما ترتبط إزالة الغابات يف أفريقيا جنوب الصحراء، شرق آسيا

على مستوى  األهم التدخلبذلك، تشكل الزراعة  ر اوإقرا أفريقيا.ا يف السنوات األخرية زيادة يف الزراعة التجارية أيض  
النامجة عن إزالة النبعاثات  احلد منذا التدخل يف السرتاتيجيات الوطنية من أجل سندت األولوية هل، وقد أُ القطاعات

 كافة.  األقاليميف  هاوتدهور  الغابات

اإلنتاج اليت تؤدي إىل خسارة الغطاء احلرجي انعدام أمن احلقوق والطابع غري  نظميف املوجودة قضايا الوتتضمن  -7
ويعيق الفتقار إىل أمن  من األشخاص. امللياراتوتتسم احليازة بأمهية بالغة من أجل سبل عيش  .وغري القانوين الرمسي

تبط بشكل وثيق بقضايا وير عتمادها، يف املمارسات املستدامة طويلة األجل وااحليازة يف كثري من األحيان الستثمار 
احلصول على الدعم املناسب من أجل تعزيز  وعلى حنو مماثل، يعيق الطابع غري الرمسي يف األنشطة القتصادية 12احلوكمة.

وغري وتشكل كذلك القضايا املتعلقة بأمن احليازة والطابع غري الرمسي  ة.اإلدارة املستدامة وتنمية سلسلة القيمة ذات الصل

                                        
10  Angelsen ( 2014وآخرون) Comparative Analysis. In World -Environmental Income and Rural Livelihoods: A Global

Development الصفحات 2014ديسمرب/كانون األول ، 1الضميمة . 64، اجمللد ،S28-S12 كليزية[ن]النسخة اإل. 
11  Hosonuma ( 2012وآخرون.) An assessment of deforestation and forest degradation drivers in developing 

 countries .يف :Environmental Research Letters 4 رقم، 7، اجمللد. 
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد من أجل الطالع على " http://www.fao.org/tenure/arنظر الرابط أ  12

 الصلة. ياملنظمة ذعمل  والطالع علىجلنة األمن الغذائي العاملي،  اليت أقرهتا "األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

http://www.fao.org/tenure/ar/
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ا رئيسية للعديد من حالت استشراء احلرائق املرتبطة بالزراعة اليت تدمر الغابات على نطاق هائل يف كثري من أسباب   القانوين
 القضايا.هذه تعقيد من ، 19-األزمات، مثل جائحة كوفيد وتزيد األحيان.

و عكس مسارها يف الوقت ذاته، ومن املمكن زيادة اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي مع وقف إزالة الغابات أ -8
إزالة الغابات والزراعة  وعوامل ا واسرتاتيجيات متكيفة من أجل معاجلة اخلصوصيات احملليةمتضافر   ولكن ذلك يتطلب عمال  

 احلد  الرامية إىل  وسامهت اجلهود املبذولة يف سياق املبادرات (.201613التجارية وزراعة الكفاف )منظمة األغذية والزراعة، 
، مبا يف ذلك عن طريق ُُنج وتدهورها مسامهة كبرية يف حتسني حوكمة الغابات النبعاثات النامجة عن إزالة الغابات من

 .املناظر الطبيعية اليت تسهل اعتماد نظم إنتاج أكثر تكامال  

ا مسامه   قطاع اخلاصوعلى املستوى العاملي، يشكل ال إزالة الغابات. احلد منا يف ويؤدي القطاع اخلاص دور ا حموري   -9
م البقر و الرئيسية مثل حلبالسلع  تُعىناليت ، مبا يف ذلك الشركات التجارية الكبرية ة إلزالة الغاباتيعدلت احلالاملا يف أساسي  

وتساهم التدابري الطوعية اليت يتخذها القطاع اخلاص يف عكس الجتاهات، مثل  والكاكاو. والب  وزيت النخيل  الصوياو 
 اليت خضعت إلزالة الغابات. املناطقمن  حالت الشراءخطط إصدار الشهادات وتأجيل دفع الديون املستحقة بالنسبة إىل 

النتائج بعيدة تبقى على نطاق القطاع حتمل يف طياهتا األمل بصورة خاصة. ومع ذلك، و  املتعلقة مبجال الختصاصوالُنهج 
 عامإنتاج السلع الزراعة حبلول  يفهدف إعالن نيويورك بشأن الغابات الذي يرمي إىل وقف إزالة الغابات حتقيق عن ا جد  

أقلية، يشكل  على اإلطالق دم إزالة الغاباتاليت تلتزم بعويف سالسل اإلمدادات الرئيسية، ل يزال عدد الشركات  .2020
 (.201914، إعالن نيويورك بشأن الغاباتوحىت هذه الشركات بطيئة يف التنفيذ وليس لديها ما يكفي من الطموح )

يف  ياملناخ قمة العملوتضطلع األمم املتحدة واملنظمة بدور قيادي يف اللتزامات الرامية إىل التغيري. ويف  -10
 " وقالعكس مسار إزالة الغابات" بشأن، دعا األمني العام لألمم املتحدة إىل توسيع نطاق العمل 2019 أيلول/سبتمرب

ويف اجتماع لحق للجنة التنفيذية  ".ينبغي لنا وقف إزالة الغابات، وإصالح الغابات املتدهورة، وتغيري طريقتنا يف الزراعة" إنه
طلب األمني العام لألمم املتحدة أن يقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة ، 2019 تشرين األول/لألمم املتحدة يف أكتوبر
بتشكيل جمموعة عمل ملتابعة جمموعة من التوصيات  ، بالتعاون مع اهليئات األخرى ذات الصلة،ومنظمة األغذية والزراعة

واختذت املنظمة  الغابات.إزالة  فاهلادفة إىل توسيع نطاق العمل الذي تضطلع به منظومة األمم املتحدة من أجل وق
دون إزالة الغابات، وذلك من  ناطعام كوكبالغذائية إلنظم الخطوات من أجل تعزيز عملها عرب القطاعات بشأن حتويل 

بالستجابة إىل طلب األمني العام لألمم املتحدة وباستخدام اآلليات واملنصات املوجودة من أجل توسيع نطاق العمل على 
النظم الغذائية،  بشأناألمم املتحدة قمة ا إبراز مسار العمل هذا يف األعمال التحضريية ملؤمتر ينبغي أيض  و  املستوى القطري.

  19.15-ويف تدابري الستجابة جلائحة كوفيد

                                        
 .الغابات والزراعة: استخدام األراضي، التحديات والفرص. حالة الغابات يف العامل .2016منظمة األغذية والزراعة،   13
 Forests: A Story of Large Commitments yet Protecting and Restoring(. 2019شركاء التقييم يف إعالن نيويورك بشأن الغابات. )  14

Limited Progress. New York Declaration on Forests Five-Year Assessment Report. Climate Focus )coordinator and editor(. 
 ..orgforestdeclarationاملوقع التايل:  علىا متاح أيض  

من أجل واملنشورات من أجل الطالع على األدوات السياساتية  pandemic/ar-support/coronavirus-http://www.fao.org/policyنظر أ  15
 (.19-املستجد )كوفيدمساعدة البلدان على الستجابة ألزمة فريوس كورونا 

https://forestdeclaration.org/
http://www.fao.org/policy-support/coronavirus-pandemic/ar/
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 مستدامةالغذائية الة و يالزراعالنظم كجزء من   الغاباتسالسل قيمة  -ثالثًا

مليار  600يبلغ القطاعات الرمسية للمنتجات اخلشبية  اليت توفرهاالتوليد املباشر لفرص العمل والدخل بأن  ويُقدر -11
مليون شخص )منظمة األغذية والزراعة،  13أكثر من  2011عام يف ف ُوظ  إذ دولر أمريكي سنوي ا على املستوى العاملي، 

القتصاد، فإن هذه املسامهات  من أخرىلقطاع اخلشب مع قطاعات  السابقة والالحقة(. وعند النظر يف الروابط 201416
 املداخيل(. وإن املرتبات اليت يدفعها قطاع الغابات يف املناطق الريفية، إىل جانب 201917وآخرون،  Liالضعف )تزيد عن 

 لتحريك، هي عنصر حاسم اخلاص حلساهبماملتأتية من الغابات واألشجار اليت جتنيها اجملتمعات واملزارع األسرية والعاملني 
 التنمية املستدامة يف املناطق الريفية.عجلة 

حنو نظم  املضيصادرات األخشاب واستدامتها من البلدان الستوائية خطوة  مهمة  يف  شرعيةوميثل ضمان  -12
نفاذ القوانني واحلوكمة إ حتسنيإحدى اإلجنازات الرئيسية للجهود العاملية املبذولة من أجل و ، وهاحلرجيإلنتاج لمستدامة 
تلقى دعم ا من الحتاد األورويب وماحنني آخرين، على يلمنظمة، الذي لذو الصلة ربنامج ال. ويرك ز يف قطاع الغاباتوالتجارة 

خشاب متتثل ملعايري بيئية واجتماعية واقتصادية عالية. لألساهم يف تطوير سالسل إمدادات يو  ،اإلنتاج والتجارة شرعية
ا منتج ا لألخشاب  26وأفضى العمل يف   حتو ل حقيقي، إىل جانب التزامات قوية منحتقيق الستوائية إىل يف املناطق بلد 

ج تشاركية لالتفاق على األهداف وإنشاء إطار أصحاب املصلحة على املستوى القطري. ومن شأن اعتماد ُنُ  جانب
ت احلرجية وأصحاب احليازات للرصد وحتقيق بناء القدرات بالنسبة إىل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك اجملتمعا

سالسل إمدادات السلع الزراعية اخلاصة بهج نُ اللمبادرات الزراعية، ل سيما بشأن لالدروس املستفادة  يتيحالصغرية، أن 
 اليت ل ترتتب عليها إزالة الغابات.

اقتصادات متكي فة  مستدام عنصر ا أساسي ا يف حتقيقبشكل دار الغابات الطبيعية واملزروعة اليت تُ  كذلكوتشكل   -13
طرق ا عديدة للتخفيف من مستوى عاٍل على تدويرها إعادة مع تغري  املناخ. وتوفر إعادة استخدام منتجات األخشاب و 

عدد الستخدامات املمكنة للمنتجات بزيادة البتكار املستمر  ومل يقمانبعاثات الكربون والنهوض بالقتصاد الدائري. 
املنتج وحدات مما أدى إىل اخنفاض استخدام املوارد لكل وحدة من  ،كفاءة اإلنتاج  من أيض ازاد فحسب، بل احلرجية 

 (.201818النهائي )منظمة األغذية والزراعة، 

 لالتحو  وتحقيق  ةاإليجابي تتسخير التفاعال -رابًعا

الرئيسية  العوامليتطلب حتويل النظم الغذائية التفكري والعمل مبا يتخطى حدود القطاع من أجل معاجلة  -14
. ومناذج اإلنتاج املستدام موجودة وميكن حيث التكلفة فعالة منو تدخالت هادفة ممارسات غري املستدامة واعتماد لل

التوجيهات بشأن سالسل  ومراعاة 19تقي د مببادئ استدامة األغذية والزراعةبال ، وذلكتوسيع نطاقها يف أشكال مناسبة حملي ا
                                        

 [./a.pdf3710i-a/3http://www.fao.org الرابط التايل على. حالة الغابات يف العامل. روما. ]متاح أيض ا 2014منظمة األغذية والزراعة،   16
17  Li ( ،2019وآخرون). world's forest sector. In: Forest Policy and EconomicsThe economic contribution of the  100، اجمللد ،

 .كليزية[ن]النسخة اإل 253-236، الصفحات 2019مارس/آذار 
 . منظمة األغذية والزراعة، روما، إيطاليا.مسارات الغابات حنو حتقيق التنمية املستدامة. 2018منظمة األغذية والزراعة. حالة الغابات   18
 إجراء   20، وعلى اليت أقرهتا املنظمة مبادئ استدامة األغذية والزراعة على من أجل الطالع http://www.fao.org/sustainability/arالرابط نظر أ  19

 يق أهداف التنمية املستدامة.حتقمن أجل حتويل الغذاء والزراعة يف جمال القرار  صناعتوجيه لمرتابط ا 

http://www.fao.org/3/a-i3710a.pdf
http://www.fao.org/sustainability/ar/
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نظم إنتاج  ويستخدموميكن للتكثيف املستدام الذي يستند إىل كفاءة أكرب يف املوارد  20اإلمدادات الزراعية املسؤولة.
مثل احلراجة الزراعية، أن خيفف الضغط على توس ع األراضي الزراعية. وجيب أن ُتستكمل املكاسب يف اإلنتاجية  ،متكاملة
إىل أراٍض غنية بالكربون والتنوع البيولوجي، خاصة من خالل وحتويلها توس ع األراضي الزراعية احلد من  هتدف إىل بتدابري

 تشجيع األمناط الغذائية الصحية ويشكل. استخدام األراضيمن أجل  التخطيط واإلنفاذ القائمني على األدلة والتشاور
اليت ضغوط الختفيف من أجل بالغة األمهية و واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية وتشجيع اقتصاد دائري تدابري جمدية 

وحتقيق املنافع التكميلية للصحة والتنوع البيولوجي ، توس ع األراضي الزراعية وإزالة الغاباتعلى الطلب جانب يفرضها 
 واملناخ.

ميكن حتقيق نتائج ل ، ذلكالتغيري. ومع يف جمال أن يكون بطال   ويتعني عليه،، لقطاع اخلاصل، ميكن اوعاملي   -15
 ةالسرتاتيجيإذا تولت احلكومات القيادة واختذت إجراءات حامسة ملواءمة احلوافز من أجل حتقيق األهداف إل   راسخة

من  الزراعيحلكومات واملنظمات الدولية إقامة شراكات مع القطاع ا ويتعني علىوضمان متكني التنظيم والرصد واإلنفاذ. 
من جانب ضغط ال املطلوب املستوىالوصول إىل  كذلكرتتب عليها إزالة الغابات. ويتطلب  تل  غذائيةأجل هتيئة نظم 

 يف البلدان املنتجة واملستوردة. -التنظيمية واملالية -والرافعات السياساتيةاملستهلك 
إزالة الغابات. ب تتسبباليت من سالسل السلع العاملية  عدداملنتجون على نطاق صغري مكانة بارزة يف  ويشغل -16

 إشراك وتعزيز نول بد مول التزام بتحقيق استدامة أكرب دون وصوهلم إىل األسواق. دعم ا عام ا لضمان أل  حيُ  ويطلبون
 ،واخلدمات الستشارية الفنية واملتعقلة باألعمال التجارية ،والوصول إىل األسواق ،طويلة األجلالعقود وال ،منظمات املنتجني

اعتماد مناذج  املاثلة أمامختطي احلواجز  علىوالوصول إىل التمويل، من أجل مساعدة صغار املنتجني على وجه اخلصوص 
 من اول بد أيض  النتقال إىل هذه النماذج.  ل اخلسائر والختاللت على املدى القصري يف عمليةإنتاج أكثر استدامة وحتم  

 إزالة الغابات يف زراعة الَكفاف صغرية النطاق. احلد منمن أجل والدعم العامة  اتالستثمار  تنسيق

نشر املمارسات اجليدة ووضع أدوات يف وتتيح البتكارات الرقمية عدة فرص جديدة. وميكن لستخدام الرقمنة  -17
 تتيحأن  للرقمنة الوصول إىل األسواق أن يسر ع عملية حتو ل النظم الغذائية. وميكن وتسهيلحوكمة أكثر مرونة وشفافية 

 لمنتجني الذين يعملون علىاملوجهة لقانونية اللكرتونية اإللتجارة اوسائل  نومتك  ، إدماج اجملتمعات املعتمدة على الغابات
وتوس ع نطاق  ،تكلفة خدمات اإلرشاد واخلدمات الستشاريةمن ل ، وتقل  املايل الشمولل وتسه  ، نطاق صغري ومتوسط

 نظم اإلنذار املبكر إلدارة الكوارث.
يف الوقت احلقيقي، بأمهية بالغة لتوجيه التغيري وحتفيز  نذاراإلوتتسم البيانات واألدلة، مبا يف ذلك من خالل نظم  -18

ا بيد"والتعاون. وتتوىل املنظمة قيادة مبادرة  اتالدعم عن طريق الشراك استخدام يتعلق ب ما يف، وتدعم البلدان "العمل يد 
وجد فيها إمكانات يف املناطق اجلغرافية اليت ت وتوجيهها السياساتية والستثمارات التدخالت تكييفمن أجل البيانات 

وهتدف املبادرة، من خالل اجلمع بني اإلجراءات اليت تتعلق بالزراعة ومصايد  زراعية كبرية ومستويات عالية من الفقر.
 أعلى مواطن عدم الكفاءة وزيادة الستدامة عن طريق تعزيز مستوياتالتقليل من أخرى، إىل  وجمالتاألمساك واحلراجة 

                                        
توجيهات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان " طالع علىمن أجل ال guidance.pdf-fao-https://mneguidelines.oecd.org/oecdالرابط نظر أ  20

 .[باللغة اإلنكليزية] "والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية املسؤولةالقتصادي ومنظمة األغذية 

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf
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من اإلدماج والتنسيق األفقي والرتتيبات اليت تشمل األسر واملزارعني وعمال املزارع ومنظمات املنتجني وأصحاب املشاريع 
 اآلخرين.املعنيني ومقدمي اخلدمات ومجيع أصحاب املصلحة  نيالريفي
متاشي ا مع مبادئ  الغذائيةنظم الة حتو ل تري الستثمارات العامة واخلاصة من أجل تسريع و  زيادة الضروريومن  -19

تطوير األعمال التجارية،  الذي يدفعالتمويل اخلاص هو املصدر األساسي و  21.الغذائيةنظم والالزراعة يف الرشيد الستثمار 
. الصغريةاألغذية ويصل إىل اجملتمعات والشركات لإلنتاج و  ةاملستدامالنظم جزء ا صغري ا فقط من هذا التمويل يعزز  بيد أن

حتو ل واسع النطاق،  دعممسارات متويل كبرية من أجل  فتحيف السلع العامة وخفض املخاطر  ةالعام اتوميكن لالستثمار 
 إزالة الغابات الستوائية. احلد منمبا يف ذلك عن طريق مدفوعات قائمة على النتائج من أجل 

راجة واملناخ والتنوع البيولوجي والسياسات يف قطاعات الزراعة واحل ل سيما –وعلى العموم، فإن اتساق السياسات  -20
التساق  ولكنأهداف التنمية املستدامة. تحقيق لإتاحة التغيري على نطاق واسع من أجل اسم احلعنصر هو ال –القتصادية 

املستويات احلكومية من أجل حتفيز التغيري يف  مجيع يفيف كيفية تنفيذها  اأيض   ليس ضروري ا يف السياسات فحسب، بل
 .املمارسات

                                        
اليت أقرهتا جلنة  "مبادئ الستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية" من أجل الطالع على au866a.pdf-http://www.fao.org/3/a الرابطنظر أ  21

 الغذائي العاملي. األمن

http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf

