
1-7البند

: تحويل الزراعة والنظم الغذائية

وقف إزالة الغابات وتشجيع إنتاج المنتجات

الحرجية واستهالكها على نحو مستدام 

اسم المؤلف وشهرته

الوظيفة في منظمة األغذية والزراعة



موجز

:تقدم الغابات واألشجار مساهمات متعددة في الزراعة المستدامة والنظم الغذائية
المياه العذبة التي يمكن الوصول إليها؛كميةتوفر مستجمعات المياه الحرجية ثالثة أرباع•

؛وتوفّر األشجار في المزارع الظل والعلف للماشية، كما أن الغابات هي موائل للملقحات•

.دخل؛ والطاقةاألغذية البرية ــ وبخاصة لسكان الريف والمجتمعات األصلية؛ والمنتجات الخشبية وغير الخشبية المدّرة للتوفر و•
؛ وينبغي اتخاذ في المائة تقريبًا73إن تحويل الغابات جّراء الزراعة مسؤول عن إزالة الغابات االستوائية بنسبة و

وال بد .لغاباتخصائص الواقع المحلي والعوامل المسببة إلزالة اتتناولإجراءات واستراتيجيات منّسقة عبر القطاعات 

قيمة ال، إلى جانب تعزيز سالسلأن يكون وقف إزالة الغابات جزًءا ال يتجزأ من التحويل المستدام للنظم الغذائية

. تتسم بقانونيتها واستدامتهاالتيالحرجية

من لتغيير القيادة من قبل الحكومة لها أهمية بالغة لتوجيه اوإنّ .ويتعيّن على القطاع الخاص العمل على نطاق واسع

.خالل التوفيق بين الحوافز، وضمان التنظيم التمكيني، وتعزيز الرصد والتنفيذ

ات الرقمية ويعرض التقرير اإلجراءات الكفيلة بتحويل النظم الغذائية، مؤكدًا على ضرورة االستفادة من االبتكار

.العامة/االستثمارات الخاصةإعادة توجيهوالبيانات وضمان اتساق السياسات وتعزيز الحوكمة و



اإلجراءات التي يُقترح على لجنة الغابات اتخاذها

ية المستدامة، وتعزيز التآزر وتناول المقايضات لتحقيق أهداف التنمإدراج مسألة الغابات في عمل المنظمة بشأن النظم الغذائية

.دومبادرة العمل يدًا بي19-مجال الغابات في إطار تدابير التعافي من جائحة كوفيدتناولبما في ذلك من خالل 

، تإزالة الغابادون من تحويل النظم الغذائية لتوفير الغذاء للعالم أجمع في تعزيز عمل المنظمة عبر مختلف القطاعات و

في التي تشترك المنظمة" عكس مسار إزالة الغابات"والمساهمة في الجهود المبذولة على نطاق منظومة األمم المتحدة من أجل 

.2021قيادتها، وإدراج مجال للعمل يتناول وقف إزالة الغابات في إطار مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية في عام

إلى والتعامل مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمبادرات الرامية إلى وقف إزالة الغاباتو

.  تتسم بقانونيتها واستدامتهاالتيقيمة للسلع الحرجية والزراعيةالتعزيز سالسل 

:تطلب اللجنة إلى منظمة األغذية والزراعة أن تقوم بما يلي



اإلجراءات التي يُقترح على لجنة الغابات اتخاذها

من ،ادية القطاعيةعبر مختلف السياسات البيئية واالقتصاتساق السياسات العامة والتوفيق بين الحوافز العامة ضمان 

.ذائيةلغابات، وتحويل النظم الغلإزالة تنطوي على أيالتي ال اإلمداداتأجل وقف إزالة الغابات وتعزيز سالسل 

للمنتجات الحرجية والزراعية ومساهماتها في االقتصاد الدائرياإلنتاج واالستهالك الرشيدين وتعزيز 

بما في ذلك من خالل اعتماد السياسات واالبتكارات التكنولوجية لزيادة ضمان حيازة األراضي

؛وشرعيتها

؛اإلنتاجفي ة وتحسين الكفاء

في وتحسين فرص الوصول إلى األسواق وإشراك أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الحرجية

.المستدامةسالسل القيمة الحرجية 

:تدعو اللجنة البلدان إلى القيام بما يلي



وشكراً جزيالً 

.على حسن إصغائكم


