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 عقدا األمم المتحدة للزراعة األسرية وإصالح النظم اإليكولوجية: إعادة البناء 

 19-لكوفيد بشكل أفضل بما في ذلك استجابة  
 

 موجز
، وعقد األمم املتحدة 2028-2019ألهداف عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية للفرتة  اموجز   اتعرض هذه الوثيقة وصف  

معلومات عن مسالالالالالالالالا ة  اوتعطي أيضالالالالالالالال   لتقدم احملرز إىل حد اآلن.ا، و 2030-2021إلصالالالالالالالال ا الولم اإليلولوجية للفرتة 
خاصالالالالالالة إىل أ ية بصالالالالالالورة شالالالالالالارة مع اإل، احملتملة خاطراملفرص و التآزر و الط الضالالالالالالوأ عل  أوج  العقدين وتسالالالالالالل   املولمة يف

 اليت يقوم هبا قطاع الغابات. 19-العقدين يف سياق االستجابات للوفيد

 لجنة الغاباتاتخاذها من جانب قترح ياإلجراءات التي 
 ا يلي:القيام مبأن تدعو البلدان إىل يف اللجوة رغب قد ت
 توفيذ عقد األمم املتحدة للزراعة األسالالالالرية وعقد باليت ترتبط  19-املشالالالالارفة بفعالية يف االسالالالالتجابات فادحة فوفيد

بني القادمة ، وحتدد أوج  التآزر وتسالالالتفيد مو ما عل  املسالالالتول الوطي األمم املتحدة إلصالالال ا الولم اإليلولوجية
 ؛هذين العقدين وحتسو ا

  قدرة الغابات تعزيز إىل عل  املدل القصالالو وتفضالالي  19-تعاجل عل  السالالواأ اثار فوفيددعم توفيذ العقدين بطرق
، مبا يف ذلك عن طريق املسالالالالالالالالالا ات الطوعية، عل  صالالالالالالالالالمود املعتمدة عل  الغاباتاجملتمعات واألعمال التجارية و 

 حسب االقتضاأ.

 ا يلي:القيام مبأن تطلب من املولمة يف اللجوة رغب وقد ت



2 COFO/2020/7.2 

 

 عل  املديني  19-لوفيدات املرتبطة بزماألاحللول اخلاصالالالالالة بآثار ما يتعلق ب يفم املشالالالالالارفة والتعل   مواصالالالالاللة وحتسالالالالالني
 ؛القصو والطويل

  األمم املتحدة للزراعة األسالالالالالرية وعقد األمم املتحدة إلصالالالالال ا الولم ضالالالالالمان التوسالالالالاليق والتعاون الوثيقني بني عقد
 ؛اإليلولوجية

 بالدور القيادي للمولمة يف إصالالال ا  امواسالالالب   المولمة اعرتاف  لافديد ي ضالالالمان أن يعرتف إطار العمل االسالالالرتاتيج
 ما خيص الولم اإليلولوجية املوتجة؛ وال سيما يف –الولم اإليلولوجية 

 يف األنشالالالالالالالالالالالالالالطة املتعلقة  زيادة مشالالالالالالالالالالالالالالارفة القطاع اخلاص واملزارعني األسالالالالالالالالالالالالالالريني ومولمات موتجي الغابات واملزارع 
وعقدي األمم املتحدة، وزيادة نطاق الدعم الذي تقدم  إىل مولمات موتجي الغابات واملزارع عن  19-بلوفيد

 طريق مرفق الغابات واملزارع؛

  ،لقرار افمعية العامة لألمم املتحدة  اوفق  العملA/RES/73/284،   مشالالالالالالالالالالالالارفة  يع أصالالالالالالالالالالالالحا  ضالالالالالالالالالالالالمان عل
 يذو والشالالبا  وفبار السالالن واألشالالخاص  منو قدراهتم حسالالب درجةواألطفال  الوسالالاأمبن في م املصالاللحة املعويني، 

 ؛عقد األمم املتحدة إلص ا الولم اإليلولوجية يف، مشارفة  تامة  اإلعاقة والشعو  األصلية واجملتمعات احمللية

  دعم البلدان عن طريق توفو األدوات واملو جيات لتوسالالالالالالالالالالالالالاليع نطاق اف ود الرامية إىل إصالالالالالالالالالالالالالال ا الغابات واملوا ر
 .احملرز أفضل املمارسات ورصد التقدم تبادلة، و الطبيعي

 إىل: بشأن مضمون هذه الوثيقةميلن توجي  االستفسارات 
COFO-2020@fao.org 

 

 المقدمة -أول  
ومن امل م  إن توفو الغذاأ لإلنسالالالالالالالالالالالالالالان واحلفاي عل  الولم اإليلولوجية وتووع ا البيولوجي  ا حتديان مرتابطان. -1

، بطريقة شالالالالاملة ومتلاملة من أجل حتقيق أهداف التومية املسالالالالتدامة، يف غالب األحيانمعافة هذين اهلدفني، املتوافسالالالالني 
واإلطار العاملي املقبل للتووع  20301-2017للفرتة  للغابات واألهداف احلرجية العاملية خلطة األمم املتحدة االسالالالالالالالالالالالرتاتيجية

 البيولوجي.

عل  صالالالحة وسالالالبل عيع من يعتمد عل  الغابات من أشالالالخاص وأعمال  امباشالالالر   اضالالالغط   19-فوفيد  أزمة ارسومت -2
ما يلون املزارعون األسالالالالالالالالالالالالريون من أصالالالالالالالالالالالالحا   اوفثو   جتارية، وتزيد من الت ديدات اليت تطال اإلدارة املسالالالالالالالالالالالالتدامة للغابات.

 اخت فبوخيتلف وقع اآلثار  .19-بآثار فوفيد أول املتأثرينعل  الغابات مدة تاملع م الريفيةاحليازات الصالالالالالالالالالالالالغوة و تمعاهت
من اخنفاض من أصالالالحا  احليازات الصالالالغوة نوع افوس والشالالالعو  األصالالاللية ومسالالالتويات الثروة. ويعان املزارعون األسالالالريون 

ع وعل  الرغم من  ي وحىت األرواا.بل وخسالالالالالالالالالالالالالالارة املمتللات،  اوالوزو الديون وزيادة انعدام األمن الغذادي  تزايدالدخل و 
باسالالالتخدام حلول مبتلرة عن  بفعالية يسالالالتجيبون ف م .ملتويف األيدي األوليونال يقف هؤالأ املوتجون  ،املاثلة التحديات

                                                      
1  https://undocs.org/ar/A/RES/71/285. 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/285
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بواأ القدرة افماعية عل   من أجلوقد يلون دعم هذه املولمات  .التابعني هلا موتجي الغابات واملزارع تطريق مولما
فادحة  عل  الفورالطريقة األسالالالرع للوصالالالول إىل أفم عدد من األشالالالخاص بطرق تسالالالتجيب  الصالالالمود لدل هؤالأ املوتجني

بواأ القدرة عل  الصمود عل  املدل الطويل أمام الصدمات األخرل، مبا يف القيام يف الوقت ذات  ب، مع احلالية 19-فوفيد
اف ات ولمات اإلقليمية واف ات املسالالالتثمرة و وإن احللومات احمللية والوطوية وامل تغو املواخ. يسالالالبب اصالالالدمات اليت الذلك 

 .دور تقوم ب  االقطاع اخلاص ومولمات موتجي الغابات واملزارع، لدي ا  يع  الفاعلة عل  نطاق فبو يف 

وعقد األمم املتحدة إلصالالالالالالالالالال ا الولم اإليلولوجية  (2028-2019)ويتيح عقد األمم املتحدة للزراعة األسالالالالالالالالالالرية  -3
غو مسالالالالالبوقة من أجل ضالالالالالمان التوسالالالالاليق  العقد القادم، فرصالالالالالة   معلم يسالالالالالريان بشالالالالاللل متزامن خ ل إذ، (2021-2030)

 وحتسني أوج  التآزر واألثر عل  املستويات العاملية واإلقليمية والوطوية واحمللية.الفعال 

 عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية -اثاني  

لفرتة إع ن امبوجب  تقر ر الذي القرار  20172يف ديسالالالالالالالالالالالمم فانون األول  ت افمعية العامة لألمم املتحدةاعتمد -4
قيادة توفيذ وُدعيت املولمة والصالالالالالالالالالالالالودوق الدوز للتومية الزراعية إىل  .عقد األمم املتحدة للزراعة األسالالالالالالالالالالالالرية 2019-2028

 .مولومة األمم املتحدةيف األخرل  املعويةالعقد بالتعاون مع املولمات 

السالالالالالعي إىل حتقيق أهداف التومية املسالالالالالتدامة،  يف الرديسالالالالاليني دةباملزارعني األسالالالالالريني بوصالالالالالف م القاويعرتف القرار  -5
حتسالالالالالالالني التغذية وضالالالالالالالمان األمن الغذادي العاملي، والقضالالالالالالالاأ عل  الفقر، والقضالالالالالالالاأ عل  افوع، واحملافلة عل  " يف اوحتديد  

 ".فة اهلجرةالتووع البيولوجي، وحتقيق االستدامة البيئية، واملساعدة يف معا

 يع الدول عل  وضع وحتسني وتوفيذ سياسات عامة بشأن الزراعة األسرية وتبادل جتارهبا وأفضل "يشج ع  فما -6
 ."ممارساهتا يف  ال الزراعة األسرية مع الدول األخرل

لعام للزراعة األسالالرية  ةوإن العقد مبثابة ج د دوز يرمي إىل متلني املزارعني األسالالريني، ويوسالالع نطاق السالالوة الدولي -7
زراعة أصالالالالالالالالالالالالالحا  دور الزراعة األسالالالالالالالالالالالالالرية والرعي و  أبرزت" ، حبسالالالالالالالالالالالالالب ما ذفرت افمعية العامة لألمم املتحدة،اليت 2014

 ."يف اإلس ام يف حتقيق األمن الغذادي وحتسني التغذية احليازات الصغوة

ل اتتوفو توجي  3عن طريق خطة العمل العاملية،مت، و  -8 للمجتمع الدوز بشالالالالالالالالالالالالالالأن اإلجراأات اليت ميلن  ةمفصالالالالالالالالالالالالالال 
اختاذ وتوصالالالالالالالالي خطة العمل العاملية، القادمة عل  رفادز العمل السالالالالالالالالبع التالية، ب اختاذها من أجل دعم املزارعني األسالالالالالالالالريني.

 :العامليإىل املستول  من املستول احمللي ووصوال   اسلسلة من اإلجراأات املرتابطة بدأ  

 ؛لتعزيز الزراعة األسريةوية متليسياسات  تطوير بيئة (1)

 ؛عل  مدل األجيال دعم الشبا  وضمان استدامة الزراعة األسرية (2)

 ؛للمرأة الريفيةالقيادي الزراعة األسرية والدور  ال املساواة بني افوسني يف  تعزيز (3)

                                                      
2  https://undocs.org/ar/A/C.2/72/L.12/Rev.1. 
3   http://www.fao.org/3/ca4672ar/ca4672ar.pdf. 

https://undocs.org/ar/A/C.2/72/L.12/Rev.1
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سالالالياق خدمات شالالالاملة يف وتقدمي  ،ومتثيل املزارعني، املعرفةعل  توليد  وقدراهتاتعزيز مولمات املزارعني األسالالالريني  (4)
 ؛ةالريفياملواطق احلضرية و 

واألسالالالالالالالر ، والقدرة عل  الصالالالالالالالمود وحتقيق الرفاه للمزارعني األسالالالالالالالريني، سالالالالالالالني اإلدماا االجتماعي واالقتصالالالالالالالاديحت (5)
 ؛الريفيةواجملتمعات 

 ؛تغو املواخل الغذادية املقاومةولم للاستدامة الزراعة األسرية  تعزيز (6)

الولم الغذادية تومية األراضالالالي ويف يف  لتعزيز االبتلارات االجتماعية اليت تسالالال متعزيز تعدد أبعاد الزراعة األسالالالرية  (7)
 .والبيئة والثقافة البيولوجياليت حتمي التووع 

مليون  750الزراعة حواز   ال يعمل يفالصالالالالالالالالالالالالالالادر عن املولمة  2016 لعام حالة األغذية والزراعة ا لتقريروفق  و  -9
 شالالالالخص ممن يعانون من الفقر املدقع يف العاع، وعادة ما يلونون من املزارعني األسالالالالريني من أصالالالالحا  احليازات الصالالالالغوة.

 .فافة  يف املادة من املوارد الزراعية 75يف  ويتحلمونيف العاع، غذية يف املادة من األ 80ويوتج املزارعون األسريون أفثر من 

مبا يف ذلك األسالالالالر من أصالالالالحا  احليازات الصالالالالغوة  ،العديد من اجملموعات االجتماعيةوتشالالالالمل الزراعة األسالالالالرية  -10
ويتمتع  يع م بصالالالالاللة وثيقة  ن والرعاة والشالالالالالعو  األصالالالالاللية واجملتمعات احمللية.و التقليدياألمساك  والغابات وصالالالالالياد ووموتج

ا وجيمعوها ويضالالاليفون قيمة إىل  موعة من بالزراعة يف سالالالياق املوا ر الطبيعية املختلفة، حين يوتجون احملاصالالاليل و صالالالدوه
 . معيشفسب موتجات الغابات واملزارع، ويربون املواشي واألمساك من أجل  

املزارعني من أصالالالحا  هؤالأ من املزارع األسالالالرية هي مزارع صالالالغوة الوطاق، ويدير عدد فبو من  فبوة    نسالالالبة  إن و  -11
تمدون عل  الغابات وموتجاهتا فجزأ أسالالالالالالاسالالالالالالي من سالالالالالالبل عيشالالالالالال م احليازات الصالالالالالالغوة الغابات واألشالالالالالالجار يف املزارع، ويع

، ما فتئت شالالالالالالالالالالالالالعبة الغابات تعمل مع أمانة عقد الزراعة األسالالالالالالالالالالالالالرية من أجل 19-ومع   ور أزمة فوفيد ونلم م الغذادية.
وتجي ملعالدد من الوالدوات اإلللرتونيالة مبشالالالالالالالالالالالالالالالارفالة امللالاتالب اإلقليميالة والقطريالة وبقيالادة املولمالات الوطويالة واإلقليميالة  توليم

 .اوحلوهل اجتارهب تبادلالغابات واملزارع من أجل 

يف  ام م   اأن يؤدوا دور   لمزارعني ومسالالالالالالالالالالالالالالتخدمي الغابات ومولماهتم )مولمات موتجي الغابات واملزارع(وميلن ل -12
وتثبت احللول املبتلرة أ ية مماثلة يف معافة تغو املواخ ، 19-ُُنج إجيابية من أجل االسالالالالتجابة ألزمة فوفيداعتماد ضالالالالمان 

عل  التومية اإلقليمية عن طريق الغابات اجملتمعية واحلراجة الزراعية  اوتتضالالالالالالالالالالالالالمن هذه احللول ترفيز   والضالالالالالالالالالالالالالغوطات األخرل.
من أجل حتسالالالني الغابات ونلم متووعة وتجات" سالالال ل ماليت تتضالالالمن سالالال سالالالل قيمة " ةاملبتلر والتوسالالاليم ق يالتسالالالو وج ود 

 . مااملوا ر الطبيعية اليت تشمليف إنتاا األغذية 

 اإليكولوجيةعقد األمم المتحدة إلصالح النظم  -اثالث  

قررت الذي  284/73A/RES/،4القرار ، 2019مارس اذار  1، يف أقرت افمعية العامة لألمم املتحدة باإل اع -13
برنامج األمم املتحدة للبيئة وُدعي  لم اإليلولوجية.دة إلصالال ا الوُ حألمم املتل اعقد   2030-2021الفرتة  مبوجب  أن تعلن

                                                      
4  https://undocs.org/ar/A/RES/73/284. 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/284
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ريو وغوها من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات  ةاتفاقي اتبالتعاون مع أمان ،العقد توفيذ أن يقوداإىل  ولمةاملو 
 .التابعة ملولومة األمم املتحدةليانات املعوية الصلة وال

دعم وتوسالاليع نطاق اف ود املبذولة ملوع تدهور الوُلم اإليلولوجية يف  يع أءاأ العاع ووقف   وي دف القرار إىل " -14
 ".اإليلولوجية وعْلس مساره وإىل التوعية بأ ية اإلص ا الواجح للوُلم

 دول األعضاأ عل  القيام مبا يلي:ويف القرار، تشجع افمعية العامة ال -15

السياسية وتعبئة املوارد وبواأ القدرات والبحن والتعاون العلميني والزخم، من أجل إص ا الُولم  أن تعزز اإلرادة )أ(
 ، حسب االقتضاأ؛ةواحمللي ةوالوطوي ةواإلقليمي ةالعاملي املستوياتاإليلولوجية عل  

اإليلولوجية يف السالالالالالالياسالالالالالالات واخلطط املوضالالالالالالوعة ملعافة األولويات والتحديات اإلمنادية م إصالالالالالال ا الُولم أن تعم   ) (
الوطوية الراهوة اليت توجم عن تدهور الُولم اإليلولوجية البحرية والمية، وفقدان التووع البيولوجي، وقابلية التأثر 

د بذلك فرصالال   تسالالمح حبف   اقدرهتا عل  التلي ف وفرصالال  تسالالاعد الُولم اإليلولوجية عل  زيادة  ابتغو املواخ، فتوج 
 سبل العيع وحتسيو ا لفاددة افميع؛ 

ملوع تدهور الُولم اإليلولوجية، مبا يتسالالالالالالق مع القوانني واألولويات الوطوية،  اوخطط   تأن تضالالالالالالع وتوفذ سالالالالالالياسالالالالالالا )ا(
 حسب االقتضاأ؛ 

 أجل توسيع نطاق املمارسات افيدة؛  أن تتخذ من مبادرات اإلص ا القادمة نقطَة انط ق هلا وتعز زها من )د(
ر إجياد أوج  التآزر واعتماد رفية  فل ية لليفية الوفاأ بااللتزامات الدولية واألولويات الوطوية من خ ل  )ه( أن تيسالالالالالالالالالالالالالال 

 إص ا الُولم اإليلولوجية؛ 
 .ح اأن تشج ع تبادَل اخلمات واملمارسات افيدة يف  ال حف  الُولم اإليلولوجية وإص  )و(

الدعوة اليت وج ت ا فوُة الغابات التابعة ملولمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وي ح  القرار  لة أمور مو ا " -16
إىل البلدان يف دورهتا الرابعة والعشالالالرين للي تعمل بوشالالالاا عل  اعتماد ُُنُج أفثر تلام  إزاأ إصالالال ا األراضالالالي املتدهورة، 

ن سالالالالالالبل إشالالالالالالراك القطاع اخلاص يف مبادرات وتدعم وضالالالالالالع اليات متويل  صالالالالالالصالالالالالالة  إلصالالالالالال ا الولام اإليلولوجي، وحتسالالالالالال 
 ".اإلص ا

 مشاركة المنظمة في عقد الزراعة األسرية -ارابع  

للتومية الزراعية بشالالالالالالالالالاللل مشالالالالالالالالالالرتك أمانة عقد األمم املتحدة للزراعة األسالالالالالالالالالالرية، ولمة والصالالالالالالالالالالودوق الدوز املتدير  -17
عن  اليت تضالالالالالالالالم  موعة متثل  تلف األقاليم مؤلفة من الدول األعضالالالالالالالالاأ، فضالالالالالالالال    ويسالالالالالالالالتضالالالالالالالاليفان اللجوة التوجي ية الدولية

 .واإلقليمي العامليمولمات املزارعني عل  املستويني 

بتوجي  من اللجوة التوجي ية الدولية،  ،والصالالالالالالالالالالالالالالودوق الدوز للتومية الزراعية ولمةامل األمانة املشالالالالالالالالالالالالالالرتفة بني تول ت -18
 من خ ل عملية تشارفية لضمان مسا ة طادفة واسعة من اف ات الفاعلة أُعدتاليت  ،توسيق إعداد خطة العمل العاملية

 ، مبا يف ذلك ممثلو احللومات الرديسيون ومولمات املوتجني واجملتمع املدن.املعوية
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الذي جيمع معلومات رقمية بشالالالالأن الزراعة األسالالالالرية من  5معارف الزراعة األسالالالالريةموم  اأيضالالالال   ولمةاملوتسالالالالتضالالالاليف  -19
القوانني واللوادح الوطوية والسالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالات العامة وأفضالالالالالالالالالالل املمارسالالالالالالالالالالات والبيانات بشالالالالالالالالالالأن أءاأ العاع، مبا يف ذلك  تلف 

 .واملوشوراتواإلحصاأات ذات الصلة والبحوث واملقاالت 
شالالالالالالالالعبة  ومع ذلك، تضالالالالالالالالطلعإطار عقد الزراعة األسالالالالالالالالرية.  قيادة العمل يفات ويف املولمة، يتوىل ملتب الشالالالالالالالالراف -20

تحسالالالالالالالالالالالالالالني البيئة ل االذي يقدم دعم   6،العقد من خ ل مرفق الغابات واملزارع إعدادالغابات يف املولمة بدور رديسالالالالالالالالالالالالالالي يف 
 التمليوية وتعزيز قدرة ودور مولمات موتجي الغابات واملزارع.

من  اقادد   80بني  األفلار والتجار  تبادلعملية لسالالالالالالاعد مرفق الغابات واملزارع عل  توليم  ،عل  سالالالالالالبيل املثالف -21
املوتدل الريفي العاملي يف بلباو،  نلم مولمات موتجي الغابات واملزارع يف مؤمتر عاملي بشالالالالالالأن عقد الزراعة األسالالالالالالرية، قادة 

حمد دة يف تصميم خطة عمل اسرتاتيجية بشأن العقد،  إس امات. واستطاع املشارفون توفو 2019إسبانيا، يف مارس اذار 
إىل أ ية الغابات واألشالالالالالالجار بالوسالالالالالالبة إىل الزراعة األسالالالالالالرية وإىل الرفيزة الرابعة يف االسالالالالالالرتاتيجية اليت  تحاالمبا يف ذلك اإل

وقدراهتا عل  توليد املعرفة، ومتثيل املزارعني، وتقدمي خدمات شالالالالالالالالالالالالالالاملة يف  نيهتدف إىل "تعزيز مولمات املزارعني األسالالالالالالالالالالالالالالري
  سياق املواطق احلضرية والريفية".

 واألفرقة، تعمل شالالالالالعبة الغابات ومرفق الغابات واملزارع مع أمانة عقد الزراعة األسالالالالالرية 19-فوفيد  ةومع   ور أزم -22
هلا بشالاللل تعاون املخطط اإلقليمية والدولية اإلللرتونية وامللاتب القطرية من أجل عقد عدد من الودوات الفوية اإلقليمية 

 جتارهبم وحلوهلم. تبادلوتجي الغابات واملزارع والشرفاأ احللوميني من أجل مل ةواإلقليمي ةالوطويولمات املبقيادة و 

بني الغابات واملزارع والعواصالالالالالالالالالالالالالر القادمة ويتيح عقد الزراعة األسالالالالالالالالالالالالالالرية الية مفيدة للبلدان من أجل إبراز الروابط  -23
الذين يعتمدون  ،اتقريب  األسريني  املزارعني يع أي  ،األشخاصلموا ر الطبيعية، وذلك برتفيز االهتمام عل  دور لاألخرل 
يف سالياق  اأصالبح هذا الدور أفثر وضالوح  قد . و اوُنالتحديات اليت يواج ، وعل  اسالتدامت اعل   ونسالاعديغابات و العل  
 شالالالارفةاإلدارات الوطوية للغابات عل  املوحُتن  ،. وسالالاليجري وضالالالع اسالالالرتاتيجيات وطوية عل  املسالالالتول القطري19-فوفيد
يف هذه العملية، يف حني سالالالالالالتواصالالالالالالل شالالالالالالعبة الغابات االضالالالالالالط ع بالقيادة يف توفيذ العقد عن طريق مرفق الغابات  بفعالية

 واملزارع وفريق احلراجة االجتماعية وبرامج أخرل ذات صلة.

 مشاركة المنظمة في عقد إصالح النظم اإليكولوجية –اخامس  
لل وثيق، بوصف ما املولمتني الراددتني يف توفيذ عقد إص ا بش اوبرنامج األمم املتحدة للبيئة مع   ولمةاملتعمل  -24

وتدل العاملي للموا ر الطبيعية، املالولم اإليلولوجية، مع أمانة فل من اتفاقيات ريو، واالحتاد الدوز لصالالالالالالالالالالالالالالون الطبيعة، و 
األمم املتحدة  من أجل التحضالالالالالالالالالالو إلط ق عقدوذلك رديسالالالالالالالالالاليني، الواملوتدل االقتصالالالالالالالالالالادي العاملي، وغوها من الشالالالالالالالالالالرفاأ 

 . 2021إلص ا الولم اإليلولوجية يف عام 

بتعاون وثيق مع وحدات و بشالالاللل مشالالالرتك هذه العملية ويف املولمة، تقود شالالالعبة الغابات وشالالالعبة األراضالالالي واملياه  -25
 وداخل امللاتب اإلقليمية. الرديسي أخرل يف املقر

                                                      
5  /farming/background/ar-http://www.fao.org/family. 
6  /facility/ar-farm-http://www.fao.org/forest. 

http://www.fao.org/family-farming/background/ar/
http://www.fao.org/forest-farm-facility/ar/
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املتحدة واملولمات غو احللومية ومولمات مشالالالالالالالالالالالاورات مع األعضالالالالالالالالالالالاأ وفيانات األمم  2019طيلة عام  وجرت -26
الذي إىل هذه املشاورات، مت إعداد مشروع اسرتاتيجية التوفيذ  ااجملتمع املدن والقطاع اخلاص واملولمات الشبابية. واستواد  

اآلن وميلن  .2020يف أوادل شالال ر مارس اذار بشالالأن  إلبداأ م حلات ن ياآلخر إىل األعضالالاأ وأصالالحا  املصالاللحة أُرسالالل 
 https://www.decadeonrestoration.org/الرابط التاز:  عل الصيغة الو ادية ل سرتاتيجية  االط ع عل 

إنشاأ فريقي  ، متاملرافقة هلا واسرتاتيجية التواصلبصرية الوية واهلوإضافة إىل إعداد املوقع اإلللرتون واالسرتاتيجية  -27
مع اخلطوا التوجي ية واملمارسالالالالالات افيدة ونشالالالالالرها. فرصالالالالالد و للمتعددي أصالالالالالحا  املصالالالالاللحة من أجل وضالالالالالع إطار  امم 

 .تعبئة املواردلبذل ج ود تُ و  متعدد الشرفاأحسا  أمانة وجيري إنشاأ 

خاصة عن طريق برنا ي  ويف الوقت ذات ، تدعم املولمة اف ود القادمة بشأن إص ا الغابات واملوا ر الطبيعية، -28
عد أنشالالالالالطة اإلصالالالالال ا بتوفو وتُ  8لافحة التصالالالالالحر.ملوالعمل  7و ا: الية إصالالالالال ا الغابات واملوا ر الطبيعية ،حسالالالالالا  أمانة
 ن من الشبا .و ن العاددو لمجتمعات الريفية، ال سيما امل اجر لفسب العيع و فرص العمل 

ما يتعلق بالولم اإليلولوجية لإلنتاا،  بشأن "إص ا الولم اإليلولوجية" يف قفمو ثيقة و  اوأعدت املولمة أيض   -29
عل   يع  فاملوقثيقة عرض و ، وستُ 2030-2021وذلك يف سياق عقد األمم املتحدة إلص ا الولم اإليلولوجية للفرتة 

 .COFO/2020/Inf.7الوثيقة اللجان الفوية. انلر 

 أوجه التآزر والفرص والمخاطر –اسادس  
اقرتاا إعالالداد قالالدم يو  ،توجالالد العالالديالالد من الروابط الواضالالالالالالالالالالالالالالحالالة وأوجالال  التالالآزر احملتملالالة بني عقالالدي األمم املتحالالدة -30

لتسليط الضوأ عل  الدور القيادي الذي ميلن  ساءةاسرتاتيجيات وطوية لتوفيذ عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية فرصة 
-جادحة فوفيد اأيضالالال  أن يضالالالطلع ب  املزارعون األسالالالريون ومولماهتم يف توفيذ ج ود اإلصالالال ا عل  نطاق واسالالالع. وأبرزت 

من  قوهتمالذين يلسالالالالالالالالالالالالبون و  املزارعفوادد ربط العقدين بالتحديات املباشالالالالالالالالالالالالرة اليت أحلقت الضالالالالالالالالالالالالرر بالغابات وموتجي  19
 واملوتجات القادمة عل  الولام اإليلولوجي. اخلدمات

، فحسالالالالب وال ي دف عقد األمم املتحدة إلصالالالال ا الولم اإليلولوجية إىل إصالالالال ا الولم اإليلولوجية املتدهورة -31
الذي سالالالالالبب  إزالة الغابات بل فذلك إىل موع ووقف تدهور الولم اإليلولوجية القادمة. وتتمثل إحدل طرق خفض معدل 

تدهور الولم  فموع ووقهتدف إىل ج ود أخرل حتل  يف إصالالالالال ا إنتاجية األراضالالالالالي الزراعية املتدهورة. و التوسالالالالالع الزراعي 
اليت تتعلق خبفض االنبعالالاثالالات الوالالا الالة عن إزالالالة الغالالابالالات  األخرل دعم عالالدد من برامج املولمالالةبالاليف الغالالابالالات اإليلولوجيالالة 
واإلدارة املستدامة للحياة  11واإلدارة املستدامة للغابات، 10والتجارة يف قطاع الغابات، إنفاذ القوانني واحلوفمةو  9،وتدهورها

                                                      
7  /echanism/enm-restoration-landscape-action/forest-http://www.fao.org/in )باللغة اإلنلليزية(. 
8  /desertification/en-against-action/action-http://www.fao.org/in  )باللغة اإلنلليزية(. 
9  /http://www.fao.org/redd/ar. 

10  /programme/en-flegt-fao-action/eu-http://www.fao.org/in )باللغة اإلنلليزية(. 
11  /http://www.fao.org/forestry/sfm/en )باللغة اإلنلليزية(. 

https://www.decadeonrestoration.org/
http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/en/
http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/en/
http://www.fao.org/redd/ar/
http://www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/en/
http://www.fao.org/forestry/sfm/en/
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وغو ذلالك. وهوالاك روابط قويالة بعقالد العمالل من أجالل حتقيق أهالداف التوميالة املسالالالالالالالالالالالالالالتالدامالة وجالدول العمالل للتووع  12الميالة،
 البيولوجي.

إىل إتاحة  اتفاق باريس والشرافات الطوعية التزامات القطاع اخلاص خبفض االنبعاثات الصافية يف سياق تؤديو  -32
ورغم إملانية أن يقتضالالي ذلك  .فرص جديدة للمبادالت يف السالالوق من أجل التعويض عن انبعاثات اللربون من الغابات

شالالالواغل بشالالالأن املخاطر املتصالالاللة هبذه  أُثوتمية إىل إصالالال ا الغابات، فقد الرااألخرل اف ود و لزراعة األشالالالجار  افبو    متوي   
ااملولمة إىل عدد من شالالالالالرفات القطاع اخلاص فأ و  .املبادالت بشالالالالالأن تعويضالالالالالات اللربون، للن  اتقامة شالالالالالرافإل التماسالالالالال 

اتفالاقالات. بيالد أن املولمالة تقوم بتوفو توجي الات إىل البلالدان بشالالالالالالالالالالالالالالالأن الفرص واآلثالار أي املولمالة ع توخرا حىت اآلن يف 
لفوية املتصاللة بأسالواق اللربون الواشالئة، ال ساليما هبدف ضالمان امتثال البلدان اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية األمم واالعتبارات ا

 املتحدة اإلطارية بشأن تغو املواخ اتفاق باريس.

                                                      
12  /http://www.fao.org/forestry/wildlife/95602/en )باللغة اإلنلليزية(. 

http://www.fao.org/forestry/wildlife/95602/en/

