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Mette L. Wilkieالسيدة
مديرة شعبة الغابات



:خطة عمل عالمية تستند إلى سبع ركائز

لتعزيز الزراعة األسريةمشجعةسياساتيةتوفير بيئة 1.

وضمان استدامة الزراعة األسرية من جيل إلى آخردعم الشباب2.

في الزراعة األسرية والدور الرائد للمرأة الريفيةتشجيع المساواة بين الجنسين 3.

سل الريفي والقدرة على توليد المعارف وتمثيل المزارعين وتوفير خدمات شاملة في التسلتعزيز منظمات المزارعين األسريين4.

الحضري

ا على الصمودوقدرتهللمزارعين األسريين واألسر المعيشية الريفية والمجتمعات المحلية اإلدماج االجتماعي واالقتصاديتحسين 5.

ورفاهها

قادرة على الصمود في وجه تغير المناختشجيع استدامة الزراعة األسرية لبناء نظم غذائية 6.

ة التي تحمي التنوعوالنظم الغذائيالزراعة األسرية للترويج لالبتكارات االجتماعية والمساهمة في التنمية اإلقليمية تعدد أبعادتعزيز 7.

البيولوجي والبيئة والثقافة

http://www.fao.org/family-farming-decade/home/ar/



منع تدهور النظم اإليكولوجية في مختلف أنحاء العالم ووقفه وعكس مساره

2020أيلول / سبتمبر15االستراتيجية الصادرة في 
:الرؤية

ة ويوضع فيه حد  لفقدان النظام تتمثل رؤية االستراتيجية في عالم يتم فيه إصالح العالقة بين اإلنسان والطبيعة، وتزداد فيه مساحات النظم اإليكولوجية الصحي  

، وتدهورهوتجزئته اإليكولوجي 

.ة على كوكب األرض واألجيال المقبلةورفاه جميع الكائنات الحي  صحة بما فيه خير 

:ثالثة أهداف أساسية
تعزيز االلتزامات واإلجراءات العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية الرامية إلى منع تدهور النظم اإليكولوجية ووقفه وعكس مساره؛•

تعزيز فهمنا للمنافع المتعددة المترتبة على إصالح النظام اإليكولوجي بنجاح؛•

.تطبيق هذه المعارف في نظمنا التعليمية وفي جميع عمليات صنع القرار في القطاعين العام والخاص•

:ثالثة مسارات
الحركة العالمية•

اإلرادة السياسية•

القدرات الفنية•

www.decadeonrestoration.org



ة التي ترتبط بتنفيذ عقد األمم المتحدة للزراع19-المشاركة بنشاط في االستجابات لجائحة كوفيد•

إليهما،األسرية وعقد األمم المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية على الصعيد الوطني، وتستند

وتحديد أوجه التآزر بينهما وتعزيزها؛

وتؤدي إلى تحسين 19-دعم تنفيذ العقدين بطرق تعالج التأثيرات القصيرة األجل لجائحة كوفيدو•

ما في ذلك قدرة الغابات والمجتمعات المحلية  واألعمال التجارية التي تعتمد عليها على الصمود، ب

.من خالل المساهمات الطوعية، بحسب االقتضاء

ام بما قد ترغب اللجنة في دعوة البلدان إلى القي

:يلي



؛19-وفيدالقصيرة والطويلة األجل لجائحة كلتأثيراتلمواصلة وتعزيز تبادل المعارف والتعلم بشأن الحلول المتاحة •

لنظم ضمان التنسيق والتعاون على نحو وثيق بين عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية وعقد األمم المتحدة إلصالح ا•

اإليكولوجية؛

لذي التأكد من أن اإلطار االستراتيجي الجديد لمنظمة األغذية والزراعة يعترف على النحو المطلوب بالدور الرائد او•

؛ال سيما في ما يتعلق بالنظم اإليكولوجية المنتجة-تضطلع به المنظمة افي إصالح النظم اإليكولوجية 

لمتعلقة زيادة مشاركة القطاع الخاص، والمزارعين األسريين، ومنظمات المنتجين الحرجيين والزراعيين في األنشطة او•

ق وعقدي األمم المتحدة،  وتعزيز الدعم المقدم إلى منظمات المنتجين الحرجيين والزراعيين عن طري19-بجائحة كوفيد

مرفق الغابات والمزارع؛

، ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم A/RES/73/284وعمالا بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة •

واألشخاص ذوو اإلعاقة وأبناء الشعوب األصلية ، والمسنينالنساء واألطفال حسب درجة نمو قدراتهم، والشباب 

والمجتمعات المحلية مشاركةا تامة في عقد األمم المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية؛

ل الممارسات، أفضوتبادلجهود إصالح الغابات والمناظر الطبيعية، لتعزيز البلدان عبر توفير األدوات والمنهجيات دعم و•

.ورصد التقدم المحرز

:قد ترغب اللجنة في دعوة المنظمة إلى



وشكراً جزيالً 

.على حسن إصغائكم


