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A

ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

الدورة التاسعة والعشرون

2016أبريل/نيسان  8-4أبيدجان، كوت ديفوار، 

املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات

موجز

ان، جنؤو   بؤ رت دير 2015سؤبتم/أأيلو    11إىل  7ُعقد املؤمترر العؤاملي الرابؤع عشؤر للتابؤات رت النؤ ة مؤن         

مشارك من مجيع أحناء العامل ومن كافة جمموعات أصحا  املصلحة. وتتمثل حصؤيلة   4 000أفريقيا، وحضره حوالي 

املمترر رت أربع نتائج هي:

 ات واحلراجة؛للتاب 2050رؤية  - ديربانإعالن  )أ(

لتنميؤة  ارسالة املمترر العؤاملي الرابؤع عشؤر للتابؤات إىل اةمعيؤة العامؤة لتمؤة املتحؤدة العتمؤاد خ ؤة            ) (

 ؛  2030لعام  املستدامة

رسالة املمترر العاملي الرابع عشر للتابات بشأن تتري املناخ إىل الدورة احلادية والعشرين ملؤمترر األطؤرا   )ج(

 رت اتناقية األمة املتحدة اإلطارية بشأن تتري املناخ؛ 

الرسائل من األحداث اخلاصة مبناسبة يوم أفريقيا. أبرز )د(

 لمؤمترر العؤاملي الرابؤع عشؤر للتابؤات     ائة بالوثيقة اخلتامية لورّحب اجمللس رت دورته الثالثة واخلمسني بعد امل

   ووافق على توجيهات إضافية.
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 مقدمة -أواًل

 

 11إىل  7بلدًا رت سياق املمترر العاملي الرابع عشر للتابات رت الن ة مؤن   142مشارك من  4 000اجتمع قرابة  -1

بؤرو  مؤن الشؤمو      -الذي ينعقؤد للمؤرة األوىل رت القؤارة األفريقيؤة      -رت ديربان، جنو  أفريقيا،  2015سبتم/أأيلو  

 والرغبة رت التعلة من بعضهة البعض وتشاطر وجهات النظر املختلنة واكتسا  منظورات جديدة.

 

ومكتؤب النؤاو    1لكل مؤن املؤمترر   اإللك ونيملوقع ورّخض عن املمترر ثالث وثائق ختامية، وهي متاحة على ا -2

 :2اإلقليمي رت أفريقيا

 

 للتابات واحلراجة؛ 2050 عام رؤية –إعالن ديربان  )أ(

لتنميؤة  االعتمؤاد خ ؤة   رسالة املمترر العاملي الرابع عشر للتابات  إىل اةمعيؤة العامؤة لتمؤة املتحؤدة      ) (

 ؛  2030لعام  املستدامة

ملؤمترر   عشؤر للتابؤات بشؤأن تتؤري املنؤاخ إىل الؤدورة احلاديؤة والعشؤرين         رسالة املمترر العاملي الرابؤع  )ج(

 األطرا  رت اتناقية األمة املتحدة اإلطارية بشأن تتري املناخ؛ 

 الرسائل من األحداث اخلاصة مبناسبة يوم أفريقيا. أبرز )د(

 

 الرسائل أبرز -ثانيًا

 

 إعالن ديربان )أ(

 

إىل إقامة شراكات جديؤدة رت جمؤاالت التابؤات والزراعؤة واملاليؤة وال اقؤة وامليؤاه وغريهؤا          يدعو إعالن ديربان -3

الق اعات، وإشراك الشعو  األصلية واجملتمعات احمللية. ويدعو كذلك إىل تعزيؤز االسؤتثمار رت التثقيؤ  رت جمؤا       من

للشؤبا . كمؤا يشؤري إىل أن املسؤاواة      التابات؛ واالتصاالت؛ وبناء القدرات؛ والبحؤ  واسؤتحداث الوئؤائ ، ال سؤيما    

 اةنسني أمر أساسي، مع مشاركة املرأة مشاركة كاملة رت عمليات اختاذ القرارات اخلاصة بالتابات.   بني

 

وباختصار، تشكل الرؤية اةديدة للتابات واحلراجة سبياًل للمساهمة رت حتقيق خ ة التنميؤة املسؤتدامة لعؤام     -4

 وما بعده. وتمتكد الرؤية على ما يلي:  2050دام حتى عام ، وبلوغ مستقبل مست 2030

 

إن التابات أساسية لتحقيق األمن التذائي وحتسني سبل كسب العؤي.. وإنهؤا سؤتزيد مؤن قؤدرة اجملتمعؤات        -5

احمللية على الصمود من خال  توفري األغذية وال اقة اخلشبية واملأوى والعل  واألليا ؛ وتوليد الؤدخل وفؤرا العمؤل    

                                        
1  http://www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/outcome 
 http://www.fao.org/africa/enأ  2

http://www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/outcome
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سما  للمجتمعات واجملتمعات احمللية باالزدهار؛ وإيواء التنوع البيولوجي؛ ودعؤة الزراعؤة املسؤتدامة ورفؤاه اإلنسؤان      لل

 طريق تثبيت ال بة واملناخ وتنظية تدفق املياه. عن

 

قيق وتتيح النهج املتكاملة الستخدام األراضي سبياًل للمضي قدمًا رت حتسني السياسات واملمارسات من أجل حت -6

ما يلي: معاةة العوامل احملّركة إلزالة التابات؛ ومعاةؤة النزاعؤات الناشؤئة حؤو  اسؤتخدام األراضؤي؛ واالسؤتنادة        

اجملموعة الكاملة من املنافع االقتصؤادية واالجتماعيؤة والبيئيؤة املتأتيؤة عؤن دمؤج التابؤات مؤع الزراعؤة؛ واحلنؤائ            من

 نائر ال بيعية.اخلدمات احلرجية املتعددة رت سياق امل على

 

ورثل التابات حاًل ضروريًا للتكي  مع آثار تتري املناخ والتخني  منها. وسؤتزيد التابؤات الؤت تؤتة إدارتهؤا       -7

على حنو مستدام من قدرة النظة اإليكولوجية واجملتمعات على الصؤمود وحتسؤني دور التابؤات واألشؤجار رت امتصؤاا      

 زاة توفري خدمات بيئية أخرى كذلك األمر.الكربون وختزينه إىل أقصى درجة، مبوا

 

 رسالة بشأن أهداف التنمية املستدامة )ب(

 

املتعلقؤة ممايؤة الؤنظة     6وغايؤة افؤد     15تشدد الرسالة بشأن أهدا  التنمية املسؤتدامة علؤى أن افؤد      -8

التابؤات بشؤكل مسؤتدام. وباإلضؤافة     ، ينصان بوضو  علؤى ضؤرورة إدارة   ة تأهيلهااإليكولوجية ذات الصلة باملياه وإعاد

ذلك، تض لع التابات، بنعل تعدد وئائنها، بدور رت حتقيق عؤدة أهؤدا  أخؤرى مؤن أهؤدا  التنميؤة املسؤتدامة،         إىل

فيهؤا تلؤك املتعلقؤة بالقضؤاء علؤى النقؤر، وحتقيؤق األمؤن التؤذائي، وتعزيؤز الزراعؤة املسؤتدامة، وضؤمان احلصؤو                 مبا

، ينبتؤي  جميع، ومكافحة تتري املناخ والتصحر. ولتننيذ أهدا  التنمية املستدامة تننيؤذًا ناجحؤاً  ال اقة املستدامة لل على

 لتنمية املستدامة على املستويني الدولي والوطين. لتعمية التابات واحلراجة رت اس اتيجيات 

 

عمليؤات تعزيؤز مسؤاهمات التابؤات     لوإن الناو وغريها من املنظمات الدولية املعنية على استعداد إليؤالء الؤدعة    -9

حتقيق أهدا  التنميؤة املسؤتدامة مؤن خؤال  إتاحؤة البيانؤات واملعلومؤات، وتؤوفري الؤدعة النؤين والنهؤو  بأفضؤل              رت

 املمارسات واحلوار.

 

رسالة بشأن تغري املناخ إىل الدورة احلاديةة والعشةريمل ملةؤمتر األفةراف ف اتفاقيةة األمةد املت ةدة         )ج(

 أن تغري املناخاإلفارية بش

 

تشدد الرسالة املتعلقة بتتري املناخ على أن السياسات والتؤدابري املتخؤذة لالسؤتجابة لؤتتري املنؤاخ تتؤيح فرصؤًا         -10

للتابات، مثل توفري مصادر جديدة وإضافية للتمويل وزيادة الدعة السياسي حلوكمة التابات وإشراك أصحا  املصلحة؛ 

حد كبري رت التخني  من وطأة تتري املناخ من خال  خنض االنبعاثات النامجة عن إزالة  وعلى أن التابات قد تساهة إىل

 التابات وتدهورها. 
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 لتهديدات الناشئة عن تتؤري املنؤاخ  ا لضرورة معاةةوقد أوصى املمترر العاملي الرابع عشر للتابات، إدراكًا منه  -11

صؤلحة ارخؤرين لؤتتري املنؤاخ، مؤع إيؤالء اهتمؤام خؤاا         ، مبا يلي: تعزيز فهؤة احلكومؤات وأصؤحا  امل   بشكل عاجل

للمجتمعات احمللية والشعو  األصلية الت تعتمد على التابات، ومعاةة تتؤري املنؤاخ رت سؤياق أوسؤع يشؤمل التنميؤة       

 املستدامة وحتقيق أهدا  التنمية املستدامة؛ وتعزيؤز الشؤراكات والتبؤاد  بؤني بلؤدان اةنؤو ؛ ومواصؤلة زيؤادة تؤوافر         

املعلومات وجودتها من أجل بلوغ األهدا  املتعددة املتعّلقة بالتكّي  مع تتري املناخ والتخني  من آثاره؛ وتشجيع تقيية 

التقدم احملرز رت التكّي  مع تتري املناخ والتخني  من آثاره، واإلبالغ عنه، مبا رت ذلؤك تعبئؤة املؤوارد املاليؤة املتنوعؤة      

 .ب ريقة أكثر تنسيقًا وفعالية

 

 الرسائل ممل األحداث اخلاصة مبناسبة يوم أفريقيا أبرز )د(

 

الرسائل الصادرة عن اليوم اخلاا بأفريقيا، املنعقد حتت عنوان "معاةة تتؤري املنؤاخ مؤن خؤال       أبرزذّكرت  -12

"أفريقيؤا   "2063اإلدارة املستدامة للتابات"، املشاركني رت املمترر أن املسؤرية حنؤو حتقيؤق "برنؤامج العمؤل حتؤى عؤام        

نصبو إليها" قد بدأت، ودعت األفارقة إىل ترمجة مبادئه إىل برامج ملموسة وقابلة للتننيذ رت ق اعي إدارة التابؤات   الت

 .واملوارد ال بيعية

 

وشددت األحداث املنّظمة رت مناسبة يوم أفريقيا على دور التابات واألشجار خارج التابؤات واإلدارة املسؤتدامة    -13

رت جما  احلد من التعر  للتتري املناخ، وعلى النرا الؤت تتيحهؤا لتحقيؤق األمؤن التؤذائي والتنميؤة االقتصؤادية         فا

واستحداث الوئائ  للشعب األفريقي مبؤا رت ذلؤك الشؤبا  والنسؤاء. وباإلضؤافة إىل ذلؤك، أ شؤري إىل أن معاةؤة إزالؤة          

نولوجيؤات وُنهؤج الستصؤال  التابؤات وإعؤادة تأهيلؤها وت ؤوير        التابات، وتدهور التابات واألراضي، يت لب اعتماد تك

 التكنولوجيات. ودعا احلدث إىل:   هذه
 

  ،اعتماد ُنهج متكاملة ومتعددة الق اعات إلدارة موارد التابات بصورة مستدامة 

  رت ق اع التابات وتعزيزهااالرتقاء باالبتكارات التكنولوجية، 

 ا  اإلدارة املستدامة للتابات.املزيد من االستثمار والتمويل رت جم 

 

 متابعة املؤمتر العاملي للغابات -ثالثًا

 

2015 لعام رت العامل املوارد احلرجيةتقيية يصاد  املمترر العاملي الرابع عشر للتابات إطالق التقرير عن  -14
3. 

 

 السؤمات الرئيسؤية  وتشّكل املمتررات العاملية للتابات منتديات لتباد  ارراء واخل/ات وإقامة حوار نشط بشأن  -15

، ممؤؤا يؤمتدي إىل تقؤؤدية توصؤؤيات ميكؤؤن ت بيقهؤا علؤؤى مجيؤؤع املسؤتويات، مؤؤن املسؤؤتوى احمللؤؤي    لتابؤات واحلراجؤؤة ل

                                        
 .http://www.fao.org/forest-resources-assessment/arأ  3
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تعكس الوثائق اخلتامية جمموعة متنّوعة من وجهات النظر  العاملي، حسب االقتضاء. ونظرًا إىل طبيعة املمترر الننية، إىل

 الت أبداها املشاركون رت املمترر العاملي الرابع عشر للتابات.

 

، مؤع إيؤالء   احلراجؤة غري أن نتائج املمترر هذه قد تشّكل إسهامًا منيدًا لتوجيه عمل الناو املسؤتقبلي رت جمؤا     -16

وسؤبل كسؤب العؤي.، ودمؤج التابؤات بصؤورة أفضؤل مؤع اسؤتخدامات أخؤرى            األولوية للعمل اخلاا باألمن التذائي

 .لتراضي؛ وضمان أن تواصل التابات تقدية طائنة من املنتجات واخلدمات، مبا رت ذلك التخني  من آثار تتري املناخ

 

للمجلس الذي رّحب  على الدورة الثالثة واخلمسني بعد املائةللتابات الرابع عشر املمترر العاملي وُعرضت نتائج  -17

 بالوثائق اخلتامية وقام مبا يلي:
 

باعتبارهؤا حجؤر األسؤا  رت سؤبيل حتقيؤق       2050رّحب بالرؤية اخلاصة بالتابات واحلراجة رت سنة " )أ(

  وما بعدها؛ 2050وبناء مستقبل مستدام حتى سنة  2030خ ة التنمية املستدامة لعام 

الؤذي أعدتؤه    2015 لعؤام  رت العؤامل  املؤوارد احلرجيؤة  تقيية وأشار إىل النتائج الرئيسية الت صدرت عن   ()

  املوارد احلرجية رت العامل وإدارتها املستدامة؛ الةاملنظمة، رت ما يتعلق م

ابؤات رت سؤبيل   وأوصى بأن توفر الناو دعمًا نش ًا لزيؤادة املسؤاهمات الؤت يقؤدمها عملؤها رت جمؤا  الت       ج()

حتقيق األهدا  االس اتيجية للمنظمة، مبا رت ذلك مواءمتها مع أهؤدا  التنميؤة املسؤتدامة مؤن خؤال       

 "طرق من بينها الدعة التقين وتشجيع أفضل املمارسات واحلوار.

 

عؤرو    لتقؤدية العمليؤة الرييؤة    ولقؤد أ طلقؤت  . 2021ومن املتوّقع عقد املمترر العاملي التالي للتابات رت عؤام   -18

 اخلؤامس عشؤر  املمترر العؤاملي  ستضافة ال. ويتعّين على احلكومات املهتّمة تقدية العرو  الريية استضافة املمترر التالي

ومن املتوّقع أن يتخذ جملس املنظمة قرارًا بشأن البلد املضي  . 2016إىل املدير العام ملو  األّو  من مايوأأّيار للتابات 

 .2016ديسم/أكانون األّو   9إىل  5سة واخلمسني بعد املائة رت الن ة من دورته اخلام خال 

 

عشر للتابات وبرناجمه الواسع والشؤامل للعديؤد مؤن الؤدورات      الرابعوترد معلومات إضافية عن املمترر العاملي  -19

 التؤؤؤؤاليني: ن النتؤؤؤؤائج املنّصؤؤؤؤلة علؤؤؤؤى املؤؤؤؤوقعني واألحؤؤؤؤداث والتت يؤؤؤؤة اإلعالميؤؤؤؤة، إىل جانؤؤؤؤب املزيؤؤؤؤد مؤؤؤؤ 

www.fao.org/forestry/wfc وwww.wfc2015.org.za. 
 


