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عدم التأثير على من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
المناخ. ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية 

 www.fao.org منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي:

A 

 الشرق في والمراعي الغابات هيئة

 األدنى

 نووالعشر الثانيةالدورة 

 2015 ديسمبر/كانون األول 17-13، الجزائر، تلمسان

 المؤتمر العالمي الرابع عشر للغابات

 
 

من  الذي ُعقد للغابات الرابع عشر في المؤتمر العالمي بلدا 142مشارك من  4000 قرابةالتقى  -1
فىىي القىىارة يعقىىد فيهىىا أول مىىرة وهىىي  –ديربىىانج جنىىور أفريقيىىا فىىي  2015 /أيلولسىىبتمبر 11إلىىى  7

فىىي الىىتعلم مىىن بعضىىهم  مىىن المشىىار ين بىىةرغبو جة للجميىىعيلوشىىممىىن الروح فىىي  ىىل  –األفريقيىىة 
 .جديدة آفاقواإلطالع على  جمتنوعةالنظر الات جهو وتبادل البعضج

 
 :1للمؤتمر وقع اإللكترونيمالمتاحة على  جالمؤتمر ثالث وثائق ختامية وأصدر -2
 

 لغابات والحراجة؛المتعلقة با 2050رؤية  -إعالن ديربان أ() 
 لألمم للغابات إلى قمة الجمعية العامة  الرابع عشر رسالة من المؤتمر العالمي ر()

 ؛ 2030 خطة التنمية المستدامة لعاماعتماد ب ةتعلقالمالمتحدة          
الىىدورة تغيىىر المنىىاخ إلىىى  بشىىأن للغابىىات ي الرابىىع عشىىرالعىىالم مىىؤتمرالرسىىالة مىىن  ج()

اإلطاريىة بشىأن تغيىر  المتحىدة اتفاقية األمىمفي  ألطرافا مؤتمرالحادية والعشرين ل 
 .المناخ 

 
 ةماليىىالوالزراعىىة و الغابىىات قطاعىىاتبىىين إقامىىة اىىرا ات جديىىدة إلىىى  دعو إعىىالن ديربىىانويىى -3

صىلية والمجتمعىات المحليىة. ويىدعو الشىعور األ اىراكإياه وغيرهىا مىن القطاعىاتج ووالطاقة والم
عمىلج فرص ال تهيئةو ثالبحوبناء القدرات؛ واالتصاالت؛ و ؛عليماالستثمار في الت ذلك إلى تعزيز 

أمىىر  ا إلىىى أن المسىىاواة بىىين الجنسىىينأيضىى عىىالن. ويشىىير اإلج فىىي مجىىال الغابىىاتللشىىبار وخاصىىة
  الغابات. بشأني صنع القرار ف  املةالمرأة مشار ة من  مشار ةبج أساسي

 
للمسىاهمة فىي تحقيىق  حىدد طريقىةتلغابىات والحراجىة المتعلقىة باجديدة الرؤية الج فإن إيجازوب -4

علىى رؤيىة الومىا بعىده. وتؤ ىد  2050مستقبل مستدام حتى عىام ج و2030 خطة التنمية المستدامة لعام
 ما يلي:

 

                                                      

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

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/outcome
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   قىدرة تزيدأنهىا سىوالعىي..  سىب سىين سىبل الغىذائي وتح الغابات أساسية لتحقيىق األمىنأن 
ج والمىأو  جوالطاقىة الخشىبية األغذيىةجمىن خىالل تىوفير  علىى الصىمود المجتمعات المحليىة

المحليىىىة لمجتمعىىىات ا لتمكىىىينفىىىرص العمىىىل تهيئىىىة الىىىدخل و إدرارو ؛واألليىىىاف جوالعلىىى 
اعىىة لزرلتنىىوع البيولىىوجي؛ ودعىىم اا احتضىىانو ؛االزدهىىاربصىىفة عامىىة مىىن والمجتمعىىات 

 عن طريق تثبيت التربة والمناخ وتنظيم تدفق المياه.البشر المستدامة ورفاه
   تحسىين السياسىات فىي م إلى األما سبيال للمضي تتيح النهج المتكاملة الستخدام األراضيأن

زعىىات انمالمعالجىىة و ؛زالىىة الغابىىاتإل المحر ىىةلعوامىىل ل التصىىدي: مىىن أجىىلوالممارسىىات 
االقتصىادية واالجتماعيىة  للفوائدكاملة المجموعة الالستفادة من او ؛حول استخدام األراضي

متعددة في المن دمج الغابات مع الزراعة؛ والحفا  على الخدمات الحرجية  المتأتية والبيئية
 .ةطبيعيال المنا ر سياق

  الغابىات  تؤديوسى. آثىارهالتخفيى  مىن تغيىر المنىاخ و مىعلتكيى  ل ضروري حلالغابات  أن
علىىى  لىنظم اإليكولوجيىىة والمجتمعىاتا إلىى زيىىادة قىدرةعلىى نحىو مسىىتدام  ارتهىىاتىتم إدالتىي 

خىدمات  مع توفير وتخزينه دور الغابات واألاجار في امتصاص الكربون الصمود وتعظيم
 في الوقت ذاته. بيئية أخر 

 
ستدام م بشكلإدارة الغابات  الحاجة إلىأن  على أهداف التنمية المستدامةبشأن الرسالة  وتؤ د -5
حمايىىىة الىىىنظم ب ةالمتعلقىىىمىىىن الهىىىدف  6فىىىي الغايىىىة و ج15الهىىىدف  بوضىىىوح فىىىي نصىىىوص عليهىىىام

تضىىطلع  ذلىىكج باإلضىىافة إلىىى. ووإعادتهىىا إلىىى هيئتهىىا األصىىلية اإليكولوجيىىة ذات الصىىلة بالميىىاه
عىىدة أهىىداف مىىن أهىىداف التنميىىة المسىىتدامة فىىي تحقيىىق بىىدور ج هىىاو ائف الغابىىاتج نظىىرا إلىىى تعىىدد

القضىىاء علىىى الفقىىرج وتحقيىىق األمىىن الغىىذائيج وتعزيىىز الزراعىىة بة صىىلتلىىك المت منهىىاخىىر ج األ
أهىداف  لتنفيىذو. لى الطاقة المسىتدامةج ومكافحىة تغيىر المنىاخع الجميع المستدامةج وضمان حصول
الغابات والحراجىة فىي اسىتراتيجيات التنميىة المسىتدامة  إدماج تعينيج التنمية المستدامة تنفيذا ناجحا

 .ين الدولي والوطنيمستويال على
 
أهبىة االسىتعداد والمنظمات الدولية األخر  ذات الصلة على  األغذية والزراعة منظمةوتق   -6

البيانىىات  تحقيىىق أهىىداف التنميىىة المسىىتدامة مىىن خىىالل إتاحىىةالغابىىات فىىي  اتلىىدعم تعزيىىز مسىىاهم
 .أفضل الممارسات والحوارتشجيع ني وفج وتوفير الدعم الاتوالمعلوم

 
فرصا  تتيح أن السياسات واالستجابات لتغير المناخ على تغير المناخب المتعلقةالرسالة  وتشدد -7 

الغابىات  حو مىةمويىل وزيىادة الىدعم السياسىي للتلمصادر جديىدة وإضىافية توفير  من قبيلللغاباتج 
آثار وطأة  بير في التخفي  من  بقدرسهم تأن الغابات يمكن أن على وإاراك أصحار المصلحة؛ و

 تغير المناخ من خالل خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.
 
التىي  للتهديىداتللتصىدي  للحاجىة الملحىةمنىه  إدرا ىاأوصى المؤتمر الرابىع عشىر للغابىاتج و -8

ج مىع لتغيىر المنىاخ الحكومات وأصحار المصلحة اآلخىرين : زيادة فهمبما يليتغير المناخج  يشكلها
 التصىىديالتىىي تعتمىىد علىىى الغابىىاتج و والشىىعور األصىىلية إيىىالء اهتمىىام خىىاص للمجتمعىىات المحليىىة

تعزيىز ويىة المسىتدامة؛ لتنمأهىداف ادامة وتحقيق لتنمية المستل إطار السياق األوسعتغير المناخ في ل
 بلىو أجىل  مىن اجودتهىو زيىادة تىوافر المعلومىاتومواصىلة بين بلدان الجنور؛  الشرا ات والتبادل

 علىىى تشىىجيعالو ؛ة هىىذه اآلثىىاروالتخفيىى  مىىن وطىىأ آثىىار تغيىىر المنىىاخ مىىعلتكيىى  لمتعىىددة الهىىداف األ
 واإلبىال  عىن جة آثىارهخفيى  مىن وطىأتغيىر المنىاخ والت المحىرز فىي التكيى  مىع لتقىدملتقييم إجراء 

 عة.المالية المتنو الموارد تعبئة سبل منها زيادة تنسيق وفعاليةب جالتقدم المحرز
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لعىىام  لمىىوارد الحرجيىىةل العىىالمي تقيىىيمالإطىىالق  للغابىىات الرابىىع عشىىر المىىؤتمر العىىالميواىىهد  -9
 .جدول األعمال نفصل من بنودفي إطار بند م التقييم نتائجالهيئة  تعرض علىو. 20152
 
بىين مختلى  أصىحار المصىلحة فىي ديربىىان  ىان األسىبوع الىذي اىهد مناقشىات فنيىة مثمىرة و -10

يجىري مىن خاللهىا  منظمىة عمليىةال رتبوسىتلغابات. لتعري   إلمعان النظر في وضعهام مصدر إل
 .و ائفها مختل في ذلك  بما ج"اتلغابل"فضل أ وص التي يمكن بها وضع  كيفيةالتحديد 

 
 فعالىةوتشكل المؤتمرات العالمية للغابات منتديات لتبىادل اآلراء والخبىرات وإلجىراء مناقشىة  -11

ما يؤدي إلى وضع توصيات قابلة للتطبيق على جميع مالرئيسية للغابات والحراجةج بشأن الجوانب 
فىإن بع الفنىي للمىؤتمرج اونظرا للطمن المستو  المحلي إلى العالميج حسب االقتضاء.  جالمستويات

الرابىع  لمشىار ين فىي المىؤتمر العىالمياالوثائق الختامية تعكس مجموعة متنوعة من وجهات نظر 
 ات.للغاب عشر
 
عمىل منظمىة األغذيىىة لتوجيىه أيضىا مىدخال مفيىدا لمىؤتمر ل الوثىائق الختاميىة ويمكىن أن تكىون -12

األمىن الغىذائي وسىبل العىي.ج  بشىأنالغاباتج وتحديد أولويىات العمىل في المستقبل بشأن  والزراعة
فير توفي الغابات  ضمان استمراراستخدامات األراضي األخر ؛ وفي  بشكل أفضل ودمج الغابات

 مجموعة من المنتجات والخدماتج بما في ذلك التخفي  من آثار تغير المناخ.
 
عمليىىة وسىىيجري إطىىالق ال. 2021فىىي عىىام  زمىىع عقىىد المىىؤتمر العىىالمي القىىادم للغابىىاتومىىن الم -13

يتوقىع أن يتخىذ مجلىس و ج2015نهايىة عىام بحلىول القىادم  استضافة المىؤتمرلتقديم عروض  الرسمية
 9إلىى  5مىن التي تعقىد  الخامسة والخمسين بعد المائة بشأن البلد المضي  في دورته قراراالمنظمة 
 . 2016 / انون األولديسمبر

 
للغابىىات  الرابىىع عشىىر مزيىىد مىىن المعلومىىات عىىن المىىؤتمر العىىالميويمكىىن االطىىالع علىىى  -14

إلعالميىةج حىداثج والتغطيىة اواأل جالىدوراتمىع مختلى   جنبىا إلىى جنىب شىاملالغني وال هوبرنامج
 www.fao.org/forestry/wfc مىىىىىوقعين:علىىىىىى ال مزيىىىىىد مىىىىىن الوثىىىىىائق الختاميىىىىىة التفصىىىىىيلية و ىىىىىذلك

  .www.wfc2015.org.zaو
 

 نقاط مطروحة للنظر فيها
 
 مدعوة إلى: هيئةال -15
 

  فىي الكيفيىة إمعىان النظىر يب بالوثائق الختامية للمؤتمر العالمي الرابع عشر للغابات والترح
 األمىم المتحىدة على توجيه العمل الذي تقوم به المنظمة ولجنة وثائقهتؤثر بها  يمكن أنالتي 

 االقتصادية ألوروبا في المنطقة في المستقبل؛
  وللتنفيىىذ الفعىىال جلمىىؤتمرل الختاميىىةالوثىىائق نشىىر تعزيىىز توجيىىهج حسىىب االقتضىىاءج ل تقىىديم 

األمىم  ولجنىةاألغذيىة والزراعىة للتوصيات الواردة في الوثائق الختامية عن طريىق منظمىة 
 االقتصادية ألوروبا واألطراف المعنية األخر ؛ المتحدة

  لمىىؤتمر ل الوثىىائق الختاميىىةلىىى إ سىىتندأن تتوصىىية الىىدورة الثالثىىة والعشىىرين للجنىىة الغابىىات بىى
   إلى منظمة األغذية والزراعة والبلدان األعضاء. ا في توجيهاتهادمجهتو
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