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 إعالن دوربان
 

 2050الغابات والحراجة في عام مستقبل الرؤية الخاصة ب
 

 بلداً المؤتمر العالمي الرابع عشر للغابات في مدينة دوربان، جنوب  138مشارك من  4000حضر نحو  
وانطالقاً من  المشاركةبروح من  2015سبتمبر/أيلول  11إلى  7من  -التي يُعقد فيها في القارة األفريقية  وهي المرة األولى –أفريقيا 

 جديدة.  منظوراتالرغبة في التعلم من اآلخرين وتشاطر وجهات النظر المختلفة واكتساب 
 

ام عخطة التنمية المستدامة في  قوالحراجة للمساهمة في تحقي تل المؤتمر إلى الرؤية التالية بالنسبة إلى الغاباوقد توص   
 وما بعد: 2050ومستقبل مستدام لعام  2030

 
 وسوف تزيد الغابات في المستقبل من شالغابات هي أكثر من مجرد أشجار وهي أساسية لألمن الغذائي ولتحسين سبل العي .

قدرة المجتمعات المحلية على الصمود من خالل توفير الغذاء والطاقة الخشبية والمأوى والعلف واأللياف؛ وتوليد الدخل 
 . وهي ستدعمالتنوع البيولوجي واحتضانالمحلية والمجتمعات عامة باالزدهار؛ وفرص العمل بما يسمح للمجتمعات 

 المياه.  اتالزراعة المستدامة ورفاهية اإلنسان من خالل ضمان استقرار التربة والمناخ وتنظيم تدفق

  ق إلى توف ر المقاربات المتكاملة الستخدام األراضي سبيالً للمضي قدماً في تحسين السياسات والممارسات من أجل: التطر 
مسببات إزالة الغابات؛ التصدي للنزاعات بشأن استخدام األراضي؛ االستفادة من مجمل المنافع االجتماعية واالقتصادية 

 بات والزراعة؛ والمحافظة على الخدمات الحرجية المتعددة في سياق المناظر الطبيعية. والبيئية الناجمة عن التكامل بين الغا

  للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته. ومن شأن الغابات التي تُدار على نحو مستدام أن ً تشك ل الغابات حالً أساسيا
على أكمل وجه من دور الغابات واألشجار في  وأن تستفيدعلى الصمود النظم اإليكولوجية والمجتمعات  قدرةتزيد من 

 امتصاص الكربون وتخزينه بموازاة توفير خدمات بيئية أخرى. 
 

وسوف يتطل ب تحقيق هذه الرؤية عقد شراكات جديدة بين قطاعات الغابات والزراعة والمالية والطاقة والمياه والقطاعات  
األخرى ومشاركة السكان األصليين والمجتمعات المحلية. وسيكون النجاح مرهوناً بتوافر مزيد من االستثمارات في التثقيف في مجال 

حوث، بما في ذلك تأثير تغير المناخ على صحة الغابات واألمراض التي تصيبها؛ وخلق فرص عمل، الغابات؛ وبناء القدرات؛ والب
 خاصة بالنسبة إلى الشباب. وتتسم المساواة بين الجنسين بأهمية خاصة مع مشاركة النساء على أكمل وجه. 

 
ر.الشباب لبناء عالم أفضل مصدر إلهام دائم وحافزاً لالبتكاويجب أن يصبح حماس  

1
وينبغي مؤازرة ندائهم للعمل من خالل  

 صحاب المصلحة المتعددين وإشراك الشباب واستقطاب أعداد أكبر إلى القطاع الحرجي.أمشاركة 
 

 على حالة الغابات في العالم.  2015وقد اطلع المؤتمر من خالل إطالق تقييم الموارد الحرجية في العالم في  
 

نظر المشاركين في المؤتمر العالمي الرابع عشر للغابات. وإن  اإلجراءات التي أوصى  ويعكس هذا اإلعالن مختلف وجهات 
متاحااااة علااااى العنااااوان التااااالي:  2050بهااااا المشاااااركون فااااي المااااؤتمر لتطبيااااق الرؤيااااة الخاصااااة بالغابااااات والحراجااااة فااااي ساااانة 

www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Key_messages_presentation.pdf .  وعرضاااااااا
اباات كمثاال علاى مقارباات خالقاة وذات مردودياة تكاليفياة شباب عاطلين عن العمل من أجل مكافحة حرائق الغجنوب أفريقيا لتدريب 

 بمواجهة تحدي عمل الشباب في أفريقيا وخارجها. تُنذرولتحقيق الذات يمكن من خاللها تحقيق هذه الرؤية والتي يمكن أن 
 

ً وعلى الدعم الذ بوقد اثنى المشاركون على استضافة جمهورية جنو  ة األغذية قد مته منظم يأفريقيا، حكومة وشعبا
 والزراعة لألمم المتحدة.

                                                 
 يمكااااااان االطاااااااالع علاااااااى االلتزاماااااااات التاااااااي قطعهاااااااا الشاااااااباب فاااااااي هاااااااذا الماااااااؤتمر علاااااااى العناااااااوان التاااااااالي:  1
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