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 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع 
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A 

 

 اجمللس
 

 واخلمسون بعد املائة الثالثةالدورة 

 2015 ديسمرب/كانون األول 4 –تشرين الثاني /نوفمرب 30روما، 

 نتائج املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات

 (2015سبتمرب/أيلول  11-7، جنوب أفريقيا، ربان يد)

 

 موجز
 

ربان، جنوب أفريقيا، ييف د 2015سبتمرب/أيلول  11-7انعقد املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات خالل الفرتة 
 من املشاركني وأصحاب املصلحة من خمتلف أحناء العامل. وتشمل نتائج املؤمتر ما يلي: 4000قرابة وضور حب

 للغابات واحلراجة؛ 2050رؤية  -ربان ي( إعالن د1)
( رسالة من املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات إىل قمة اجلمعية العامة لألمم املتحدة العتماد خطة التنمية 2)

 ؛ 2030املستدامة لعام 
( رسالة من املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات بشأن تغري املناخ إىل مؤمتر األطراف احلادي والعشرين التفاقية 3)

 شأن تغري املناخ.األمم املتحدة اإلطارية ب
 

الصادر عن املنظمة، الذي أطلق خالل انعقاد املؤمتر،  2015التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام قدم وقد 
أحدث تقرير عاملي لألمم املتحدة عن حالة املوارد احلرجية يف العامل وإدارتها املستدامة. ومع أن الغطاء احلرجي يف 

فإن معدل حتويل أراضي الغابات إىل األغراض الزراعية وغريها من االستخدامات،  استمرارالعامل ال يزال يرتاجع مع 
 يف املائة. 50صايف إزالة الغابات يف العامل قد تباطأ على مدى اخلمس والعشرين سنة املاضية بنسبة أكثر من 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
 

 إن اجمللس مدعو إىل: 
 الرتحيب بالوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات؛  أ()
خاصة مبواصلة نشر نتائج املؤمتر والتنفيذ الفعال للتوصيات تقديم أي توجيهات ، حسب االقتوضاء، العمل ب()

 الواردة يف الوثائق اخلتامية.

 :موضمون هذه الوثيقة إىل بشأنميكن توجيه أية استفسارات 

 Tiina Vähänen السّيد

 مدير شعبة تقييم الغابات وإدارتها وصونهانائب 

 +39 065705 5652 اهلاتف:
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 11-7الذي انعقد خالل الفرتة ملؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات بلدا يف ا 142مندوب من  4000 ةباقرشارك  -1

 يف ديربان، جنوب أفريقيا. 2015 /أيلولتمربسب

 

 :1، متاحة على املوقع اإللكرتوني للمؤمترختاميةثالث وثائق عن  املؤمتروأسفر  -2

 للغابات واحلراجة؛ 2050رؤية  -ربان ي( إعالن د1)

( رسالة من املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات إىل قمة اجلمعية العامة لألمم املتحدة العتماد خطة التنمية 2)

 ؛ 2030املستدامة لعام 

( رسالة من املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات بشأن تغري املناخ إىل مؤمتر األطراف احلادي والعشرين 3)

 األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.التفاقية 

 

والزراعة واملالية والطاقة واملياه وغريها من راجة احلجماالت شراكات جديدة يف إىل إقامة يدعو إعالن ديربان و -3

، مع مشاركة اأساسي ااملساواة بني اجلنسني أمروتعترب الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية. إشراك القطاعات، و

، الغاباتيف جمال  واالتصاالت وبناء القدرات والبحث ثقيفإىل تعزيز االستثمار يف التكذلك دعو ويكاملة. أة مشاركة املر

 للشباب.ال سيما وخلق فرص العمل، 

 

 لتنمية املستدامةايف املساهمة يف حتقيق خطة معلمة بارزة ديدة للغابات واحلراجة اجلرؤية تشكل الوباختصار،  -4

 ما يلي:على رؤية الوما بعده. وتؤكد  2050مستدام حتى عام  ومستقبل، 2030لعام 

 

زيد من قدرة اجملتمعات تسوإنها العيش. كسب ألمن الغذائي وحتسني سبل تحقيق االغابات أساسية لإن  أ( )

توليد الدخل و ؛والطاقة اخلشبية واملأوى والعلف واألليافاألغذية من خالل توفري على الصمود احمللية 

إيواء التنوع البيولوجي؛ ودعم الزراعة و ؛رازدهبااللمجتمعات احمللية واجملتمعات لوفرص العمل للسماح 

 الرتبة واملناخ وتنظيم تدفق املياه. تثبيتاملستدامة ورفاه اإلنسان عن طريق 

: من أجلحتسني السياسات واملمارسات يف للموضي قدما  سبيالنهج املتكاملة الستخدام األراضي لاتتيح ب( )

موعة اجملاالستفادة من و ؛النزاعات حول استخدام األراضيو ؛إزالة الغاباتالعوامل الكامنة وراء معاجلة 

من دمج الغابات مع الزراعة؛ واحلفاظ على املتأتية االقتصادية واالجتماعية والبيئية نافع كاملة من املال

 .ناظر الطبيعية سيا  املتعددة يفاملاخلدمات احلرجية 

                                        
1 http://www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/outcome 
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وستؤدي الغابات اليت تتم . وطأتهاوالتخفيف من  تغري املناخمع آثار لتكيف ل اضروري الغابات حالمتثل ج( )

دور الغابات عظيم وتعلى الصمود النظم اإليكولوجية واجملتمعات قدرة  ةدازيإىل على حنو مستدام  إدارتها

 .كذلك يف الوقت ذاته  خدمات بيئية أخرىريتوفه مع وختزينالكربون واألشجار يف امتصاص 

 

نصوص عليها ممستدام بشكل إدارة الغابات على أن ضرورة أهداف التنمية املستدامة بشأن الرسالة وتشدد  -5

 إىل هيئتها األصلية. تهاعادإوماية النظم اإليكولوجية ذات الصلة باملياه املتعلقة حب 6يف الغاية و 5اهلدف بوضوح يف 

ة أهداف من أهداف التنمية املستدامة دور يف حتقيق عدب، هاوظائف، نظرا إىل تعدد توضطلع الغاباتذلك، باإلضافة إىل و

القوضاء على الفقر، وحتقيق األمن الغذائي، وتعزيز الزراعة املستدامة، وضمان احلصول ب، مبا فيها تلك املتعلقة األخرى

ينبغي تعميم ، اجحانتنفيذا  أهداف التنمية املستدامةلتنفيذ وتغري املناخ. على الطاقة املستدامة للجميع، ومكافحة 

 الدولي والوطين.ستويني الغابات واحلراجة يف اسرتاتيجيات التنمية املستدامة على امل

 

البيانات من خالل إتاحة أهداف التنمية املستدامة حتقيق الغابات يف ات املنظمة بنشاط تعزيز مساهموستدعم  -6

 أفوضل املمارسات واحلوار.النهوض بوفين واملعلومات، وتوفري الدعم ال

 

فرصا تتيح تغري املناخ واجهة ملتدابري املتخذة أن السياسات والعلى تغري املناخ املتعلقة بالرسالة شدد تو -7

ك أصحاب املصلحة؛ الغابات وإشراوكمة لتمويل وزيادة الدعم السياسي حللمصادر جديدة وإضافية توفري للغابات، مثل 

آثار تغري املناخ من خالل خفض االنبعاثات وطأة ساهم إىل حد كبري يف التخفيف من تأن الغابات ميكن أن على و

 . النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها

 

تغري اليت يشكلها لتهديدات لمنه بالطابع العاجل إدراكا  ،املؤمتر العاملي الرابع عشر للغاباتقد أوصى و -8

احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين، مع إيالء اهتمام خاص للمجتمعات لدى زيادة فهم تغري املناخ : مبا يلي ،املناخ

لتنمية املستدامة األوسع لسيا  إطار التغري املناخ يف ومعاجلة احمللية والشعوب األصلية اليت تعتمد على الغابات، 

املعلومات زيادة توافر ومواصلة راكات والتبادل بني بلدان اجلنوب؛ تعزيز الشواملستدامة؛ التنمية وحتقيق أهداف 

تشجيع تقييم التقدم و؛ وطأتهاوالتخفيف من تغري املناخ مع آثار ف لتكّيلتعددة املهداف األ بلوغمن أجل  تهاونوعي

 ملوارد املالية املتنوعةا، مبا يف ذلك تعبئة واإلبالغ عنه ،لتكّيف مع آثار تغري املناخ والتخفيف من وطأتهاايف احملرز 

 .بطريقة أكثر تنسيقا وفعالية
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2015م اعلوارد احلرجية لعاملي حلالة املاالتقييم إطال  للغابات الرابع عشر وشهد املؤمتر العاملي  -9
يفيد . و2

لزراعة ألغراض ايل أراضي الغابات وحتومع ارتفاع عدد السكان يف العامل يف الرتاجع الغابات رغم استمرار  هأن لتقييما

معدل صايف إزالة الغابات يف العامل قد تباطأ على مدى اخلمس والعشرين سنة املاضية فإن وغريها من االستخدامات، 

مساحة تعادل وهي  –مليون هكتار من الغابات  129 حوالي فقدان 1990منذ عام مت قد ف يف املائة. 50بنسبة أكثر من 

أصبحت حتظى باحلماية يف الوقت الذي رجية احلناطق امللكن مساحة متزايدة من . وجنوب أفريقيامساحة تقريبا 

وارد املشمل قياس يمن خالل التشريعات وما يكون ذلك . وغالبا إدارة الغاباتحيسن فيه عدد أكرب من البلدان 

اسات. وتغطي دراسة منظمة األغذية السييف وضع وزيادة مشاركة اجملتمعات احمللية يف التخطيط ورجية ورصدها احل

 شاملة بشأن الغابات داخل منظومة األمم املتحدة.الاملصدر الرمسي للمعلومات تعترب و ،بلدا وإقليما 234والزراعة 

 

تعريف الغابات. مصدر إهلام لعملية تفكري بشأن يف ديربان فنية مثمرة مناقشات الذي شهد سبوع وكان األ -10

 وظائفها.خمتلف مبا يف ذلك  ،أفوضلبشكل "الغابة" وصف  يةنظمة عملية لتحديد كيفوضع املستو

 

مناقشة رفيعة املستوى بشأن إلجراء لتبادل اآلراء واخلربات و نتدياتماملؤمترات العاملية للغابات وتشكل  -11

مجيع املستويات، من املستوى توصيات قابلة للتطبيق على وضع ا يؤدي إىل مبلغابات واحلراجة، لاجلوانب الرئيسية 

 احمللي إىل العاملي، حسب االقتوضاء.

 

مهورية جنوب جل همامتنان عناملشاركون يف املؤمتر العاملي للغابات أعرب فقد  ،رد يف إعالن ديربانيكما و -12

. قدمته من دعمعلى ما  نظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدةعلى كرم الوضيافة، ومل ا،حكومة وشعبأفريقيا، 

 استوضافة املؤمتر.تكرمها بمجهورية جنوب أفريقيا لوينبغي بالفعل التوجه بالشكر إىل 

 

املؤمتر استوضافة ض وعرتقديم لرمسية العملية وسيجري إطال  ال. 2021عام قادم يف ؤمتر الزمع عقد املومن امل -13

البلد املتعلق بقرار ال 2016لعام  ة اخلريفورجملس املنظمة يف دعلى أن يؤكد ، 2015نهاية عام حبلول القادم 

 . املوضيف

 

                                        
2 i4793a.pdf-http://www.fao.org/3/a 

 

http://www.fao.org/3/a-i4793a.pdf
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جنبا شامل الوالغين  هوبرناجماملؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات زيد من املعلومات عن امل علىوميكن االطالع   -14

على العنوانني التاليني: والتغطية اإلعالمية والنتائج فعاليات واللسات خمتلف اجلإىل جنب مع 

wwwswrgsgao.wgao.oaf.www  و wwwswww2015sgaoswr. 

http://www.fao.org/forestry/wfc
http://www.fao.org/forestry/wfc
http://www.wfc2015.org.za/

