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 الغاابت جلنة
 والعشرون اخلامسةالدورة 

 2020 تشرين األول/أكتوبر 9 - 5

 تلمؤمتر العاملي اخلامس عشر للغاابل األعمال التحضريية

 ، سيول، مجهورية كور�2021مايو/أ�ر  28 – 24

 بوجود الغاابت وقادر على الصمودبناء مستقبل أخضر وصحي 
 

 موجز
 عام منذ نظمة األغذية والزراعة (املنظمة)ممن  ويتلقى الدعم 1926 عام كل ست سنوات منذيُعقد املؤمتر العاملي للغاابت  

يف سيول،  2021مايو/أ�ر  28إىل  24 مناملمتدة  الفرتة متر العاملي اخلامس عشر للغاابت خالل. وسُيعقد املؤ 1954
اليت  للمؤمتر ةواملواضيع الفرعية الستاحملوري وضوع املا حلالة األعمال التحضريية، و وتعرض هذه الوثيقة حتديثً  مجهورية كور�.
وتعرض  داوالت املؤمترمل. وحتدد الوثيقة أيًضا النتائج املتوقعة الذي يستمر ملدة أسبوع املناقشات خالل احلدث ستحدد إطار

يف األولو�ت  هاوإدماج ،الرئيسية العاملية املتعلقة ابلغاابت والصكوكالعمليات  حنوالنتائج  توجيه هذهترمي إىل  حلوالً 
 املنظمة. يفالعمل وبرامج  االسرتاتيجية

 الغاابتاإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب جلنة 

 :ا يليمب القيام قد ترغب اللجنة بدعوة األعضاء إىل

حكوميني رفيعي املستوى وتوفري مسؤولني العاملي اخلامس عشر للغاابت عن طريق مشاركة وحضور دعم املؤمتر  •
 ؛الرعاية للمواطنني الراغبني يف احلضور

 ؛اخلتاميةاليت قد تشملها مداوالت املؤمتر وواثئقه  بشأن املسائل ذات األمهية الوطنية والعاملية اقرتاحاتتقدمي و  •
 العاملية املتعلقة ابلغاابت. والصكوكنتائج املؤمتر، مبا يف ذلك العمليات اليت تتوجه إليها وحتديد اجلماهري احملتملة  •
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 ،العديدة والعمليات الدولية الصكوكللمؤمتر وطرفًا يف  املضيفوقد ترغب اللجنة بدعوة مجهورية كور�، بوصفها البلد 
 يلي: ما إىل

جائحة  تفرضهايف ضوء احلالة اليت  ،املشاركة فيه تتسىن هلملمهتمني ابملؤمتر كي لني اللوجستيتوفري الدعم والتوجيه  •
 ؛19-كوفيد

 ، حسب االقتضاء.ملختلفةاوالعمليات الدولية  الصكوكتلك على نتائج املؤمتر  وعرض •

 ما يلي:القيام أن تطلب من املنظمة يف وقد ترغب اللجنة 
وخطة التنمية  ،19-الالحقة مع اجلهود العاملية إلعادة البناء يف إطار كوفيدمواءمة مناقشات املؤمتر ونتائجه  •

 ؛2030املستدامة لعام 
، ومن خالهلا والدورة السادسة والعشرين للجنة الغاابتلغاابت اهليئات اإلقليمية لعرض نتائج املؤمتر على و  •

ورصد التقدم يف  هاوبراجم سياسات املنظمةلتخطيط العند ، هبدف مراعاة هذه النتائج جملس املنظمة ومؤمترها على
 ؛هاتنفيذ

 .والعمليات احلكومية الدولية املختلفة الصكوكعرض نتائج املؤمتر على من أجل والتعاون مع مجهورية كور�  •

 مضمون هذه الوثيقة إىل: عناستفسارات أي  ميكن توجيه

 Peter Csokaالسيد 
 للغاابتاألمني العام املساعد للمؤمتر العاملي 
Peter.Csoka@fao.org 

 )COFO-2020@fao.orgيُرجى إرسال نسخة إىل: (
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 معلومات أساسية -أوالً 
الالحقة  اتوُعقدت املؤمتر  يف روما، إيطاليا. األول ُعقد املؤمترحينما  1926 عام ُحيتفل ابملؤمتر العاملي للغاابت منذ -1

 .املضيفوثيق مع البلد التعاون لاملنظمة بدعم املؤمتر اب رى تكليفج، 1954 عام . ومنذابإلمجال كل ست سنوات

تبادل اخلربات من أجل مبثابة منتدى للحكومات واألوساط األكادميية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص هو املؤمتر و  -2
ا يوفر أيضً هو و  خمتلف اجلهات الفاعلة وأصحاب املصلحة.نفذها تاليت ينبغي أن وصياغة التوصيات  ،وأحدث املعارف

االجتاهات ورفع مستوى التوعية يف صفوف صانعي  واحلراجة من أجل متييز فرصة لعرض حملة عامة عن حالة الغاابت
 ، وأصحاب املصلحة اآلخرين.العام ، واجلمهورالقرارات والسياسات

عرض النتائج أن تُ  ويُتوخى وحيضر املشاركون بصفتهم الشخصية. تنفيذية اهأكثر منويضطلع املؤمتر مبهام استشارية  -3
 .األخرى هلامةاالدولية  املنتد�ت، وكذلك على ع إمكانية إقرارهامعلى مؤمتر املنظمة 

ؤمتر العاملي استضافة امليف دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة عرض مجهورية كور� قد أيّد املنظمة جملس  انكو  -4
 يف سيولواملعارض ، يف مركز املؤمترات 2021مايو/أ�ر  28إىل  24 من الفرتة اللخالذي سُيعقد  اخلامس عشر للغاابت

)COEX Convention Center(. 

وُدعيت البلدان حينها  غاابتلل اإلقليمية هليئاتاضمن إطار  2019 عام وبدأت املشاورات مع أعضاء املنظمة يف -5
ذات األولوية  ، بناًء على القضا�ميكنها أن تشكل أساس اجللسات الفنية يف املؤمتر رئيسية أخرىحمورية و  إىل اقرتاح مواضيع

 ا إىل دعم املؤمتر مالًيا، خاصة عن طريق دعم املشاركني من البلدان النامية.وُدعيت أيضً يف املناطق؛ 

، 2020 عام يف، واملنظمة دائرة الغاابت الكوريةبدأ التعاون الرمسي بشأن املؤمتر بني مجهورية كور�، اليت متثلها قد و  -6
 أمانة للشروع بشكل مشرتك يف األعمال التحضريية. فريقياهليئتان عندما أنشأت 

 تنظيم املؤمتر وبر�جمه -اثنًيا

الغاابت  ةويرتأسها وزير دائر  املضيفشرف على األعمال التحضريية للمؤمتر اللجنة التنظيمية اليت أسسها البلد تُ  -7
الفيدرايل وعلى مستوى املقاطعات، والشركات على املستوى ، وذلك مبشاركة واسعة النطاق من املنظمات احلكومية، الكورية

 ومنظمة األغذية والزراعة. اخلاصة واجلامعات ومالكي الغاابت والرابطات الصناعية واملنظمات غري احلكومية األخرى
اللجنة  تساندو  .ةاإلداريالرقابة متارس و ضطلع ابلقيادة االسرتاتيجية تو  للمؤمتر الرائسيوتشكل اللجنة التنظيمية اجلهاز 

دائرة عن ممثلني كلتامها   مّ ض، وتالفينالرتويج للحدث ، وجلنة الفين التنظيمية جلنتان فرعيتان مها، جلنة جدول األعمال
 الغاابت الكورية واملنظمات الكورية الشريكة.

ستشارية ني من أجل دعم وضع الرب�مج الفين للمؤمتر. وقد أُنشئت جلنة امتخصص هازينجوقد أنشأت املنظمة  -8
، مبا ن اختصاصات متنوعةما ا من املهنيني املعرتف هبم دوليً عضوً  24لتقدمي املشورة إىل املنظمة، وتتكون هذه اللجنة من 

 يف ذلك املنظمات احلكومية وغري احلكومية واجملتمع املدين ومؤسسات البحوث واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص.
تشارية األعمال التحضريية للمؤمتر عن طريق تقدمي التوجيهات بشأن حمتوى الرب�مج الفين وهيكليته، وستدعم اللجنة االس

تشجع املشاركة  أيًضا أن هبارتض فويُ  .بناء على دعوة اخلاصة املقدمة اثئقومؤلفي الو الرئيسيني  وعن طريق اقرتاح املتكلمني
دعت املنظمة الشراكة التعاونية يف جمال كأداة جديدة، احلدث. وعالوة على ذلك،   هلذا رتويجالتدعم أن واسعة النطاق و ال
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 التآزروبغية تعظيم أوجه  مجيع أعضاء الشراكة التعاونية يف جمال الغاابت. عنممثلني  ضمّ يالغاابت إىل إنشاء فريق استشاري 
 الفريق يف اللجنة االستشارية. بتمثيلرئيس هذا الفريق ع يضطل، ين اجلهازينذبني ه

، الدور األساسي بوجود الغاابت وقادر على الصمودمستقبل أخضر وصحي بناء ويظهر املوضوع احملوري للمؤمتر،  -9
 مناسب ألوانه للمؤمتر فإن املوضوع احملوري وابلتايل، .صحة ورفاه واستقرار الكوكب وسكانهتؤديه الغاابت يف ضمان  ذيال

، ال سيما يف سياق هالومستقب إطار املناقشات يف اجملتمع العاملي للغاابت من أجل النظر يف حالة احلراجة العاملية وسيحدد
 ، مع السعي يف الوقت ذاته إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.19-التعايف من جائحة كوفيد

املسائل الراهنة اليت ختص الغاابت واملنتجات واخلدمات اليت توفرها.  املؤمتر ستة مواضيع فرعية تعاجل أهم وسيتناول -10
والتقدم احملرز حنو ، املواضيع الفرعية استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات املؤمترات السابقة، خاصة إعالن ديرابن وترشد

 :ما يلي هياملواضيع الفرعية و حتقيق مستقبل مستدام وقادر على الصمود. 

 املسار: عكس مسار إزالة الغاابت وتدهورهاعكس  )1(
 قائمة على الطبيعة من أجل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره واحلفاظ على التنوع البيولوجي حلولو  )2(
 األخضر لتحقيق النمو واالستدامة املسارو  )3(
 صحة الغاابت واإلنسان: إعادة النظر يف الصالتو  )4(
 املعارف واملعلومات اخلاصة ابلغاابت وإيصاهلا إدارةو  )5(
 بال حدود: تعزيز اإلدارة والتعاون غاابتو  )6(

األكادميية والعلمية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين  املؤسساتدعى املتحدثون البارزون عاملًيا، الذين ميثلون وسيُ  -11
، وذلك هبدف تعزيز مناقشات الغاابتواجملتمعات الريفية واملؤسسات العامة املتصلة بقطاع  ةاألصلي الشعوبوجمتمعات 

واملواضيع احملوري مباشر ابملوضوع ل تصلة بشكمة وتفاعلية وابتكارية من الناحية التقنية بشأن مواضيع كيشاملة ودينامي
رفيعة املستوى. اليف اجللسات العامة واألحداث اخلاصة  الفرعية. وسيتناول املتحدثون البارزون املدعوون اجلوانب املفاهيمية

 فنيةاملختارة ومناقشتها يف جلسات الطوعية تاح للخرباء من مجيع أحناء العامل ويف كل القطاعات فرصة تقدمي الواثئق تُ وس
 .الفيديو شرطةأو خمّصص لعرض امللصقات كبري متزامنة. وسيكون هناك أيًضا حّيز  

تتناول  فنيةاملؤمتر العاملي اخلامس عشر للغاابت أسبوًعا من اجللسات العامة، وجلسات وسيشمل بر�مج أنشطة  -12
 وأحدااثً جانبية  وأحدااثً جانبية تركز على جماالت مواضيعية حمددة،  املواضيع الفرعية، وأحدااثً بشأن مناقشات مواضيعية 

البحوث  خالهلا عرضعرض امللصقات تُ لتبادل اخلربات وأفضل املمارسات واالبتكارات، وجلسات لفرصة التتيح لشركاء مع ا
 اليت جرت يف مجيع أحناء العامل.

يدانية املرحالت اللمنتجات والتكنولوجيات واخلدمات املتاحة لقطاع الغاابت، و لمعرض كبري أيًضا هناك  وسيكون -13
رصة التواصل إىل مواقع ذات أمهية يف مجهورية كور�. وجرى ختصيص الوقت يف الرب�مج لضمان حصول املشاركني على ف

 وتبادل األفكار والتجارب بصورة غري رمسية.
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 النتائج املتوقعة-اثلثًا

 والقرارات سيسعى املؤمتر العاملي اخلامس عشر للغاابت إىل ضمان أن تشكل الغاابت جزًءا ال يتجزأ من املناقشات -14
 ذلك ما يلي:سيتطلب و كوكب وسكانه. أمهيتها ابلنسبة إىل صحة ورفاه واستقرار الإىل نظرًا  ،التنمية املستدامة بشأن

 اتجتديد االلتزام بوقف إزالة الغاابت ومنع تدهور الغاابت وز�دة مساحة الغاابت عن طريق ز�دة االستثمار  •
 يف الغاابت واألنشطة املتعلقة ابلغاابت؛

مستقبل ومنتجات الغاابت وخدماهتا من أجل واألشجار تقدير الدور احلاسم اليت تضطلع به الغاابت  وتعزيز •
 ؛لكوكبنا وصحي وقادر على الصمود أخضر

اجلهود املبذولة من أجل إعادة البناء على حنو يف اإلقرار بدور الغاابت واحلراجة يف التنمية املستدامة وخاصة و  •
 .19-أفضل بعد كوفيد

 تشركؤمتر اليت ستصاغ من خالل عملية تشاورية حت هذه اجلوانب الرئيسية لتشكل جزًءا من نتائج املواقرتُ  -15
، للمنظمة التابعةاإلقليمية للغاابت  يئاتأصحاب املصلحة يف قطاع الغاابت على املستو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية، واهل

 للغاابت.لمؤمتر العاملي اخلامس عشر لنظمة، واللجنة االستشارية امليف البلد املضيف، وموظفي واملسؤولني 

إمساع أصواهتم عن طريق وذلك ، ؤيةر وسيتمكن مجيع املشاركني يف املؤمتر من املشاركة يف عملية إعداد وثيقة  -16
علن عنها خالل املؤمتر. اجللسات العامة وجلسات املواضيع الفرعية واألحداث اجلانبية، وعن طريق وسائل أخرى سيُ  يف

اليت من و  ،عرض على األجهزة الرائسية يف املنظمةاليت ستُ  اخلتاميةوثيقة العداد وسُتستخدم مدخالت املشاركني يف املؤمتر إل
واالجتماع السادس والعشرين  ،االجتماع اخلامس عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي علىاحملتمل أن تُعرض 

 .ابلغاابت نتدى األمم املتحدة املعيناملقبلة ملوالدورة  ؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخمل

 اجلهاتتنفيذ التوصيات ب عىنله دوائر رمسية أو وفود قطرية. ويُ  تومبا أن املؤمتر ليس اجتماًعا حكومًيا دولًيا، فليس -17
ي الغاابت، أي أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك احلكومات، واملنظمات الدولية، واألجهزة العلمية، ومالك - اوجه إليهتُ اليت 

التزام أصحاب مدى كل حبسب ظروفه اخلاصة. وتنبع أمهية نتائج املؤمتر من   –غري ذلك و واجملتمعات احمللية، والشباب، 
مثل احلكومات على النحو الواجب يف هذه  املصلحة، ومن الضروري أن تنظر اجملموعات الرئيسية من أصحاب املصلحة

 املذكورة أعاله وخارجها. يف ذلك يف اهليئات والعمليات النتائج مبا

، متاشًيا بصددها السادسة والعشرين وتقدمي توصيات هتاتاح للجنة فرصة ممتازة الستعراض نتائج املؤمتر يف دور وستُ  -18
توسطة األجل امليف خطة املنظمة  النتائج تعدد السنوات، إىل الدول األعضاء واجمللس واملؤمتر إلدراجاملمع بر�مج عملها 

 وامليزانية.بر�مج العمل  ويف


