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 األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي اخلامس عشر للغاابت 
 

 املوجز
 

بعد ذلك مرة كل ستتتن ستتتنوات   دوارته ، مث تواىل انعقاد1926انعقد املؤمتر العاملي األول للغاابت يف روما عام   
والزراعة بدعم املؤمتر العاملي للغاابت ابلتعاون الوثيق مع البلد املضيف،  األغذية، ُعهد إىل منظمة 1954ويف عام  تقريًبا.  

 ما زالن تفعل ذلك حىت اليوم.هي و 
يف مدينة  2022مايو/أاير   6إىل   2يف الفرتة من  العاملي للغاابت  ومن املقرر عقد الدورة اخلامستة عرترة للمؤمتر 

أتجل   ما لبث أن  ، ولكنه2021عقد املؤمتر يف شتتتتتتتتتتتهر مايو/أاير  ستتتتتتتتتتتيول ايمهورية كوراي. وكان من املقرر يف البداية أن يُ 
األوستتتتاع املعنية ابةراجة على مستتتتتوم العا  من أجل استتتتتعرا  بني . وستتتتوع امع املؤمتر 19-بستتتتبئ جائوة كو يد

 ة اليت تواجه القطاع وسبل التصدي هلا.وحتليل التودايت الرئيسي
 . للدورة اخلامسة عررة للمؤمتر العاملي للغاابت وتركل هذه الوثيقة وسيلًة إلبالغ األعضاء حبالة األعمال التوضريية   

 
 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب املؤمتر 

 
  ؤمتر مدعو إىل:ملا إن   
  ااًل  و ع  يكون منربًا شتتتاماًل  أن للغاابتالعاملي  ميكن هبا للمؤمترتقدمي التوجيهات برتتتأن أ ضتتتل الستتتبل اليت  ( أ)

لتغطية التودايت الناشتتتتتتصة املتصتتتتتتلة ابلغاابت وتعزيز الدور اهلام للغاابت يف تنفيذ اطة التنمية املستتتتتتتدامة 
 ؛19-وجهود التعايف يف مرحلة ما بعد جائوة كو يد 2030لعام 

والطلتتتئ من منظمتتتة األغتتتذيتتتة والزراعتتتة أن تر ع تقريرًا عن نواتل املؤمتر العتتتاملي للغتتتاابت، من االل  نتتة   (ب)
 الغاابت، إىل الدورة املقبلة ملؤمتر املنظمة )الدورة الثالثة واألربعني(. 

 
 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل: 

 
 Mette Wilkieالسيدة 

 مديرة شعبة الغاابت 
 Director@fao.org-NFO الربيد اإللكرتوين:  -  06570 39+04735اتف: اهلرقم 
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، 1954ستتتتتتتتنوات بصتتتتتتتتورة عامة. ومنذ عام   6ة كل  مر    مبعد ل 1926املؤمتر العاملي للغاابت منذ عام   دورات عقدتُ  -1
دعم املؤمتر العاملي للغاابت ابلتعاون الوثيق مع البلد املضتيف. ويرتكل هذا املؤمتر أكرب  على   األغذية والزراعة منظمة تعمل

حمفل عاملي معين ابلغاابت للوكومات واألوستتتتتتتتتتاع األكادميية واوتمع املدين والقطاع اخلال كي تتبادل اخلربات وأحد  
ر ع إىل مؤمتر هات الفاعلة وأاتتواب املصتتلوة. ومن املتوقع لنوانه أن تُ خمتلف ا  من قبل املعارع وتضتتع تواتتيات لتنفذ

 وكذلك إىل املنتدايت الدولية اهلامة األارم.  ،من أجل إمكانية إقرارها األغذية والزراعة منظمة
ؤمتر  وأقرت الدورة اخلامستتتة واخلمستتتون بعد املائة ولة منظمة األغذية والزراعة عر   هورية كوراي استتتتضتتتا ة امل -2

يف ستتتتتتتتيول، والذي أرجرت إىل الفرتة  2021مايو/أاير   28إىل   24العاملي اخلامة عرتتتتتتتتر للغاابت املقرر عقده يف الفرتة من 
 .19-بسبئ جائوة كو يد 2022مايو/أاير  6إىل  2من 

نظمة يف إطار اهليصات اإلقليمية للغاابت التابعة مل  2019وكانن املرتتتتتتتتتتاورات مع أعضتتتتتتتتتتاء املنظمة قد بدأت عام  -3
استتتتتتمرت حىت انعقاد الدورة اخلامستتتتتة والعرتتتتترين لل نة الغاابت. وقد حددت هذه ا ا ل القضتتتتتااي  قد األغذية والزراعة، و 

ا املرتتتتورة من خمتلف  موعات  ذات األولوية اليت ميكن أن ترتتتتكل أستتتتات الدورات الفنية يف املؤمتر. وتلتمة األمانة أيضتتتتً
الل نة االسترارية  من  تعاونية يف  ال الغاابت، و الاوموعة االسترارية للرراكة    أاواب املصلوة، وهي مدعومة من ِقَبل

 .كا ةً    موعات أاواب املصلوة واألقاليم عنالتابعة للمؤمتر اليت تتألف من ممثلني 
 للمؤمتروأدت املرتتاورات إىل ااتيار نبناء مستتتقبل أاضتتر واتتوي وقادر على الصتتمود بوجود الغاابتن كعنوان   -4

واستتتتتتقراره.    يعكة الدور املتكامل الذي تؤديه الغاابت يف ضتتتتتمان اتتتتتوة الكوكئ وستتتتتكانه ور اهيته إذ  العاملي للغاابت،
، ، وتعزيز اةلول القتائمتة على الطبيعتة19-كمتا يستتتتتتتتتتتتتتعى إىل االعرتاع مبستتتتتتتتتتتتتتاكتات الغتاابت يف التعتايف من جتائوتة كو يتد

 وأهداع التنمية املستدامة. 2030لتقدم يف تنفيذ اطة ابعتبارها الوسيلة األكثر كفاءة لتوقيق ا
استتتتتتتتتتتتعرا  نواتل املؤمترات العاملية الرئيستتتتتتتتتتتية من  ألجلويهدع املؤمتر إىل أن يكون منربًا لقطاع الغاابت العاملي  -5

ت األطراع يف والنظر يف التواتتيات رجراءات املتابعة املناستتبة. وترتتمل هذه ا ا ل العاملية مؤمترا  ،حيث اتتلتها ابلغاابت
عتتة، ، واملؤمتر العتتاملي ةفا الطبيعتتة التتتابع لالحتتتاد التتدوي ةفا الطبيعتتة واملوارد الطبيالغتتذائيتتةاتفتتاقيتتات ريو، وقمتتة النظم  
 ، مع إيالء اهتمام كبري للغاابت واةراجة.واملؤمتر العاملي ةفا الطبيعة

ع  رعيتة تغطي معظم املستتتتتتتتتتتتتتائتل اةتاليتة اهلتامتة ، ُبين بران ته حول ستتتتتتتتتتتتتتتتة مواضتتتتتتتتتتتتتتياملؤمترومن أجتل حتقيق أهتداع   -6
كما أن املواضتتتتتتتتيع الفرعية ترشتتتتتتتتد استتتتتتتتتعرا  التقدم ا رز يف تنفيذ    اص الغاابت واملنت ات واخلدمات اليت تو رها. ما يف

 توايات املؤمترات السابقة، وال سيما إعالن ديرابن. وترد يف ما يلي املواضيع الفرعية:
 ؛مسار إزالة الغاابت وتدهورهاعكة املسار: عكة  (1)
على (2) واةفتتتتتتا   من  اثره  والت فيف  املنتتتتتتا   تغري  مع  التكيف  أجتتتتتتل  من  الطبيعتتتتتتة  على  القتتتتتتائمتتتتتتة   واةلول 

 التنوع البيولوجي؛
 واملسار األاضر لتوقيق النمو واالستدامة؛ (3)
 واوة الغاابت واإلنسان: إعادة النظر يف الصالت؛ (4)
 لغاابت وإيصاهلا؛وإدارة املعارع واملعلومات اخلااة اب (5)
 بال حدود: تعزيز اإلدارة والتعاون. وغاابت (6)
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املستتتتتوم؛ وجلستتتتات عامة؛ وجلستتتتات  نية مع مناقرتتتتات تتناول املواضتتتتيع   حوارات ر يعة على املؤمتر  نطوي وستتتتي -7
ات  للرركاء تتيح  راة تبادل اخلرب أحدا  فرعية؛ وأحدا  اااة تركز على  االت مواضيعية حمددة؛ وأحدا  جانبية و ال

 العا . حولوأ ضل املمارسات واالبتكارات؛ وجلسات لعر  امللصقات، والرتويل للبوو  اليت نرم 
ا أن  -8 وابإلضتتتتتا ة إىل املرتتتتتاركة الواستتتتتعة النطاة من ِقَبل  موعة واستتتتتعة من أاتتتتتواب املصتتتتتلوة، من املتوقع أيضتتتتتً

ابطات أاتتتتتتواب املصتتتتتتلوة. ويستتتتتتعى املنظمون إىل ، واألوستتتتتتاع العلمية والت ارية ور اةكوماتاتذب املؤمتر اهتمام قادة  
ا على وضتتتتع برانمل لتوعية الرتتتتباب يف ستتتتن ضتتتتمان متثيل قوي للرتتتتباب والنستتتتاء والرتتتتعوب األاتتتتلية. وتعمل كوراي أيضتتتتً 

 املدرسة املتوسطة بقضااي الغاابت، وستتيح هلم  راة اكتساب املعلومات عن الغاابت من االل املؤمتر.
ا يضتتتتم املنت ات والتكنولوجيات واخلدمات املتاحة لقطاع الغاابت ورحالت ميدانية إىل  -9 وستتتتيرتتتتمل املؤمتر معرضتتتتً

لتوااتتتتل وتبادل من أجل ااملواقع ذات األكية يف  هورية كوراي. ويتيح الربانمل حيزًا زمنًيا يكفل تو ري الفراتتتتة للمرتتتتاركني  
 األ كار واخلربات بركل غري رمسي.

أمونة للمرتتاركني يف املؤمتر مبوجئ اللوائح الصتتوية امل ظروع ال  أ ضتتل   ملضتتيف على أا استتتعداد إل حة والبلد ا  -10
على املعتتايري الصتتتتتتتتتتتتتتتويتتة النتتا تتذة، وستتتتتتتتتتتتتتتيتم تكييفتته مع متطلبتتات التبتتاعتد ب   قيتت د املعمول هبتتا.  تتكن مكتتان انعقتتاد املؤمتر يت 

املرتتتاركون من حضتتتور املؤمتر شتتت صتتتًيا يف  ل الظروع ن املؤمتر. ومن املتوقع أن يتمك    يقتضتتتيه االجتماعي، حبستتتئ ما  
حول العا  ور ع القيود املفروضتتتتة على الستتتتفر الدوي. أما   19- املؤاتية النا ة عن عمليات التلقيح ا ماعية ضتتتتد كو يد 

ا رتاضتتتية إذا حالن ا ائوة دون املرتتتاركة شتتت صتتتًيا يف املؤمتر العام املقبل،  ستتتوع تنظر األمانة يف االستتتتعانة بعنااتتتر 
 إل حة املراركة اودية يف املؤمتر.  

أما النتائل الرئيستتتتتتية ملداوالت املؤمتر  ستتتتتتتكون مبثابة نواتل للمؤمتر وستتتتتتتتم اتتتتتتياغتها من االل عملية ترتتتتتتاورية   -11
على املستتتتتوايت العاملية واإلقليمية والوطنية. ويستتتتعى   ،مفتوحة وشتتتتفا ة يرتتتتارص  يها أاتتتتواب املصتتتتلوة يف قطاع الغاابت

 ؤمتر إىل املساكة يف:امل
 

وزايدة املستتاحة اةرجية من االل زايدة االستتتثمار يف   هانديد االلتزام بوضتتع حد إلزالة الغاابت ومنع تدهور  ( أ)
 الغاابت واألنرطة املتصلة ابةراجة؛

مستتتتتتتتتتقبل أاضتتتتتتتتتر    حتقيق واألشتتتتتتتتت ار واملنت ات واخلدمات اةرجية يف غاابتلللدور اةاستتتتتتتتتم  اوتعزيز تقدير   (ب)
 لكوكئ األر ؛ قادر على الصمودواوي و 

واالعرتاع بدور الغاابت واةراجة يف التنمية املستتتدامة، وعلى وجه التوديد يف ا هود الرامية إىل إعادة البناء  ( ج)
 .19-على حنو أ ضل بعد جائوة كو يد

 
من التزام  يع أاتتتتتتتتواب املصتتتتتتتتلوة، ومن الضتتتتتتتتروري أن تقوم  موعات أاتتتتتتتتواب تنبع  أكية نواتل املؤمتر   إن  و  -12

اةكومات، ابلنظر يف هذه النواتل على النوو الواجئ. وتستتتتتتطيع منظمة األغذية والزراعة أن تو ر كاملصتتتتتلوة الرئيستتتتتية،  
برتتتتتتتتتتتتتأن  تت ذ القرار نة الغاابت واولة واملؤمتر، وأن    أجهزهتا الرائستتتتتتتتتتتتتية وال ستتتتتتتتتتتتتيما االلممتازة للقيام بذلك من   ليةً 

 .اإلجراءات املناسبة


