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Manifestări

Al XV-lea Congres Mondial Forestier, Seul, Republica Coreea,
2-6 mai 2022

Sigla al celui de-al XV-lea Congres Mondial Forestier (stânga) și si sesiune de dialog tematic (dreapta)
Logo of the 15th World Forestry Congress (left) and and session of thematic dialogue (right)
(Foto. V.-N. Nicolescu)

Deschisă la Roma, în anul 1926, seria Congreselor Mondiale Forestiere, organizate și desfășurate sub egida FAO (Organizația Națiunilor
Unite pentru Alimentație și Agricultură, cu sediul în același oraș) încă din 1954, a continuat
la Seul, capitala Republicii Coreea, cu cea de-a
XV-a ediție.
Iar locația congresului nu a fost aleasă întâmplător, Coreea de Sud fiind țara unde pădurile
ocupă în prezent 64% din suprafața fondului
funciar național [6,287 milioane ha (din care
2,26 milioane ha plantații), comparativ cu 4
milioane ha în 1961], iar marea lor majoritate
au fost refăcute după ocupația japoneză (19101945; s-au exploatat în acea perioadă circa 500
milioane m3 de lemn) și devastatorul război al
Coreei (1950-1953). Dacă, înainte de ocupația
niponă, volumul mediu la hectar al pădurilor coreene atingea 100 m3, la finele războiului acesta
era de doar 5,6 m3, comparativ cu 47 m3 în 1995,
58 m3 în 2005 și peste 100 m3 în prezent.

După o deschidere fastuoasă, amestec fericit
între tradițional și tehnologie de vârf, lucrările
congresului mondial s-au desfășurat sub tema
„Building a Green, Healthy and Resilient Future with Forests” (Construind un viitor verde,
sănătos și rezilient cu pădurile).
Ele au avut rolul de a defini rolul esențial
jucat de păduri în agenda dezvoltării durabile la nivel global, incluzand Agenda 2030, cu
Obiectivele sale pentru dezvoltare durabilă,
precum și în alte înțelegeri/acorduri internaționale majore gen Obiectivele globale ale pădurilor, Deceniul Națiunilor Unite pentru refacerea ecosistemelor, Acordul de la Paris privind
schimbările climatice și cadrul global pentru
biodiversitate post-2020.
În decursul celor cinci zile de congres, au
fost organizate 30 de sesiuni de dialoguri tematice, incluse sub umbrela a șase sub-teme: (1)
inversarea procesului despăduririi și degradării pădurilor, (2) soluții bazate pe natură pentru
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Spații expoziționale și diverse produse prezentate
Exhibition spaces and various displayed products		

adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice
și conservarea biodiversității, (3) calea „verde”
spre creștere (economică) și durabilitate, (4) pădurile și sănătatea și bunăstarea umană: revizuirea conexiunilor, (5) gestionarea și comunicarea
informațiilor, datelor și cunoștințelor forestiere
și (6) păduri fără frontiere: îmbunătățirea managementului și a comunicării.
Congresul a inclus și câteva evenimente deosebite: Forumul ministerial asupra finanțării
pădurilor, Forumul ministerial asupra lemnului
durabil, Parteneriatul de colaborare privind dialogul forestier, forumuri de câte două zile privind incendiile forestiere, respectiv investițiile
în sectorul privat și, nu în ultimul rând, lansarea
raportului FAO Starea pădurilor globului 2022

Exponate din expoziția Blossom the hope
Exhibits from the Blossom the Hope exhibition
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(Foto. V.-N. Nicolescu)

(State of the World’s Forests 2022).
Congresul a reunit peste 15 mii de participanți (4500 online) din 146 de țări, reprezentând
guverne și agenții publice, organizații internaționale, sectorul privat, instituții academice și
de cercetare, organizații neguvernamentale, organizații ale comunităților și populațiilor indigene. Operând cu „actori” provenind din medii
atât de variate, însă având în comun interesul
pentru binele pădurii și al mediului înconjurător, congresul a încurajat discuțiile incluzive,
construirea de noi parteneriate și facilitarea integrării problemelor forestiere în agendele globale privind dezvoltarea durabilă și redresarea
post-COVID-19.
O locație extrem de interesantă și funcțională

		

(Foto. V.-N. Nicolescu)
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pentru schimbul de idei între participanți a fost
expoziția organizată pe durata intregului congres, cu o mare varietate a exponatelor, provenind din țări și medii diferite.
Acestui loc de întalnire și schimb de idei i s-a
adăugat, în mod fericit, expoziția Blossom the
hope (Înflorește speranța), o excelentă mostră
pentru imaginația deosebită și simțul artistic caracteristice poporului coreean.
La finalul congresului mondial, participanții
au ascultat și aprobat Declarația pădurilor de la
Seul, pentru a transmite planetei noastre nevoia urgentă de acțiune în scopul realizării unui
viitor verde, sănătos și rezistent cu pădurile.
De asemenea, participanților li s-au comunicat
Apelul pentru acțiune al tinerilor, precum și
Apelul ministerial privind lemnul durabil.
Concluzionând, ministrul Byeong-Am Choi,
șeful Serviciului forestier coreean, a accentuat
că principalele mesaje-cheie ale congresului
mondial includ (1) necesitatea de a produce și
consuma lemn în scopul reducerii emisiilor de
carbon, (2) rolul-cheie al sectorului forestier
asupra sănătății umane și (3) necesitatea gospodăririi pădurilor pe baze de date/informații cât
mai exacte.
Un gând de final al autorului acestei cronici:
cea mai importantă concluzie care se degajă
după un astfel de congres mondial este imensa
fractură care există și, cu siguranță, va exista și
în continuare, între țările dezvoltate și cele în
curs de dezvoltare sau sărace ale planetei. Dacă
bogații lumii sunt preocupați de despăduriri, de
schimbări climatice, de biodiversitate, fără un
interes major - cel puțin declarat - pentru lemn
și produsele lemnoase, ce îi animă pe ceilalți

Al XV-lea Congres Mondial Forestier, Seul...

este nevoia de eradicare a sărăciei și „visul”
creșterii economice prin prelucrarea lemnului
în sortimente superioare, cu mare valoare adăugată, ulterior exportate în „nordul” dezvoltat,
și nu ca lemn brut sau doar prelucrat primar.
„Foamea” de investiții străine, pentru creșterea
economică și ridicarea calității vieții cetățenilor
săi, este endemică în acele țări...
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Abstract. The XVth World Forestry Congress,

Seoul, Republic of Korea: 2-6 May 2022
The Fifteenth meeting of the World Forestry Congress
was held in Seoul, Republic of Korea, from 2-6 May
2022, under the theme ”Building a Green, Healthy
and Resilient Future with Forests”. The congress was
attended by 15,000 participants from 146 countries
representing international organizations, government
and public agencies, the private sector, academic and
research institutions, NGO’s, community and Indigenous organizations.
The congress showcased the role of forests in the
global sustainable development agenda during 30
thematic dialogue sessions, organized under six subthemes, including keywords such as deforestation,
forest degradation, climate change, biodiversity conservation, growth, sustainability, human health, forest
information, cooperation.
The main outcomes of the Congress include: the
Seoul Forest Declaration, which outlines the roles and
responsibilities for ensuring a sustainable future for
the world’s forests; a Ministerial Call on Sustainable
Wood; a Youth call for action; action proposals following the six sub-themes of the Congress.
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Transylvania University of Brașov, Sirul Beethoven,
nr. 1, 500123 Brașov, Romania.

75

