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 الغابات للجنة والعشرين الثالثة الدورة تقرير
 (2016 تموز/يوليو 22 – 18 روما،)

 
 موجز
 

 إّن اللجنة: 
بأّن اإلدارة املسمممتدامة لكل  أقرّ ومبا تضمممّمنن من رسمممائل و  2016بالتقرير عن حالة الغابات يف العامل  رّحبت )أ(

من الغابات والزراعة وتضمينها يف خطط استخدام األراضي يساهم بصورة فعالة يف حتقيق أهداف التنمية 
 املستدامة ويكفل األمن الغذائي ويساعد يف التصدي لتغري املناخ؛

بلورة املبادئ اخلمسممممممة املمابطة من أةل رحية موّحدة للزراعة واوراةة ومصممممممايد األ ا  املسممممممتدامة  دتأيّ  )ب(
ضمماً يف كل مبناقشممة هذه املواضمميع أي رّحبتواليت توفر إطاراً للحوار بشممأن السممياسممات اخلاسممة باالسممتدامة و 
 وتكاماًل؛ من جلنة الزراعة وجلنة مصايد األ ا  للمويج ملقاربة أكثر اتساقاً 

أشمممممارت مع التقدير إىل التقرير عن امل شمممممرات املتصممممملة بالغابات والرسمممممد ورفع التقارير املرحلية عن حتقيق  )ج(
على التحديات املتصممممملة برسمممممد التقدم اارد يف  ا  اإلدارة سمممممّلطت الضمممممو  أهداف التنمية املسمممممتدامة و 

 املستدامة للغابات؛
عزيز المكيز على اواةة إىل تسلطت الضو  املنظمة اخلاسة بتغري املناخ و  أخذت علماً مبسودة اسماتيجية )د(

 على الغابات وأعطت اقماحات مفصلة لتحسني مسودة الوثيقة اليت ستعمل األمانة على أساسها؛
 وأعطت توةيهاهتا للبلدان وللمنظمة من أةل حتسممممممممممممممني التمويل اخلاصحبثت يف فرص التمويل للغابات  )هم(

 املستدامة للغابات وللتصدي لتغري املناخ؛ باإلدارة
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اطلعت بالكامل على التوسممممممممممممميات والقرارات الصمممممممممممممادرة عن أةهزة املنظمة اليت هتّم اللجنة وأخذهتا بعني  )و(
 االعتبار لدى مناقشة البنود ذات الصلة من ةدو  األعما ؛

 أقّرت اخلطوط التوةيهية الطوعية بشأن الرسد الوطين للغابات؛ )د(
اتفقت على إنشمممممما   موعة عمل معنية بالغابات والنظم الزراعية املختلطة بالغابات واملراعي يف األراضممممممي  )ح(

 اجلافة؛
استعرضت متابعة امل متر الدويل الثاين املعين بالغابات وسلطت الضو  على املسامهة الرئيسية اليت باستطاعة  )ط(

 التغذية؛الغابات أن تقدمها لضمان األمن الغذائي وحتسني 
يات الدورة الثانية والعشممممممممممممممرين للجنة الغابات )يونيو حزيران  )ي( رّحبت مبا ُأحرد من تقدم يف تنفيذ توسمممممممممممممم

 (؛2014
تلقت تقارير مرحلية من األةهزة الدسممممممممتورية املعنية بالغابات وأعطت توةيهاهتا اا لعملها يف املسممممممممتقبل.  ) (

ّرت ات اايئات اإلقليمية للغابات يف جلنة الغابات وأقورّحبت اللجنة بالعمل املنجز حىت اآلن ومبسممممممممممممممامه
بالدور القّيم الذي ت دين تلك اايئات يف املسمممممممممماعدة على حتديد األولويات لانامج عمل املنظمة يف  ا  

 الغابات؛
هت سمممممممممممتضمممممممممممافتها امل متر العاملي الرابع عشمممممممممممر للغابات وتوةالجلنوب أفريقيا  أعربت عن تقديرها العميق ) (

ائج الرئيسممممممية بوثيقة النت رّحبتلشممممممكر إىل منظمة األغذية والزراعة على مسممممممامهتها يف إراح هذا امل متر و با
 ؛2050عام لاليت انبثقت عنن أال وهي إعالن دوربان: الرحية اخلاسة بالغابات واوراةة 

مسممممممامهة املنظمة يف المتييل الدويل اخلاص بالغابات بصممممممفتها رئيسمممممماً وعضممممممواً يف  على أمهية أّكدت  دداً  )م(
 الشراكة التعاونية من أةل الغابات، وأيضاً من خال  دعمها ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات؛

 متر العاملي على العروض اليت قّدمتها كل من إيطاليا وبريو ومجهورية كوريا السمممممتضمممممافة امل أثنت مع التقدير )ن(
 وحبثت يف العروض املقدمة من هذه الدو  األعضا  الثالث؛ 2021اخلامس عشر للغابات يف عام 

-2014مبا حققتن املنظمة من إرادات من خال  عملها يف  ا  الغابات طوا  فمة السممممممممممممممنتني  رّحبت )س(
 واطلعت على التطورات واالجتاهات ااددة يف قطاع الغابات؛ 2015

على ضممرورة أن يسممتجييل عمل املنظمة للتطورات العاملية الرئيسممية وعلى ضممرورة أن يعكس أمهية  ددتشمم )ع(
الغابات يف ةدو  األعما  الدويل وأعطت توةيهاهتا بالنسمممممممممبة إىل األولويات الرئيسمممممممممية لعمل املنظمة يف 

خلطة تيجي وإعداد ا ا  الغابات واليت يتعني أيضمممممممممممممماً أخذها يف االعتبار لدى مراةعة اإلطار االسممممممممممممممما
 ؛2021-2018 املتوسطة األةل للفمة

بة إىل تنفيذ برنامج عمل اللجنة املتعدد السممممممممممممممنوات للفمة  رّحبت )ف(  2017-2014بالتقدم اارد بالنسمممممممممممممم
 ؛2019-2016برنامج العمل املتعدد السنوات للفمة  اعتمدتو 
 معايل السيد أكرم شهّييل من لبنان رئيساً للدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات؛ انتخبت )ص(
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، رئيس للدورة الثالثة والعشممممممممرين، كسممممممممفري خاص للمنظمة Bharrat Jagdeoأخذت علماً بتعيني الدكتور  )ق(
 لش ون الغابات والبيئة.

 
 اإلجراءات التي يتعّين على المجلس والمؤتمر اتخاذها

 
 اجمللس وامل متر مدعوان إىل القيام مبا يلي:إّن 
 .املصادقة على تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات والتوسيات الواردة فين 

 
 إّن اجمللس مدعو إىل القيام مبا يلي:

 البحث يف العرضممممممممممممممني املقدمني من إيطاليا ومجهورية كوريا واماذ قرار بشممممممممممممممأن مكان انعقاد امل متر العاملي 
 عشر للغابات. اخلامس
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 المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات العالمية المعروضة لعناية المؤتمر
 

  ج(( ورّحبت 62)أ( و37و 11أيّدت اللجنة وشّجعت التعاون الوثيق بني اللجان الفنية يف املنظمة )الفقرات(
 (؛43بدور اايئات اإلقليمية للغابات ومبا تقدمن من مسامهات )الفقرة 

  أ( و)ب((؛10)الفقرتان  2016حالة الغابات يف العامل( 
  الغمابمات واألمن الغمذائي واجلوع والقضمممممممممممممما  على الفقر: عممل املنظممة يف  ما  أهمداف التنميمة املسممممممممممممممتمداممة

 (؛12و 11)الفقرتان الغابات  ودور
 (؛16 شرات املتصلة بالغابات والرسد والتقارير عن التقدم اارد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة )الفقرة امل 
  (؛19و 18اسماتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاسة بتغري املناخ ودور الغابات )الفقرتان 
  (؛22فرص التمويل للغابات )الفقرة 
  أ((؛26و 25اخلطوط التوةيهية الطوعية للرسد والتقييم املتصلني بالغابات على املستوى الوطين )الفقرتان( 
  إنشممممممممممممممما   موعممة عمممل معنيممة بممالغممابممات والنظم الزراعيممة املختلطممة بممالغممابممات واملراعي يف األراضممممممممممممممي اجلممافممة 

 (؛27)الفقرة 
  (؛31و 30رتان )الفق بالتغذيةمتابعة امل متر الدويل الثاين املعين 
  (؛40و 38)أ( و37و 36و 33التقدم اارد يف تنفيذ توسيات الدورة الثانية والعشرين )الفقرات 
  (؛47إىل  43األةهزة الدستورية )الفقرات من 
  2050متابعة نتائج امل متر العاملي اخلامس عشمممممممممممر للغابات: حتقيق الرحية اخلاسمممممممممممة بالغابات واوراةة يف عام 

 (؛51و 49و 48)الفقرات 
  (.53و 52تعزيز مسامهة املنظمة يف المتييل الدويل اخلاص بالغابات )الفقرتان 
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 مسائل البرنامج والخاصة بالميزانية المعروضة لعناية المجلس
 

 ج( و)د((؛10)الفقرتان  2016 حالة الغابات يف العامل( 
  الغابات واألمن الغذائي واجلوع والقضمممممممما  على الفقر: عمل املنظمة يف  ا  أهداف التنمية املسممممممممتدامة ودور

 (؛14و 13الغابات )الفقرتان 
 ملسممممممممممممتدامة أهداف التنمية ا عن التقدم اارد لتحقيق امل شممممممممممممرات املتصمممممممممممملة بالغابات والرسممممممممممممد ورفع التقارير

 (؛17 )الفقرة
 (؛21و 20و 18سة بتغري املناخ ودور الغابات )الفقرات اسماتيجية املنظمة اخلا 
  (؛23فرص التمويل للغابات )الفقرة 
  ((؛ب)26و 25اخلطوط التوةيهية الطوعية للرسد والتقييم املتصلني بالغابات على املستوى الوطين )الفقرتان 
  واملراعي يف األراضممممممممممممممي اجلممافممةإنشممممممممممممممما   موعممة عمممل معنيممة بممالغممابممات والنظم الزراعيممة املختلطممة بممالغممابممات 

 (؛29و 27 )الفقرتان
  (؛32)الفقرة  بالتغذيةمتابعة امل متر الدويل الثاين املعين 
  (؛41و 39)ب( و37و 35و 34و 33التقدم اارد يف تنفيذ توسيات الدورة الثانية والعشرين )الفقرات 
  (؛46األةهزة الدستورية )الفقرة 
 2050خلامس عشمممممممممممر للغابات: حتقيق الرحية اخلاسمممممممممممة بالغابات واوراةة يف عام متابعة نتائج امل متر العاملي ا 

 (؛50إىل  48)الفقرات من 
  (؛54و 52تعزيز مسامهة املنظمة يف المتييل الدويل اخلاص بالغابات )الفقرتان 
  (؛58إىل  55استضافة امل متر العاملي اخلامس عشر للغابات )الفقرات من 
  (؛62إىل  59عمل املنظمة يف  ا  الغابات يف سياق اإلطار االسماتيجي للمنظمة )الفقرات من 
  (.64و 63برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات )الفقرتان 
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 افتتاح الدورة
 
روما  يف (نظمةعقدت جلنة الغابات )اللجنة( دورهتا الثالثة والعشرين يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة )امل -1

 ألسبوع العاملي اخلامس للغابات.ل اودث الرئيسيوشّكلت  2016يوليو متود  22إىل  18)إيطاليا(، خال  الفمة من 
 
من وكاالت األمم  15من البلدان ومنظمة عضممممممممممممممو واحدة و ثلون عن  125وقد حضممممممممممممممر الدورة مندوبون من  -2

 من املنظمات اوكومية الدولية واملنظمات غري اوكومية الدولية. 19املتحدة وبرا ها ومراقبون من 
 
وبادر بعد ذلك إىل تقدمي املتحدثني يف اجللسممممممممممممة  )غيانا(، رئيس اللجنة Bharrat Jagdeoوافتتح الدورة الدكتور  -3

 Laurent مللكي األمرياملدير العام للمنظمة، وسممماحيل السممممو االسممميد ةودين غراديانو دا سممميلفا، سمممعادة االفتتاحية وهم: 
 ، ودير املناخ والبيئة يف النرويج؛ ومعايلVidar Helgesen السيد ؛ ومعايل، سفري املنظمة اخلاص للغابات والبيئةمن بلجيكا

، رئيس الفريق Hoesung Lee، ودير البيئة واملوارد الطبيعية يف املكسمممممميك، والدكتور Rafael Pacchiano Alamán السمممممميد
  املعين بتغري املناخ.اوكومي الدويل

 
 .1ميكن االطالع عليها على املوقع اإللكموين للجنة وألقى املدير العام للمنظمة كلمة افتتاحية أمام الدورة -4
 
  .الدورةهذه يف اواضرين ، املدير العام املساعد إلدارة الغابات، باملندوبني René Castroيل السيد ورحّ  -5
 

 اعتماد جدول األعمال
 
 .با املرفق (. وترد الوثائق اليت نظرت فيها اللجنة يف املرفق ألفةدو  األعما  ) مداعتُ  -6
 

 تعيين لجنة الصياغة
 
نواب مناسمممميل  التايلب يشممممغلونذين الرحسمممما  التاليني ال قد انتخبت اايئات اإلقليمية للغاباتأُبلغت اللجنة بأّن  -7

)كينيا(،  ثل هيئة الغابات واوياة الاية  Emilio Mugoالسمممممميد : التابعني ااجلنة الغابات ملدة واليتهم يف اايئات لرئيس 
)تركيا(،  Kenan Kiliç)الفلبني(،  ثل هيئة غابات آسمممممميا واايط ااادئ؛ والسمممممميد  Marcial Amaroيف أفريقيا؛ والسمممممميد 

السمميد و  ت أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛)بريو(  ثلة هيئة غابا Fabiola Muñoz ثل هيئة الغابات األوروبية؛ والسمميدة 
Glenn Mason  كندا(،  ثل هيئة غابات أمريكا الشمالية؛ والسيد يطو عبد القادر )اجلزائر(،  ثل هيئة الغابات واملراعي(

 يف الشرق األدىن.
 

                                                           
1  highlights/en/-http://www.fao.org/about/meetings/cofo/daily 

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/daily-highlights/en/
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امايكا، ومجهورية وة، وتايلندالااديل، وإيطاليا،  االحتاد الروسممياألعضمما  يف جلنة الصممياغة: من  ما يلي خيلوانتُ  -8
وكندا  صني، وفرنسا،وال ،وسلوفاكيا، وسويسرا ومجهورية كوريا، وةنوب أفريقيا،، إيران اإلسالمية، ومجهورية تنزانيا املتحدة

 .اليابانو )رئيسا(، وكوستاريكا، 
 
 عن االحتاد األورويب ودولن األعضا . وألقت سلوفاكيا كلمة خال  اجللسة االفتتاحية نيابةً  -9
 

  2016حالة الغابات في العالم في 
 

. اليت تضمممممممّمنها( والرسمممممممائل الرئيسمممممممية 2016)تقرير  2016حالة الغابات يف العامل اللجنة بإسمممممممدار تقرير  بترحّ  -10
 وباالستناد إىل النتائج اليت توسل إليها التقرير، قامت اللجنة مبا يلي:

 
 بأن اإلدارة املسمممممممممتدامة لكل من الغابات والزراعة وتكاملهما يف خطط اسمممممممممتخدام األراضمممممممممي أمر أقرت )أ(

هة مواةاملسمممممممممممممماعدة على حتقيق أهداف التنمية املسممممممممممممممتدامة وكفالة األمن الغذائي و  يسممممممممممممممهم بقوة يف
 املناخ. تغري

 
 البلدان إىل القيام مبا يلي: دعتو  )ب(

 
حتسمممني التنسممميق بني السمممياسمممات املتعلقة بالغابات والزراعة واألغذية واسمممتخدام األراضمممي والتنمية  (1)

 ؛أكا فعاليةبالريفية من أةل تنظيم تغري استخدام األراضي 
ني ب تعزيز التخطيط املتكامل السمممممتخدام األراضمممممي باعتباره إطارًا اسمممممماتيجًيا من أةل إقامة توادن (2)

الوطين وعلى مسممممممممممتوى شممممممممممبن اسممممممممممتخدام األراضممممممممممي على املسممممممممممتويني الوطين و خمتلف أشممممممممممكا  
 الطبيعية؛ املناظر

تعزيز حقوق حيادة األراضممي مع مراعاة اخلطوط التوةيهية الطوعية بشممأن اووكمة املسمم ولة ويادة  (3)
 ؛األراضي ومصايد األ ا  والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

 التدرييل وبنا  القدرات، وحتفيز االسمممتثماراتيشممممل اسمممتخدام سمممكو  السمممياسمممات املالئمة، مبا  (4)
لزيادة اإلنتاج الزراعي املسمممممممممممممتدام وتشمممممممممممممجيع اآلليات املالية الدولية القائمة  يف ذلك من خال  مبا

 اإلدارة املستدامة للغابات.
 

 :يليلقيام مبا لاملهتمة دعم البلدان  املنظمةإىل  طلبتو  )ج(
 

لذي ت دين راعي الدور ااام اباعتباره إطاراً اسماتيجياً يمتكامل الستخدام األراضي مطيط  وضع (1)
فمماع على تممايل اوبممالو الكربون ومحممايممة املوائممل،  واحتبمماسالمبممة سممممممممممممممون الغممابممات يف دورة امليمماه و 

حتقيق أهداف  عملية مسمممممماندةمن أةل  الزراعة املسممممممتدامة واألمن الغذائيضمممممممان هتا يف امسممممممامه
 ؛التنمية املستدامة
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معات بالنسممبة إىل اجملت، ال سمميما اويادة أمنعزيز حوكمة اسممتخدام األراضممي من خال  ت سممنيحتو  (2)
إقامة شممممممراكات مع القطاع اخلاص واجملتمع على تشممممممجيع الاالية وأسممممممحاب اويادات الصممممممغرية و 

 واألراضي؛ ستدامة للغاباتاملدارة اإلاملدين من أةل حتقيق 
ر آليات اووكمة املتصلة بتغري استخدام األراضي الذي ي ثبشأن فعالية أفضل املمارسات  وتباد  (3)

 الةتماعية واالقتصادية والبيئية للغابات.منافع الالمويج لبشأن وكذلك يف الغابات، 
 

على جلنة األمن الغذائي  2016 حالة الغابات يف العامل تقريربأن تضممممممن أمانة املنظمة عرض  أوسمممممتو  )د(
 .تنظر فينكي العاملي ل

 
  2030 الغابات واألشجار وخطة التنمية المستدامة لعام

 
الجوع والفقر: عمل منظمة األغذية والزراعة المتصل بأهداف التنمية القضاء على الغابات واألمن الغذائي و 
 المستدامة ودور الغابات

 
ناقشة مب رّحبتاليت توفّر إطاراً للحوار بشأن سياسات االستدامة و  2اللجنة بلورة املبادئ اخلمسة املمابطة  أيّدت -11

  هنج متسق ومتكامل على حنو أكا. تشجيع اعتمادتلك املبادئ يف جلنيت الزراعة ومصايد األ ا  هبدف 
 
 اللجنة األعضا  إىل النظر يف ما يلي: دعتو  -21
 

جلهود تضافر ا بشأنالزراعة ومصايد األ ا  والقطاعات األخرى ذات الصلة قطاعات تعزيز اووار مع  (أ)
 اادفةاالرامية إىل إحداث تغيري حتّويل ي دي إىل حتقيق أهداف التنمية املسممممممتدامة، ال سمممممميما اإلةرا ات 

تماشمممممممى مع ى حنو مسمممممممتدام مبا يإىل القضممممممما  على الفقر واجلوع مبواداة حفد املوارد الطبيعية وإدارهتا عل
 التنمية املستدامة؛املعين بالرفيع املستوى السياسي توسيات املنتدى 

امة يف قطاعات االسمممتدلتشمممجيع اسمممتخدام املبادئ اخلمسمممة املمابطة اليت أعدهتا املنظمة بوسمممفها هنجاً و  (ب)
 شمممىت خمتلف أبعاد االسمممتدامة يفوذلك انطالقاً من حتقيق توادن بني  ،الزراعة واوراةة ومصمممايد األ ا 

 القطاعات وعلى امتداد سالسل القيمة؛
اسممممتعراض اآلليات واألدوات القائمة وتكييفها، من بينها الاامج الوطنية للغابات ومعايري وم شممممرات و  (ج)

تحقيق لمن أةل تزويد عمليات سنع القرارات مبا يلزم من دعم ومعلومات اإلدارة املستدامة للغابات 
 القطاعات؛خمتلف االستدامة يف 

، 2030تشممجيع اإلةرا ات املتسممقة والفعالة يف  ا  اإلدارة املسممتدامة للغابات دعماً لتنفيذ خطة عام و  (د)
 يف ذلك من خال  المتييل الدويل املتعلق بالغابات. مبا

  

                                                           
 .COFO/2016/5.1يف الوثيقة  1والشكل  18كما هو مشار إلين يف الفقرة    2
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 التالية:بلدان يف اجملاالت إىل الاللجنة إىل املنظمة تقدمي الدعم  طلبتو  -31
 

اسمممتخدام املبادئ اخلمسمممة املمابطة اليت أعدهتا املنظمة لتعزيز اووار بشمممأن السمممياسمممات اخلاسمممة بالزراعة  (أ)
القدرات يف  ا  اووكمة من أةل تقدمي مسممممممممممممممامهات االرتقا  بمن أةل واوراةة ومصممممممممممممممايد األ ا  

 وأهداف التنمية املستدامة؛ 2030مشمكة فعالة لصاحل خطة عام 
اامج وخطط العمل اإلمنائية الوطنية، وأيضممممماً يف ةهود التنسممممميق يف الاإلدارة املسمممممتدامة للغابات راج دوإ (ب)

 اإلقليمية املتصلة بالغابات؛
ابات والزراعة الغقطاعات متكاملة بني  هنجحتديد فرص ةديدة لتمويل التنمية املسممممممتدامة باسممممممتخدام و  (ج)

وأهداف  2030خطة التنمية املسممممتدامة لعام يف األحكام ذات الصمممملة والثروة اويوانية ومبا يتماشممممى مع 
 التنمية املستدامة وخطة عمل أديس أبابا؛

المويج لممدور الغممابممات املتعممدد الوظممائف من خال  اإلقرار بقيمممة خممدمممات النظم اإليكولوةيممة وديممادة و  (د)
 .مشاركة القطاع اخلاص يف اإلدارة املستدامة للغابات

 
 اللجنة إىل املنظمة القيام مبا يلي: طلبتو  -41
 

يف  مبا يف ذلك أهداف التنمية املسمممممممتدامة، ،2030تنفيذ خطة عام التعاون وتوطيده بشمممممممأن مواسممممممملة  (أ)
ا  جلنة الزراعة وجلنة مصمممايد األ و  ، مبا يشممممل جلنة مشمممكالت السممملعخمتلف اللجان الفنية للمنظمة

مع التوسممممميات الصمممممادرة عن املنتدى السمممممياسمممممي الرفيع املسمممممتوى املعين  ، وذلك متاشمممممياً وجلنة الغابات
 بالتنمية املستدامة؛

مواسممممممملة تأدية دورها النشمممممممط يف اووار الدويل املتعلق بالغابات، خاسمممممممة هبدف ديادة دعمها للمتييل و  (ب)
تدامة تقدمي إسممهامات إىل املنتدى السممياسممي الرفيع املسممتوى املعين بالتنمية املسممالدويل املتعلق بالغابات و 

 هتا املتصلة باجلوانيل ذات الصلة من أهداف التنمية املستدامة؛ خا باالستناد إىل 
سمتدامة مع مراعاة مسمامهتها يف تنفيذ خطة التنمية امل ،يف  ا  الغابات الشممالية واملعتدلةعملها  وتعزيز (ج)

 .مبا يف ذلك مكافحة تغري املناخ وتعزيز األمن الغذائي والتغذية 2030عام ل
 

 تدامةالتنمية المس المؤشرات المتصلة بالغابات والرصد والتقارير عن التقدم المحرز لتحقيق أهداف
 
 يفدم اارد التحديات املتصمملة برسممد التق أبردتأشممارت اللجنة مع التقدير إىل الوثيقة املتاحة عن هذا املوضمموع و  -51

 (.1-2-15حتقيق اإلدارة املستدامة للغابات )امل شر 
 
 اللجنة البلدان إىل القيام مبا يلي: دعتو  -61
 

حتقيق رد يف اارسممممممممممممممد التقدم  دعمتعزيز عملية مجع البيانات عن الغابات لتحقيق مجلة أمور من بينها  (أ)
 املستدامة على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية؛التنمية أهداف غايات 
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وضمممممع م شمممممرات تتعلق بالغابات على املسمممممتوى الوطين خاسمممممة بأهداف التنمية املسمممممتدامة مبا يف ذلك و  (ب)
باالسمممممتناد إىل املعلومات والبيانات الصمممممادرة عن نظام اإلحصممممما  الوطين ومن خال  العمليات املتصممممملة 

 ، باستخدام املعايري وامل شرات القائمة كّلما أمكن ذلك أو مواسلةالوطنية واإلقليميةباملعايري وامل شرات 
 تطويرها قبل حتديد معايري وم شرات ةديدة.

 
 اللجنة إىل املنظمة القيام مبا يلي: طلبتو  -71
 

، املوارد اورةية يف العامل، مبا يف ذلك اسممممممممممماتيجية التمويل اخلاسممممممممممة هبا تقييماسممممممممممتعراض اسممممممممممماتيجية  (أ)
واألعضمممما  اآلخرين يف الشممممراكة التعاونية يف  ا  الغابات والوكاالت يف املنظمة بالتشمممماور مع األعضمممما  

األخرى وموا متها حسممممميل االقتضممممما  مع االحتياةات املتعلقة برسمممممد أهداف املعنية واملنظمات الدولية 
لتنمية املسممتدامة، باإلضممافة إىل االحتياةات اخلاسممة برفع التقارير يف العمليات العاملية األخرى املتصمملة ا

ونشمممر معلومات مادية واةتماعية واقتصمممادية موثوقة عن الغابات، مبا يف عداد بالغابات، وذلك لغرض إ
 ذلك بواسطة االستشعار عن بُعد؛

لوطين دعم اإلطممار امن أةممل  البيممانممات اورةيممة وحتليلهمما ونشممممممممممممممرهمماتعزيز عمليممة مجع يف ودعم البلممدان  (ب)
والتقارير القطرية املقدمة إىل عمليات االسمممممتعراض اإلقليمية والعاملية،  أهداف التنمية املسمممممتدامةاخلاص ب

 لة حبسيل اجلنسني؛فضاًل عن إيال  عناية خاسة جلمع بيانات مفصّ 
ألعضممممما  من أةل إىل اومواسممممملة اسمممممتكشممممماف أدوات وتقنيات ةديدة ومبتكرة لتقدمي مزيد من الدعم  (ج)

 مجع البيانات اخلاسة بالغابات واجلوانيل ذات الصلة وحتليلها ورفع تقارير عنها؛
 ةي؛الغطا  اور يف  ا  واختبار منهجيات رائدة ةديدة لتقييم االجتاهات اإلقليمية والعاملية  (د)
املعارف على املستويني العاملي واإلقليمي بشأن أفضل املمارسات والدروس املستخلصة باد  وتشجيع ت (هم)

 من عملية حتسني مجع البيانات وحتليل اإلحصا ات واملعلومات اورةية؛
ر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصممممممممممممممحومواسمممممممممممممملة العمل مع أمانة كّل من اتفاقية التنوع البيولوةي و  (و)

املنظمة الدولية و منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات و فاقية األمم املتحدة اإلطارية بشمممأن تغري املناخ وات
ن يف الشممممراكة التعاونية يف  ا  الغابات، فضمممماًل عن العمليات يواألعضمممما  اآلخر لألخشمممماب االسممممتوائية 

دف هباليت تسمممممعى إىل حتسمممممني التقارير العاملية عن الغابات وإىل تبسممممميطها ذات الصممممملة الدولية األخرى 
 عاتق البلدان. لىعامللقى اإلبالغ حتديد أوةن التآدر واود من عيل  

 
 الغابات وتغير المناخ بعد اتفاق باريس

 
 استراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة بتغير المناخ ودور الغابات

 
مبشممممممروع اسممممممماتيجية املنظمة اخلاسممممممة بتغري املناخ، وسمممممملطت الضممممممو  على اواةة إىل تعزيز علماً اللجنة  أخذت -18

 .ستأخذ هبا األمانة لة لتحسني املشروعوتقدم األعضا  أيضا باقماحات مفصّ . المكيز على الغابات
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مة ومتكاملة ج حرةية سمملياعتماد هنُ تعزيز األطر والعمليات امل سممسممية لضمممان اللجنة البلدان املهتمة إىل  دعتو  -19
ددة وطنيا إدراج الغابات يف املسمممممممامهات ااالنظر يف ومشممممممممكة بني القطاعات يف  ا  تغري املناخ، مبا يف ذلك من خال  

 .، حسيل االقتضا اهبخطط التكيف الوطنية اخلاسة  أو و
 

 ملساعدة البلدان على القيام مبا يلي: اجلهود اليت تبذاا تكثيفاللجنة إىل املنظمة  طلبتو  -20
 

وضممممممممع أطر خاسممممممممة حبوكمة الغابات متّكن قطاع الغابات من املسممممممممامهة يف حتقيق أهداف اتفاق باريس  (أ)
 ؛2020دالة الغابات حبلو  عام وضع حّد إلوأهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك املضي قدما يف 

ن خال  دالة الغابات وتدهورها متكمن ورا  إاليت  للمسمممممبباتسمممممياسمممممات وتدابري للتصمممممدي  طبيقووضمممممع وت (ب)
 كثيفوت ،سممممممالسممممممل القيمة اورةية املسممممممتدامةتشممممممجيع وتنفيذ اإلدارة املسممممممتدامة للغابات إضممممممافة إىل تعزيز 

آدر بني هذين مع تعزيز أوةن الت وطأتنمع تغري املناخ والتخفيف من األنشمممممممممممممطة ااادفة إىل حتقيق التكيف 
 النهجني؛ 

ر لزيادة القدرة على الصمممممممود واود من قابلية تأثكيف سممممممياسممممممات وتدابري خاسممممممة بالت طبيقووضممممممع وت (ج)
 تغري املناخ؛السلبية النامجة عن ثار اآلبوالسكان لغابات ا

وإدراج الغابات يف أطر التنمية الوطنية اخلاسمممممممممممممة هبا ذات الصممممممممممممملة بتغري املناخ، وحسمممممممممممممبما هو وارد يف  (د)
 وخطط التكيف الوطنية اخلاسة هبا؛ ااددة وطنياً املسامهات 

إطار وارسمممو للمبادرة املعزدة خلفال االنبعاثات النامجة عن إدالة الغابات متاشممميا مع وإراد مرحلة تأهبها  (ه)
نسممممممممبة إىل )بال املدفوعات القائمة على النتائجنظام حنو  املضممممممممي قدماً مبا يف ذلك من خال  وتدهورها، 

 ؛البلدان اليت تنفذ املبادرة املعزدة خلفال االنبعاثات النامجة عن إدالة الغابات وتدهورها(
 لرسد واإلبالغ والتحقق؛املالئمة القائمة حالياً لنشطة األ وكفالة تنفيذ (و)
نمماخ ملالتكيف مع تغري ا ووضممممممممممممممع وتنفيممذ هُنج متكمماملممة ومشمممممممممممممممكممة بني القطمماعممات يف  مما  إةرا ات (د)

 بني أسممممممممممممحاب املصمممممممممممملحةو ، مبا يف ذلك الشممممممممممممراكات املشمممممممممممممكة بني القطاعات وطأتنوالتخفيف من 
 ؛املتعددين

قود اليت يتم إنتاةها بواسمممممطة الو وديادة دور اخلشممممميل املنتج بشمممممكل مسمممممتدام يف االسمممممتعاضمممممة عن املواد  (ح)
 ؛األحفوري ودور منتجات األخشاب املقطوعة يف مزين الكربون

ومراعاة وتعزيز مسامهة مجيع أنواع الغابات، مبا يف ذلك الغابات الشمالية واملعتدلة واملدارية، يف مكافحة  (ط)
 تغري املناخ واآلثار النامجة عنن. 

 
 املنظمة القيام مبا يلي: إىلاللجنة  طلبتو  -12
 

املبادرة  يف سممممياق والتحققمسمممماعدة البلدان على وضممممع األدوات واملنهجيات املناسممممبة للرسممممد واإلبالغ  (أ)
 دامها؛، وتدرييل الفرق الوطنية على استخاملعزدة خلفال االنبعاثات النامجة عن إدالة الغابات وتدهورها

اسمممممتحداث أدوات مناسمممممبة لرسمممممد تدهور الغابات وما يرتبط هبا من معلومات مسممممماعدة البلدان على و  (ب)
 أساسية؛
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ت ومصممممايد قطاعات البيئة والغابامثل  ات بني خمتلف القطاعاتومواسمممملة تيسممممري اووار وتباد  املعلوم (ج)
عزيز على املسممممممممممتويات الوطنية واإلقليمية والدولية، هبدف ت ، مبا يف ذلك الثروة اويوانية،األ ا  والزراعة

 أوةن التآدر وتفادي االددواةية؛
سممممممممميل الغابات يف ظل تغري املناخ، ح وضمممممممممع املزيد من التوةيهات الفنية لتقييم ةوانيل ضمممممممممعفومواسممممممممملة  (د)

 ؛االقتضا 
ملناخ يف ا تغري املناخ لصممممانعي السممممياسممممات اورةية: هنج إلدراج تغريوحتديث اخلطوط التوةيهية بشممممأن  (ه)

خدام ودعم البلدان املهتمة يف اسمممممممت لإلدارة املسمممممممتدامة للغابات الاامج الوطنية اخلاسمممممممة بالغابات دعماً 
كن يف على أوسممممممممممع نطاق   تغري املناخ املوةهة للقائمني على إدارة الغاباتاخلطوط التوةيهية بشممممممممممأن 

 ؛سياق تنفيذ تكيف الغابات يف املسامهات ااددة وطنياً 
والتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوةي والودارات املسممممم ولة عن الغابات وقطاع الغابات يف التحضمممممري  (و)

املستوى من م متر  الرفيع الشقّ مل متر األطراف الثالث عشر، يف ما يتعلق مبناقشة قطاع الغابات يف إطار 
 ؛من اتفاق باريس 5مبا يف ذلك النظر يف املادة  األطراف

 باريس من حيث سلتن بالغابات.  -اسلة العمل املضطلع بن بشأن برنامج عمل ليما مو و  (د)
 

 فرص التمويل للغابات
 

 اللجنة البلدان إىل القيام مبا يلي:  دعت -22
 

سممتفادة سممتخدام واالاالمن أةل ، حسمميل االقتضمما ، حتسممني اآلليات امل سممسممية وتلك املتعلقة باووكمة (أ)
خطة و اتفاق باريس الفرص النامجة عن الصممممممممممكو  واآلليات املالية املوةودة و كل من ا  من  بشممممممممممكل فعّ 

 ؛تغري املناخوالتصدي ل التمويل لإلدارة املستدامة للغاباتحسني لت 2030عام 
وتعزيز االستثمارات يف  ا  الغابات لغرض مواةهة تغري املناخ والنهوض باملبادرات الناةحة اليت ميكن  (ب)

املبادرة  يف سمممممممممممممياق من خال  املدفوعات القائمة على النتائج مبا يف ذلكمتعددة مهمة،  منافعأن تولد 
 ؛املعزدة خلفال االنبعاثات النامجة عن إدالة الغابات وتدهورها

 التمويل القطاع اخلاص يف  ا  توفري أةهزةوتعزيز الشممممممممممراكات بني القطاعني العام واخلاص ويف ما بني  (ج)
 لغابات؛لإلدارة املستدامة ل

والنظر، من خال  األةهزة الرئاسمممممممممية للصمممممممممكو  والعمليات الدولية املتصممممممممملة بتغري  املناخ، يف تبسممممممممميط  (د)
 اإلةرا ات وحتسني إمكانية اوصو  على املوارد املالية من أةل اإلدارة املستدامة للغابات.

 
 : املنظمة القيام مبا يلي إىلاللجنة  طلبتو  -32
 

وفري تقنوات لتقممدمي الممدعم التقين، ولبنمما  القممدرات من أةممل بمماعتبممارهمما النهوض مبرافق املنظمممة وبرا همما  (أ)
بالنسممممممممممبة إىل التكي ف مع تغري  املناخ والتخفيف من آثاره يف قطاعات الزراعة  اسممممممممممتثمارات أكا حجماً 

 والغابات واالستخدامات األخرى لألراضي؛
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مساعدة البلدان على اوصو  على التمويل الدويل لألنشطة املتعلقة باملناخ، وتعزيز الشراكات من أةل  (ب)
مبا يف ذلك التمويل من مصمممممممادر ثنائية وم سمممممممسمممممممات متعددة األطراف، مثل البنك الدويل ومرفق البيئة 

 املنظمات غري اوكومية والقطاع اخلاص؛كذلك و والصندوق األخضر للمناخ  العاملية
متويل اإلدارة  الة لتعزيزضمممممممع اسمممممممماتيجيات متويل وطنية خاسمممممممة بالغابات وأدوات فعّ ودعم البلدان يف و  (ج)

 غري الكربونية النامجة عن الغابات؛ املنافعاملستدامة للغابات، مبا يف ذلك من أةل 
اق باريس، وكذلك يف سممياق اتف، مبا يف ذلك وتعبئتها املوارد املالية للغابات حتديد ومسمماعدة البلدان يف (د)

من خال  دعم عمل الشممبكة العاملية لتيسممري متويل الغابات التابعة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات 
 الشراكة التعاونية يف  ا  الغابات يف هذا الصدد.املشاركة مع و 

 
منظمة ل التقدم المحرز في تنفيذ توصــــيات الدورات الســــابقة للجنة واألجهزة الرئاســــية األخرى

 راعةاألغذية والز 
 

 قرارات وتوصيات األجهزة الرئاسية لمنظمة األغذية والزراعة التي تهّم اللجنة
 

 االعتبار للجنة وأخذهتا بعنيا يت هتمّ األةهزة الالصممممممادرة عن قرارات التوسمممممميات و الاطلعت اللجنة بالكامل على  -24
 لدى مناقشة البنود ذات الصلة من ةدو  أعما  هذه الدورة.

 
 التوجيهية الطوعية بشأن الرصد والتقييم الوطنيين للغاباتالخطوط 

 
خذ بعني إىل أن املنظمة سممممممممتأ ، مشممممممممريةً اخلطوط التوةيهية الطوعية بشممممممممأن الرسممممممممد الوطين للغاباتاللجنة  تأقرّ  -52

 خال  املناقشة. مّت إبداحها، التعليقات اليت نشرهااالعتبار، لدى وضع اللمسات األخرية عليها لغرض 
 

 وقامت اللجنة كذلك مبا يلي: -26
 

التوةيهية  نشمممر اخلطوطالنظر يف لى ع شمممّجعتهمو األعضممما  والشمممركا  الفنيني والشمممركا  يف املوارد  دعت (أ)
  الطوعية وتنفيذها، مبا يف ذلك إدراةها يف الاامج األكادميية املتعلقة بالغابات؛

إىل املنظمة مواسلة دعمها للبلدان وتعزيزه بشأن الرسد الوطين للغابات، مبا يف ذلك من خال   تطلبو  (ب)
 الوطين. شبنتعزيز قدرات اإلدارات اورةية العامة على املستويني الوطين و 

 
 يبالغابات والمراع إنشاء مجموعة عمل معنية بالغابات في األراضي الجافة وبنظم الزراعة المختلطة

 
اللجنة باألمهية اوا ة للغابات يف األراضممممممممممممممي اجلافة وبنظم الزراعة املختلطة بالغابات واملراعي يف املناطق   أقّرت -72

( 2014 حزيران )يونيوعلى توسمممممممية الدورة الثانية والعشمممممممرين للجنة الغابات  على إنشممممممما   موعة عمل بنا ً  اتفقتكافة و 
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وعلى اسمممممممممممتعراض ةدواها املسمممممممممممتمرة وآلياهتا التشمممممممممممغيلية يف أعقاب الدورة  COFO/2016/7.3واالقماح الوارد يف الوثيقة 
 السادسة والعشرين للجنة الغابات.

 
بالوثيقة املذكورة أعاله  2وتوقفت اللجنة بشكل خاص عند الشّق املايل من االقماح على النحو الوارد يف امللحق  -82
املوارد من  املنظمة على تعبئة مزيد من حّثتعلى أن يتم متويل عمل  موعة العمل من موارد من خارج امليزانية و  اتفقتو 

 .خارج امليزانية ألنشطة  موعة العمل
 
اللجنمممة من املنظممممة البحمممث يف إمكمممانيمممة عقمممد  طلبمممت، حمممد  كن وحرسممممممممممممممممًا على خفال التكممماليف إىل أدىن -92

اةتماعات جملموعة العمل فوراً يف أعقاب انعقاد أي اةتماعات أخرى تُعىن بشمممممممممممممم ون الغابات، مع مراعاة االحتياةات 
 اخلاسة للبلدان النامية.

 
 متابعة المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية

 
 األمن الغذائي ضممممممممممممممان من أةلتقدميها لغابات لعلى املسمممممممممممممامهة الرئيسمممممممممممممية اليت ميكن  الضمممممممممممممو اللجنة  طتسممممممممممممملّ  -30

 .التغذية وحتسني
 
 اللجنة البلدان إىل القيام مبا يلي: دعتو  -13
 

تعميم الدور املهم الذي تقوم بن الغابات واألشممممممممممممممجار خارج الغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية  (أ)
 ؛األربعة ألمن الغذائياضمن السياسات والاامج وعا مجيع أبعاد 

واماذ التدابري الالدمة من أةل تشممجيع إنتاج الوقود اخلشمميب بصممورة مسممتدامة وكذلك االسممتخدام اآلمن  (ب)
 للوقود اخلشيب للطهي وتعقيم املياه؛والفعا  

د اورةية اإلدارة املسمممممممممممممتدامة للموار ّكن مبا ميُ ، مبا يف ذلك للمجتمعات االية، حقوق حيادة آمنةوتوفري  (ج)
 .، وفقا للتشريعات الوطنيةلزيادة املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية

 
 يف اجملاالت التالية:املهتمة اللجنة إىل املنظمة دعم البلدان  طلبتو  -23
 

 الغذائي والتغذية؛األمن مع مراعاة  إسالح حيادة الغابات (أ)
 وسياغة السياسات ذات الصلة بالغابات اليت تدمج أهداف األمن الغذائي والتغذية؛ (ب)
 إدراج أهداف األمن الغذائي والتغذية يف وتعزيز قدرات امل سممممممممممسممممممممممات اوكومية واجملتمعات االية على (ج)

  ارسات اإلدارة املستدامة للغابات اخلاسة هبا؛
 واألشممممممممجار خارجلة بشممممممممأن مسممممممممامهة الغابات وتعزيز اجلهود من أةل مجع املزيد من املعلومات املفصممممممممّ  (د)

 مبا يف ذلك مهةايف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والسممتكشمماف الفرص املتاحة لزيادة هذه املسممالغابات 
 من خال  استخدام املعارف التقليدية.
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 التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الدورة الثانية والعشرين للجنة
 

 تقرير مرحلي
 
 يف تنفيذ التوسيات الصادرة عنها يف دورهتا الثانية والعشرين. اارداللجنة بالتقدم  بترحّ  -33
 
رى يف هذا خخيارات أتعزيز عملها بشممممأن الغابات الشمممممالية واملعتدلة واسممممتكشمممماف اللجنة إىل املنظمة  طلبتو  -34

ة إنشممما   موعة عمل خمصممصمماملشممماركة يف املبادرات واألةهزة والعمليات القائمة و مور أخرى، مجلة أ، ضممممن مثالً الصمممدد، 
 ضمن 2018 عام هتا املقبلة يفتابعة للجنة، وعرض وثيقة مفصلة مشفوعة مبقمحات ملموسة بشأن هذه املسألة على دور 

 .بند منفصل من بنود ةدو  األعما 
 

 مجموعة أدوات اإلدارة المستدامة للغابات
 
بقدر  االوسمممو  إليه تسمممهيلمواسممملة حتسمممني  موعة األدوات، مبا يف ذلك من خال  اللجنة من املنظمة  طلبت -53

 .معها وقابلية التفاعل أكا
 

 والمناظر الطبيعية إلى هيئتها األصلية تحدي بون وآلية إعادة الغابات
 
 اللجنة البلدان إىل القيام مبا يلي: دعت -63
 

 تعزيز تعبئة متويل مبتكر ومرتفع من أةل إعادة األراضي املتدهورة إىل هيئتها األسلية،إمكانية النظر يف  (أ)
مبا يف ذلك من خال  خمصمممممممصمممممممات نظام التخصممممممميب الشمممممممفاف للموارد التابع ملرفق البيئة العاملية، من 

 للصممممممممندوق األخضممممممممر للمناخ، وعا هتيئة ظروف  سممممممممنةمن التأثريات خال  نوافذ التكيف والتخفيف 
 ؛اتية لزيادة استثمارات القطاع اخلاص إلعادة الغابات واملناظر الطبيعية إىل هيئتها األسليةمو 

 املبادرات الديناميكيات اإلقليمية اليت أطلقت م خرا يف أفريقيا وآسمميا واايطاملتصمملة بودعم اإلةرا ات  (ب)
رفع  يفنجاح لافعالية و زيد من المبوالبحر األبيال املتوسمممممممممط من أةل املسمممممممممامهة وأمريكا الالتينية ااادئ 

 حتدي بون وتنفيذ املبادرات العاملية ذات الصمممممممممملة إلعادة الغابات واملناظر الطبيعية إىل هيئتها األسمممممممممملية
 خاسة اهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. 

 
 تعاون اللجان الفنية

 
 : قامت اللجنة، مشرية إىل التطورات اواسلة، مبا يلي -37
 

يع اللجان مج دعتباالسممتجابة اإلبابية واملشمماركة النشممطة للجنة الزراعة وجلنة مصممايد األ ا  و  بترحّ  (أ)
 الفنية إىل مواسلة التعاون؛
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التعاون يف خطتها املتوسممممممممممممممطة األةل وبرنامج العمل وامليزانية اخلاص هبا  هذاإىل املنظمة ترمجة  طلبتو  (ب)
 السننت.لفمة 

 
 بالمعارف المتصلة بالغابات الفريق االستشاري المعني

 
 : اللجنة البلدان إىل القيام مبا يلي دعت -83
 

للتصمممدي رة اورةي واسمممتكشممماف هنج مبتك التعليمالتحديات الرئيسمممية اليت تواةن مسمممتقبل  اإلشمممارة إىل ()أ
 ذه التحديات وةذب املزيد من الطالب إىل  ا  الغابات؛ا

خمصممممممممممممممصمممممممممممممممة للمنظمممة لتعزيز قممدراهتمما على دعم التعليم اورةي والفريق  توفري مواردإمكممانيممة والنظر يف  (ب)
 .االستشاري املعين باملعارف املتصلة بالغابات

 
ةهودهمما الراميممة إىل حتممديممث التعليم اورةي وتعزيزه، وذلممك اللجنممة بممأن تممدعم املنظمممة البلممدان يف  أوسمممممممممممممممتو  -39

 .املتصلة بالغابات لتوفري التوةين االسماتيجيباالستعانة بالفريق االستشاري املعين باملعارف 
 

 خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها
 
إدراج سمممممممون املوارد الوراثية اورةية واسمممممممتخدامها يف الاامج الوطنية اخلاسمممممممة بالغابات اللجنة البلدان إىل  دعت -40

االقتضمممما  املعاهدة  ، وحسمممميلالوطنية األخرى ذات الصمممملة، بالتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوةي واالسممممماتيجيات والاامج
 واستخدام املعارف التقليدية استخداما مبتكرا؛ الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،

 
 الغابات والمساواة بين الجنسين

 
 .عادهاتعميم املساواة بني اجلنسني جبميع أبتعزيز و  اجلهود اليت تبذاااملنظمة مواسلة  إىلاللجنة  طلبت -14
 

 األجهزة الدستورية
 

 الهيئات اإلقليمية للغابات
 
 مع رحسا  اايئات اإلقليمية للغابات.القائم اووار باللجنة  بترحّ  -24
 
 قمحتااللجنة مبا أرز من عمل وما قدمتن اايئات اإلقليمية للغابات من مسامهات إىل جلنة الغابات، و  بترحّ و  -34

 ئات اللجنة أيضمممممما بالدور القيم الذي ت دين هذه ااي تأقرّ اسممممممتكشمممممماف فرص أخرى لتعزيز التفاعالت يف هذا الصممممممدد. و 
 غابات.يف املساعدة على حتديد أولويات برنامج املنظمة يف  ا  ال
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 اللجنة المعنية بمسائل غابات البحر األبيض المتوسط )سيلفا مديترانيا(
 
 على القيام مبا يلي: سيلفا مديمانيااللجنة البلدان األعضا  يف  عتشجّ  -44
 

البحر  ، وإعداد الطبعة الثانية والة غاباتلسممميلفا مديمانيااإلسمممهام يف أنشمممطة  موعات العمل التابعة  (أ)
 املتوسط؛ األبيال

لبحر األبيال املتوسمممممممممط بشمممممممممأن الغابات وإعادة املناظر الطبيعية إىل خاسمممممممممة باااللتزام مببادرة النظر يف و  (ب)
 األسلية؛ هيئتها

سممممممهام يف التحضممممممري لألسممممممبوع اخلامس لغابات البحر األبيال املتوسممممممط املقرر عقده يف مارس آذار واإل (ج)
 يعة املستوى فين؛يف املغرب وااللتزام باملشاركة الرف 2017

نطقة البحر لغابات يف ممن أةل اومواسمممممممممملة تنفيذ التوسمممممممممميات املنبثقة عن تقييم الشممممممممممراكة التعاونية  (د)
 األبيال املتوسط.

 
 اللجنة االستشارية المعنية بالصناعات المستدامة القائمة على الغابات

 
بتعزيز التعاون بني اللجنة االسممتشممارية املعنية بالصممناعات املسممتدامة القائمة على الغابات  اللجنة، آخذة علماً  تأقرّ  -54

واجمللس الدويل لرابطات الغابات والورق، باسممممممممممتمرار دور اللجنة االسممممممممممتشممممممممممارية وأمهيتها كآلية لتوةين معارف القطاع اخلاص 
ني القطاعات املبادرة املشمكة ب دعمتاللجنة و  عتشجّ وحلولن إىل برنامج املنظمة اخلاص بالغابات. وعلى وةن اخلصوص، 

 لدورها يف توفري السلع واخلدمات على حنو مستدام عا خمتلف القطاعات االقتصادية. األحيائياملتعلقة باالقتصاد 
 

 هيئة الحور الدولية
 
دم فرض مواسممملة عملية إسمممالحها، مبا يضممممن عجلنة الغابات اللجنة التنفيذية ايئة اوور الدولية على  شمممّجعت -46

والتماس موافقة  للمنظمة، الانامج العاديتكاليف إضافية بالنسبة إىل أي  والأي التزامات ةديدة على األطراف املتعاقدة 
لتعديالت ، على ا2016املندوبني املشمممماركني يف الدورة اخلامسممممة والعشممممرين للهيئة، املقرر عقدها يف برلني يف سممممبتما أيلو  

 املقمحة املتعلقة بإسالح هيئة اوور الدولية.
 

 الشراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية
 
 اللجنة البلدان إىل القيام مبا يلي: دعت -74
 

 والسمممياسمممات ااددة لتحسمممني سمممبل معيشمممة سمممكان املناطق اجلبلية وديادة قدرهتمات االسمممتثمار  تشمممجيع (أ)
 على الصمود؛

 يف الشراكة من أةل تنمية املناطق اجلبلية ومرفق اجلبا  أو تعزيز االلتزام هبما؛ املشاركةو  (ب)
 القدرات الوطنية واالية من أةل التنمية املستدامة للمناطق اجلبلية. تعزيزو  (ج)
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 التوجهات االستراتيجية

 
 2050لعام  ةراجبالغابات والحمتابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع عشر للغابات: تنفيذ الرؤية الخاصة 

 
اللجنة عن تقديرها العميق جلنوب أفريقيا على اسمممممتضمممممافتها امل متر العاملي الرابع عشمممممر للغابات وتوةهت  أعربت -84

 امل متر. إراحإىل املنظمة على مسامهتها يف أيضاً بالشكر 
 
 .2050عام ل الرحية اخلاسة بالغابات واوراةة: إعالن دورباناللجنة بوثيقة النتائج الرئيسية أال وهي  ورّحبت -94
 
 اللجنة إىل املنظمة ما يلي: طلبتو  -50
 

تعزيز عملها يف  ا  الغابات يف سممممممبيل تنفيذ األهداف االسممممممماتيجية للمنظمة، ال سمممممميما املتعلق منها  (أ)
بالدور األسممماسمممي الذي تضمممطلع بن الغابات بالنسمممبة إىل األمن الغذائي والتغذية، واالسمممتخدام املسمممتدام 

لريفية واوضمرية تمعات االية اللموارد الطبيعية، والزراعة املسمتدامة، وحتسمني سمبل العيز وديادة قدرة اجمل
 املتكاملة الستخدام األراضي؛ بالنهجعلى الصمود، فضاًل عن العمل اخلاص 

سممتخدام املتكاملة ال بالنهجالقيام، حسمميل املقتضممى وضمممن حدود والية املنظمة، بتعزيز عملها اخلاص  (ب)
األراضي من خال  دعم السياسات واملمارسات ااسنة ملعاجلة مسببات إدالة الغابات والنزاعات حو  

 موعة املنافع االقتصمممممادية واالةتماعية والبيئية النامجة عن كامل االسمممممتفادة من  و األراضمممممي؛ اسمممممتخدام 
 ية؛اورةية املتعددة يف سياق املناظر الطبيع التكامل بني الغابات والزراعة؛ وااافظة على اخلدمات

إطالق عملية استعراض السماتيجية املنظمة اخلاسة بالغابات واوراةة يف ضو  آخر التطورات وإعداد وثيقة  (ج)
اسممممممممماتيجية ةديدة تتوا م كلياً مع اإلطار االسممممممممماتيجي للمنظمة ومع اخلطة االسممممممممماتيجية للمتييل الدويل 

 ات وعرضها على الدورة الرابعة والعشرين للجنة بعد التشاور مع اايئات اإلقليمية للغابات.اخلاص بالغاب
 
من  جلماعيااللجنة الشراكة التعاونية من أةل الغابات واملنظمات األعضا  يف الشراكة إىل تعزيز عملها  دعتو  -15

نمية املسممممتدامة أهداف التروابط  يتماشممممى مع مبا ،تكامل بني الغابات واجلوانيل األخرى من التنمية املسممممتدامةأةل حتقيق 
 .وطابعها املتكامل

 
 تعزيز مساهمة منظمة األغذية والزراعة في الترتيب الدولي المتعلق بالغابات

 
 على أمهية مسممامهة املنظمة يف المتييل الدويل املتعلق بالغابات، كرئيس للشممراكة التعاونية يف  دداً اللجنة  أكدت -25

 من خال  دعمها ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات.أيضاً  ا  الغابات وكأحد أعضائها و 
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 إىل القيام مبا يلي:منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات اللجنة  دعتو  -35
 

رفيمممة املوارد اورةيمممة يف العمممامل وغريمهممما من املنتجمممات املع ييماعتبمممار تقرير حمممالمممة الغمممابمممات يف العمممامل وتق (أ)
والتحليلية الرئيسية الصادرة عن املنظمة وتلك الصادرة عن الشراكة التعاونية يف  ا  الغابات إسهامات 

 أساسية بالنسبة إىل اةتماعاهتا االستعراضية؛
اإلمكانات اليت تتيحها اايئات اإلقليمية للغابات التابعة للمنظمة من أةل حتسمممممممني مسمممممممتوى ودراسمممممممة  (ب)

، مبا يف ذلك من خال  االسمممممممممممتعانة هبذه اايئات إلةرا  حوارات الفرعية املشممممممممممماركة اإلقليمية واإلقليمية
ار ومسمممم وليات  د أدو إقليمية مرتبطة مبنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، مع اإلشممممارة إىل ضممممرورة حتدي

 كل واحد بوضوح بالتعاون مع األةهزة والعمليات اإلقليمية األخرى املعنية ذات الصلة بالغابات.
 
 اللجنة إىل املنظمة القيام مبا يلي: طلبتو  -45
 

مواسمممممممممممممملممة دعمهمما لتنفيممذ قرارات منتممدى األمم املتحممدة املعين بممالغممابممات وقرارات اجمللس االقتصمممممممممممممممادي  (أ)
 ذات الصلة، وتوفري الدعم إىل األعضا  يف هذا اجملا ؛ واالةتماعي

يف قيادهتا للشمممممممراكة التعاونية يف  ا  الغابات، مبا يف ذلك من خال  االضمممممممطالع بدور  واملضمممممممي قدماً  (ب)
فعا  يف تنفيذ األحكام اخلاسة بتعزيز الشراكة؛ من خال  مسامهتها يف وضع وتنفيذ اخلطة االسماتيجية 

بات على اللمتييل الدويل املتعلق بالغابات ومن خال  تعزيز القدرات بشممممممممممممممأن املسممممممممممممممائل املتعلقة بالغ
 املستوى اإلقليمي، والتنسيق بشكل وثيق مع اجلهود اإلقليمية اجلارية؛

عاونية يف هبا أنشممطة تتصممل بالشممراكة الت اخلاصتضمممني خطتها املتوسممطة األةل وبرنامج العمل وامليزانية  (ج)
الغممابممات، بمم مما  الغممابممات، مبمما يف ذلممك تلممك ااممددة يف اخلطممة االسممممممممممممممماتيجيممة للمتيمميل الممدويل املتعلق 

 ومصيب املوارد الكافية لتحقيق هذا الغرض.
 

 استضافة المؤتمر العالمي الخامس عشر للغابات
 
ر العاملي ومجهورية كوريا السممممتضممممافة امل متوبريو اللجنة مع التقدير على العروض املقدمة من كل من إيطاليا  أثنت -55

 .قدمتها البلدان الثالثةودرست العروض اليت  2021اخلامس عشر للغابات يف عام 
 

ترشيحها  ، وحرساً منها على التوافق، سحيلاملمتاد وخال  انعقاد الدورة، قررت بريو، اليت مثّنت اللجنة اقماحها -56
 .وهو موقف أثىن علين رئيس اللجنة

 
ويف ما يتعلق مبسمممممممألة التناوب اجلغرايف، شمممممممددت اللجنة على أن دورات امل متر العاملي للغابات قد ُعقدت مرتني  -57

  2021. وةرى التشمممممممديد أيضممممممماً على أمهية امل متر العاملي للغابات يف عام 1926يف إقليم آسممممممميا واايط ااادئ منذ سمممممممنة 
 .2015كمتابعة لنتائج معرض إكسبو 
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التوسمل إىل توافق يف اآلرا ، رفع توسمية إىل الدورة اخلامسمة واخلمسمني بعد عدم جنة، بعد اإلشمارة إىل الل قررتو  -85
ان انعقاد امل متر بشمممممممممممممأن مكلكي ينظر يف العرضمممممممممممممني املقدمني من إيطاليا ومجهورية كوريا ويتخذ قراراً املنظمة املائة جمللس 

 .العاملي اخلامس عشر للغابات
 

ـــة  ـــاق اإلطـــار االســـــــــــتراتيجيعمـــل منظمـــة األغـــذي  والزراعـــة في مجـــال الحراجـــة في ســـــــــــي
  األغذية والزراعة لمنظمة

 
-2014اللجنة باإلرادات اليت حتققت من خال  عمل املنظمة يف  ا  اوراةة خال  فمة السممممممممممممممنتني  رّحبت -95

 وأخذت علماً بالتطورات واالجتاهات املشار إليها يف ما يتعلق بقطاع الغابات. 2015
 

اللجنة على ضمممممرورة أن يسمممممتجييل عمل املنظمة للتطورات العاملية الرئيسمممممية وأن ُياد أمهية الغابات يف  شمممممددتو  -60
 ةدو  األعما  الدويل.

 
ةيهات التالية بشممأن التو  أعطتوأشممارت اللجنة إىل أمهية توسممية اايئات اإلقليمية للغابات وامل مترات اإلقليمية و  -16

ية لعمل املنظمة يف  ا  اوراةة اليت يتعني  ار أخذها بعني االعتبار لدى اسممممممممممممممتعراض اإلطأيضمممممممممممممماً األولويات الرئيسمممممممممممممم
 : 2021-2018االسماتيجي وإعداد اخلطة املتوسطة األةل للفمة 

 
 ة يف العامل؛املوارد اورةي تقييم  الرسد والتنفيذ دعماً ألهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك من خال (أ)
 وتوفري الممدعم الفين للبلممدان من أةممل املسمممممممممممممممامهممات ااممددة وطنيممًا والتكيف مع تغري املنمماخ والتخفيف (ب)

 من وطأتن؛
 واالضطالع مبزيد من العمل يف  االت الغابات واألمن الغذائي والتغذية؛ (ج)
 وتقييم املوارد اورةية ورسدها؛ (د)
 وتوفري فرص عمل للشباب ومتكينهم؛ (هم)
وسممممممالسممممممل القيمة اخلاسممممممة بالغابات واود من الفقر خاسممممممة يف املناطق الريفية، مبا يف ذلك من خال   (و)

 امل سسات الصغرية واملتوسطة اوجم واآللية اخلاسة بالغابات واملزارع؛
نفاذ ا برنامج ضمممممممى، من خال حسممممممميل املقتوتعزيز اووكمة، مبا يف ذلك من خال  األطر امل سمممممممسمممممممية و  (د)

 القوانني واووكمة والتجارة يف قطاع الغابات؛
وتوفري االمتياد الفين من خال  األةهزة الدسممممممممممتورية املعنية بالغابات والشممممممممممراكات على غرار الشممممممممممراكة  (ح)

 التعاونية يف  ا  الغابات؛
 بالغابات؛ومواسلة تعميم املنظور اجلنساين يف عمل املنظمة املتعلق  (ط)
والنهج املتكمممماملممممة على امتممممداد املنمممماظر الطبيعيممممة، مبمممما يف ذلممممك إعممممادة املنمممماظر الطبيعيممممة اورةيممممة إىل  (ي)

 ؛األسلية هيئتها
 والتواسل ونشر أفضل املمارسات املتبعة لإلدارة املستدامة للغابات. ( )
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 وإّن اللجنة: -62
 

عرض األولويات املسممتقبلية على مسممتوى النتائج بدالً من عرضممها على نطاق أوسممع من خال   اقمحت (أ)
 األهداف االسماتيجية؛

 وأشارت إىل ضرورة تعزيز القدرات الفنية لعمل املنظمة يف  ا  الغابات؛ (ب)
اللجان الفنية األخرى يف املنظمة إىل مواسمممممممممممممملة تعاوهنا لتحقيق مزيد من التكامل بني اوراةة  دعتو  (ج)

 واجملاالت ذات الصلة، مبا يف ذلك الزراعة ومصايد األ ا .
 

 برنامج عمل اللجنة المتعدد السنوات
 
 التقرير. أقّرتو  2015-2012تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات للفمة يف اللجنة بالتقدم اارد  رّحبت -36
 
على النحو الوارد يف الوثيقمممممة  2019-2016اللجنمممممة برنمممممامج العممممممل املتعمممممدد السممممممممممممممنوات للفمة  اعتممممممدتو  -46

COFO/2016/10  على اسممممممممممممممتمرار اومماةممة إىل أن يتسممممممممممممممم عملهمما بممالكفمما ة والقممدرة على االسممممممممممممممتجممابممة  شمممممممممممممممددتو 
 العاملية. للتطورات

 
 انتخاب أعضاء المكتب

 
اللجنة معايل السممممممممميد أكرم شمممممممممهّييل من لبنان، الذي ميثل إقليم الشمممممممممرق األدىن، رئيسممممممممماً للدورة الرابعة  انتخبت -65

 والعشرين للجنة الغابات. 
 

، رئيس الدورة الثالثة والعشممممممرين، كسممممممفري خاص Bharrat Jagdeoوأطلع املدير العام اللجنة على تعيني الدكتور  -66
 ئة.للمنظمة لش ون الغابات والبي

 
 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

 
بعدما أشمممممممممارت اللجنة إىل ضمممممممممرورة توخي العناية لدى حتديد موعد انعقاد اللجان الفنية مبا ميّكن جلنيت الانامج  -67

 2018ام بأن تُعقد دورهتا املقبلة يف ع أوسممممممممممممممتواملالية من مراعاة تقارير تلك اللجان ومن رفع توسممممممممممممممياهتا إىل اجمللس، 
واقمحت أن يُقرر املوعد النهائي من قبل أمانة املنظمة بالتشممممممممممممماور مع اللجنة التوةيهية للجنة الغابات بعد مراةعة اجمللس 

 للمنظمة خال  فمة السنتني املقبلة. الرئاسيةللجدو  الزمين النعقاد اةتماعات األةهزة 
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 اعتماد التقرير
 

  اللجنة التقرير بتوافق اآلرا . اعتمدت -68
 

 على قيادتن املمتادة للمداوالت. اللجنة تقديرها للجنة التوةيهية وال سيما للرئيس وأبدت -69
 

 اختتام الدورة
 

 .2016يوليو متود  22من يوم اجلمعة  16:23أعلن الرئيس اختتام الدورة يف متام الساعة  -70
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 المرفق ألف
 

 جدول األعمال
 

 افتتاح الدورة -1
 األعما اعتماد ةدو   -2
 تعيني جلنة الصياغة -3
 2016حالة الغابات يف العامل يف  -4
 2030الغابات واألشجار وخطة التنمية املستدامة لعام  -5

الغابات واألمن الغذائي واجلوع والقضا  على الفقر: عمل منظمة األغذية والزراعة املتصل بأهداف  5-1
 التنمية املستدامة ودور الغابات

 املتصلة بالغابات والرسد والتقارير عن التقدم اارد لتحقيق أهداف التنمية املستدامةامل شرات  5-2
 الغابات وتغري املناخ بعد اتفاق باريس -6

 اسماتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاسة بتغري املناخ ودور الغابات 6-1
 فرص التمويل للغابات 6-2

 الدورات السابقة للجنة واألةهزة الرئاسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعةالتقدم اارد يف تنفيذ توسيات  -7
 قرارات وتوسيات األةهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة اليت هتّم اللجنة 7-1
 اخلطوط التوةيهية الطوعية بشأن الرسد والتقييم الوطنيني للغابات 7-2
 راضي اجلافة وبنظم الزراعة املختلطة بالغابات واملراعيإنشا   موعة عمل معنية بالغابات يف األ 7-3
 متابعة امل متر الدويل الثاين املعين بالتغذية 7-4
 التقدم اارد يف تنفيذ توسيات الدورة الثانية والعشرين للجنة 7-5
 األةهزة الدستورية 7-6

  التوةهات االسماتيجية -8
 2050لعام  ر للغابات: تنفيذ الرحية اخلاسة بالغابات واوراةةمتابعة نتائج امل متر العاملي الرابع عش 8-1
 تعزيز مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف المتييل الدويل املتعلق بالغابات 8-2
 استضافة امل متر العاملي اخلامس عشر للغابات 8-3

 نظمة األغذية والزراعةعمل منظمة األغذية والزراعة يف  ا  اوراةة يف سياق اإلطار االسماتيجي مل -9
 برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات -10
 انتخاب أعضا  املكتيل -11
 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -12
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 املرفق با 
 

  قائمة بالوثائق
 

 العنوان رمز الوثيقة

COFO/2016/1 ةدو  األعما  امل قت 

COFO/2016/4  التحديات والفرص  -: الغابات والزراعة 2016حالة الغابات يف العامل يف عام
 املتعلقة باستخدام األراضي

COFO/2016/5.1  الغابات واألمن الغذائي واجلوع والقضمممممممممممممما  على الفقر: عمل منظمة األغذية
 والزراعة املتصل بأهداف التنمية املستدامة ودور الغابات

COFO/2016/5.2 املتصمملة بالغابات والرسممد والتقارير عن التقدم اارد لتحقيق أهداف  امل شممرات
 التنمية املستدامة

COFO/2016/6.1 اسماتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاسة بتغري املناخ ودور الغابات 

COFO/2016/6.2 فرص التمويل للغابات بعد اتفاق باريس 

COFO/2016/7.1  الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة اليت هتّم اللجنةقرارات وتوسيات األةهزة 

COFO/2016/7.2 اخلطوط التوةيهية الطوعية بشأن الرسد الوطين للغابات 

COFO/2016/7.3  اقماح إنشممممممممما   موعة عمل معنية بالغابات والنظم الزراعية املختلطة بالغابات
 واملراعي يف األراضي اجلافة

COFO/2016/7.4  امل متر الدويل الثاين املعين بالتغذيةمتابعة 

COFO/2016/7.5  تقرير مرحلي عن تنفيذ توسمممممممممممممميات الدورات السممممممممممممممابقة للجنة وبرنامج العمل
 املتعدد السنوات

COFO/2016/7.6 التقرير املرحلي لألةهزة الدستورية املعنية بالغابات 

COFO/2016/8.1 اسممة بالغابات غابات: تنفيذ الرحية اخلمتابعة نتائج امل متر العاملي الرابع عشممر لل
 2050واوراةة لعام 

COFO/2016/8.2 تعزيز مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف المتييل الدويل املتعلق بالغابات 

COFO/2016/8.3 استضافة امل متر العاملي اخلامس عشر للغابات 

COFO/2016/9   اوراةممة يف سمممممممممممممميمماق اإلطممار برنممامج عمممل منظمممة األغممذيممة والزراعممة يف  مما
 االسماتيجي املراةع

COFO/2016/10 برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات 

 

 معلوماتالوثائق 

 

COFO/2016/Inf.1 اجلدو  الزمين امل قت 

COFO/2016/Inf.2 قائمة بالوثائق 

COFO/2016/Inf.3 شاركنيقائمة بامل 

COFO/2016/Inf.4  التصممممممممممممممويمممت املقمممدم من االحتممماد األورويببيمممان االختصمممممممممممممممماسممممممممممممممممات وحقوق 
 ودولن األعضا 
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 المرفق جيم
 

 أعضاء اللجنة
 )االحتاد األورويب )منظمة عضو 
 االحتاد الروسي 
 إثيوبيا 
 أذربيجان 
 األرةنتني 
 األردن 
 أرمينيا 
 إريميا 
 إسبانيا 
 أسماليا 
 استونيا 
 أفغانستان 
 إكوادور 
 ألبانيا 
 أملانيا 
 اإلمارات العربية املتحدة 
 إندونيسيا 
 أنغوال 
 أوروغواي 
 أودبكستان 
 أوغندا 
 أوكرانيا 
 آيرلندا 
 إيطاليا 
 بابوا غينيا اجلديدة 
 باراغواي 
 باكستان 
 الااديل 
  الاتغا 
 بلجيكا 
 بلغاريا 
 بنغالديز 
 بنما 
 بنن 
 بوتان 
 بوتسوانا 
 بوركينا فاسو 
 بوروندي 
 بولندا 
 متعددة القومياتدولة  بوليفيا 
 بريو 
 بيالروس 
 تايلند 
 تركيا 
 تشاد 
 توغو 
 تونس 
 ةامايكا 

 اجلزائر 
  الوسطىمجهورية أفريقيا 
 اجلمهورية التشيكية 
 اجلمهورية الدومينيكية 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 مجهورية إيران اإلسالمية 
 مجهورية تنزانيا املتحدة 
  البوليفارية فنزويالمجهورية 
 مجهورية كوريا 
 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية 
 مجهورية مولدوفا 
 ةنوب أفريقيا 
 ةورةيا 
  الدامنر 
 دومينيكا 
 الرأس األخضر 
 رومانيا 
 دامبيا 
 دمبابوي 
 سان تومي وبرنسييب 
 سان مارينو 
 سري النكا 
 السلفادور 
 سلوفاكيا 
 سلوفينيا 
  السنغا 
 سواديلند 
 السودان 
 سورينام 
 السويد 
 سويسرا 
 سرياليون 
 شيلي 
 سربيا 
 الصني 
 العراق 
 غابون 
 غامبيا 
 غانا 
 غرينادا 
 غواتيماال 
 غيانا 
 غينيا 
 غينيا االستوائية 
 فرنسا 
 الفلبني 
 فنلندا 
 فييت نام 
 قاص 

 الكامريون 
 كرواتيا 
 كندا 
 كوبا 
 كوت ديفوار 
 كوستاريكا 
 كولومبيا 
 الكونغو 
 الكويت 
 كينيا 
 التفيا 
 لبنان 
 ليبيا 
 ليبرييا 
 ليتوانيا 
 ليسوتو 
 مايل 
 ماليزيا 
 مدغشقر 
 مصر 
 املغرب 
 املكسيك 
 اململكة العربية السعودية 
 اململكة املتحدة 
 منغوليا 
 موريتانيا 
 مودامبيق 
 مولدوفا 
 ناميبيا 
 النرويج 
 النمسا 
 النيجر 
 نيجرييا 
 نيكاراغوا 
 نيوديلندا 
 هاييت 
 ااند 
 هندوراس 
 هنغاريا 
 هولندا 
 الواليات املتحدة األمريكية 
 اليابان 
 اليمن 
 اليونان 


