
 

151106 K0653331 

 فريق اخلرباء املخصص املعين بالنظر يف حمتوى الصك غري امللزم قانوناً
 لغاباتاملعين بامنتدى األمم املتحدة 
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 ورقة معلومات أساسية

 مشروع النص املركب للصك غري امللزم قانوناً
 بشأن مجيع أنواع الغابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرمسية عبارة عن مشروع مقترح أعدته أمانة منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات بالتشاور مع هذه الوثيقة غري 
مكتب االجتماع السابع للمنتدى لتيسري عمل فريق اخلرباء املخصص، وقد أعدت هذه الوثيقة اعتماداً على 

 .املقترحات املقدمة من الدول األعضاء واموعات اإلقليمية
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 مذكرة تفسريية
ينبغي للخرباء املشاركني يف فريق اخلرباء املخصص املعين بوضع صك غري ملزم قانوناً بشأن مجيع أنواع الغابات أن 

 :يكونوا على علم بالنقاط التالية قبل قراءة مشروع النص املركب للصك غري امللزم قانوناً

 يتعلق بالصك غري امللزم قانوناً بشأن ثل نصاً مركباً لتيسري التفاوض فيماميمشروع الوثيقة املعروضة أمامكم  - 1
وقد . ويأخذ هذا النص يف االعتبار املقترحات املقدمة من البلدان واموعات اإلقليمية. مجيع أنواع الغابات

. بذلَ كل جهد ممكن حملاولة واستيعاب العناصر اإلشارية املقترحة، والنص املقترح الوارد يف املذكرات املقدمة
الفات فيما يتعلق ببعض املسائل فضالً عن هيكل الصك، كانت مهمة جتميع نص متناسق وسلس ونظراً لالخت

 .التدفق تشكل حتدياً صعباً

وتظهر يف .  الفقرات خمتصرات أمساء البلدان واموعات اإلقليمية بني قوسنيضسوف تالحظون أنه ترد يف بع - 2
وترد يف . مية اليت اقترحت وقدمت النص بدرجات خمتلفةاموعة األوىل من األقواس البلد أو اموعة اإلقلي

اموعة الثانية من األقواس تلك البلدان واموعات اإلقليمية اليت تبدو أا تتفق على أساس مقترحاا 
 .وترد خمتصرات تلك اجلهات يف اية هذه املذكرة. والتعليقات القطرية

 ترد بعد بعض العناوين وحتدد هذه االسنادات البلدان كما ستالحظون بأن هناك بعض االسنادات اليت - 3
 .واموعات اإلقليمية اليت أشارت إىل أمهية هذه العناصر إال أا مل تقدم أي نص أو مقترحات حمددة

ويف احلاالت اليت حددت فيها املقترحات أمهية إدراج عناصر معينة مثل البحوث دون تقدمي أي نص، قدم  - 4
وأكرب استثناء هو . م الصيغة اليت سبق أن اتفقت عليها الدول األعضاء، قدر املستطاعمشروع النص باستخدا

ويف حالتني، قدم النص املتعلق بالعناصر . يف جمال التعاريف نظراً ألنه ال يوجد الكثري منها يف النص التفاوضي
دول األعضاء قد ترغب يف أن الكانت الرئيسية اليت مل يتم تناوهلا بصورة مباشرة يف املذكرات املقدمة وإن 

الصندوق االستئماين ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، والدعم الذي يقدم ملشاركة ممثلني من ) أ: (تدرج
املبادرات اليت تتخذها البلدان، ويف مجيع هذه ) ب(البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال؛ 

 ".مل يقدم أي نص" املقدم هو احلاالت، فإن اإلسناد

 مذكرة أو أكثر نصاً تكاملياً بشأن مسألة معينة، دجمت النصوص بغرض اويف تلك احلاالت اليت تقدم فيه - 5
 .تبسيط الصك

ويرجى مالحظة أنه قد أدرجت يف العديد من احلاالت مالحظات، بني أقواس يف الغالب يف اية الفقرات تبني  - 6
ض البلدان أو اموعات اإلقليمية فضالً عن إشارات إىل وجود فقرات مماثلة يف األفضليات اليت أبدا بع

 .جماالت أخرى من العرض الشامل

ويهدف ذلك إىل املساعدة يف حتديد . وقد أبرز جزء كبري من النص باحلروف املائلة وأشري إليه يف احلواشي - 7
بني احلواشي األماكن اليت أخذت  وت.عليهاتلك الفقرات اليت صيغت بالصورة اليت جرى التفاوض واالتفاق 

الصيغة اليت سبقت ب يف املائة أي أكثر من نص الصك قد وضع 53وتشري التقديرات إىل أن . ها هذه الصيغةمن
 .املوافقة عليها بالفعل

وكان هناك عموماً اتفاق عريض فيما بني املقترحات وتعليقات البلدان على العناصر اإلشارية والقضايا  - 8
غري أنه قدمت يف حاالت قليلة خيارات نصوص . وضوعية اليت سيجري معاجلتها يف الصك غري امللزم قانوناًامل

 .خمتلفة نتيجة لوجود مقترحات متباينة تتعلق بقضايا نوعية
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 املختصرات

AG موعة األفريقيةا 

ASEAN رابطة دول جنوب شرق آسيا 

AUS أستراليا 

BRA الربازيل 

CAN كندا 

COL كولومبيا 

EU االحتاد األورويب 

IDN إندونيسيا 

JAN اليابان 

NTP مل يقدم أي نص 

NZL نيوزيلندا 

PAK باكستان 

KOR مجهورية كوريا 

ZAF جنوب أفريقيا 

CHE سويسرا 

USA الواليات املتحدة األمريكية 

ZWE زمبابوي 
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 ديباجةال

 )1(إن الدول األعضاء ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية

 بشأن نتائج الدورة السادسة ملنتدى األمم 2006/49 رقم الس االقتصادي واالجتماعي قرار إذ تذكر 
 بشأن تقرير الدورة الرابعة 2000أكتوبر / تشرين األول18املؤرخ ، 2000/35والقرار  ،املتحدة املعين بالغابات

للمنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات الذي حدد، ضمن مجلة أمور، اهلدف الرئيسي والوظائف اخلاصة بالترتيب 
لمنظمات واملؤسسات الدويل املعين بالغابات، وأنشأ منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات ودعا الرؤساء التنفيذيني ل

فيما بني والتنسيق والصكوك املعنية إىل تشكيل شراكة تعاونية يف جمال الغابات لدعم عمل املنتدى، وتعزيز التعاون 
اقترح : مالحظة) ( إندونيسيا وجنوب أفريقيا، االحتاد األورويب،الربازيل) (الواليات املتحدة األمريكية ()2(املشاركني؛

 .)زء األول كفقرة ديباجية منفصلةاالحتاد األورويب اجل

 تأكيد التزامها باملبادئ الواردة يف إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، مبا يف ذلك أن للبلدان، وفقاً وإذ تعيد 
 لسياساا البيئية واإلمنائية، وعليها مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل، حق سيادي يف استخدام مواردها وفقاً

 تضمن أال تتسبب األنشطة اليت جتري يف إطار واليتها أو سيطرا يف إحلاق ضرر بالبيئة يف دول أخرى أو يف أن
مناطق تقع خارج حدود واليتها الوطنية، والتزامها باملسؤوليات املشتركة، على تباينها، الواقعة على عاتق البلدان، 

رابطة دول جنوب شرق آسيا، أستراليا، الربازيل،  ()3(والتنمية؛ من إعالن ريو بشأن البيئة 7حسب املبني يف املبدأ 
 )دونيسيا، باكستان والواليات املتحدة األمريكيةاالحتاد األورويب، إن

 إعالن املبادئ الرمسية غري امللزمة قانونا لتوافق عاملي يف اآلراء بشأن إدارة الغابات جبميع وإذ تذكر كذلك
؛ ومقترحات العمل اليت قدمها 21 من جدول أعمال القرن 11حنو مستدام؛ والفصل أنواعها وحفظها وتنميتها على 

بالغابات؛ وقرارات ومقررات منتدى األمم  املنتدى احلكومي الدويل املعين/ الفريق احلكومي الدويل املعين بالغابات
ذ الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي إعالن جوهانسربج بشأن التنمية املستدامة، وخطة التنفيواملتحدة املعين بالغابات؛ 

؛ للتنمية املستدامة وتوافق آراء مونتريي الصادر عن املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، واألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً
امللزمة ، والصكوك الدولية القائمة 2005أللفية، ووثيقة نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام ل األهداف اإلمنائيةمبا فيها 
رابطة دول جنوب شرق آسيا، أستراليا، الربازيل، كندا، ) (الواليات املتحدة األمريكية ()4( املتصلة بالغابات؛قانوناً

 ،)االحتاد األورويب، إندونيسيا، جنوب أفريقيا وسويسرا

وجي لعام يقترح االحتاد األورويب دمج الفقرتني أعاله من الديباجة وإضافة هدف التنوع البيول: مالحظة
2010. 

                                                            
 .لتكامل االقتصاديإقليمية لأيضاً إىل منظمات " الدول األعضاء"تشري بعد فيما  )1(
 . الفقرة الديباجية األوىل2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم  )2(
 . الفقرة الديباجية الرابعة2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم  )3(
 . الصادر عن الس االقتصادي واالجتماعي2006/49اخلامسة من الديباجة القرار ثة والثالالفقرات الرابعة و )4(
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 من جديد أمهية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ضمن أطرها الزمنية، وتعرب عن انشغاهلا وإذ تؤكد
 )الربازيل(الحتمال أال تتمكن بعض البلدان ألن تفعل ذلك بالنظر إىل االفتقار إىل املوارد املالية والتقنية الكافية؛ 

 السلع واخلدمات اليت توفرها املستمدة منواالجتماعية والبيئية املتعددة  االقتصادية املنافع بأمهية وإذ تسلم 
اموعة األفريقية، أستراليا، كولومبيا، االحتاد األورويب، باكستان،  ()5(الغابات واألشجار املوجودة خارج الغابات؛
 )جنوب أفريقيا والواليات املتحدة األمريكية

كبرية يف التنمية املستدامة والقضاء  تساهم مسامهة  للغابات ميكن أن على أن اإلدارة املستدامةوإذ تشدد 
، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، مع مراعاة الصالت بني على الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً

ب أفريقيا والواليات املتحدة أستراليا، االحتاد األورويب، إندونيسيا، جنو ()6(قطاع الغابات وغريه من القطاعات؛
 )األمريكية

 الغابات وبطء معدل التشجري والتدهور املستمر يفا بسبب التمادي يف إزالة األشجار وإذ تعرب عن قلقه
 وإصالح الغطاء احلرجي وإعادة غرس الغابات، وما ينجم عن ذلك من آثار ضارة على االقتصادات والبيئة، مبا يف

وعلى مصادر رزق ما ال يقل عن بليون نسمة وعلى تراثهم الثقايف، وإذ تشدد على  التنوع البيولوجي، ذلك
احلاجة إىل توخي مزيد من الفعالية على مجيع املستويات يف إدارة الغابات على حنو مستدام، من أجل التصدي هلذه 

 ) والواليات املتحدة األمريكيةأستراليا، الربازيل االحتاد األورويب، باكستان، جنوب أفريقيا ()7(التحديات اجلسام؛

من جديد االحتياجات واملتطلبات اخلاصة للبلدان ذات النظم اإليكولوجية اهلشة، مبا يف ذلك  وإذ تؤكد 
 )الربازيل وجنوب أفريقيا ()8(البلدان ذات الغطاء احلرجي احملدود؛

رة باملنتجات احلرجية اليت  ألن القطع غري القانوين لألشجار وما يرتبط به من جتاوإذ تعرب عن القلق
جيري حصادها بطرق غري قانونية قد وصلت إىل معدالت تثري االنزعاج وتسبب يف خسارة العائدات وتدهور 

 )إندونيسيا(النظم اإليكولوجية وفقدان التنوع البيولوجي وتفاقم الفقر وال سيما يف البلدان النامية؛ 

لية وحاكمية اإلدارة املستدامة للغابات وما تساهم به يف هذا  إنفاذ قوانني الغابات احمل بأمهيةوإذ تسلم
اال عملية إنفاذ قوانني الغابات اإلقليمية وحاكمية العمليات الوزارية وما يتصل ا من مبادرات جتارية؛ 

 )سرارابطة دول جنوب شرق آسيا، أستراليا، االحتاد األورويب، اليابان وسوي(؛ )الواليات املتحدة األمريكية(

 باإلسهام الكبري الذي تقدمه اموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة ذات الصلة يف ًوإذ تسلم أيضا
اموعة األفريقية؛ رابطة دول جنوب شرق آسيا، ) (إندونيسيا(ختطيط ووضع وتنفيذ سياسات الغابات الوطنية؛ 

 )قيا، سويسرا والواليات املتحدة األمريكيةأستراليا، كندا، كولومبيا، االحتاد األورويب، باكستان، جنوب أفري

                                                            
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم ة من سادسالفقرة الديباجية ال )5(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم الفقرة الديباجية السابعة من  )6(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم لثامنة من الفقرة الديباجية ا )7(

 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم الفقرة الديباجية التاسعة من  )8(
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 باملسامهة اهلامة اليت تقدمها الشراكات الطوعية القائمة بني القطاعني العام واخلاص، وإذ تسلم أيضاً 
 على حنو واملبادرات اليت يضطلع هبا القطاع اخلاص على مجيع املستويات من أجل حتقيق اإلدارة املستدامة للغابات

 وبعد أن تالحظ يف هذا اال، )9(؛ستراتيجيات واخلطط واألولويات الوطنية املتصلة بالغابات ودعم االفعال،
أستراليا، الربازيل، االحتاد ( وشراكة الغابات يف آسيا؛ ،ضمن مجلة أمور، شراكة الغابات يف حوض الكونغو

 )ألمريكية سويسرا والواليات املتحدة ا،األورويب، نيوزيلندا، باكستان، جنوب أفريقيا

بضرورة تعزيز االلتزام السياسي واجلهود اجلماعية املبذولة على مجيع األصعدة، وإدراج  اً أيضوإذ تسلم 
مسألة الغابات يف جداول األعمال الوطنية والدولية املتعلقة بالتنمية، والنهوض بتنسيق السياسات الوطنية والتعاون 

دارة الغابات جبميع إلالفعال التنفيذ على كافة املستويات، من أجل الدويل، وتعزيز التنسيق فيما بني القطاعات 
 )اموعة األفريقية، جنوب أفريقيا) (الواليات املتحدة األمريكية ()10(أنواعها على حنو مستدام؛

 أن على الدول أن تتعاون لتعزيز النظام االقتصادي الدويل املفتوح والدعم الذي يؤدي إىل حتقيق إذ تدرك 
و االقتصادي والتنمية املستدامة يف مجيع البلدان مبا حيقق معاجلة مشاكل التدهور البيئي، وأن من الضروري أال النم

تشكل تدابري السياسات التجارية لألغراض البيئية أية وسائل للتمييز التحكمي وغري املربر، أو قيود مستترة على 
 )الربازيل(التجارة الدولية؛ 

لية اإلدارة املستدامة للغابات تتوقف إىل حد بالغ على توافر املوارد الكافية، مبا يف  على أن فعاوإذ تشدد 
، وإذ تعترف بشكل خاص بضرورة حشد املزيد  السليمة بيئياًتذلك التمويل، وتنمية القدرات، ونقل التكنولوجيا

  أقل البلدان منواًومنهالدان النامية،  البلصاحلمن مصادر مبتكرة، املوارد املستمدة من املوارد املالية، مبا يف ذلك 
 )11(والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال؛

 )الربازيل، كندا، إندونيسيا وجنوب أفريقيا) (الواليات املتحدة األمريكية(

منذ نشأته، مبا يف ذلك املبادرات  الدويل املعين بالغابات  الترتيبجنازات اليت حققهاباإل رحبوإذ ت 
االحتاد األورويب، جنوب أفريقيا والواليات املتحدة  ()12(املشتركة اخلاصة بالشراكة التعاونية يف جمال الغابات؛

 ،)األمريكية

ات اإلقليمية املعنية  إىل تعزيز التفاعل بني منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، واآللي باحلاجةوإذ تسلم 
بالغابات ذات الصلة، واملؤسسات والصكوك واملنظمات والعمليات مبشاركة اموعات الرئيسية على النحو احملدد 

، وأصحاب املصلحة ذات الصلة لتيسري التعاون املعزز والتنفيذ الفعال لإلدارة املستدامة 21يف جدول أعمال القرن 
اموعة األفريقية، رابطة دول جنوب شرق آسيا، ) (إندونيسيا( عمل املنتدى؛ للغابات فضالً عن املسامهة يف

 )أستراليا، كندا، كولومبيا، االحتاد األورويب، باكستان، جنوب أفريقيا، سويسرا والواليات املتحدة األمريكية

                                                            
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم الفقرة الديباجية احلادية عشرة من  )9(
 .2006/49رار الس االقتصادي واالجتماعي رقم قية عشرة من ناالفقرة الديباجية الث )10(

 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم ة من عاشرالفقرة الديباجية ال )11(

 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم رة من ديباجية الثالثة عشالفقرة ال )12(
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تعاونية من أجل شكل، مبساعدة الشراكة الي أن منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات  من جديدوإذ تؤكد 
الغابات، اآللية احلكومية الدولية الرئيسية املعنية بدعم وتيسري وتنسيق تنفيذ اإلدارة املستدامة للغابات على 

 )الربازيل(وتشدد على أمهية تعزيزه بصورة مالئمة؛ . املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية

ابات على النحو الوارد يف قرار الس االقتصادي  يف تدعيم اإلدارة الدولية للغوإذ تعرب عن رغبتها 
، ويف التركيز على التنفيذ الفعال لإلدارة املستدامة للغابات على املستويات الوطنية 2000/35واالجتماعي 

 )الربازيل، جنوب أفريقيا) (االحتاد األورويب(ودون اإلقليمية واإلقليمية؛ 

املدونة بشأن اإلدارة املستدامة جلميع أنواع الغابات التايل /اهمالتف/ على الصك غري امللزم قانوناًتوافق 
بوصفه صكاً طوعياً يهدف إىل تعزيز التعاون الدويل ودعم السياسات والتدابري الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية 

) الربازيل(غابات؛ يف إطار الترتيب الدويل املعين بالغابات، والتفويض املمنوح ملنتدى األمم املتحدة املعين بال
املدونة بشأن /التفاهم/ كذلك من اجلمعية العامة لألمم املتحدة اعتماد هذا الصك الدويلوتطلب، )جنوب أفريقيا(

 )االحتاد األورويب. (مجيع أنواع الغابات

 املبادئ -أوالً 

 بإدارة وصون مجيع أنواع يشكل بيان املبادئ الرمسي غري امللزم قانوناً بشأن توافق اآلراء العاملي فيما يتعلق - 1
الغابات وتنميتها املستدامة واملعروف أيضاً باسم مبادئ ريو املعنية بالغابات، وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية الذي 

 األساس الذي تستند إليه املبادئ ،1992اعتمده مؤمتر األمم املتحدة املعىن بالبيئة والتنمية يف ريو دى جانريو عام 
 )جنوب أفريقيا ()13(.املدونة/التفاهم/هذا الصكالواردة يف 

 :تقر الدول األعضاء وتعقد العزم على احترام املبادئ التالية - 2

املدونة طوعية ومتاحة /التفاهم/املدونة غري ملزم قانوناً واملشاركة يف هذا الصك/التفاهم/هذا الصك )أ(
 )الواليات املتحدة األمريكية(جلميع الدول؛ 

؛ ل بالسيادة على مجيع مواردها احلرجية على النحو الوارد يف مبادئ ريو املعنية بالغاباتتتمتع الدو )ب(
ستراليا، الربازيل، كولومبيا، االحتاد األورويب، إندونيسيا، رابطة دول جنوب شرق آسيا، أ) (حدةالواليات املت(

 )باكستان، جنوب أفريقيا

مة لغاباته، وعن إنفاذ قوانني الغابات لديه واليت تعترب يتحمل كل بلد املسؤولية عن اإلدارة املستدا )ج(
 )االحتاد األورويب، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية) (الربازيل(ضرورية لتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات؛ 

مبادئ مشتركة وإن كانت متباينة وفقاً  يف سعيها إىل حتقيق اإلدارة املستدامة للغابات، للبلدان )د(
رابطة دول جنوب شرق آسيا، كولومبيا، االحتاد األورويب، إندونيسيا،  ( من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية؛7للمبدأ 

 ). ترد هذه الفقرة أيضاً يف الديباجة:مالحظة) (مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا

يت متر اقتصاداا مبرحلة للتعاون الدويل دور حفاز حاسم يف تعزيز جهود البلدان النامية والبلدان ال )ه(
 )االحتاد األورويب، الواليات املتحدة األمريكية) الربازيل(انتقال لتحسني إدارة غاباا؛ 

                                                            
 ).A/CONF.151/26 (Vol.III)) (14 August 1992( املعىن بالبيئة والتنمية األمم املتحدة، تقرير مؤمتر لألمم املتحدةاجلمعية العامة  )13(
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الواليات (املدونة ما يهدف إىل إنفاذ التزامات قانونية دولية؛ /التفاهم/ال يوجد يف هذا الصك )و(
 )املتحدة األمريكية

مستدامة لتلبية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية بصورة حلرجية ينبغي إدارة الغابات واملوارد ا )ز(
من مبادئ ريو املعنية ) ب(2واإليكولوجية والثقافية والروحية لألجيال احلالية واملقبلة على النحو الوارد يف املبدأ 

 )رابطة دول جنوب شرق آسيا، استراليا، جنوب أفريقيا (بالغابات؛

مالكي الغابات، واتمعات احمللية وجمتمعات السكان األصليني والنساء ميكن للقطاع اخلاص، و )ح(
وغريهم من أصحاب املصلحة املسامهة يف حتقيق اإلدارة املستدامة للغابات، وعلى ذلك ينبغي إشراكهم بطريقة شفافة 

رابطة دول ) ( األمريكيةالواليات املتحدة(وتشاركية يف عملية اختاذ القرار بشأن الغابات العامة اليت تؤثر فيهم؛ 
جنوب شرق آسيا، استراليا، الربازيل، كندا، كولومبيا، االحتاد األورويب، إندونيسيا، نيوزيلندا، باكستان، جنوب 

 )أفريقيا، سويسرا، زمبابوي

 توفر العناصر املواضيعية السبعة التالية لإلدارة املستدامة للغابات، واملستمدة من املعايري احملددة عن )ط(
 وتشكل جمموعة )14(طريق عمليات املعايري واملؤشرات احلالية، إطاراً مرجعياً متسقاً ومفيداً لإلدارة املستدامة للغابات،

 :إشارية عاملية من املعايري اخلاصة باإلدارة املستدامة للغابات

 نطاق موارد الغابات؛ ‘1‘
  يف الغابات؛التنوع البيولوجي ‘2‘
 ؛تهاسالمة الغابات وحيوي ‘3‘
 املتعلقة بإنتاجية موارد الغابات؛املهام  ‘4‘
 م املتعلقة حبماية موارد الغابات؛املها ‘5‘
 ؛ االقتصادية–املهام االجتماعية  ‘6‘
 )15(.طار املتعلق بالقوانني والسياسات واملؤسساتإلا ‘7‘

ورويب، ستراليا، االحتاد األأرابطة دول جنوب شرق آسيا، ) (الواليات املتحدة األمريكية(
 )نيوزيلندا، زمبابوي

 )مل يقدم أي نص(استخدام املصطلحات  -ثانياً 

 :املدونة/التفاهم/ألغراض هذا الصك - 3

 الترتيب الذي يتكون من منتدى األمم املتحدة املعىن بالغابات تعين: "اإلدارة املستدامة للغابات" )أ(
هبدف تعزيز إدارة وصون مجيع أنواع الغابات وتنميتها ا لغابات اللذين مت إنشاؤمهيف جمال اوالشراكة التعاونية 

 )16(املستدامة وتدعيم االلتزام السياسي طويل األجل هبذا اهلدف؛

                                                            
 .6 املعىن بالغابات الفقرة التنفيذية األمم املتحدة الصادر عن منتدى 4/3القرار  )14(
 .نفس املصدر )15(
 .2000/35ماعي  من مقرر الس االقتصادي واالجت3 اىل 1استناداً اىل الفقرات التنفيذية  )16(
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جرى تعريف إدارة الغابات بأا العملية الرمسية وغري ": دارة املستدامة للغاباتإلا ":1اخليار  )ب(
أو الثقافية /از وظائف الغابات البيئية واالقتصادية واالجتماعية والرمسية لتخطيط وتنفيذ املمارسات اليت دف إىل إجن

 واإلدارة املستدامة للغابات هي إدارة الغابات اليت دف إىل احملافظة على استدامة املوارد )17(.وحتقيق األهداف احملددة
 احلرجية الستخدامها من جانب األجيال احلالية واملقبلة؛

 إدارة واستخدام الغابات واألراضي احلرجية بطريقة، تعين": ستدامة للغاباتاإلدارة امل" :2اخليار  )ج(
ومعدل، حيافظان على ما حتتويه من تنوع بيولوجي وإنتاجية وقدرة على التجديد واحليوية وإمكانياا على أن حتقق 

ية والوطنية والعاملية، واللذين ال اآلن وىف املستقبل، الوظائف اإليكولوجية واالجتماعية ذات الصلة على املستويات احملل
 )18(يتسببان يف إحلاق ضرر بالنظم اإليكولوجية األخرى؛

 )19( هي الغابات اليت ختضع لإلدارة املستدامة للغابات؛:"الغابات اخلاضعة لإلدارة املستدامة" )د(

 5ارتفاعها عن  هكتار واحملتوية على أشجار يزيد 0.5األراضي اليت متتد ألكثر من ": الغابات" )ه(
 وأشجار قادرة على الوصول إىل هذه احلدود يف مواقعها - يف املائة 10أمتار، وغطاء قمم األشجار يزيد على 

 )20(الطبيعية؛

هي الشجراء احلرجية املكونة بالدرجة األويل من أنواع أشجار حملية تنمو ": الغابات الطبيعية" )و(
بيعي املعان مع استبعاد الشجراء اليت هي نتاج، بوضوح، خالئف أشجار طبيعياً وميكن أن يشمل ذلك التجديد الط

 )21(مزروعة؛

الغابات اليت نشأت فيها األشجار من خالل الزراعة أو عن طريق التدخالت ": األشجار املزروعة" )ز(
 )22(البشرية؛

اه واحلياة الربية واألعالف املوارد الطبيعية اليت توجد يف الغابات واليت تشمل املي": املوارد احلرجية" )ح(
 )24( فضالً عن األراضي الشجرية واألشجار خارج الغابات؛)23(ونباتات أرضية الغابات

                                                            
 لألغذية والزراعة، وقائع اجتماع اخلرباء الثالث املعىن بتوحيد التعاريف ذات الصلة بالغابات األمم املتحدةمنظمة  )17(

 .6ص ) 2005يناير / كانون الثاين19-17روما، (الستخدامها بواسطة خمتلف أصحاب املصلحة 
 .MCPFE الصادر عن 1/القرار حاء )18(

املقدم يف وقائع اجتماع اخلرباء الثالث بشأن توحيد التعاريف ذات الصلة " الغابات اخلاضعة لإلدارة" اىل تعريف استناداً )19(
 .7، ص بالغابات لالستخدام بواسطة خمتلف أصحاب املصلحة

 .2005 لألغذية والزراعة، تقييم املوارد احلرجية لعام األمم املتحدةمنظمة  )20(
 لألغذية والزراعة، وقائع اجتماع اخلرباء الثالث املعىن بتوحيد التعاريف ذات الصلة بالغابات دةاألمم املتحمنظمة  ) 21(

 .5ص ) 2005يناير / كانون الثاين19-17روما، (الستخدامها بواسطة خمتلف أصحاب املصلحة 
 .2005، تقييم املوارد احلرجية لعام منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )22(
)23 ( Marc Coté, ed., Dictionnaire de la foresterie=Dictionary of Forestry=Diccionario de forestería, Ed. Spéciale XII 

Congres forestier mondial=Special ed. XII World Forestry Congress, p. 451. 
 .2005، تقييم املوارد احلرجية لعام منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )24(
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املنتجات احلرجية اخلشبية وغري اخلشبية اليت تستمد من الغابات، ": السلع واخلدمات احلرجية" )ط(
التأثريات املناخية على النطاقني احمللي والكبري وتدوير مثل صون التربة واملياه والتنوع البيولوجي و(واخلدمات البيئية 

مثل اخلدمات (واخلدمات االجتماعية الثقافية غري تلك اليت يوفرها إنتاج املنتجات اخلشبية وغري اخلشبية ) املغذيات
 )25(اليت توفرها الغابات؛) التروحيية والسياحة ومحاية القيم الثقافية واجلمالية والعلمية

 ال يشمل ذلك جمرد التكنولوجيات املختلفة بل كامل النظم اليت": كنولوجيات السليمة بيئياًالت" )ي(
 )26(.تشمل املعارف واإلجراءات والسلع واخلدمات واملعدات فضالً عن اإلجراءات التنظيمية واإلدارية

 الغرض -ثالثاً 

 تكثيف ومواصلة زيادة املكانة )أ: (املدونة إىل أربعة أقسام هي/التفاهم/ينقسم الغرض من هذا الصك - 4
السياسية والعامة للغابات على الصعيدين الوطين والدويل فضالً عن إسناد أولوية متقدمة حلفظ ومحاية غابات العامل 

توفري إطار مفاهيمي لتنفيذ اإلدارة املستدامة للغابات ) ب(وإدارا بصورة مستدامة وتقدمي العون هلذه التدابري؛ 
ال لألعمال على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعاملية لتحقيق جدول أعمال التنمية املتفق عليه دولياً وللتوجيه الفع

اإلسهام يف زيادة ) ج(وأهداف السياسات املتفق عليها دولياً بشأن الغابات وخاصة األهداف العاملية املعنية بالغابات؛ 
ري منرب عاملي لتوثيق التعاون واملشاركة فيما بني الكثري من االتفاقات توف) د(فهم ما تعنيه اإلدارة املستدامة للغابات؛ و

 دالربازيل، االحتارابطة دول جنوب شرق آسيا، . (والعمليات واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة بالغابات
 ).نيوزيلندا وسويسرااألورويب، 

 األهداف العاملية املعنية بالغابات -رابعاً 
هو تعزيز إدارة مجيع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها املستدامة املدونة /التفاهم/ هلذا الصك الشاملاهلدف - 5

 )جنوب أفريقيا) (االحتاد األورويب ()27(.ودعم االلتزام السياسي على املدى الطويل لبلوغ هذه الغاية

عمل على الصعيد العاملي والوطين األهداف العاملية املشتركة التالية املعنية بالغابات، والتقرر الدول األعضاء  - 6
وتعزيز املسامهة  2015حبلول عام املدونة /التفاهم/ هلذا الصكمن أجل إحراز تقدم صوب حتقيق اهلدف الرئيسي

اليت تقدمها الغابات يف بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية وال سيما تلك 
القضاء على الفقر وحتقيق استدامة البيئة مع التشديد يف هذا الصدد على أمهية االلتزام السياسي والعمل على املتعلقة ب

 )االحتاد األورويب، الواليات املتحدة األمريكية ()28(.تكافة املستويات من أجل التنفيذ الفعال لإلدارة املستدامة للغابا

ستراليا والربازيل وكولومبيا واالحتاد األورويب ونيوزيلندا وباكستان  تقترح رابطة دول جنوب شرق آسيا وأ:مالحظة
املدونة يف /التفاهم/ومجهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية إدراج األهداف العاملية باعتبارها أهداف الصك

 .إلشارة إليهااحني تقترح إندونيسيا وجنوب أفريقيا إعادة تأكيد 

                                                            
 .منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )25(
 .252ص ) 1992(، برنامج العمل بشأن التنمية املستدامة 21األمم املتحدة، جدول أعمال القرن  )26(
 .1 الفقرة التنفيذية 2000/35قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم  )27(
 .3 الفقرة التنفيذية 2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم  )28(
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 1اهلدف العاملي رقم 

 االجتاه إىل فقدان الغطاء احلرجي على النطاق العاملي من خالل اإلدارة املستدامة للغابات، اليت تشمل عكس
 )29(.احلماية واإلصالح والتشجري وإعادة التحريج وزيادة اجلهود املبذولة ملنع تدهور التربة

 2اهلدف العاملي رقم 

دة إىل الغابات، بطرق من بينها حتسني مصادر رزق السكان تعزيز املزايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية املستن
 )30(.املعتمدين على الغابات

 3اهلدف العاملي رقم 

على  غابات تدار  اليت هبا املساحاتوغريها منحتقيق زيادة كبرية يف مساحة الغابات احملمية على النطاق العاملي، 
 )31(.من الغابات اليت تدار على حنو مستدام مستدام، وزيادة نسبة املنتجات احلرجية املستمدة حنو

 4اهلدف العاملي رقم 

عكس االجتاه الرتويل للمساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة لإلدارة املستدامة للغابات، وتعبئة املزيد واملزيد من 
 )32(.لغاباتملستدامة لدارة اإل ا حتقيقاملوارد املالية اجلديدة واإلضافية من مجيع املصادر من أجل

 النطاق -خامساً 

 )االحتاد األورويب. (املدونة جبميع أنواع الغابات/التفاهم/هذا الصك) يشمل(يتعلق  - 7

 التدابري والسياسات واألعمال أو األهداف على الصعيد -سادساً 
 )زمبابوي(الوطين اليت تسهم يف بلوغ األهداف العاملية 

يف احلسبان السيادة واملمارسات والظروف الوطنية، ببذل قصارى آخذة ، الدول األعضاء على أن تقومتفق ت - 8
جهودها من أجل املسامهة يف األهداف العاملية املذكورة أعاله، من خالل وضع تدابري أو سياسات أو إجراءات وطنية 

املتحدة أستراليا، باكستان، الواليات ) (االحتاد األورويب: (ما يليمن خالل   أو،)33(حمددةأو أهداف  طوعية
 ).اقترحت سويسرا وضع أهداف وطنية قابلة للقياس فيما يتعلق باألهداف التالية: مالحظة) (األمريكية

أن تراعي على حنو كامل مقترحات العمل اليت اعتمدها الفريق احلكومي الدويل املعين بالغابات  )أ( 
تحدة املعين بالغابات بشأن الربامج واخلطط واملنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات وقرارات منتدى األمم امل

رابطة دول جنوب شرق آسيا، ) (الربازيل(واالستراتيجيات اليت دف إىل حتقيق األهداف العاملية بشأن الغابات؛ 
 يتعلق ذلك بالفقرة الواردة يف اجلزء املعين بالتعاون :مالحظة) (أستراليا، االحتاد األورويب، جنوب أفريقيا، زمبابوي

 ).البلدان/التنسيقو
                                                            

 .نفس املصدر )29(
 .نفس املصدر )30(
 .نفس املصدر )31(
 .نفس املصدر )32(
 .4 الفقرة التنفيذية 2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم  )33(
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وضع وتنفيذ ونشر الربامج الوطنية وحتديثها بصورة منتظمة فيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل دعم  )ب( 
وزيادة اإلدارة املستدامة للغابات ومكافحة التصحر فضالً عن التدابري ذات الصلة باألهداف العاملية املعنية بالغابات؛ 

 )الربازيل(

مج وسياسات واستراتيجيات وطنية للغابات حسب االقتضاء، وإدراج برامج وضع وتنفيذ برا )ج( 
الغابات الوطنية أو غري ذلك من استراتيجيات الغابات يف االستراتيجيات الوطنية املعنية بالتنمية املستدامة ذات الصلة 

الواليات املتحدة  ()34(؛رالصلة، وحيثما يكون مالئماً استراتيجيات القضاء على الفقوثيقة خبطط العمل الوطنية 
 )أستراليا، الربازيل، كندا، االحتاد األورويب، إندونيسيا، نيوزيلندا، باكستان، جنوب أفريقيا، سويسرا) (األمريكية

 فيما )35(لتعزيز التعاون والسياسات والربامج املشتركة بني القطاعاتحتديد وتنفيذ التدابري املالئمة  )د( 
جنوب شرق آسيا، دول رابطة ) (الواليات املتحدة األمريكية(ر يف وتتأثر بإدارة الغابات؛ بني القطاعات اليت تؤث

 )أستراليا، االحتاد األورويب، إندونيسيا وسويسرا

وتنفيذ برامج وسياسات واستراتيجيات الغابات الوطنية مبا يف ذلك  ومواصلة بلورة وضع )ه( 
االستراتيجيات الرامية إىل زيادة الرقعة اخلاضعة لإلدارة املستدامة عن  فضالً استراتيجيات حفظ الغابات وإحيائها

الواليات املتحدة األمريكية، نص جتميعي من االحتاد  ()36(؛للغابات واحلد من تدهور الغابات وخسارة الغطاء احلرجي
 )رابطة دول جنوب شرق آسيا، كولومبيا، نيوزيلندا، باكستان وزمبابوي(، )األورويب

 )كندا وسويسرا(مل على احملافظة على الضيع احلرجية كنسبة مئوية من جمموع املساحة؛ الع )و( 

 )رابطة دول جنوب شرق آسيا وكندا(وضع شبكات للمناطق احملمية؛  )ز( 

محاية الغابات، حسب االقتضاء، من خماطر دد السالمة واحليوية مبا يف ذلك من احلرائق  )ح( 
 )رابطة دول جنوب شرق آسيا، كندا، سويسرا وزمبابوي( واألنواع الغريبة؛ واحلشرات، واألمراض والتلوث

كندا (طلب تقييم التأثريات اليت تتعرض هلا البيئة من املشاريع اليت قد يكون هلا تأثريات ضارة؛  )ط( 
 )وسويسرا

، مبا يف ذلك يئة بيئة فعالة مواتية لالستثمار اخلارجي واحمللي يف اإلدارة املستدامة للغابات )ي( 
التشجري وإصالح و  إعادة زراعة الغاباتاالستثمارات يف جتنب فقدان الغطاء احلرجي وتدهور الغابات، ودعم

يئة بيئة مواتية إلشراك اتمعات احمللية وغريها من اجلهات املستعملة  حسب االقتضاء، الغابات باإلضافة إىل ذلك،
) الواليات املتحدة األمريكية ()37(؛اإلدارة، ومتكينها من االستثمار يف تلك للغابات يف اإلدارة املستدامة للغابات

 )رابطة دول جنوب شرق آسيا، أستراليا وجنوب أفريقيا(

                                                            
 ).ج (6 و6الفقرة التنفيذية مقدمة  2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم  )34(
 .7مقدمة الفقرة التنفيذية  2006/49لس االقتصادي واالجتماعي رقم قرار ا )35(
 ).ب (2 الفقرة التنفيذية 2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم  )36(
 ) .ي (5و) ط (5 الفقرة التنفيذية 2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم  )37(
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إشراك مالكي الغابات واتمعات احمللية والقطاع اخلاص ومنظمات اتمع املدين وأصحاب  )ك( 
الواليات املتحدة (القرار املتعلق بالغابات الذي له تأثري عليها؛ املصلحة اآلخرين بطريقة شفافة وتشاركية يف صنع 

اموعة األفريقية، رابطة دول جنوب شرق آسيا، أستراليا، كندا، كولومبيا، االحتاد األورويب، ) (األمريكية
 )إندونيسيا، نيوزيلندا، باكستان، جنوب أفريقيا وسويسرا

جلهات اليت هلا مصاحل تتصل بالغابات يف وضع وتنفيذ التشجيع على اإلشراك الفعلي جلميع ا )ل( 
اتمعات وحيثما يكون مالئماً   ومتكني تلك اجلهات من ذلك، وخباصة،سياسات وبرامج لإلدارة املستدامة للغابات

احمللية واتمعات املعتمدة على الغابات والشعوب األصلية والنساء وصغار مالكي الغابات من القطاع اخلاص 
اموعة األفريقية، رابطة دول جنوب شرق آسيا، أستراليا، ) (الواليات املتحدة األمريكية (؛)38(عاملون يف الغاباتوال

 اقترح االحتاد :مالحظة) (الربازيل، كندا، كولومبيا، االحتاد األورويب، إندونيسيا، باكستان، جنوب أفريقيا، سويسرا
 ) بتعزيز التعاون وتنسيق السياسات والربامج املشتركة بني القطاعاتاألورويب وضع هذه الفقرة حتت اجلزء اخلاص

 عن  األخشاب ومصدروها ومستوردوها، فضالًمصنعوتشجيع القطاع اخلاص، مبا يف ذلك  )م( 
) أستراليا، كندا وسويسرا( مبا يف ذلك خطط إصدار الشهادات، منظمات اتمع املدين، على وضع صكوك طوعية،

 )سويسرا والواليات املتحدة األمريكية ()39(؛اد ممارسات عمل جيدة وحتسني شفافية األسواقمن أجل اعتم

تعزيز فرص وصول األسر املعيشية واتمعات احمللية حسب االقتضاء إىل املوارد احلرجية  )ن( 
 )جنوب أفريقيا) (الواليات املتحدة األمريكية ()40(؛وأسواقها

ات، والتقدم احملرز حنو حتقيق اإلدارة املستدامة للغابات باستخدام معايري رصد وتقييم أحوال الغاب )س( 
ومؤشرات اإلدارة املستدامة للغابات، وإعداد تقارير وطنية تبني هذه التقييمات وحتديثها دورياً ونشرها على نطاق 

 )أستراليا وكندا) (الواليات املتحدة األمريكية(واسع؛ 

ق آسيا وباكستان عدداً من التدبري الوطنية اليت تالئم بصورة أفضل اإلدراج يف  تقترح رابطة جنوب شر:مالحظة
 .اجلزء الثامن بشأن التدابري اليت يتعني تنفيذها يف إطار العناصر املواضيعية السبعة

 العالقة مع الصكوك األخرى -سابعاً 

يتعني تعزيز التفاعل مع هذه ، )41(ةبه الصكوك الدولية امللزمة قانوناً احلالينظراً للعمل الذي تضطلع  - 9
رابطة دول جنوب  ()42(.املعززين وحتقيق التنفيذ الفعال لإلدارة املستدامة للغابات والتآزر الصكوك لتيسري التعاون

 )شرق آسيا، أستراليا، كندا، كولومبيا، االحتاد األورويب، نيوزيلندا، باكستان وجنوب أفريقيا

                                                            
 ).ه (6 الفقرة التنفيذية 2006/49عي رقم قرار الس االقتصادي واالجتما )38(
 ).ح (6 الفقرة التنفيذية 2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم  )39(
 ).م (5 الفقرة التنفيذية 2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم  )40(
 .2006/49 االقتصادي واالجتماعي رقمالس الفقرة الديباجية اخلامسة من قرار  )41(
سالة منتدى األمم رو واإلعالن الوزاري 2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم من ) ج( 2الفقرة التنفيذية  )42(

 .12إىل القمة العاملية للتنمية املستدامة الفقرة املعين بالغابات املتحدة 
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 صادرة منال ية السبعة لإلدارة املستدامة للغابات ومقترحات العملالعناصر املواضيع -ثامناً 
 الغاباتبالفريق احلكومي الدويل املعين بالغابات واملنتدى الدويل املعين 

تنفيذ مقترحات العمل الصادرة عن الفريق احلكومي الدويل املعين املدونة /التفاهم/ينبغي أن ييسر هذا الصك - 10
تبسيط صياغتها، حسبما يقتضي زيادة كومي الدويل املعين بالغابات، من خالل جتميع عناصرها واملنتدى احل/بالغابات

األمر، مع مراعاة العمل اجلاري، وكذلك من خالل تشجيع زيادة فهم أصحاب املصلحة ملقاصد تلك 
قيق األهداف العاملية ينبغي للتقارير الوطنية الطوعية بشأن التقدم احملرز يف حت؛ وعالوة على ذلك )43(املقترحات

 احملددة يف )44(؛للغابات أن يأخذ يف االعتبار، حسب االقتضاء العناصر املواضيعية السبعة لإلدارة املستدامة للغابات
 الواردة أدناه، وهلذه الغاية، ينبغي وضع مرفقات لتجميع وتبسيط 4/3قرار منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات رقم 

 )مل يقدم أي نص. (قاً للعناصر املوضيعية السبعةمقترحات العمل وف

 نطاق موارد الغابات؛ ‐أ 

  يف الغابات؛التنوع البيولوجي ‐ب 

 ؛سالمة الغابات وحيويتها ‐ح 

 املتعلقة بإنتاجية موارد الغابات؛املهام  ‐د 

 م املتعلقة حبماية موارد الغابات؛املها ‐ه 

 ؛ االقتصادية–املهام االجتماعية  ‐و 

 .طار املتعلق بالقوانني والسياسات واملؤسساتإلا ‐ز 

 التجارة الدولية يف املنتجات احلرجية -تاسعاً 
 :تلتزم الدول األعضاء مبا يلي - 11

تعزيز التجارة من خالل مواصلة تطوير قواعد وممارسات التجارة الدولية وغري التمييزية واملفتوحة  )أ( 
 )رابطة دول جنوب شرق آسيا(نظم املالية؛ اليت ميكن التنبؤ ا مبا يف ذلك ال

إزالة احلواجز واملعوقات التجارية مبا يف ذلك القيود التجارية، لتحقيق الوصول األفضل إىل  )ب( 
 )رابطة دول جنوب شرق آسيا(األسواق وضمان األسعار للمنتجات احلرجية ذات القيمة املضافة املرتفعة؛ 

 مما يزيد من تيسري التجارة الدولية )45(ها اآلخر فيما بني التجارة والبيئةتعزيز العالقة اليت يدعم بعض )ج( 
رابطة دول (باملنتجات احلرجية املستمدة من الغابات اخلاضعة لإلدارة املستدامة واليت يتم حصادها بصورة قانونية؛ 

 )جنوب شرق آسيا

                                                            
 .2006/49ي رقم قرار الس االقتصادي واالجتماعمن ) أ (7الفقرة التنفيذية  )43(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم  من 19الفقرة التنفيذية  )44(
 .صادر عن املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات) ب (128لعمل رقم لاقتراح  )45(
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 واليت يتم حصادها دارة املستدامةاملستمدة من الغابات اخلاضعة لإل احلرجية باملنتجات التجارة )د( 
 )أستراليا، إندونيسيا وسويسرا) (رابطة دول جنوب شرق آسيا(؛ )46(بصورة قانونية

رابطة دول  ()47(عدم تيسري التجارة باملنتجات احلرجية اليت يتم حصادها بصورة غري قانونية؛ )ه( 
 )جنوب شرق آسيا وأستراليا

ليمي والدويل يف إنفاذ قانون الغابات واحلاكمية ملكافحة قطع األشجار تعزيز التعاون الثنائي واإلق )و( 
بصورة غري قانونية وما يرتبط ا من جتارة وال سيما املنتجات اخلشبية واملنتجات غري اخلشبية واحلياة الربية وغري ذلك 

شرق آسيا، أستراليا، االحتاد رابطة دول جنوب () إندونيسيا(من املنتجات احلرجية اليت حتصد بصورة غري قانونية؛ 
 )األورويب، إندونيسيا، اليابان، سويسرا والواليات املتحدة األمريكية

الصلة  ذات ضمان أن تعمل اخلطط الطوعية إلصدار الشهادات والتوسيم وفقاً للتشريعات الوطنية )ز( 
 )نوب شرق آسيارابطة دول ج ()48(؛لكي ال تستخدم هذه اخلطط كشكل من أشكال احلماية املقنعة

تعزيز نظم التثمني واحملاسبة والتسعري اليت تشمل التكاليف البيئية واالجتماعية الكاملة للمنتجات  )ح( 
 )رابطة دول جنوب شرق آسيا(احلرجية املستمدة من الغابات اخلاضعة لإلدارة املستدامة؛ 

ري القانونية ذات الصلة بالغابات وما يرتبط سوف يتناول منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات املمارسات غ - 12
رابطة دول ) (االحتاد األورويب(ا من جتارة يف املنتجات احلرجية من خالل زيادة تقاسم املعلومات والتعاون الدويل؛ 
 )جنوب شرق آسيا، أستراليا، إندونيسيا، اليابان، سويسرا والواليات املتحدة األمريكية

 )يا وكندا وسويسرا وزمبابويأسترال(البحوث  -عاشراً 

تشجيع البلدان على إبراز الدور األساسي للعلوم والبحوث يف اإلدارة املستدامة للغابات وأن تدرج، حسب  - 13
 )باكستان ()49(.االقتضاء، استراتيجيات وبرامج البحوث يف برامج الغابات الوطنية أو الربامج املعادلة هلا

 أن تعزز، يف حدود قدراا، الصالت بني العلوم والسياسات من خالل تعزيز تشجيع البلدان أيضاً على - 14
 )مل يقدم أي نص ()50(.قدرات منظمات ومؤسسات البحوث والعلماء وال سيما يف البلدان النامية

تعزيز التعليم والبحوث والتنمية يف جمال الغابات من خالل الشبكات العاملية وتشجيع البلدان كذلك على  - 15
املنظمات واملؤسسات ذات الصلة ومراكز اخلربة الرفيعة يف مجيع أقاليم أيضاً واإلقليمية ودون اإلقليمية ومن خالل 

) الربازيل، إندونيسيا، االحتاد األورويب ()51(.العامل وخاصة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال
 اقترح االحتاد األورويب إدراج هذه الفقرة حتت التعاون التقين :مالحظة) (آسياباكستان، رابطة دول جنوب شرق (

 )والعلمي

                                                            
 .صادر عن املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات) أ (41لعمل رقم لاقتراح  )46(
 .قريب الشبه باقتراح العمل الصادر عن املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات) و (41للعمل رقم اقتراح  )47(
 .الصادر عن املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات) أ (133اقتراح للعمل رقم  )48(
 .4/1قرار الصادر عن منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات رقم  من ال1الفقرة التنفيذية  )49(
 .4/1قرار الصادر عن منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات رقم  من ال2الفقرة التنفيذية  )50(
 .2006/49من قرار الس االقتصادي واالجتماعي ) ب (7 التنفيذية الفقرة )51(
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تدعى اجلهات املاحنة، واملنظمات الدولية، واملؤسسات املالية إىل العمل على تعزيز قدرة املنظمات البحثية يف  - 16
مكانية الوصول إليها، مبا يف ذلك من خالل البنية البلدان النامية على إعداد البيانات واملعلومات املتصلة بالغابات وإ

مل  ()52(.األساسية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وتعزيز مهارات الباحثني، ودعم أنشطة التواصل الشبكي
 )يقدم أي نص

 تشجع املنظمات واملؤسسات والعمليات الدولية واإلقليمية، مبشاركة شىت أصحاب املصلحة، على تعزيز ‐ 17
ودعم البحوث املتكاملة واملتداخلة التخصصات بشأن القضايا املتصلة بالغابات اليت تكتسب أمهية على الصعيدين 
الوطين والعاملي داخل املنظمات واملؤسسات البحثية الوطنية والدولية وفيما بينها على السواء بغرض تعزيز اإلدارة 

 )مل يقدم أي نص ()53(.غابات واستعماهلا بشكل مستداماملستدامة للغابات وتشجيع احملافظة على موارد ال

ها ذلك منتدى األمم املتحدة املعين نتدعى الشراكة التعاونية يف جمال الغابات إىل أن تقدم إذا طلب م - 18
 العاملية  واألهداف،بالغابات، تقييماً للتدابري املعتمدة على املعارف العلمية الالزمة لتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات

 اقترح االحتاد األورويب وضع هذه الفقرة حتت الشراكة :مالحظة) (االحتاد األورويب ()54(.على مجيع املستويات
 ).العاملية يف جمال الغابات اليت ترد حتت التعاون املعزز والتنسيق بني القطاعات

 ،د الدويل ملنظمات البحوث احلرجية املشتركة اليت يضطلع هبا االحتااملبادرةسوف تدعم الدول األعضاء  - 19
 و املركز الدويل لألحباث يف جمال احلراجة الزراعية، بالتعاون مع أعضاء آخرين ،ومركز البحوث احلرجية الدولية

بالشراكة التعاونية املعنية يف جمال الغابات، بشأن تسخري العلم والتكنولوجيا لدعم املنتدى عن طريق تقييم املعلومات 
/ التفاهم/ وتنفيذ الصك الدويللمنتدى،ل هلا أمهية بالنسبة اليت ،وإعداد التقارير عن املسائل املتصلة بالغاباتاملتاحة 
 ). يقترح االحتاد األورويب وضع هذه الفقرة حتت التعاون التقين والعلمي:مالحظة) (االحتاد األورويب ()55(.املدونة

 الشراكة التعاونية يف جمال الغابات واملؤسسات املالية واملنظمات يتعني على البلدان واملنظمات األعضاء يف - 20
 بشأن املعارف العلمية ذات الصلة بالغابات 4/1اإلقليمية والدولية ذات الصلة أن تعزز من أعمال متابعة تنفيذ القرار 

 )مل يقدم أي نص. (الذي اعتمدته اجللسة الرابعة للمنتدى

 )كندا وسويسرا وزمبابوي(ام التوعية والتعليم الع -حادي عشر
تعزز الدول األعضاء وتشجع إدراك أمهية اإلدارة املستدامة للغابات والتدابري الالزمة لتحقيقها فضالً عن  - 21

رابطة دول جنوب ) (االحتاد األورويب. (نشرها من خالل وسائل اإلعالم وإدراج هذه املواضيع يف الربامج التعليمية
 )نيسيا، باكستان وسويسراشرق آسيا، كندا، إندو

حتث البلدان على أن تعترف يف إطار قدراا، بأمهية التعليم والبحوث يف جمال الغابات بغرض حتقيق التنمية  - 22
 )باكستان ()56(. البلدان إىل أن تعزز يف إطار قدراا التعليم والقدرة البحثية يف جمال الغاباتىاملستدامة للغابات وتدع

                                                            
 . الصادر عن منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات4/1قرار  من ال4الفقرة التنفيذية  )52(
 . الصادر عن منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات4/1قرار  من ال6الفقرة التنفيذية  )53(
 . الصادر عن الس االقتصادي واالجتماعي2006/49قرار من ال) ه (22 التنفيذية الفقرة )54(

 . الصادر عن الس االقتصادي واالجتماعي2006/49قرار  من ال23 التنفيذية الفقرة )55(
 .4/1 منتدى األمم املتحدة املعين بالغاباتالصادر عن قرار ال من 15 التنفيذية فقرةال )56(
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مجيع الدول، حسب االقتضاء، مع الدول األعضاء األخرى واملنظمات الدولية يف وضع الربامج تتعاون  - 23
رابطة دول جنوب شرق ) (االحتاد األورويب. (التعليمية واخلاصة بتوعية اجلمهور فيما يتعلق باإلدارة املستدامة للغابات

 )آسيا، كندا، إندونيسيا، باكستان وسويسرا

 وتوعية لربامج الوطنية اخلاصة بالتعليملتقدمي الدعم، وال سيما يف البلدان النامية، تشجع البلدان على  - 24
 لزيادة مشاركتهم يف والنساء والفئات الرئيسية األخرى، فيما يتعلق باإلدارة املستدامة للغابات بني الشباباجلمهور 

 ) جنوب شرق آسيا وباكستانرابطة دول ()57(.إدارة مجيع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها املستدامة

 التعاون املعزز وتنسيق السياسات والربامج الشاملة لعدة قطاعات -ثاين عشر
 البلدان -ألف 

ت من أجل حتقيق تشجع البلدان على تعزيز التعاون وتنسيق السياسات والربامج الشاملة لعدة قطاعا - 25
رابطة دول جنوب شرق آسيا،  ()58(: عن طريق ما يلي، والنهوض باإلدارة املستدامة للغابات،األهداف العاملية

 )أستراليا، االحتاد األورويب وسويسرا

املنتدى احلكومي /تيسري تنفيذ مقترحات العمل الصادرة عن الفريق احلكومي الدويل املعين بالغابات )أ( 
ضي األمر، مع مراعاة العمل تبسيط صياغتها، حسبما يقتزيادة الدويل املعين بالغابات، من خالل جتميع عناصرها و

) االحتاد األورويب ()59(؛اجلاري، وكذلك من خالل تشجيع زيادة فهم أصحاب املصلحة ملقاصد تلك املقترحات
) رابطة دول جنوب شرق آسيا، أستراليا، الربازيل، إندونيسيا، جنوب أفريقيا والواليات املتحدة األمريكية(
 )عنوان التدابري الوطنية هناك فقرة تتعلق ذا حتت :مالحظة(

 :تعزيز التعاون والشراكات على الصعيد اإلقليمي، حسب االقتضاء، من أجل )ب( 

  السياسية واملالية والتقنية؛  يف ااالتزيادة أشكال الدعم والقدرات ‘1‘
 وضع استراتيجيات وخطط إقليمية للتنفيذ؛ ‘2‘
 التعاون يف أنشطة التنفيذ؛ ‘3‘
اليابان، جنوب (الربازيل، (، )االحتاد األورويب ()60(ة؛ت والدروس املستفادتبادل اخلربا ‘4‘

 )أفريقيا، الواليات املتحدة األمريكية
 تحدةالواليات امل (؛ية املتصل بالغابات وأسلوب إداراتعزيز إنفاذ قانون احلياة الرب ‘5‘

 )، سويسراحتاد األورويب، اليابان، االرابطة دول جنوب شرق آسيا) (األمريكية

تنشيط التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل بشأن إنفاذ قانون الغابات وأسلوب اإلدارة ملكافحة قطع  )ج( 
، قانونية والعمليات التجارية املتصلة ا والسيما األشجار اليت مت قطعها بطريقة غري قانونيةاألشجار بطريقة غري 

                                                            
 .الصادر عن منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات 3/3 من املقرر 13أخذت الصياغة من الفقرة التنفيذية  )57(
 .ماعي الصادر عن الس االقتصادي واالجت2006/49قرار  من ال7 التنفيذية الفقرة )58(
 . الصادر عن الس االقتصادي واالجتماعي2006/49قرار من ال) أ (7 التنفيذية الفقرة )59(
من قرار الس االقتصادي واالجتماعي ‘ 4‘) ج (7و‘ 3‘) ج (7، ‘2‘) ج (7، ‘1‘) ج (7، )ج (7الفقرة التنفيذية  )60(

2006/49. 
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رابطة دول جنوب شرق ) (إندونيسيا (؛ية وغريها من املنتجات احلرجيةواملنتجات غري اخلشبية ومنتجات احلياة الرب
 ) األمريكيةابان، سويسرا، الواليات املتحدةآسيا، االحتاد األورويب، الي

ر يف إدارة حتديد وتنفيذ التدابري الرامية إىل حتسني التعاون اإلقليمي والدويل بني القطاعات اليت تؤث )د( 
 )االحتاد األورويب) ( األمريكيةيات املتحدةالوال( الغابات أو تتأثر ا؛

 )61(؛إقامة الشراكات والربامج، فيما بني اجلهات املتعددة صاحبة املصلحة أو تعزيز القائم منها )ه( 
 )استراليا، االحتاد األورويب، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا(

 العمليات واملنظمات الدولية -باء 

تفاقات والصكوك والعمليات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة، وهيئات األمم دعو القائمني على االت - 26
 غري امللزم املدونة/التفاهم/؛ وهذا الصكاملتحدة إىل حتسني التآزر والتعاون مع الترتيب الدويل املعين بالغابات

 )االحتاد األورويب، نيوزيلندا ()62(.قانونا

عىن بالغابات بإقامة ومواصلة التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة، سيقوم منتدى األمم املتحدة امل - 27
 الدويل عن  املدونة/التفاهم/واملؤسسات وهيئات املعاهدات، واموعات الرئيسية بشأن املسائل اليت يغطيها الصك

 )نيوزيلندا) (االحتاد األورويب. (طريق الدعم التباديل

 يف جمالل تقدمي الدعم الدويل، والسيما عن طريق الشراكة التعاونية مطلوب من الدول األعضاء تسهي - 28
.  وصيانتها،الغابات، لإلجراءات الوطنية اليت تتخذ لتنفيذ اإلدارة املستدامة للغابات وإنشاء مناطق حممية للغابات

 ) األمريكيةالواليات املتحدة(

 )اموعة األفريقية، استراليا(الغابات يف جمال الشراكة التعاونية 

دونة امل/التفاهم/ عمل املنتدى كما تدعم هذا الصكالغابات أن تدعميف جمال الشراكة التعاونية يتعني على  - 29
 )االحتاد األورويب ()63(.املنتدى بتوفري التوجيه الالزم للشراكةوحتقيقاً هلذه الغاية سيقوم . غري امللزم قانوناً

حيث الدول األعضاء يف جمالس إدارة املنظمات األعضاء يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات على املساعدة  - 30
يف كفالة أن تكون األولويات والربامج املتصلة بالغابات هلذه االس متكاملة ويدعم بعضها بعضا، مبا يتماشى مع 

 )رابطة دول جنوب شرق آسيا) (ة األمريكيالواليات املتحدة( )64(.واليات تلك االس

 على املساعدة الدول األعضاء يف جمالس إدارة املنظمات األعضاء يف الشراكة التعاونية يف جمال الغاباتحيث  - 31
 )65(. الدويل املدونة/التفاهم/األنشطة ذات الصلة بالغابات املوجودة يف برامج عملها مع هذا الصكاتساق يف كفالة 

 )يباالحتاد األورو(
                                                            

 .2006/49صادي واالجتماعي قرار الس االقت من )د( 7الفقرة التنفيذية  )61(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 9الفقرة التنفيذية  )62(
 .2006/49 رار الس االقتصادي واالجتماعيق من 22 التنفيذية ومقدمة الفقرة 14الفقرة الديباجية  )63(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 24 فقرة التنفيذيةال )64(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 24 فقرة التنفيذيةال )65(
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الغابات باستعراض برامج عمل يف جمال سيقوم منتدى األمم املتحدة املعىن بالغابات والشراكة التعاونية  - 32
الغابات لتحديد فرص التضافر وحاالت االزدواج والثغرات مع يف جمال أعضاء الشراكة التعاونية 

. يما من جانب خطط العمل اإلمنائية املشتركةس  بغرض تعزيز التعاون بني أعضاء الشراكة وال املدونة/التفاهم/الصك
 )نيوزيلندا) (االحتاد األورويب(

 :البلدان األعضاء يف الشراكة التعاونية مدعوة إىل - 33

تعزيز التعاون والتنسيق من جانبهم فيما يتعلق مبسائل الغابات، من أجل دعم التقدم احملرز صوب  )أ(
 االحتاد األورويب، نيوزيلندا، ()66(؛ل من الصعيد العاملي واإلقليمي والوطينحتقيق اإلدارة املستدامة للغابات على ك

 )الواليات املتحدة األمريكية

مواصلة مبادرات الشراكة اجلارية بشأن الرصد والتقييم واإلبالغ فيما يتعلق مبوارد الغابات،  )ب( 
 التعاريفمتويل اإلدارة املستدامة للغابات، وتنسيق وترشيد عملية اإلبالغ الوطين عن الغابات، والدليل املتعلق مبصادر 

االحتاد األورويب،  ()67(؛ والدائرة العاملية ملعلومات الغابات، واالستمرار يف تطوير هذه املبادرات،املتصلة بالغابات
 ) األمريكيةالواليات املتحدة

خذ يف االعتبار العناصر املواضيعية زيادة التناغم بني عمليات الرصد والتقييم وإعداد التقارير مع األ )ج( 
 )68(؛السبعة لإلدارة املستدامة للغابات وذلك بغرض التخفيف من عبء إعداد التقارير الواقع على عاتق البلدان

االحتاد (ورد هذا أيضاً يف القسم املتعلق بالرصد والتقييم وإعداد التقارير؛ : مالحظة)  األمريكيةالواليات املتحدة(
 )استراليااألورويب، 

عن منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات إدماج التوصيات ذات الصلة يف جمال السياسات الصادرة  )د( 
 ) األمريكيةالواليات املتحدة( )االحتاد األورويب ()69(؛ يف برامج عملها املدونة/التفاهم/واملتعلقة بتنفيذ هذا الصك

سية يف أنشطة الشراكة التعاونية املعنية بالغابات وتدعيم استطالع وسائل مشاركة اموعات الرئي )ه( 
 )االحتاد األورويب ()70(؛مسامهة الشراكة يف األنشطة على الصعيد اإلقليمي

، مبا يتماشى مع واليام وبرامج عملهم، من خالل وضع وتنفيذ طهرانمواصلة تعزيز عملية  )و( 
 )االحتاد األورويب ()71(.لبلدان ذات الغطاء احلرجي احملدوداستراتيجيات تتعلق حبفظ الغابات وإصالحها يف ا

 التعاونية يف جمال الغابات على دعم  بعمل الشراكةنياملهتمالدول األعضاء وأصحاب املصلحة  حيث ‐ 34
 املبادرات املشتركة اليت تضطلع هبا الشراكة، عن طريق تقدمي التربعات املالية، حسب االقتضاء، للمنظمات الرائدة

 )االحتاد األورويب ()72(.املعنية التابعة للشراكة
                                                            

 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) أ (22 فقرة التنفيذيةال )66(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) ب (22 فقرة التنفيذيةال )67(
 .2006/49الس االقتصادي واالجتماعي قرار  من 20 فقرة التنفيذيةال )68(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) ج (22 فقرة التنفيذيةال )69(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) ب (22 فقرة التنفيذيةال )70(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) و (22 فقرة التنفيذيةال )71(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 25 فقرة التنفيذيةال )72(
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 )سترالياية، أ األفريقموعةا(اإلقليمية واملنظمات العمليات  -جيم 

يدعو اهليئات واآلليات والعمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية املتصلة بالغابات إىل أن تقوم، بالتعاون مع أمانة  - 35
عن ،  املدونة/التفاهم/بتنفيذ هذا الصكلتعاون واملسامهة يف أعمال املنتدى املتعلقة املنتدى، حسب االقتضاء، بتعزيز ا

نيوزيلندا، رابطة دول جنوب شرق آسيا، الربازيل، إندونيسيا، اليابان، ( )االحتاد األورويب( )73(:ما يلي طريق
 ) األمريكيةالواليات املتحدةمجهورية كوريا و

على الصعيدين املدونة /التفاهم/م املتحدة املعين بالغابات وهذا الصكاألمالتوعية بأعمال منتدى  )أ( 
رابطة دول جنوب شرق آسيا، الربازيل، إندونيسيا، اليابان، (، )االحتاد األورويب ()74(؛اإلقليمي ودون اإلقليمي

 ) األمريكيةالواليات املتحدة

بغرض إطالع منتدى األمم املتحدة املعين  ، املواضيع احملددة يف برنامج العمل املتعدد السنواتحبث )ب( 
 )إندونيسيا، اليابان( )االحتاد األورويب ()75(؛بالغابات على املنظورات اإلقليمية ودون اإلقليمية املتعلقة هبذه املواضيع

التشجيع على مشاركة من يهمه األمر من أعضاء املنتدى، وال سيما من داخل املنطقة املعنية،  )ج( 
االحتاد  ()76(؛كة التعاونية يف جمال الغابات، واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة واموعات الرئيسيةوأعضاء الشرا

 )استراليا، إندونيسيا، اليابان) (األورويب

 وسائل التنفيذ -ثالث عشر

 )اموعة األفريقية، كولومبيا، سويسرا(التمويل  -ألف 

 بذل جهود متضافرة من أجل كفالة استمرار  على املدونة/مالتفاه/البلدان املشاركة يف هذا الصكحيث  - 36
االلتزام السياسي الرفيع املستوى بتعزيز وسائل التنفيذ، مبا يف ذلك املوارد املالية، وتقدمي الدعم بصفة خاصة للبلدان 

 متر ة النامية والبلدان اليت والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغري0،النامية، ومن بينها أقل البلدان منواً
 )77(: بغية حتقيق األهداف العاملية وتعزيز اإلدارة املستدامة للغابات، من خالل ما يلي،اقتصاداا مبرحلة انتقال

 )مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا(

االحتاد  ()78(؛عكس االجتاه الرتويل للمساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة لإلدارة املستدامة للغابات )أ( 
 ) األمريكيةاألورويب، إندونيسيا، الواليات املتحدة

 ألغراض  قدر كبري من املوارد اجلديدة واإلضافية من املصادر اخلاصة والعامة واحمللية والدوليةحشد )ب( 
ية غري الساحلية ، والبلدان النام، وتوفريها لصاحل البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواًاإلدارة املستدامة للغابات

                                                            
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 11 فقرة التنفيذيةال )73(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) أ (11 فقرة التنفيذيةال )74(
 .2006/49لس االقتصادي واالجتماعي قرار امن ) ب (11 فقرة التنفيذيةال )75(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) ج (11 فقرة التنفيذيةال )76(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 5 فقرة التنفيذيةال )77(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) أ (5 فقرة التنفيذيةال )78(
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، وكذلك من خالل املسامهات الطوعية، والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال
والصناديق القائمة املتصلة بالغابات واليت يستضيفها أعضاء الشراكة التعاونية املعنية بالغابات، مبا يف ذلك مرفق 

 ) األمريكيةالواليات املتحدة ()79( والربنامج املعين بالغابات، وصندوق شراكة بايل؛الربنامج الوطين للغابات،
 )جنوب أفريقياو ستراليا، كندا، االحتاد األورويبا(

صندوق لتنمية الغابات دف تقدمي /صندوق عاملي للغابات/ إنشاء آلية متويل عاملية:1اخليار  )ج( 
رابطة دول جنوب شرق آسيا، الربازيل، كندا،  ( املدونة/التفاهم/ هذا الصكموارد مالية حمددة من أجل حتقيق أهداف

 )جنوب أفريقياإندونيسيا وكولومبيا، 

تقييم واستعراض آليات التمويل احلالية ، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، إمكانية وضع آلية : 2اخليار  )د( 
االحتاد  ()80(؛املية وحتقيق اإلدارة املستدامة للغاباتمتويل عاملية طوعية على سبيل اإلسهام يف بلوغ األهداف الع

 )األورويب

دعوة أعضاء الشراكة التعاونية يف جمال الغابات، وخاصة البنك الدويل، بصفته اجلهة املستضيفة  )ه( 
ات وج لربنامج الغابات، إىل مواصلة الدعم املقدم لألعمال التحليلية ولتوليد املعارف وتعزيزه، وإىل استحداث أدو

توفري ل وذلكجديدة لالستعانة هبا يف القضايا الرئيسية يف قطاع الغابات، وال سيما ما يتصل منها باألهداف العاملية، 
، من أجل احلصول على متويل وطين ودويل  متر اقتصاداا مبرحلة انتقالالدعم الالزم للبلدان النامية، والبلدان اليت

 ) األمريكية األورويب، الواليات املتحدةاستراليا، االحتاد( )81(إضايف؛

 والربامج الترحيب باألعمال اجلارية اليت يؤديها مرفق البيئة العاملية من أجل إيضاح االستراتيجيات )و( 
 يف ااالت الرئيسية، وتوجيه الدعوة إىل جملس مرفق البيئة العاملية لكي ينظر على حنو واف يف يطبقها اليت التنفيذية
ة تعزيز الدعم الذي يقدمه املرفق لإلدارة املستدامة للغابات، مبا يف ذلك اخليار املتعلق بإنشاء برنامج تنفيذي إمكاني

 )الربازيل، االحتاد األورويب ()82(؛مستقل معين بالغابات، دون املساس برباجمه التنفيذية األخرى

 النظر يف إىلمنائية واملصارف اإلقليمية دعوة جمالس إدارة املؤسسات املالية الدولية والوكاالت اإل )ز( 
وتيسري إمكانية احلصول عليها، وتلبية الطلبات املقدمة من البلدان النامية للحصول على املوارد السبل الكفيلة بتوفري 

 )االحتاد األورويب، جنوب أفريقيا ()83(؛التمويل الالزم لألنشطة املتصلة بالغابات

ة لالستثمار يف اإلدارة املستدامة للغابات، مبا يف ذلك جتنب فقدان الغطاء يئة بيئة فعالة مواتي )ح( 
 )االحتاد األورويب ()84(؛التشجري وإصالح الغاباتو  إعادة زراعة الغاباتاحلرجي وتدهور الغابات، ودعم

دارة املستدامة يئة بيئة مواتية إلشراك اتمعات احمللية وغريها من اجلهات املستعملة للغابات يف اإل )ط( 
 )االحتاد األورويب ()85(؛اإلدارةللغابات، ومتكينها من االستثمار يف تلك 

                                                            
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) د (5و) ج (5، و)ب (5 فقرة التنفيذيةال )79(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) ه (5 فقرة التنفيذيةال )80(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) و (5 فقرة التنفيذيةال )81(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من )ز (5 فقرة التنفيذيةال )82(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) ح (5 فقرة التنفيذيةال )83(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) ط (5 فقرة التنفيذيةال )84(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) ي (5 فقرة التنفيذيةال )85(
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 القطاع اخلاص مبا ميكنها من تنشيط تنفيذ برامج –استهالل أو تدعيم شراكات القطاع العام  )ي( 
الواليات  (.عمل اجليدةومعايري ومؤشرات الغابات الوطنية من أجل حتقيق اإلدارة املستدامة للغابات وممارسات ال

 )جنوب أفريقيا ونيوزيلندا، باكستاناملتحدة األمريكية، أستراليا، الربازيل، االحتاد األورويب، 

 )86(؛وضع مزيد من اآلليات املالية املبتكرة لتوليد اإليرادات الالزمة لدعم اإلدارة املستدامة للغابات )ك( 
 )ياجنوب أفريقإندونيسيا واالحتاد األورويب، (

، حسب االقتضاء، للفوائد اليت الصحيحة لتحديد القيمة التشجيع على وضع آليات تشمل نظماً )ل( 
 خارج الغابات، مبا يتماشى مع التشريعات املوجودة الغابات واألشجار املستمدة منتدرها السلع واخلدمات 

ان، جنوب أفريقيا، سويسرا، الواليات كولومبيا، االحتاد األورويب، باكست ()87(؛والسياسات الوطنية ذات الصلة
 ) األمريكيةاملتحدة

 ؛سيما يف البلدان النامية األراضي اجلدد أو مستخدميها والالكي إنشاء آليات مالية تدعم صغار م )م( 
 )جنوب أفريقيا(

السوق املعتمدة على تشارك يف اآلليات للتنمية النظيفة وضع استراتيجيات إلنشاء وتنفيذ آلية  )ن( 
 )باكستان (؛بالتشجري وإعادة التشجريالكربون واليت تنهض لتنحية 

تعزيز السبل املتاحة أمام األسر املعيشية واتمعات احمللية للحصول على املوارد والوصول إىل  )س( 
 دةاالحتاد األورويب، جنوب أفريقيا، الواليات املتح ()88(؛األسواق املتصلة بالغابات، حيثما كان ذلك مناسباً

 )األمريكية

صغار مالكي ل من املنتجات واخلدمات احلرجية ستمدةدعم سبل العيش وتنويع مصادر الدخل امل )ع( 
الغابات والشعوب األصلية، مبا يف ذلك اتمعات احمللية اليت تعتمد على الغابات والفقراء الذين يعيشون يف املناطق 

االحتاد األورويب، جنوب أفريقيا، الواليات  ()89(؛املستدامة للغاباتاحلرجية وحوهلا، مبا يتماشى مع أهداف اإلدارة 
 ) األمريكيةاملتحدة

 احلوافز -باء 

، باختاذ التدابري االقتصادية واالجتماعية السليمة واليت تكون مبثابة  االقتضاءتقوم البلدان األعضاء، حسب - 37
 )باكستان) (االحتاد األورويب( .حوافز من أجل اإلدارة املستدامة للغابات واحلفاظ عليها

واملستمدة املنتجات احلرجية اخلشبية وغري اخلشبية من زية بتشجيع وتعزيز العائدات اتقوم البلدان األعضاء  - 38
رابطة دول جنوب . (لتمكني البلدان النامية من متويل اإلدارة املستدامة للغاباتمن الغابات اخلاضعة لإلدارة املستدامة 

 )سياشرق آ

                                                            
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) ك (5 فقرة التنفيذيةال )86(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) ل (5 فقرة التنفيذيةال )87(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) م (5 فقرة التنفيذيةال )88(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) ن (5 فقرة التنفيذيةال )89(
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 اموعة األفريقية، رابطة دول جنوب شرق آسيا،( بناء القدرات ونقل التكنولوجيا السليمة بيئياً -جيم 
 )باكستان، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سويسرا، زمبابويإندونيسيا، ستراليا، كندا، كولومبيا، أ

سياسات واستراتيجيات وطنية للغابات، البلدان على بذل جهود منسقة لوضع وتنفيذ برامج و ث أيضاًحت - 39
حسب االقتضاء، من أجل حتقيق األهداف العاملية املبينة يف هذا القرار وتعزيز اإلدارة املستدامة للغابات، من خالل 

، مبا فيها التكنولوجيات التقليدية، مع مراعاة األولويات االقتصادية بناء القدرات ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً
 مجيع املقترحات أشارت) (االحتاد األورويب ()90(:الجتماعية والبيئية اخلاصة بكل بلد، وذلك عن طريق ما يليوا

 ).هذه الفقرةتقريباً إىل 

 ) األفريقيةموعةا(بناء القدرات 

 :  األعضاء وحتث على ما يليدولتقرر ال - 40

ن تزيد بشكل كبري من إنتاج املنتجات احلرجية تعزيز قدرة البلدان، وخباصة البلدان النامية، على أ )أ( 
 ) األمريكيةالربازيل، الواليات املتحدة ()91(؛املستمدة من غابات تدار بطريقة مستدامة

التكنولوجيا إىل البلدان النامية وبناء القدرات ا لتمكينها من تنفيذ سياسات دعم عملية نقل  )ب( 
الغطاء احلرجي يف أراضيها إىل جانب حتقيق زيادة ملموسة يف خسائر يف عكس مسار ما حيدث من وتدابري دف إىل 

 )نيوزيلندا( )الربازيل(الغابات احملمية واليت تدار بطريقة مستدامة؛ 

التشجيع على اإلشراك الفعلي جلميع اجلهات اليت هلا مصاحل تتصل بالغابات يف وضع وتنفيذ  )ج( 
 ومتكني تلك اجلهات من ذلك، وخباصة اتمعات احمللية واتمعات ،اتسياسات وبرامج لإلدارة املستدامة للغاب

 )92(؛املعتمدة على الغابات والشعوب األصلية والنساء وصغار مالك الغابات من القطاع اخلاص والعاملون يف الغابات
 )نوب أفريقيا، سويسرا نيوزيلندا، باكستان، جإندونيسيا،ستراليا، الربازيل، كندا، أرابطة دول جنوب شرق آسيا، (
 .) توجد فقرة مماثلة يف القسم اخلاص بالتدابري الوطنية:مالحظة(

تعزيز اآلليات اليت حتسن من تبادل أفضل املمارسات يف جمال اإلدارة املستدامة للغابات  )د( 
 )أي نصيقدم مل  ()93(؛واستخدامها

 وللتجارة ،نية يف نظر التشريعات الوطنيةتعزيز قدرة البلدان على التصدي للممارسات غري القانو )ه( 
الدولية غري املشروعة يف منتجات الغابات يف ذلك القطاع، من خالل النهوض بإنفاذ القوانني املتعلقة بالغابات وبإدارة 

االحتاد  ()94(؛الغابات على كل من الصعيد الوطين ودون الوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي، حسب االقتضاء
)  األمريكية، اليابان، سويسرا، الواليات املتحدةإندونيسيارابطة دول جنوب شرق آسيا، استراليا، ( ،)األورويب

 ).يف القسم املتعلق بالتجارة الدوليةإدراج هذه الفقرة اقترح االحتاد األورويب : مالحظة(

                                                            
 .2006/49جتماعي قرار الس االقتصادي واال من 6الفقرة التنفيذية  )90(
 .2006/49جتماعي قرار الس االقتصادي واالمن ) ب (6الفقرة التنفيذية  )91(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) ه (6 فقرة التنفيذيةال )92(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) و (6 فقرة التنفيذيةال )93(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) ز (6 فقرة التنفيذيةال )94(
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احلياة الربية تعدي على مكافحة التدعيم قدرات البلدان النامية مبا ميكنها من اتباع أساليب فعالة يف  )و( 
جتار غري مشروع يف احلياة الربية وأجزاء منها وذلك من خالل استثارة الوعي العام االغابات وما يرتبط بذلك من يف 

رابطة دول جنوب شرق ) ( األمريكيةالواليات املتحدة (؛وتوعية املستهلك، وإنفاذ القوانني وشبكات املعلومات
 ) اليابانإندونيسيا،آسيا، استراليا، 

 نقل التكنولوجيا السليمة بيئياً

التسليم بأن الوصول إىل التكنولوجيا ونقلها بني البلدان هي عناصر ضرورية لتحقيق الغرض  )ز( 
أو تسهيل الوصول إىل التكنولوجيا ونقلها إىل البلدان األخرى / وإتاحة و املدونة/التفاهم/واهلدف الشاملني هلذا الصك

أشارت مجيع ) (االحتاد األورويب (؛املدونة/التفاهم/من حتقيق الغرض واهلدف الشاملني هلذا الصكاألعضاء مبا ميكن 
 ).املقترحات تقريباً إىل ذلك

تعزيز الوصول إىل التكنولوجيا السليمة بيئياً ونقلها وكذلك الدراية التقنية بشأن الشروط املالئمة،  )ح( 
صلة يف جدول أعمال حسب االتفاقات املتبادلة، وذلك طبقاً للبنود ذات المبا يف ذلك الشروط التيسريية والتفضيلية 

 )إندونيسيا (؛21القرن 

توفري مزيد من الدعم لالبتكارات العلمية والتكنولوجية لإلدارة املستدامة للغابات، مبا يف ذلك  )ط( 
 )جنوب أفريقيا) (االحتاد األورويب ()95(؛االبتكارات اليت تساعد اتمعات احمللية على إدارة الغابات على حنو مستدام

رابطة  (؛تدعيم القدرات الوطنية واحمللية املتعلقة مبواءمة التكنولوجيا مع الظروف الوطنية واحمللية )ي( 
 )دول جنوب شرق آسيا

 يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب وكذلك التعاون الثالثي مبا يف ذلك الدويل التعاون التقين والعلمي تعزيز )ك(
االحتاد  ()96(؛ اإلدارة املستدامة للغابات، حسب االقتضاء ، من خالل املؤسسات الدولية واإلقليمية والوطنية املالئمة

وضع االحتاد األورويب هذه الفقرة متت  :مالحظة () األمريكيةالربازيل، إندونيسيا، الواليات املتحدة( )األورويب
 .)التعاون التقين والعلمي

عزيز محاية واستخدام واقتسام املنافع ذات الصلة بطريقة فعالة للمعارف التقليدية يف جمال اإلدارة ت )ل( 
 )رابطة دول جنوب شرق آسيا، استراليا، كندا، سويسرا) (االحتاد األورويب (؛املستدامة للغابات

 عن تشجيع القطاع اخلاص، مبا يف ذلك مصنعو األخشاب ومصدروها ومستوردوها، فضالً )م( 
منظمات اتمع املدين، على وضع صكوك اختيارية وتعزيز تلك الصكوك وتنفيذها من أجل اعتماد ممارسات عمل 

يرد : مالحظة) ( األمريكيةكندا، سويسرا، الواليات املتحدة() االحتاد األورويب ()97(.جيدة وحتسني شفافية األسواق
اقترح االحتاد األورويب تضمني ذلك يف القسم املتعلق بالتجارة : مالحظة ).هذا أيضاً يف القسم املتعلق بالتدابري الوطنية

 ).الدولية

                                                            
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) أ (6 فقرة التنفيذيةال )95(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) د (6 فقرة التنفيذيةال ق )96(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي من ) ح (6 فقرة التنفيذيةال )97(
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 املساعدة التقنية - رابع عشر

سيما البلدان النامية أو البلدان   األخرى األعضاء، والدولتقدمي املساعدة التقنية للمن األعضاء زيد الدول ست - 41
ن ذلك بشكل ثنائي أو من خالل منظمات دولية مالئمة، وذلك دف اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال سواء كا

 )نيوزيلندا) (االحتاد األورويب. ( املدونة/التفاهم/تسهيل تنفيذ هذا الصك

 )استراليا، كندا، زمبابوي(الرصد والتقييم واإلبالغ  -خامس عشر

اسات أو إجراءات أو أهداف حمددة وطنية التقدم احملرز يف تنفيذ تدابري أو سيستقوم البلدان األعضاء برصد  - 42
ُتفسح اال أمام حتقيق األهداف العاملية املتعلقة بالغابات، آخذة يف اعتبارها، حسب االقتضاء، العناصر السبعة 

 )رابطة دول جنوب شرق آسيا، نيوزيلندا) (االحتاد األورويب ()98(.املواضيعية اخلاصة باإلدارة املستدامة للغابات

يتم قياس التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف العاملية املتعلقة بالغابات عن طريق مؤشرات يتم اختيارها، مع س - 43
رابطة دول جنوب شرق آسيا، استراليا، . (االستعانة بقدر اإلمكان مبؤشرات من املعايري واملؤشرات املوجودة

 )إندونيسيا، سويسرا

ارير وطنية إىل املنتدى تتناول التقدم املُحرز يف تنفيذ تدابري أو سياسات طواعية، تقستقدم البلدان األعضاء،  - 44
 يف إطار تدعيم هذا أو إجراءات أو أهداف حمددة وطنية ُتفسح اال أمام حتقيق األهداف العاملية املتعلقة بالغابات

يعية اخلاصة باإلدارة املستدامة  آخذة يف اعتبارها، حسب االقتضاء، العناصر السبعة املواض،  املدونة/التفاهم/الصك
، مث  املدونة/التفاهم/، وذلك بإحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة خالل عامني من اعتماد اجلمعية هلذا الصكللغابات

االحتاد  ()99(.تقدم التقارير بعد ذلك طبقاً ألي قرارات أخرى يتخذها املنتدى بشأن تقدمي مثل هذه التقارير الوطنية
الشراكة تدعى و).  األمريكيةالربازيل، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سويسرا، الواليات املتحدة) (يباألورو

الغابات إىل مواصلة تقدمي تقارير موحدة إىل املنتدى بشأن مبادراا وأنشطتها، مبا يف ذلك التقدم يف جمال التعاونية 
 )االحتاد األورويب ()100(.مدونة التفاهم/نتدى وتنفيذاً للصك الدويلاملُحرز فيما يتعلق بوسائل التنفيذ دعماً ألعمال امل

 ) األمريكيةالواليات املتحدة(

مع األخذ يف االعتبار التقارير اليت تطلبها االتفاقيات البيئية األخرى تماثلة ومن الضروري استخدام املنهجيات امل
 )يوزيلندا، باكستانرابطة دول جنوب شرق آسيا، ن) (الربازيل. (متعددة األطراف

ستقوم أمانة املنتدى، استناداً إىل التقارير الوطنية وأي معلومات أخرى ذات صلة، بإعداد تقرير جتميعي  - 45
واألعضاء ذو الصلة يف .  املدونة/التفاهم/يشمل التوصيات املرفوعة إىل املنتدى بشأن مقررات تعزيز تنفيذ الصك

 )االحتاد األورويب. (ات مدعوون إىل املشاركة يف إعداد التقرير التجميعيالشراكة التعاونية املعنية بالغاب

                                                            
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 19 فقرة التنفيذيةال )98(
 .نفس املصدر )99(
 .2006/49جتماعي قرار الس االقتصادي واال من 21 فقرة التنفيذيةال )100(
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دعوة املنظمات األعضاء يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات إىل أن تواصل، بالتعاون مع املنتدى، تنسيق  - 46
ة اخلاصة باإلدارة املستدامة عمليات الرصد والتقييم واإلبالغ الطوعية، آخذة يف اعتبارها العناصر املواضيعية السبع

استراليا، ) (االحتاد األورويب ()101(؛للغابات، وذلك بغية التخفيف من عبء اإلبالغ الواقع على عاتق البلدان
 ) األمريكيةالواليات املتحدة

ملنظمات الغابات، واملؤسسات املالية وايف جمال جيب على البلدان، واملنظمات األعضاء يف الشراكة التعاونية  - 47
معايري :  املتعلق بالرصد والتقييم واإلبالغ4/3اإلقليمية والدولية ذات الصلة بتدعيم عملية متابعة تنفيذ القرار 

 ) أي نصقدم يمل. (ومؤشرات اإلدارة املستدامة للغابات واليت أقرا الدورة الرابعة للمنتدى

 لتقارير الوطنيةالنظري لستعراض اال

، وذلك بغرض تقييم نظري للتقارير الوطنيةتفاق بني البلدان على القيام طوعياً باستعراض ميكن أن يتم اال - 48
دوائر  اإلدارة املستدامة للغابات وحتديد ااالت اليت حتتاج إىل مساعدة مالية من نياحتياجات البلدان يف جمال حتس

بشرط وجود متثيل متوازن ذلك  باكستانؤيد ميكن أن ت) (كندا، إندونيسيا، سويسرا. (اجلهات املاحنة
 .)املصلحة املشتركةجمموعات أصحاب /لألقاليم

 تسهيل عملية متابعة التقارير الوطنية

، وذلك بالقيام، بني مجلة  املدونة/التفاهم/وتسهيل تنفيذ هذا الصكتنشأ مبقتضى هذا جلنة خرباء لتعزيز  - 49
ى طلبه، بشأن التنفيذ على الصعيد الدويل واإلقليمي وكذلك ألي واملساعدة للمنتدى، بناًء علملشورة أمور، بتقدمي ا

االحتاد . ( املدونة/التفاهم/من البلدان املشاركة، بناًء على الطلب، بشأن التنفيذ على املستوى الوطين هلذا الصك
 )األورويب

 )االحتاد األورويب. ( قانونيةيكون هلا صفةدون أن ،  زمنياًستقوم اللجنة مبباشرة عملها بطريقة بناءة ومالئمة - 50

 عضو ]y[من جانب املنتدى على أساس نتخام  األعضاء ويتم ادولعضواً تعينهم ال] X[ستتألف اللجنة من  - 51
 )االحتاد األورويب. (من كل جمموعة من اموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة

 اإلدارة املستدامة للغابات أو أي جماالت أخرى  ا يف جمالمعترفسيكون ألعضاء اللجنة اختصاصات  - 52
، مبا يف ذلك اجلوانب العلمية أو التقنية أو القانونية، وسيعملون  املدونة/التفاهم/ذات صلة من جماالت هذا الصك

 )االحتاد األورويب. (كخرباء كل يف جمال اختصاصه

االحتاد . (ألكثر من دورتني متتاليتنيمناصبهم ال يستمر األعضاء يف .  سنة]X[ األعضاء ملدة نتخابسيتم ا - 53
 )األورويب

 )االحتاد األورويب. (ميكن للجنة أن تستعني خبرباء خارجيني إذا رأت أن ذلك ضرورياً - 54

ستحصل اللجنة على ما يلزمها من خدمات من أمانة املنتدى كما تعقد دورات كلما كان ذلك ضرورياً،  - 55
 )االحتاد األورويب. (ع دورات املنتدىوميكن عقد هذه الدورات م

                                                            
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 20 فقرة التنفيذيةال )101(
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ها كي ينظر فيها املنتدى ملترفع اللجنة تقاريرها إىل كل دورة من دورات املنتدى وتتناول مجيع جوانب ع - 56
 )االحتاد األورويب. (ويتخذ ما يراه من إجراء حياهلا

 /مسائل تتعلق بتنفيذ هذا الصك، بالنظر يف 49تقوم اللجنة، بناًء على طلب يرد إليها طبقاً للفقرة  - 57
 :ركة املعنية، وميكن على ضوء طبيعة املسألة املطروحة أن تقوم مبا يليا وذلك بالتشاور مع الدولة املش املدونة/التفاهم

 إيضاح وحسم املسائل املتعلقة بالتنفيذ؛ )أ(

 التقنية واملالية للتغلب على املواردصول على تقدمي املشورة للدولة املشتركة املعنية، مبا يف ذلك احل )ب(
 هذه الصعوبات؛

ركة املعنية من أجل زيادة تطوير براجمها وسياساا ا للدولة املش االقتضاء،تقدمي املساعدة، حسب )ج(
  خالل فترة زمنية كافية؛ املدونة/التفاهم/واستراتيجياا الوطنية املعنية بالغابات بغية تنفيذ الصك

ركة املعنية إىل تقدمي تقارير مرحلية إىل اللجنة تتناول اجلهود اليت تبذهلا لتنفيذ بنود ادعوة الدولة املش )د(
يف حالة وجود متثيل ذلك باكستان تؤيد ميكن أن ) (االحتاد األورويب. ( املدونة/التفاهم/هذا الصك

 .)صلحة املشتركةجمموعات أصحاب امل/متوازن لألقاليم

 )اليا، سويسرااستر(تبادل املعلومات  -سادس عشر
 األعضاء بتسهيل تبادل املعلومات بشأن اإلدارة املستدامة للغابات، مبا يف ذلك تبادل نتائج دولستقوم ال - 58

 االقتصادية، وكذلك املعلومات بشأن برامج التدريب واملسح، واملعارف –البحوث التقنية والعلمية واالجتماعية 
 )رابطة دول جنوب شرق آسيا، االحتاد األورويب. (اخلاصة واملعارف األصلية والتقليدية

تدعو الشراكة التعاونية يف جمال الغابات أيضاً إىل تعزيز التعاون وتنسيق السياسات والربامج الشاملة لعدة  - 59
قطاعات عن طريق تشجيع تبادل اخلربات وأفضل املمارسات اجليدة املتعلقة بإدارة الغابات، والنظر يف إمكانية العمل 
كمركز لتبادل املعلومات، من أجل تيسري السبل أمام البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال للحصول 

الربازيل، االحتاد األورويب،  ()102(.؛ وتنشيط التعاون التقين والعلميعلى تكنولوجيا أفضل لإلدارة املستدامة للغابات
)  األمريكية أن يندرج هذا حتت التعاون الدويل طبقاً ملا اقترحته الواليات املتحدةميكن: مالحظة) (الواليات املتحدة

وحتبذ رابطة . ، والسيما على املستوى اإلقليميلتبادل املعلوماتتؤيد باكستان أن تقوم البلدان بإنشاء آلية : مالحظة
 )لغاباتيف جمال اة ولكن دون ذكر الشراكة التعاونيتبادل املعلومات دول جنوب شرق آسيا آلية 

 طرائق العمل املؤسسية - سابع عشر

 سيئااجلهاز الر - ألف

 /التفاهم/منتدى حكومي دويل هلذا الصك/سيئاكجهاز ر منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات سيعمل - 60
 )االحتاد األورويب، إندونيسيا/الربازيل. ( املدونة

                                                            
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 8 فقرة التنفيذيةال )102(
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، ومتابعة أهدافها وغاياا  املدونة/التفاهم/تنفيذ الكامل هلذا الصك العزيزستكون مهام املنتدى هي رصد وت - 61
الشاملة وذلك، ومن بني مجلة أمور، باعتماد خطط وبرامج، مبا يف ذلك برنامج عمل متعدد السنوات للمنتدى 

 )االحتاد األورويب (. املدونة/التفاهم/ولتنفيذ هذا الصك

 االجتماعات - باء

 مبا يف ذلك استعراض التقارير الوطنية،  املدونة/التفاهم/ييم التقدم املُحرز يف تنفيذ الصكسيقوم املنتدى بتق - 62
لغابات والتعاون مع العمليات األخرى ذات الصلة يف جمال اوحشد املوارد والدعم املقدم من الشراكة التعاونية 

لناشئة اليت ينبغي أن يتعامل معها كما يتخذ املنتدى أيضاً القرارات بشأن األولويات والقضايا ا. بالغابات
 ومدى حتقيق  املدونة/التفاهم/ كما سيدرس أي إجراءات إضافية أخرى الزمة لتنفيذ الصك املدونة/التفاهم/الصك

الربازيل، االحتاد األورويب، إندونيسيا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، . (األهداف العاملية للغابات ويتخذ القرارات بشأا
 )سويسرا

 أن ينظر يف املسامهات املقدمة من اهليئات  املدونة/التفاهم/ينبغي للمنتدى أثناء التصدي لتنفيذ الصك - 63
واآلليات والعمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية املتصلة بالغابات ومن املبادرات القطرية، فضالً عن اموعات 

 ) األمريكية اليابان، جنوب أفريقيا، الواليات املتحدةاستراليا، الربازيل، االحتاد األورويب، ()103(.الرئيسية

اجتماعات إقليمية ودون إقليمية يف سنوات تبادلية ملناقشة اخلطوات العملية املتعلقة بتنفيذ تعقد  - 64
هذه االجتماعات تلك املنظمات إدارة وينبغي أن يتوىل .  على الصعيدين الوطين واإلقليمي املدونة/التفاهم/الصك
أما اإلعداد لتلك االجتماعات . ليمية ودون اإلقليمية املفوضة من البلدان األعضاء واملعترف ا من جانب املنتدىاإلق

 )إندونيسيا، نيوزيلندا( )الربازيل. (فيتم باملشاركة بني املنظمات املعنية وأمانة املنتدى

، دعم املشاركني 58/554قرر اجلمعية العامة  مل وفقاً األمم املتحدة املعين بالغاباتمنتدىأن يواصل ينبغي  - 65
من البلدان النامية، مع إعطاء أولوية ألقل البلدان منوا، فضال عن املشاركني من البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة 

 )يقدم أي نصمل  ()104(.انتقال

 هيئات فرعية - جيم

وميكن أن تشمل . ستشارية لتدعيم تنفيذ الصكجيوز للمنتدى، حسب االقتضاء، أن ينشئ هيئات فرعية أو ا - 66
أو هيئات تقنية استشارية وهيئات /أو أفرقة عمل خمصصة، و/هذه اهليئات، بني مجلة أمور، أفرقة خرباء خمصصة، و

 )االحتاد األورويب. (أخرى للعمل فيما بني الدورات

 )استراليا، كولومبياموعة األفريقية، أ( صلحةمشاركة أصحاب امل - دال

لتحقيق  تربعات هامة تقدم الشراكات الطوعية العامة اخلاصة ومبادرات القطاع اخلاص على كافة املستويات - 67
التنفيذ الفعال لإلدارة املستدامة للغابات، كما تقدم الدعم لالستراتيجيات واخلطط واألولويات الوطنية ذات الصلة 

                                                            
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 15 فقرة التنفيذيةال )103(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي ن  م16 فقرة التنفيذيةال )104(
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جنوب أفريقيا، سويسرا، الواليات املتحدة ألورويب، نيوزيلندا، باكستان، استراليا، الربازيل، االحتاد ا ()105(.بالغابات
 ) وزمبابوياألمريكية

اجلهات املعنية بالغابات جيب أن يستمر املنتدى يف تشجيع وتسهيل مشاركة اموعات الرئيسية وغريها من  - 68
اد األورويب، إندونيسيا، مجهورية كوريا، استراليا، الربازيل، كندا، االحت ()106(.يف اجتماعات املنتدى وأعماله

 )سويسرا

 برنامج عمل متعدد السنوات - هاء

املدونة للفترة /التفاهم/ للمنتدى وهلذا الصكبرنامج عمل متعدد السنوات يعتمد املنتدى يف دورته السابعة - 69
 ).الربازيل، استراليا، جنوب أفريقيا ()107(.2007-2015

املسائل احملددة يف برنامج العمل  املنظمات ملبادرات القطرية واملبادرات اليت تتقدم هبايوصى بأن تتناول ا - 70 
 ) نصيقدم أيمل  ()108(.املتعدد السنوات اخلاص بأي دورة معينة

من قرار الس االقتصادي واالجتماعي ) ك (4أفرقة اخلرباء املخصصة، املشار إليها يف الفقرة ميكن عقد  - 71
 )االحتاد األورويب ()109( .ناول املسائل احملددة يف برنامج العمل املتعدد السنواتت ل،2000/35

 )أستراليا( أمانة املنتدى -واو 

االحتاد األورويب، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، . (املدونة/التفاهم/ستتوىل أمانة املنتدى مهام األمانة للصك - 72
 ) األمريكيةالواليات املتحدة

 :انة املنتدى بعدة مهام من بينهاستقوم أم - 73

 اإلعداد لدورات املنتدى وأي هيئة فرعية يتم إنشاؤها وتقدمي اخلدمات هلا؛ )أ( 

 مساعدة املنتدى يف أداء أي مهام مبا يف ذلك القيام مبهام حمددة قد يقرر املنتدى إسنادها إليها؛ )ب( 

 )االحتاد األورويب (املدونة/التفاهم/إعداد تقرير عن أنشطة املنتدى املتعلقة ذا الصك )ج( 

 املنظمات واملؤسسات واهليئات الدولية ذات الصلة، والسيما من خالل الشراكة عسوف تتعاون األمانة م - 74
االحتاد  (.املدونة/التفاهم/ الدويل الرئيسية من أجل حتقيق أهداف هذا الصكموعاتالغابات وايف جمال التعاونية 
 )األورويب

                                                            
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي ديباجية احلادية عشرة من فقرة الال )105(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 12 فقرة التنفيذيةال )106(
 .2006/49ي قرار الس االقتصادي واالجتماع من 10 فقرة التنفيذيةال )107(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 13 فقرة التنفيذيةال )108(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 14 فقرة التنفيذيةال )109(
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قرر النظر يف السبل الكفيلة بتعزيز أمانة املنتدى يف حدود املوارد القائمة، وكذلك من خالل موارد أكرب ت ‐ 75
تقدم من مصادر خارجة عن امليزانية على سبيل التربع، وذلك لتمكينها من أداء مهامها مبزيد من الفعالية، مع مراعاة 

 ) نصقدم أيمل ي ()110(.2005 من نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام) ب (163الفقرة 

 الصندوق االستئماين للمنتدى - ياز

مع األخذ يف االعتبار أمهية الصندوق االستئماين للمنتدى يف جمال تقدمي الدعم للمشاركني من البلدان النامية  - 76
يهيب  املنتدى فإنه والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال أثناء اجتماعات املنتدى وكذلك أثناء عمل أمانة

باحلكومات املاحنة واملؤسسات املالية واملنظمات األخرى املهتمة باألمر أن تقدم تربعات مالية إىل  الصندوق 
 االستئماين على أن االستئماين ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات وحيث البلدان األخرى اليت ميكنها التربع للصندوق

 ) نصقدم أيمل ي ()111(.راف األخرى املعنية على ذلكحيث األطا تفعل ذلك، كم

 2015استعراض التقدم احملرز يف  -حاء 

فعالية الترتيب الدويل املعين بالغابات، وأن جيري على هذا األساس النظر ل استعراض 2015سيجري عام  - 77
واعها، وتعزيز الترتيب احلايل، بشأن الغابات جبميع أن وضع صك ملزم قانونا يف طائفة وافية من اخليارات، منها

رابطة دول جنوب شرق آسيا، استراليا، االحتاد  ()112(.واالستمرار يف هذا الترتيب، إىل جانب خيارات أخرى
 )الواليات املتحدةسويسرا واألورويب، إندونيسيا، 

 االشتراك/االعتماد -ثامن عشر

املدونة املتعلق باإلدارة /التفاهم/ بالغابات هذا الصكاء يف منتدى األمم املتحدة املعين األعضدول التعتمد - 78
 ) األمريكيةاستراليا، باكستان، سويسرا، الواليات املتحدة. (املستدامة جلميع أنواع الغابات

املدونة سيكون مفتوحاً لالشتراك فيه من جانب البلدان /التفاهم/ األعضاء أن هذا الصكدول الكما تقرر - 79
 أمانة منتدى األمم املتحدة املعينالقتصادي اإلقليمية وذلك عن طريق تقدمي مذكرة دبلوماسية إىل ومنظمات التكامل ا

 انسحاب البلدان، ومنظمات التكامل لى هذا اإلجراء، بعد إجراء مجيع التغيريات الضرورية عسريوي. بالغابات
اشتراك البلدان يف حالة تدى بتوزيع وستقوم أمانة املن. املدونة/التفاهم/االقتصادي اإلقليمية من هذا الصك

 )االحتاد األورويب، إندونيسيا. ( األعضاء يف املنتدى بصفة دوريةدولاملدونة على مجيع ال/التفاهم/الصك

 )االحتاد األورويب (.]تاريخ االفتتاح[املدونة مرحلة التشغيل يف /التفاهم/ل هذا الصكخيد - 80

 تعديالتال/تنقيحاتال -تاسع عشر

. املدونة رهناً باعتمادها من اجلمعية العامة/التفاهم/تعديالت على هذا الصك/وز للمنتدى إجراء تنقيحاتجي - 81
 )جنوب أفريقيا) (االحتاد األورويب(

                                                            
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 17 فقرة التنفيذيةال )110(
  2006/49ر الس االقتصادي واالجتماعي قرا من 18الفقرة التنفيذية  )111(
 .2006/49قرار الس االقتصادي واالجتماعي  من 32 الفقرة التنفيذية )112(
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 اعتماد املرفقات والصكوك التكميلية -شرون ع
املدونة رهناً /التفاهم/خذ ما يراه من قرارات بشأن املرفقات والصكوك التكميلية هلذا الصكأن يتللمنتدى  - 82

 )االحتاد األورويب. (باعتمادها من اجلمعية العامة

 حجية النصوص -عشرون احلادي وال

املدونة الذي تتساوى نصوصه العربية والصينية واإلجنليزية والفرنسية /التفاهم/يودع أصل هذا الصك - 83
 )االحتاد األورويب. (والروسية واألسبانية يف احلجية، لدى األمانة


