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منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات 
الدورة الثانية 

٤ – ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
البند ٤ (أ) من جدول األعمال املؤقت* 

البنود املشتركة يف كل الدورات: احلوار بني 
  أصحاب املصلحة املتعددين 

  احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين بشأن اإلدارة املستدامة للغابات 
 مذكرة من األمني العام 

 إضافة 
 ورقة مناقشة مقدمة من أصحاب الغابات غري الصناعية اخلاصة** 

 
 

 
 

 .E/CN.18/2002/1 *
أعدها االحتاد األورويب ألصحاب الغابات واالحتاد الكندي ألصحــاب غابـات األخشـاب واهليئـة األمريكيـة  **
ملزارع األشجار، واآلراء ووجهات النظر اليت وردت فيها ال تعرب بالضرورة عن آراء ووجــهات نظـر األمـم 

املتحدة. 
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مقدمة 
وفقا ألحدث إحصـاءات اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا  - ١
ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، يتسم هيكـل امللكيـة 
ــــامل بـــالتنوع  يف منــاطق الغابــات املعتدلــة والشــمالية مــن الع

الشديد. 
 

امللكية اخلاصة امللكية العامة املنطقة 
(نسبة مئوية)  

٥٤,٨ ٤٥,٢ أوروبا 
ويشــــكل منــــــها االحتـــــاد 

٧٠,٢ ٢٩,٨ األورويب ١٥(أ) 
صفر ١٠٠,٠٠ رابطة الدول املستقلة 

٣٦,٨ ٦٣,٢ أمريكا الشمالية 
١٠,٣ ٨٩,٧ كندا 

٦٦,٦ ٣٣,٣ الواليات املتحدة األمريكية
ـــن املنــاطق  بلـدان أخـرى م

  املعتدلة والشمالية 
٢٧,٠ ٧٣,٠ أستراليا 
٥٩,٠ ٤١,٠ اليابان 

٣٠,٦ ٦٩,٤ نيوزيلندا 
١٩,٣ ٨٠,٧ اموع الكلي 

 
تقييـم اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا ومنظمـــة األغذيــة والزراعــة  املصدر:
للمــوارد احلراجيــة للمنــاطق املعتدلــة والشــمالية لعـــام ٢٠٠٠ 
(ECE/TIM/SP/17)؛ (وكـــأحد منشـــورات األمـــم املتحـــــدة: 
املــوارد احلراجيــة ألوروبــا، رابطــة الــدول املســتقلة، أمريكــــا 
الشــمالية، أســــتراليا، اليابـــان، نيوزيلنـــدا (البلـــدان الصناعيـــة 
للمنـاطق املعتدلـة والشـمالية) (منشـورات األمـم املتحـدة، رقــم 

 .((E.99.II.E.36 املبيع
الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.  (أ)

 
يتضح من هذه األرقام أن امللكيـة اخلاصـة للغابـات يف أوروبـا 
وأمريكا الشمالية واليابان تقوم بـدور رئيسـي يف حتقيـق إدارة 
ـــث توجــد يف أوروبــا وأمريكــا  الغابـات بشـكل مسـتدام. حي
الشــمالية وحدهــا حــوايل ٣٠ مليــون أســرة مــــن أصحـــاب 

ــتراوح  الغابـات يقومـون بـإدارة ممتلكـام مـن الغابـات، الـيت ت
مساحتها بني نصف هكتار وأكثر من ألف هكتار. 

 
نبذة تارخيية   

الغابات األوروبية  - ١
بــدأ تطبيــق مبــدأ إدارة الغابــات بشــكل مســـتدام يف  - ٢
أوروبـا الوسـطى قبـــل مــا يزيــد علــى مــائيت ســنة، كمفــهوم 
أساسي يف اإلدارة املنظمة للغابات دف التغلب على النقــص 
الشــديد يف األخشــاب الــذي نتــج عــن االســــتغالل املفـــرط 
للغابـات. وسـرعان مـــا ترســخت إدارة الغابــات املبنيــة علــى 
التفكري والتخطيط لألمد الطويل مث انتشــرت بسـرعة يف مجيـع 
أحنـاء أوروبـا. وجـاء اكتشـاف مـوارد جديـدة للطاقـــة ليمنــح 
الغابـات الفرصـة الـيت حتتاجـها كـــي تســتعيد عافيتــها. ومنــت 
بسـرعة الغابـات املنتجـة. وحبلـول ايـــة القــرن التاســع عشــر 
حلـت هـذه الغابـات إىل حـد كبـري حمـل الغابـات الـيت دمـــرت 
وتدهـورت قبـل ذلـك. ومنـــذ ذلــك احلــني تتطــور باســتمرار 

أساليب زراعة ورعاية األشجار وكذلك علم الغابات. 
 

غابات أمريكا الشمالية  - ٢
أنشــئت واحــدة مــن أوائــل املســتعمرات األوروبيــــة  - ٣
وأجنحها يف أمريكا الشمالية، وهي مستعمرة جيمس تاون يف 
فرجينيــا، (الــيت اســتوطنها ســكاا يف عــام ١٦٠٧)، لتوفـــري 
سـلعتني أساسـيتني مهـا الذهـب واخلشـب للبحريـة الربيطانيـــة. 
ومنذ ذلك احلـني بـدأت الغابـات األمريكيـة الشاسـعة والبكـر 
يف توفــري الطعــام واملــأوى والوقــود ألمــة متناميــــة. وحبلـــول 
منتصـف القـــرن التاســع عشــر تقلصــت مســاحة الغابــات يف 
واليات مثل فريمونت ونيو هامبشري، فبعد أن كـانت تغطيـها 

متاما أصبحت تشكل اآلن ٢٠ يف املائة فقط من مساحتها. 
وقــد أدخلــت إدارة الغابــات بشــكل مســتدام علـــى  - ٤
أساس علمي ألول مرة إىل املناطق األمريكيـة يف أوائـل القـرن 
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العشـرين. حيـث قـدم معـهد بلتيمـور للحراجـــة الــذي أنشــأه 
جيفورت بنشو املفاهيم األملانيـة يف علـم احلراجـة لألمريكيـني 
الذيـــن يتعلمـــون ليصبحـــوا متخصصـــني حمـــترفني يف جمـــــال 
الغابات. ومع إدخال هذا املفهوم واكتشاف الطاقــة املسـتمدة 

من الوقود األحفوري انتعشت الغابات اخلاصة يف أمريكا. 
واليوم أصبحت الواليات املتحدة القارية متتلك عددا  - ٥
مـن األشـجار يزيـد علـى مثيلـه قبـل ٧٠ عامـــا حبــوايل ٢٠ يف 
املائة. وبعد أن كـانت الغابـات تغطـي ٢٠ يف املائـة فقـط مـن 
مساحة والييت فريمونت ونيو هامبشري أصبحـت تغطـي حاليـا 
٨٠ يف املائة. واليوم تساعد احلكومة وبرامج القطـاع اخلـاص 
يف عـودة الغابـــات اخلاصــة للواليــات املتحــدة إىل مســتويات 

صحية ومستدامة. 
ـــدا ميــاثل ذلــك.  والنمـط العـام لتنميـة الغابـات يف كن - ٦
وحلت حمل �عقلية االستغالل بأي مثـن� الـيت كـانت سـائدة 
يف التخوم املستوطنة حديثا يف القـرن التاسـع عشـر ومـا قبلـه، 
جـهود مـــتزايدة إلدارة املــوارد املتجــددة وإن كــانت ليســت 
بال حدود مع اختالف وحيد عن الواليات املتحدة األمريكية 
وهـو انتشـار الغابـات العامـــة يف كنــدا. لقــد أســهم ذلــك يف 
تفردهـا ببعـض املسـائل، مـن بينـها حتديـات التســـويق بالنســبة 
لألسر املالكة للغابـات. وسـوف تسـهم التحسـينات املسـتمرة 
يف أطر السياسات العامة اليت تؤثر على قرارات األسـر املالكـة 

للغابات، يف حتسني إنتاجية عدد من السلع واخلدمات. 
 

 أوال - يئة املناخ املالئم 
احـترام حقـوق امللكيـة واحلاجـة إىل وضـع إطـــار  ألف -
ـــــه كشــــرط مســــبق إلدارة  قـــانوين يعتمـــد علي

الغابات بشكل مستدام 
إن األساس يف إدارة الغابات بشـكل مسـتدام ومحايـة  - ٧
ــــازة  النظـــم اإليكولوجيـــة للغابـــات هـــو تـــأمني حقـــوق حي
األراضــي. حيــث يرتبــط االهتمــام باحملافظــة علــى الغابــــات 

ومحايتـها والتنميـة املسـتدامة هلـا ارتباطـا وثيقـا حبـق املـــالك يف 
ـــة  اسـتخدام الغابـة وإدارـا مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات احلالي
واملقبلة للبيئة اتمعية األوسع نطاقا. فمـن مصلحـة املـالك أو 
املالكة تعهد غابة تعود عليه أو عليـها وعلـى األجيـال القادمـة 
بالنفع من النواحي االقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة يف املـدى 
ــــات هـــي  الطويــل. وكفالــة حقــوق امللكيــة ألصحــاب الغاب

متطلب أساسي إلشاعة روح االستدامة. 
ودون تــأمني حقــوق حيــــازة األرض ال ميكـــن بنـــاء  - ٨
اإلحســاس باملســؤولية وال االهتمــــام باحملافظـــة علـــى النظـــم 

اإليكولوجية للغابات من أجل األجيال القادمة. 
ومنــح حــق امللكيــة ومــن مث حــــق اســـتخدام وإدارة  - ٩
ـــن  السـلع واملنـافع العديـدة الـيت تنتجـها الغابـات لعـدد كبـري م
األشخاص سيؤدي إىل إحساس عـال باملسـؤولية لـدى هـؤالء 
املالك عن غابـام ومحايـة الـتراث الطبيعـي وإدارتـه علـى حنـو 
مستدام. ويف الوقت ذاته ستؤدي األهداف واملفاهيم املختلفة 
ـــذي  إىل تنـوع يف هيـاكل الغابـات وتركيبـة األشـجار األمـر ال

سيعزز بدوره االستقرار والتنوع اإلحيائي. 
وتكمـن أسـباب تدهـور الغابـات وتدمريهـا يف معظــم  - ١٠
احلاالت، خارج قطاع الغابـات نفسـه؛ ويـأيت الفقـر والطلـب 
ـــة لــدى أعــداد مــتزايدة مــن الســكان يف  علـى الطعـام والطاق

مقدمة األسباب الرئيسية الكامنة وراء ذلك. 
وال ميكـــن أن تتطـــور ديناميـــات الغابـــات اخلاصـــــة  - ١١
واالستثمار يف إدارة الغابات على حنـو مسـتدام بشـكل إجيـايب 
إال عندمـا يوضـع إطـار قـانوين يعتمـد عليـــه لتعزيــز القــرارات 

الضرورية املتعلقة بإدارة الغابات يف املدى الطويل. 
 

ـــتثمار  إدارة الغابــات علــى مــر األجيــال – االس باء -
املستدام على أساس اقتصادي سليم 

إن مسؤولية األسر املالكـة للغابـات يف إدارة الغابـات  - ١٢
كأساس للمعيشة يف املدى الطويل هي مسألة راسخة اجلـذور 
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يف مجيع أحناء أوروبا وأمريكا الشمالية كما أن إدارة الغابـات 
على حنو مسؤول قد مورست ألجيال طويلة. 

ونظـرا لزيـادة امللكيـة واهليـاكل التشـغيلية املنتشـــرة يف  - ١٣
املنـاطق الريفيـة، تتسـم الرابطـة بـني سـكان الريـف مـن ناحيـــة 
والغابــات وإدارة الغابــات مــــن ناحيـــة أخـــرى باخلصوصيـــة 
والتنــوع الشــديدين. وقــد أدى انتشــــار ملكيـــة الغابـــات يف 
مناطق شاسعة أيضا إىل نشوء عالقة متبادلة وثيقـة للغايـة بـني 
إنتاج الغابات يف املدى البعيد ومســؤولية مـالك هـذه الغابـات 
علــى مــر األجيــال يف اجلوانــب الثقافيــة يف أوروبــا وأمريكــا 

الشمالية. 
وقـــد تطـــورت إدارة الغابـــات يف إطـــــار الظــــروف  - ١٤
القانونية واالقتصادية السائدة. ويشمل الفهم السائد يف يومنـا 
هــذا لالســتدامة قيمــا اقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة وثقافيـــة. 
ويتوقف التركيز على أي من هـذه األبعـاد علـى االحتياجـات 
ــــة. ويعـــد التنـــوع اهليكلـــي  والظــروف املختلفــة لكــل منطق
ـــة املختلفــة والظــروف احملليــة  للغابـات حسـب املنـاطق املناخي
الكثرية التغري واحدا من أكثر خصائص تلك الغابات بروزا. 

ــــات  ويتعــني النظــر إىل انتشــار امللكيــة اخلاصــة للغاب - ١٥
كأحد العناصر اليت تعـزز القـدرة علـى االسـتمرار والتنـوع يف 
ــــات  اــال االقتصــادي يف املنــاطق الريفيــة. ومــا فتئــت الغاب
اخلاصة تدار بشكل تقليدي على حنو مستدام ألن مـالك هـذه 
الغابـــات يريـــدون تركـــها لألجيـــال التاليـــة يف حالـــة قابلـــة 

لالستمرار. 
ويتمثل اهلدف األساسـي ألصحـاب الغابـات اخلاصـة  - ١٦
يف حتقيق األمن املـادي والدخـل الـذي ميكِّنـهم مـن االسـتثمار 
يف إعـادة التحريـج وإدارة املـــوارد الطبيعيــة ومحايتــها وتعزيــز 

القيم االجتماعية. 
إن إدارة الغابات على حنو مستدام هي مسألة معقـدة  - ١٧
تشمل قيما مادية وقيما غري مادية وتعود بالفائدة على اتمع 

والطبيعة على حـد سـواء. ومـن مث فـإن وضـع أهـداف عمليـة 
السـعي إىل االسـتدامة وقيـاس التقـدم احملـرز حنـــو حتقيــق هــذه 
األهـداف هـــي مهمــة كثــرية املتطلبــات تتــأثر إىل حــد بعيــد 
بــالتقدير الشــخصي. وعــالوة علــى ذلــك فمــن الواضـــح أن 

أهداف إدارة الغابات على حنو مستدام تتغري مبرور الوقت. 
وتتطلــب إدارة الغابــات علــى حنـــو مســـتدام بعـــض  - ١٨
االستثمارات يف إنتاجية الغابات (كتجديــد الغابـة علـى سـبيل 
املثال) ويف املسائل االجتماعية (إيضاح حيـازة األراضـي علـى 
سـبيل املثـــال) فضــال عــن االســتثمار يف احملافظــة علــى القيــم 
الطبيعية واحلد من اآلثار البيئية املترتبـة علـى اسـتخدام املـوارد 
احلراجية. فمن املفـترض يف النظريـات األساسـية لالقتصـاد أن 
سـعر السـلع حيـدد مـن خـالل الســـوق عنــد تســاوي العــرض 
والطلـــب وتكـــون املنافســـة حـــرة. ويف االقتصـــاد الســــوقي 
تسـتخدم األســـعار لتوزيــع املــوارد النــادرة علــى حنــو فعــال. 
وحتقــق قيمــة كافيــة لألخشــاب (أســــعار كافيـــة أو مالئمـــة 
للخشـب املنتـج) ورحبيـة النشـاط احلراجـي تشـــكل ضمانــات 

للحراجة املستدامة. 
ومــع ذلــك فــإن االهتمــام الــذي يــوىل لرحبيـــة إدارة  - ١٩
الغابات واألساس الـذي تقـوم عليـه – وهـو الدخـل املتحصـل 

من الغابات – ضئيل للغاية. 
وجيب القيام بدراسة جديدة ملقارنات التكاليف العاملية  - ٢٠
لألخشاب من حيث االستدامة. وعلى األقل لـن يتيسـر لألسـر 
الـيت متتلـك غابـات املـوارد الكافيـة لتوفـري املنـافع غـــري الســوقية 
للغابـات جمانـا مـا مل تكـن احلراجـة مرحبـة مـــن الناحيــة املاليــة. 
ــآكل  وتشـمل املنـافع غـري السـوقية املنـافع البيئيـة (احلمايـة مـن ت
التربة والتدفقات الطينية، وعمل الغابات كبالوعـات كربونيـة، 

اخل) واملنافع البشرية (الترفيه، اخل) على حد سواء. 
وتؤثر أي قيود تفـرض علـى عمليـات إنتـاج اخلشـب  - ٢١
على رحبية احلراجة. وتنحـو الطلبـات اجلديـدة املتعلقـة حبمايـة 
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الغابات حنو تقييد احلصـاد املسـتدام ومـدى توفـر األخشـاب، 
األمـر الـذي يؤثـر علـى الرحبيـــة الــيت تعــد عنصــرا أساســيا يف 

تطوير مفهوم الغابات املستدامة. 
ويفـترض يف الفكـــر االقتصــادي أن املســتهلك يدفــع  - ٢٢
تكاليف اإلنتاج. جيب أن تكون هذه أيضـا هـي نقطـة البدايـة 
ـــال ميكــن أن  يف حراجـة سـوقية املنحـى ومتعـددة الوظـائف. ف
يفرض على مالك الغابات حتمل تكاليف املنـافع غـري السـوقية 
املســتمدة مــن تلــك الغابــات وتتجــاوز حــدود مســـؤوليام 
االجتماعيـة حيـث تكبدهـم خسـائر غـري معقولـــة يف الدخــل. 
ويف معظم البلدان األوروبية علـى سـبيل املثـال يكـون دخـول 
الغابــات جمانيــا حبكــم القــانون ســواء كــانت هــذه الغابـــات 
مملوكـــة ألفـــراد أو جلماعـــة أو للدولـــة. وجيـــب أن يضمــــن 
صاحب أو صاحبة الغابة أن تكون الطـرق الرئيسـية الـيت تقـع 
علـى طـول غابتـه أو غابتـها واملمـرات األساسـية الـيت ختترقــها 
ال يوجد ا أية أخطار دد الزائرين. وما مل يقـم صـاحب أو 
صاحبة الغابة بإزالة كافة األخطار املرئية سيتحمل/أو تتحمـل 
املسؤولية القانونية عن أي أضـرار تـترتب علـى ذلـك. وجيـب 

أن توضع هذه املسائل يف االعتبار. 
 

املشاركة العامة واختاذ القرار مـن قبـل أصحـاب  جيم -
الغابات 

جيــب أن تقــوم إدارة الغابــات اخلاصــة علــى أســـاس  - ٢٣
اقتصاد السوق احلرة. والحترام تنوع الغابات جيب أن توضع 
السياسات العامة املتعلقة ا على الصعيدين الوطين واإلقليمـي 
وفقـا ملبـدأ التفويـض وليـــس مركزيــة اإلدارة. وجيــب احــترام 
حقـوق امللكيـــة وســلطة املــالَّك اخلــاصني فيمــا يتعلــق باختــاذ 
القــرار. وجيــب االســتماع إىل آراء أصحــاب الغابــات فيمــــا 

يتعلق بكافة املسائل املتصلة ا. 
وحاليــا تلقــى املشــاركة العامــة تشــجيعا شــــديدا يف  - ٢٤
عمليات وضع السياسـات العامـة املتصلـة بالغابـات. ويف هـذا 

السـياق فمـن الضـــروري أن تلــم األطــراف املشــاركة بكافــة 
مســتويات املشــاركة واألهــداف وأن توافــق عليــــها بشـــكل 

مشترك. 
ــــة علـــى  وجيــب أن توضــح تفــاصيل املشــاركة العام - ٢٥
الصعــد الــدويل والوطــين واإلقليمــي وأن تســــتند إىل قواعـــد 
وإجـراءات حمـددة. ويف هـذا الســـياق مــن املــهم اإلشــارة إىل 
نتـــائج التقريـــر الـــذي أصدرتـــه منظمـــة األغذيـــة والزراعــــة 
ـــع اللجنــة االقتصاديــة ألوروبــا ومنظمــة العمــل  باالشـتراك م
الدوليــة املعنــون �املشــــاركة العامـــة يف احلراجـــة يف أوروبـــا 

وأمريكا الشمالية�(١): 
�ومــع ذلــك فمــن املعــترف بــه أن امللكيــــة 
اخلاصة متثل ظروفا خمتلفة للمشاركة مقارنة بالغابات 
العامة. ويواجه العديد من أصحـاب الغابـات اخلاصـة 
ـــرية، صعوبــات يف  ال سـيما أصحـاب احليـازات الصغ
ـــا إىل  االنتفــاع ــذه املشــاركة. وهــم يفتقــرون غالب
املـوارد واملعرفـة الـــيت متكنــهم مــن املشــاركة بشــكل 
كامل ناهيك عـن تنظيـم عمليـات بأنفسـهم. وميكـن 
أن يصيبــهم اإلحبــاط إذا مــا واجــهوا، علــى ســــبيل 
املثال، مجاعات ضغط مفوهة ومنظمـة تنظيمـا عاليـا. 
ــــة يف الغابـــات  وال ميكــن أن تســتمر املشــاركة العام
اخلاصــــة دون تقبــــل وجــــود أصحــــــاب الغابـــــات 

اخلاصة�. 
ويستشهد عادة بـإعالن ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة(٢)  - ٢٦
(١٩٩٢) عندما يتعلق األمـر بعمليـات صنـع القـرار يف سـياق 
التنمية املستدامة الشـاملة. ويف هـذا الصـدد جتـدر اإلشـارة إىل 
بعض املبادئ األساسية. املبـدأ ١، الـذي ينـص علـى مـا يلـي: 
ـــــة  �يقــــع البشــــر يف صميــــم االهتمامــــات املتعلقــــة بالتنمي
املسـتدامة�؛ املبـدأ ٤، الـذي ينـص علـى مـا يلـي: �مـن أجــل 
حتقيــق تنميــة مســتدامة جيــب أن تكــون محايــة البيئــة جــــزءا 
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ال يتجزأ من عملية التنمية وال ميكن النظر فيها مبعزل عنها�؛ 
ــة  واملبـدأ ٢٢، الـذي ينـص علـى مـا يلـي: �للمجتمعـات احمللي
األخرى دور حيــوي يف إدارة وتنميـة البيئـة بسـبب مـا لديـهم 

من معارف وممارسات تقليدية�. 
يروج جوهر إعالن ريو لنهج كلي وتكـاملي للتنميـة  - ٢٧
ـــوق الســيادية للــدول وحيــترم مبــدأ  املسـتدامة يسـتند إىل احلق
التفويـض الـــذي يقــدر قيمــة املعــارف واخلــربات والتجــارب 
املتوفـرة لـدى اجلماعـات احملليـــة واإلقليميــة يف إدارة مواردهــا 

الطبيعية. 
وعلـى نفـس األسـس، فممـا يسـتحق القيـام بـه النظــر  - ٢٨
ــــرن ٢١(٣) ال ســـيما  إىل مــا وراء فلســفة جــدول أعمــال الق

الفصول ٨ و ١١ و ٢٧ و ٣٢. 
يتمثل اهلدف الشامل للفصل ٨ يف �حتسني أو إعادة  - ٢٩
تشـكيل عمليـة اختـاذ القـرار مبـا يكفـل التكـامل التـام لدراســـة 
القضايـا االجتماعيـة – االقتصاديـة والبيئيـة مـــع كفالــة نطــاق 
أوسـع مـن املشـاركة اجلماهرييـة. ومـــع التســليم بــأن البلــدان 
ستتوىل وضع أولوياـا اخلاصـة ـا يف ضـوء ظروفـها السـائدة 

وعلى أساس ... سياساا وبراجمها ...�. 
ويؤكــد الفصــل ١١ مــرارا الــدور احلاســم للقطـــاع  - ٣٠
ـــات الريفيــة واتمعــات احملليــة يف مكافحــة  اخلـاص والتعاوني
إزالة الغابات. ويربز الفصل ٢٧ دور الشراكة الذي تقـوم بـه 
املنظمات غري احلكومية يف التنمية املستدامة. وجيب أن يكـون 
واضحا أن تعبري �منظمات غري حكومية� يقصد بـه جمموعـة 
ـــات  كبـرية مـن ممثلـي اتمـع املـدين املختلفـني (أصحـاب الغاب
ومديروها، والصناعات القائمة على الغابـات واملنظمـات غـري 
احلكوميـة الـيت متثـــل الســكان األصليــني، النقابــات العماليــة، 
رابطات املستهلكني، واملنظمات غري احلكومية املعنيـة بالبيئـة، 

واالحتادات التجارية إىل آخره). 
وأخريا وليس آخـرا يشـجع الفصـل ٣٢ علـى إضفـاء  - ٣١
طـابع الالمركزيـة علـى عمليـة صنـع القـرار مـن خـالل إنشـــاء 

وتعزيـز منظمـات حمليـة وقرويـة ختـول السـلطة واملســؤولية إىل 
مســـتعملي املـــوارد الطبيعيـــة األساســـيني. ويشـــكل مفـــهوم 
الالمركزية هذا األسـاس الـذي تقـوم عليـه رابطـات أصحـاب 

الغابات يف كل من أوروبا وأمريكا الشمالية.  
واخلالصـة أن جـدول أعمـال القـرن ٢١ يـــربز النــهج  - ٣٢
الكلي والتكاملي والقائم على التشاور مـع املسـتفيدين الـالزم 
لتحقيـق التنميـة املسـتدامة. وهنـاك آليـات تضمـن تنفيـذ القيــم 
الــواردة يف إعــالن ريــو ويف جــدول أعمــال القــرن ٢١ مـــن 
ــها. يف  خـالل عمليـة دميقراطيـة تعكـس تنـوع املنـاطق الـيت متثل
منطقة عموم أوروبا اآللية هي املؤمتر الوزاري حلماية الغابـات 
يف أوروبــا ويف منطقــة أمريكــا الشــمالية اآلليــة هــــي عمليـــة 

مونتريال. 
 

ثانيا -حفظ األنواع الفريـدة مـن الغابـات والنظـم 
البيئية اهلشة ومحايتها 

تؤدي الغابات دورا حيويا كآلية للحمايـة يف املنـاطق  - ٣٣
املكتظـة بالسـكان. وهـي ضروريـة حلمايـــة املنــاخ وإمــدادات 
ـــة أشــياء أخــرى وأيضــا للمســاعدة يف احتــواء  امليـاه بـني مجل
التلـــوث اجلـــوي ويف األغـــــراض املتعلقــــة بتخفيــــف حــــدة 
الضوضـاء. وتعتـرب الغابـات أفضـل وسـائل منـع تـآكل التربـــة. 
وعالوة علــى ذلـك فـهي حتمـي منـاطق االسـتيطان ووصـالت 
االتصال (على أعمدة الربق مثال) مـن األخطـار الطبيعيـة مثـل 
جرافـات الثلـج والتدفقـات الطينيـة والفيضانـات واالنزالقـــات 
الصخرية. وتظهر مقارنة التـآكل يف املنـاطق املغطـاة بالغابـات 
ـــا أن معــدل  وتلـك الـيت ختلـو منـها نسـبة تبلـغ ١: ٢٠٠. كم
اجلريان السطحي للمياه الذي يؤثر على نشوء الفيضانات إىل 
حد بعيد يكون يف املنـاطق الـيت ال تغطيـها الغابـات أكـرب ١٠ 

مرات من املناطق املغطاة بالغابات. 
ويؤيد أصحاب الغابـات اخلاصـة يف أوروبـا وأمريكـا  - ٣٤
الشمالية، من حيث املبدأ، محاية التنوع احليـوي. وقـد روعـي 
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التنـوع احليـوي منـذ زمــن طويــل وتوفــر الغابــات يف أوروبــا 
وأمريكــا الشــمالية املوئــل واملــأوى للكائنــات الضعيفــة الـــيت 
حتتـاج إىل متطلبـات إيكولوجيـة شــديدة اخلصوصيــة. ويلــتزم 
أصحاب الغابات اخلاصة بشكل طبيعي مبفهوم إدارة الغابـات 
بشكل مستدام اليت تربط بني مهميت اإلنتاج واحلفظ كما أا 

توفر عنصرا اجتماعيا. 
ومع ذلك يالحظ املالك أنه خبالف التدابري املتعـارف  - ٣٥
ـــــواردة يف قوانــــني الغابــــات وتشــــريعاا اختــــذت  عليـــها ال
ــــاطق  احلكومــات وال تــزال تدابــري �للحمايــة� يف بعــض من
الغابات. ويف معظم احلاالت تتقرر احلدود والقيـود املفروضـة 
علــى اإلدارة مــن جــانب واحــد، دون منــح مــالك الغابـــات 

ومديريها فرصة التعبري عن آرائهم. 
وأخـريا ال تكـون هـذه التدابـري مصحوبـة عـادة بدعــم  - ٣٦
ـــن التكــاليف اإلضافيــة ونقــص  مـايل مـن الدولـة كتعويـض ع
الدخـل الناشـئ عـن القيـود املفروضـة علـى إدارة الغابـــات، أو 
كــأجر مقــابل اخلدمــات الـــيت يوفرهـــا للمجتمعـــات احملليـــة 

أصحاب الغابات ومديروها. 
وتضـــر هـــذه احلالـــة بـــالتطور التدرجيـــــي املقصــــود  - ٣٧
للسياســات العامــة للحفــظ وبــالوضع االقتصــادي للمنــــاطق 
ــيت  املعنيـة، والـيت تكـون حمرومـة باملقارنـة بالغابـات األخـرى ال

ال تطبق فيها هذه القيود. 
ـــة إدارة الغابــات اململوكــة لألســر ألن  وختتلـف نوعي - ٣٨
إنتاج األخشاب وكذلك القيم البيئية واالجتماعية ختتلف مــن 
أسـرة إىل أخـرى. وبصفـة عامـة تقـل النظـم املطبقـة يف منطقــة 
أمريكـا الشـــمالية ملنــع املمارســات الــيت تضــر بالغابــات عــن 
مثيلتها يف أوروبا. ويعد التعليم واحلوافز من املسائل املسـتحبة 
من وجهة نظر أصحاب الغابـات كمـا أـا تعـود بـالنفع علـى 

اتمع. 

وتتحقـق احملافظـــة علــى التنــوع احليــوي يف الغابــات  - ٣٩
أساسا عن طريق كفالة التنــوع احليـوي يف الغابـات الـيت تـدار 
ألغراض جتارية وثانيا عن طريق حتديد مناطق حفـظ. وتتسـم 
مناطق احلفظ بأمهية خاصة عندما يتعلق األمـر حبمايـة املنـاطق 
الضعيفة بيئيا أو الكائنات املـهددة بـاالنقراض الـيت تتخـذ مـن 
ـــأوى هلــا وقــد ال جتــد موئــال مالئمــا يف الغابــات  الغابـات م
التجاريـة. وعنـد حتديـــد اهلــدف مــن إقامــة منــاطق حفــظ أو 
غابات حممية، جيب أن توضع يف االعتبـار اآلثـار املترتبـة علـى 
ممارسات إدارة الغابات اليت حتفظ القيم البيئية يف الغابات اليت 
تدار ألغراض جتارية فضال عن اخلربات والنتائج املستفادة من 
البحـوث. وجيـب أن توضـع يف االعتبـار كافـة األبعـاد املتعلقــة 
ـــى حنــو مســتدام عنــد النظــر يف حتديــد أهــداف  باحلراجـة عل
احلفــظ. حيــث جيــب أن تشــجع ممارســات محايــــة الغابـــات 
ــة  واسـتراتيجياا مـالك األراضـي ومديـري الغابـات علـى محاي
ـــع بقيمــة خاصــة مــن وجهــة نظــر التنــوع  الغابـات الـيت تتمت
األحيائي. وحتقق األعمال الطوعيـة أفضـل النتـائج فيمـا يتعلـق 
حبفظ الغابات. وجيب أن تستخدم املعـارف التقليديـة املتوفـرة 
لـدى مـالك الغابـات عـــن غابــام وممارســات إدارة الغابــات 
كقاعدة معلومات قيمة يف جمال محاية الغابات. وينبغي النظـر 
إىل مشاركة مالك الغابات يف العمليات اليت جيري من خالهلا 
ــــة  حتديــد املواقــع ذات القيمــة ووضــع برامــج وتدابــري مالئم

للحفظ باعتبارها موردا من موارد اتمع. 
ويكمـن التحـدي يف مسـاعدة احلكومـــات والصناعــة  - ٤٠
علـى حـد ســواء علــى تفــهم ضــرورة النظــر يف وضــع إطــار 
واضح للسياسات العامة إذا أريد وضع سياسة تعكس وتعـزز 
فعــال املســامهة احملتملــة للحراجــة األســرية يف اقتصــاد ريفـــي 

وتنمية إقليمية هلما مقومات البقاء. 
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ثالثا -مقترحـات لتعزيـــز احلفــظ الســليم لألنــواع 
الفريـدة مـن الغابـــات والنظــم اإليكولوجيــة 

اهلشة   
تعيني حدود مناطق حفظ يف الغابات  ألف -

جيـب إجـراء مشـاورات خـالل عمليـــة تعيــني حــدود  - ٤١
منـاطق حفـظ الغابـات. وينبغـــي أن تســمح هــذه املشــاورات 
بإيضاح األسباب الدقيقة اليت تدعو إىل هذه احلماية. وبعبـارة 
أخــرى مــا هــي النظــم اإليكولوجيـــة واألنـــواع والكيانـــات 
األخرى اليت حتتاج إىل محاية، وما هي األسـباب الدقيقـة وراء 
عـدم كفايـــة اإلدارة العاديــة للغابــات بشــكل مســتدام والــيت 
تسـتند إىل تطبيـق دقيـــق لقوانــني الغابــات احلاليــة ولوائحــها، 

لضمان حتقيق مستوى احلفظ املطلوب. 
وعالوة على ذلـك جيـب أن تسـمح هـذه املشـاورات  - ٤٢
بــأن توضــــع يف االعتبـــار االســـتثمارات واملشـــروعات الـــيت 
يضطلـع ـا مديـرو الغابـات وأصحاـا يف املنطقـة احملـــددة إىل 
جــانب االعتبــارات املتعلقــة مبصــانع التجــهيز الــيت يقومــــون 
بإمدادها. وأخريا جيب أن تأخذ املشـاورات يف االعتبـار األثـر 
املــترتب علــى حفــظ الغابــات املزمعــــة يف العمالـــة والتنميـــة 

الريفية. 
 

حتديـد التدابـري التقنيـة الـيت تنطبـق علـــى منــاطق  باء -
حفظ الغابات 

جيـب االتفـاق علـى هـذه التدابـري التقنيـة بـني العلمـــاء  - ٤٣
ومديري الغابات وأصحاا. ويتعني عدم اختاذ أي تدبري تقـين 
دون احلصــول علــى تــربير قــوي مــن وجهــة النظــر العلميـــة 

والتقنية. 
وجيب حتليل هذه التدابري التقنية حتليـال شـامال لتقليـل  - ٤٤
آثارها السلبية علـى إدارة الغابـات والتكـاليف إىل أدىن درجـة 

ممكنة مع زيادة اآلثار النافعة املمكنة إىل أقصى حد ممكن. 

ـــة  لقـد أدت وثـائق التنميـة وغريهـا مـن اخلطـط املتعلق - ٤٥
بإدارة الغابات، سواء وضعـت علـى أسـاس طوعـي أو اتسـاقا 
مـــع التشـــريعات القائمـــة يف البلـــدان املختلفـــة، إىل مراعــــاة 
التغيريات بعيدة املدى اليت طرأت علـى اتمعـات اإلحصائيـة 
والنظــم اإليكولوجيــة للغابــات فيمــا يتعلــق بإدارــا بشـــكل 
مستدام. لذا متثل هذه الوثائق أداة ال غىن عنـها عنـد الشـروع 
يف تطبيـق تدابـــري تقنيــة ــدف إىل حتســني محايــة األنــواع أو 
النظم اإليكولوجية للغابات يف مناطق حفـظ الغابـات. وعلـى 
ذلك ما زالت هذه الوثائق وغريها من خطـط إدارة الغابـات، 
سـواء وضعـت علـى أســـاس طوعــي أو قــانوين، هــي اإلطــار 

املرجعي الوحيد إلدارة الغابات يف مناطق حفظ الغابات. 
ـــة وغريهــا مــن اخلطــط  وجيـب أن تضـم وثـائق التنمي - ٤٦
املتعلقة بإدارة الغابات، سـواء وضعـت علـى أسـاس قـانوين أو 
طوعي، تقنيات اإلدارة املوصى ـا حلمايـة األنـواع املوجـودة 
يف النظم اإليكولوجية احلراجيـة يف منـاطق حفـظ الغابـات إىل 

جانب استعماهلا للترتيبات املالئمة القائمة. 
وأي نظام للترخيص بـإدارة الغابـات بشـكل تدرجيـي  - ٤٧
حمزأ من جانب هيئة إدارية واحدة أو أكـثر لـن يكـون مالئمـا 
لضمان اإلدارة اإليكولوجية الطويلة األجل لألنواع أو للنظـم 

اإليكولوجية احلراجية. ولذا يتعني حظر هذه املمارسات. 
 

الدعم املايل ملناطق الغابات احملمية  جيم -
جيـب التشـاور بشـــأن التدابــري املاليــة بــني الســلطات  - ٤٨
العامة اليت متثل املصلحة العامـة للجماهـري وأصحـاب الغابـات 
ومديريها. فمن غري املقبول من الناحية األخالقية واالقتصادية 
واالجتماعية والعملية أن يتحمل أصحاب الغابات ومديروهـا 
وحدهم العبء املايل للتدابـري التقنيـة املطبقـة يف منـاطق حفـظ 

الغابات؛ أي أن ذلك بعبارة أخرى: 
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غـــري مقبـــول مـــن الناحيـــة األخالقيـــة ألنـــه جيـــــب  �
أال تتحمـل فئـة واحـدة مـن املواطنـني تكـاليف صـــاحل 

اجتماعي أوسع نطاقا؛ 
وغري مقبول من الناحية االقتصادية ألنه يف حالة عدم  �
وجـود تعويـض مـايل فـإن هـــذه منــاطق تتنــافس مــع 
منـاطق غابـات أخـرى ال ختضـع لنفـس القيـود تصبـح 
يف موقـف أضعـــف ومــن مث تعــاين مــن منافســة غــري 

عادلة؛ 
وغري مقبول من الناحيــة االجتماعيـة ألنـه مـا مل يكـن  �
هنـاك تعويـض مـايل سـتؤدي تدابـري احلفـظ إىل زيــادة 
يف التكــاليف ومــــن مث تشـــكل عبئـــا علـــى العمالـــة 

والنشاط االقتصادي يف املناطق الريفية املعنية؛ 
ــــول مـــن الناحيـــة العمليـــة ألن أصحـــاب  وغــري مقب �
الغابـات ومديريـها هـم الذيـــن ســيتحملون مســؤولية 
تنفيـذ التدابـري اإلداريـة املطبقـة، األمـر الـذي ال ميكــن 
ـــــراف املعنيــــة حوافــــز  حتقيقـــه إال إذا توفـــرت لألط

اجتماعية ومالية. 
ــــاطق غابـــات كمحميـــات، أو  إن التنحيــة التامــة ملن - ٤٩
إدخـال تدابـري تقنيـــة تتضمــن فــرض قيــود غــري حمتملــة علــى 
أصحاب الغابات اخلاصة أو مديريـها هـو يف الواقـع نـوع مـن 
املصادرة. ويف هذه احلاالت يكـون تقـدمي تعويـض مـايل علـى 
أسـاس قـانوين (تعـاقدي) أو الشـراء اإلجبـاري بســـعر عــادل، 
الذي يأخذ يف االعتبار العناصر األساسية للغابة قبـل تصنيفـها 
كمنطقـة حفـظ غابـات، هـــو شــرط مســتبق لتطبيــق التدابــري 

التقنية ذات الصلة. 
وجيب تقييم التدابري املالية بشكل دوري، مـع مراعـاة  - ٥٠
أي تغيـريات تطـرأ علـى البيئـة االقتصاديـة. كمـا جيـــب إعــادة 
النظـر يف هـذه التدابـري كلمـا حـدث تعديـل يف التدابـري التقنيــة 

املطبقة. 

ــــدورة  مقترحــات إلثــراء املناقشــات يف ال رابعا -
الثانيــة للمنتــدى مبــا يف ذلــك مدخــــالت 

للجزء الوزاري رفيع املستوى   
منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات مكلف بتشـجيع  - ٥١
الوصـول إىل تفـــهم مشــترك إلدارة الغابــات بشــكل مســتدام 
ومعاجلـة املسـائل املتعلقـة بالغابـات ومـا يسـتجد مـــن جمــاالت 

لألولوية على حنو كلي وشامل ومتكامل. 
ويشمل نظام احلراجة الدويل يف الوقت الراهـن عـددا  - ٥٢
كبـريا ممـا يتصـل بالغابـــات مــن أحكــام، ومبــادرات وبرامــج 
قانونية أو غري امللزمة قانونا مبا يف ذلك مقـررات مؤمتـر األمـم 
املتحدة املعين بالبيئة والتنميـة، ومقترحـات العمـل املقدمـة مـن 
الفريـق احلكومـي الـدويل املعـــين بالغابــات/املنتــدى احلكومــي 
الـدويل املعـين بالغابـات، واتفاقيـة التنـوع األحيـائي(٤) واتفاقيــة 
األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ(٥).ويتنـاول العديــد 
من الصكوك ااالت الفرعيـة املتعلقـة بالغابـات ويركـز علـى 

السلع واخلدمات اخلاصة اليت توفرها الغابات. 
ويقـوم منتـدى األمـم املتحـدة املعـــين بالغابــات بــدور  - ٥٣
أساسي ومركزي يف توفري تنسيق السياسات العامـة فيمـا بـني 
ــــتزام  األحكـــام واملبـــادرات املختلفـــة إىل جـــانب تعزيـــز االل
ـــال جتــري فيــه معاجلــة املســائل  السياسـي. ويوفـر املنتـدى حمف
املتعلقـة بالغابـات ذات األمهيـــة العامليــة علــى حنــو يضمــن أن 

تؤخذ يف االعتبار كافة األبعاد املتعلقة باحلراجة املستدامة. 
وتؤدي الشراكة التعاونية يف جمال الغابات اليت تزامـن  - ٥٤
إنشاؤها مع منتدى األمم املتحدة املعين بالغابـات، أيضـا دورا 
أساسيا يف هذا الصدد. وجيب على كـل مـن أعضـاء الشـراكة 
ــــري  التعــاون لضمــان تنســيق العمــل وجتنــب أي ازدواجيــة غ
ضرورية يف العمل واستخدام املوارد الشحيحة على أجنـع حنـو 
ممكن. والتعاضد بني املنتدى واتفاقية التنوع احليـوي لـه أمهيـة 

قصوى. 
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وينبغـي أن يعـزز عمـل املنتـدى املعـين بالغابـــات إدارة  - ٥٥
الغابـات بشـكل مسـتدام عـــن طريــق حتديــد مبــادئ أساســية 
مشــتركة ومعايــري ومتطلبــات دنيــــا إلدارة الغابـــات بشـــكل 
مســتدام مــع احــــترام إعـــالن ريـــو بشـــأن البيئـــة والتنميـــة. 
(١٩٩٢)(٦). وجيب أن تنفذ هذه املبـادئ مـن خـالل الـربامج 
الوطنية للغابات. وتعترب هـذه الـربامج أداة مهمـة لتعزيـز إدارة 
مجيـع أنـواع الغابـات وحفظـها وتنميتـها علـــى حنــو مســتدام. 
وتراعـى يف صياغـة هـذه الـربامج الظـروف اخلاصـة لكـــل بلــد 
واحتياجاتــه مــع احــترام مبــدأ التفويــض. وجيــب أن تشـــكل 
التجربة املستفادة من العمليـات اإلقليميـة فيمـا يتعلـق باملعايـري 
واملؤشـرات املتصلـة بـإدارة الغابـات علـى حنـو مســـتدام جــزءا 
حيويا عند تنفيذ أعمال منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات. 
ويلزم إحراز تقدم سريع يف تنفيذ خطة عمـل منتـدى  - ٥٦
األمم املتحدة املعين بالغابات(٧). ومـن بـني األجـزاء األساسـية 
يف هذه اخلطة تنفيذ مقترحات الفريق احلكومي الـدويل املعـين 
بالغابات/املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات، اليت تشمل 
عــدة إجــراءات ترمــي إىل حفــظ الغابــات، واملنــاطق احملميـــة 
واخلدمــات البيئيــة (وهــي املوضوعــات الرئيســية يف املنتــــدى 
الثاين املعين بالغابات). وجيب التركيز على تعبئة املوارد املاليـة 
ـــاملوارد  وتوليدهــا خــالل املراحــل األوىل ألعمــال املنتــدى. ف
املالية الكافية هي وحدها اليت متكِّن كافة البلدان واملناطق مـن 
املشـاركة بنجـاح يف بلـوغ األهـــداف الــيت مت االتفــاق عليــها 

وحتديدها بشكل مشترك. 
وجيـب أن تدعـم أعمـال منتـدى األمـم املتحـدة املعــين  - ٥٧
بالغابات وضع اتفاقية ملزمة قانونا تتعلق بالغابـات وإقرارهـا. 
وجيب أن يكون العمل األساسي الالزم لتحديد العنـاصر الـيت 
ميكن إدراجها يف صك ملزم قانونا جزءا من اموعة الكاملـة 
ألنشــطة املنتــدى. وتركــز أيضــا خطــة عمــل املنتــدى علـــى 
الشراكة بني القطاعني العام واخلـاص. وجيـب أن تكـون يئـة 
جو مستقر لوضع السياسـات وتشـجيع وضـع إطـار مؤسسـي 

أحد املتطلبات األساسية ألي أنشطة يقوم ا القطـاع اخلـاص 
مـن أجـل تعزيـز إدارة الغابـات علـى حنـو مسـتدام. وجيـــب أن 
تتاح للمجتمع املـدين والقطـاع اخلـاص مبـا يف ذلـك أصحـاب 
ـــــة  الغابـــات إمكانيـــة املشـــاركة يف وضـــع املبـــادئ التوجيهي

واالستراتيجيات املتصلة بالغابات وقطاع احلراجة. 
إن مشـاركة القطـــاع اخلــاص يف عمليــات التخطيــط  - ٥٨
وصنع القرار هي وحدها اليت توفر األسـاس املالئـم ملزيـد مـن 
ـــذ إدارة الغابــات علــى حنــو  مشـاركة القطـاع اخلـاص يف تنفي

مستدام. 
كما جيب أن تدمج علـى مجيـع الصعـد مـن اإلقليمـي  - ٥٩
إىل الوطــين إىل الـــدويل املشـــاركة الفعليـــة للقطـــاع اخلـــاص 
وأصحاب الغابات اخلاصـة الذيـن يتحملـون يف بلـدان عديـدة 
مسؤولية تنفيذ إدارة الغابات على حنو مستدام وصنـع القـرار، 
بشكل فعال. ويتعني أيضا تعزيز مشاركة ممثلـني عـن القطـاع 
اخلـاص وأصحـاب الغابـــات اخلاصــة يف إطــار عمليــة منتــدى 

األمم املتحدة املعين بالغابات. 
  

مالحظة: املعلومات الالزمة لالتصال باملنظمات املسؤولة عن 
إعـداد ورقـة املناقشـة هـذه هـي كمـا يلـــي: (االحتــاد األورويب 
 CEPF – Confederation of European (ألصحاب الغابات
Forest Owners, Rue du Luxembourg 47 – 51, 1050 Brux-

elles، اهلاتف: 2190231 2 32+، الفاكس: 2192191 2 32+، 

الربيد اإللكتروين: cepf@planetinternet.be؛ (االحتاد الكندي 
NBFWO – Canadian Fed- (ألصحـاب غابـات األخشـاب
eration of Woodlot Owners, 180 St. John Street, Freder-

icton, NB E3B 4A9، اهلاتف: 2990 459 506 1+، الفـاكس: 

3515 459 506 1+، الربيد اإللكتروين: nbfwo@nbnet.nb.ca؛ 

 ATFS – American (اهليئـــــــة األمريكيـة ملـزارع األشـجار)
 Tree Farm System, 1111 19th Street, NW, Suite 780,

Washington DC 20036، اهلــاتف: 2462 463 202 1+، 

 bob :الفاكس: 2461 463 202 1+، الربيـــــــــــد اإللكـتروين
 .simpson@affoundation.org
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احلواشي 

ورقة العمل رقم ١٦٣ (٢٠٠٠).  (١)
تقريـر مؤمتـر األمـــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي  (٢)
جانريو، ٣-١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢، الد األول، القرارات 
الــيت اختذهــا املؤمتــر (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــــع 

E.93.I.8، والتصويب)، القرار ١، املرفق األول. 

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٣)
انظـر برنـامج األمـم املتحـــدة للبيئــة، اتفاقيــة التنــوع األحيــائي  (٤)
(القوانـني البيئيـة ومركـز أنشـطة الـربامج املؤسسـية)، حزيــران/ 

يونيه ١٩٩٢. 
ــــة املعاهــــــــــدات، الــــــد ١٧٧١،  األمـم املتحـدة، جمموعـــــ (٥)

رقم ٣٠٨٢٢. 
جيب إدارة املوارد احلراجية وأراضي الغابات على حنــو مسـتدام  (٦)
ــــة واإليكولوجيـــة  لتلبيــة االحتياجــات االجتماعيــة واالقتصادي
والثقافيـة والروحيـة لألجيـــال احلاليــة والقادمــة. وتتعلــق هــذه 
االحتياجات مبنتجات الغابات وخدماا مثل اخلشب ومنتجاته 
وامليــاه والغــذاء والعلــف والــدواء والوقــود واملــأوى والعمــــل 
ــــاء الربيـــة، وتنـــوع املنـــاظر الطبيعيـــة  والترفيــه واملوئــل لألحي
والبالوعـــات واخلزانـــات الكربونيـــة وغريهـــا مـــن املنتجــــات 

احلراجية. 
الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـــادي واالجتمــاعي، ٢٠٠١،  (٧)
امللحــق رقــم ٢٢ (E/2001/42/Rev.1)، اجلــزء الثــاين، الفصـــل 

األول، الفرع باء، القرار ٢/١، املرفق. 
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