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62/98. Juridiski nesaistošs dokuments par visiem meža tipiem
Ģenerālā Asambleja,
atsaucoties uz Ekonomikas un sociālo lietu padomes 2006. gada 28. jūlija Rezolūciju Nr.
2006/49, kurā Padome lūdza Apvienoto Nāciju Organizācijas Meža forumu pabeigt izstrādāt
un tā septītajā sesijā pieņemt juridiski nesaistošu dokumentu par visiem meža tipiem,
1. nolemj pieņemt šīs rezolūcijas pielikumā iekļauto juridiski nesaistošo dokumentu par
visiem meža tipiem;
2. aicina to organizāciju vadības struktūras, kuras ir iesaistījušās Sadarbības partnerībā meža
jomā, palīdzēt ieviest juridiski nesaistošo dokumentu par visiem meža tipiem atbilstoši šo
organizāciju pilnvarām, kā arī aicina Apvienoto Nāciju Organizācijas Meža forumu sniegt
norādījumus Partnerībai;
3. aicina donorvalstu valdības un citas valstis, finanšu institūcijas un citas organizācijas
brīvprātīgi ziedot līdzekļus Apvienoto Nāciju Organizācijas Meža foruma fondam, lai saskaņā
ar savu daudzgadu darba programmu Forums varētu ieviest juridiski nesaistošo dokumentu un
palīdzēt jaunattīstības un pārejas ekonomikas valstu dalībniekiem apmeklēt Foruma sēdes;
4. nolemj, ka, izvērtējot Ekonomikas un sociālo lietu padomes Rezolūcijā Nr. 2006/49
noteikto starptautisko meža nozares darbības principu efektivitāti, Forums arī izskatīs, cik
efektīvs ir juridiski nesaistošais dokuments.
74. plenārsēde
2007. gada 17. decembris
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Pielikums
Juridiski nesaistošs dokuments par visiem meža tipiem
Dalībvalstis,
atzīstot, ka meži un ārpus meža augošie koki dod dažādus ekonomiskus un sociālus labumus
un uzlabo vides stāvokli, un uzsverot, ka ilgtspējīga mežu apsaimniekošana būtiski veicina
ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu;
atsaucoties uz Juridiski nesaistošo autoritatīvo paziņojumu par principiem, kas attiecas uz
Globālo vienošanos par visu tipu meža apsaimniekošanu, saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību
(Meža principi);1 “Darba kārtības 21” 11. nodaļu;2 Starpvaldību Meža ekspertu darba
grupas/Starpvaldību Meža ekspertu foruma priekšlikumiem; Apvienoto Nāciju Organizācijas
Meža foruma rezolūcijām un lēmumiem; Johannesburgas deklarāciju par ilgtspējīgu attīstību
un Ilgtspējīgas attīstības pasaules samita ieviešanas plānu;3 Monterejas vienošanos par
starptautisko konferenci par attīstības finansējuma jautājumiem;4 starptautiski atzītiem
attīstības mērķiem, ieskaitot Tūkstošgades attīstības mērķus; 2005. gada Pasaules samita
darba rezultātiem,5 kā arī spēkā esošajiem starptautiskajiem juridiski saistošajiem tiesību
aktiem meža nozarē;
atzīstot panākumus, kas gūti, ar Ekonomikas un sociālo lietu padomes 2000. gada 18. oktobra
Rezolūciju Nr. 2000/35 izveidojot starptautiskos meža nozares darbības principus, un
atsaucoties uz Padomes 2006. gada 28.jūlija Rezolūciju Nr. 2006/49, kuras mērķis bija
stiprināt šos principus;
apstiprinot savu apņemšanos ievērot Riodežaneiro deklarāciju par vidi un attīstību,6 ieskaitot
normu, ka saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem un starptautisko tiesību
principiem valstīm ir suverēnas tiesības izmantot savus resursus saskaņā ar valsts vides un
attīstības politiku, kā arī ir pienākums nodrošināt, ka to jurisdikcijā vai kontrolē esošās
darbības nerada kaitējumu citu valstu videi un rajoniem, kas atrodas ārpus nacionālās
jurisdikcijas, un ka tiek ievērots Riodežaneiro deklarācijas 7. princips par valstu kopējo, bet
diferencēto atbildību;
atzīstot, ka ilgtspējīga mežu apsaimniekošana kā dinamiska un attīstībā esoša koncepcija ir
paredzēta, lai saglabātu un uzlabotu visu tipu mežu ekonomisko, sociālo un vides vērtību
pašlaik un arī nākotnē;

1

Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992,
vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigendum),
resolution 1, annex III.
2
Turpat, II pielikums.
3
Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August – 4
September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum), chap. I, resolution 1,
annex, and resolution 2, annex.
4
Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002
(United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex.
5
Sk. Rezolūciju Nr. 60/1.
6
Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992,
vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigendum),
resolution 1, annex I.
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paužot bažas gan par meža platību pastāvīgu samazināšanos un mežu degradāciju, gan arī par
lēno apmežošanu, mežu un mežiem klāto platību atjaunošanu, kas negatīvi ietekmē
tautsaimniecību un vidi, tostarp bioloģisko daudzveidību, un vismaz viena miljarda cilvēku
iztikas iespējas un kultūras mantojumu, un uzsverot nepieciešamību visos darbības līmeņos
efektīvāk ieviest ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principus, kas veicinātu šo ārkārtīgi
nopietno problēmu risināšanu;
atzīstot klimata pārmaiņu ietekmi uz mežiem un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un
novērtējot meža ieguldījumu klimata pārmaiņu novēršanā;
ņemot vērā īpašās vajadzības un prasības, kādas ir valstīm ar trauslām meža ekosistēmām,
ieskaitot valstis ar mazu meža īpatsvaru;
uzsverot nepieciešamību stiprināt politisko apņemšanos un kopējos pūliņus, lai nacionālajos
un starptautiskajos attīstības plānos iekļautu ar mežiem saistītus jautājumus un lai veicinātu
starptautisko sadarbību, nacionālo politiku un starpsektoru darbības koordinēšanu, efektīvi
ieviešot ilgtspējīgas apsaimniekošanas principus visu tipu mežos;
norādot, ka efektīva ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principu ieviešana ir atkarīga no
atbilstošu resursu, tostarp finansējuma, pieejamības, kapacitātes palielināšanas un videi
nekaitīgu tehnoloģiju nodošanas, un atzīstot, ka ir jānodrošina lielāks finansējums, arī no
inovatīviem avotiem, jaunattīstības valstīm kopumā, jaunattīstības valstīm bez jūras robežas,
jaunattīstības valstīm, kas atrodas uz nelielām salām, un valstīm ar pārejas perioda
ekonomiku;
tāpat uzsverot, ka ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principu ieviešana ir būtiski atkarīga
no labas pārvaldības principu ievērošanas visos pārvaldības līmeņos;
norādot, ka šā dokumenta noteikumi neierobežo dalībvalstu tiesības un pienākumus, kas
paredzēti starptautiskajās tiesībās;
apņemas ievērot turpmāk minēto.
I. MĒRĶIS
1. Šā dokumenta mērķis ir
a) stiprināt politisko apņemšanos un visos līmeņos veiktās darbības, lai efektīvi ieviestu
ilgtspējīgas apsaimniekošanas principus visos meža tipos un sasniegtu kopējos globālos
mērķus meža nozarē;
b) palielināt mežu ieguldījumu starptautiski pieņemto attīstības mērķu, tostarp Tūkstošgades
attīstības mērķu, sasniegšanā, it īpaši nabadzības izskaušanā un vides ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanā;
c) izveidot valstu rīcības un starptautiskās sadarbības pamatu.
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II. Principi
2. Dalībvalstīm ir jāievēro turpmāk minētie principi, kas izveidoti, pamatojoties uz
Riodežaneiro deklarāciju par vidi un attīstību6 un Riodežaneiro principiem attiecībā uz
mežiem1:
a) šā dokumenta ievērošana ir brīvprātīga, tas nav juridiski saistošs;
b) katra valsts ir atbildīga par meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu un meža nozares tiesību aktu
piemērošanu;
c) galvenās "Darba kārtībā 21" noteiktās grupas,7 vietējās kopienas, mežu īpašnieki un citas
ieinteresētās puses veicina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un ir jāiesaista caurskatāmā, ar
mežiem saistītu lēmumu pieņemšanas procesā un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas
principu piemērošanā atbilstoši valstu tiesību aktiem;
d) Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principu ieviešana jaunattīstības valstīs un valstīs ar
pārejas perioda ekonomiku ir atkarīga no būtiski lielāku, jaunu un papildu finansējuma
resursu pieejamības no visiem iespējamajiem finansējuma avotiem;
e) Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principu ievērošana ir atkarīga arī no labas pārvaldības
principu ievērošanas visos pārvaldības līmeņos;
f) Starptautiskā sadarbība, ieskaitot finansiālu atbalstu, tehnoloģiju nodošanu, kapacitātes
palielināšanu un izglītību, būtiski ietekmē visu valstu, it īpaši jaunattīstības valstu un valstu ar
pārejas perioda ekonomiku, centienus nodrošināt ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principu
ievērošanu.
III. Darbības joma
3. Šis dokuments attiecas uz visu tipu mežiem.
4. Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana kā dinamiska un attīstībā esoša koncepcija ir paredzēta,
lai saglabātu un uzlabotu visu tipu mežu ekonomisko, sociālo un vides vērtību pašlaik un arī
nākotnē.
IV. Globālie mērķi attiecībā uz mežiem
5. Dalībvalstis apstiprina turpmāk minētos globālos mērķus attiecībā uz mežiem un apliecina
gatavību strādāt pasaules, reģionālajā un valstu līmenī, lai līdz 2015. gadam panāktu progresu
to izpildē:

7

Galvenās grupas, kas noteiktas "Darba kārtībā 21", ir sievietes, bērni un jaunieši, pamatiedzīvotāji un to
kopienas, nevalstiskās organizācijas, vietējās institūcijas, darba ņēmēji un arodbiedrības, uzņēmējdarbības un
rūpniecības nozares pārstāvji, zinātnieki un tehnoloģiju izstrādātāji, zemnieki.
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1. globālais mērķis
Ar ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, ieskaitot aizsardzību, apmežošanu un atjaunošanu,
atjaunot zaudētās meža platības un stiprināt centienus novērst mežu degradāciju.
2. globālais mērķis
Palielināt ekonomiskos, sociālos un ar vidi saistītos labumus, kurus rada mežs, tostarp
uzlabojot dzīves apstākļus cilvēkiem, kuri ir atkarīgi no meža resursiem.
3. globālais mērķis
Būtiski palielināt pasaules aizsargājamo mežu platības un citas platības, kurās notiek meža
ilgtspējīga apsaimniekošana, kā arī to meža produktu īpatsvaru, kas ir iegūti no ilgtspējīgi
apsaimniekotiem mežiem.
4. globālais mērķis
Panākt, lai nesamazinās attīstībai paredzētā oficiālā palīdzība ilgtspējīgai meža
apsaimniekošanai, un piesaistīt būtiski lielāku, jaunu un papildu finansējumu no visiem
iespējamiem avotiem, lai īstenotu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.
V. Valsts līmeņa politika un pasākumi
6. Lai nodrošinātu šā dokumenta izpildi, dalībvalstīm, ņemot vērā valstu politiku, prioritātes,
apstākļus un pieejamos resursus,
a) jāizstrādā, jāievieš, jāpublicē un, ja nepieciešams, jāatjaunina nacionālās mežsaimniecības
programmas vai citas stratēģijas ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas nodrošināšanai, kurās
saskaņā ar Starpvaldību Meža ekspertu darba grupas/Starpvaldību Meža ekspertu foruma
priekšlikumiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas Meža foruma rezolūcijām noteiktas
nepieciešamās darbības, pasākumi, politika un konkrēti mērķi;
b) septiņi ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas tematiskie elementi8, kuru izveidē izmantots
pašreizējais kritēriju un rādītāju noteikšanas process, jāuzskata par pamatprincipu kopumu
ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas jomā, un no šiem elementiem jāizvēlas specifiski vides
un citi ar mežu saistīti aspekti, ko izmantot par ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas kritērijiem
un rādītājiem;
c) jāveicina vadības instrumentu izmantošana, lai noteiktu mežus būtiski ietekmējošu projektu
iedarbību uz vidi, kā arī jāveicina labas ekoloģiskās prakses principu piemērošana šajos
projektos;

8

Šie elementi ir i) mežu resursu daudzums, ii) mežu bioloģiskā daudzveidība, iii) mežu veselība un dzīvotspēja,
iv) meža resursu reproduktīvās funkcijas, v) meža resursu aizsardzības funkcijas, vi) mežu sociāli ekonomiskās
funkcijas un vii) juridiskais, politiskais un institucionālais satvars.
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d) jāizstrādā un jāievieš stratēģija, kas veicina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, lai
nodrošinātu plašu preču un pakalpojumu klāstu, un mazina nabadzību un sekmē lauku
kopienu attīstību;
e) jāveicina efektīva meža produktu ražošana un pārstrāde, lai cita starpā samazinātu
atkritumu daudzumu un sekmētu to pārstrādi;
f) jāatbalsta tradicionālo ar mežu saistīto zināšanu un prakses aizsardzība un izmantošana
ilgtspējīgā mežu apsaimniekošanā, izmantojot un iesaistot tos, kuru rīcībā ir šādas zināšanas,
un jāsekmē godīga un taisnīga iegūto labumu sadale saskaņā ar valstu tiesību aktiem un
atbilstošo starptautisko līgumu prasībām;
g) jāturpina izstrādāt un ieviest valstu prioritātēm un apstākļiem atbilstošus kritērijus un
rādītājus ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas nodrošināšanai;
h) jārada labvēlīga vide, lai veicinātu privātā sektora, vietējo un pamatiedzīvotāju, kā arī citu
meža resursu izmantotāju, mežu īpašnieku un citu ieinteresēto pušu investīcijas un iesaisti
ilgtspējīgā mežu apsaimniekošanā, izveidojot pasākumu, stimulu un noteikumu sistēmu;
i) ņemot vērā valsts, privātos un ārzemju finansējuma avotus, jāizstrādā finansēšanas
stratēģijas un īsa, vidēja un ilgtermiņa finanšu plāni, lai nodrošinātu ilgtspējīgas meža
apsaimniekošanas principu ievērošanu;
j) jāveicina izpratne par visiem ieguvumiem, ko dod preces un pakalpojumi, kurus nodrošina
visu tipu meži un ārpus meža augošie koki, un par šo ieguvumu tirgus vērtības noteikšanu
saskaņā ar valstu tiesību aktiem un politiku;
k) jānosaka un jāievieš pasākumi, kas veicinātu sadarbību un politiku un programmu
koordināciju starp tām nozarēm, kuru darbība ietekmē vai kuras ietekmē meža
apsaimniekošana un meža politika, lai integrētu mežsaimniecības nozari valsts līmeņa
lēmumu pieņemšanas procesos un veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, tostarp
novēršot atmežošanas un mežu degradācijas cēloņus un sekmējot mežu saglabāšanu;
l) valstu ilgtspējīgas attīstības stratēģijās, rīcības plānos un nabadzības samazināšanas
stratēģijās jāintegrē nacionālās mežsaimniecības programmas vai citas ilgtspējīgas meža
apsaimniekošanas stratēģijas, kas minētas 6. a) punktā;
m) kopā ar ieinteresētajām pusēm jāveido un jāstiprina dažādas partnerības, tostarp privātā un
valsts partnerība, kā arī kopējas programmas, lai veicinātu ilgtspējīgas meža
apsaimniekošanas ieviešanu;
n) jāpārskata un, ja nepieciešams, jāuzlabo meža nozares likumdošana, jāsekmē laba
pārvaldība un meža nozares tiesību aktu piemērošana, lai veicinātu ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu, radītu labvēlīgu vidi investīcijām mežsaimniecībā un atbilstoši valsts
tiesību aktiem apkarotu un izskaustu nelegālas darbības mežsaimniecībā un citās saistītajās
nozarēs;
o) jāanalizē draudi mežu veselībai un dzīvotspējai, ko rada dabas katastrofas un cilvēku
darbība, ieskaitot ugunsgrēkus, piesārņojumu, kaitēkļus, slimības un invazīvas svešzemju
sugas, un jānosaka šo problēmu risinājumi;
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p) ņemot vērā reprezentatīvo mežu saglabāšanas nozīmi, jāveido, jāpaplašina un jāuztur
aizsargājamo mežu sistēma, šajā procesā izmantojot dažādus dabas aizsardzības pasākumus
gan aizsargājamajā teritorijā, gan ārpus tās robežām;
q) jānovērtē aizsargājamo mežu stāvoklis un apsaimniekošanas efektivitāte, lai noteiktu
nepieciešamos uzlabojumus;
r) jāpalielina zinātnes un pētniecības devums ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas attīstībā,
iekļaujot zinātnisku informāciju un pieredzi mežsaimniecības pasākumos un programmās;
s) jāveicina zinātnes un tehnoloģiju inovāciju izstrāde un izmantošana, ieskaitot tās inovācijas,
kuras mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas sekmēšanai varētu izmantot mežu īpašnieki,
vietējās un pamatiedzīvotāju kopienas;
t) ar sabiedrības izpratnes veicināšanas programmu un izglītības palīdzību jāsekmē
sabiedrības izpratne par mežu un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sniegtajiem labumiem
un nozīmi;
u) jāsekmē un jāveicina piekļuve formālai un neformālai izglītībai, tālākizglītībai un
apmācības programmām par ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas ieviešanu;
v) jāatbalsta izglītības, apmācību un tālākizglītības programmas vietējām un pamatiedzīvotāju
kopienām, mežstrādniekiem un mežu īpašniekiem, lai izveidotu tādu pieeju resursu
apsaimniekošanai, kas mazinātu slogu mežiem, it īpaši trauslajām ekosistēmām;
w) jāsekmē galveno grupu, vietējo kopienu, mežu īpašnieku un citu ieinteresēto pušu aktīva
un efektīva dalība ar mežu saistītu politiku, pasākumu un programmu izstrādē, ieviešanā un
novērtēšanā;
x) jāveicina privātā sektora, sabiedrisko organizāciju un mežu īpašnieku vēlme izstrādāt,
sekmēt un ieviest caurskatāmus, brīvprātīgus pasākumus, piemēram, brīvprātīgas sertifikācijas
sistēmas vai citus atbilstošus pasākumus, lai izstrādātu un reklamētu meža produktus, kas
saskaņā ar valstu tiesību aktu prasībām iegūti no ilgtspējīgi pārvaldītiem mežiem, un lai
uzlabotu tirgus caurskatāmību;
y) jāpanāk, lai mājsaimniecības, nelielu meža teritoriju īpašnieki, no meža atkarīgas vietējās
un pamatiedzīvotāju kopienas, kas dzīvo mežā vai ārpus tā, varētu piekļūt meža resursiem un
atbilstošiem tirgiem, lai nodrošinātu iztiku un ienākumu dažādošanu no tādas meža
apsaimniekošanas, kas atbilst ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas prasībām.
VI. Starptautiskā sadarbība un īstenošanas pasākumi
7. Lai sasniegtu šā dokumenta mērķi, dalībvalstīm ir
a) augstā politiskā līmenī jāapņemas uzlabot ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas pasākumus
un līdzekļus, ieskaitot finanšu resursus, lai sniegtu atbalstu, it īpaši jaunattīstības valstīm un
valstīm ar pārejas perioda ekonomiku, un piesaistītu un nodrošinātu šīm valstīm būtiski
lielāku, jaunu un papildu finansējumu no privātiem, valsts, vietējiem un starptautiskiem
finansējuma avotiem;
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b) jāpanāk, lai nesamazinās attīstībai paredzētā oficiālā palīdzība ilgtspējīgai meža
apsaimniekošanai un no visiem iespējamajiem finansējuma avotiem jāpiesaista būtiski lielāks,
jauns un papildu finansējums ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principu īstenošanai;
c) jāveic pasākumi, lai palielinātu ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas nozīmi valstu attīstības
plānos un citos plānos, tostarp nabadzības samazināšanas stratēģijās, lai sekmētu lielāku
attīstībai paredzētās oficiālās palīdzības piešķiršanu un palielinātu finansējumu no citiem
avotiem ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas īstenošanai;
d) jāizstrādā un jānosaka pozitīvi stimuli, it īpaši jaunattīstības valstīm un valstīm ar pārejas
perioda ekonomiku, lai samazinātu kaitēkļu radītos zaudējumus, veicinātu mežu atjaunošanu,
apmežošanu un degradēto mežu rehabilitāciju, īstenotu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un
palielinātu aizsargājamo mežu teritoriju;
e) jāatbalsta valstu, it īpaši jaunattīstības valstu un valstu ar pārejas perioda ekonomiku,
centieni izstrādāt un īstenot ekonomiski un sociāli pamatotus un videi draudzīgus pasākumus,
kas būtu stimuls ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai;
f) jāuzlabo valstu, it īpaši jaunattīstības valstu, spēja būtiski palielināt meža produktu ieguvi
no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem;
g) jāuzlabo savstarpējā, reģionālā un starptautiskā sadarbība, lai veicinātu starptautisko
tirdzniecību ar tādiem meža produktiem, kas saskaņā ar valstu tiesību aktiem iegūti no
ilgtspējīgas apsaimniekošanas meža;
h) jāveicina divpusēja, reģionāla un starptautiska sadarbība, lai apkarotu starptautisko
kontrabandu ar meža produktiem, sekmējot meža nozares tiesību aktu piemērošanu un labas
pārvaldības principu ievērošanu visos līmeņos;
i) sekmējot divpusējo, reģionālo un starptautisko sadarbību, jāstiprina valstu spēja efektīvi
apkarot starptautisko kontrabandu ar meža produktiem, ieskaitot kokmateriālus, savvaļas
dzīvniekus un citus meža bioloģiskos resursus;
j) jāuzlabo valstu spēja saskaņā ar saviem tiesību aktiem apkarot nelegālas ar mežu saistītas
darbības, tostarp malumedniecību, veicinot sabiedrības informētību, izglītošanu,
institucionālās kapacitātes palielināšanu, tehnoloģiju nodošanu un tehnisko sadarbību, tiesisko
līdzekļu un informācijas tīklu izmantošanu;
k) jāveicina videi nekaitīgu un inovatīvu tehnoloģiju un speciālo zināšanu pieejamība saistībā
ar ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un efektīvu meža produktu pārstrādi, kas paaugstina to
vērtību, kā arī jāveicina šo tehnoloģiju un zināšanu nodošana, it īpaši jaunattīstības valstīm,
radot labumu vietējām un pamatiedzīvotāju kopienām;
l) jāuzlabo sistēma, kas sekmē labākās ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas prakses izplatību
un izmantošanu, ieskaitot uz bezmaksas datorprogrammu bāzes radīto informāciju un
komunikāciju tehnoloģijas;
m) jāuzlabo spēja valsts un vietējā līmenī ievērot visus nosacījumus, kas nepieciešami ar
mežsaimniecību saistītu tehnoloģiju izstrādei un pielāgošanai, tostarp tehnoloģijām
kokmateriālu izmantošanai par kurināmo;
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n) jāveicina starptautiskā tehniskā un zinātniskā sadarbība, ieskaitot dienvidu-dienvidu un
trīspusējo sadarbību, ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas jomā, izmantojot starptautiskas,
reģionālas un valsts organizācijas un procesus;
o) jaunattīstības valstīs un valstīs ar pārejas perioda ekonomiku jāsekmē zinātniskā pētniecība
mežsaimniecības jomā, īpaši veicinot pētniecības organizāciju spēju radīt un piekļūt ar meža
nozari saistītām datu kopām un informācijai, un jāatbalsta integrēta un starpdisciplināra ar
mežu saistītu jautājumu izpēte un pētījumu publiskošana;
p) jāveicina mežsaimniecības jautājumu izpēte un pētniecības attīstība visos reģionos, bet
īpaši jaunattīstības valstīs un valstīs ar pārejas perioda ekonomiku, izmantojot dažādas
organizācijas, institūcijas un centrus, kā arī globālos, reģionālos un apakšreģionālos tīklus;
q) jāsekmē sadarbība un partnerību izveide reģionālā un apakšreģionālā līmenī, lai veicinātu
ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu;
r) ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Meža foruma ieteikumus, atbilstoši Sadarbības
partnerībā meža jomā iesaistīto organizāciju vadības struktūru pilnvarām jānodrošina, lai ar
mežu saistītās prioritātes un Partnerības biedru programmas būtu integrētas un cita citu
papildinātu;
s) jāatbalsta centieni, ko Sadarbības partnerība meža jomā velta kopīgu iniciatīvu
izstrādāšanai un īstenošanai.
VII. Uzraudzība, vērtēšana un ziņošana
8. Dalībvalstis uzrauga un vērtē, kā tiek īstenots šā dokumenta mērķis.
9. Ņemot vērā pieejamo resursu daudzumu un prasības un nosacījumus, kas jāievēro ziņojumu
sagatavošanā citām organizācijām vai mehānismiem, dalībvalstis līdz ar regulāriem
ziņojumiem brīvprātīgi iesniedz Forumam savus progresa ziņojumus.
VIII. Darba metodes
10. Forums izskata šā dokumenta ieviešanas norisi saistībā ar savu daudzgadu darba
programmu.
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