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تقديم
تُعترب السياسات واملامرسات القامئة عىل األدلة التي تدعم القطاعات الزراعية ذات 
اإلنتاجية املرتفعة واملُدارة بشكل مستدام أساسية لتحقيق أهداف منظمة األغذية 

والزراعة املتمثلة يف القضاء عىل الجوع والفقر لفائدة األجيال الحارضة واملستقبلية. 
ولتحقيق هذه األهداف، البد من تعزيز القدرات الوطنية عىل جمع البيانات وتجميعها 
وتحليلها، وتوفري ونرش املعلومات املصممة خصيصا لتلبية االحتياجات املحددة للجمهور.

ويعد فهم موارد الغابات وتغيرياتها أمرا أساسيا بالنسبة للعمليات املتعلقة بالسياسات 
البيئية والتنموية الوطنية والدولية، وتشرتط العديد من االتفاقيات الدولية توافر هذا 

الفهم، مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية التنوع 
البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وصك األمم املتحدة املتعلق بالغابات، 

وأهداف التنمية املستدامة.

ونتيجة لذلك، ازداد الطلب عىل البيانات الحرجية الوطنية املوثوقة والحديثة وعىل قدرات 
تحليلية أقوى عىل الصعيد الوطني زيادة كبرية يف السنوات األخرية. وردا عىل ذلك، طلبت 

منتديات مثل الدورة السادسة عرش ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغري املناخ من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أن تضطلع بأنشطة 
لتطوير نظم وطنية قوية وشفافة لرصد الغابات ألجل املبادرة املعززة لخفض االنبعاثات 

الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. وباملثل، أوصت الدورة الحادية والعرشون للجنة 
الغابات  مبزيد من العمل مع الدول األعضاء إلعداد خطوط توجيهية طوعية بشأن الرصد 

الوطني للغابات.

وترتكز الخطوط التوجيهية الحالية عىل الخربات الرثية والدروس املستفادة من الدول 
األعضاء يف املنظمة واملشاريع واملبادرات الوطنية للمنظمة عىل صعيد رصد الغابات 
، فضال عن املدخالت الرئيسية املقدمة يف ورش العمل الدولية واالجتامعات التقنية 

واملقدمة من الرشكاء املؤسسيني وأصحاب املصلحة. وتم تصميم تلك الخطوط التوجيهية 
لدعم جهود البلدان األعضاء ألجل تعزيز قدراتها الوطنية يف مجال رصد الغابات، وزيادة 

شفافيتها وموثوقيتها عىل املدى الطويل. وتوفر مبادئ »املامرسة الجيدة« وإطارا عاما، 
إىل جانب األدوات الالزمة لتخطيط وتنفيذ نظام وطني لرصد الغابات متعدد الغايات 

ومتجذر يف املامرسات املالمئة وطنيا والسليمة علميا يراعي االحتياجات املحلية من 
املعلومات واملتطلبات الدولية لالبالغ.

ويرس املنظمة أن تنسق وضع هذه الخطوط التوجيهية الطوعية وتهنئ البلدان األعضاء 
واملنظامت واملؤسسات واملؤلفني الذين أعدوا واعتمدوا هذه األداة الهامة لتعزيز اإلدارة 

املستدامة للغابات عىل الصعيدين الوطني والعاملي.

إيفا مولر
مدير شعبة السياسات واملوارد الحرجية - إدارة الغابات



vi

مقدمة
منت االحتياجات الوطنية من املعلومات املتعلقة بالغابات 

بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية، إذ تطورت من 
معلومات عن املساحات الحرجية ومخزون األشجار الحية، 
إىل الجوانب الرئيسية لإلدارة املستدامة للغابات مثل دور 

الغابات يف حفظ التنوع البيولوجي وتقديم خدمات النظام 
اإليكولوجي األخرى.  يف اآلونة األخرية، أصبحت املعلومات 

عن التغيريات يف مخزون الكربون والجوانب االجتامعية 
االقتصادية مبا فيها مساهمة الغابات يف سبل كسب املعيشة 
وخفض الفقر والحوكمة واملسائل األسوع الستخدام األرايض، 

ذات أهمية حيوية للتخطيط عىل املستوى الوطني.  

يواجه قطاع الغابات احتياجات متزايدة من املعلومات 
املنوعة فيام يخص استخدام األرايض واملوارد الحرجية. 

وهذه املعلومات رضورية أيضاً لصانعي السياسات 
وألصحاب املصلحة اآلخرين يك يعززوا بفعالية دور الغابات 

يف خفض تأثريات تغري املناخ وتوفري خدمات متعددة للنظام 
اإليكولوجي.  وللمساعدة عىل إدراك مساهمة الغابات يف 
الطاقة املستدامة واألمن الغذايئ، يحتاج صانعو السياسات 

إىل بيانات أكرث عدداً وأفضل نوعية، مبا فيها املعلومات 
بشأن االتجاهات والتوقعات والسياق األوسع مثل الطلب 

عىل الغذاء والطاقة واأللياف الخشبية وفرص العمل 
ومسائل التنمية الريفية.  كام عليهم تلبية الطلب املتزايد 

عىل األدلة التي تربهن عن نتائج إدارة الغابات. 

وتعترب القدرات الوطنية املعززة رضورية من أجل جمع 
البيانات وتجميعها وتحليلها، ولتوليد معلومات مفصلة عىل 

قياس احتياجات الجمهور ونرشها. ولكن يف عام 2010 متكن 
45 بلداً فقط حول العامل من تقدير التغيريات يف مساحة 

الغابات وخصائصها من خالل أعامل الجرد الوطني املنتظم  
املتتابع  للغابات. 1 باإلضافة إىل ذلك، يرجح أال تعكس 

تلك العمليات بالكامل االحتياجات الوطنية اإلضافية من 
املعلومات املذكورة أعاله. 

تعدُّ قابلية املقارنة والتناسق من العوامل الرئيسية لتقديم 
املعلومات الحرجية املوثوق بها يف الوقت املناسب عىل 

مستويات عدة.  يف هذا السياق، ينبغي للبلدان أن تنشئ 
نظامً وطنية لرصد الغابات وتدعمها. أما التوجيهات بشأن 

كيفية جمع املعلومات الحرجية وتجميعها وتحليلها أساسية 
لهذا املسعى. 

يعترب إنشاء وتشغيل نظام وطني لرصد الغابات عملية تقنية 
وعلمية معقدة وتحدياً تنظيمياً ومؤسسياً.  وللعملية ارتباط 

الفاو. 2010. تقدير املوارد الحرجية  يف العامل 2010: التقرير   1
الرئييس.  الورقة الحرجية الصادرة عن املنظمة رقم 163.  روما.

مبارش بالسياسات مبا أنها ترشد اإلدارة وصانعي السياسات 
بشأن االستخدام املستدام للموارد الحرجية والحامية الكفؤة 

للنظم اإليكولوجية للغابات وحفظها. بناء عليه، يدعم النظام 
الوطني لرصد الغابات الحكومات يف تنفيذ موجباتها املتمثلة 

يف التطوير املتواصل لـ«املوارد الحرجية« ورصدها واإلبالغ 
عنها وقد تشمل تلك املوارد األشجار خارج الغابات فضالً عن 

فئات أخرى من الغطاء الحرجي. 

تهدف هذه الخطوط التوجيهية الطوعية إىل املساعدة 
عىل إنشاء وتشغيل نظم وطنية لرصد الغابات.  وتشمل 
الخطوط التوجيهية مبادئ للمامرسات الجيدة وخطوطاً 

توجيهية وإطاراً عاماً. كام تشتمل عىل مجموعة من 
أدوات دعم القرارات لتخطيط وتنفيذ نظام وطني لرصد 

الغابات متعدد الغايات ومتجذر يف املامرسات املناسبة 
وطنياً والسليمة علمياً مع مراعاة االحتياجات املحلية من 

املعلومات ومتطلبات اإلبالغ.   

ترمي هذه الوثيقة إىل أن تكون مرجعاً تقنياً لألجهزة 
الحكومية املسؤولة عن رصد الغابات واملؤسسات الرتبوية 
والبحثية والقطاعني العام والخاص وأعضاء املجتمع املدين 
املعنيني بالرصد الوطني للغابات. ومن املهم أال ننىس بأن 

الظروف الوطنية تتفاوت بتفاوت الظروف الفيزيائية 
البيولوجية )أي أنواع الغابات ومامرسات استخدام الغابات 

والبنية التحتية للطرقات( واألطر املؤسسية والتحديات 
واإلمكانات االقتصادية، واإلدارة واالستخدام )تطور إدارة 

الغابات عىل مر الوقت، وخدمات الغابات والبحوث بشأن 
الغابات والرتبية والتقاليد يف رصد الغابات( من بني أمور 

أخرى. وبناء عىل ذلك ال يوجد »حل واحد مناسب لجميع 
الحاالت« فيام خص الرصد الوطني للغابات. بدالً من ذلك، 

يتوجب الجمع بني خيارات تقنية وتنظيمية متعددة مناسبة 
وجيدة من أجل التنفيذ الكفؤ للرصد. وعىل نهج الرصد 
الوطني للغابات أن يكون موجهاً إىل أهداف معينة وإىل 

غايات محددة وقابلة للتنفيذ بشكل واقعي ضمن الوقت 
وامليزانية واملوارد البرشية املتاحة. 

من املتوقع أن تكون هذه الخطوط التوجيهية الطوعية 
قادرة عىل متكني البلدان من إنشاء نظم وطنية لرصد 

الغابات وتعزيزها عرب تناول املبادئ والعنارص التوجيهية 
الرئيسية املطلوبة من أجل عملية شفافة وموثوقة وطويلة 

األجل. تأخذ الخطوط التوجيهية يف االعتبار مبادرات 
الخطوط التوجيهية الراهنة، من قبيل توجيهات املامرسات 

الجيدة الستخدام األرايض للفريق الحكومي الدويل 
املعني بتغري املناخ وتغريات استخدام األرايض والحراجة 

التي تستفيد بدورها من تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية 
الطوعية عىل الرصد الوطني للغابات إذ تعزز البلدان 

األعضاء نظمها الوطنية لرصد الغابات. 
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شكر وتقدير
جرى وضع الخطوط التوجيهية الطوعية بفضل مساهامت 

العديد من األشخاص املتفانني واملؤسسات التي تربعت طوعاً 
بوقتها وبخربة أخصائييها خالل عملية الصياغة واملراجعة. 

وقد متت املصادقة عىل الجزء األول من الوثيقة )القسمني 
1 و2( لدى انعقاد خالل دورات ست لجان إقليمية معنية 

بالحراجة )2013-2014( واالجتامعات اإلقليمية املعنية 
بتقييم املوارد الحرجية واالجتامعات الفنية املختلفة 

التي عقدت خالل 2013 و2014 وصادقت عليها لجنة 
الغابات يف عام 2014. تم استكامل إجراءات املصادقة 

التقنية عىل الجزء الثاين من الوثيقة من خالل التشاور عرب 
اإلنرتنت، الذي أتاح لخرباء من حول العام تقديم آرائهم 

ومساهامتهم. وكخطوة نهائية، عقدت حلقة عمل للخرباء 
واملستخدمني يف روما )نوفمرب/ترشين الثاين 2015( من 

أجل تجميع املزيد من اآلراء الصادرة عن الخرباء الدوليني 
واملستخدمني املحتملني للخطوط التوجيهية. 

وقد أرشف David Morales-Hidalgo عىل إعداد 
الخطوط التوجيهية. أما املؤلفون الرئيسيون للوثيقة 

فهم Christoph Kleinn )من جامعة غيورغ 
David Morales-أوغوست يف غوتينغن، أملانيا(، و

Hidalgo )الفاو( وCharles T. Scott )مصلحة 

الغابات األمريكية، الواليات املتحدة(، كام قدمت 
مساهامت كبرية من قبل Dan Altrell )الفاو( 

وThomas J. Brandeis )مصلحة الغابات، الواليات 
 Lucaالفاو( و( Anne Branthommeو )املتحدة

Birigazzi )الفاو( وMarco Boscolo )الفاو( 
وSoma Chakrabarti )الفاو( وKevin Cueva )الفاو( 
وJoberto Freitas )مصلحة الغابات الربازيلية، الربازيل( 

وJavier García )الفاو( وMatieu Henry )الفاو( 
وسلمي خاميس )الفاو( وKari Korhonen )معهد املوارد 
الطبيعية، فنلندا( وAndrew J. Lister )مصلحة الغابات 

 Anssi Pekkarinenاألمريكية، الواليات املتحدة(، و
 Carla Ramirezالفاو( و( Marco Piazzaو )الفاو(

)الفاو( وQuentin Renard )الفاو( وK.D. Sing )الهند( 
وGael Sola )الفاو( وRebecca Tavani )الفاو( 

وZoltán Somogyi )معهد البحوث الحرجية الهنغاري، 
هنغاريا(، وLauri Vesa )معهد املوارد الطبيعية، فنلندا( 

وJames A. Westfall )مصلحة الغابات األمريكية، 
الواليات املتحدة(. 

يستحيل تعداد كل األشخاص والفرق واملنظامت الذين 
ساهموا يف هذه الوثيقة بطريقة أو بأخرى. ونعرب 

لهم جميعاً عن شكرنا الجزيل، وبشكل خاص لـ
 Chiegele Akpokeالفاو( و( Yoganath Adikari
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 Illiasبرنامج والية أيبونيي للتنمية الزراعية، نيجرييا( و(
 Carlosالفاو( و( Franz Arnoldو ،)الفاو( Animon
 Catherineمعهد الغابات، شييل(، و( Bahamóndez

Bodart )الفاو(، وLeonardo Boragno )وزارة 
الرثوة الحيوانية والزراعة والرثوة السمكية، 

أوروغواي(، وAsdrubal Calderon )هندوراس(، 
وMiguel Cifuentes )معهد البحوث الزراعية 

 Jeff Dechkaاالستوائية والتعليم العايل، كوستاريكا( و
 Bhubanesworمصلحة الغابات الكندية، كندا( و(

Dhakal )نيبال( وEmily Donegan )الفاو( 
وRicardo Echeverría )وزارة الرثوة الحيوانية والزراعة 

 Lutz Fehrmannوالرثوة السمكية، أوروغواي( و
 Javierجامعة غيورغ أوغوست يف غوتينغن، أملانيا( و(
Fernández )كوستاريكا( وSerena Fortuna )الفاو( 
 Ruben Gosalvezالفاو( و( Arturo Gianvenutiو

)بوليفيا( وCarly Green )UCL/EAS، اململكة 
املتحدة( وHo Manh Tuong )برنامج تحسني 

املصايد، فييت نام( وElke Huss )املؤسسة 
 Inge Jonckheereالوطنية الحرجية، شييل(، و

)الفاو( وRajesh Kumar )مسح الغابات يف 
الهند، الهند( وPeter Kuruppacharil )مؤسسة 

 Christianالبحوث العاملية لفاكهة النوين، الهند( و
Service Public de Wallonie( Laurent، بلجيكا( 

 Juan Carlos Leyvaالفاو( و( Arvydas Lebedysو

 Maria Joséاللجنة الوطنية للغابات، املكسيك( و(
 Metteمعهد الغابات الوطني، باراغواي(، و( López

Løyche Wilkie )الفاو( وH. Gyde Lund )الواليات 
 Yedaالفاو( و( Ken MacDickenو )املتحدة

Malheiros de Oliveira )املؤسسة الربازيلية لألبحاث 
الزراعية، الربازيل( وLal Manavado )جامعة أوسلو، 
الرنويج( وGerardo Mery )معهد املوارد الطبيعية، 

فنلندا( وFabian Milla )معهد الغابات، شييل( 
وCarlos Melgarejo )اإلدارة البيئية الوطنية، بنام( 

 Danilo Molliconeالفاو( و( Carlos Melgarejoو
)الفاو( وCelina Montenegro )وزارة البيئة، 

األرجنتني( وAnderson Muchawona )هيئة الغابات، 
زمبابوي( وAnderson Muchawona )جامعة هامربغ، 
 Maureen Mwaleالفاو( و( Julian Murilloو )أملانيا
)وزارة األرايض واملوارد الطبيعية والحاية البيئية، زامبيا( 

وDirk Nemitz )اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغري املناخ، أملانيا(، وPeter Opio )الفاو( 

وHivy Ortiz )الفاو( وJared Otieno )وزارة الزراعة، 
تنزانيا( وVeronica Oyarzun )املؤسسة الحرجية 

الوطنية، شييل( وJim Penman )UCL/EAS، اململكة 
املتحدة( وHeino Polley )معهد النظام اإليكولوجي 

للغابات، أملانيا( وEnrico Pompei )شعبة الغابات 
اإليطالية، إيطاليا( وGreg Reams )مصلحة الغابات 
 Francisco Reateguiاألمريكية، الواليات املتحدة( و
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 Maria del Carmen Ruizوزارة الزراعة، بريو( و(
)الفاو( وCarlos Salinas )منظمة معاهدة التعاون 

 Francisco Sagardiaيف منطقة األمازون، الربازيل( و
)معهد الغابات، شييل( وMaria Sanz Sanchez )الفاو( 

وLucio Santos )الفاو( وDaniel Segura )وزارة 
DIAF/( André Shoko Kondjoو )البيئية، إكوادور

 Peterجمهورية الكونغو الدميقراطية(و MECNT
Skripchuk )الجامعة الوطنية إلدارة املياه واستخدامات 

املوارد الطبيعية، أوكرانيا( وBen Sparrow )جامعة 
أدياليد، أسرتاليا( وChand Subhas )معهد 

 Shaun Suitorالبحوث الزراعية الهندي، الهند( و
)إدارة البيئة واألرايض واملياه والتخطيط، )أسرتاليا( 

وRenato Timane )اإلدارة الوطنية للغابات، وزارة 

األرايض والبيئة، موزامبيق( وDavid Torres )معهد 

 Francesco Tubielloالغابات الوطني، باراغواي( و

)الفاو( وSakari Tuominen )معهد املوارد الطبيعية، 

فنلندا( وDalton Valeriano )وكالة الفضاء الربازيلية، 

الربازيل( وCarlos Zermeño )اللجنة الوطنية للغابات، 

املكسيك( الذين شاركوا يف املطبوع وقدموا مساهامتهم 

 القيمة خالل مختلف اجتامعات الخرباء واملشاورات 

عرب اإلنرتنت.

ونود أن نشكر أيضاً Maria Guardia لتصميمها الوثيقة 

 Estherو Rachel Golder وإخراجها فنياً وكالً من

 Davidللدعم الفني و Paolo Martellaو Phillips

McDonald الذي نفذ عملية التحرير النهائية للنص. 
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1-1 الدور العام للرصد الوطني 
للغابات 

لغايات هذه الوثيقة يعترب مفهوم »الرصد الوطني للغابات« 
مبثابة عملية شاملة تتضمن الجمع املنظم للبيانات املتصلة 

بالغابات وتحليلها ونرشها واشتقاق املعلومات واملعارف 
منها عىل فرتات منتظمة لرصد التغيريات عىل مر الوقت. 

يركز الرصد عىل البيانات واملعلومات الوطنية الخاصة 
بالغابات واألشجار الواقعة خارج الغابات وحالتها وقيمتها 

واستخداماتها. أما املعلومات التي يتم الحصول عليها 
فتدعم صنع القرارات املتصلة بالغابات عىل املستوى الدويل 
والوطني ودون الوطني، عرب توفري معلومات مؤكدة وذات 

صلة يف الوقت املناسب. 

تستخدم عبارة »الجرد الوطني للغابات« عادة لوصف 
العملية التقنية لتجميع البيانات عن املوارد الحرجية 
من مختلف مصادر البيانات وتحليلها، وهي تشمل 
أعامل الجرد امليدانية واالستشعار عن بعد من أجل 
تقدير خصائص الغابات ذات الصلة يف نقاط زمنية 

محددة. غري أنه يف الكثري من البلدان، ال سيام حيث 
تتكرر عمليات الجرد عىل مر الوقت، تستخدم عبارة 
الجرد الوطني للغابات تقليدياً كذلك لوصف العملية 

الكاملة للرصد الوطني للغابات.

تتضمن العبارات األخرى ذات الصلة »التقدير الحرجي 
الوطني« املعرّف يف هذه الوثيقة عىل أنه العملية 

املنتظمة لتجميع وجمع وتحليل واستخدام معلومات 
من مصادر مختلفة من أجل تقدير قيمة الغابات أو 

جودتها أو أهميتها عىل املستوى الوطني مع مراعاة كافة 
وظائفها؛ و»نظام الرصد الوطني للغابات« الذي يشمل 
األشخاص واملؤسسات واملوارد التي تنفذ الرصد الوطني 

للغابات عىل املستوى القطري بالتعاون مع أصحاب 
املصلحة اآلخرين. وعادة ما ينفذ نظام الرصد الوطني 
للغابات بقيادة جهاز رئايس مسؤول عن تحديد فكرته 
وتخطيطه وتنفيذه ضمن والية واضحة ومحددة، بناء 

عىل املبادئ والعنارص التي تعرضها هذه الوثيقة. 

إن رصــد موارد الغابات ليــس باألمر الجديد عىل 
اإلطــالق وميكن االطالع عىل »نبــذة تاريخية موجزة« 

عنــه يف اإلطار الوارد أدناه.

القسم 1

معلومات أساسية

اإلطار 1: نبذة تاريخية موجزة عن الرصد الوطني للغابات

لرصد موارد الغابات تاريخ طويل. فعىل امتداد قرون من الزمن دأب مدراء األحراج بانتظام عىل جمع البيانات القياسية يف الغابة من أجل توفري أساس للتخطيط املالئم 
ملنتصف املدة وتحسني إدارة الغابات إىل أقىص حد ممكن. وقد بدأت املجموعات املعنية بحفظ املوارد وغريها من أصحاب املصلحة بزيادة الطلب عىل بيانات عن النظم 

اإليكولوجية للغابات واملشاهد الطبيعية الحرجية )مثالً فيام يخص تحديد املمرات البيولوجية أو إقامة مناطق محمية(. 

ويقوم رصد الغابات الوطنية بتنوير عملية صنع القرارات الوطنية املتعلقة بالغابات. 

وعرب التاريخ، كان االهتامم الوطني بالغابات مرتبطاً بإنتاج األخشاب وباستخدام األرايض الحرجية لتلبية الطلب املستقبيل عىل األرايض الحرجية لتحويلها إىل استخدامات أخرى 
مختلفة. ومن الستينيات إىل الثامنينات أنشئت مشاريع لجرد الغابات عىل املستوى الوطني يف البلدان النامية وتم متويلها بواسطة املنظامت الدولية والربامج الثنائية للتعاون 

التقني. وقد نفذ الكثري من تلك املشاريع من خالل الفاو. أنتجت تلك املشاريع عادة معلومات قيمة ارتبطت بنقطة زمنية محددة ولكنها مل تدم عىل املدى البعيد: فكثرياً 
ما أمىس الوصول إىل تلك البيانات متعذراً كام مل يتم الحفاظ عىل القدرات أو تطويرها أكرث، وكان هناك نقص يف املؤسسات الدامئة املعنية بإدارة مجموعات البيانات وإقامة 

برنامج دائم لرصد الغابات عىل املستوى الوطني. 

أنتجت الفاو عدداً من املطبوعات الرئيسية بشأن تخطيط وتنفيذ جرد الغابات يف هذه املرحلة*، وقد جرت محاوالت لوضع نظم ملعالجة بيانات جرد الغابات كفيلة 
بإجراء تحاليل بسيطة موحدة. 

 * Husch, B.، 1971 تخطيط جرٍد للغابات دراسات الفاو املتعلقة بالحراجة واملنتجات الحرجية رقم 17. روما.
الفاو. 1981. دليل جرد الغابات الورقة الحرجية الصادرة عن املنظمة رقم 27. روما.

الشكل 1: العالقة بني الرصد الوطني للغابات والجرد الوطني للغابات

الرصد الوطني 
للغابات

الجرد الوطني 
للغابات

تقدير وتقييم وتفسري واإلبالغ عن البيانات 
واشتقاق املعلومات، عادًة باالستناد إىل 
عمليات الجرد املتكررة التي تتيح رصد 

التغيري واالتجاهات عىل مر الوقت

املسار التقني لتجميع البيانات وتحليلها
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أهداف الرصد الوطني   2-1
للغابات ونطاقه

إن الهدف من رصد الغابات عىل املستوى الوطني هو 
توليد قاعدة بيانات ومعلومات ميكن التعويل عليها:

لدعم صياغة ورصد وتعديل السياسات عىل املستوى 	 
الوطني ودون الوطني التي تتعلق بالغابات واملناظر 
الطبيعية املكسوة بالغابات مبا يشمل، بشكل متزايد، 

التنمية والسياسات االجتامعية االقتصادية؛ 
إلبالغ املواطنني وأصحاب املصلحة املعنيني )مبن 	 

فيهم أصحاب الغابات والساكنني فيها واملنظامت 
غري الحكومية املعنية بالبيئة، والصناعات املرتكزة 

عىل الغابات ومنظامت البحوث واألوساط األكادميية 
واملواطنني وسواهم( عن حالة الغابات الوطنية 

وخصائصها وخدماتها وإمنائها؛ 
لتيسري النقاشات وعقد اتفاقات عىل املستوى الدويل 	 

وتقديم تقارير منتظمة بالتاميش مع االتفاقيات 
واإلجراءات الدولية بحسب ما تستوجبها الدول 

املوقعة، مستعينة باستبيانات معّدة مسبقاً؛ 
لتقديم بيانات أساسية متكن من قياس التقدم باتجاه 	 

اإلدارة املستدامة للغابات. 

ولذا فإن رصد الغابات عىل املستوى الوطني يسعى إىل 
تحقيق األهداف نفسها التي تخص الكثري من األنشطة 
األخرى لجمع البيانات التي تنفذها الحكومات الوطنية 

إما بصورة دامئة وإما بوترية منتظمة. تقوم معظم 
الدول بتعدادات سكانية عىل فرتات زمنية ثابتة إلبالغ 

الحكومات عن الخصائص االجتامعية واالقتصادية 
للسكان. وتتضمن األمثلة األخرى للجمع الوطني للبيانات 

جمع البيانات االقتصادية لتعديل السياسات الرضيبية 
والنقدية واالقتصادية وجمع البيانات الزراعية لرصد 

اإلعانات الحكومية. 

وميكن اعتبار رصد الغابات كجزء من البيانات املطلوبة 
من أجل »الحوكمة البيئية« الرشيدة. ويعد وجود قاعدة 
بيانات شاملة وموثوق بها وشفافة رضورياً، لدعم صنع 

القرارات ولإلبالغ عن السياسة والدفاع عنها بناء عىل 
أسس علمية. 

تزايد االحتياجات من    3-1
املعلومات عىل املستوى الوطني

طيلة عقود من الزمن، اعتربت الحكومات يف البلدان النامية 
أن املعلومات طويلة األجل بشأن املوارد الحرجية والنظام 

اإليكولوجي للغابات تقل أهمية عن املعلومات الوطنية 
األخرى. إال أن اآلراء املتعلقة بأهمية املعلومات الحرجية 

املحدثة قد تغريت بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية. فمن 
خالل تسليط الضوء عىل الدور الحيوي الذي تؤديه الغابات 
عىل صعيد التنوع البيولوجي وتغري املناخ ومكافحة التصحر 
وضامن سبل املعيشة وتشجيع الجهود من أجل زيادة األمن 
الغذايئ، أعطت األمم املتحدة أولوية أعىل بكثري إىل الغابات 
وحفظها وإدارتها املستدامة، وهي تدعم الدول األعضاء يف 

جهودها لحامية غاباتها وتنميتها بشكل مستدام. 

إن استدامة إدارة الغابات والسياسات الحرجية تقع يف 
صلب التخطيط الوطني للغابات، وينبغي للرصد الوطني 

للغابات أن يوفر قاعدة من املعلومات العلمية لدعم 
تنفيذ الربامج الوطنية للغابات ورصدها وخطط تنمية 

الغابات. ولذا فإن معايري اإلدارة املستدامة للغابات تحدد 
إطار الرصد الوطني للغابات فيام أن مؤرشات اإلدارة 

املستدامة للغابات تحدد مجموعة مركزية من الصفات 
التي ينبغي مسحها وتقديرها ورصدها ضمن الرصد 

الوطني للغابات )أنظر القسم 5-1(. 

ويتوقع للنظم الوطنية لرصد الغابات أن تشكل جزءاً 
من اآلليات الدولية )مبا فيها األنشطة اإلضافية لخفض 

االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف 
البلدان النامية( التي تقدم مدفوعات مالية لقاء الخدمات 
البيئية. ومبوجب تلك اآلليات سوف تتلقى البلدان النامية 

عوضاً مالياً لقاء تنفيذها الناجح للسياسات املستدامة 
املراعية للغابات. ويف العديد من الربامج ستكون الدفعات 
املذكورة قامئة فقط عىل األداء وستسدد فقط لدى توفري 
أدلة معقولة عىل أّن األهداف املتفق عليها واملعلنة قد 

تحققت. وتلك األدلة هي بنسبة كبرية وليدة جهود رصد 
الغابات )اإلطار 2(.

غري أن حكومات العديد من البلدان النامية مل تستثمر يف 
الرصد الوطني الدائم للغابات األمر الذي أدى إىل وقوع 

ثغرة كبرية يف القدرات. من أجل التكيف مع االحتياجات 
املتزايدة من املعلومات والطلب املتعاظم عىل الخربات 
يف مجال الرصد الوطني للغابات ينبغي اتخاذ إجراءات 

شاملة من أجل بناء القدرات الوطنية أو تعزيزها. 
ويتطلب األمر إنشاء بيئة مؤسسية لرصد الغابات 

واألنشطة املتصلة به. 
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1-4 املسائل الرئيسية واألسئلة 
 الرئيسية املتعلقة بالرصد 

الوطني للغابات
يرتكز الرصد الوطني للغابات يف هذه الخطوط 

التوجيهية الطوعية عىل االعتبار بأن الغابات نظام 
موحد الستخدام األرايض يندرج يف نظم أخرى الستخدام 

األرايض التي تندمج بدورها ضمن املشاهد الطبيعية، 
وأن قطاع الحراجة عىل ارتباط وثيق بالقطاعات األخرى 

ويتفاعل معها. 

بناء عىل هذا املفهوم للرصد الوطني للغابات، تتمثل 
املسألة األوىل الرئيسية يف رضورة تلبية االحتياجات 

املتعددة من املعلومات. ينتج الرصد الوطني للغابات 
معلومات تحّسن فهم أدوار األشجار والغابات فيام يخص 

العالقات والتفاعالت بني مختلف استخدامات األرايض. 
وهو يرمي إىل تنوير عمليات صنع القرار لتوجيهها 
نحو إدارة أكرث استدامة لتلك املناظر الطبيعية من 

أجل الحفاظ عىل وظيفتها البيئية وخدمتها االجتامعية 
االقتصادية لدعم التنمية املستدامة واملساهمة يف 
رفاه الشعوب واملجتمعات عىل حد سواء. وبالتايل 

ينبغي للرصد الوطني للغابات أال يراعي فقط األبعاد 
البيوفيزيائية بل أيضاً األبعاد االقتصادية واالجتامعية. 
فعىل سبيل املثال، النظم الوطنية لرصد الغابات تهم 

مجاالت مختلفة مبا فيها كل تلك التي ترتبط باستخدام 
األرايض عىل املستوى الوطني )مثل الحراجة والزراعة 

وحفظ التنوع البيولوجي والتنمية الحرضية وقطاع 
األخشاب وتنمية املجتمع املحيل وغري ذلك(. 

وترتبط املسألة الرئيسية الثانية باالستخدامات التي 
تزداد تنوعاً للغابات: فإن الرصد الوطني للغابات ال 

يجب أن يركز حرصاً عىل األرايض املعرفة عىل أنها 
غابات وإمنا هو يضم كل األرايض األخرى التي فيها 

أشجار - وهي مورد يشار إليه عادة بعبارة »األشجار 
الواقعة خارج الغابات.« وليس عليه أن يرصد فقط 

املخزون البيوفيزيايئ بل أيضاً استخدام الغابات 
واألشجار، األمر الذي يعني الحاجة إىل قياسات 

للمتغريات الفيزيائية الحيوية واملعلومات عىل حد سواء 
)مثالً من خالل املقابالت( من ماليك الغابات وأولئك 

الذين يستخدمون الغابة أو الذين يستفيدون منها. إن 
هذا النوع من املعلومات كفيل مبساعدة البلدان عىل 

فهم االستخدامات الحالية وتوقعات مستخدمي الغابات 
وتكوين أفكار ذات صلة بشأن فعالية السياسات 

املتصلة بالغابات واالتجاهات املمكنة. 

أما املسألة الرئيسية الثالثة فهي أن البيانات الناجمة عن 
الرصد ترشد البحوث كذلك. فالبيانات الناتجة عن جهود 

رصد الغابات تستخدم أكرث فأكرث يف مشاريع البحوث 
وكمساهامت هامة جداً يف النقاشات مع اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ال سيام يف سياق وضع 
خرائط املساحات الواسعة وتقدير مخزون الكربون 

ومؤرشات التنوع البيولوجي. 

تتفاوت الظروف الوطنية بتفاوت استخدامات األرايض 
وأنواع الغابات والدور االجتامعي - االقتصادي 

والبيئي للغابات وقدرات املؤسسات الوطنية واألهمية 
املمنوحة للرصد الوطني للغابات عىل جدول األعامل 

الخاص بالسياسات. كام أن التوقعات املتعلقة 
مبستخدمي املعلومات تختلف هي أيضاً. إال أن الرصد 
الوطني للغابات يكون عادًة مدفوعاً بعدد من األسئلة 

التقنية الرئيسية )اإلطار 3(. يف الحالة املثالية، يجري 
تحديد هذه األسئلة وتنسيقها بواسطة تقييم رسمي 

شامل لالحتياجات من املعلومات، وهي عملية يجب 
أن ينسقها خرباء يف رصد الغابات مع أكرب قدر ممكن 

من مستخدمي املعلومات الحرجية. 

اإلطار 2: املعلومات املتصلة بالغابات تنال 
تقديراً متزايداً

لفرتة طويلة من الزمن، اعترب جرد الغابات ورصدها عىل املستوى 
الوطني مسألة تخص الغابات دون سواها، ولهذا السبب مل يلقيا 

يلقيا اهتامماً يذكر من جانب القطاعات األخرى والحكومات. ويف 
البلدان النامية، مل تبذل الحكومات سوى القليل من الجهود أو 

االستثامرات وكان الجرد والرصد الوطنيان للغابات يتامن بصورة 
إجاملية من خالل مشاريع التعاون التقني، عن طريق التعاون 

الدويل أو الثنايئ. وقد كان ذلك التعاون عىل شكل مشاريع أكرث مام 
كان عىل شكل برامج، وقد كانت تلك املشاريع محدودة من حيث 

الوقت والنطاق ومل يكن لها طابع مؤسيس ضمن النظم الوطنية. 

بيد أن هذا الوضع قد تغري كثرياً. فقد أصبحت بلدان كثرية تعرتف 
بالغابات اآلن كأصول وطنية وعاملية كذلك، تحتاج إىل بيانات 

ومعلومات محدثة بخصوصها من أجل رصد حالتها والتغيريات 
التي تطرأ عليها عىل مر الوقت، كأساس لصنع القرار املستنري بشأن 

طائفة واسعة من الشؤون. 

ميكن أن يعترب الرصد الوطني للغابات نشاطاً قياسياً للمسح شبيهاً 
بأنشطة جمع املعلومات األخرى التي تقوم بها الحكومات ليك تبقى 

مطلعة عىل حال األمور )مثل التعدادات السكانية واملسوحات 
املجتمعية واالقتصادية.(
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تستخدم مصادر مختلفة للبيانات يف الرصد الوطني للغابات، 
وأهمها ما ييل: أ( املالحظات امليدانية القامئة عىل العينات؛ 

2( االستشعار عن بعد؛ 3( اإلحصاءات الوطنية يف حال 
إتاحتها حول استخدام الغابات وعمليات الحصاد؛ 4( مناذج 
املغايرة النسبية؛ 5( املعلومات من دراسات الرصد السابقة. 

يستخدم الرصد الوطني للغابات املزيج املناسب من 
مصادر البيانات فيكيّفه مع األهداف املحددة. فمثالً حني 
يكون املخرج الرئييس للرصد هو إنتاج الخرائط والتحاليل 

الرصيحة مكانياً، يجب أن يكون مكّون االستشعار عن بعد 
حارضاً فيه بقوة. ويف حال كان تقدير الدقة اإلحصائية 

للمواصفات األساسية هو محط الرتكيز الرئييس، فإن 
العينة الكبرية من املالحظات امليدانية تكون رضورية جداً، 

وكذلك األمر بالنسبة إىل مناذج تفاوت النمو. 

ال يوجد »حل واحد مناسب لجميع الحاالت« فيام خص 
الرصد الوطني للغابات. باألحرى يعترب الرصد الوطني 

للغابات عملية تتطلب تحقيق التوازن املستمر بني 
مختلف األولويات الفنية والسياسية التي رمبا تتنافس 

فيام بينها. وبالتايل، من األرجح أن تكون هناك مساومات 
كام هي الحال يف أية عملية وطنية تخضع للتفاوض. 

ينطوي تصميم النظم الوطنية لرصد الغابات عىل عدد من 
املسائل التقنية. وهذا يؤدي أحياناً إىل التصور بأن الرصد 

هو مامرسة تقنية بحتة. يبني اإلطار 4 أن الحال ليست 
كذلك ويقرتح وجود بعدين رئيسيني أي: البعد الفني 

والعميل، إلنتاج بيانات مؤكدة وملبية لالحتياجات، والبعد 
السياسايت الذي ينطوي عىل اإلبالغ الفعال عن تداعيات 
هذه البيانات إىل جامهري مستهدفة مختلفة )اإلطار 5(. 

إن الرصد الوطني للغابات ال يجب أن يكون قامئاً عىل 
التكنولوجيا حرصاً أو أن يعترب مهمة تقنية وحسب. فهو 
ليس أبداً غاية بحد نفسه بل باألحرى هو يخدم مهمة 

محددة ضمن عمليات معقدة من املعلومات والقرارات. 

اإلطار 3: األسئلة الرئيسية يف الرصد الوطني للغابات

أين تقع الغابات وكم يبلغ حجمها وما هي مكوناتها )املساحة بحسب نوع 	 
الغابة وملكيتها، ومخزون األشجار الحية والكتلة الحيوية والكربون والتنوع 

وخصوبة املوقع وغري ذلك(؟ 

ما هي حالة الغابة من حيث الجودة والحيوية؟ هل توجد أي مخاطر؟ 	 

كيف تستخدم موارد الغابات األشجار؟ كم تبلغ الكميات املستغلة؟ من 	 
موارد الغابة؟ )مثالً الحصاد الخشبي(؟ هل هي مستدامة؟ 

من املستفيد من الغابات/من يعتمد عليها؟ وكيف؟ 	 

ما هي التغريات واالتجاهات الحالية عىل صعيد تطوير الخصائص واملهام 	 
املختلفة للغابات؟

هل ميكن تحديد مؤرشات أو محركات تلك التغيريات؟ 	 

ما هي العالقات بني مختلف املتغريات؟	 

ما هي مدى دقة التقديرات؟ 	 
© 

FA
O



5

مؤرشات اإلدارة املستدامة   5-1
للغابات كأوصاف أساسية ينبغي 
تقييمها يف الرصد الوطني للغابات
إن اإلدارة املستدامة للغابات هي الهدف األقىص للربامج 

والسياسات الوطنية املتعلقة بالغابات. ويتطلب ذلك 
معايري ومؤرشات تحدد األوصاف األساسية للرصد والتقييم 

الوطنيني للغابات:

املعايري واملؤرشات هي أدوات تستخدم لتحديد وتقدير 
ورصد التقدم املرحيل باتجاه اإلدارة املستدامة للغابات 

يف بلد معني أو يف منطقة حرجية معينة خالل فرتة 
من الزمن. أما املؤرشات فهي بارامرتات قابلة للقياس 

وتطابق معياراً محددا إذ تقيس وتساعد عىل رصد حالة 
الغابات وتغرياتها بعبارات كمية ونوعية ووصفية تعكس 
قيم الغابة من وجهة نظر األطراف التي حددت كل من 

تلك املعايري.2

تتألف اإلدارة املستدامة للغابات من العنارص املواضيعية 
السبعة التالية، التي أيدها منتدى األمم املتحدة املعني 
بالغابات والتي تستعمل كإطار لإلبالغ من أجل برنامج 

الفاو للتقييم العاملي للموارد الحرجية:3 

www.fao.org/forestry/sfm/85101/en/ أنظر  2
 www.fao.org/forestry/sfm/24447/en/أنظر  3

مساحة املوارد الحرجية4؛أ. 
التنوع البيولوجي للغابات؛ب. 
سالمة الغابات وحيويتها؛ج. 
الوظائف اإلنتاجية للموارد الحرجية؛د. 
الوظائف الوقائية للموارد الحرجية؛	. 
الوظائف االجتامعية - االقتصادية للغابات؛و. 
اإلطار القانوين واملؤسيس واملتعلق بالسياسات.ز. 

ينطوي الرصد الوطني للغابات عىل تسجيل البيانات 
وإنتاج املعلومات واإلبالغ بشكل رئييس عن العنارص من 

1 إىل 6 مع الرتكيز عىل الحالة واالتجاهات.

يشري صك األمم املتحدة غري امللزم قانوناً بشأن جميع 
أنواع الغابات رصاحة إىل هذه العنارص املواضيعية السبعة 

حني يويص البلدان بوضع برامج للرصد وبتصميم برامج 
للبحوث.5 يصاحب رصد الغابات كل من هذه العمليات 

إذ يزود تصميمها ورصدها باملعلومات.

يف هذا السياق تشمل عبارة »املوارد الحرجية« كذلك »األشجار   4
الواقعة خارج الغابات«. 

5  عىل سبيل املثال أنظر: منتدى األمم املتحدة املعني بالغابات/
املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة 2007. 

 E/2007/42( 22 السجالت الرسمية، 2007، امللحق رقم
E/CN.18/2007/8(: »خامساً - السياسات واإلجراءات الوطنية« 
الفقرة )ص( و)ث( وسادساً التعاون الدويل وسبل التنفيذ« الفقرة 

)س(« نيويورك، تقرير الدورة السابعة ملنتدى األمم املتحدة 
املعني بالغابات: املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة. 

اإلطار 4: بعدان للرصد الوطني للغابات

للرصد الوطني للغابات بعدان رئيسيان: 1( البعد التقني والعلمي 
املتمثل يف إنتاج بيانات تلبي االحتياجات وعالية الجودة ومؤكدة 

و2( البعد املتعلق بالسياسات. 

عند تصميم وتنفيذ نظام للرصد الوطني للغابات، يجب الرتكيز 
بالتساوي عىل كال البعدين. ويجب تفادي النهج املرتكز عىل 

التكنولوجيا بهدف الجمع الشامل للبيانات إال يف حال ثبتت فعاليته. 

وينبغي للقامئني عىل تخطيط نظم الرصد الوطني للغابات أن 
يفهموا اإلجراءات السياساتية التي يدعمونها وعليهم أن يكونوا 

قادرين، خالل فرتة التخطيط عىل ترجمة االحتياجات من املعلومات 
التي تتضمنها تلك اإلجراءات إىل مواصفات ميكن قياسها أو مراقبتها 

يف نظم جرد الغابات. 

وباملثل، خالل فرتة التحليل واإلبالغ يجب أن يكونوا قادرين عىل 
اإلبالغ عن التداعيات من خالل رسائل مركزة ذات صلة ومغزى 

بالنسبة إىل القيمني عىل عمليات السياسات. 

اإلطار 5: القرارات الجيدة تتطلب 
معلومات جيدة

كثرياً ما تستخدم هذه املقولة وغريها كمربر منطقي ملشاريع جمع 
البيانات. وتستخدم تلك الفرضيات »املبسطة« أيضاً لدى إنشاء 

نظم وطنية لرصد الغابات. وتستخدم تصاريح مشابهة يف البحوث 
العلمية عند العمل لتحسني جمع البيانات امليدانية وتقنيات 

االستشعار عن بعد. 

ولكن تجدر اإلشارة إىل أن قلة من البحوث العلمية أو األدلة املتاحة 
فيام يخص الرصد الوطني للغابات تقيم عالقة واضحة بني جودة 

املعلومات وجودة القرارات؛ وتشدد العلوم السياسية عىل أن 
اإلجراءات السياساتية ال تتبع عادة خطاً مبسطاً ومنطقياً وحسب. 

ومع أن تحديد جودة البيانات بناء عىل تقديرات مرتكزة عىل 
اإلحصاءات هو أمر بسيط نسبياً من الناحية العلمية، إال أنه من 

األصعب بكثري تقييم »جودة املعلومات« ومن ثم اإلبالغ عن 
التداعيات السياساتية لهذه البيانات فيام خص »القرارات الجيدة.« 

ولكن، من شأن املعلومات العلمية املوثوقة الصادرة عن الرصد 
الوطني للغابات، يف حال أبلغت بالشكل املناسب إىل صانعي 

السياسات أن تشكل أداة قوية وقاعدة من األدلة ألصحاب املصلحة، 
مبن فيهم الجمهور. 

http://www.fao.org/forestry/sfm/85101/en/
http:// www.fao.org/forestry/sfm/24447/en/
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1-6 رصد الغابات باعتباره مسعى 
معقداً

تعترب الغابات أنظمة معقدة، ولذا فإن رصدها يستدعي 
نهجاً وتقنيات عىل مستوى تلك التعقيدات. والرصد 

الوطني مدفوع من مصالح الكثريين من أصحاب 
املصلحة: إذ يشارك فيه العديد من الجهات الفاعلة 

وهو يرتكز عىل مجموعة متنوعة من مصادر البيانات 
واملعلومات، مبا فيها االستشعار عن بعد واملراقبة 

امليدانية والخرائط والتقارير واملستندات األخرى املتاحة 
واملعلومات الصادرة عن الخرباء. تخضع البيانات املتصلة 
باألوصاف الكثرية واملنوعة للغابات واملناظر الطبيعية إىل 

التسجيل والتخزين واملعالجة ليك تستخدم كمؤرشات 
إلنتاج املعلومات التي تتطلبها السياسات.

أما مجاالت االختصاص العلمي الرئيسية التي تتصل بالجانب 
التقني لرصد الغابات فهي: قياس الغابات وأخذ العينات 

اإلحصائية ووضع النامذج اإلحصائية وعلم النبات واالستشعار 
عن بعد ونظم املعلومات. والخرباء يف كل تلك املجاالت 

قليلون جداً إن مل يكونوا غائبني إجامالً يف معظم البلدان 
النامية. وأحد األسباب هو أن جرد ورصد الغابات الواسعة 
املساحة نادراً ما يندرجان يف املناهج الدراسية األكادميية. 

فعادة ما تركز الدورات التدريبية لرصد الغابات حرصاً عىل 
جردات إدارة الغابات ألنها مطلوبة يف الكثري من البلدان من 

أجل صياغة خطط إدارة الغابات التي تعترب بدورها رشطاً 
أساسياً للحصول عىل رخص قطع األشجار ألجل خشبها.

1-7 الغاية من هذه الخطوط 
التوجيهية

من املسلّم به عامة أن عىل رصد الغابات املوثوق به أن 
يستند إىل بيانات علمية سليمة من أجل خفض احتامل 
نشوء النزاعات. ويعترب بناء القدرات لهذه الغاية حيوياً 

عىل املستوى الوطني لتخطيط تلك النظم وتنفيذها 
كام يجب. وترمي هذه الخطوط التوجيهية بالتايل إىل 

االستجابة لهذه الثغرة يف القدرات عىل املستوى الوطني. 
فالغاية منها هي أن تكون مرجعاً تقنياً لألجهزة الحكومية 
املسؤولة عن رصد الغابات، وللمؤسسات الرتبوية والبحثية 
وللقطاعني العام والخاص وألعضاء املجتمع املدين املعنيني 

بالرصد الوطني للغابات.

وفيام أن املبدأ الذي يعرف بـ«أفضل مامرسات رصد 
الغابات« ليس موجوداً، يوجد باملقابل عدد من املبادئ 

املقبولة عىل نطاق واسع وعنارص أساسية للتصميم 
املحكم لنظام رصد وطني للغابات. ويبدو أن املؤلفات 
املتاحة تفتقر إىل مجموعة من املبادئ التوجيهية لرصد 
الغابات عىل املستوى الوطني مبنية عىل العلوم والخربة 

يف التنفيذ وتراعي أيضاً السياق األوسع لتكييف منهجيات 
الرصد مع الظروف الوطنية السائدة. ولهذا السبب، تهدف 

الخطوط التوجيهية هذه إىل ردم تلك الثغرة. 

منذ العام 2000، وفرت الفاو الدعم املكثف إىل البلدان 
من خالل برنامجها لرصد وتقييم الغابات الوطنية، 

وقد وضعت نهجاً قابالً لتكييفه مع الظروف الوطنية 
والعتامده يف البلدان النامية التي تحتاج إىل املساعدة. 
يسلّم هذا النهج بأن نظم رصد الغابات عىل املستوى 

الوطني يجب أن تصمم بشكل يعكس الظروف 
واألولويات الوطنية )مثل الظروف البيوفيزيائية والبنية 
التحتية واألهداف واملوارد البرشية واملالية، واألولويات 

السياساتية وغريها(. وهو يطرح تحديات مؤسسية 
وعلمية كذلك لها تداعياتها عىل صعيد السياسات 
واالتصال عىل حد سواء. تستكمل هذه الخطوط 

التوجيهية التجارب والدروس التي استفادتها البلدان 
األعضاء يف الفاو من خالل مشاريع ومبادرات ماضية 

وحالية للمنظمة، مبا فيها برنامج تقييم املوارد الحرجية 
يف العامل، وبرنامج رصد وتقييم الغابات الوطنية، وبرنامج 

األمم املتحدة للتعاون يف مجال خفض االنبعاثات الناجمة 
عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية.

© 
FA

O



7

ال تهدف هذه الخطوط التوجيهية إىل أن تكون مجموعة 
تعليامت وغري مرنة، بل هي تعرض باألحرى االتجاهات 
السائدة واملسائل الرئيسية التي يجب تدارسها يف ضوء 
االحتياجات الوطنية والعاملية من املعلومات املتعلقة 
بالغابات التي تتزايد تعقيداً والتي تخضع للتفاوض. 

وهي تقدم مبادئ للمامرسات الجيدة ودروساً مستفادة 
ومنهجيات وأدوات مختارة ضمن إطار عام. إن هذه 

املجموعة من أدوات دعم القرارات مصممة للمساعدة 
عىل تخطيط وتنفيذ نظام رصد وطني متعدد الغايات 

متجذر يف املامرسات املالمئة وطنياً والسليمة علمياً.

نطاق الخطوط التوجيهية   8-1
وأهدافها

تغطي الخطوط التوجيهية كال من النهج التقني والنهج 
العلمي فيام يخص تحسني الجرد ووضع النامذج 

والتقييامت اإلحصائية واالستشعار عن بعد، وهي تتضمن 
أيضاً إرشادات بشأن التخطيط االسرتاتيجي واالتصاالت 

ونرش النتائج. 

وباختصار فإن الخطوط التوجيهية تقدم مزيجاً من 
األسس العلمية وتجارب التنفيذ يشمل مرجعاً عملياً ميكن 

للمسؤولني عن تصميم النظام الوطني لرصد الغابات 
االطالع عليه مبارشة. وهي ال تغطي التفاصيل العلمية 

والتقنية بكل تفاصيلها، بل تتناولها باختصار مع اإلشارة 
إىل املؤلفات العلمية ذات الصلة. 

وتساهم الخطوط التوجيهية كذلك يف صياغة املعايري 
األساسية )أو عنارص املعايري( التي تيرس املقارنة عىل 

مستوى الزمان واملكان. ويتضمن ذلك توحيد املصطلحات 
من أجل تفادي االلتباس يف السياق األوسع لرصد الغابات 

مبا أن التعابري ميكن أن تستخدم أو أن تفهم بطرق 
مختلفة باختالف السياقات. واملسألة ليست مسألة 

»صواب« أو »خطأ« املصطلحات، بل باألحرى ما إذا كانت 
التعابري معرّفة بوضوح أم ال ))اإلطار 6(.

 

اإلطار 6: املصطلحات ذات أهمية أساسية يف كل املسوح

 من دون مصطلحات وأساليب محددة بشكل واضح، ال ميكن أن تفهم أو تفرس نتائج الجرد بشكل ال لبس فيه، وال ميكن إيصالها بالشكل املناسب.
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كام أظهرنا يف القسم السابق، فإن الرصد الوطني للغابات:

ليس غاية بحد ذاته عىل اإلطالق وإمنا هو يدعم 	 
عمليات صنع القرار؛ 

يستخدم كقاعدة أدلة من قبل مجموعة واسعة من 	 
الجهات الفاعلة؛

يلبي مجموعة متزايدة من االحتياجات؛	 
يوفر معلومات علمية، واجتامعية-اقتصادية عىل حد 	 

سواء؛
يتصل اتصاالً وثيقاً بالسياق؛	 
يعترب عادة من مكونات العمليات األوسع لصنع القرارات.	 

وفيام مل يتم تجميع مبادئ شاملة بشكل رصيح من قبل، 
فإننا نجد مبادئ متنوعة يف سياقات مختلفة. وهي تضم ما 

يعرف بـ »الصك غري امللزم قانوناً بشأن جميع أنواع الغابات« 
و»الخطوط التوجيهية للفريق الحكومي الدويل املعني بتغري 

املناخ الخاصة بقوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة« والقرارات 
املختلفة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغري املناخ6 املتصلة باألنشطة اإلضافية لخفض االنبعاثات 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية. وهذه 

املصادر، فضالً عن البحوث والتنمية يف مجال الرصد الوطني 
للغابات حتى تاريخه، ترشد املبادئ الواردة أدناه.

http://newsroom.unfccc.int/ أنظر  6

تشمل نظم الرصد الوطني للغابات مجموعة منوعة 
من املواضيع التي ميكن معالجتها من خالل مجموعات 

مختلفة من املبادئ: 

القسم 2

مبادئ الرصد الوطني للغابات

مبادئ احلوكمة 
تخص البيئة املؤسسية والحوكمة

مبادئ النطاق 
تخص تحديد االحتياجات من املعلومات

مبادئ التصميم 
تخص جمع البيانات وتحاليلها )مبا يف ذلك 
قوائم الجرد امليدانية املرتكزة عىل العينات 

وتحاليل االستشعار عن بعد.(

مبادئ البيانات 
تخص توليد املعلومات واإلبالغ عنها ونرشها 

وباألخص إتاحة البيانات

املبادئ الشاملة 
تعني الخطوط التوجيهية العامة

الجدول 1: مبادئ الخطوط التوجيهية للرصد الوطني للغابات

مبادئ الحوكمة

املبدأ 1: ملكية الدولة واملسؤولية عىل الصعيد القطري

املبدأ 2: األساس القانوين والسياسايت

املبدأ 3: التعاطي عىل مستوى املناظر الطبيعية

املبدأ 4: مأسسة الرصد الوطني للغابات

املبدأ 5: البنية التحتية للبحوث وبناء القدرات

مبادئ النطاق
املبدأ 6: عملية النقاش التشاريك

املبدأ 7: تلبية االحتياجات الوطنية من املعلومات

مبادئ التصميم

املبدأ 8: التكامل مع مصادر املعلومات الحالية واالتساق معها

املبدأ 9: املناهج املرنة

املبدأ 10: املناهج متعددة الغايات

املبدأ 11: قابلية التطبيق مبا يشمل كفاءة التكاليف

املبدأ 12: سياسة واضحة بشأن اقتسام البيانات واملعلوماتمبادئ البيانات

املبادئ الشاملة
املبدأ 13: املصداقية من خالل الشفافية والجودة

املبدأ 14: التعاون عىل املستوى الدويل

http://newsroom.unfccc.int/
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2-1 مبادئ الحوكمة 
 املبدأ 1: ملكية الدولة واملسؤولية عىل الصعيد القطري

إن تنفيذ نظام وطني لرصد الغابات وإقامة قاعدة 
بيانات موثوقة بشأن الغابات واستخداماتها، هو شأن 

محيل يف املقام األول. فاملعارف املنبثقة عن نظام وطني 
لرصد الغابات ترشد الحكومات الوطنية وتوفر حقائق 

وأرقاماً تسّهل صنع القرارات املستنري. وهي تبلغ كذلك 
املجتمع واملنظامت غري الحكومية، فتضمن بذلك استبدال 

التخمينات يف النقاشات السياساتية حول حالة الغابات 
واالتجاهات ذات الصلة، بأدلة علمية. 

بالتايل، ينبغي للرصد الوطني للغابات أن يعترب نشاطاً 
قياسياً معتمداً لجمع البيانات لدى الحكومات، من أجل 

دعم صنع القرارات املستنري والخطابات املستنرية.

ولذا عىل رصد الغابات أن يرتكز عىل املسؤولية الوطنية. 
فهذا األمر رضوري من أجل االستدامة ومن أجل متهيد 

الطريق أمام استخدام أشمل للمعلومات التي يجري 
توليدها. وبالتايل عىل املسؤولية الوطنية للحكومة وغريها 

من أصحاب املصلحة أن تكون جزءاً من املرشوع من 
بدايته )أنظر اإلطار 7(. 

أما بعض املبادئ التي ستتم مناقشتها الحقاً )مثل املبدأ 
2: األساس القانوين والسياسايت، واملبدأ 4: مأسسة الرصد 
الوطني للغابات، واملبدأ 5: البنية التحتية للبحوث وبناء 

القدرات( فتنبثق مبارشة عن املبدأ 1: ملكية الدولة 
واملسؤولية عىل الصعيد القطري. 

 املبدأ 2: األساس القانوين والسياسايت 
يف بعض السياقات قد يكون من املفيد إرساء أساس 

قانوين للرصد الوطني للغابات، مثالً من خالل إضافة بند 
ذي صلة يف القانون الوطني بشأن الغابات، فضالً عن 

السياسات املعنية باملوضوع. فصياغة القوانني والسياسات 
قد تساعد عىل إنشاء رابط رسمي بني النظام الوطني 
لرصد الغابات والربنامج الوطني للغابات يف حال كان 
موجوداً. ويدعم هذا النهج كذلك مسؤولية البلد عن 

العملية )املبدأ 1( وهو قد يشجع عىل املأسسة )املبدأ 4( 
فضالً عن حفز التطبيق الكامل للرصد الوطني للغابات 
)مثالً عرب السامح بأخذ القياسات يف الغابات اململوكة 

للقطاع الخاص(. 

 املبدأ 3: التعاطي عىل مستوى املناظر الطبيعية
تشكل الغابات جزءاً من املناظر الطبيعية وهي بالتايل 

جزء ضمني من شبكة وظائف بيئية واجتامعية-اقتصادية 
عىل الصعيد املحيل والصعيد األوسع. وتنمية الغابات 
مدفوعة إجامالً بقوى من خارج القطاع الحرجي. لذا 

من الرضوري اعتبار الغابات كعنرص مكّون من املناظر 
الطبيعية املكسوة بالغابات. ويف الحالة املثالية يجب 

أن يكون رصد الغابات عنرصاً من عنارص رصد املناظر 
الطبيعية الذي يركز عىل املوارد من األشجار عىل مستوى 

املنظر الطبيعي ككل بدالً من الرتكيز عىل موارد الغابة 
وحدها. وقد شكلت مجموعة منوعة من التقييامت 

املتكاملة الستخدام لألرايض تجارب ناجحة. 

إن اعتامد نهج قائم عىل املنظر الطبيعي لدى إنشاء نظام 
وطني لرصد الغابات، يتطلب القيام بتعديالت تقنية عىل 

تصميم الرصد. وسوف يستوجب تنسيقاً بني القطاعات 
املختلفة، مبا أن والية الرصد الوطني للغابات تنتهي عند 

حدود الغابة عادة.

 املبدأ 4: مأسسة الرصد الوطني للغابات 
من السامت املميزة للحراجة أمدها الطويل، ما يستوجب 

بالتايل هيكالً عىل املدى البعيد يجري تنفيذه من خالل 
مؤسسة دامئة. فإن معهداً عىل املستوى الوطني وحسن 

التجهيز - أينام وجد ضمن حدود اإلدارة الوطنية - 
سيكون قادراً عىل تعزيز ما ييل:

إتاحة البيانات عىل املدى الطويل مبا يف ذلك اإلدارة 	 
املناسبة للبيانات. فهذا رشط أسايس ال غنى عنه من 
أجل تحليل االتجاهات من خالل املراقبات املتكررة 

ومن أجل إطار لسياسة محددة بشأن تقاسم البيانات 
واملعلومات )املبدأ 12(. 

اإلطار 7: الحاجة إىل املسؤولية الوطنية

شكلت قلة االهتامم باملسؤولية الوطنية وبتعزيزها منذ بداية 
املرشوع، أحد مواطن الفشل الرئيسية ألوىل عمليات الجرد الوطنية 

للغابات وللجهود الوطنية لرصد الغابات، التي نفذها العديد 
من املانحني والوكاالت الدولية يف الفرتة املمتدة بني الستينيات 
والثامنينيات. وقد جرى تنفيذ العديد من عمليات الجرد تلك 

كمشاريع ذات مدة زمنية محددة ومبوارد محددة ومن دون رؤية 
واضحة للمتابعة. 

ولعل غياب املسؤولية الوطنية قد انبثق قلة إدراك لدى الحكومات 
الوطنية التي كانت غري راغبة يف االستثامر عن يف املرشوع أو غري 

قادرة عليه، ومن قلة االهتامم بهذا املكون الهام من جانب املانحني.

ولدى النظر إىل املايض وباستثناء بعض األمثلة القليلة، يتبني أن 
عمليات الجرد تلك قد أفضت إىل نتائج تتصل بنقاط زمنية محددة 
ولكنها مل تتطور لتصبح برامج رصد طويلة األجل، كام مل تؤد إىل بناء 

القدرات عىل املستوى القطري بوترية مستدامة.

ويف بعض الحاالت ال يتضح ما إذا كانت البيانات ال تزال متاحة أو 
ميكن االطالع عليها.
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إتاحة الخربات عىل املدى البعيد فيام يخص تقنيات 	 
الرصد وإدارة البيانات وتحليلها وإدراج املعلومات 

املنبثقة عن الرصد يف العمليات السياساتية عىل 
الصعيدين الوطني والدويل.

رؤية بعيدة املدى والتطوير املناسب للنهج بشكل 	 
أعمق، ما يتيح التعديالت من حيث النطاق 

واألهداف، فضالً عن استمرارية البحوث ذات الصلة. 
ويدعم ذلك النهج املرنة )املبدأ 9(. 

إن اختيار مؤسسة مناسبة ملامرسة الرصد الوطني 
للغابات أو تنميتها هو رهن الظروف الوطنية، والقدرات 
املتاحة. وهذه مهمة حافلة بالتحديات ألن جهود الرصد 

الوطني للغابات، حني تنفذ مثالً مرة كل 5 سنوات أو 
10 سنوات، تتسم عادة بكمية عمل دورية، األمر الذي 
قد يطرح صعوبات أمام أية مؤسسة دامئة. وقد يتمثل 
أحد حلول هذه املشكلة يف تنفيذ جمع البيانات عىل 

أساس منتظم، كام هي الحال مثالً يف السويد ويف الواليات 
املتحدة األمريكية.

ويجب بذل جهود للبناء عىل املؤسسات الوطنية الحالية 
وعىل القدرات الوطنية الراهنة مع األخذ دامئاً يف 

الحسبان أن التمويل الكايف طويل األمد واملضمون هو 
عامل رضوري.

 املبدأ 5: البنية التحتية للبحوث وبناء القدرات
إن أي مسح عىل املستوى الوطني يستوجب قدرات 

وطنية وبنية تحتية بحثية مالمئة من أجل تنفيذه بنجاح، 
تحت املسؤولية القطرية. وينبغي للبنية التحتية للبحوث 
من جهة، وللقدرات من جهة ثانية أن تعزز بالتاميش مع 

الظروف الوطنية، علامً أنهام مسعيان يتطلبان العمل عىل 
مدى بعيد.

يتضمن بناء القدرات تدريباً عىل املدى القصري، والتعليم 
األكادميي والتقني عىل املدى البعيد. وميكن تحقيقه إما 

من خالل الخربات الوطنية وإما من خالل التعاون الدويل. 
فالفاو عىل سبيل املثال تتمتع بخربة طويلة يف مجال 

تصميم وتنفيذ دورات تدريبية يف مجال رصد الغابات يف 
مختلف السياقات القطرية. وحيثام أمكن، من املنطقي 

الجمع بني النشاط التدريبي والتعليمي، وتصميم وتنفيذ 
نظام الرصد ومنح املوظفني املهتمني فرصة بناء خربة 

عملية مبارشة.

يؤدي البحث دوراً هاماً عىل صعيد الرصد الوطني 
للغابات. فخالل فرتة التخطيط، يكون تعديل التصميم 

وتحسينه رضوريني ليك يتالءم وظروف البلد املعني. 
تستوجب هذه املهمة عادة خربة منهجية من أجل وضع 

تصميم مناسب عىل صلة بالسياق الوطني. واألمر يصح 
أيضاً بالنسبة إىل عملية التقييم التي يتوجب تصميمها 

بالتاميش مع عملية أخذ العينات. وتنشأ أسئلة كثرية 
تتعلق بالبحوث خالل فرتة التخطيط لتصميم الرصد، 

ال سيام فيام يخص: اإلدراج األمثل لالستشعار عن بعد، 
واملوقع األفضل للقطعة امليدانية ونوعها وحجمها 

وعددها، والكتلة الحيوية و/أو مناذج املغايرة النسبية 
األخرى لألنواع أو ملجموعات األنواع؛ وتحليل مختلف 

مصادر الخطأ وهلم جراً. يفرتض أن يكون تصميم وتنفيذ 
أي جرد تجريبي نابع من تفكري سليم وتخطيط علمي، أن 

يساعد عىل تحديد تصميم أمثل. 

وميكــن للبحوث أن تؤدي دوراً هاماً آخر حاملا تصبح 
البيانات متوفرة. فباإلضافة إىل التحاليل القياســية التي 

يطلبهــا صانعو القرارات، عادة ما تتيح مجموعات 
البيانــات الناتجة عن الرصد الوطني للغابات الكثري 

من الفرص إلجراء بحوث عالية املســتوى – مع العلم 
بأن تلك فرصة مل تســتغلها مجموعات البحوث يف كل 

مكان بشكل كامل.

تستوجب البحوث املتخصصة يف رصد الغابات توفر 
خربة محددة يف مجاالت مثل: قياس الغابات وأخذ 

العينات من أجل املسوح اإلحصائية، ووضع النامذج 
اإلحصائية ومعالجة صور االستشعار عن بعد، علامً أن 

تكوينها يستغرق وقتاً ليس بقليل. ولذا يعترب إنشاء بنية 
تحتية بحثية وعملية بناء القدرات جزءاً من مأسسة 
الرصد الوطني للغابات )املبدأ 4( ويجب أن يرتبطا 
ارتباطاً وثيقاً مبؤسسات البحوث الحالية يف املجاالت 

املتصلة بإدارة الغابات.

2-2 مبادئ النطاق
 املبدأ 6: عملية النقاش التشاريك

تولد نظم الرصد الوطني للغابات بيانات ومعلومات 
بشأن الغابات واألشجار عىل املستوى الوطني من خالل 

عملية نقاش يشارك فيها أصحاب املصلحة الوطنيون 
وتتناول نطاق رصد الغابات وأهدافه. وهذه املعلومات 
تهم أصحاب املصلحة من خارج قطاع الغابات، مثالً يف 

مجاالت مثل البيئة والزراعة والسياحة وتنمية البنية 
التحتية. باإلضافة إىل ذلك، يرّجح أن يكون املجتمع 

املدين والقطاع الخاص مهتمني بكيفية إدارة الغابات 
واملوارد من األشجار.

ولذا فإن تحديد اتفاق وإبرامه بشأن نطاق نظام الرصد 
الوطني للغابات وأهدافه، هو أمر بالغ األهمية )ينبغي 



12

لهذه العملية أن تشمل كافة املجموعات املعنية عىل 
مستوى الحكومة والبحوث واملجتمع(. ينبغي أوالً 

تحديد تلك املجموعات. ولكن قد ال يتضح فوراً من 
تكون، ولعل بعضها ال يتمتع بصوت قوي أو قد ال 

يكون عىل صلة وثيقة بصنع القرار السيايس. قد تشمل 
تلك املجموعات السكان القاطنني يف الغابات. ومبا 

أن الرجل واملرأة يستخدمان الغابات بطرق مختلفة، 
فمن املهم أيضاً تحديد أصحاب املصلحة الذين ميثلون 

أولويات كل من الجنسني.

ميكن تحديد نطاق الرصد الوطني للغابات وأهدافه، 
من خالل النتائج املتوقعة يف مرحلة أوىل ليتم تفصيلها 

إىل عنارص ملموسة أكرث )مثالً القطاعات التي يجب 
أن تشارك يف التخطيط املفّصل والتمويل، واملتغرّيات 
الواجب تسجيلها، واملسؤوليات التي يجب إسنادها، 

وهكذا دواليك(.

ينبغي لتخطيط نطاق نظام الرصد الوطني للغابات 
وأهدافه أن يكون شامالً. ففيام أن هذه العملية تقوم 

عىل عمل الخرباء املحرتفني، عليها أن تشمل طائفة واسعة 
من الجهات األخرى املهتمة كذلك، ولذا ال يرحب وحسب 

مبساهمة األطراف املعنية، بل يجب دعوة تلك األطراف 
إىل تقديم املساهمة الفعلية.

ميكن تعديل النطاق والغايات من دورة إىل أخرى وكذلك 
األمر بالنسبة إىل التقنيات والنهج. ويجب أن يتحقق 
ذلك عرب الحفاظ عىل اتساق منهجي، فيام يتم إدراج 

املسائل الناشئة )املبدأ 9: النهج املرن( والدروس املستفادة 
واالبتكارات التكنولوجية. 

وقد دلت التجارب عىل أن أهم اقرتاحات التعديل تطرح 
حاملا تقّدم وتُناقش نتائج دورة رصد معني: فإن وجود 
النتائج امللموسة وإتاحتها يفضيان يف أحيان كثرية إىل 

نقاشات بّناءة بشأن التحسينات. وهذا ألن هذه املرحلة 
من العملية تبني بوضوح نطاق نظام الرصد الوطني 

للغابات وقدراته.

وينبغي العتبارات قابلية تطبيق الرصد أن تؤدي دوراً 
رصيحاً يف عملية النقاش ويف القرارات بشأن النطاق 

واألهداف. ومن املحتم أن يتوسع النطاق وأن تضاف 
أهداف أخرى حاملا يتم تحديد خيارات من أجل تنفيذ 

اإلضافات املقرتحة بشكل واقعي، تتضمن تحديد مصادر 
للتمويل )املبدأ 11: قابلية التطبيق مبا فيها كفاءة الكلفة(. 

 املبدأ 7: تلبية االحتياجات الوطنية من املعلومات
إن االحتياجات من املعلومات فيام يتعلق باملوارد الوطنية 

من غابات وأشجار، متعددة ومتشعبة. وبناء عليه فإن 
عملية النقاش الساعية إىل التوافق )املبدأ 6( تعد األرضية 

املناسبة لتحديد شامل لالحتياجات من املعلومات ذات 
األولوية، عىل املستويني دون الوطني والوطني، فيام تدعم 

التزامات اإلبالغ الدولية.

وعادة ما يكون تحديد االحتياجات من املعلومات عملية 
متكررة يجري تعديلها يف بداية كل دورة. وفيام تتشارك 

القطاعات املختلفة بعضاً من االحتياجات نفسها من 
املعلومات، قد يكون لكل منه توقعات محددة. كام قد 

يستخدم أصحاب مصلحة آخرون املعلومات مثالً، لتعقب 
املساواة يف الحصول عىل فوائد الغابات بني الرجال 

والنساء، أو بني املجموعات املختلفة يف املجتمع. أما 
األبعاد االجتامعية واالقتصادية، مبا فيها البيانات املفصلة 

بحسب نوع الجنس بشأن استخدام الغابة، فقد تكون 
ذات أهمية خاصة.

ويجب أن يصاحب عملية تحديد االحتياجات تحليل 
لكيفية ترجمة االحتياجات من املعلومات إىل مؤرشات 

ميكن مراقبتها بشكل مجد خالل الرصد واستخدامها 
بفعالية لصنع القرارات. وفيام توجد تقنيات معتمدة 
للمراقبة والتقييم فيام يخص العديد من االحتياجات 

من املعلومات )مثل املساحة الحرجية ومخزون األشجار 
الحية( فهي غري متاحة بالنسبة إىل مجاالت أخرى مثل 

»التنوع البيولوجي للغابة« أو »طبيعية الغابات«. 
وستكون ترجمة »االحتياجات من املعلومات« إىل 

»متغريات للمؤرشات قابلة للمراقبة« مسألة بحثية من 

اإلطار 8: تحديد االحتياجات من املعلومات

إن إرشاد تصميم نظام الرصد الوطني للغابات ملهمة شاقة. ومبا أن 
التكلفة الهامشية لزيادة املتغريات الفردية ال تكون مرتفعة عادة 

تجري بالتايل إضافة عدد كبري من املتغريات إىل العملية. ومن الشائع 
لجرد الغابات أن يجمع بيانات تخص أكرث من 100 متغري. 

وفيام أن العديد من النظم الحالية للرصد الوطني للغابات يجمع 
بيانات ال تخضع مبارشة للتحليل واملعالجة لغايات عمليات 

السياسات الوطنية، فهذا ال يعني بالرضورة أن تلك البيانات غري 
نافعة. بل بوسع تلك البيانات أن تشكل قاعدة ممتازة للبحوث 

وقد تكون ذات أهمية بالنسبة إىل التحاليل املستقبلية )املبدأ 9: 
النهج املرن(. 

كام أن االحتياجات من املعلومات تتطور عىل مر الوقت. فعىل 
سبيل املثال، قام عدد قليل من مخططي جرد الغابات ممن عملوا 
عىل مشاريع الفاو لجرد الغابات يف السبعينيات بإدراج معلومات 

عن استخدام الغابات كام زادوا من تعقيد تنفيذها عرب إضافة 
مقابالت مع أصحاب الغابات ومستخدميها. أما اليوم فإن هكذا 
بيانات ذات طابع اجتامعي واقتصادي مرحب بها للغاية وقيّمة.
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جهة، وعملية وفاق سيايس من جهة أخرى. ولكن يف 
النهاية يجب التوصل إىل اتفاق ويجب توثيقه بشفافية.

وينبغي استشارة مستخدمي البيانات الرئيسيني والجهات 
الفاعلة ومجموعات املصلحة خالل هذه العملية مع 

مراعاة قابلية تطبيقها من حيث التكاليف والوقت. ومن 
املفيد تحليل نظم الرصد الوطني الحالية للغابات يف 

اإلقليم ودعوة الخرباء إىل اإلبالغ عن فرص وقيود النظام 
الوطني لرصد الغابات وما يرتتب عنه من تداعيات عىل 

مستوى التكاليف )املبدأ 11(.

ومن أجل تجنب تحميل نظام الرصد الوطني للغابات 
أكرث مام يحتمل، من املفيد التمييز بني البيانات »الواجب 

معرفتها« وبني تلك »املحبذ معرفتها«. وفيام أن مسألة 
إدراج البيانات »الواجب معرفتها« بديهية )ذلك أن 

االحتياجات من البيانات األساسية تكون مشرتكة بني عدة 
أطراف معنية، وبالتايل يكون متويلها غري معقد كذلك(، 

فإن إدراج البيانات »املحبذ معرفتها« يستوجب تربيرات 
مقنعة ومقايضات بشأن التكاليف.

2-3 مبادئ التصميم
املبدأ 8: التكامل مع مصادر املعلومات الحالية 

 واالتساق معها
ال يجب اعتبار الرصد الوطني للغابات مبادرة مستقلة، 

وإمنا يف أفضل األحوال، هو مسعى يرتبط - ضمن نطاق 
واليته املحددة - باملبادرات الوطنية ودون الوطنية 
األخرى التي تولّد معلومات عىل املستوى الوطني. 

ويتطلب ذلك توافقاً مع مصادر املعلومات األخرى إىل 
أكرب حد ممكن )تقنياً وتنظيمياً(. ولذا من الرضوري 

إجراء تحليل دقيق للطرق والتعريفات الكامنة خلف 
توليد تلك املعلومات. 

ال توجد قاعدة عامة متيل استخدام مصادر محددة 
للمعلومات املعينة يف الرصد الوطني للغابات، سواء أكان 

ذلك من أجل جمع البيانات أم لتوليد املعلومات. ومن 
أجل التحسني االقتصادي والتقني األمثل، ينبغي لنظم 
الرصد الوطنية للغابات أن تستخدم كافة املعلومات 

املتاحة ذات الصلة، مع التأكد من تطابقها ودقتها 
واكتاملها.

 املبدأ 9: النهج املرن
يتطلب التصميم التقني والتنظيمي للنظام الوطني لرصد 

الغابات جهوداً عىل املدى الطويل، ويجب أن يكون 
قادراً عىل إدراج املسائل الناشئة فيه والسامح بتنقيحه 

دورياً، كلام دعت الحاجة إىل ذلك. وقد تطرأ املسائل 
الناشئة مثالً جراء التغيريات يف السياسات الوطنية أو 

القضايا الجديدة التي تطرحها العمليات الدولية أو النتائج 
العلمية الجديدة. وبالتايل فإن النهج املرن يشكل عنرصاً 

مهامً من التوجه االسرتاتيجي والطويل األجل لنظم الرصد 
الوطني للغابات.

وحتى اليوم، أثبت تاريخ الرصد الوطني للغابات أن 
اإلدماج ممكن التطبيق تحت ظروف كثرية مختلفة 

وملسائل عدة متنوعة. غري أن اإلدماج يستوجب خربة 
تقنية وتنظيمية، واألهم من هذا كله اتصاالً مكثفاً بني 

مختلف املجموعات املعنية. 

وال ميكن أخذ املسائل الناشئة يف االعتبار خالل مرحلة 
التخطيط وبالتايل عىل التصميم التقني أن يكون مرناً مبا 

فيه الكفاية ليتيح التعديالت، وعىل التصميم التنظيمي أن 
يكون قادراً عىل التكيف مع التغيريات.

وقد يكون رضورياً أيضاً القيام بتنقيحات وتعديالت 
دورية حني يتوجب عىل نظم الرصد الوطني للغابات أن 

تؤمن معلومات من أجل االمتثال مع التزامات اإلبالغ 
الدويل الناشئة أو املتغرية. ومن الرضوري للمفاهيم 

والتعاريف املستخدمة أن تحّدث وأن تتواءم مع 
اإلجراءات املعتمدة دولياً.

 املبدأ 10: النهج متعدد الغايات
ينبغي للمعلومات واملعارف املنبثقة عن النظم الوطنية 

اإلطار 9: تطوير املسائل الناشئة وإدراجها 
يف الرصد الوطني للغابات

قامت عدة نظم وطنية لرصد الغابات بتطوير املسائل الناشئة 
وتعديلها وإدماجها. وتدل املصطلحات عىل تلك التغيريات: ففيام 
كانت أعامل الجرد السابقة للغابات تركز عىل تقدير حالة املوارد 

من األخشاب، تم تحويل تلك األعامل إىل جرد متعدد الغايات يدرج 
أهدافاً غري إنتاج األخشاب. واليوم أصبحت عبارة »الرصد الوطني 

للغابات« األوسع نطاقاً بكثري هي املستخدمة ما يسلط الضوء عىل 
الطابع الطويل األجل للعملية وتركيزها عىل االتجاهات الراهنة.

ومن املسائل الناشئة األخرى التي أدرجت يف العديد من النظم 
األخرية للرصد الوطني للغابات، مسألة األشجار الواقعة خارج 

الغابات واملتغريات االجتامعية واالقتصادية. 

ويتعلق مثل آخر نجده يف الكثري من البلدان باملتطلبات الجديدة 
الناشئة عن محاسبة غازات الدفيئة )أو تحديداً محاسبة الكربون( 

ورصد التنوع البيولوجي.
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لرصد الغابات أن تصب يف العمليات الوطنية والدولية 
املتصلة بالغابات وأن تدعمها. ومن أجل تلبية تلك 

العمليات، عىل نظم الرصد الوطنية للغابات أن تكون 
متعددة الغايات. وهذه أيضاً من التبعات املنطقية للمبدأ 3 
الذي ينص عىل نطاق جغرايف أوسع. ولكن الحفاظ عىل نهج 

متعدد الغايات يعني أيضاً إدراج عدة مجاالت مواضيعية 
مثل التنوع البيولوجي والكربون واستخدام منتجات الغابة 

غري الخشبية. ويف حني أن النظم الوطنية لرصد الغابات 
تتمتع بالقدرة عىل إدراج املزيد من املتغريات بطريقة 

مجدية، يستوجب التوجه متعدد الغايات اتصاالت وتنسيقاً 
عرب القطاعات. ولكن يف النهاية، بوسع النهج متعدد 

األغراض أن يدعم جدوى جهود الرصد الوطني للغابات 
وكفاءة تكاليفها )املبدأ 11( عندما ال ينجح تطوير التصميم 
فقط يف إدراج قضايا جديدة من قطاعات أخرى، وإمنا أيضاً 

يف جمع التمويالت املشرتكة املطلوبة. 

 املبدأ 11: قابلية التطبيق مبا يشمل كفاءة التكاليف
لتوفري املعلومات مبا يف ذلك جمع البيانات وتخزينها 
وتحليلها وتشغيل وحدة مؤسسية بشكل دائم لرصد 

الغابات، ينبغي أن يكون قابالً للتطبيق ومقبول الكلفة 
بحسب الظروف الوطنية. يف املايض، أدى غياب األولوية 

املمنوحة للرصد الوطني للغابات إىل عدم رغبة الحكومات 
يف االستثامر يف نظم الرصد الطويلة األمد. ولعل العمليات 
الدولية الحالية، التي تؤدي فيها املعلومات املوثوقة حول 

الغابات الوطنية دوراً هاماً من الناحية النقدية، سوف 
تساعد عىل تغيري هذا املوقف. 

ومــع ذلك، ينبغي للرصد الوطني للغابات أن يكون 
قابــالً للتطبيــق وأن يتبع نهجاً مقبولة التكلفة من 
الناحيــة املالية. يخص هذا املبدأ جميع املكونات 

األخــرى التــي تتناولها هذه الوثيقة، مثل التنفيذ التقني 
أو املأسســة أو بناء القدرات. وتصح املبادئ نفسها 

بالنســبة إىل الرصد الوطني للغابات كام بالنسبة إىل 
أيــة من النفقات الحكومية األخرى: إذ يجب تربيره 

تقنيــاً وأن يكون مقبوالً اقتصادياً مع وجوب توفر 
أساس قانوين لإلنفاق.

ويف حني يتعذر القيام بتحليل كامل لكفاءة التكلفة )نظراً 
إىل غياب القدرة عىل قياس املنافع الناتجة عن تحسني 
املعلومات عىل أساس نقدي(، فإن املبدأ الرئييس يقيض 
بتنفيذ األهداف املحددة بتكلفة دنيا ومن دون املساس 

بدقة البيانات أو متامها أو جودتها.

2-4 مبادئ البيانات
 املبدأ 12: سياسة واضحة بشأن اقتسام 

 البيانات واملعلومات 
إن البيانات واملعلومات التي تنتجها النظم الوطنية 

لرصد الغابات تهم أطرافاً عدة مختلفة. ويجب أن تكون 
سهلة الوصول بالنسبة إىل مختلف املستخدمني، سواء 

أكانت عىل شكل مجموعات بيانات أصلية أم إجاملية. 
هذا ال يعني بالرضورة وصول عامة الجمهور إىل قاعدة 

بيانات معينة، بل باألحرى صياغة سياسة واضحة لتقاسم 
البيانات ميكن لألطراف الوطنية والدولية املهتمة الرجوع 

إليها. وقد تنطوي تلك السياسة طبعاً عىل قيود تتامىش 
مع املصالح والترشيعات الوطنية. فعىل سبيل املثال، يف 
حاالت كثرية قد يكون صعباً إتاحة بيانات تنطوي عىل 

إحداثيات جغرافية فيام يخص الغابات اململوكة من 
القطاع الخاص.

وعىل وجه الخصوص، ستكون مؤسسات البحوث مهتمة 
جداً بالحصول عىل إذن باالطالع عىل البيانات األصلية 

أو اإلجاملية.

ويعني تحديد السياسة الخاصة بالبيانات التي تنظم 
االطالع عىل مجموعات بيانات الرصد الوطني للغابات 
أو مجموعاتها الفرعية، وجوب ضامن تخزين البيانات 
وإدارتها عىل املدى البعيد كذلك. وتتصل هذه النقطة 

اتصاالً مبارشاً مبأسسة الرصد الوطني للغابات )املبدأ 4( 
وباألخص باملجاالت الثالثة التالية: 1( هيكل قاعدة 

البيانات )الربمجيات( وقاعدات البيانات املادية )املعدات( 
و2( الخرباء الذين يعرفون قاعدة البيانات وكيفية الوصول 

إىل البيانات وامليتاداتا )بياناتها الوصفية( و3( املؤسسة 
)املؤسسات( التي توجد فيها قاعدة البيانات والخرباء.

2-5 املبادئ الشاملة
 املبدأ 13: املصداقية من خالل الشــفافية والجودة

إن تصميــم النظم الوطنية لرصد الغابات وتنفيذها 
مســعى ضخم ومعقد من الناحية املنهجية، ويشمل 

الكثــري من الجهات الفاعلة ويرافقه العديد من 
األطراف املهتمة. يتمثل الهدف الشــامل يف الحفاظ 

عــىل مصداقية النتائج. وينطوي ذلك عىل وجوب 
توليــد النتائــج بطريقة ممكن تربيرها علمياً، ما يعني 

أن كالً مــن الخطوات املنهجية والتنظيمية للنهج يجب 
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أن تكون موثقة ومربرة بالكامل وبشــفافية. وسوف 
يتضمن ذلك تحليالً شــامالً ونقدياً لجميع األخطاء 

وتحديات التنفيذ. 

وعىل مستخدم املعلومات الناتجة عن النظام الوطني 
لرصد الغابات أن يفهم بالكامل ما تم اإلبالغ عنه وأن 

يتمكن من تقييم جودة املعلومات ومصداقيتها بناء عىل 
وثائق تامة وشفافة. وينبغي لتلك الوثائق أن تتضمن 

تعاريف للمجموعات الحرجية واملتغريات ورشوط الدقة 
لألوصاف املستهدفة الرئيسية، والعنارص التي اسرتشد بها 

تصميم النظام الوطني للغابات والعنارص املنهجية األخرى 
املطلوبة لتربهن أن نظام الرصد الوطني للغابات مبني 

عىل أساس علمي سليم.

وتعني الجودة أيضاً الدقة والصحة، واملعلومات بشأن 
قلة اليقني، واإلدارة الشفافة لألخطاء ومصادر الخطأ. 

وعىل أية قيمة أن تكون مشفوعة، إذا كان األمر ممكناً 
وعملياً، بتقييم للخطأ يوفر معلومات عن املوثوقية 

اإلحصائية للتقييم. 

ينبغي إلجراءات مراقبة الجودة املطبقة ضمن النظام 
أن تنفذ يف كافة مراحل العملية وأن توثق بالشكل 

املناسب. يتضمن ذلك قياسات رقابة/مسح للتدقيق، 
ومعايرة أجهزة القياس، واالتصال املستمر مع األطراف 

التي تولد املعلومات والنتائج وتدريب تلك األطراف 
)أي الفرق امليدانية ومحليل االستشعار عن بعد ومحليل 
اإلحصاءات(. بوسع ضامن الجودة )أي التحقق من بعض 
عنارص النظام أو جميعها من قبل خرباء و/أو مؤسسات 

غري معنية مبارشة بالعملية( أن يعزز كالً من جودة 
املعلومات الناتجة عن النظام ومصداقيتها.

ليس هناك »دليل ألفضل املامرسات« بصورة عامة فيام 
خص الرصد الوطني للغابات، ومن غري املرجح صياغة 

دليل ذي طابع عام. فعىل النظم الوطنية لرصد الغابات 
جميعها أن تصاغ بناء عىل الظروف الوطنية املحددة 

مثل الظروف الطبيعية والبنية التحتية والبيئة املؤسسية 
والقدرات املتاحة. ومن املهم رشح تلك الرشوط بوضوح 

وبصورة كاملة وشفافة.
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ويتامىش كل من املبدأ 13 واملبدأ 8 مع مبادئ اإلبالغ 
الخمسة املنصوص عليها يف »التوجيه الخاص باملامرسات 

الجيدة لفريق الحكومة الدويل املعني بتغري املناخ«: 
أال وهي االتساق وقابلية املقارنة والشفافية والدقة 
واالكتامل. ويف حني يركز الفريق رصاحة عىل مرحلة 

اإلبالغ يف تقييامت الكربون، يُقرتح هنا تطبيق املبدأ 13 
عىل كامل عملية الرصد الوطني للغابات. 

 املبدأ 14: التعاون عىل املستوى الدويل
مثة أمثلة جيدة عىل تجارب شاملة يف كافة جوانب الرصد 
الوطني للغابات عىل املستوى الوطني. ويشكل التعاون يف 
التخطيط والتنفيذ والتحليل وضامن جودة النظم الوطنية 

املختلفة لرصد الغابات، وسيلة ممتازة لتبادل املعارف 
وتفادي األخطاء الشائعة والعرثات. باإلضافة إىل ذلك، قد 

يدعم ذلك بناء القدرات الوطنية. وقد تكون املنظامت 

الدولية والجهات املانحة مهتمة بتبادل الخربات، مثالً من 
خالل الشبكات اإلقليمية. وينبغي استكامل هذا النوع من 

التعاون الدويل من خالل التعاون عىل املستوى الوطني 
بني كافة الجهات املعنية.

6-2 املسائل املشرتكة بني 
القطاعات

إن املسائل من قبيل الشأن الجنساين واملساواة بني 
الجنسني هي مسائل مشرتكة بني املبادئ كافة. وملعظم 

البلدان سياسات يف هذه املجاالت وينبغي للنظم 
الوطنية لرصد الغابات أن تأخذ هذه السياسات يف عني 

االعتبار. يخترص الجدول 2 نقاط التدخل النموذجية 
لهذه املبادئ.

الجدول 2: املساواة بني الجنسني باعتبارها موضوعاً مشرتكاً بني عدد من املبادئ

مبادئ الحوكمة

املبدأ 1: ملكية الدولة واملسؤولية عىل الصعيد 
القطري

التعاطي مع الوزارة الوطنية املسؤولة عن قضايا املساواة بني الجنسني.

اعتبار املساواة بني الجنسني من االحتياجات الرئيسية من املعلومات، كجزء من املبدأ 2: األساس القانوين والسياسايت 
والية اجتامعية اقتصادية أوسع.

ما هي األدوار املختلفة للنساء والرجال يف تحديد شكل املناظر الطبيعية؟ املبدأ 3: التعاطي عىل مستوى املناظر الطبيعية
ما الفرق بني الرجال والنساء من حيث اعتامدهم عىل املنظر الطبيعي؟

ينبغي للمؤسسات أن ترحب بالنساء كام بالرجال، وال سيام يف املناصب املهنية املبدأ 4: مأسسة الرصد الوطني للغابات
ومواقع صنع القرارات.

مبادئ النطاق

تشمل املجتمع املدين وغريه من املنظامت النسائية عىل مستوى القاعدة الشعبية، املبدأ 6: عملية النقاش التشاريك
فضالً عن السلطات الحكومية املتصلة بالشأن الجنساين.

تتضمن بيانات مصّنفة حسب الجنس حول استخدام الغابات ومعلومات املبدأ 7: تلبية االحتياجات الوطنية من املعلومات
اجتامعية-اقتصادية 

مبادئ التصميم 

قد ترغب القطاعات االجتامعية يف استخدام البيانات لفهم مسائل املساواة املبدأ 9: النهج املرن
والتخطيط للتدخالت

مبادئ البيانات

املبدأ 12: سياسة واضحة بشأن مشاركة البيانات 
واملعلومات

إن املعلومات املتاحة للعموم تشجع عىل وصول أكرث تكافؤاً إىل املوارد الحرجية
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الشكل2: العنارص األساسية يف النظام الوطني لرصد الغابات والعالقة العامة بني النظام الوطني لرصد الغابات 

ودورات جمع البيانات

يقدم الشكل 2 نبذة عامة عن املكونات التي تشكل نظاماً وطنياً شامالً لرصد الغابات. وتيل ذلك الخطوط 
التوجيهية بشأن العنارص األساسية التالية التي تشمل نظاماً وطنياً لرصد الغابات:

العنارص التأسيسية تخص ظروف السياق التنظيمي والتقني التي يتم تنفيذ النظام الوطني لرصد الغابات 
ضمنها. وهي تنطوي عىل أنشطة مثل مأسسة النظام وتنمية القدرات الوطنية وتعزيز مؤسسات البحوث 
الحرجية الوطنية يف مجال رصد الغابات، فضالً عن عقد رشاكات وطنية ودولية. تعّد هذه األنشطة أساساً 

صالحاً ألعامل التنفيذ التقني الالحقة، ولذا فهي تتطلب تخطيطاً دقيقاً ووقتاً كافياً وال ميكن تناولها ضمن مهل 
زمنية محدودة. ويف حال أعدت تلك العنارص التأسيسية إعداداً دقيقاً فسوف تؤدي دوراً محورياً يف ضامن 

تشغيل نظام رصد الغابات واستدامته.

العنارص االسرتاتيجية تشري إىل أعامل التنظيم والتخطيط ألنشطة جمع البيانات، ضمن النظام الوطني لرصد 
الغابات. وهي ال تشمل املسائل العلمية-الفنية املحددة. تتضمن تلك األعامل: تحديد األهداف، واملخرجات 

واملتغريات بناء عىل االستفسار عن االحتياجات من املعلومات والتخطيط للمشاريع مبا يشمل إسناد 
املسؤوليات؛ وشبكات االتصال وتوفري تكنولوجيا املعلومات ، وصور األقامر االصطناعية وأجهزة القياس ووسائل 

النقل واالتصال؛ والتوظيف واملسائل التعاقدية وغريها من الشؤون املتعلقة باملوارد البرشية.

العنارص العملية تعني أعامل التحسني وتحديد عنارص التصميم التقني لجمع البيانات امليدانية وبيانات 
االستشعار عن بعد وتحليلها، واستخدام املعلومات امللحقة مبا فيها نهج ضامن الجودة ومراقبتها، وإعداد 

الحصول عىل املعلومات وتنفيذه، ويف نهاية املطاف اإلبالغ املركّز إىل مجموعات مستهدفة محددة. 
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العنارص التأسيسية

املأسسة

تنمية القدرات الوطنية

تطوير الرشاكات والتعاون

تعزيز البحوث ومؤسسات 
البحوث

املجال االسرتاتيجي 
والسيايس

العنارص العملية

اإلعداد

التصميم اإلحصايئ

تصميم العمليات

إدارة البيانات والتحليل 
والتوثيق واإلبالغ

اإلحصاءات والتنفيذ

العنارص االسرتاتيجية

الوالية

تحديد االحتياجات من 
املعلومات

تحديد أصحاب املصلحة 
واستقطابهم

االتصاالت ونرش املعلومات

إدراج دمع الخرباء والشباب

إدارة البيانات

تقييم التأثري

اإلدارة والتنظيم

دورات جمع البيانات )مبا فيها الجرد الوطني للغابات(
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الجزء باء 

الخطوط التوجيهية

تتناول األقسام التالية املسائل التقنية املرتبطة بالتنفيذ، استناداً إىل املبادئ التي قدمها القسم 2. وهي تعرض 
مجموعة منوعة من مسائل التخطيط، بعضها تقني بطبيعته وبعضها اآلخر تنظيمي أو اسرتاتيجي. والهدف 
الشامل هو توفري توجيهات مفصلة وشاملة؛ ولكن يجب اإلشارة إىل أن النقاط كلها ليست متساوية األهمية 

والصلة بحسب الظروف الوطنية كافة. فلعل األهداف املحددة أو ظروف السياق العام ملختلف النظم 
الوطنية لرصد الغابات، تركز أكرث عىل عنارص معينة فيام تويل أهمية أقل إىل عنارص أخرى.

القسم 3
العنارص التأسيسية 

القسم 4
العنارص االسرتاتيجية

القسم 5
العنارص التشغيلية
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تعد العنارص التأسيسية األساس املالئم للتخطيط الفعال 
ولتنفيذ نظام وطني لرصد الغابات كمسعى طويل األجل. 

ومن املمكن جمع هذه العنارص ضمن أربع فئات هي: 1( 
املأسسة و2( تنمية القدرات الوطنية و3( عقد الرشاكات 

وعالقات التعاون و4( تعزيز البحوث واملؤسسات البحثية. 
ترتابط هذه املواضيع فيام بينها وميكن السعي إىل تنفيذ 

بعض منها بالتزامن.

إن إعداد العنارص التأسيسية عملية قد تستغرق 
الكثري من الوقت. بيد أن هذا ال يعني وجوب تأجيل 

أنشطة التخطيط التقني وتنفيذ جمع البيانات للتقييم 
الوطني الحرجي األول، حتى تتوفر كافة العنارص 

التأسيسية. فحيثام أمكن عىل العمل أن يبدأ فوراً فيام 
يجري إعداد العنارص التأسيسية بالتوازي - وباالشرتاك 

الوثيق - بواسطة نهج تدريجي يهدف إىل تأسيس نظام 
مستدام ودائم.

3-1 املأسسة 
تعني املأسســة أن النظام الوطني لرصد الغابات 

يندرج رســمياً وبشكل راسخ ودائم ضمن إدارة معينة 
- تكــون عــادة إدارة الغابات - يف البلد. ومبا أن النظم 
الوطنية لرصد الغابات هي مســاع طويلة األجل، فإن 

القاعدة القانونية وااللتزام املايل واإلطار املؤســيس 
الدائــم تعّد عنارص حيوية لضامن تنفيذ هذه النظم 

وتشغيلها بكفاءة.

فوحده النظام ذو الطابع املؤسيس الدائم قادر عىل 
ضامن: 1( أن يكون الرصد الوطني للغابات مبثابة 

مسؤولية حكومية هامة؛ 2( أن يجري جمع البيانات 
وإدارتها باستمرار، وأن تتاح بصورة دامئة وأن تحلل عىل 

مر الوقت )تقييم التغيريات(؛ 3( أن ترتاكم الخربات 
الوطنية وأن يجري تطويرها بشكل أكرب، األمر الذي يشكل 

رشطاً مسبقاً ملزيد من تطوير النظام وتحسينه؛ 4( أن 
تكون للحكومة جهة اتصال واضحة حني تدعو الحاجة 

إىل تحاليل ومعلومات محددة عن الغابات؛ و5( أن يتم 
االحتفاظ بالخربات والتجارب املستفادة من أجل تكوين 

»ذاكرة مؤسسية« مطلوبة. كل تلك األمور تساهم يف 
تعزيز مصداقية اإلبالغ املتعلق بالغابات عىل املستوى 

الوطني. 

عىل مأسسة نظام وطني لرصد الغابات يف البلد املعني أن 
تتناول أساساً الجوانب التالية:

اإلدراج الفعال للنظام الوطني لرصد الغابات أ. 
وأنشطته )أي ما الذي سينفذ وينتج ومن قبل 

أية جهات ومتى وبواسطة أي موارد وغري 
ذلك( ضمن األطر الوطنية القامئة فيام خص 

السياسات والترشيعات وضمن الهياكل الحكومية 
)املنظامت( ونظم التمويل )مثل امليزانية 

الوطنية(. من شأن هذا اإلدراج أن يوجد املربر 
القانوين واألسايس الرسمي لعمل النظام عىل 

املدى البعيد. كام أنه تعبري واضح عن املسؤولية 
الوطنية التامة عن العملية.

ضامن توفري األموال من خالل آليات متويل ب. 
مستدامة/مناسبة ألجل تنفيذ النظام واستمراره، 

بهدف ضامن املعلومات املحدثة عىل فرتات 
زمنية منتظمة.

اإلسناد الرسمي، من خالل الصكوك القانونية، ج. 
لواليات واضحة بشأن جمع البيانات وإدارتها 
وتحليلها ولتقديم منتجات وخدمات محددة 
إىل منظمة معينة أو شبكة من املنظامت من 
قبيل الوكاالت الحكومية أو منظامت البحوث 

أو املؤسسات األكادميية. وينبغي للوالية املسندة 
إىل تلك املنظامت أن تتضمن غاية واضحة فضالً 

عن أهداف للنظام عىل املدى القصري والبعيد. 
وقد يكون من الرضوري واملعقول تأسيس وحدة 
تنظيمية جديدة أو استحداث قسم جديد ضمن 

وحدة تنظيمية قامئة، من أجل توفري البنية 
التحتية والوسائل املناسبة.

اإلشارة )ويف الحالة املثالية التأييد الرسمي( آلليات د. 
تنسيق مناسبة تتم من خاللها اإلدارة الشاملة وجمع 

البيانات وإدارتها وتقاسمها ما بني الوحدات، ورمبا 

القسم 3

العنارص التأسيسية
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مع عامة الجمهور والوزارات واملنظامت األخرى 
)الخاصة والعامة(.

مراعاة الدروس املستفادة من التجارب السابقة/	. 
الحالية لعمليات املأسسة الوطنية ورمبا حاالت ذات 

صلة من خارج البلد.

تتعلق أنشطة املأسسة تلك بـ: املبدأ 1 ملكية الدولة 
واملسؤولية عىل الصعيد القطري. واملبدأ 2: األساس 

القانوين والسياسايت، واملبدأ 4: وجوب مأسسة النظام 
الوطني لرصد الغابات واملبدأ 11: قابلية التطبيق مبا 

يشمل كفاءة التكاليف. 

3-2 تنمية القدرات الوطنية
إن املسؤولية الوطنية عن النظام واستدامته رهن 

قدرة املؤسسات عىل تلبية احتياجات املستخدمني من 
املعلومات الحرجية. يدعو ذلك إىل التعزيز املتواصل 
للقدرات البرشية يف املجاالت التقنية لرصد الغابات، 

وإدارة الربامج واإلدارة والتشغيل.

وينبغي للنظام أن يضمن بأن الشخص أو األشخاص 
املسؤولني عن التنفيذ يتمتعون باملستوى التعليمي 
املناسب واملعارف والخربات الالزمة. من أجل تنمية 

القدرات الوطنية عىل تويل النظام وضامن استدامته، 
ال سيام القدرة التقنية يف مجال االستشعار عن بعد 

والقياسات امليدانية ومعالجة البيانات وإدارة املعلومات 
وتقنيات االتصال، ينبغي للنظام أن يقوم مبا ييل:

تحديد القدرات واملزايا الحالية للموظفني الذين أ. 
يؤدون هذه املهام وتحديد الثغرات واالحتياجات 

من التدريب بناء عىل والية املؤسسة. ينبغي لذلك 
أن يتضمن قدرات علمية وتقنية من جهة وقدرات 

اجتامعية -اقتصادية من جهة أخرى.
إعداد اسرتاتيجية لتنمية القدرات بناء عىل ب. 

االحتياجات والثغرات التي جرى تحديدها عىل 
مستوى تنمية القدرات. وينبغي لالسرتاتيجية أن 

تعتمد نهج تعلم تدريجياً ومتواصالً، كام عليها أن 
ترشك املؤسسات األكادميية، بحسب مقتىض الحال.

التعاون مع املؤسسات األكادميية من خالل دعم النهج ج. 
الدراسية أو تعديلها فيام يخص النظام الوطني لرصد 

الغابات.
التشجيع عىل إدراج برامج تبادل الطالب ومختربات د. 

الطالب يف العمل امليداين لرصد الغابات، أو العمل 
املخربي حول االستشعار عن بعد من بني مهام أخرى، 

وتشجيع الوظائف قصرية املدة للمهنيني الشباب من 
خالل برامج التدريب الداخيل وشغل مناصب يف مطلع 

سنوات املسرية املهنية )أنظر أيضاً القسم 5-4(.
التشجيع عىل استخدام مجموعات البيانات املنبثقة 	. 

عن النظام الوطني لرصد الغابات من أجل البحوث 
واالبتكار يف كافة املجاالت املتصلة بالغابات.

تعزيز الروابط مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية و. 
والعاملية األخرى عرب تقاسم الدروس املستفادة من 
خالل اآلليات املختلفة، عىل غرار التعاون يف ما بني 

بلدان الجنوب )أنظر القسم 3-3(.

تتصل هذه األنشطة باملبدأ 5: البنية التحتية للبحوث 
وبناء القدرات.

3-3 تنمية الرشاكات والتعاون
بوسع كافة املناطق التي تتضمن غابات أن تقدم أمثلة ناجحة 

عن تقييامت للغابات نفذت عىل املستوى الوطني أو دون 
الوطني. والحقيقة أن عدداً متزايداً من البلدان ينفذ نظامً 
وطنية كاملة لرصد الغابات، األمر الذي يتيح فرصاً ممتازة 

للتعاون الدويل واإلقليمي ولتقاسم الخربات فيام يخص 
التخطيط والتنفيذ والتحليل وتنمية القدرات والخربة التقنية 

والدروس املستفادة - سواء أكانت قصص نجاح أم فشل. 

وبالوسع العمل عىل تطوير شبكات تواصل يف كافة 
املجاالت املتصلة برصد الغابات.

واستناداً إىل االعتبارات سالفة الذكر، يقوم النظام الوطني 
لرصد الغابات مبا ييل:

التشجيع عىل الرشاكات وعقدها يف املجاالت املتصلة أ. 
بالنظام الوطني لرصد الغابات. قد تتسع هذه 

الرشاكات لتشمل مؤسسات وطنية ودولية متخصصة، 
وشبكات اتصال وبرامج دولية. وينبغي أن تصمم 
بطريقة تضمن مسؤوليات واضحة ومتفق عليها 

ومساءلة بني جميع الرشكاء.
التشجيع عىل االتفاقات بني الرشكاء فيام يخص ب. 

امللكية الفكرية حني يجري تناول أنشطة محددة قد 
تنتج عنها مواد خاضعة لحقوق التأليف أو براءات 
االخرتاع أو أي اختصاص قانوين آخر يخص امللكية 

الفكرية واألدبية، من قبيل املطبوعات.
التشــجيع عىل التنسيق ما بني القطاعات ضمن ج. 

البلــد. من األرجح أن تكون القطاعات من قبيل 
الزراعــة والحامية البيئية صون التنوع البيولوجي 

وتنمية الســياحة البيئية وغريها من املجاالت 
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االجتامعيــة مهتمة بنتيجة الرصد الوطني 
للغابــات. يتيح تصميم النظم الوطنية لرصد 

الغابــات يف أحيان كثرية إدراج متغريات إضافية 
أو موارد مســتهدفة. ولعل ذلك ال يؤدي فقط 

إىل قيمة مضافة عىل املســتوى الوطني بل أيضاً 
إىل املزيــد من اإلدراك والقبول )والدعم( لنتائج 

الرصد ولربنامج النظام نفســه. وينبغي لهدف 
اســرتاتيجيات ترسيخ النظام الوطني لرصد الغابات 

عىل املســتوى الوطني أن يتمثل يف العمل نحو 
عالقــة تعاونية مع الوكاالت الوطنية األخرى، بدالً 

مــن أن يكون تنافيس التوجه. 

تتصل تنمية الرشاكات والتعاون باملبدأ 1: ملكية الدولة 
واملسؤولية عىل الصعيد القطري، وباملبدأ 9: النهج املرن، 
وباملبدأ 10: النهج متعدد الغايات؛ وباملبدأ 14: التعاون 

عىل املستوى الدويل.

3-4 تعزيز البحوث واملؤسسات 
البحثية يف مجال رصد الغابات 

يتطلب تخطيط النظم الوطنية لرصد الغابات وتنفيذها 
عىل املدى البعيد بحوثاً مرافقة يف كل الحاالت، ولو 

بدرجات متفاوتة. تشمل األسئلة العامة للبحوث: كيفية 
تحسني عنارص التصميم الفني لجرد الغابات، ووضع 

مناذج خاصة بالسياق املحيل من أجل توقع الكتلة 
الحيوية أو أرصدة الكربون، وتطوير نهج فضىل لتحليل 

االستشعار عن بعد. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن البيانات الناجمة عن النظام 
الوطني لرصد الغابات تقدم فرصاً متعددة للبحوث 

تتخطى مجرد مجال رصد الغابات بحد ذاته. وهناك 
حاجة واضحة إىل بناء القدرات من أجل تحديد أولويات 

البحوث الحرجية باالستناد إىل احتياجات أصحاب املصلحة 
بهدف تعزيز املؤسسات الحالية وإنشاء مؤسسات جديدة 

عند املقتىض. وعىل األنشطة املتصلة بالنظام الوطني 
لرصد الغابات، يف سياق تعزيز البحوث واملؤسسات 

البحثية يف مجال رصد الغابات، أن تقوم مبا ييل:
ضامن أن يكون دفق املعلومات بني النظام الوطني أ. 

لرصد الغابات والباحثني متبادالً: فعىل النظام 
أن يحدد بوضوح أهداف البحوث رشيطة أن 

يكون مرناً كفاية إلدراج نتائج جديدة للبحوث 
وتحسينات للنظام.

تحديد االحتياجات من البحوث العلمية من أجل ب. 
رأب الثغرات الحالية من املعلومات، وتحديد أولويات 
البحوث وتوفري منشآت أساسية معينة لتيسري التقدم، 

ما ميّكن الباحث من االرتقاء بالنظام إىل مجاالت 
جديدة من التنمية.

تعزيز التعاون بني مختلف وحدات البحوث حيثام ج. 
أمكن، بهدف تعزيز التنفيذ وتعزيز استدامة النظام. 
يف هذا السياق، بوسع التعاون البحثي مع الجامعات 

أن يشجع العلامء الشباب عىل االهتامم أكرث برصد 
الغابات أو حتى التحمس له. ولتعزيز البحوث بالتايل 
صالت مبارشة بـ»تنمية القدرات« )أنظر القسم 2-3(.

التشجيع عىل بناء شبكات تواصل والتعاون ما بني د. 
مؤسسات البحوث والجهات الفاعلة عىل املستوى 

الوطني واإلقليمي والدويل من أجل ضامن القنوات 
املناسبة لنرش النتائج.

يرتبط تعزيز البحوث املتصلة برصد الغابات باملبدأ 5: البنية 
التحتية للبحوث وبناء القدرات واملبدأ 9: النهج املرن.
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 ينبغي مراعاة العنارص االسرتاتيجية خالل إعداد برنامج 
وطني لرصد الغابات وتنفيذه. فإن تلك العنارص تحدد 
مسار النظام فضالً عن مسائل محددة تتعلق بـ»كيفية 

التنفيذ« و«هوية املنفذين« ولكن من دون تناول 
الجوانب التقنية- العلمية املفصلة التي سيتم التعامل 

معها يف قسم العنارص التشغيلية )أنظر القسم 5(. 
يغطي هذا القسم مسائل تتعلق بوالية النظام وتقييم 

االحتياجات من املعلومات وتحديد املخرجات املرغوب 
فيها والنهج التشاركية وإدارة املعلومات ونرش النتائج 

والتخطيط لتقييم تأثري النظام.

يف الحالة املثالية يجب مراجعة العنارص االسرتاتيجية 
دورياً لضامن استمرار انطباقها عىل االحتياجات 

الحالية للنظام )ويف املستقبل املتوقع(. ويف حال كان 
من الرضوري القيام بتعديل ما، يعدل النظام بناء عىل 
ذلك. ال يجب النظر إىل النظام عىل أنه نظام ساكن بل 
يجب االعتبار بأنه يواجه مسائل متنامية ويدرج عىل 

الدوام مكونات جديدة وابتكارات تكنولوجية متقدمة 
حيثام كان ذلك معقوالً وقابالً للتطبيق. ولكن، من املهم 
الحفاظ عىل اتساقه عىل مر الوقت والقدرة عىل تقييم 

التغيريات ووضع سلسلة زمنية للمتغريات واملواضيع 
ذات الصلة. 

4-1 الوالية
يستوجب تنفيذ النظام الوطني لرصد الغابات والية 

سياسية واضحة ال ميكن أن تصدر سوى عن جهاز 
حكومي. كام أن الوالية تعني عادة تحديد رؤية وأهداف 

وغايات وموارد متاحة مبا يشمل امليزانية واملوظفني 
والبنية التحتية، من بني أمور أخرى. ويف بعض الحاالت، 

تكون اللوائح القانونية رضورية أيضاً مثالً لتيسري الوصول 
إىل األرايض الخاصة إلجراء جردات ميدانية. 

تتضمن والية النظم الوطنية لرصد الغابات العنارص 
التالية:

نطاق النظام وأهدافه وغاياته، عىل أن تكون كلها أ. 
محددة وقابلة للقياس - وتشمل املدى القريب والبعيد.

تحديد واضح للمسؤوليات وملهام كافة الكيانات ب. 
املعنية من حيث تحقيق أهداف النظام وغاياته، مع 

وجود كيان واحد رئييس مكلف بالتنسيق.
يف حال نفذ النظام بطريقة المركزية، بوسع أحد ج. 

الكيانات الرئيسية أن يضطلع باملواءمة والتنسيق 
والحفاظ عىل التامسك ما بني األجهزة امليدانية.

قطع التزامات رصيحة بعدم التحيز والتحرر من د. 
النفوذ غري الواجب أو تضارب املصالح املحتمل الذي 

قد يؤدي إىل االنحياز يف النتائج أو املساس بها.
تحديد السبل، مبا فيها املوارد )من برشية ومالية 	. 

وبنية تحتية وغريها( لتنفيذ النظام.

وينبغي للوالية أن تربر إنشاء النظام، وهي تتصل باملبدأ 
2: األساس القانوين والسياسايت، واملبدأ 4: مأسسة الرصد 

الوطني للغابات.

4-2 تحديد االحتياجات من 
املعلومات

ينبغي أن يكون النظام الوطني لرصد الغابات مدفوعاً من 
الطلب، وأن تكون له مهمة معلنة بوضوح وذات والية 

رسمية. أما هدفه فيجب أن يكون إنتاج أفضل معلومات 
ممكنة ضمن القيود الراهنة املفروضة عىل املوارد. تشّكل 

عملية تقييم االحتياجات من املعلومات خطوة أساسية 
يف تحديد ماهية املعلومات التي ينبغي للنظام أن ينتجها 

عىل أساس منتظم. 

حاملا تصبح االحتياجات الحالية واملتوقعة من املعلومات 
معروفة، ميكن أن يحدد تصميم النظام )أو أن ينقح( 

من قبل الكيان الحكومي املسؤول، مع إرشاك أصحاب 
املصلحة املعنيني يف كل خطوة رئيسية من العملية. 

وتُستخدم نتائج تقييم االحتياجات من املعلومات ألجل 
تحديد البيانات الواجب جمعها وترتيب أولوياتها.

وفيام أن هذه الخطوة أساسية، يجب التوصل إىل التوازن 
بني نهج فريض بحت مستند إىل االعتبارات التقنية وبني 

نهج تشاريك بالكامل يشمل الرشكاء جميعاً )أولئك الذين 

القسم 4

العنارص االسرتاتيجية
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لديهم مصلحة يف النظام( وأصحاب املصلحة اآلخرين 
)املستخدمني املحتملني للبيانات(، فضالً عن التوازن 

بني املعلومات املطلوبة وبني املوارد/القدرات املتاحة. 
ففي حال قام الخرباء التقنيون بتحديد االحتياجات من 

املعلومات من دون مشاركة أصحاب املصلحة، قد تكون 
نظم الرصد الناتجة عن العملية متينة تقنياً ولكن من 

األرجح أن تفشل يف تلبية احتياجات أصحاب املصلحة. 
وباملقابل، متيل تقييامت االحتياجات من املعلومات ذات 
املشاركة الواسعة واملفتوحة جداً، إىل إنتاج قوائم بيانات 

افرتاضية موسعة وغري محددة يتعذر جمعها.

لذا عىل تقييامت االحتياجات من املعلومات أن تخضع 
إلدارة تضمن توجه نتائجها نحو احتياجات الحكومات 

وأصحاب املصلحة اآلخرين من املعلومات االسرتاتيجية، 
فيام يجري الرتكيز عىل املعلومات األساسية التي بوسع 

نظام الرصد أن يغطيها بشكل معقول. تدل التجربة 
عىل أن أصحاب املصلحة يف العديد من البلدان لديهم 

احتياجات مشابهة من املعلومات األساسية املتعلقة 
بالغابات واألشجار. وبناء عىل ذلك فإن التجارب من 

البلدان املتشابهة ميكن أن توفر مساهامت مفيدة يف 
تقييامت االحتياجات من املعلومات. 

من أجل عملية تقييم االحتياجات من املعلومات، ينبغي 
للنظام القيام مبا ييل:

تجميع وتدارس »مواضيع رئيسية« مستنبطة أ. 
من األهداف االسرتاتيجية والغايات التي حددتها 
السياسات الرئيسية القطرية فيام يخص الغابات 

واملوارد الطبيعية األخرى والبيئة واستخدام األرايض 
والتنمية، ومن االلتزامات الدولية السياساتية ورشوط 
اإلبالغ املتعلقة بالغابات )مثل عمليات اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية التنوع 
البيولوجي وتقييم املوارد الحرجية وأهداف التنمية 

املستدامة واملعايري واملؤرشات(.
وثيقة تبني كيف تم اختيار املواضيع الرئيسية أو رفضها.ب. 
تحديد »املجال املرجعي املستهدف«. ينبغي ج. 

لالحتياجات من املعلومات أن تعني املستوى الوطني 
أو دون الوطني أو املجاالت املرجعية األخرى. قد 

يخطئ أصحاب املصلحة يف التوقع بأن يلبي النظام 
كافة االحتياجات من املعلومات التي يستوجبها 
تخطيط إدارة الغابات للمساحات الصغرية. ولذا 

يشّكل تقييم االحتياجات من املعلومات فرصة جيدة 
لتوضيح الفرص والقيود املتعلقة برصد املساحات 
الصغرية والتحديات الفنية املرتبطة بها )فضالً عن 

مناقشة تقييامت الحوادث النادرة أو املتغريات التي 
ال تقيّم عادة يف النظم الوطنية لرصد الغابات(.

تحديد »األغراض املستهدفة« التي تشري إليها د. 
االحتياجات من املعلومات.

تحديد أسئلة ملموسة تتعلق برصد الغابات لكل من 	. 
املواضيع الرئيسية.

تحديد الشكل املتوقع ونوع املخرجات يف نهاية و. 
التحليل، مثالً عرب صياغة جداول ورسوم بيانية 

والعالقات ما بني املتغريات. وكلام كانت صياغة هذه 
االحتياجات من املعلومات ملموسة، زادت سهولة 
ترجمتها إىل متغريات قابلة للقياس وإىل إجراءات 

لجمع البيانات من قبل مخططي الجرد.
توفري فرصة ألصحاب املصلحة الذين ميثلون ز. 

مستويات وقطاعات مختلفة، مبن فيهم مجموعات 
السكان األصليني/املجتمعات املحلية واملجموعات 
النسائية، من أجل التعبري بحرية عن احتياجاتهم 

من املعلومات وشواغلهم املمكنة بطريقة تشاركية 
مبا يسمح بتقييم األهداف والغايات االسرتاتيجية 

تقييامً واضحاً.
تحديد رشوط الدقة/الصحة )أو التوقعات( بعبارات ح. 

كمية فيام يخص النتائج الرئيسية املتوقعة.
ترتيب أولويات االحتياجات من املعلومات من أجل ط. 

املساعدة عىل التصدي لقيود امليزانية والدقة، خالل 
عملية التنفيذ التقنية.

التمييز بوضوح بني االحتياجات من املعلومات ي. 
»الواجب معرفتها« وبني تلك »املحبذ معرفتها« ال 

سيام حني تكون هذه األخرية ذات أهمية للبحوث، 
أو حني تعالج االحتياجات املتوقعة املقبلة من 
املعلومات. اإلعالن بوضوح عن تربير الخيارات 

املحددة.
توفري مجموعة من االحتياجات من املعلومات ك. 

بطريقة ميكن ترجمتها بسهولة إىل متغريات ميكن من 
ثم مراقبتها بطريقة عملية من خالل مصدر بيانات 

سهل الوصول. يشكل هذا جزءاً من تخطيط التصميم 
التقني للنظام )أنظر القسم 5(.

يحدد تقييم االحتياجات من املعلومات املخرجات 
املرغوب فيها أو »ماذا« يف اسرتاتيجية النظام وهو يتصل 
باملبدأ 3: التعاطي عىل مستوى املناظر الطبيعية، واملبدأ 
6: عملية النقاش التشاريك، واملبدأ 7: تلبية االحتياجات 
من املعلومات عىل املستوى الوطني، واملبدأ 8: التكامل 
مع مصادر املعلومات الحالية واالتساق معها، واملبدأ 9: 

النهج املرن، واملبدأ 10: النهج متعدد الغايات.
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4-3 تحديد أصحاب املصلحة 
واستقطابهم

قد تفوق مشاركة أصحاب املصلحة بأشواط حدود 
التوقعات املعلنة خالل تقييم االحتياجات من املعلومات. 
فبناء عىل اهتامم مجموعات أصحاب املصلحة توقعاتهم 
ميكن دعوة ممثلني عنهم أو إرشاكهم يف عملية التخطيط 

االسرتاتيجي أو التقني للنظام. 

من شأن هذا اإلرشاك أن يشجع عىل قبول النظام ككل، 
وأن يدعم صنع القرارات بشأن املكونات املختلفة 

للنظام، بالتاميش مع االحتياجات املحددة من املعلومات 
وأن يساعد عىل تفادي سوء تفسري تلك االحتياجات 

من املعلومات ويف النهاية خفض نسبة االنتقاد حني ال 
يتم جمع أو إتاحة بيانات كانت قد اعتربت مهمة يف 

البداية. ويف حني أن هذه الحالة األخرية شائعة )إذ أن 
العديد من األفكار الجيدة ال تطرح إال حني تقدم النتائج 
الصادرة عن النظام( من املحبذ خفض هذه الظاهرة إىل 

حدها األدىن.

إن املشاركة القوية ملجموعات أصحاب املصلحة والتزامها 
أساس النجاح الشامل للنظام وهي تساهم مساهمة فعالة 

يف خلق مسؤولية وطنية عن العملية. ولكن يف بعض 
الحاالت، تتمثل العقبة الرئيسية أمام املشاركة الفعلية 

واالستباقية، يف انعدام اإلرادة السياسة لدعم عملية 
النظام.

ومن أجل ضامن املشاركة الفعالة ملختلف أصحاب 
املصلحة، عىل النظام الوطني لرصد الغابات القيام مبا ييل:

تحليــل ملجموعة أصحاب املصلحة من أجل أ. 
تحديــد الرشكاء وغريهم من أصحاب املصلحة 

العازمني عىل املشــاركة يف عملية الرصد الوطني 
للغابات مبا يف ذلك املؤسســات الوطنية املختلفة 

)ال ســيام تلك املعنية بالسياسات املتصلة بالغابات 
وإدارة األرايض( والقطاع الخاص واألوساط 

األكادميية واملجتمع املدين واملجموعات النســائية 
واألقليات )مبا فيها مجموعات الســكان األصليني( 

واملجتمعــات املحلية التي تعتمد عىل الغابات 
من أجل كســب معيشتها. وينبغي لعملية تحديد 

أصحاب املصلحة واســتقطابهم أن تكون شفافة 
وأن توضــح نوايا مجموعات أصحاب املصلحة 

املختلفني العازمني عىل املشــاركة يف الرصد الوطني 
للغابات.

تشجيع أبرز صانعي القرار واملخططني عىل إدراج ب. 
املشاركة يف عملية النظام ضمن خططهم وبرامجهم. 

وباألخص، من اإللزامي إرشاك القطاعات األخرى 
)كالزراعة أو التنمية الحرضية( حني يبنّي تقييم 
االحتياجات من املعلومات رضورة جرد األرايض 

الواقعة خارج والية إدارة الغابة.
حفز مساهمة األوساط األكادميية واملؤسسات البحثية ج. 

العابرة للقطاعات.
تعزيز قدرات أصحاب املصلحة ومعرفتهم مبنافع د. 

النظام واستخداماته واملعلومات الناتجة عنه.
التشجيع عىل إنشاء مجموعة عمل مؤسسية أو لجان 	. 

استشارية تقنية ينبغي للنظام أن يرفع إليها تقارير 
سنوية بشأن أنشطته.

إن تشجيع مشاركة أصحاب املصلحة يشكل استجابة 
للسؤالني »مع من« و«ألجل من« يف اسرتاتيجية النظام 

الوطني لرصد الغابات، وهو يتصل باملبدأ 1: ملكية 
الدولة واملسؤولية عىل الصعيد القطري، واملبدأ 3: 

املشهد العام للمناظر الطبيعية، واملبدأ 6: عملية النقاش 
التشاريك، واملبدأ 7: تلبية االحتياجات من املعلومات 

عىل املستوى الوطني، واملبدأ 9: النهج املرن، واملبدأ 14: 
التعاون الدويل. 

4-4 االتصال ونرش املعلومات 
يشكل االتصال االستباقي ونرش املعلومات عاملني حيويني 

لضامن توعية أصحاب املصلحة، الذين قد يكونون 
مهتمني بوجود هذا النظام واألنشطة املتصلة به، ما يسهل 

بالتايل االطالع عىل املعلومات الناتجة عن النظام وعىل 
املنهجيات املطبقة، عند املقتىض. 

اإلطار 10: تحديد أصحاب املصلحة

تكون املؤسسة التي تقود عملية النظام الوطني لرصد الغابات 
هي املسؤولة عن تحديد أصحاب املصلحة. ولكن يجدر التثبت 
من قامئة أصحاب املصلحة خالل مرحلة تقييم االحتياجات من 

املعلومات.

يف هذا السياق يتطلب تحليل أصحاب املصلحة استعراض كافة 
الرشكاء/املنظامت املمكنة يف البلد التي تستخدم املعلومات عن 

الغابات، إما بصورة مبارشة وإما بصورة غري مبارشة.
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مــن أجل ضامن إتصال قوي ونرش املعلومات عىل 
الوجــه املطلوب، ينبغي للنظام الوطني لرصد الغابات 

القيام مبا ييل:

التخطيط لالتصال الداخيل الفعال بني مختلف أ. 
الجهات الفاعلة وعمليات النظام. فهذا مهم من أجل 

حسن سري العملية كام أنه يدعم ضامن الجودة.
ضامن أن يفهم جميع املشاركني يف مختلف جوانب ب. 

النظام ألهمية مساهمتهم فيه.
وضع اسرتاتيجية للرد عىل االستفسارات الصادرة عن ج. 

األطراف الخارجية املهتمة، مبا فيها عامة الجمهور 
واملنظامت غري الحكومية والصحافيني.

التشجيع عىل استخدام وسائل التواصل االجتامعي د. 
وبناء موقع إلكرتوين من أجل نرش الوثائق أو 

املطبوعات أو البيانات واإلبالغ عنها ومشاركتها.
تشجيع شبكات االتصال مع النظم الوطنية األخرى 	. 

لرصد الغابات يف البلدان أو األقاليم املجاورة من أجل 
تقاسم الخربات.

تأمني خدمات موظف مكلف باالتصال من أجل و. 
التعاطي مع تلك االستفسارات بطريقة محرتفة 

وإصدار بيانات معلومات أو نرشات إعالمية.

يعتــرب االتصال ونرش املعلومات رضورياً ألي نظام 
وطنــي لرصــد الغابات مبا أنه يدعم املبدأ 6: عملية 
النقاش التشــاريك واملبدأ 13: املصداقية من خالل 

الشفافية والجودة.

5-4 إرشاك الخرباء الشباب
إن برامج الرصد الوطني للغابات عبارة عن مســاع 
معقــدة متعددة االختصاصات وعابرة لها، يتعاون 

فيهــا العديد من املهنيني من كافة الخلفيات 
األكادمييــة من ذوي املهارات التقنية املختلفة، 

مبشــاركة عدد كبري من املساعدين. 

وبناء عليه، يقدم النظام الوطني لرصد الغابات فرصاً 
ممتازة للتدريب املهني والتعليم إىل الطالب والخرباء 
الشباب يف املراحل األوىل من مسريتهم املهنية، األمر 

الذي ميكنهم من املشاركة يف وظائف مختلفة فيطورون 
معارفهم وخرباتهم ليس فقط يف مجال الرصد الوطني 

للغابات بل أيضاً يف مجال املوارد الحرجية لبالدهم. 

إن إرشاك الخرباء الشباب - من إناث وذكور - يف تخطيط 
النظام وتنظيمه يرتبط ارتباطاً وثيقة بتنمية القدرات 

وإرساء شبكات اتصال. يف هذا الصدد، ينبغي للنظام 
الوطني لرصد الغابات القيام مبا ييل:

تشجيع مشاركة الخرباء الشباب يف النظام حيثام أ. 
أمكن مثالً عرب إرشاك طالب البلد من غري املتخرجني 
واملتخرجني وطالب الدراسات العليا، يف أنشطة جمع 

البيانات وتحليلها؛
التشجيع عىل الخضوع لفرتات تدريب عالية ب. 

الجودة يف إطار السياق التعليمي، وخطط التدريب 
والتوظيف من خالل التعاون مع مجموعات 

البحوث والجامعات؛
الرتويج لوسائل تعليم الخرباء الشباب. ج. 

يساهم عنرص »إرشاك الخرباء الشباب« يف السؤال »من« 
ضمن اسرتاتيجية النظام الوطني لرصد الغابات، وهو 
يتصل باملبدأ 5: البنية التحتية للبحوث وبناء القدرات.

4-6 إدارة البيانات واملحفوظات
تتمثل النتائج املبارشة للنظام الوطني لرصد الغابات 

يف البيانات، سواء أتم جمعها يف امليدان أم تم الحصول 
عليها من مصادر االستشعار عن بعد عىل فرتات زمنية 
فاصلة محددة. وتلك البيانات تستقى منها املعلومات 
الهادفة فيام يخص الوضع الراهن والتغيريات، لغايات 

صنع القرارات. يجب اتخاذ تدابري من أجل إدارة البيانات 
عىل املدى البعيد للسامح بتكرار التحاليل، كام يجب بناء 

سلسلة زمنية استناداً إىل جرد من فرتات زمنية سابقة.

بالتايل، يوىص بإدراج اإلدارة الشاملة للبيانات يف 
تصميم النظام الوطني لرصد الغابات منذ البداية. 

ويف الحالة املثالية يكون هذا النظام إلدارة البيانات 
موجوداً ضمن املؤسسة الدامئة املسؤولة عن النظام 

الوطني لرصد الغابات من أجل ضامن حفظ البيانات 
وإتاحتها عىل املدى البعيد للرد عىل أسئلة التحليل 

القياسية والبحوث املستقبلية. 

كام يجب صياغة سياسة بشأن تقاسم البيانات. 
ويتوجب إيالء االعتبار الالزم إىل البيانات الحساسة، مثل 

املعلومات التي تحدد هوية األشخاص وقطع األرض 
التي قد توجد ضمن ملكيات خاصة. ففي حال عرفت 

اإلحداثيات املحددة، قد يتمكن مستخدمو البيانات من 
تقصيها لتحديد مواقع األشجار القيمة أو األنواع الغازية 

فيقصدون قطعة األرض لغاية قطع األشجار أو األنواع 
الغازية. بالتايل، يجب التنبه إىل عرض مواقع تقريبية فقط 
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وحرص نرش اإلحداثيات عىل أوساط املحللني املعنيني دون 
سواهم، أو إتاحة البيانات اإلجاملية فقط عىل العموم.

بناء عليه، ينبغي للنظام الجيد إلدارة البيانات أن يراعي 
النقاط التالية املشرتكة بني مختلف نظم إدارة البيانات:

أن يضم مجموعة بيانات موثقة جيداً مع ميتاداتا أ. 
مرتبطة بها وبروتوكول كامل ومحدد لتصنيف 
البيانات وحفظها مبا يف ذلك التخزين والنسخ 

االحتياطي، ورؤية بعيدة األجل لضامن مواكبة 
تكنولوجيات تخزين البيانات للعرص وأن تبقى 

البيانات قابلة لالطالع عليها يف حال تغريت نظم 
التشغيل ونظم حفظ البيانات.

إدراج بروتوكــول أمني مع وصف للطرق التقنية ب. 
واإلجرائيــة لحامية املعلومات مبا يف ذلك املعلومات 

الرسيــة وتفاصيل عن كيفية تنفيذ التصاريح 
والقيود والحظر.

تحديد سياسة للبيانات توضح البيانات التي ميكن ج. 
تبادلها وكيف )مجانية ومتاحة، متاحة عىل الطلب، 
ممنوع الكشف عنها( مبا يف ذلك إجراءات االطالع 

عىل البيانات وفرتات الحظر )يف حال وجدت( 
واآلليات التقنية لنرش البيانات وأشكال التبادل. يف 
الحاالت التي توجد فيها أجزاء من البيانات التي ال 
ميكن تبادلها، يجب تحديد مسببات ذلك )أخالقية، 

قواعد للبيانات الشخصية، امللكية الشخصية، الشؤون 
املتصلة بالتجارة والرسية واألمن(. أما القرار بشأن 
أية من مجموعات البيانات ميكن إتاحتها للعموم 

وأية منها محظورة، فرهن الترشيعات واالسرتاتيجيات 
والسياسات الوطنية. 

د- تحديد كيفية تخزين البيانات ومكان تخزينها مع 
اإلشارة بصورة خاصة إىل نوع املستودع )مؤسيس، مخزن 
قيايس للمجال املعني وغري ذلك( واملؤسسة أو املؤسسات 

املسؤولة عن تخزين البيانات وتصنيفها. بناء عىل 
االسرتاتيجية الوطنية العامة لتخزين اإلحصاءات الوطنية، 

قد تكون هناك مؤسسات مستعدة إلدماج مجموعات 
بيانات النظام الوطني لرصد الغابات كمجموعات بيانات 

وطنية يجري إنتاجها عىل فرتات زمنية منتظمة. وهذا 
كفيل بتسليط الضوء عىل كون البيانات الناتجة عن النظام 

معلومات عامة.

إن نظام إدارة البيانات عنرص مهم من النظم الوطنية 
لرصد الغابات ويرتبط مببادئ عدة تعرضها هذه 

الخطوط التوجيهية بالتفصيل. وإذ سمح هذا النظام 

باالطالع عىل البيانات وضمن النتائج فهو يتصل 
باملبدأ 12: السياسة الواضحة بشأن اقتسام البيانات 

واملعلومات ويف حال تم دمجه باملعلومات املتاحة أصالً 
فيتصل باملبدأ 8: التكامل مع مصادر املعلومات الحالية 

واالتساق معها.

4-7 تقييم التأثري 
تعّد النظم الوطنية لرصد الغابات نظامً ديناميكية 

يجب تنميتها باستمرار بالتاميش مع االكتشافات 
العلمية الجديدة املتعلقة باسرتاتيجيات جمع البيانات 

واالحتياجات املتنامية من املعلومات والسياسات الجديدة 
املتصلة بالغابات. وأحد املكونات املهمة لهذا التطوير، 
القدرة عىل استفادة الدروس من النظام خالل عملية 

التنفيذ وبعد انتهائها. 

ومع أن األمر ليس مكوناً أساسياً من النظام حتى 
اللحظة، من املحبذ التخطيط لتقييم منهجي لتأثري 

العملية نفسها إذ يساعد ذلك عىل تعميم تحسني النظام 
وتحليل فائدته الشاملة.

فيام خص وضع اسرتاتيجيات لتقييم التأثري، ينبغي للنظام 
الوطني لرصد الغابات القيام مبا ييل:

تحليل من هي الجهات التي تستخدم نتائج النظام أ. 
وألي أهداف. يقيض أحد التوقعات املنطقية بأن 

يتمكن أصحاب املصلحة، الذين أعربوا عن احتياجات 
معينة من املعلومات خالل عملية التخطيط، من أن 

يربهنوا عن الغايات التي استخدموا النتائج من أجلها. 
قد يبني التحليل أيضاً ثغرات واحتياجات جديدة من 

املعلومات ميكن وضعها يف الحسبان خالل املرحلة 
التالية من جمع البيانات.

التحقق من رضا أصحاب املصلحة عن البيانات ب. 
املولّدة من حيث تلبية احتياجاتهم من املعلومات، 
وباالشرتاك معهم، تحليل إدراج متغريات جديدة أو 

حذف متغريات أخرى ال نفع منها.

يتصل تقييم التأثري باملبدأ 7: تلبية االحتياجات من 
املعلومات عىل املستوى الوطني، واملبدأ 9: النهج املرن، 

واملبدأ 10: النهج متعدد الغايات واملبدأ 11: قابلية 
التطبيق مبا يشمل كفاءة التكاليف
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من أجل تلبية األهداف التقنية للنظام الوطني لرصد 
الغابات، من الرضوري تحديد اسرتاتيجيات معقدة 

الكتساب البيانات وتحليلها ميكنها أن تؤدي يف نهاية 
املطاف إىل املخرجات املنشودة. وتتألف هذه العنارص 

التشغيلية بشكل رئييس من تصميم القياسات واملراقبات 
واإلدراج الكفؤ ملصادر البيانات املختلفة والتحاليل 

املنهجية املحدثة. 

وكام يف معظم املشــاريع املعقدة، يجب مراعاة 
معيارين اثنني رئيســيني لدى تخطيط هذه العنارص 

التشغيلية، وهام:

صالحية النهج من الناحية املنهجية وقدرته عىل توليد   .1
مخرجات ميكن تربيرها علمياً مع مستوى مقبول من 

الدقة - فتكون ذات مصداقية إجامالً بالتاميش مع 
األهداف املحددة. ويوافق هذا العنرص بشكل رئييس 

املبدأ 13: املصداقية من خالل الشفافية والجودة

قابلية النهج للتطبيق عىل املستوى التشغييل من   .2
حيث املوارد املتاحة. ذلك يخص اإلطار الزمني 
واملوارد املالية واملتاحة والخربة/املوارد البرشية 

والنواتج/النتائج املتوقعة من النظام. ويتصل هذا 
العنرص بشكل رئييس باملبدأ 11: قابلية التطبيق مبا 

يشمل كفاءة التكاليف

هناك طبعاً مثة مقايضة بني هذين املعيارين ويجب 
التوصل إىل مساومة فعالة يف كل نظام من النظم الوطنية 

لرصد الغابات.

يجري السعي إىل أفضل تصميم ممكن الكتساب 
البيانات لكل من األهداف الفردية املحددة )مثالً إيجاد 

حجم العينة األمثل من أجل ضامن مستوى الدقة 
املطلوب للتقييم.( ولكن أعامل الجرد الفعلية للغابات 

هي يف الكثري من األحيان رهن املوارد املتاحة، التي 
تكون عادة محدودة. وبالتايل يستوجب األمر تحديد 

مقايضة فعالة بني هذين املعيارين من أجل تخصيص 
املوارد ملختلف املكونات املنهجية بأفضل طريقة ممكنة، 

من أجل ضامن تلبية مجموعة األهداف املحددة إىل 
أقىص حد ممكن )اإلطار 11(. 

يف هذا السياق، يتمثل الهدف يف إنتاج بيانات ومعلومات 
بأعىل جودة، ما يعني تقليل األخطاء وآثارها أي كان 

نوعها. وكام يف أية دراسة تجريبية، ال ميكن تفادي 
األخطاء بالكامل. إال أن كل خطوة من التخطيط يجب 

أن تسعى إىل خفض هامش األخطاء إىل أقىص حدود 
املمكن. وهذه ليست فقط مسألة تصميم إحصايئ )مثالً 
اعتبارات حجم العينات( بل أيضاً مسألة تدريب )إبقاء 

أخطاء القياسات متدنية وضامن اتباع الربوتوكول الخاص 
بالجرد(، وجوالت الرقابة املنتظمة واملركزة والبحوث 

املصاحبة التي تنتج مثالً مناذج محددة للكتلة الحيوية، 
تتالءم وظروف البلد.

تعني العنارص التشغيلية للنظام الوطني لرصد الغابات 
أن كافة التفاصيل املنهجية التي تخص اكتساب البيانات 

وتحليلها واإلبالغ عنها، تتضمن أيضاً جوانب مؤسسية 
وتنظيمية ولوجستية.

مــن أجل تفادي االلتباس والتعديالت املتكررة للنهج، 
ينبغــي لكافة التفاصيل واإلجراءات املنهجية أن تحدد 

بشــكل ال لبس فيه وأن توثق، قبل أن تبدأ حمالت 
جمع البيانات.

لدى تخطيط العنارص التنظيمية من املهم أيضاً، حني 
يكون ذلك ممكناً، مراعاة التجارب السابقة والبناء عليها.

تقسم معالجة العنارص التشغيلية يف هذه الوثيقة إىل 
أقسام تتناول األنشطة التحضريية والتصميم اإلحصايئ 

ألخذ العينات امليداين وإدراج االستشعار عن بعد 
وتخطيط العمليات، من أجل تنفيذ هذا التصميم وإدارة 

البيانات وتحليلها وتوثيقها واإلبالغ عنها.

القسم 5

العنارص التشغيلية

اإلطار 11: حل أمثل؟

ال يوجد حل واحد أمثل للنظم الوطنية لرصد الغابات بل 
باألحرى هناك عدة حلول جيدة. وكثرياً ما يستند قرار اختيار 

نهج معني دون سواه تجارب ناجحة وعىل التنفيذ الجيد يف 
حاالت أخرى.
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5-1 التحضري
تركز الخطوات التحضريية لتصميم النظام الوطني لرصد 

البيانات عىل التعريف العميل والهادف للمصطلحات، 
وتعيني املتغريات الواجب مراقبتها لتلبية االحتياجات 

من املعلومات وترتيب أولويتها الحقاً، وتحديد مصادر 
البيانات الواجب االطالع عليها ملراقبة هذه املتغريات مبا 

يف ذلك املعلومات املتاحة، وتقدير الخربة املتاحة وغري 
ذلك من املوارد املتاحة عىل مستوى البلد. 

بوسع هذه العملية أن تحدد أيضاً مواطن شك محتملة 
ومشاكل تواجه التنفيذ فضالً عن حلول ممكنة. يتمثل 
أحد العنارص الرئيسية خالل مرحلة التحضري يف وضع 

خطة واقعية للتصميم التقني، من شأنها إتاحة التنفيذ 
التقني واللوجستي لحملة جمع البيانات بهدف تلبية 

كافة االحتياجات من املعلومات )أو عىل األقل االحتياجات 
ذات األولوية( ضمن امليزانية املخصصة.

يتصل هذا العنرص باملبدأ 3: التعاطي عىل مستوى 
املناظر الطبيعية، واملبدأ 6: عملية النقاش التشاريك، 

واملبدأ 8: التكامل مع مصادر املعلومات الحالية واالتساق 
معها، واملبدأ 12: سياسة واضحة بشأن اقتسام البيانات 

واملعلومات.

5-1-1 املجموعات الشجرية املعنية وإطار 
أخذ العينات 

ال يتصل تحديد املجموعات الشجرية املعنية فقط بجملة 
التعاريف املتنوعة واملختلفة لعبارة »الغابة« وإمنا يرتبط 

كذلك مبسائل مثل: هل يتوجب إدراج االستخدامات 
األخرى لألرايض بشكل رصيح )مثالً يضم تقييم املوارد 
الشجرية الكاملة للبلد األشجار الواقعة خارج الغابات( 
وهل يجب النظر يف كافة أنواع الغابات وامللكيات، وما 

إذا كانت التغيريات عىل مستوى استخدام األرايض ورصد 
استخدام األرايض بعد تحويلها، يجب أن ترصد أم ال. 

يف هذا الصدد، ينبغي للنظام الوطني لرصد الغابات القيام 
مبا ييل:

أن يحدد بوضوح املجموعات الشجرية املعنية - أ. 
وحيثام أمكن - توفري خرائط تبني املساحات دون 

الوطنية التي شملها الرصد وتلك التي استثناها. 
وسوف تكون تلك املجموعات موضوع رصد الغابات 

والنتائج املتأتية عنه.
أن يضمن تالؤم تعريف عبارة »املجموعات ب. 

الشجرية« مع االحتياجات من املعلومات التي جرى 

تحديدها. وقد يشمل ذلك اعتبارات الحد األدىن 
من األشجار أو حجم الغابة الواجب مسحه. عىل 

سبيل املثال يف املسوحات الحرجية، ال يكون ممكناً 
أو رضورياً بالعادة تسجيل قطر كل شجرة فردية 

وطولها. ولكن من املهم جداً اعتامد حد معني تقاس 
األشجار وتسجل مبوجبه يف حال تخطته. وبحسب 
الغابات الواجب مسحها، قد يتغري هذا الحد من 

طبقة إىل أخرى. فعىل سبيل املثال ميكن أن يعتمد 
حد متدن يف الغابات املفتوحة الشبيهة بالسفناء التي 
تتسم بأشجار وأجامت أصغر حجامً، فيام يُعتمد حٌد 

مرتفع للغابات االستوائية املطرية املغلقة. ولدى تعيني 
تلك الحدود من املهم أيضاً مراعاة التأثريات املحتملة 

عىل تقديرات القياسات والتغيريات التي تخص 
األشجار والغابات عىل حد سواء.

أن يحاول ضامن قابلية الوصول إىل معظم ج. 
املجموعات الشجرية من أجل قياسها عىل األرض، 

وذلك لخفض احتامل عدم االستجابة ألدىن حد 
ممكن. بعبارة أخرى، يجب أن يسعى إىل ضامن 

اقرتاب إطار العينات قدر اإلمكان من املجموعات 
الشجرية موضوع الرصد.

أن يبنّي رصاحًة املناطق التي يتعذر فيها الحصول عىل د. 
البيانات عىل األرض، أي حني يكون إطار أخذ العينات 

أصغر من املجموعات الشجرية موضوع الرصد. 
تخص هذه العقبة عادة املراقبات امليدانية حيث قد 

تكون مشاكل الوصول كفيلة بعرقلة العملية ككل، 
مثالً للدواعي األمنية، فيام أن االستشعار عن بعد 
ميكنه يف أحيان كثرية أن يغطي كافة أرايض البلد. 

5-1-2 تحديد املتغريات الواجب تسجيلها 
وتعيني خصائصها 

ينتج تقييم االحتياجات من املعلومات قامئة تراتبية 
بالرشوط الخاصة بالبيانات التي يود أصحاب املصلحة 

الرئيسيون الحصول عليها. وعادة ما تنطوي هذه القامئة 
عىل متغريات قابلة للمراقبة أو للتقدير )مثالً مساحة 

الغابة أو نوع األشجار(، فضالً عن الخصائص التي 
ينبغي تفصيلها إىل متغريات أو مؤرشات قابلة للقياس. 

فعىل سبيل املثال، حني ترد بيانات متعلقة بخصائص 
مثل »التنوع البيولوجي للغابة« أو »بنية الغابة« أو 
»استدامة استخدام الغابة« يف عداد منتجات النظام 

الوطني لرصد الغابات، ينبغي وضع تعاريف واضحة 
فضالً عن منوذج قائم عىل املؤرشات من أجل إتاحة 

تسجيل املتغريات املطلوبة. إن ترجمة االحتياجات من 
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املعلومات إىل مجموعات من املتغريات القابلة للقياس 
تشكل خطوة تحضريية بالغة األهمية قد تستوجب 

التعاون بني أصحاب املصلحة والخرباء الذين عربوا عن 
هذه االحتياجات، من أجل تحديد املؤرشات املناسبة 
التي ميكن إدراجها بسهولة داخل نظام وطني لرصد 

الغابات. أما قابلية تنفيذ هذه العملية فهي أيضاً رهن 
األولويات والتكاليف.

من أجل التمكن من تحديد املتغريات وخصائصها، عىل 
النظام الوطني لرصد الغابات أن يقوم مبا ييل:

ترجمة االحتياجات من املعلومات إىل متغريات قابلة أ. 
للقياس )مبا فيها املتغريات التي ميكن أن تنسب 

إليها فئات أو أصناف مثل أنواع األشجار أو أشكال 
استخدام األرايض(. 

تحديد كافة املتغريات بوضوح ورصاحة بحسب ب. 
موضوعها من جهة وبحسب مراقبتها أو قياسها من 

جهة أخرى. بالنسبة إىل املتغريات املرتية )مثل »طول 
األشجار«( ينبغي تحديد جهاز أو أجهزة القياس 

املستخدمة كذلك. ويف حال كان املتغري إسمياً )مثالً 
متغري »نوع الغابة«( فينبغي ذكر كافة األسامء 

املمكنة )مبا يف ذلك »االسم«: مجهول(، ويف حال كان 
املتغري عبارة عن فئة )مثل متغري »حيوية األشجار«( 

فيجب تعريف كل الفئات بشكل ال لبس فيه.
توثيق كل العنارص التي جرى تحديدها واستخدامها ج. 

الحقاً كأساس لصياغة دليل ميداين شامل.
بالنسبة إىل بعض املتغريات املستهدفة التي ال ميكن د. 

قياسها أو مراقبتها مبارشة، يجب إدراج متغريات 
مثل حجم خشب الجذع أو الكتلة الحيوية من 

األشجار أو الكربون. ولهذه املتغريات يجب تحديد 
نهج وسيطة، ويتم ذلك عادة بواسطة النامذج. سيتم 
تناول موضوع النامذج اإلحصائية مبزيد من التفاصيل 

يف القسم 2-5.
تحديد مصادر البيانات الواجب استخدامها، بناء عىل 	. 

املتغريات الواجب تسجيلها، حيث املصادر الرئيسية 
عادة هي املراقبات امليدانية القامئة عىل العينات 
واالستشعار عن بعد. ولكن، بحسب االحتياجات 

من املعلومات من املمكن إجراء مقابالت مع ماليك 
الغابات أو مستخدميها أو الشعبة املعنية بالغابة أو 

الوزارات، والتخطيط لها.
االنسجام مع املعايري الوطنية والدولية من أجل تعزيز و. 

قابلية املقارنة.
استخدام وسائل متسقة عىل مر الوقت من أجل ز. 

التمكن من تقدير التغيري. أما تغيري التعاريف فيام 

يخص العمليات املتكررة لجمع البيانات فيمكن أن 
يتم فقط ألسباب وجيهة جداً وبدون املساس بقابلية 
مقارنة الوسائل أو إمكانية التقدير املوثوق للتغيريات 

يف املتغريات املستهدفة ذات األولوية. إذاً من أجل 
تفادي التغيريات، يجب االعتناء باستكامل التعاريف 

عىل أتم وجه.

5-1-3 استعراض البيانات واملعلومات الراهنة

كام هي الحال يف تخطيط أي مرشوع معقد، يجب 
مراعاة املعلومات الراهنة املتاحة طاملا أن مصدرها موثق 

بشفافية وميتثل ملعايري الجودة املتوقعة. 

تعني عبارة »املعلومات الراهنة« هنا كل أنواع املعلومات 
املفيدة أو املطلوبة لرصد الغابات وهي قد تتضمن 

مصادر معلومات فنية )مثل بيانات جرد الغابات ونتائجه 
عىل الصعد الوطنية أو دون الوطنية أو املحلية؛ النامذج 

الراهنة لتوقع متغريات غري قابلة للقياس مثل الحجم 
والكتلة الحيوية والكربون؛ الخرائط الطوبوغرافية 

واملواضيعية؛ بيانات االستشعار عن بعد وغري ذلك(. كام 
أن املعلومات عن البنية التحتية للطرقات ذات صلة أيضاً 
ال سيام فيام خص القدرة عىل الوصول يف املواسم املعينة.

إال أن عبارة »املعلومات الراهنة« تشري أيضاً إىل توفر 
املعلومات بشأن جهات االتصال يف مكاتب املقاطعات 

أو يف املكاتب املحلية املعنية بالغابات الذين قد يكونون 
قادرين عىل توفري معلومات عن مخاطر الوصول يف 
مناطق معينة وكذلك تيسري تخطيط العمل امليداين. 
باإلضافة إىل ذلك قد تكون يف حوزة أولئك األشخاص 
معلومات عن مساعدين محليني ممكنني يف املناطق 

املختلفة ملساحة الجرد وموظفي الجرد الذين اضطلعوا 
مبهام مختلفة يف دراسات جرد سابقة.

وطبعاً، ال تكون املعلومات الراهنة مفيدة إال إذا كانت 
محدثة وقابلة للتحقق من جودتها.

لدى تجميع املعلومات الراهنة لدعم النظام الوطني لرصد 
الغابات، ينبغي النظر يف النقاط التالية:

تحديد االحتياجات من املعلومات التي أعرب عنها أ. 
مع االستعانة باملعلومات الراهنة؛

مراعاة املصادر الوطنية والدولية التي قد تؤمن بعض ب. 
املعلومات الراهنة مبا فيها الخرائط وأعامل الجرد 

املحلية للغابات؛
تحديد الثغرات عىل مستوى املعلومات وتحديد ج. 

أولوياتها، من قبيل املتغريات الناقصة أو غري املكتملة 
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أو املتقادمة أو غري الدقيقة، وتقييم ما إذا كان من 
املجدي أم ال جمع بيانات إضافية لسد تلك الثغرات؛

تقديم معلومات مفيدة من أجل تخطيط عملية د. 
جمع البيانات بشكل أفضل )مثالً، مواسم املطر 

والوصول إىل األرايض والنزاعات االجتامعية واألنشطة 
املتضاربة، واملسارات الواجب تخطيطها وغري ذلك(.

5-1-4 مستويات انعدام اليقني للمنتجات 
املتوقعة

من النتائج األخرى لتقييم االحتياجات من املعلومات، هي 
إمكانية التحديد األفضل ملستوى دقة التقييامت املرغوب 

فيه بناء عىل النتائج القامئة عىل العينات أو صحة 
التصنيفات القامئة عىل االستشعار عن بعد. من املهم 

وضع هذه التوقعات يف الحسبان مبا أنها تؤثر يف تصميم 
أعامل الجرد امليدانية القامئة عىل العينات مثالً )حجم 

العينة وتصميم القطعة( أو تحاليل االستشعار عن بعد 
)التصنيف وتقييم الدقة(.

ولكن يف أحيان كثرية من الصعب جداً تحديد مستويات 
»مناسبة« أو »مقبولة« أو »عملية« لدقة التقديرات 

القامئة عىل العينات، ومستويات الدقة ملنتجات التصنيف 
الناجمة عن االستشعار عن بعد. فهذه نتيجة مجموعة 

منوعة من العوامل. فأوال مل تخضع »متطلبات الحد األدىن 
من الدقة« للمقيامت الواجب تحليلها يف جردات الغابات 
عىل املستوى الوطني إىل دراسة علمية، وبالتايل فهي غري 

محددة. ال توجد توصيات عامة ترشح الدقة املطلوبة 
للتقييامت )مثالً التي تتعلق باملساحة الحرجية أو مبخزون 

الكتلة الحيوية أو بكثافة قطع األخشاب غري الرشعي( 
من أجل تلبية احتياجات صانعي القرارات السياساتية أو 

أصحاب املصلحة عىل أفضل وجه. 

يقيض النهج الشائع بالعمل بناء عىل قيم أسية عامة 
من قبيل 5 يف املائة أو 10 يف املائة. فضالً عن ذلك قد 

ال يدرك أصحاب املصلحة مفهوم »الدقة اإلحصائية 

للتقدير« ومعناه املحدد. ولذا يصبح صعباً اإلدالء 
بإفادات مستنرية عن متطلبات الدقة. يف هذا السياق، 
غالباً ما يحدد املستوى املحبذ لقلة اليقني )اإلطار 12(

املرتبط بالدقة، مسبقاً. 

عادًة ما يصاغ الحد األدىن من رشوط الدقة ملجموعة 
محدودة من املتغريات املستهدفة ذات األولوية وحسب. 
ويجب تحديد هذه املتغريات وتربيرها. وغالباً ما يسرتشد 

تحسني أخذ العينات وتصميم القطع واستخدام بيانات 
االستشعار عن بعد، باعتبارات الدقة فيام يخص متغري 
واحد أو اثنني، مثالً، »املساحة القاعدية« )أو ما يتصل 
بها من متغريات مثل أرصدة الحجم أو مخزون الكتلة 

الحيوية( و»مساحة الغابة«، علامً أن كالهام يرد يف عداد 
املتغريات األساسية لرصد الغابات.

يصف اإلطار 13 العالقة األساسية القامئة بني الدقة 
اإلحصائية وبني حجم العينة يف دراسات رفع العينات، 
مثل قوائم الجرد امليدانية حيث يعترب »حجم العينة« 

بديالً مبارشاً عن »التكلفة«. وهناك بعض الدراسات التي 
تويص بحد أدىن من كثافة أخذ العينات تحقيقاً لغايات 
الدقة )مثالً »عىل عينة املساحة الثابتة أن تغطي ما ال 
يقل عن 5 يف املائة من مساحة الغابة(. إن هذه النهج 

غري محبذة عادة إذ ال توجد عالقة واضحة بني الدقة وبني 
كثافة أخذ العينات لدى استعامل قطع ألخذ العينات 

يف نظم مثل جرد الغابات. بدالً من ذلك، يوىص بالرتكيز 
عىل حجم العينة )مراعاة حجم القطعة(. والحقيقة أن 

أحد أعظم التحديات عىل صعيد الرصد الوطني للغابات 
يكمن يف إفهام غري الخرباء بأن الدقة اإلحصائية العالية 
ميكن أن تتحقق حتى عندما تكون كثافة أخذ العينات 

متدنية. فمثالً حجم عينة n=5000 قد يسمح بتقييامت 
ملساحة الغابة واألرصدة من األشجار الحية عىل املستوى 
الوطني بنسبة ثقة ترتاوح من 1- إىل 1+ يف املائة أو أقل، 
عىل الرغم من أن كثافة أخذ العينات قد ال تتعدى نسبة 

0.001 يف املائة.

اإلطار 12: عدم اليقني

يعترب عدم اليقني مفهوماً هاماً يف الدراسات التجريبية، مبا يف ذلك رصد الغابات.

تقيض املامرسات الجيدة بإرفاق كافة التقييامت بذكر لنسبة الدقة ما مينح القارئ شعوراً مبوثوقية التقييامت، مثالً: »تقدر أرصدة الكربون عن 
كل هكتار بـ150 مليغرام/هكتار مع نسبة ثقة توازي 95 يف املائة تتفاوت بني 5+ و5- يف املائة«.

فمن شأن املستوى »املرتفع« لقلة اليقني أن ميس مبصداقية النتائج املقدمة، فيصبح الهدف بالتايل بلوغ مستويات عالية مبا فيه الكفاية من 
اليقني.

تحدد مستويات الدقة املنشودة عادة بناء عىل املستويات العامة للدقة مثل 5 يف املائة أو 10 يف املائة وهي ترتكز بشكل رئييس عىل التجارب 
والتقاليد.
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وتدل التجربة أيضاً عىل أن قياس عدد محدود من 
األشجار فقط يحسن تحفيز العمل امليداين، األمر الذي 

يساعد أيضاً عىل الحد من احتامل وقوع األخطاء. 

يجب إيالء االهتامم أيضاً ملسألة دقة التقييامت املتعلقة 
بالتغيريات يف بارامرتات الغابة. بصورة إجاملية قد تكون 
تلك التغيريات طفيفة ولكنها قد تكون كبرية بالنسبة إىل 

دقة طريقة التقييم املتعمدة. 

فمثالً، يف حال بلغت زيادة قطر شجرة واحدة عىل فرتة 
خمس سنوات، 20 مليمرتاً، ومل يكن تقييم القطر نفسه 

)مع مراعاة املكان الذي قيست الشجرة فيه، وأي جزء من 
الشجرة وإىل ما هنالك من أمور( دقيقاً كفاية، فإن ذلك قد 

يؤثر يف القيمة النهائية حني يتم اإلبالغ عن درجة الثقة. 

باإلضافة إىل ذلك، يف حني ميكن لكثافة أخذ العينات 
تقديم تقييامت دقيقة الستخدام األرايض يف نقطة زمنية 

محددة، قد ال تكون الكثافة نفسها قادرة عىل تقييم 
التغيري يف استخدام األرايض ضمن املستويات املقبولة، 

وذلك بحسب الحجم وأنواع التغيريات يف استخدام 
األرايض التي تحصل يف بلد معني، وتوزيعها.

لدى تحديد الدقة املتوخاة للتقييامت، ينبغي مراعاة 
النقاط التالية: 

تنطوي الدقة أيضاً عىل مصادر للخطأ تختلف عن أ. 
األخطاء املتصلة بعملية أخذ العينات، ويجب أخذها 

هي أيضاً يف االعتبار.
ينبغي أن يكون النظام الوطني لرصد الغابات عىل ب. 

تطابق بتقييم االحتياجات من املعلومات. 
ينبغي للمتغريات ذات األولوية ومستوى الدقة التي ج. 

تتطلبها أن تحدد بوضوح. 
عىل إعداد النظام الوطني لرصد الغابات أن يدمج د. 

العالقة بني التكاليف والدقة وأن يحرص عىل أن تكون 
مفهومة بوضوح من قبل أصحاب املصلحة املطالبني 

بالدقة وأولئك الذين يصممون الجرد، من أجل تفادي 
التوقعات غري الواقعية.

عىل النظام أن يدرج عنرص »دقة التقييامت« يف 	. 
تدريب املوظفني التقنيني وبناء قدراتهم باعتباره 

موضوعاً رئيسياً، ويف اتصاالته مع أصحاب املصلحة 
واألطراف املهتمة بالنتائج. 

5-1-5 تقييم وتحسني الخربة املتاحة وتنمية 
املوارد البرشية

سوف يتطلب تنفيذ النظام الوطني لرصد الغابات تعيني 
خرباء من مختلف التخصصات والخربات، وخدمات هؤالء، 
مبا يف ذلك - عىل سبيل املثال ال الحرص - مدراء للمشاريع 

وخرباء يف الجرد اإلحصايئ، وواضعي مناذج إحصائية 
وعلامء بالنبات، وعلامء بالتصنيف وعلامء باألشجار وخرباء 

بالبيولوجيا اإلحصائية، وأخصائيني يف االستشعار عن 
بعد وبنظم املعلومات الجغرافية والشؤون االقتصادية-

االجتامعية وإدارة نظم البيانات واملعلومات. ويجب 
توزيع أولئك األخصائيني عىل فرق عمل تتناول بالشكل 

املناسب مهام الرصد املطلوبة. 

قد ال تكون كل الخربات والدراية املطلوبة متاحة فوراً 
ضمن املؤسسات الحكومية. ولذا ميكن الحصول عىل 

الخربة والدعم من خالل التعاون أو طلب التعاون 
الخارجي والرشاكة. كام يشكل تبادل املعارف والتعاون بني 

البلدان وسيلة فعالة لتعزيز قدرات البلدان يف مجاالت 
تقنية محددة. أما اقامة شبكات مع الخرباء التقنيني 

الذين ينقلون معارفهم إىل اآلخرين ويشاركون خرباتهم، 
فيمكن أن تعود بالفائدة عىل رصد التقدم املحرز يف توفري 

القدرات الوطنية واالقليمية.

ولكن، كام سبق وذكرنا آنفاً، ينبغي أن ترافق هذه اإلجراءات 
التدريبية القصرية املدى اسرتاتيجية طويلة املدى لتنمية 

القدرات تستهدف الطالب يف البلد املعني وتساعدهم عىل 
التخصص يف مجاالت ذات صلة برصد الغابات. 

من أجل تقييم الخربات املتاحة يف البلد، ينبغي للنظام 
الوطني لرصد الغابات أن يقوم مبا ييل: 

تحديد الخربات التي يستوجبها النظام الوطني لرصد أ. 
الغابات والخربات املتاحة حالياً. وميكن تحقيق ذلك 

مثالً عرب نرش إعالنات عامة عن وظائف شاغرة يف 
النظام والتشاور مع الخرباء الوطنيني يف رصد الغابات 

من خالل شبكاتهم. 
وضع شبكات للخربات عرب الوكاالت واألوساط ب. 

األكادميية واملنظامت غري الحكومية والقطاعات 
من أجل مشاركة التكنولوجيا واالبتكارات. ينبغي 

للشبكات أن تبنى ضمن البلد ومع بلدان أخرى، مبا 
يف ذلك من خالل التعاون يف ما بني بلدان الجنوب.

اإلطار 13: الدقة

فيام يتعلق بأخذ العينات اإلحصائية، يوجد العامل األويل للدقة 
يف تّنوع املجموعات الشجرية. ومن سبل التعويض عنه زيادة 
حجم العينة. لزيادة الدقة تداعيات عىل املوارد الالزمة. عىل 

سبيل املثال، يف عملية بسيطة ألخذ العينات العشوائية وغريها 
من تصاميم أخذ العينات، فإن تحسيناً بعامل f )مثالً f=2 لخفض 
بنسبة 10 إىل 5 يف املائة( يستوجب-f² مرات حجم عينة )يف هذا 
املثل يبلغ 4 أضعاف( وبالتايل f² مرة تقريباً كمية املوارد املطلوبة. 
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تنفيذ تدابري تدريبية عىل املدى القصري من أجل ج. 
سد الثغرات عىل مستوى القدرات فيام يتم إنشاء 

اسرتاتيجية طويلة األجل كذلك لتنمية القدرات 
الوطنية عرب تقديم الدعم إىل الطالب.

5-2 تصميم اإلحصاءات
ميكن البدء بتخطيط التصميم العلمي وتحديده وتنفيذه 

عند االنتهاء من أعامل التحضري والتقييم )االحتياجات من 
املعلومات املحددة ومجموعة املتغريات الواجب مراقبتها 

واملنبثقة عن املنتجات املتوقعة، واملوارد املتاحة من حيث 
املعلومات السابقة والخربات وامليزانية، التي تحدد اإلطار 
الذي سيتم ضمنه التخطيط املفصل للتصميم اإلحصايئ(. 

يسرتشد تصميم اإلحصاءات بثالثة معايري رئيسية هي: 
1( تحقيق األهداف املتعلقة باملعلومات والدقة؛ 2( عدم 

تخطي املوارد املخصصة/املتاحة؛ 3( االمتثال للصالحية 
املنهجية والعلمية. 

ويشكل املعيار األخري أساساً للمصداقية، ويضمن قابلية 
الدفاع عن النتائج الصادرة عن النظام الوطني لرصد 

الغابات. وهذا الجانب مهم ألن نتائج النظام قد تشكل 
مفاجأة غري متوقعة أو غري مرحب بها بالنسبة إىل العديد 

من املراقبني. أما الصالحية املنهجية والعلمية فتعّد السبيل 
الوحيد للحصول عىل معلومات موضوعية و«تقييامت 

موثوق بها« عن الغابات وللدفاع عن النتائج. بوسع 
العيوب والتفاوتات املنهجية وحتى مجرد غياب الشفافية 

أو عدم االكتامل يف توثيق الطرق املطبقة، أن متس 
مبصداقية النظام. وعليه فإن وضع تصميم إحصايئ صحيح 

لعملية الجرد، يتبع املبادئ العلمية وميتثل للبحوث 
املتقدمة، هو املهمة األكرث أهمية وصعوبة يف التخطيط 

للنظام الوطني لرصد الغابات. 

أما تحديد التصميم اإلحصايئ فعملية صعبة تنطوي عىل 
عنارص مختلفة. ففي جردات الغابات عىل سبيل املثال، 

أهم مصدرين للبيانات هام املراقبات امليدانية القامئة عىل 
عينات، والصور املكتسبة بواسطة االستشعار عن بعد. 

وهناك خيارات عديدة إلدراج تلك البيانات والدمج 
بينها. بيد أنه يف حالة جرد الغابات هناك سلسلة من 

املتغريات التي ال تكون قابلة للمراقبة مبارشة يف امليدان 
أو من خالل استخدام بيانات االستشعار عن بعد عىل حد 
سواء، وسوف تدعو الحاجة إىل مناذج و/أو بيانات ملحقة 

للمساعدة عىل »تحويل« املتغريات التي تجري مراقبتها 
مبارشة إىل متغريات ذات أهمية. 

وهذه النامذج قد تكون متاحة من خالل دراسات مسبقة 
أو يتعني وضعها كجزء من بحوث مصاحبة للنظام الوطني 

لرصد الغابات. 

لدى تخطيط التصميم اإلحصايئ، تنبغي مراعاة املبادئ 
التالية: املبدأ 5: البنية التحتية للبحوث وبناء القدرات، 

واملبدأ 9:النهج املرن، واملبدأ 11: قابلية التنفيذ مبا يف ذلك 
كفاءة التكلفة، واملبدأ 13: املصداقية من خالل الشفافية 

والجودة، واملبدأ 14:التعاون الدويل. 

5-2-1 إدراج البيانات امليدانية وبيانات 
االستشعار عن بعد 

إن املراقبات امليدانية القامئة عىل العينات وبيانات 
االستشعار عن بعد، تشكل عادة أهم مصادر البيانات عىل 
صعيد رصد الغابات. وملصدري البيانات هذين خصائصهام 
املحددة من حيث املتغريات القابلة للمراقبة بشكل مبارش 

و»إتاحتها وسهولة الوصول إليها« وتكلفتها والخربة التي 
تستوجبها، فضالً عن خيارات تحليلها واإلبالغ عنها. 

تحتل املراقبات امليدانية مكانة محورية فيام خص رصد 
الغابات وتُسَجل مجموعات كبرية نسبياً من املتغريات 

خالل التقييامت الوطنية للغابات فتولد نتائج تخص 
الكتلة الحيوية والعنارص املكونة ألنواع النباتات املختلفة 

وتوزيع القطر والتجدد والقطع غري الرشعي لألشجار 
والجوانب االجتامعية واالقتصادية ولو أن النهج القامئة 

عىل االستشعار عن بعد تحرز تقدماً رسيعاً. 

ويعد االستشعار عن بعد مفيداً خالل مرحلة تصميم عملية 
أخذ العينات )مبا يف ذلك املرحلة السابقة للتقسيم الطبقي، 
وتحسني أخذ العينات وتصميم القطعة( ويف مرحلة التقييم. 

وهو يؤدي دوراً ال غنى عنه حني تدعو الحاجة إىل 
تحاليل رصيحة مكانياً وإىل اإلبالغ )عىل شكل خرائط( 
أو حني يتوجب تحليل حاالت سابقة )كام هي الحال 
وتقييم اتجاهات نزع الغابات يف املايض ضمن برامج 

خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف 
البلدان النامية.( 

بوسع االستشعار عن بعد أن يوفّر بيانات متواصلة مكانياً 
بشأن متغريات ملحقة )مثل الغطاء النبايت والدليل التفاضيل 
املنمط للنبات(. وبوسع تلك املتغرّيات امللحقة أن تساهم يف 
تحسني تقييم املتغريات األساسية )من خالل تقنيات مثل ما 

بعد التقسيم الطبقي أو أخذ العينات املزدوجة(. 

يوضح الشكل 3 الخطوات الرئيسية ملعالجة البيانات 
امليدانية وتلك الصادرة عن االستشعار عن بعد وإدراجها 

النموذجي يف الرصد الوطني للغابات.
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يتضمن إدماج املراقبات امليدانية واالستشعار عن بعد 
النقاط التالية: 

ينبغي أن يكون أخذ العينات امليدانية واالستشعار أ. 
عن بعد موجهني نحو تلبية أهداف محددة.. فعليهام 

املساهمة يف تلبية االحتياجات من املعلومات و/أو 
تحقيق أهداف أوسع نطاقاً عىل صعيد البحوث. 

يف الحالة املثالية، ينبغي استخدام التعاريف نفسها ب. 
للمتغريات املستقاة من املراقبات امليدانية ومن 
االستشعار عن بعد. يستوجب هذا األمر التأين 

والحذر إذ قد يكون من الصعب تطبيق التعريف 
املحدد نفسه عىل مصدري البيانات، فيام يخص 

تعاريف معينة مثل عبارة »غابة«. 
ينبغي للدقة اإلحصائية والرصامة املنهجية أن ترشدا ج. 

عملية جمع البيانات أية كانت مصادر البيانات. ولذا 
ينبغي وضع بروتوكول واضح لكل من عمليتي جمع 

البيانات وتحليلها. 
لدى تخطيط جمع البيانات امليدانية، من املهم د. 

التذكر بأن املراقبات امليدانية قد تفيد يف التأكيد عىل 
صحة تحليل صور االستشعار عن بعد. 

 يتوجب إىل أقىص حد ممكن، إدراج اإلحداثيات 	. 
الجغرافية للمعلومات التي تم جمعها، مثل مراكز 

القطع )أو زواياها( ومراكز األشجار.
ينبغيللدالالت املتبادلة بني املوصفات )أي التعاريف و. 

واملصطلحات( املستخدمة لتحديد قياسات األرض 
واالستشعار عن بعد أن تكون محددة ومفهومة 

بصورة جيدة من أجل تفادي االلتباس حول 

املصطلحات ومن أجل ضامن تحليل البيانات بصورة 
مشرتكة وغري معقدة. 

وينبغي للمنتجات املرتكزة عىل بيانات االستشعار عن 
بعد أن تخضع دامئاً للمعايرة والتثبت من صالحيتها 

بواسطة البيانات امليدانية املعروفة املرجع. فمن شأن ذلك 
أن يحسن دقة الخريطة وأن يتيح إنتاج خرائط متواصلة 
للمتغريات املستهدفة، مثالً خرائط الكتلة الحيوية للغابة. 

5-2-2 تصميم عملية أخذ العينات 

إن عملية أخذ العينات، يف سياق تقييم الغابات، تعني 
اسرتاتيجية اختيار نقاط معينة ضمن املساحة املستهدفة 

ألخذ عينات منها، بالتاميش مع االعتبارات الواردة يف 
القسم 5-1-1 )مثالً مساحة البلد أو املساحة الحرجية من 

البلد( وطريقة تنفيذ مراقبة العينات لدى تلك النقاط، 
مبوجب نهج محدد. يدعى ذلك »تصميم القطعة« )أنظر 

القسم 3-2-5(. 

إن تصميم أخذ العينات هي االسرتاتيجية التي يتم 
مبوجبها انتقاء تلك العينات. ويعني هذا بشكل رئييس 
انتقاء مواقع مكانية لقطع أرض تستخدم كعينات. يف 

سياق الرصد الوطني للغابات، يشري ذلك أيضاً إىل مواقع 
مؤقتة. تغطي أعامل الجرد الوطنية للغابات مساحات 
واسعة وكثرياً ما يكون حجم العينات فيها كبرياً نسبياً. 

وبالتايل، قد يستغرق استكامل أخذ العينات سنوات عدة 
قبل البدء بالتحليل، لذا يجب تحديد نقطة مرجعية زمنية 

ال لبس فيها. ولكن يف الكثري من الحاالت تتم املطالبة 
بالنتائج قبل ذلك بكثري - حتى وإن كانت نتائج مرحلية. 

الشكل 3: خطوات املعالجة الرئيسية للبيانات من 
املصادر امليدانية ومن االستشعار عن بعد وإدماجها 

النموذجي يف الرصد الوطني للغابات

بيانات االستشعار عن بعد البيانات امليدانية

 النامذج 
)معالجة البيانات(

 القياسات
امليدانية

البيانات الخام 
لالستشعار عن بعد

النامذج والبيانات 
املتعلقة بتدريب 

 القامئني عىل التصنيف 
)معالجة الصور(

التأكيد 
امليداين

الخرائط

النامذج 
)املقيامت(

تقييامت 
القطع

البيانات  الداعمة

النامذج

 الخرائط والتقييامت القامئة عىل البيانات امليدانية 
+ بيانات االستشعار عن بعد + البيانات الداعمة

التقديرات الوطنية/دون الوطنية /املحلية
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فيقيض أحد الحلول بتنظيم عملية أخذ العينات عىل شكل 
حمالت متعددة تنفذ سنوياً أو مرتني يف السنة بحيث 

تقوم كل منها بتغطية نسبة محددة من العينة اإلجاملية 
)اإلطار 14(. يدعى ذلك بالنهج القائم عىل الرقع مبا أن 

رقع العينات نفسها تراقب كل سنة. عىل سبيل املثال إذا 
امتد تخطيط دورة الجرد عىل فرتة عرش سنوات فإن ِعرش 
الشبكة املنهجية ميكن أن يراقب كل سنة. يؤدي ذلك إىل 
شبكة غري دقيقة ولكن بعد أول سنة، ميكن إصدار تقييم 

محدث ولو بدقة متدنية نسبياً. 

يعترب أخذ العينات ذو صلة يف اثنني عىل األقل من 
السياقات اإلحصائية املهمة يف رصد الغابات. فأوالً تكون 

املراقبات امليدانية قامئة عىل العينات وهي تستخدم إلنتاج 
تقييامت لعدد من املتغريات األساسية يف جردة الغابات. 

ومبا أّن املراقبات امليدانية عنرص مستغرق جداً للوقت 
ومكلف جداً من عنارص جرد الغابات، فمن املفيد بذل ما 

يكفي من الجهود لتحسني تصميم العملية، بحيث ميكن 
بلوغ أهداف الدقة بأقل قدر من الجهد والتكلفة. 

ثانياً، تعد العينات الناتجة عن املراقبات امليدانية رضورية 
من أجل تقدير دقة خرائط االستشعار عن بعد. 

يف الحالتني، من املمكن القيام بتحليل سليم منهجياً 
وتفسري للنتائج فقط يف حال كانت دراسات أخذ العينات 
متتثل برصامة لقواعد أخذ العينات اإلحصائية. ولعل هذا 
هو املعيار األهم لدى اختيار تصميم العملية: أي إمكانية 

القيام بتحليل سليم منهجياً. 

ويعني ذلك وجوب توافر إطار تقييمي )إما من خالل 
صيغ معينة وإما من خالل تقييامت باملحاكاة( يتيح 

تقييامت سليمة إحصائياً. 

ليس من املحبذ اختيار مواقع أخذ العينات بطريقة غري 
إحصائية )أي بشكل اعتباطي أو غري موضوعي( ألن ذلك 
يستبعد إمكانية تنفيذ تقييامت سليمة منهجياً وقد ميس 

مبصداقية النظام كله. 

إن معظم الجردات الوطنية للغابات تستخدم ما 
يعرف بأخذ العينات القائم عىل التصميم، حيث يرتكز 
التقييم غري املنحاز بصورة حرصية عىل االختيار السليم 
إحصائياً لنقاط تستخدم كعينات - وليس عىل خصائص 

املجموعات الشجرية. ولذا فإن االختيار الرصيح والصحيح 
منهجياً لنقاط العينات هو أمر رضوري. 

اإلطار 14: النهج الدوري أو نهج الرقع 

يتعلق أحد القرارات املهمة يف تصميم عملية أخذ العينات 
بوجوب القيام بجرد كامل كل فرتة زمنية معينة )عدد من 

السنوات( أي ما يعرف بالنهج الدوري، أو بوجوب تنفيذ نظام 
الرُقع يف األماكن التي يتم فيها العمل كل سنة عىل مجموعة من 

العينات )رقع( )وهذا ما يعرف بنهج الرقع(.

اإلطار 15: تصميم أخذ العينات العشوايئ البسيط واملنهجي

توجد اسرتاتيجيتان أساسيتان ألخذ العينات، وتعتربان من عنارص تصميم كافة عمليات أخذ العينات: أي أخذ العينات العشوايئ البسيط وأخذ العينات املنهجي. 

إن الطريقة العشوائية البسيطة قابلة للتحليل بسهولة، زد عىل أن املقيامت غري املنحازة تكون متاحة لجميع اإلحصاءات. وتستخدم هذه الطريقة غالباً يف قاعات 
التدريسلفائدتها العلمية العالية وكثرياً ما تكون رضورية لإلحصاءات االستداللية )مثالً االختبارات(. 

ولكن أخذ العينات العشوايئ البسيط يتسم بعدم كفاءته من حيث التطبيق العميل لجردات الغابات التي تستعيض عنه يف أحيان كثرية بأخذ العينات املنهجي 
كاسرتاتيجية أساسية. كثرية هي الطرق املستخدمة لعملية أخذ العينات املنهجية؛ وتقيض أكرث تلك الطرق شيوعاً، بوضع شبكات مربعة فوق املساحة املعنية ومن ثم 

تؤخذ كافة النقاط املحددة مسبقاً والتي تقع عىل املجموعات الشجرية موضع االهتامم )أي األرايض الحرجية( كنقاط مرجعية. 

وتتمثل إحدى مشاكل التقدير اإلحصايئ فيام خص الطريقة املنهجية ألخذ العينات، يف أن محدودية التوزيع العشوايئ. 

حني تستخدم شبكة اعتيادية مربعة عىل سبيل املثال، هناك مرحلة عشوائية واحدة فقط لتحديد املوقع ووجهة الشبكة. وبالتايل ال يوجد مقيم غري منحاز إحصائياً 
لتفاوت الخطأ )وبالتايل للدقة( يف حني أّن هناك مقيامت غري منحازة للمتوسط. 

ولكن االعتبارات النظرية البسيطة والدراسات العديدة بشأن املحاكاة قد بينت أن الطريقة املنهجية، حني تطبق عىل جرد الغابات، تكون دامئاً أكرث دقة - ويف بعض 
الحاالت تفوق بأشواط الطريقة العشوائية البسيطة دقًة، عىل الرغم من أن عدد نقاط املراقبة هو نفسه. 

وعىل وجه العموم، يتعلق ذلك بكون العينة املنهجية تغطي بالتساوي املجموعة الشجرية كاملة فتسجل التغريات الحاصلة فيها؛ وأن هناك دامئاً مسافة محددة بني نقطة 
وأخرى مجاورة لها، ما يجعل الرتابط التلقايئ بني املراقبات متدنياً. 

وهكذا من املسلم به عامة أن تقييامت الدقة يف العمليات املنهجية ألخذ العينات هي مجرد تقييامت تقريبية. 

ويف الكثري من الحاالت، تطبق مقيامت التفاوت ألخذ العينات العشوايئ البسيط، عىل العملية املنهجية ألخذ العينات، ومن املعلوم أن ذلك يؤدي إىل تقديرات متحفظة. 
وهذا يعني أن تفاوت الخطأ الفعيل - ولكن املجهول دامئاً - يكون أقل )وأحياناً أقل بكثري( من التقدير الناتج عن تطبيق مقيم عملية أخذ العينات العشوائية البسيطة. 
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فيام يتعلق أخذ العينات اإلحصائية، فإن االسرتاتيجية 
املستخدمة النتقاء نقاط العينات هي العشوائية. أما 

املفاهيم األخرى العامة وغري املحددة بوضوح مثل 
»املوضوعية« أو »اإلنصاف« أو »درجة التمثيل« ملواقع 

العينات املختارة، فغري مقبولة.

يصف اإلطار 15 تصميمني أساسيني شائعني ألخذ 
العينات فيام خص جردة الغابات: أي االختيار العشوايئ 
واالختيار املنهجي للعينات. ولكن عىل الصعيد العميل، 

االختيار املنهجي للعينات هو األكرث شيوعاً وكثرياً ما 
يجتمع مع خيارات أخرى لتصميم عملية أخذ العينات، 

مثل التقسيم الطبقي وخيارات تصميم القطع مثل 
تجمع القطع، أو خيارات تصميم التقييامت مثل إدراج 

املتغريات الثانوية.

وحاملا يتم اختيار موقع مرجعي معني، مثالً مع إحداثيات 
للشبكة ضمن نظام محدد، يصبح هذا املوقع ثابتاً وال 

يتوجب تعديله. أما نهج تبديل القطع، حني ال يبدو موقع 
النقطة املرجعية مالمئاً، فغري مسموح به أبداً.

ويصــح ذلــك أيضاً عىل القطع الني يتعذر فيها القيام 
بأية مراقبات )عدم االســتجابة(. ال يجب استبدال 

قطع عدم االســتجابة هذه بقطع جديدة مل يتم 
انتقاؤهــا يف البداية. حتى وإن كانت النقطة املرجعية 
تقــع يف منطقة مفتوحة بالكامل ضمن الغابة وعدمية 

األشــجار، فيجب أن تؤخذ هذه النقطة كنقطة 
مرجعية وأن تسّجل. 

وأساساً، املنطقة املفتوحة حول هذه النقطة العينة 
املحددة تشكل جزءاً من املجموعة الشجرية املعنية كام 

هي الحال وأي موقع مرجعي آخر مكسو باألشجار. إال أن 
حاالت عدم االستجابة ممكنة الحدوث )اإلطار 16(.

تتمثل إحدى املسائل الرئيسية لدى تصميم عملية 
أخذ العينات، يف تحديد حجم العينة املناسب، أي عدد 
النقاط املرجعية الالزم ميدانياً إلقامة وحدات للمراقبة 

)القطع املرجعية(. 

يعترب حجم العينة عامالً من العوامل الرئيسية التي تؤثر 
يف دقة التقييامت: فعىل افرتاض أن كافة الظروف األخرى 

تبقى مستقرة، تفيض العينة األكرب حجامً إىل دقة أكرب 
ولكن أيضاً إىل تكلفة أعىل. 

وإن العالقة بني الدقة )من حيث الخطأ القيايس 
البسيط أو اتساع نطاق الثقة( والتكلفة هي مسألة 

مهمة: فلدى أخذ العينات العشوايئ البسيط )وباملثل 
يف تصاميم العمليات األخرى ألخذ العينات( يستوجب 

تحسني الدقة بعامل f زيادة يف حجم العينة، بعامل 
f². عىل سبيل املثال، يستوجب خفض دقة التقدير، 

من نطاق ثقة يبلغ ثقة بالغ 95 يف املائة بنسبة 20 يف 
املائة إىل نطاق ثقة يبلغ 95 يف املائة بنسبة 5 يف املائة 
)f=4(، حجم عينة يبلغ 16 ضعفاً )f²(. يبني هذا املثل 
أن القرارات املتعلقة بحجم العينات ومستويات الدقة 

املحبذة، يجب أن تراعي دامئاً اعتبارات التكاليف.

لدى تحديد حجم العينة كوظيفة من وظائف الدقة 
املطلوبة، من املهم الرتكيز عىل املتغري األكرث صلة. 

تستخدم املساحة القاعدية يف الكثري من األحيان كمتغري 
للتحسني األمثل لحجم العينة، ألنها أثبتت بأنها عىل عالقة 

متينة باملتغريات الهامة األخرى لجردة الغابات كام أن 
قياسها سهل نسبياً. 

وألخذ العينات قيود معينة كذلك. ويتمثل أحد تلك 
القيود يف تقدير األحداث النادرة )وتعني صفة »نادر« قلة 
حدوثه عىل مستوى الزمان أو املكان(. من املستحيل إنتاج 
تقديرات دقيقة جداً لعنارص نادرة من دراسة أخذ عينات 
لجردات الغابات عىل املستوى الوطني، ألن حجم العينة 

سيتزايد بطريقة تجعل العمل عليها متعذراً. 

هذا يعني أنه إذا كانت األحداث النادرة )أي أن أنواعاً 
نادرة أو متوطنة يف دراسات التنوع البيولوجي أو نزع 

الغابات محلياً( من بني العنارص املستهدفة ذات األولوية، 
سيكون من الرضوري صياغة دراسات إضافية لتقديرها 

تحديداً رمبا يف سياق بحثي يتكامل مع الدراسات املفصلة 
لالستشعار عن بعد.

اإلطار 16: عدم االستجابة

حاملا يتم اختيار النقاط املرجعية، يجب تحديد موقعها ميدانياً من أجل تعيني القطع املرجعية وإخضاعها للمراقبة. ولكن يف بعض الحاالت يتعذر بلوغ نقاط 
اختريت مسبقاً لدواعي األمن أو السالمة أو ألن مالك الغابة يرفض السامح بالوصول إليها. يف هذه الحاالت، لن تكون املراقبات ممكنة وتسجل هذه النقاط 

املرجعية تحت عبارة »عدم استجابة«. 

إن عدم االستجابة سمة شائعة يف عمليات الجرد. وقد استنبطت هذه العبارة من مقابالت/مسوح رفض فيها بعض املستجوبني اإلجابة عن األسئلة. 

وتصبح حاالت عدم االستجابة مبثابة عرثة حني تفوق النسبة املئوية بضع نقاط مئوية. تقدم إحصائيات اختيار العينات بعض الطرق املنهجية للتعاطي مع عدم 
االستجابة. ولكن ال ميكن ألي يشء الحلول محل املراقبة املبارشة، ومن املهم أن تبقى النسبة املئوية لحاالت عدم االستجابة يف أدىن مستوى ممكن.
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وينبغي لتخطيط النظام الوطني لرصد الغابات أن يراعي 
النقاط التالية حني يتناول تصميم عملية أخذ العينات: 

وجوب استخدام نهج قابلة للدفاع عنها إحصائياً أ. 
وموثقة بصورة كافية وتتمتع بإجراءات للتقييم 

مقبولة عامة. 
االمتناع عن ابتكار آليات جديدة لالنتقاء ال تتوفر لها ب. 

إجراءات سليمة إحصائياً للتقدير.
تتضمن الخصائص املنشودة لتصميم عملية أخذ ج. 

العينات، دقة التقييامت والكفاءة من حيث التكلفة 
والبساطة من حيث الفهم والتنفيذ وقابلية التكييف 

مع الرصد عىل مر الوقت. تتضمن التكييفات 
الشائعة: التحسينات التكنولوجية واملنهجية والتعديل 
بحسب التغيريات يف السياسات واالحتياجات الناشئة 

من املعلومات. 
من املمكن استخدام االستشعار عن بعد كأداة قوية د. 

لزيادة الكفاءة )من قبيل تحديد الطبقات وأخذ 
العينات املزدوجة واالستدالل القائم عىل النامذج(. 

وضع تعليامت واضحة وتوثيقها للفرق امليدانية 	. 
حول كيفية تحديد مواقع النقاط املرجعية التي تم 

انتقاؤها. ويتضمن ذلك التعريف الواضح لنظام 
مرجعي مكاين تحدد فيه اإلحداثيات. 

إعطاء تعليامت واضحة بشأن كيفية التعاطي مع و. 
حاالت عدم االستجابة حني يتعذر الوصول إىل املواقع 

املرجعية التي سبق انتقاؤها. 
تناول إمكانية البناء عىل التجارب السابقة يف دراسات ز. 

أخذ العينات الخاصة بجرد الغابات. فإن الدروس 
املستفادة من الجهود السابقة وتجارب التنفيذ مفيدة 

جداً ال سيام حني تكون تلك الجهود وافية التوثيق. 
وإذا أمكن ينبغي ملخططي الجردات أن يحاولوا 

االتصال باملسؤولني عن تخطيط تصميم تلك الجردات 
السابقة. وعادة تتسم تلك التجارب بقدرتها الكبرية 

عىل التثقيف والتنوير. 
التذكر بأن العينة ذات طابع دائم. يجب زيارة القطع ح. 

املرجعية مرة أخرى خالل دورة الجرد التالية للسامح 
بإجراء تقديرات دقيقة للتغيري. ويجب التفكري 

بشكل متأن يف تصاميم أخذ العينات التي قد تحّد 
من فائدة العينة يف املستقبل. عىل سبيل املثال، مع 
أن التقسيم الطبقي يشكل أداة قوية عامة ومفيدة 
لخفض التفاوتات، من املهم اختيار معايري للتقسيم 

الطبقي تبقى مستقرة عىل مر الوقت. وإال فإن تقييم 
التغيريات سيطرح صعوبات بعد عرش سنوات تقريباً 

حاملا تتغري الطبقات. ويف الوقت عينه من املهم النظر 
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يف كافة املتغريات الرئيسية لدى التخطيط للتقسيم 
الطبقي مبا أن التقسيم الطبقي الذي قد يحسن من 

تقييم متغري واحد رئييس قد يكون غري فعال بالنسبة 
إىل متغري آخر. 

5-2-3 تصميم القطع

يف حني أن تصميم أخذ العينات يحدد كيفية انتقاء نقاط 
مرجعية، فإن »تصميم القطع« يصف األنشطة الواجب 

تنفيذها لدى النقطة املرجعية. وهو يشري إىل كيفية إدراج 
أشجار مرجعية وغريها من العنارص املتخذة كعينات، وإىل 

كيفية قياس املتغريات ومراقبتها. 

وكــام هي الحال وتصميم أخذ العينات، هناك العديد 
مــن الخيارات املختلفة لتصميم القطع. ومن أجل 

تناول هذا املوضوع من منظور أشــمل وأكرث تفصيالً، 
نحيــل القارئ إىل الكتب املرجعية املختصة بجرد 

الغابــات وإىل املؤلفات العلمية، فإن هذا الدليل يكتفي 
بعرض ومناقشــة بعض النقاط واملعايري األساسية. يف 

أعامل الجرد الوطنية للغابات، غالباً ما يســتوجب بلوغ 
النقــاط املرجعية كام كبرياً من الوقت والجهود. فيكون 

الهدف بالتايل هو االســتفادة املثىل من وجود الفريق 
امليــداين يف نقطة مرجعية محددة. ويؤدي ذلك يف 

أحيــان كثــرية إىل تصاميم معقدة جداً للقطع تجمع بني 
عدد من العنارص األساســية مثل القطع املتداخلة ثابتة 
املســاحة، والقطع املقاسة بالريالسكوب )منظار الزوايا( 

ووحدات املراقبة املســتقيمة وغريها، بهدف تسجيل 
حوايل 100 متغري أو أكرث. 

أحياناً توجد قطع فردية أو قطع فرعية متداخلة فقط 
حول النقطة املرجعية املختارة. ولكن يف حاالت أكرث، 

تتمركز مجموعة من القطع الفرعية ضمن منط هنديس 
محدد حول النقطة نفسها، ال سيام يف أعامل الجرد 

التي تتناول املساحات الحرجية الواسعة. تتضمن النهج 
الشائعة مجموعات من القطع مربعة الشكل تنطوي 

عىل أربع أو مثاين قطع فرعية تفصل بينها املسافة 

نفسها، أو مجموعات متصالبة مع أربع أو خمس قطع 
فرعية أو مجموعات عىل شكل L )تعرف أيضاً بأنصاف 

املربعات( مع عدد غري متجانس من القطع الفرعية. 
من شأن هذا التقسيم للقطعة املرجعية إىل عدة قطع 

فرعية منفصلة مكانياً أن يتيح جمع كمية أكرب من 
املعلومات املستقلة عن كل قطعة فرعية. وسوف يزيد 

ذلك من املستوى الشامل للدقة مقارنة بالنهج التي 
تكون فيها القطع الفرعية متصلة الواحدة باألخرى أو 

عىل مسافة قريبة جداً الواحدة من األخرى. هناك عوامل 
عدة تحدد تصميم مجمع القطع، وحيث تؤدي البحوث 

يف طرق تحسني التصميم دوراً هاماً خالل مرحلة 
التخطيط. وبوسع البيانات من أعامل الجرد السابقة 
التي استخدمت فيها قطع عىل شكل مجموعات أن 

توفر فرصاً ممتازة ملحاكاة تصاميم املجموعات املختلفة 
والستفادة الدروس بشأن االرتباط التلقايئ املكاين يف 
الغابات الواجب جردها. إال اّن هذا الخيار يستدعي 

مجموعات من البيانات حسنة التوثيق.

ميكن لخيارات تصميم القطع أن تجتمع يف املوقع 
املرجعي نفسه، فتكون مجموعة من القطع الفرعية 

وتتضمن قطعاً متداخلة ثابتة املساحة عىل شكل دائري 
أو مستطيل أو مربع ألشجار من مختلف القياسات 

)مثل التجدد الصغري والتجدد الراسخ واألشجار الصغرية 
واألشجار الكبرية(؛ وقطع مقاسة بالريالسكوب من أجل 
تقييم املساحات القاعدية؛ وقطع كبرية لتقييم ظروف 

األرض، واملوائل ومؤرشات التنوع البيولوجي وعرض ملسح 
املواد الخشبية السفىل ورمبا أيضاً بعض عينات الرتبة 

)أنظر اإلطار 17(. 

تتسم كل القطع املرجعية املستخدمة يف جرد الغابات 
بشكل معني من التوسع املكاين، إال حني تستخدم نقاط 

بسيطة كوحدات ألخذ العينات. من هذا املنحى، ينبغي 
لجميع مراقبات العينات االتصال باملستوى األفقي 

وباملجموعة اإلحصائية املعنية. ومعنى ذلك أنه إذا كانت 
القطع املرجعية موجودة عىل أرض منحدرة )مبا أن العديد 

اإلطار 17: تصميم أخذ العينات والقطع التجريبية

يقيض املبدأ اإلحصايئ التوجيهي الشامل، لدى تصميم قطع املراقبة، بتسجيل أكرب نسبة ممكنة من التفاوت بكل قطعة. 

ويف املقابل، لدى تحديد القطع التجريبية، يتمثل الهدف يف جعل القطع متجانسة قدر اإلمكان من أجل خفض النتائج امللتبسة. 

إال أنه بواسطة الدراسات القامئة عىل املراقبة مثل أعامل الجرد، تؤدي النسبة القصوى من التفاوت بكل قطعة إىل دقة إجاملية أعىل للتقييم. 

من وجهة نظر إحصائية بحتة - ونظراً إىل هيكل االرتباط التلقايئ املهيمن للغابات - يصبح الهدف إذاً تصميم قطع »موسعة« مكاتياً للجرد أكرث منها »مرتاصة«.
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من املساحات الحرجية يقع عىل تالل أو أراض جبلية(، 
فيجب تصويب االنحدار فيها. كام أن القطع املرجعية 

)حقيقية كانت أم افرتاضية( التي تتخطى مساحتها حدود 
املجموعة اإلحصائية، تحتاج إىل تصويب كذلك. أن تجاهل 
هذه التصويبات سيؤدي إىل أخطاء يتعذر تصحيحها الحقاً 

وكفيلة باملساس مبوثوقية التحليل والتقييم.

من القضايا املهمة األخرى عىل صعيد تحديد تصاميم 
القطع ألخذ العينات ميدانياً، إمكانية استخدام القطع 
امليدانية كمساهامت يف تحاليل االستشعار عن بعد. ال 
توجد توصيات واضحة وصحيحة عامة بشأن التصميم 

األمثل للعينات امليدانية الذي يسمح بالجمع بينها وبني 
نتائج االستشعار عن بعد، يف حال وجدت نية للقيام 

بهكذا تحليل مشرتك. ميكن استخدام مراقبات مستنبطة 
من االستشعار عن بعد بصفتها متغريات داعمة من أجل 

تحسني تقييامت جرد الغابات. وميكن أيضاً استخدام 
تحليل االستشعار عن بعد من أجل إنتاج خرائط مناطقية 

باملتغريات املهمة لجرد الغابات فضالً عن تقييامت 
للمساحات الصغرية. ويف الحالتني، ينبغي تسجيل املراقبات 

امليدانية وتلك القامئة عىل االستشعار عن بعد بصورة 
مشرتكة، يك يجري تحليلها معاً. يف هذه الحاالت من 

الرضوري جداً تحديد املوقع امليداين املحدد للقطعة. 

فيام يتعلق بالتحليل املشرتك للبيانات امليدانية والبيانات 
املستشعرة عن بعد، تعترب القطع ثابتة املساحة ذات 

املساحة املرجعية املحددة عىل األرض أنسب من التي لها 
مساحات متفاوتة أو افرتاضية أو من العينات املتسلسلة. 
حتى يف املايض، ال توجد براهني واضحة تثبت أن أشكال 

القطع املرجعية وأحجامها التي تقلد مبارشة املنظور 
امليداين الفوري ملستشعرات السواتل - أي مضاعفات 

حجم البكسالت املربعة - أفضل من القطع املستطيلة أو 
الدائرية، من هذا املنحى. عىل سبيل املثال، فإن رسم قطع 

ميدانية مربعة ثابتة املساحة يبلغ طول جوانبها 30 مرتاً 
أو 60 مرتاً أو 90 مرتاً )تقابل مضاعفات أحجام بكسالت 
الندسات( يف الغابة، هو عمل رتيب للغاية وليس هناك 
ما يثبت أن التطابق مع حجم بكسل مستشعر الساتل 

يربر هذه الجهود اإلضافية. بدالً من ذلك، يوىص بأن يتّبع 
تصميم القطع امليدانية املعايري اإلحصائية ومعايري قابلية 

التطبيق عىل املستوى التشغييل يف امليدان. 

كام هي الحال بالنسبة إىل اختيار تصميم عملية أخذ 
العينات، ينبغي للمخططني أن يحرصوا عىل ضامن 

خيارات سليمة للتقييم بالنسبة إىل كافة خيارات تصميم 
القطع املختارة. ومن الرسيع والسهل نسبياً وضع تصميم 
للقطع يصف كيفية إدراج أشجار محددة وأخذ قياسات 

معينة؛ أما صياغة املقيامت غري املنحازة لهذا النوع من 
تصاميم القطع فمسألة مختلفة. بشكل خاص، لدى 

أخذ عينات ألحداث نادرة، من الرضوري وضع تصاميم 
تكييفية للقطع. وتستوجب االسرتاتيجيات التكيّفية قواعد 
واضحة جداً ومحددة مسبقاً - ويجب استخدامها فقط يف 

حال وجود مقيّامت. 

لدى تحديد تصميم القطع، ينبغي مراعاة النقاط التالية:

إستخدام عنارص لتصميم القطع تتيح مراقبة كل أ. 
املتغريات التي جرى تحديدها لدى تقييم االحتياجات 

من املعلومات.
إمكانية الدمج بني خيارات متنوعة مختلفة لتصميم ب. 

القطع من أجل إرساء قطع فرعية متداخلة.
االقتصار عىل استعامل تصاميم القطع التي ميكن ج. 

تحليلها إحصائياً بصورة غري معقدة، واالمتناع عن 
ابتكار نهج جديدة لجمع البيانات من دون صياغة 

مقيّامت مناسبة لها.
التطبيق الواجب لتصويب املنحدرات والتخوم.د. 
ينبغي للقياسات املتعلقة بكل قطعة أن تكون قابلة 	. 

للتطبيق عملياً من حيث الوقت واملعدات.
تحدد القطع املرجعية امليدانية لجردات الغابات و. 

الوطنية عادة كقطع دامئة تعاد زيارتها بعد فرتة 
زمنية محددة )مثل خمس أو عرش سنوات(. ينبغي 
إلجراءات التصميم املقرر للقطع وإجراءات قياسها 

أن تراعي هذا األمر مثالً عرب تسجيل اإلحداثيات 
الدقيقة ضمن نظام مرجعي مكاين ومعامل محددة 

تحديداً دقيقاً.
تحديد الحجم األمثل للفرق امليدانية ودوامات العمل ز. 

لتسجيل القياسات ومراقبة كل قطعة.
إذا أمكن، تنظيم حجم القطع امليدانية وكمية العمل ح. 

من أجل متكني الفريق امليداين من تنفيذ العمل 
يف يوم واحد، مبا يشمل الوقت املخصص للتنقل 

والسفر. يف حال أدت صعوبات الوصول للقطعة إىل 
عرقلة هذا النهج، فقد تضطر الفرق إىل البقاء يف 

امليدان ما سيؤدي إىل تحديات إضافية عىل الصعيد 
اللوجستي وعىل صعيد التكاليف.

ضامن القدرة عىل التوثيق الشفاف لكافة مراحل ط. 
تحديد القطع مبا يشمل القياسات، يف الدليل امليداين.

5-2-4 تصميم التقييم 

يف سياق تصميم أخذ العينات وتصميم القطع من 
الرضوري جداً اختيار تقنيات تتيح التقييم اإلحصايئ 

غري املعقد. يتضمن »تصميم التقييم« تحديد وتعيني 
لوغارمتات ومقيامت للتحليل )صيغ أو مقيامت باملحاكاة( 
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تطبق حاملا تجمع البيانات ويتم التحقق من جودتها. 
يوىص بتطوير كافة تفاصيل التقييم اإلحصايئ يف مطلع 

مرحلة التخطيط، ألن ذلك يساعد عىل الحؤول دون 
استخدام عمليات ألخذ العينات أو عنارص لتصميم القطع 
التي لها تقديرات إحصائية غري واضحة أو مستحيلة. كام 

يساعد عىل تحديد ثغرات محتملة يف قامئة املتغريات. 
من شأن إيالء االعتناء واالهتامم الواجبني يف هذه 

املرحلة أن يسهل تنفيذ تحاليل البيانات وتقييمها، حاملا 
تتوافر البيانات جميعها. فإن نهج التقييم حسن اإلعداد 

والشفاف واملتسق من الرشوط األساسية ملصداقية عملية 
النظام الوطني لرصد الغابات كلها )اإلطار 18(.

تستوجب هذه الخطوة التمتع برباعة كبرية يف اإلحصائيات 
املتعلقة بتقييم الغابات وتستدعي خدمات خرباء 

إحصائيني متخصصني يف مسوح الغابات.

ينبغي تناول النقاط التالية لدى تحديد تصميم التقييم 
خالل مرحلة التخطيط:

ضامن أن تكون كافة مراحل التحليل وما يوافقها من أ. 
مقيامت منسجمة مع تعاريف أخذ العينات ومع 

تصميم القطع.
إعداد كافة التحاليل املطلوبة للتوصل إىل النواتج ب. 

املتوقعة بحسب تقييم االحتياجات من املعلومات.
مناقشة النهج بشكل واف مع فريق من املحللني ج. 

وتوثيقه خطوة بخطوة مبا يف ذلك برمجيات التنفيذ 
املستخدمة. إن هذا التحليل التدريجي ميكن أن 

يستخدم من ثم كنقطة انطالق وكأساس لوصف النتائج 
والوسائل يف مرحلة اإلبالغ )أنظر القسم 5-4-5(.

النظر يف إمكانية استخدام مقيامت تندرج بسهولة د. 
يف الخرائط أو البيانات املستشعرة عن بعد بحيث 

تحسن الدقة وتؤمن معلومات رصيحة مكانياً.

5-2-5 اختيار النامذج

مثة متغريات كثرية مهمة ال ميكن قياسها مبارشة، وعوضاً 
عن ذلك يجب تشكيلها بناء عىل متغريات أخرى قابلة 

للمراقبة بسهولة أكرب. ولذا تشكل النامذج جزءاً ال يتجزأ 

اإلطار 18: التقييم باعتباره عنرصاً أساسياً

يالحظ أن جهوداً كبرية تبذل يف الكثري من األحيان من أجل تحديد 
كمية البيانات الواجب جمعها وماهيتها )أي تحديد تصميم أخذ 

العينات والقطع( فيام تبذل جهود أقل عىل تحليل بيانات التخطيط 
خالل املراحل األوىل للعملية )أي تصميم التقييم(.

بالتايل من املحبذ جداً اعتبار التقييم عنرصاً أساسياً للنظام من البداية. 

© 
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من النظام الوطني لرصد الغابات. أحد األمثلة النموذجية 
يف هذا اإلطار هو الكتلة الحيوية من األشجار الفردية التي 
يتم تقدير الكتلة الحيوية للشجرة وللغابة بناء عليها. ومبا 
أن الكتلة الحيوية من كل شجرة فردية ال ميكن أن تقاس 

إال إذا تم قطع الشجرة وتسجيل وزنها، فهذا الوضع يحتم 
استخدام مناذج. ويف حني أن النامذج ال تبني قط الكتلة 

الحيوية الحقيقية للشجرة املعينة، فهي تقدم أفضل 
تقريب ممكن يف سياق الجرد. 

إن أكرث النامذج استخداماً، يتوقع الحجم انطالقاً من قياس 
القطر عند القامة وحده، أو بناء عىل القطر عند القامة 

واالرتفاع اإلجاميل ورمبا متغريات أخرى )مثل القطر عند 
األقسام العليا من الجذع(؛ ومناذج الكتلة الحيوية لتفاوت 

النمو )والكربون( التي تتوقع الكتلة الحيوية )أو الكربون( 
لألشجار الفردية انطالقاً من متغريات توقيعة مثل القطر 

عند القامة واالرتفاع اإلجاميل والجاذبية الخاصة بالخشب. 
باإلضافة إىل تلك النامذج ، فإن النامذج األكرث شيوعاً لتقييم 

الكتلة الحيوية يرتكز عىل تحويل الكتلة الحيوية وعىل 
عوامل التمدد أي - بحسب التعريف املعتمد - التحول 
والتمدد عند املقتىض لحجم األشجار فوق األرض، الذي 
يقيّم هو نفسه بواسطة منوذج مكّون من قيم مقاسة، 
بالنسبة إىل الكتلة الحيوية اإلجاملية )أو فوق األرض( 
لألشجار. لدى استخدام هذه النامذج يجب االهتامم 

باملطابقة التامة بينها وبني املتغريات الوسيطة املتاحة، 
وعاميل التحويل والتمدد،)سواء كانا متاحني بشكل منفصل 
أم قيمتني مجتمعتني( والكتلة الحيوية التي يجب تقييمها.

تتسم متغريات الحجم والكتلة الحيوية والكربون بأهمية 
عالية يف الرصد الوطني للغابات. وبناء عليه فإن عدداً 

كبرياً من النامذج متاح لتوقع هذه املتغريات )القامئة عىل 
األشجار وعىل املساحات عىل حد سواء(. يف بعض الحاالت، 

قد توجد مناذج للكتلة الحيوية مبنية عىل قياسات تعود 
إىل منطقة الجرد، وهي مصممة تحديداً ألنواع األشجار 
الرئيسية املوجودة فيها. ولكن يف حاالت كثرية ال توجد 

مناذج ملعظم األنواع ال سيام يف املجاالت االستوائية عالية 
التنوع. وقد جرى وضع عدد من النامذج متعددة األنواع 

لتلك الحاالت. ولكن لدى استخدام النامذج العاملية العامة 
أو النامذج من أقاليم أخرى، من املهم اإلدراك بأنها تنطوي 

عىل نسبة كبرية من عدم اليقني. 

ومن الصعب من الناحية املنهجية تقدير ما إذا كان 
النموذج املستخدم مناسباً وقابالً للتطبيق عىل حالة 
محددة إذ يجب القيام بتقدير لجودة كل النامذج 

املستخدمة يف عملية الجرد. وهنا ال تعني عبارة »الجودة« 
مدى مالءمة النموذج املعني للبيانات املرجعية التي بني 

عليها، بقدر ما تعني مدى تطابق النموذج مع املجموعة 
الشجرية املعنية املحددة يف مساحة الجرد. 

لدى اختيار النامذج املناسبة، يجب مراعاة العوامل التالية:

البحث عن مناذج محددة رمبا جرى تطويرها محلياً. أ. 
ميكن العثور عىل هذه املعلومات يف املؤلفات غري 

الرسمية.
يف حال مل تكن النامذج املحلية متاحة، هناك خياران: ب. 

1( استخدام النامذج العاملية التي قد تكون مصحوبة 
بنسبة عالية من قلة اليقني أو 2( وضع مناذج محددة 
- ما يشكل مهمة بحثية عامة يحتمل أن تكون عسرية.

إذا أمكن، يجدر التحقق من جودة النامذج ومالءمتها ج. 
قبل تطبيقها عىل مرشوع محدد.

5-2-6 األخطاء يف عمليات جرد الغابات 
وضامن الجودة 

إن جرد الغابات عملية معقدة إذ تنطوي عىل العديد من 
الخطوات املنهجية والخرباء واملوظفني من مختلف مجاالت 

الخربة. وهكذا نظام عرضة لألخطاء وقلة اليقني. يرشح 
اإلطار 19 باختصار معنى »الخطأ« يف السياقات املحددة. 

يجب تناول أسباب تلك »األخطاء الفعلية« بطريقة 
جدية للغاية. وهذه أساساً مسألة تدريب وضامن معاملة 

املوظفني جميعاً باحرتام وفهم أن كالً منهم له وظيفة 
هامة يؤديها.

هناك مصادر مختلفة للتغريات املتبقية ضمن نظم جرد 
الغابات وهناك عدد من الطرق للتسبب بأخطاء حقيقية 

)يجب التمييز بينها وبني »األخطاء الفعلية«(.

هناك أربعة مصادر رئيسية لألخطاء يف التغريات املتبقية. وهي 
موصوفة أدناه، إىل جانب إجراءات خفض مستويات الخطأ:

خطأ القياس/املراقبة
تحصل أخطاء القياس لدى قياس متغري ما أو 	 

مراقبته. وتتضمن أمثلة أخطاء القياس يف جرد 
الغابات، القياسات املتكررة للقطر عند القامة من 
جانب موظفني مختلفني ما يؤدي إىل انحرافات يف 

القياسات أو سوء تحديد أنواع األشجار. وحني توضع 
أخطاء القياس رصاحة يف الحسبان يتوجب أن تقاس 

املواد نفسها من جديد. يف حال أدرج هذا األمر يف 
اإلجراءات القياسية للجرد، يجب وصفه بوضوح يف 

الدليل امليداين. 
يتمثل الهدف يف إبقاء مستوى أخطاء القياس متدنياً. 	 

ويتحقق هذا من خالل التحضري الجيد للعملية من قبل 
الفرق امليدانية، واستخدام أجهزة قياس متت معايرتها 
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بشكل جيد )لقياس املتغريات املرتية( وقامئة كاملة 
بالفئات )من أجل متغريات الفئات( ومفاتيح للتعريفات 

)املتغريات اإلسمية كأنواع األشجار(. ومن العوامل 
األخرى املهمة من حيث الحفاظ عىل معايري الجودة 

العالية - والذي يتم تجاهله أو االستخفاف بأهميته يف 
الكثري من األحيان - هو تقدير الفرق امليدانية وشكرها 

عىل عملها الدؤوب وتحفيزها باستمرار.
لغايات التحاليل والتقييامت التالية، تعترب القياسات 	 

عادة صحيحة إال إذا تم إدراج تقدير محدد ألخطاء 
القياس يف النظام الوطني لرصد الغابات.

األخطاء عىل مستوى النموذج
حني تستخدم النامذج يف جرد الغابات فهي تؤثر يف 	 

التفاوت املتبقي. وينبثق ذلك عن كون التوقعات 
املستندة إىل النامذج ال تعكس القيمة الحقيقية 

للشجرة الخاضعة للمراقبة، بل باألحرى قيمة متوسطة 
مرشوطة ملجموعة من األشجار املتخذة كعينة.

عىل سبيل املثال، لدى تطبيق مناذج التفاوت النسبي 	 
للكتلة الحيوية، تتعذر تحديد قيمة األخطاء عىل 

مستوى النامذج من حيث توزيع االنحرافات ما بني 
القيم املتوقعة والقيم الحقيقية يف جرد الغابات من 

دون القيام بقياسات إضافية مستغرقة للوقت.
واألخطاء عىل مستوى النامذج التي تنجم عن 	 

استخدام االستشعار عن بعد تفاقم أيضاً األخطاء 
امليدانية املرتبطة بالبيانات عىل مستوى النامذج، 

ويجب مراعاتها لدى اإلبالغ عن قلة اليقني. 
كام سبق ذكره يف اإلطار 15، فإن األخطاء املرتبطة 	 

بعدم االستجابة تنترش يف عدد كبري من أعامل الجرد 
الوطنية للغابات وهي مهمة بشكل خاص حني ال 

يكون عدم االستجابة عشوائياً. توجد تقنيات إسناد 
تنسب قيامً من قياسات أخرى، وميكن تطبيقها، ولكن 

يجب تناولها بحذر، مبا أنها قد تتسبب بتضخيم 
مصطنع للدقة يف التقديرات النهائية.

تعترب القيم املســتنبطة من النامذج صحيحة يف 	 
الغالب. ولكن حني تحصل أخطاء عىل مســتوى 
النامذج، فيجــب أخذها يف االعتبار يف التحاليل 

والتقييامت.

األخطاء املعيارية
إن الخطأ املعياري هو التفاوت املتبقي الناتج عن 	 

استخدام مجموعة من املراقبات املرجعية لحساب 
التقييامت، بدالً من مراقبة كل يشء، األمر الذي قد 

يتيح حساب القيمة الحقيقية )يف غياب أخطاء القياس 
األخرى(. تتفاوت التقييامت باعتبارها وظيفة من 

وظائف العنارص املرجعية املختارة من ضمن عينة 
محددة. والخطأ املعياري هو وظيفة من وظائف 

حجم العينة وتصميم القطع والتفاوت املوجود يف 
املجموعة الشجرية. ويف حني أن تصميم القطعة 

وتصميم عملية أخذ العينات يحددان ضامن إتاحة 
املقيامت اإلحصائية، ميكن للخطأ املعياري أن يقيّم 

بطريقة مبارشة. يندرج هذا اإلجراء عادة يف كافة أنواع 
جرد الغابات. ويف هذه الحاالت يخضع الخطأ املعياري 

للمتغريات الهامة جداً، إىل الحساب ويتم اإلبالغ عنه 
باالقرتان مع التقييامت )مثالً القيم املتوسطة(.

األخطاء عىل مستوى عدم االستجابة 
من املمكن جداً أن تغيب بيانات )أو ما يعرف 	 

بعدم االستجابة( يف أعامل الجرد املعقدة أو متعددة 
املصادر. فاألخطاء املرتبطة بالبيانات الناقصة قد 

تساهم جداً يف تعزيز االنحيازات يف التوقعات، يف 
حال كانت تلك البيانات غري املتاحة موزعة بانتظام 

عىل تدّرج معني. إن عدم اليقني املرتبط بالبيانات 
الناقصة غري قابل للقياس. ولكن ميكن التخفيف منه 

إما من خالل زيادة تنقيح البيانات وترجيحها أو 
إسناد قيم إىل تلك البيانات الناقصة بناء عىل تقنيات 
االرتداد التي تربط البيانات الحالية مبعلومات ملحقة 
ناجمة عن بيانات الجرد نفسه أو عن مصادر أخرى، 
كمثل منتجات االستشعار عن بعد )أنظر اإلطار 16(.

لدى اإلبالغ عن األخطاء املعيارية فقط، يجري االفرتاض 
ضمناً أنه مل يتم تقدير أي مصدر آخر لألخطاء. ولكن مبا 

أن األخطاء عىل مستوى القياسات والنامذج موجودة هي 
أيضاً، فمن املعقول االفرتاض أن الخطأ املعياري هو يف 

الحد األدىن من األخطاء اإلجاملية.

اإلطار 19: األخطاء

يف الدراسات اإلحصائية التجريبية، تصف عبارة »خطأ« التغرّيات 
املتبقية ال األغالط أو القصور.

بهذا املعنى، تكون األخطاء موجودة دامئاً ويتعذر تجنبها بالكامل. 

أما هدف مخططي مسح النظم الوطنية لرصد الغابات يتمثل يف 
تحديد مصادر الخطأ من أجل التصدي لها عند اإلمكان وخفضها قدر 

املعقول وضمن الحدود االقتصادية املمكنة.

تحدث »أخطاء فعلية« كذلك يف دراسات جرد الغابات مثالً 
كنتيجة لالستخدام غري الصحيح ألجهزة القياس أو األخطاء يف 

تحويل نتائج املراقبة إىل نص مكتوب. وقد كانت هناك حاالت 
قامت فيها فرق الجرد بتزوير االستامرات امليدانية بدالً من زيارة 

املواقع املرجعية يف الغابة.
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تشري بعض الدروس القامئة عىل املحاكاة إىل أن الخطأ 
املعياري للتقييم هو - عىل األقل بالنسبة إىل املتغريات 

األساسية مثل الرصيد من األشجار الحية أو املساحة 
القاعدية - العنرص األكرب من التفاوت املتبقي. ويف بعض 

الحاالت األخرى قد تكون أخطاء القياس أعىل نسبة.

هناك أسباب كثرية ممكنة وراء »األخطاء الفعلية« )= 
القصور( وأكرثها أهمية هي التالية:

ميكن لألخطاء أن تنتج عن سوء تصميم االستامرات 	 
امليدانية مبا يف ذلك غياب اإليضاحات والتعليامت 
أو التباسها، والبنية والعرض غري املناسبني لألسئلة 

والجداول.
ميكن للربوتوكوالت امليدانية السيئة أن تؤدي إىل بيانات 	 

غري منطقية أو قد ال توفر أي توجيه عن كيفية جمع 
املعلومات املرتبطة بالظروف امليدانية غري املعتادة.

ميكن ألخطاء إدخال البيانات أن تحصل حينام ال يتم 	 
إدخال املعلومات املطلوبة أو حني تنقل بشكل غري 
صحيح من االستامرات الورقية إىل الكمبيوتر. تقدم 

الربمجيات الحديثة لتسجيل البيانات امليدانية خيارات 
سهلة للتأكد من صحة البيانات التي تدخل مبارشة 
يف امليدان. من أجل متكني هذا األمر، يجب تحديد 

مجموعة االحتياجات من القيم الحقيقية فيام يخص 
كل متغري؛ وال يسمح بقيم من خارج تلك املجموعة 

أو يرتتب عىل املستخدم أن يؤكدها بشكل رصيح. 
تشكل تقنيات الكشف الخارجية مجموعة مستقلة 
من النهج اإلحصائية التي تستخدم يف الكشف عن 

الكثري من تلك األخطاء.
قد تنتج األخطاء عن سوء قراءة أجهزة القياس.	 

وال ميكن التصدي لهذه األخطاء الفعلية إال بواسطة 
الربوتوكوالت املناسبة لجمع البيانات والتدريب الجيد 
واإلرشاف الكفؤ والتحفيز الكايف للفرق امليدانية )مبا يف 
ذلك دفع الرواتب العادلة واملعاملة املنصفة لكل من 
الرجال والنساء(، فضالً عن االتصال واإلبالغ املتواصلني 

للفرق امليدانية وفيام بينها لتمكني تبادل التجارب.

وفيام يتعذر القضاء عىل األخطاء كلياً، فإن هدف 
مخططي تقييم النظام الوطني لرصد الغابات يتمثل يف 
خفضها إىل أقىص حد ممكن عىل املستويني االقتصادي 

واللوجستي، ويف هذا السياق ينبغي للنظام الوطني 
لرصد الغابات القيام مبا ييل:

استهالل معالجة البيانات )الحساب( حاملا تتوفر أ. 
البيانات األوىل ألنها كفيلة بالكشف عن أخطاء غري 

متوقعة.
إدراج خطط لضامن/مراقبة الجودة - وهي من ب. 

املكونات األخرى للتصميم الفني للجرد الوطنية 
للغابات. يعترب ضامن/مراقبة الجودة عامالً حيوياً يف 

أية دراسة تجريبية تنطوي عىل جرد الغابات.
ضامن جمع بيانات عالية الجودة عرب توفري تعاريف ج. 

وأوصاف واضحة وكاملة إلجراءات القياس. وإن 
خفض أخطاء القياس واملراقبة يشكل عنرصاً هاماً من 

ضامن/مراقبة الجودة.
تقييم جودة البيانات وتوثيقها.د. 
استخدام نتائج التقييامت لتطبيق التصحيحات حيثام 	. 

وإذا كان ذلك ممكناً.

5-2-7 تصميم قياسات املراقبة

إن قياسات املراقبة التي تطبقها فرق اإلرشاف، والتي 
يشار إليها أحياناً بعبارة »جوالت التحقق«، تشكل 

مقياسا رئيسياً يف سياق ضامن/مراقبة الجودة. بصورة 
عامة – وكإجراء عام لضامن/مراقبة الجودة، عىل حوايل 

10 يف املائة من القطع امليدانية أن تخضع لفحص 
الجودة من قبل فريق إرشايف. وينبغي للفرق امليدانية 

االعتيادية أن تدرك هذا األمر كام عليها أن تفهم أهمية 
املقاييس عالية الجودة وتداعيات عدم االمتثال. وبناء 
عليه فإن حدود السامح املتعلقة باملقاييس وأهداف 

الجودة الخاصة بها يجب أن تصاغ وأن توثق. إن حدود 
السامح تعني نطاق القيم املقبولة )مثالً + 1 سنتمرت 
للقطر عند القامة(. وتشري أهداف قياس الجودة إىل 
النسبة املئوية من الوقت التي يجب أن يكون فيها 

القياس محصوراً ضمن حدود السامح تلك )مثالً 95 يف 
املائة من الوقت(. 

ولعل قياسات حجم القطعة أكرث أهمية من قياسات 
األشجار الفردية. ففي حال مل تحدد مساحة القطعة 

بالشكل الصائب أو يف حال تم نسيان تصحيح املنحدر 
أو إذا أنجز بشكل غري صائب، يكون لذلك تأثري كبري 
عىل تحويل قيم القطعة إىل قيم عن كل هكتار. من 

املهم جداً كذلك ضامن التوثيق الجيد للقطعة وتحديد 
موقعها الصحيح. ففي حال كانت قياسات النظام العاملي 

لتحديد املواقع وتوثيق النقاط املرجعية/املعامل متدنية 
الجودة أو مخطئة فإن ذلك سيقوض القدرة عىل تحديد 

موقع القطعة مجدداً يف دورة الجرد التالية.
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والتوصية بالتحقق من حوايل 10 يف املائة من العينات 
امليدانية يشكل نطاق املعايري املتعلقة بقياسات املراقبة 
يف الجرد الوطني للغابات. ال توجد معايري محددة عامة 
بشأن كيفية اختيار قطع اإلرشاف )اإلطار 20( أو تحديد 

الحد األقىص للقيم أو تحديد التبعات يف حال تلكؤ 
الفرق امليدانية عن األداء املطلوب. ينبغي تحديد كل 

تلك النقاط بشكل محدد يف بروتوكول معني بالقياسات 
اإلرشافية للجرد املعني.

يجب مراقبة النقاط التالية لدى تصميم املكونات 
التقنية لعملية اإلرشاف عىل العمل امليداين:

قياسات املراقبة مهمة للغاية وتشكل عنارص قياسية أ. 
ألية عملية ألخذ عينات يف سياق جرد الغابات.

ينبغي لكافة الفرق امليدانية أن تخضع للتقييم.ب. 
ينبغي أن تكون لكافة النقاط املرجعية الفرصة نفسها ج. 

بالخضوع للتحقق )أي أكرث من صفر( حتى وإن كان 
بلوغها صعباً جداً.

عىل عمليات التحقق املبارش أن تستهل يف املراحل د. 
املبكرة خالل تنفيذ الجرد امليداين من أجل ضامن 

عدم ارتكاب األخطاء القابلة للتصويب عىل امتداد 
فرتة زمنية أطول للقياس.

قد تحتم نتائج عمليات التحقق املبارشة املبكرة إقامة 	. 
حلقة عمل تدريبية وسيطة أو أي منتدى آخر لتبادل 

الخربات ما بني الفرق امليدانية.
ينبغي تحديد معايري الجودة الواجب تحقيقها. و. 

ال يوجد معيار عام لقياس األخطاء )االنحرافات 
املقبولة( أو أخطاء املراقبة )الخطأ يف التصنيف(. 

وال توجد كذلك إجراءات قياسية للتعاطي مع 
التخلف عن األداء. بدالً من ذلك، يشكل هذا جزءاً 

من التخطيط التقني والتشغييل ويجب أن يحدده 
مخططو النظام بالتفصيل.

5-3 تصميم العمليات
تعني عبارة »تصميم العمليات« كافة األنشطة التي 

يتكون منها العمل امليداين ونظام إدارة املعلومات 
املتعلق بالنظام الوطني لرصد الغابات. وال غنى عنه 

للتنفيذ الناجح للنظام. 

تتصل عنارص تصميم العمليات بالتخطيط القيايس 
للمشاريع، الذي يتطلب مهارات يف كافة املسائل 

املتعلقة بتنفيذ املرشوع، مبا يشمل املوارد البرشية 
واالتصال والشؤون اللوجستية.

وترمي كافة أنشطة تخطيط العملية إىل تنفيذ نظام 
فعال من حيث التكلفة يحافظ عىل الجودة العالية 
للبيانات. ويعد خفض األخطاء من بني أهم معايري 

التخطيط. ولكن يف سياق تخطيط التصميم اإلحصايئ 
وضامن الجودة، ينبغي التصدي ملصادر الخطأ )سواء 

أكانت عىل مستوى التفاوت املتبقي أم األخطاء الرصفة(. 
فإن أي خطأ يف املراقبات امليدانية قد ينتقل مبارشة إىل 
النتائج النهائية ويؤثر يف جودة البيانات. وتزيد األخطاء 
العشوائية التفاوت املتبقي فيام تفسح األخطاء املنهجية 

املجال أمام االنحيازات. وكالهام غري مرغوب فيه.

يعّد خفض األخطاء والحفاظ عىل املعايري العالية لجودة 
البيانات، من املعايري التي تخص كافة خطوات التخطيط 

يف مجال التخطيط للعمليات. يف هذا الصدد، ينبغي 
للنظام الوطني لرصد الغابات القيام مبا ييل:

اإلطار 20: بعض االسرتاتيجيات لإلرشاف عىل القياس

ميكن تطبيق اإلرشاف من خالل اسرتاتيجيات مختلفة. ومن املحبذ استعاملها كلها. أما مدى اتباع االسرتاتيجيات املختلفة فريتبط بشكل أسايس 
بالظروف السائدة املعينة:

عمليات التحقق املبارش: يرافق الخرباء كل الفرق امليدانية عىل األرض ويرصدون ويصححون ويناقشون إجراءات الفريق امليداين التي قد تكون إما 	 
غري كفؤة وإما تؤدي إىل وقوع أخطاء. هذا اإلرشاف أشبه بتدريب متواصل وتحسني للجودة.

عمليات التحقق غري املبارش: تقصد فرق املرشفني النقاط املرجعية التي تم قياسها حاملني نسخة عن البيانات امليدانية. فيكررون القياس إما بصورة 	 
كاملة وإما بواسطة بروتوكول للقياس اإلرشايف املصمم خصيصاً لهذه الغاية. ومن ثم تستخدم املقارنة بني القياسات اإلرشافية وبني القياسات امليدانية 

األصلية كأساس لتقييم الجودة. سوف تساعد النتائج عىل تحديد الفرق أو األفراد الذين يعانون مشاكل عىل مستوى الجودة يتوجب تصحيحها.

التحقق األعمى: يتم إرسال الخرباء أو الفرق االعتيادية إىل القطع من دون البيانات أو املعارف السابقة التي جمعتها الفرق فيقيسون القطعة وكأنها 	 
قطعة جديدة. إن إنتاج تقارير التقييم لضامن الجودة بهذه الطريقة ميد املستخدمني باملعلومات املطلوبة لتقييم قابلية تكرار القياسات ويؤدي دوراً 

هاماً يف ضامن الشفافية واملساءلة.

بالنسبة إىل التحقق غري املبارش والتحقق األعمى، ينبغي توافر برمجيات ملقارنة النتائج بصورة رسيعة وتقديم نظام لوضع العالمات ملعرفة ما إذا 
كانت البيانات متتثل للحدود املسموح بها للقياس ولغايات قياس الجودة. 
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تجميع دليل ميداين مينح األولوية ملعايري الجودة أ. 
العالية وألعىل مستوى ممكن من االتساق يف جمع 

البيانات.
وضع نظام إلدارة املعلومات من أجل جمع األخطاء ب. 

يف البيانات وتخزين هذه األخرية وتصحيحها، باالرتكاز 
عىل الربوتوكوالت امليدانية.

وضع برنامج تدريبي من أجل »معايرة« الفرق ج. 
امليدانية بحسب الربوتوكوالت املنصوص عنها يف 

الدليل امليداين ومواءمة كافة إجراءات املراقبة بني 
الفرق امليدانية وتوحيدها. سوف يقوم كذلك عىل 
تحفيز الفرق لالهتامم بجودة البيانات حتى ضمن 

الظروف امليدانية الصعبة.
تقديم آلية إرشافية تتألف من قياسات الرقابة د. 

املستقلة من أجل القيام مبراقبات للجودة فيام يخص 
تجميع البيانات امليدانية.

يتبع تصميم العمليات املبدأين التاليني بشــكل رئييس 
ويتصــل بهام: املبدأ 5: البنية التحتية للبحوث وبناء 

القدرات، واملبدأ 11: قابلية التطبيق مبا يشــمل 
كفاءة التكاليف.

5-3-1 إنتاج الدليل امليداين

تشمل عملية جمع البيانات مراقبات قامئة عىل القطع 
ومقابالت ومسوح يف املنازل وهي من أكرث الخطوات 

تكلفة واستغراقاً للوقت يف النظام الوطني لرصد 
الغابات. يتم توظيف العاملني داخلياً و/أو خارجياً من 

أجل تشكيل الفرق امليدانية املسؤولة عن املراقبات 
امليدانية. أما مرجعهم األهم فهو الدليل امليداين الذي 

يتضمن بروتوكوالت جمع البيانات )الربوتوكوالت 
امليدانية(. تصف الربوتوكوالت كافة جوانب القياسات 

واملراقبات امليدانية بطريقة ال لبس فيها ميكن 
استخدامها كمرجعية من قبل كافة الفرق امليدانية. 
وحني يستخدم الدليل امليداين باالشرتاك مع دورات 

التدريب الفعالة، يشكل وسيلة لتوحيد املراقبات 
وتحقيق جودة عالية للبيانات. ويساهم يف تحسني 

األنشطة املرتبطة بجمع البيانات وتحليلها والتشجيع 
عىل اعتامد مامرسات روتينية جيدة لتنفيذ القياسات 

واإلدارة الفعالة للوقت وللموظفني. ويساعد كذلك 
املوظفني عىل أن يفهموا بصورة أفضل دورهم الرئييس 

يف ضامن الجودة العالية للبيانات.

تتضمن املكونات األساسية للدليل امليداين تعاريف 
للتعابري واملتغريات وبروتوكوالت للقياس واستامرات 

ميدانية وقوائم باألكواد وقامئة بالتجهيزات الرضورية 
وتفاصيل تخص مهام أعضاء الفرق. 

ينبغي تعديل الدليل امليداين أو تحديثه حيثام دعت 
الحاجة إىل تحديد إجراءات القياس أو تنظيمها بكفاءة 

أكرب. أما أسباب التعديل فتتضمن التعليقات الراجعة 
من الفرق امليدانية ونشوء طرق جديدة ورضورة توضيح 

عنارص محددة. إال أنه ينبغي مامرسة التأين لدى تغيري 
التعاريف أو اإلجراءات. فال يجب أن تؤدي التغيريات 

إىل عدم تناسق يف البيانات ضمن املوسم امليداين أو من 
دورة جرد إىل أخرى ألن ذلك ميس بقابلية مقارنة نتائج 

الجرد الحايل وعىل مر الوقت.

ينبغي للدليل امليداين للرصد الوطني للغابات أن يتحىل 
بالصفات التالية:

أن يكون مصمامً تحديداً مبا يتناسب والظروف أ. 
والقدرات الوطنية، مع سعيه إىل أن يتسق مع 

التعاريف الوطنية والدولية.
أن يقدم توجيهات واضحة وتسلسالً عملياً ومنطقياً ب. 

للخطوات املنهجية من أجل مراقبة املتغريات 
املستهدفة فيعزز بالتايل كفاءة األنشطة وتناسق 

البيانات املسجلة بني مختلف الفرق امليدانية وعىل 
مر الوقت. عادة، ينبغي إبقاء األخطاء املرتكبة 

خالل مرحلة جميع البيانات امليدانية لجرد الغابات 
يف حدها األدىن من أجل تفادي االضطرار إىل زيارة 

املواقع امليدانية نفسها تكراراً.
أن يتضمن فصالً يقدم املعلومات األساسية وتربيرات ج. 

الجرد. وعىل هذا الفصل مساعدة الفرق امليدانية 
)وغريها من األطراف املعنية( عىل أن تفهم بصورة 

أفضل األهداف والغايات امللموسة للدراسة. كام 
يجب أن يحدد االحتياجات من املعلومات اقتصادياً 

واجتامعياً وما يرتبط بها من أبعاد مثل كيفية 
التعاطي الفعال مع الجنسني ومع مجموعات سكانية 

محددة.
أن يتضمــن قامئة كاملة باملعدات والتجهيزات د. 

واملــواد التي عىل الفرق امليدانية أن تحملها معها 
لتنفيذ القياســات. يستعني قائد الفريق بهذه 

القامئــة للتحقق من توافر جميع الرشوط قبل أن 
يذهــب إىل الغابة. ويجب أن تذكر القامئة بوضوح 

رضورة حمــل مواد مثل البطاريات االحتياطية 
وعدة اإلســعاف األويل ورمبا جهاز السليك أو 

هاتــف لالتصال من خالل األقامر الصناعية. وعىل 
الفرق أن تحمل معدات مشــابهة لضامن اتساق 

جودة املعلومات.
أن يتضمن وصفاً واضحاً مبا يف ذلك الرســوم 	. 

البيانيــة لعنارص تصميم القطعة ووصفاً مفصالً 
للقياســات الواجب تسجيلها لكل عنرص من عنارص 
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تصميــم القطعة. ويجب وصف معنى كل متغري 
وإجراءات قياسه.

أن يراعي الحاالت امليدانية املختلفة يف تعريف و. 
املتغريات وإجراءات القياس. يجب تجنب الحاالت 
حيث ال يقدم الدليل توجيهات رصيحة إىل الفرق 

امليدانية ما يضطرها إىل اتخاذ قرارات فردية 
شخصية قد تختلف من فريق آلخر وتؤدي إىل تنافر 

وعدم اتساق.
أن يصف بوضوح الفئات واملستويات لكافة املتغريات ز. 

الفئوية واإلسمية بحيث ميكن للفرق امليدانية أن 
تعرف متاماً أي بيانات أو أكواد يجب إدخالها لكل 

متغري. يتعلق هذا مثالً بوحدات القياس وعدد 
الكسور العرشية للمتغريات املرتية مثل القطر عند 
القامة وقامئة كاملة بأسامء/أكواد املتغريات اإلسمية 
مثل أنواع األشجار )مبا فيها الخيار »مجهول« وقامئة 
بأسامء العائالت النباتية للحاالت التي ال يكون فيها 
التحديد عىل مستوى األنواع ممكناً(. يجب تفادي 

املتغريات السابقة للتصنيف، مثل النسب املئوية، عرب 
تسجيل القيم بصورة مبارشة ومن ثم تجميعها ضمن 

فئات خالل التحليل.
أن تقديم التوجيهات بشأن: 1( كيفية معالجة ح. 

الحاالت غري القياسية ولكن القابلة للتوقع )مثالً 
وصف ما يجب أن يفعله فريق العمل يف حال كان 

جزء من القطعة املرجعية واقعاً يف الغابة فيام يقع 
الجزء اآلخر منها يف نهر(، و2( ما يجب للفريق أن 
يفعله يف الحاالت التي ينطبق فيها مضمون الدليل 

امليداين )مثالً وصف ما يجب فعله يف حال كانت 
القطعة املرجعية واقعة يف منطقة قد تعرضت مؤخراً 

إىل اضطرابات(.
إضافة ملحق إىل الدليل امليداين يحتوي تعليامت ط. 

بشأن االستخدام الصحيح لكافة معدات وأجهزة 
القياس، مبا فيها حتى أبسط املعدات مثل املسامك أو 

الرشيط الالصق. 
أن يخترب مضمون الدليل بالكامل يف امليدان ضمن ي. 

مجموعة الظروف القطرية كاملة. يجب أن يقوم 
بذلك مؤلفو الدليل امليداين وغريهم من الفرق 

امليدانية.
أن يطبع الدليل امليداين بشكل يسّهل قراءته واالطالع ك. 

عليه يف امليدان. وقد دلت التجارب عىل أن كتيباً 
صغرياً، مصفحاً إذا أمكن، يعترب من األشكال العملية 

جداً. ميكن أيضاً للدليل امليداين أن يحمل بصيغته 
اإللكرتونية.

أن تشجع الفرق امليدانية عىل التعليق عىل الدليل ل. 
امليداين وإضافة توضيحات إليه عرب تنظيم ورش 
عمل لإلدالء بالتعليقات وتعيني أشخاص لالتصال 

من أجل االهتامم بالتعليقات واألسئلة. يف النهاية، 

© 
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تعتمد جودة البيانات عىل هؤالء األشخاص كام 
أن خرباتهم يف امليدان كفيلة بتقديم مواد قيّمة 
لتحسني الدليل امليداين. ينبغي ألي تغيريات أن 

تفيض إىل إصدار جديد للدليل وينبغي تتبع 
اإلصدارات وحفظها عىل مر الوقت.

5-3-2 تصميم نظام إدارة املعلومات

يستوجب النظام الوطني لرصد الغابات استحداث 
نظام إلدارة املعلومات يتمتع بتصميم هيكيل جيد 

ومالئم لغاياته، ميكن فيه تخزين البيانات كافة وإدارتها 
وحفظها عىل املدى البعيد.

عىل نظام املعلومات الخاص بإدارة البيانات أن يكون 
موثقاً بصورة وافية مع ملفات امليتاداتا التي تصف 
املتغريات ومع فئات محددة بوضوح أو مجموعات 
قيم للمتغريات الفئوية والرقمية. ينبغي لكل هذه 

األوصاف أن تتالءم مع الدليل امليداين الذي ينطوي 
عىل وصف للبيانات.

ولضامن اإلدارة الفعالة للبيانات، ينبغي للنظام الوطني 
لرصد الغابات القيام مبا ييل من أمور:

توثيق قاعدة البيانات وتوفري ميتاداتا بشأن الجوانب أ. 
املختلفة للنظام مبا يف ذلك املعامالت واملراجع 
النموذجية وتصميم العينات وتشكيل القطع.

وضع وتنفيذ معايري تخص مضمون البيانات ب. 
والتصنيفات والتكنولوجيات املستخدمة. قد تكون 

هناك حاجة إىل مواءمة املتغريات حني تطبق معايري 
مختلفة عىل املتغري نفسه ضمن البلد الواحد.

تحديد/تصميم برمجيات جمع البيانات واملعدات ج. 
املالمئة املطلوبة، ال سيام يف حال استخدام مسجالت 

محمولة للبيانات. 
لدى إعادة قياس القطع، يجب النظر يف توفري د. 

سجالت مطبوعة عن قياسات سابقة تخص كل 
قطعة.

توفري مرافق للتخزين ولنسخة احتياطية لكل من 	. 
البيانات امليدانية الخام والبيانات املنقحة، ويفضل أن 

يكون ذلك عىل مخدم مركزي.
وضع سياسة بشأن تقاسم البيانات مع إيالء اهتامم و. 

خاص للمعلومات الكفيلة بكشف هوية األشخاص 
وإحداثيات القطع. تأسيس موقع سهل البلوغ لتبادل 

املعلومات من أجل استخدامها عىل نطاق أوسع.
وضع بروتوكوالت وآليات لتقاسم البيانات.ز. 
ضامن أال يكون املوظفون قادرين فقط عىل استكامل ح. 

البيانات املتعلقة بإدخال البيانات وتحليلها بل أيضاً 

أن يكونوا قادرين عىل تحديث أو تعديل قاعدات 
البيانات عند الحاجة. بوسع الدورات التدريبية أن 

تساعد عىل هذا الصعيد.

توثيق الوسائل والنامذج املختارة إلجراء التقييامت أ. 
مع صيغ النامذج اإلحصائية املتعلقة بها واألكواد 

املعلوماتية املستخدمة.

وضع بروتوكوالت للبيانات الجغرافية املكانية مبا فيها ب. 
طرق ملعالجة امليتاداتا وتقديرات الدقة.

5-3-3 تشكيل الفرق

ينطوي تنفيذ النظام الوطني لرصد الغابات وتشغيله 
عىل مهام عدة بعضها دائم وبعضها مؤقت. وتستوجب 
املهام كلها خربات محددة وموظفني معينني. وكام هي 

الحال والربامج كافة، تكون كفاءة اإلجراءات وجودة 
النتائج بنسبة كبرية رهن مهارات املوظفني جميعاً 

وجديتهم وحامستهم. والحقيقة أن توظيف األشخاص 
املناسبني للمهام املختلفة واستحداث بيئة عمل جذابة 
هام أمران مهامن جداً لنجاح النظام. تعني فكرة »بيئة 

العمل الجذابة« قبل كل يشء الوضوح املطلق بشأن 
األدوار واملهام واملسؤوليات، ناهيك عن الرواتب املنصفة 
وظروف العمل العادلة وغريها من املنافع )مثل التلقيح 

املجاين( والظروف التعاقدية الرسمية العادلة. وينبغي 
عرض مناصب املوظفني يف العملية كلها )الرتاتبية ومن 
يعمل تحت أمرة من( وهيكلية االتصاالت ذات الصلة، 

بكل وضوح. من املهم االحتفاظ باملوظفني املاهرين 
لغايات الذاكرة املؤسسية والتدقيق يف الفرق امليدانية 

ويف العاملني املتخصصني سواء أكانوا موظفني أم 
متعاقدين أم رشكاء.

ينبغي لتشكيل الفرق من أجل أداء مختلف مهام النظام 
أن يشمل الجوانب التالية:

إذا أمكن، توظيف أشخاص يتمتعون بخربة سابقة يف أ. 
العمل امليداين لجرد الغابات وتحليل االستشعار عن 
بعد وإدراج املعلومات ونظام املعلومات الجغرافية 

وغري ذلك.
ضامن أن يكون العاملون امليدانيون مؤهلني بدنياً ب. 

ألداء املهام الصعبة.
تعيني قادة للفرق يتمتعون مبهارات وقدرات قيادية ج. 

جيدة ويتمتعون بخربة تقنية سابقة.
تشغيل تقنيني شباب متخصصني بشؤون الغابة أو د. 

أكادمييني متخصصني بالغابات مبا أن ذلك يساهم يف 
تطوير قدراتهم عىل املدى البعيد يف البلد.
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تشجيع النساء كام الرجال عىل االنضامم إىل الفرق 	. 
واتخاذ إجراءات عملية لتمكينهم من االنضامم. 
إن هذا عامل رئييس لالستقطاب الفعال ضمن 

املجتمعات املحلية.
إن تشكيلة الفرق امليدانية من حيث عدد املوظفني و. 

واحتياجات الهيكلية الرتاتبية يجب أن تحدد كوظيفة 
من مجموعة الوظائف الواجب تنفيذها. عادة، 

يتألف الفريق من قائد ميداين للفريق، ومن تقني 
واحد أو اثنني معنيني بالجرد امليداين ويتمتعان بخربة 
وطنية أو إقليمية، ومساعدين مؤقتني ميكن توظيفهم 

محلياً يك يتيحوا معارفهم املحلية للفرق امليدانية.
تشكيل فرق أخرى للتصميم/التخطيط واالستشعار ز. 

عن بعد وإدارة املعلومات وتحليل البيانات.
تعيني اختصاصات لكل عضو يف الفريق بناء عىل ح. 

القسم الذي يعمل فيه ضمن النظام. وعىل تلك 
االختصاصات أن تبني بوضوح األدوار واملهام التي 

ستسند إىل املوظف من جانب رئيس الفريق.
توضيح معايري الجودة واملسؤولية املشرتكة لكافة ط. 

الفريق.
إن توزيع العمل يف امليدان أمر مهم ويجب أن ي. 

يرتكز عىل املهارات املحددة لكل موظف. ويجب 
تشجيع املوظفني كافة عىل تقديم اقرتاحات من أجل 

تحسني اإلجراءات.
يجب الحفاظ عىل حامسة املوظفني امليدانيني عرب ك. 

تحفيزهم. فإن العمل امليداين لجرد الغابات قد يكون 
صعباً عىل الصعيد البدين، ومع الوقت قد يؤثر ذلك يف 
الجودة. لذا، بدءاً من عملية التوظيف عىل كل موظف 
أن يكون عىل بينة واضحة من أهمية القياسات عالية 

الجودة التي يقوم بها كل فرد من الفريق.
تنظيم الفرق التقنية بطريقة متكاملة. عىل ل. 

املوظفني الحفاظ عىل الحوار بني من يقومون بجمع 
املعلومات امليدانية وتحليلها وبني املعنيني باستنباط 

املعلومات املكانية.

5-3-4 التدريب

إن التدريب املتخصص والكايف قبل تنفيذ عمل الجرد، من 
العوامل األساسية. فالتدريب املوحد ميّكن الفرق من تطبيق 

اإلجراءات بصورة متناسقة. وورش العمل التدريبية حسنة 
التنظيم ال توفر »الخلفية التقنية« لجودة البيانات وتناسقها 
فقط وإمنا تقدم كذلك »تجربة لبناء الفرق« عرب الجمع بني 

الفرق املختلفة وتوليد ما يشبه الهوية املؤسسية.

ليس مستغرباً أن تتم تعديالت الربوتوكوالت نتيجة 
املراقبات واالقرتاحات خالل الدورات التدريبية. وبالتايل 

من املهم أن يقوم الخرباء، الذين حددوا اإلجراءات 
امليدانية وصاغوا الدليل امليداين، باملشاركة يف تلك 

الدورات مبا أنها تقدم فرصة ممتازة لتحديد نقاط الضعف 
املمكنة يف املرحلة التي تسبق التنفيذ.

لغايات التدريب ينبغي للنظام الوطني لرصد الغابات 
تناول الجوانب التالية:

عىل التدريب أن يتواءم مع القدرات الوطنية وأن أ. 
يكون قامئاً عىل نهج تدريجي.

ينبغي لجميع الفرق التي تؤدي نوع العمل نفسه ب. 
أن تتلقى التدريب نفسه. ميكن تنفيذ التدريب 
عىل اإلرشاف ضمن مجموعات أكرب. أما دورات 

التدريب العميل التي تتناول استخدام أجهزة القياس 
اإللكرتونية، أو التدريب يف امليدان، فقد تستوجب 

مجموعات أصغر حجامً.
يجب تقديم أمثلة لتوضيح كيفية تناول الطائفة ج. 

الواسعة من الحاالت التي يواجهها العاملون يف 
امليدان.

تستحق السالمة امليدانية تركيزاً خاصاً فيجب معرفة د. 
ما اللقاحات الرضورية، وإجراء تقييم للمخاطر فيام 

يخص العمل امليداين، وتبادل نتائج ذلك التقييم خالل 
الدورات التدريبية.

ينبغي للفرق أن تكون مدربة عىل التكنولوجيات 	. 
واألدوات الجديدة بحسب اعتامدها.

يجب تدريب الفرق عىل جمع البيانات االقتصادية و. 
االجتامعية وكذلك البيانات العلمية، مبا يشمل كيفية 
التعاطي مع النساء والرجال ومجموعات املستخدمني 

املحددين للغابات، وغري ذلك.
يف نهاية دورة التدريب، ينبغي لكل فريق أن يطبق ز. 

مثالً أو مثلني عمليني تحت إرشاف املدرسني.
تعتمد مدة التدريب عىل متطلبات املوضوع ح. 

وتعقيده والخربة السابقة للفرق. وينبغي أن تغطي 
كافة املواضيع ذات الصلة، مبا يشمل املعلومات 

العامة التعريفية بشأن أهمية النظام، باإلضافة إىل 
مواضيع محددة.

ينبغي لحلقات العمل التدريبية أن تشكل جزءاً من ط. 
اسرتاتيجية متكاملة وطويلة األمد وفعالة لتنمية 

القدرات عىل مستوى البلد.
بوسع حلقات العمل التدريبية أن تتضمن امتحاناً يف ي. 

ختامها تصدر مبوجبه شهادة رسمية.
تبادل املعلومات والخربات بني الفرق امليدانية شأن ك. 

بالغ األهمية. لذا من املهم تشجيع االتصال املبارش 
بني املشاركني عىل مر الوقت.
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من أجل إضفاء طابع رسمي عىل هذه التبادالت، ل. 
ميكن عقد »حلقة عمل تدريبية« بُعيد التطبيق 

امليداين. وهي ستكون مبثابة منتدى ميكن فيه للفرق 
امليدانية تبادل الخربات وتناول الصعوبات املحددة 

التي تتم مواجهتها خالل التنفيذ.
ينبغي للدورات التدريبية أن تعقد قبيل البدء بالعمل م. 

املخطط له. 

5-3-5 تخطيط العمل امليداين

تعني عبارة »العمل امليداين« يف هذه الوثيقة عملية 
جمع البيانات البيوفيزيائية واالجتامعية االقتصادية يف 

سياق العمل املحدد عىل جرد الغابات، يف حني أن عبارة 
»تخطيط العمل امليداين« تشري إىل صياغة خطة التنفيذ 

املتعلقة بالجرد امليداين. يجري تخطيط العمل امليداين 
عرب تحديد األنشطة الرضورية كلها وتعاقبها وتحديد 
أولوياتها بحيث ميكن تحقيق األهداف املحددة لكل 

مكون من مكونات النظام بأكرب درجة من الكفاءة ضمن 
امليزانية. تعقب ذلك عملية تخطيط من أجل استكامل 
األنشطة املقرتحة، يتم خاللها تحديد املدخالت واملوارد 

واملسؤوليات وتوثيقها. تحدد عملية التخطيط هذه خطة 
العمل للفرق التقنية وهي تستوجب مهارات عىل مستوى 

التخطيط وكذلك مهارات تقنية يف جرد الغابات.

بالنسبة إىل تخطيط العمل امليداين، عىل النظام الوطني 
لرصد الغابات أن يراعي الجوانب التالية: 

ينبغي لخطة العمل امليداين الخاصة بالنظام أن أ. 
توضح األهداف واملبادئ املرشدة )باألخص فيام 

يتعلق بجودة البيانات( وأن تحدد األنشطة العامة 
والخاصة واملوارد املتاحة وأن تعنّي مسؤوليات الفرق 

واملوظفني وتضع جدوالً زمنياً بأنشطتهم.
تحدد الخطة التشغيلية كمية العمل )النقاط ب. 

املرجعية الواجب قياسها( التي تخص كل فريق 
ميداين. ومن ثم يصبح التخطيط املفصل مهمة عىل 

عاتق قادة الفرق امليدانية.
من املهم ضامن تالؤم التخطيط العميل مع األهداف ج. 

والنتائج املتوقعة من النظام، عىل املدى املتوسط 
والبعيد.

يجب تنفيذ رصد املوارد وتحليلها من أجل الحفاظ د. 
عىل كفاءة التكاليف ولضامن عدم خروج التخطيط 

عن حدود امليزانية.
تحتاج الخطة العملية أن توفر كل املسائل اللوجستية 	. 

مبا فيها النقل وأجهزة ومعدات القياس )مبا فيها 
القطع االحتياطية( وخطط الطوارئ يف حال وقوع 

حوادث يف امليدان واالتصال بني الفرق امليدانية وبني 
املقر الرئييس للنظام والفرق امليدانية.

© 
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عىل التخطيط العميل أن يشمل مساهمة الفريق و. 
امليداين ألقىص حد ممكن وعميل.

يشمل التخطيط العميل تخطيط اإلرشاف عىل العمل ز. 
امليداين كام يشمل العنارص املكونة لفرق اإلرشاف 

واختيار النقاط املرجعية الواجب اإلرشاف عليها 
وتحديد بروتوكول لإلرشاف عىل القياسات، ومعايري 
الجودة ملجموعة أساسية من املتغريات، والتبعات 

املرتتبة عىل عدم امتثال الفرق امليدانية لتلك املعايري.
يجب إرساء عملية للتحسني املتواصل باالرتكاز عىل ح. 

املدخالت من امليدان واملوظفني يف املكاتب وأصحاب 
املصلحة. تشمل هذه خطة العمل امليداين نفسها.

يف حال وجدت، يجب تقييم البيانات املكانية ط. 
الثانوية لتحديد ما إذا كان املوقع املختار كعينة ال 

يعترب غابًة وما إذا كان يحتاج إىل التقييم باستخدام 
املصادر املتاحة للمعلومات. ومن املهم أيضاً تقدير 
ما إذا كانت القطع سهلة الوصول عىل األرض كام 

يف حال املناطق املحظورة والحواجز الجغرافية. 
ميكن استخدام البيانات املكانية للمساعدة عىل 
تحديد أفضل طريقة للوصول إىل موقع العينات 

الواجب زيارتها.

5-3-6 تنفيذ العمل امليداين

يحصل العمل امليداين عىل األرض وينطوي عىل مراقبات 
قامئة عىل القطع املتعلقة بهيكلية الغابة ومكوناتها 

وغري ذلك من الخصائص ذات الصلة وميكن أن يتضمن 
أيضاً إجراء مقابالت مع مستخدمي الغابات ومالكيها. 

والهدف الرئييس هو جمع بيانات أصلية عن حالة النظام 
اإليكولوجي للغابة واملوارد الحرجية يف مكان وزمان 

معينني من حيث املتغريات النوعية والكمية عىل حد 
سواء. يؤدي العمل امليداين كذلك دوراً هاماً يف إقامة 

العالقات بني االستشعار عن بعد وبني البيانات عىل األرض. 

يرتكز القسم الفني من العمل امليداين عىل الدليل 
امليداين يف حني أن القضايا التنظيمية واللوجستية تخص 

التخطيط العميل.

عىل النظام الوطني لرصد الغابات أن يأخذ يف الحسبان 
النواحي التالية املتعلقة بتنفيذ العمل امليداين.

تنفيذ العمل امليداين يعني الجدولة امللموسة للعمل أ. 
امليداين بحسب حالة الطرقات والطقس والقدرة عىل 

الوصول واللياقة البدنية للفرق امليدانية وغري ذلك 
من املعايري العملية.

تنظم الفرق امليدانية عملها امليداين بصورة مستقلة ب. 
بحسب تخصيص املهام الواردة يف التخطيط العميل. 

بيد أنه تتم املحافظة عىل التنسيق مع املقر الرئييس 
للنظام من أجل ضامن التطابق مع أهداف النظام 

وإجراءاته العامة.
ينبغي التحقق بانتظام من أجهزة القياس من حيث ج. 

وظائفها ومعايرتها.
تتم استشارة املقر الرئييس للنظام يف حال تبادرت د. 

شكوك فيام خص أية من الخطوات العملية مبا يضمن 
االتساق عرب النظام كله.

ميكن تحسني إجراءات العمل امليدانية تدريجياً 	. 
خالل سري العمل امليداين، بحسب خربة أفراد الفريق 

ومهاراتهم وبناء عىل االتصال الداخيل.
يقيض املبدأ التوجيهي الرئييس عىل املستوى التقني و. 

يف تنفيذ العمل امليداين باتباع الربوتوكول امليداين 
بحذافريه، والحفاظ عىل معايري عالية لجودة البيانات. 

ويقيض املبدأ التوجيهي الرئييس عىل مستوى 
التشغيل بضامن السالمة يف امليدان وتفادي الحوادث.

تؤدي ديناميكيات الفريق كذلك دوراً هاماً يف العمل ز. 
امليداين لجرد الغابات. ومن الرضوري بالتايل أن 

يحافظ قادة الفرق امليدانية عىل حامسة أفراد الفرق 
عرب اإلعراب عن تقديرهم لجهودهم الحثيثة ومواصلة 

التشديد عىل أهمية مساهامتهم يف النظام ككل. 

5-3-7 اإلرشاف عىل العمل امليداين

اإلرشاف عىل العمل امليداين يف هذا السياق يعني 
»قياسات املراقبة« أو »جوالت التحقق« الرضورية لضامن 

جودة البيانات. ترد الجوانب التقنية لتخطيط قياسات 
اإلرشاف، والتفاصيل املتعلقة مبصادر الخطأ يف األقسام 

السابقة واإلطار 19. هناك عدة مصادر للخطأ وعىل 
مر الوقت قد تتأثر جودة البيانات بها. وميكن لإلرشاف 
املستقل أن يحفز حامسة الفرق امليدانية بشأن الحفاظ 

عىل معايري عالية للجودة ولكنه يوضح أيضاً أن عدم 
االمتثال واألخطاء قد تكون لها تداعياتها. لذا ميكن اعتبار 

اإلرشاف أشبه مبتابعة للتدريب.

بالنسبة إىل التخطيط العميل لقياسات اإلرشاف، يجب 
احرتام النقاط التالية:

عىل املرشفني أن يكونوا خرباء يف جرد الغابات أ. 
ومطلعني متاماً عىل الربوتوكوالت امليدانية ويتمتعون 

بخربة يف العمل امليداين لجرد الغابات.
يتوجب ضامن االستقالل بني املرشفني وفرق الجرد املعتادة ب. 

إىل أقىص حد ممكن من أجل تفادي تضارب املصالح.
يجب أن يقوم أحد املرشفني مبرافقة كل فريق عمل ج. 

)التحقق املبارش( يف مطلع املوسم امليداين لتفادي 
سوء التفاهم واألخطاء خالل املراحل األوىل. يجب 
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أن يتم ذلك أيضاً مع فرق جديدة تنضم إىل العملية 
خالل املوسم امليداين.

ينبغي لفرق اإلرشاف أن تزور مجدداً نسبة مئوية د. 
محددة من القطع الخاصة بكل فريق عمل حاملة 
بحوزتها بيانات جمعها الفريق لتتمكن من تحديد 

مصادر الخطأ وحجم األخطاء يف البيانات املجموعة 
)التحقق غري املبارش(.

يجب عىل بيانات التحقق غري املبارش أن تحلل 	. 
برسعة وأن تحال التعليقات عليها إىل الفرق امليدانية. 

قد تكون هناك حاالت تقصري يف األداء يجدر فيها 
اإلبطال الفوري للعقد املوقّع مع الفريق امليداين. وقد 

تكون أيضاً هناك حاالت تتقدم فيها الفرق امليدانية 
باقرتاحات ممتازة لتحسني تنفيذ اإلجراءات امليدانية 

ويف تلك الحالة ينبغي للدليل امليداين أن ينقح بناء 
عىل تلك االقرتاحات.

تجري عمليات التحقق األعمى عرب زيارة عينة و. 
منوذجية عن القطع كلها مرة أخرى ولكن من دون 

البيانات التي جمعها الفريق املعني، من أجل التأكد 
من قابلية تكرر البيانات )لغايات ضامن الجودة(. 
ميكن تنفيذ التحقق األعمى إما عرب فرق اإلرشاف 

وإما بواسطة الفرق العادية. 

جمع البيانات الداعمة واإلرشاف   8-3-5
عليها 

ميكن جمع األوصاف اإلضافية خرائط متاحة ومن خالل 
تفسري الصور. ويجب كتابة دليل لوصف الربوتوكوالت 
الخاصة بجمع كل من تلك األوصاف. ولدى جمع تلك 

املعلومات، ميكن استخدام الخرائط والصور من أجل 
تحديد القطع التي ال ميكن بلوغها عن طريق الرب وتلك 
التي ميكن »مراقبتها« حرصاً من خالل الخرائط والصور، 
مثل القطع الواقعة عىل األرايض الجدباء. وميكن من ثم 
استخدام الخرائط والصور للمساعدة عىل تفحص القطع 
املتبقية. تجري تلك األنشطة عادة قبل القيام باألنشطة 
امليدانية وميكن بالتايل أن تعرّف كعملية لجمع بيانات 

سابقة للمستوى امليداين.

يف النظام الوطني لرصد الغابات، يقوم دليل البيانات 
اإلضافية مبا ييل:

تحديد مصادر البيانات ذات الصلة )الخرائط أ. 
والسواتل واملصادر األخرى للصور( التي توفر أوصافاً 
جرى تحديدها يف تقييم االحتياجات من املعلومات. 
أما السامت األخرى الواجب إدراجها فتتصل بقابلية 

الوصول إىل القطع. يجب التحقق من الجودة 

ومن الخصائص األخرى للمصادر مثل دقة الخرائط 
ووضوحها ومقياسها واإلطار الزمني والتكلفة.

تحديد الربوتوكوالت للحصول عىل املعلومات مكانياً ب. 
ومعالجتها واستخراجها ونسبها، مبا يف ذلك إىل القطع 

الفردية، بحسب االقتضاء. عىل الربوتوكوالت أن 
تتضمن أيضاً معايري تخص امليتاداتا. 

5-4 إدارة البيانات وتحليل 
البيانات والتوثيق واإلبالغ

حاملا يتم جمع البيانات امليدانية يتوجب تخزينها 
بأمان وبشكل دائم لضامن سهولة الوصول إليها لالطالع 
عليها كمراجع، وإلجراء املزيد من التحاليل. إن اإلتاحة 

الدامئة للبيانات من مكونات النظام الوطني الكفؤ لرصد 
الغابات. ينبغي التحقق من الجودة قبل التحاليل بصورة 

منهجية باالرتكاز عىل منهجية جمع البيانات. يجب 
تصميم تحاليل البيانات اإلحصائية لتجيب عن أسئلة 

محددة بحسب ما جرت صياغتها يف تقييم االحتياجات 
من املعلومات، ولتوليد نتائج إضافية قد تنشأ عن أسئلة 

بحثية. ومن ثم ينبغي تحويل النتائج إىل تقارير تتوجه إىل 
جامهري أوسع )الشكل 4(

يتوجب عىل التقارير التي تتناول االحتياجات من 
املعلومات )أنظر القسم 4-2( أن تتوجه إىل أصحاب 

املصلحة الرئيسيني من حيث املضمون والشكل عىل حد 
سواء. وهذه التقارير الخارجية يجب أن تؤدى مبوازاة 

التقارير الداخلية. وتتكون هذه األخرية من تحليل شامل 
وواف للتجارب التي حصلت خالل دورة تنفيذ الجرد 

الوطني للغابات من حيث التنفيذ التقني واالمتثال 
لتوقعات أصحاب املصلحة عىل حد سواء. هذه »الدروس 
املستفادة« سوف متكن النظام من تحسني األداء تدريجياً 

عىل كافة مستويات التخطيط والتنفيذ.

تتطلب هذه املرحلة مجموعة منوعة من الخربات مبا 
فيها تلك املتعلقة بإدارة البيانات وتخزينها والنواحي 
املعلوماتية والبيانات اإلحصائية والتحاليل فضالً عن 

االتصال والعالقات العامة. إىل جانب ذلك، فإن املراحل 
النهائية التي تتألف من التفكري النقدي وتحليل األثر 

)الدروس املستفادة( تتطلب خربة يف كامل عملية الرصد 
الوطني للغابات.

يتعلق عنرص »إدارة البيانات وتحليلها واإلبالغ عنها« 
بشكل رئييس باملبدأ 5: البنية التحتية للبحوث وبناء 

القدرات، واملبدأ 1: سياسة واضحة بشأن اقتسام البيانات 
واملعلومات واملبدأ 13: املصداقية من خالل الشفافية 
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والجودة. تجدر اإلشارة إىل أن طريقة تنظيم املأسسة 
سوف تحدد تنفيذ إدارة البيانات وتحليلها واإلبالغ عنها. 

5-4-1 إدخال البيانات وإدارتها

لدى وضع خطط متعلقة بإدخال البيانات وإدارتها، من 
الرضوري التفكري يف األمور بطريقة استباقية. وينبغي 
تخزين البيانات بطريقة تتيح االطالع عليها بواسطة 

التكنولوجيات املستقبلية مبا فيها املعدات والربمجيات. 
ويشمل ذلك التفكري يف التحديثات املستقبلية للربمجيات 

وأشكال تصدير البيانات.

تبدأ إدارة البيانات مع البيانات املسجلة. وتكون 
التكنولوجيا األساسية لهذه البيانات رهن نوع البيانات 

التي تم جمعها )مثالً بيانات االستشعار عن بعد واإلدخال 
اليدوي للبيانات املتشابهة وتسجيل البيانات الرقمية(. 

وينبغي للبيانات امليدانية الخام والبيانات »املنقحة« أن 
تخزن بشكل دائم وأن تنسخ احتياطياً. ويف الحالة املثالية، 

تحفظ نسخة واحدة حالية عن البيانات عىل مخدم 
مركزي )مع وضع نسخة طبق األصل عىل مخدم آخر( 

بدالً من حفظ نسخ متعددة عىل أجهزة كمبيوتر عدة. 
فيسّهل هذا النهج سالمة البيانات وتداولها وتقاسمها. 

يتطلب النظام الوطني لرصد الغابات نظاماً فعاالً إلدارة 
البيانات يشتمل عىل إدخال البيانات ومراقبة الجودة 

وقدرة الحفظ واالطالع بعيد املدى عىل كل البيانات التي 
يجري جمعها وامليتاداتا املتصلة بها. 

وعندما يصمم نظام إدارة املعلومات وينفذ، ينبغي 
للنظام كله أن يخضع للتوثيق. ويفرتض بالتوثيق أن 

يضم وصفاً للبيانات )مبا يف ذلك مصدرها( ونظام 
معلومات لقاعدة البيانات )مبا يف ذلك هيكل قاعدة 

البيانات( وامليتاداتا )أي مجموعة من التعابري والتعاريف 
التي تصف البيانات من حيث توفرها وموقعها وقدرة 

الوصول إليها( وإذا أمكن، بهيئة قياسية دولياً تتوافق مع 
بروتوكوالت جمع البيانات. 

لضامن اإلدارة الفعالة للبيانات، ينبغي للنظام الوطني 
لرصد الغابات القيام مبا ييل من أمور:

تطبيق هيكل مفصل لقاعدة البيانات وبروتوكول أ. 
إداري )مبا يشمل اشرتاطات املعدات والربمجيات(.

اســتعامل صيغ للبيانات قابلة لالستخدام يف ب. 
املســتقبل املنظور وتتيح العمل البيني، بدالً من 

صياغة و/أو اســتخدام صيغ مصممة عىل الطلب 
أو غامضة.

يف حال تم تصدير جزء من البيانات لتحليلها ج. 
باستخدام برمجيات مختلفة، يجب ضامن اكتامل 

وسالمة قاعدة البيانات املصدرية.
عىل البيانات املخزنة يف النظام أن تتضمن امليتاداتا د. 

مبا يشمل وصفاً ملجموعات البيانات املتنوعة )مثل 
سنة ابتكارها، وموقعها واسم مالك البيانات وحقوق 
االطالع عليها وغري ذلك(. ينبغي لشكل امليتاداتا أن 

يتبع املعايري الدولية إىل أقىص حد ممكن.

الشكل 4: إطار إدارة البيانات يف النظام 

الوطني لرصد الغابات

البيانات امليدانية/
بيانات املسح

تقييم االحتياجات 
التقييممن املعلومات صياغة السياسات 

وتفيذ ها
اإلبالغ واالتصال 
ونرش املعلومات

تحليل البيانات / 
الن مذجة

تقاسم البيانات 
واملعلومات 

قاعدات البيانات 
الحالية/املعلومات

التخزين/ التوثيق

بيانات االستشعار 
عن بعد 

إدخال البيانات  البيانات اإلضافية

 ضامن الجودة / 
رقابة الجودة

 ضامن الجودة / 
رقابة الجودة

 ضامن الجودة / 
رقابة الجودة

 ضامن الجودة / 
رقابة الجودة
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5-4-2 مراقبة جودة البيانات

قبل القيام بأي تحليل، من املهم تنفيذ جولة تحقق نهائية 
من جودة البيانات وما ينجر عليه من تنقيح وتصويب. 

ميكن الكشف عن مجموعة محدودة من األخطاء 
وتصويبها يف هذه املرحلة؛ ولكن التدقيق املتقاطع مع 
الحالة الراهنة يف امليدان ال يكون ممكناً عادًة، وتشري 
األخطاء التي يكشف عنها بشكل رئييس إىل تفاوتات 

داخلية وقيم تتخطى النطاق الواقعي. قد يكون التصحيح 
سهالً يف بعض الحاالت )مثالً إذا كانت النقطة العرشية 
قد نقلت بشكل واضح يف قيمة أحد القياسات( ولكنه 

قد يكون مستحيالً يف حاالت أخرى )مثالً يف حال مل يتم 
تحديد النوع املعني لألشجار بشكل صحيح أو يف حال كان 

موقع القطع قد حدد بطريقة خاطئة(.

تنفذ اإلجراءات التالية للتحقق من الجودة لدى إدارة 
قاعدة البيانات:

إعادة التأكد من البيانات يف املكتب. إن التدقيق أ. 
التحريري الذي كان يفرتض أن يتم يف امليدان، يجب 

أن يطبق عىل البيانات الخام، ال سيام يف حال مل 
يستخدم جهاز تسجيل ميداين للبيانات. عىل البيانات 
الخام أن تحفظ يف األرشيف فيام تطبق أي تغيريات 
عىل نسخة عنها. وميكن القيام باملزيد من التدقيق 

باستخدام اإلحصاءات البيانية واملوجزة لتحديد القيم 
الشاذة من أجل إخضاعها ملزيد من التدقيق. وأخرياً 

يجب وضع وسائل مناسبة لسد الثغرات التي تخلفها 
البيانات الناقصة أو تصويب البيانات التي يتخللها 

خطأ بديهي وتطبيقها حيثام أمكن.
يجب التحقق بدقة مام يعرف بالقيم الشاذة قبل ب. 

حذفها. فهي قد متثل حاالت قصوى وليس أخطاء 
باملعنى الفعيل.

توفري بروتوكوالت لتنقيح البيانات وتطبيقها عىل ج. 
قاعدة البيانات من أجل ضامن اتساق البيانات.

لدى القيام بتغيريات، يجب تسجيل سبب إجراء تلك د. 
التغيريات وكيفيته )مثالً يف حال استثناء قيمة شاذة 

معينة، يجب رشح سبب ذلك(.

5-4-3 تحاليل البيانات

إن تحليل البيانات هو املرحلة التي تتم فيها اإلجابة 
عىل األسئلة التي طرحت خالل تقييم االحتياجات من 
املعلومات. ولكن ميكن الحتياجات أخرى أن تنشأ عىل 

مستوى التحليل عىل مر الوقت، ويف هذه الحالة ينبغي 
لكل من األسئلة واالفرتاضات املطبقة خالل التحاليل 

أن تحدد بصورة دقيقة وأن يتم اإلعالن عنها. ويتوجب 

عىل التحاليل أن ترتكز عىل العلم السليم واملعرفة 
الجيدة بقاعدة البيانات وبكيفية جمع البيانات 

ومباهية املتغريات والنامذج التي ميكن استخدامها 
إلجراء تحاليل مفيدة.

قبل نرش نتائج التحاليل، ينبغي إجراء مراقبة لجودة 
التقييامت )مثالً عرب إجراء تحليل يستخدم وسائل 

وأدوات بديلة والتحقق من االتساق(.

يف تقييامت الغابات، تكون كافة نتائج أعامل الجرد 
الوطنية للغابات القامئة عىل العينات مبثابة تقديرات 

عامة )مثالً القيم املتوسطة املقدرة كالكتلة الحيوية يف 
كل هكتار( مصحوبة بقياس لليقني )مثالً تفاوت الخطأ 

ونطاق الثقة(. كام سبق وذكرنا يف القسم 5-1-4 فإن 
نطاق الثقة هذا ال يحدد بدقة مصادر عدم اليقني 

كلها يف الجرد الوطني للغابات. إال أنه يبني قيمة أسية 
مفيدة جداً.

فيام يخص تحاليل البيانات وتقديرها، عىل النظام أن 
يقوم مبا ييل:

ضامن قيادة تحاليل البيانات وتقديرها أو اإلرشاف أ. 
عليها من قبل موظفني من ذوي الخربة يألفون 

العرثات الكثرية يف تحاليل البيانات الخاصة برصد 
الغابات.

النظر بدقة يف كافة العنارص اإلحصائية لتصميم ب. 
عملية أخذ العينات وتصميم القطع واتباع إجراءات 
للتقدير متعارف عليها ومقبولة عامة لتقييم النقاط 
وتقييم الفواصل: وحاملا يتم تحديد عنارص التصميم 
وتصويبها، تبقى عادة خيارات قليلة فقط لتصميم 
التقييم. وتجدر اإلشارة إىل أنه فيام يخص التصميم 
األكرث شيوعاً ألخذ العينات )أي الطريقة املنهجية(، 

ال توجد مقيامت غري منحازة للتفاوت املتعلق بأخذ 
العينات القائم عىل التصميم )أنظر اإلطار 15( 
ولكن املقيامت شائعة االستخدام ألخذ العينات 

العشوايئ البسيط متيل إىل التحفظ )أي املبالغة يف 
تقييم التفاوت(.

يف الوضع املثايل، توضيح واختبار التصميم الخاص ج. 
بتقييم التحاليل بواسطة بيانات اختبارية من أجل 

ضامن صواب تصميم التقييم االحصايئ.
استخدام بيانات داعمة من مصادر أخرى للبيانات د. 

من أجل تحسني التقييامت، عند املقتىض.
مبا أن تقييامت التغيري تعتمد قياسات لعدم اليقني 	. 

مختلفة عن تقييامت القياسات اإلفرادية، فيجب 
حسابها وفقاً لذلك للتأكد مام إذا كان التغيري 

املحسوب كبري أم ال 
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توفري تقييامت للبلد كله )تقييامت عىل املستوى و. 
الوطني( وللوحدات املرجعية عىل املستوى دون 

الوطني، بحسب ما هي محددة يف مرحلة التخطيط.
استخدام برمجيات راهنة سبق اختبارها الستخدامها ز. 

يف تقييم جرد الغابات )قياسية و/أو مجانية و/أو 
من مصدر مفتوح( لكافة التحاليل. ميكن ملساعي 

استحداث برمجيات جديدة أن تأيت بعدد كبري من 
أخطاء الربمجة.

التحقق وتصويب التفاوتات واألخطاء يف البيانات ح. 
التي ميكن كشفها فقط خالل التحاليل. 

5-4-4 التوثيق 

من أجل ضامن شــفافية مجمل النظام وإدارته عىل 
فرتة زمنية طويلة ومراجعته واســتخدامه بالشكل 

املناســب ولضامن مصداقيته، يجب وصف كل العنارص 
ذات الصلــة التي يتألف منها بالتفصيل وحفظ ذلك 

الوصف. ينبغي للتوثيق أن يشــمل كل املعلومات 
ذات الصلة بشــأن تصميم عملية الرصد وتنفيذها 

)أي الدليــل والربوتوكوالت ووصف املنهجيات مبا فيها 
االفرتاضــات واألدوات والخرائط والصور والبيانات 

الخــام واملعالجة، والربمجيات واملوظفني والتكاليف وما 
شــابه من أمور(. وعىل الوثائق أن تكون منظمة بشــكل 
حســن وقابلة للوصول يف أي وقت من األوقات لضامن 

القدرة عىل استنســاخ كل عنارص النظام واستخدامها 
يف املســتقبل. وميكن أن تتضمن البيانات املتوقعة 

للتحليــل وأي افرتاضات مأخوذة يف االعتبار والثغرات 
التــي كانت/وال تزال موجودة واالقرتاحات حول كيفية 

تحسني التحليل.

ينبغي أيضاً توثيق الربوتوكوالت املستخدمة يف تحليل 
البيانات لتمكني اآلخرين يف املستقبل من أداء التحليل 

نفسه )أنظر القسم 3-4-5(.

5-4-5 اإلبالغ

إن اإلبالغ يعلم أصحاب املصلحة )سواء أكانوا عىل 
الصعيد الوطني أم الدويل( مبا يشمل الحكومات 

االتحادية واملحلية، بالنتائج واالستنتاجات التي يتوصل 
إليها النظام الوطني لرصد الغابات. وينبغي لإلبالغ أن 

يكون دقيقاً وكامالً ومتسقاً وقابالً للمقارنة مع تقييامت 
ناتجة عن نظم أخرى وطنية لرصد الغابات تتسم 

بالشفافية وبقابلية الوصول إليها. وعىل كل من مضمون 
نتائج التحاليل وصيغها أن يتفقا مع االحتياجات من 

املعلومات التي حددها أصحاب املصلحة.

يسعى اإلبالغ إىل: 1( تقديم نتائج سليمة علمياً مستقاة 
من النظام إىل أصحاب املصلحة الذين يحتاجون إليها؛ 

2( نرش املنهجية املعتمدة، مبا يف ذلك االفرتاضات 
والثغرات؛ و3( اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة بدقة 

النتائج واختباراتها اإلحصائية.

تعتمد القيمة النهائية للنظام عىل مدى براعته يف تقديم 
املعلومات املطلوبة التي تخص الغابات، بطريقة محددة 

وحسنة التوقيت. وليك يتحىل باملصداقية يجب عليه 
أيضاً تقييم عدم اليقني يف النتائج واإلبالغ عنه. 

إن االمتثال للمعايري املذكورة أعاله مهم جداً يف 
العمليات الدولية التي تستدعي معلومات عن 

الغابات. ينبغي للبلدان التي تشارك يف تلك العمليات 
أن تقدم معلومات ذات مصداقية عىل أساس منظم 

بشأن حالة مواردها الحرجية والجهود التي تبذلها 
لرصدها، وغالباً ما يتم ذلك بناء عىل خطوط توجيهية 

محددة جداً لإلبالغ. 

قد يتيح النظام أيضاً بيانات خام للجمهور أو ألصحاب 
مصلحة معينني. ومن شأن ذلك أن يعزز الشفافية 

واستخدام البيانات عىل حد سواء. يف هذه الحاالت 
يجب االهتامم بتوفري معلومات عن املنهجية املستخدمة 

يف جمع البيانات وتوفري التوجيهات لتفسري البيانات 
تفادياً لسوء تفسريها.

وفيام يخص اإلبالغ، عىل النظام مراعاة النقاط التالية:

عىل طريقة اإلبالغ أن تكون مصممة تحديداً أ. 
لتلبية توقعات أصحاب املصلحة من املعلومات، 
عىل الصعيدين النوعي والكمي. ويتضمن هذا 
تغطية املتغريات وشكل النتائج وتقييامً ملا قد 

تعنيه األرقام املستنبطة. بعض التقارير موجه نحو 
عمليات السياسات وصانعي القرارات وبوسع أقسام 
محددة )مثالً تلك التي تتعلق بالنواحي االجتامعية 

واالقتصادية( أن تخترص مسائل مثل استخدام 

اإلطار 21: تقديرات ذات مغزى

لدى إنتاج تقييامت مستندة إىل عينات، لوحدات مكانية محددة 
أو لإلبالغ، تجدر اإلشارة إىل أن هناك حدوداً مفروضة عىل حجم 

تلك الوحدات املرجعية. 

وال ميكن إنتاج تقييامت ذات مغزى إال حني يقع عدد كاف من 
القطع املرجعية يف املنطقة املوافقة لها.

ففي املساحات الصغرية جداً قد ال يكون للتقييامت أي مغزى 
بسبب تدين دقة التقدير.
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الغابات )سواء أكان منصفاً أم ال(. ولكن قد تكون 
ملؤسسات البحوث اهتاممات كبرية ببيانات النظم 

الوطنية لرصد الغابات وقد تستفيد من قاعدة 
بيانات متاحة عىل اإلنرتنت ذات وظائف مندمجة 

لإلبالغ القيايس.
يجب أن تكون تقارير النظام عبارة عن وثائق ب. 

مستقلة. ويجب أن متكن القارئ من فهم النتائج من 
دون اإلحالة إىل مصادر أخرى.

عىل التقارير أن ترشح األهداف االسرتاتيجية والوالية ج. 
السياسية والتربير العلمي للنظام. وعليها أن تقدم 

النتائج الرقمية لجميع الوحدات املكانية )عىل 
املستوى الوطني ودون الوطني( وأن تقدم وصفاً 

كامالً للمنهجية.
مبا أن النتائج والطرق تشمل عادة الكثري من املواد د. 

وقد تؤدي إىل تقارير طويلة جداً قد يكون من 
الجيد نرش النتائج والطرق يف تقارير منفصلة، بناء 

عىل احتياجات أصحاب املصلحة. من بني الخيارات 
نرش تقرير يحتوي موجزاً، أو نبذة موجزة لصانعي 

السياسات، فيام يقوم خيار آخر عىل نرش موجز 
تنفيذي تتبعه املعلومات املفصلة كلها، مع تقرير 

آخر الحق يحتوي كل املعلومات املنهجية ذات 
الصلة، مع إحاالت إىل مطبوعات أخرى تنطوي عىل 

مزيد من التفاصيل. بشكل عام، تتوجه التفاصيل 
الكاملة واملفصلة إىل الخرباء يف مجال الجرد فيام 
تتوجه التقارير املوجزة إىل املوظفني العاملني يف 
الجرد عامة مبن فيهم صانعي القرارات وواضعي 

السياسات وعامة الجمهور.
عىل التقرير أن يقدم أجوبة عىل األسئلة التي صمم 	. 

النظام من أجلها. يف حال العثور عىل نواقص خالل 
عملية اإلبالغ يجب تحديد وسيلة الستخدام تلك 

املعلومات من أجل تنقيح إجراءات النظام وتحسينها. 
ويف حال تعذرت اإلجابة عن سؤال ما، يجب تقديم 
تربيرات مفصلة ترشح سبب ذلك ويجب استخالص 
االستنتاجات حول ما إذا كان السؤال ال يزال ذا صلة 

و/أو ما يجب فعله لتوفري جواب.
عىل التقرير أن يتضمن معلومات ترشح كيف متت و. 

عملية ضامن/مراقبة الجودة والنتائج.

5-4-6 االتصال ونرش املعلومات

كام سبق وأرشنا أعاله فإن االتصال ونرش املعلومات 
يشكالن جزءاً حاسامً من التقييم األويل لالحتياجات من 
املعلومات والستقطاب أصحاب املصلحة. ولذلك يكتيس 

االتصال ونرش واملعلومات بأهمية قصوى يف عملية 
اإلبالغ التي تعقب تحليل البيانات. ليس النظام عملية 
بحد ذاته وإمنا تحدد صلته وتربيره من حيث استجابته 

لالحتياجات من املعلومات. بالتايل فإن القيمة اإلجاملية 
للنظام تكون محدودة إذا مل يتم تحويل البيانات التي 

تجمع إىل معلومات مفيدة بالنسبة إىل أصحاب املصلحة 
يف املوارد الحرجية. باإلضافة إىل ذلك، يجب تسليم هذه 

املعلومات املفيدة إىل أصحاب املصلحة بشكل يسهل 
عليهم قراءته وفهمه. 

إن اإلبالغ ونرش املعلومات الهادفان واملقدمان يف 
شكل جيد )أي مفيد( يزيدان االهتامم ببيانات النظام 
واستخدامها عرب توليد أفكار جديدة من خالل األمثلة 

والتفسريات املستنرية )اإلطار 22(.

عىل االتصال ونرش املعلومات املتعلقة بالنظام القيام 
مبا ييل:

تحديد الوسائل التي ميكن بواسطتها إبالغ النتائج أ. 
لكل أصحاب املصلحة، مبن فيهم أولئك الذين سبق 

تحديدهم، ورمبا سواهم. ميكن لذلك أن يتضمن 
نرش النتائج من خالل كافة أنواع الوسائط مبا فيها 
التلفزيون واإلذاعة واألدوات املختلفة املتاحة عىل 
اإلنرتنت والدراسات العلمية واملقاالت الصحافية 

واملواد التعليمية وغريها.
حاملا تصبح نتائج النظام جاهزة، يجب التوعية بها ب. 

وتشجيع نرشها عىل جميع أصحاب املصلحة.
الحصول عىل تعليقات من املستخدمني مبا يشمل ج. 

األجهزة الدولية التي تستوجب اإلبالغ، فيام يخص 
منفعة التقارير بالنسبة إىل املضمون وصيغة البيانات 

وطريقة عرض املعلومات.
اعتبار أنشطة اإلبالغ طريقة لتشجيع بناء شبكات د. 

تواصل، وتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة 
واستقطابهم وتشجيع املساعي التعاونية عرب مختلف 

القطاعات العامة والخاصة.
إدراك فرص استقطاب األوساط العلمية الوطنية 	. 

والدولية بواسطة الدراسات الفنية التي تستكشف 
البيانات والتي ميكن تقدميها ضمن مؤلفات علمية 

خاضعة الستعراض األقران. تشكل النتائج والتجارب 
الناجمة عن دورة للنظام الوطني لرصد الغابات 
نقطة انطالق ممتازة للبحوث الرامية إىل تحسني 

الدورة التالية.
استخدام عملية التحليل واإلبالغ والنرش املنظم و. 

للمعلومات وتلبية االحتياجات التالية من املعلومات 
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)مبا يف ذلك الطلب عىل البيانات الخام( كفرصة لبناء 
القدرات الوطنية وبلوغ الجامهري الجديدة للنظام 

وتعزيز الدعم املؤسيس واالجتامعي والسيايس.
تسليط الضوء عىل قيمة النظام عىل الصعيدين ز. 

املحيل والدويل من خالل الجودة العالية لكافة 
املنتجات، ما يعزز بالتايل الدعم املؤسيس والسيايس 

للربنامج.

5-4-7 الحوار بشأن نظام الرصد الوطني 
للغابات ونتائجه

يجب استخدام اإلبالغ واالتصال ونرش املعلومات أيضاً 
كوسيلة لعقد حوار بشأن كافة أوجه الرصد الوطني 

للغابات مع أية جهة معنية، مع ضامن تقييم غري منحاز 
وشفاف للنظام بأرسه.

تقدم بيانات النظام ومعلوماته نتائج سليمة علمياً 
إلبالغ أصحاب املصلحة بصورة أفضل والتخفيف من 

هامش التخمينات. إن الخطاب املتعلق بالغابات، داخل 
الحكومات وفيام بينها واملنظامت غري الحكومية أو 

عامة الجمهور، كثرياً ما يكون مثرياً للجدل ويعزى جزء 
من ذلك إىل قلة املعلومات املناسبة. ولذا قد تساعد 

املعلومات السليمة علمياً عىل االرتقاء بهذا الخطاب إىل 
مستوى أكرث استنارة. وأحد السبل املهمة لضامن النتائج 
السليمة علمياً يقيض بتأكيد صحة النظام كله مبا يف ذلك 

تصميمه وكافة نتائجه.

ولضامن التحديث املتواصل للنظام، عىل عملية 
النظام أن تتضمن بصورة منهجية حواراً بشأن القضايا 

املتعلقة بالتصميم والتشغيل، والنتائج املتوقعة من 
دورات النظام، عرب تنظيم حلقات عمل ونقاشات. وقد 
تكون حلقات العمل تلك ذات طابع عام أو تركز عىل 

احتياجات )ورمبا مساهامت( أصحاب املصلحة مثالً 
املنظامت غري الحكومية املعنية بصون املوارد ومؤسسات 

البحوث الحرجية وقطاع معالجة األخشاب واملنظامت 
غري الحكومية املعنية بالتنمية الريفية وغريها.

من أجل رعاية الحوار بشأن برنامج النظام ونتائجه، عىل 
النظام أن:

يحدد صيغة ً مناسبة ً للحوار لكل مجموعة معينة أ. 
من أصحاب املصلحة.

ب- يرشك ممثلني عن مجموعات أصحاب املصلحة ب. 
لدى اإلعداد لتلك النقاشات.

يضمن دعوة خرباء بالنظام للمشاركة أيضاً يف ج. 
النقاشات يك يحظوا بفرصة إلبالغ املشاركني 

بالتفاصيل املنهجية والنتائج وتفسري الخلفية 
االسرتاتيجية للنظام تفسرياً واضحاً.

عند املقتىض، يجب ضامن مشاركة عالية املستوى د. 
لكل من فريق إدارة النظام والفريق املعني بتخطيطه 

وسائر أصحاب املصلحة.
ال بد أن تدار النقاشات يف اتجاه التحكم بالتوقعات 	. 

وضامن أن تكون األصوات كافة مسموعة.
ال بد أن تضمن فعالية النقاشات وإعداد أمثلة و. 

عن النتائج القامئة عىل األدلة مبا يف ذلك معلومات 
عن عدم اليقني التي من شأنها أن تدعم أو تنقض 

الحجج املستخدمة يف الخطابات عن الغابات 
السائدة قبل توافر نتائج الجرد الجديد. تتضمن تلك 
األمثلة معلومات عن معدالت إزالة الغابات وتطور 
األنواع وغريها من املوضوعات ذات الصلة بالتنوع 
البيولوجي، والقطع غري الرشعي لألشجار واألنواع 

الغازية والتأثري املحتمل للحوافز يف اإلدارة املستدامة 
للغابات وغري ذلك.

التكيف وتعزيز الربنامج واملؤسسات املرتبطة بها ز. 
من خالل توثيق والتعلم من ردود أصحاب املصلحة 

والنقاشات ألجل تركيز الجهود املستقبلية بصورة 
أفضل وضمن الحدود املمكنة فيام يخص االحتياجات 

من املعلومات والنواحي التقنية وإدراج القطاعات 
املجاورة وتنمية القدرات داخلياً وبشكل عام.

اإلطار 9: االتصال ونرش املعلومات

عادة ما يحظى تخطيط االتصاالت ونرش املعلومات 
وتطبيقهام باهتامم أقل خالل عملية النظام، مقارنة باملراحل 

األكرث تقنية. ولعل هذا ناجم عن كون أخصائيي الجرد 
ومحليل املوارد غري مدربني بالرضورة عىل االتصال وال ميلكون 

الخربة يف هذا املجال. 

ينبغي تخصيص ما يكفي من املوارد إلبالغ النتائج ونرشها. 
وقد يتمثل أحد الخيارات املجدية بالتعاقد مع خبري محرتف 
يف مجال االتصاالت ليك يواكب عملية النظام بأرسها والقيام 

بـ«ترويج« ناشط لعملية النظام ونتائجه. 

وميكن اســتفادة الكثري من الدروس بناء عىل تجارب 
البلدان األخرى، من حيث قصص النجاح والفشــل عىل 

حد سواء.
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5-4-8 التقييم وتحليل األثر

يجب إجراء تقييم منهجي يف املرحلة األخرية من كل 
دورة من دورات النظام الوطني لرصد الغابات من 

أجل استفادة الدروس من العملية ومن أجل تحسني 
النظام أكرث فأكرث. توفّر خطوات اإلبالغ واالتصال ونرش 
املعلومات فرصاً كثرية للتفكري النقدي وقد تكون كفيلة 

بتوليد الكثري من التعليقات واآلراء.

قد تكون لكافة األطراف املعنية بتخطيط الجرد وتنفيذه 
وتحليله، فضالً عن أصحاب املصلحة، مالحظات هامة 

تديل بها. ويرمي التقييم وتحليل األثر إىل جمع أكرب قدر 
ممكن من تلك التعليقات. ومبا أن النظام الوطني لرصد 

الغابات هو نظام معقد وأن كل دورة للجرد الوطني 
للغابات هي عبارة عن مرشوع معقد تقنياً يشمل 

الكثري من املوظفني الذين يضطلع كل منهم مبسؤوليات 
مختلفة، فسوف ترد الكثري من التوصيات، وسيكون 

بعضها متناقضاً. 

باإلضافة إىل التقدير يجب تنفيذ تقييم منهجي للتأثري 
من أجل التثبت من التأثري الفعيل الذي يتسبب فيه 

النظام. وقد يكون هذا التقييم رضورياً لتربير التمويل 
الذي يستوجبه النظام. أما األسئلة الرئيسية الواجب 
طرحها يف التقييم فهي: من يستخدم النظام؟ ما هي 
النتائج التي يستخدمونها؟ وبأية وترية؟ وألية غايات؟ 

تقدم األجوبة عىل هذه األسئلة معلومات هامة للغاية 
إىل مديري النظام فيام يخص النتيجتني كالهام. ولكن 

قلة من النظم الوطنية لرصد الغابات قد نفذت تقييامً 
منهجياً للتأثري. ونتيجة لذلك ال توجد أي معايري لتلك 

التقييامت وقد يكون من الصعب جداً تتبع استخدام 
نتائج النظام وتأثريه. إن التقييم الداخيل وتقييم التأثري 

بالعادة من مهام املديرين رفيعي املستوى للنظام. ولكن 
من املهم ضامن إجراء تقييم خارجي مستقل من وقت 

إىل آخر. ينبغي لكل التقييامت أن تتضمن الخطوات 
التالية:

مقارنة النتائج الفعلية مع االحتياجات من املعلومات أ. 
التي تم اإلدالء بها قبل القيام بأعامل الجرد. قد تكون 
بعض املعلومات ناقصة فيام أن بعض البيانات قد ال 

تتطابق ومطالبات أصحاب املصلحة.
تحليل ما إذا كانت متطلبات الدقة قد استوفيت فيام ب. 

يخص املتغريات الرئيسية وتحديد الحلول املمكنة يف 
الحاالت التي مل تستوف فيها.

تقييم إجراءات جمع البيانات. يجب أن يتم ذلك ج. 
بالتواصل مع مختلف الفرق املعنية بجمع البيانات 
مع إيالء االهتامم الخاص إىل خربات وتقارير فرق 

اإلرشاف.
تنفيذ تحليل للتكاليف وتحديد العنارص األكرث تكلفة د. 

التي رمبا تحتاج إىل تعديل.
كجزء من تقييامت األثر يجب اكتشاف ما إذا كان 	. 

املقررون عىل صعيد السياسات واإلدارة قد تلقوا 
النتائج يف الصيغ التي تلبي احتياجاتهم.

إرساء آلية وأدوات لتتبع الجهات التي تستخدم و. 
النتائج املحددة وألية غاية وبأية وترية.

تحديد كيفية استخدام معلومات النظام يف ز. 
الترشيعات والسياسات واإلجراءات.
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املالحظات الختامية
ال شك يف أن إنشاء نظام وطني لرصد الغابات وتشغيله مهمة معقدة بالنسبة إىل الحكومات. وإن هذا النظام يفيد يف 

تنوير ودعم القرارات املتعلقة بالغابات فيدعم بالتايل التنمية املستدامة للغابات عىل املستوى الوطني. وهو يتطلب 
رؤية عىل املدى البعيد وتعاوناً بني مختلف االختصاصات ولكنه يبقى يف الحالتني مسعى صعب ومثري.

عادة يتم تنفيذ النظم الوطنية لرصد الغابات باستخدام نهج تدريجي، مع تطبيق تحسينات متواصلة بالتاميش مع 
التعليقات الواردة من خربات املستخدمني واملوارد املتاحة.

ويرجو املؤلفون من هذه الخطوط التوجيهية أن تدعم تلك العملية عرب وضع النظام الوطني لرصد الغابات يف 
السياق األوسع ملسارات صنع القرارات الوطنية املتعلقة بالغابات، وعرب تناول عدد من النقاط االسرتاتيجية والعملية 

والتقنية ذات الصلة.
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