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 ةيسسؤملا تامولمعلا

 :تامظنملا /ةمظنملا

 (واف) ةدحتلما ملمأل ةعازرلوا ةيذغلأا ةمظنم

 فيراعتلاو ميمفاهلا

 :التعريف

 .ةسبايال ةحسام عومجم نم ةبسنك تاباغال حةامس

 :يطقنملا ساسلأا

 ريغو ةيبشخلا تاجتنلما) علسلا ريفوت كلذ يف امب ،ةيرشبلل ةبسنلاب ةيويحال ئفاوظلا نم ددع تاباغلا يفوتست
 ىعل ظافحلاو لحاوسلا ةيامحو ،ونبرلكا لزعو ،جيولويبال عونتلل لئولما لثم تامدلخاو (تاباغلل ةيبشخلا
 .هايملوا ةبرتال

 

 تاباغال ةسايلس يساسأ رصنع وه ةقيقدلا تانايبال رفوفت .دلبلا يف تاباغلل يبسنال ىدملل اسايقم رشؤلما رفوي
 .ةمادتسمال ةيمنتال قايس يف اطيطهختو

 ديدحت يف دعاتس نأ نيمكو ىرخلأا تامادختسلال يضارألا ىعل بلطلا تاباغال قةطنم يف تاريغتال سعكتو
 .ةعازرلوا تاباغال عاقط يف مةادتسمال ريغ تاسرامالم

 فظةاحملا ىدمل يبيرقت يلدب اهراتبعاب رضألا حةامس عومجم نم ةيوئم ةبسنك تاباغال ةقطنم مادختاس نيمك
 .مداتسم وحن لىع اهترادإ ىدمل يئجز ريبدت ىوس سيل هنكلو ،اهتدعاتسا وأ دلبال يف تاباغال ىلع

 

 تم إدراج رشؤمال ضمن األهداف مؤشرات ةئيامنإلا ةيفللأل المؤشر) 7-1 ةبسن " األراضي يتال اهيطغت

 "(.تاباغال

 :المفاهيم



 ."ةسبايال ةحسام عومجم" و "تاباغلا" يمَ   وهفم فيرعت يرورضلا نم رشؤملل قيقد فيتعر ريفوت لجأ من

 فرَ   عَ  ت ،ةعازرلوا راتكه 2.0  زواجتت ةحاسم ىعل دتمت ضرأ" :اهنأب

 ةباغال

 ةيذغلأا ةمظنم يفراعتل َ  اقفو

 لىع ةرداق راجشأ هاب وأ ،ةئامال يف 12 زواتجت ةلظ اهلو ،راتمأ 0 ىلإ اهعافترا لصي راجشأب ةعورومز
 الو َ  ايعارز َ  امادختسا مدختست    بلاغال يف يتال ضيااألر تاباغال لمشت الو .عقومال في عافترلإا اذه وغلب

 رثكأ ىنعمب وأ ." ةيرضحلا يضارألا

 بجي .ىرخلأا ةدئاسلا يضارألا تماادختاس بايغو راجشلأا دوجو للاخ نم تاباغال ديدحت متي - :َ  اديدحت
 نوكت نأ

 - .راتمأ 0 نع ليق ال عافترا غوبل ىلع ةرداق راجشلأا
 يف 12 ةبسنب لظ ءاطغب غلبت نأ عقوتلما نم نكلو دعب غلبت مل ةريغص رابأشج ةعوزرم قطانم لمشت هي

 راجشألا عطق ببسب َ  اتقؤم ةرجشملا ريغ طقانلما اضيأ لمشت امك .رثكأ وأ راتمأ 0 عافتراو لقألا ىلع ةئامال

 كجزء ممارسة من إدارة وأ تاباغلل الكوارث يتلاو ،ةيعيبطلا نأ قعوتلما من يتم اهديدجت 0 غضون في

 - .لوطأ ينمز راطإ مادختاس ،ةيئانتثاس تلااح يف ةيلحمال وفرظلا ررتب دقو .تاونس
 ةينطولا تاهزتنلما يف تاباغال ؛ةريغصلا ةحوتالمف طقانلما نم اهريغو قئارحلا ءافطإو تاباغال قرط
 ةيفاقثلاو ةييخراتلوا ةيملعلاو ةيئيبال ةيمهلأا تاذ قطانلما لثم ىرخلأا ةيمحمال طقانملوا ةيعيبطلا تايمحملوا
 .ةيحورلوا

 .َ  ارتم 20 زواجتي رضعو راتكه 2.0 زواتجت ةحمساب راجشلأا تارممو ةيامحال ةمزحأو حايرال تادصم -

 ءاغط غلبي أن قعوتلما نم يتال راجشلأا ديدجت عم ةكورتملا ةيعازرال ضيارلأا رييغت َ  اضيأ كلذ ملشي -

 .راتمأ 0 نع ليق ال عافتراو لقألا ىعل ةئاملاب 12 ةبسن اهظل
 ةطقنلما هذه تناك اذإ امع رظنال ضغب ،زرجلاو دملا طقانم يف فورغناملا راجبأش ةسورغملا طقانلما  -
 .ال مأ بسةايلا نم ةحاسمك ةفنصم
 .دلايلما راجوأش نيلفلاو طاطملا راجشأ عرازم -
 عافترلإوا رضألا مادختاس ريياعم فيوتست نأ طرشب ليخنلا راجشأو نازريخلا ىلع يوتحت يتال طقانلما -

 .لظلا ءاطغو
 ةهكافلا راجشأ عرازم لثم ،يعازرال اجتنإلا مظن يف ددمح عون نم ةمخضلا ةديحولا راجشلأا ينتثتس يه -

 .يرجشلا ءاطلغا تتح يلصاحمال عزرت امدنع ةيجرحلا ةعازرلا منظو ونتيزال نيتاوبس تيزال يلخنو
 ليصاحملا عرتز ثيح ةباغ هنأ ىلع " ايغنوت " ماظن ثلم ةيجرحلا ةعازرال مظن ضعب يفنصت يغبني :ةظحمال

 .تاباغال ةرود نم ىلولأا تاونسلا للاخ طقف

 ،ةيلخادلا هايلما اهيطغت يتال ةحسامال صقان دللبل ةيحطسلا ةحاسمال وعمجم ةسبايال ةاحسم عومجم يواويس
 .ةسيئرال تاريحبلوا راهنألا لثم

 .ةيوئم ةبسنك رشؤمال نع ريبعتال متي

 :دويقلاو تاقيتعللا

 عن راعتشسلإا روص ىلإ لوصوال نسحت دقو .نادلبال نم ديدعال يف ةعطقتم تارفت ىعل تاباغال ةحسام مييقت متي

 مادختسا مييقتل وديق كانه نأ اميس ال .دودح اهل دعب نع راعتشسلإا تاينقت نكل ،ةريخلأا تاونسلا يف دعب

 موقي)  يضارألا نع  راعتشسلاا دعب مييقبت الغطاء األرضي ةجردلبا ةظحلام  نمكي  لاو  ،(ىلولأا ضعب

 ةينمز تارتف بلتطت هيو دعب نع راعتشسالا تاينقت مع ةلوهسب تاباغال ومن ةداعإ لثم ةئيطبال تارييغتال



 لىع) لظلا ءاطغل ةفضخنم ةفاثك تاذ تاباغال فاشتكا بعصلا نم ،كلذ ىلإ ةفالضإاب .اهنع فشكلل يلةوط

 .دعب نع راعتشسلإا تاينقت مداختساب (٪12-02 لاثلما يلبس

 ةيجهنملا

 :باستحلإا ةقيطر

 122 * )0210( ةسبايال ةحسام / (ةيعجرلما ةنسلا) تاباغال حةامس

 .ةنيعم قةطنم يف وأ َ  ايملاع ميقال عيمج ةفاضإب يميلقإلا وأ لمياعال ديعصلا ىعل رشؤلما اذه عيمجت نيمك

 :التفصيل

 .رشؤملا اذهل يلصفتال نم ديزم ال

 :ةقصانلا ميقلا ةجلاعم

 دلبلا ىوتسم ىلع -

 0210 ماعل ةيجرحال رداوملا مييقتل ةعازرلوا ةيذغلأا نظمةمل تامولعم يأ مدتق مل يتال ميلاقلأوا نادلبلل ةبسنلاب

 ةعازرلوا ةيذغألا ةمظنم دتعأ ،(تاباغلل ةيلماعال ةحسامال نم ةئامال يف 1.0 َ  اميلقإو َ  ادلب 77 لثمي)

 َ  اريرقت

 .تاروشنلما يف ثبحلوا ةقباسلا تامييقتال نم ةدوجومال تماولعملا هيف تمدختاس

 يملاعلاو يميلقلإا نييوتمسلا ىلع -

 هلاعأ ردو ام رظنا

 :ةمييلقلإا عيمامجلا

 .زايجإب ةيلماعلاو ةيميلقإلا تاريدقتال رادصإ تمي ،ميلاقلأوا نادالبل عيملج ةحاتم تماولعلما نأل َ  ارظن

 :توافتلا رداصم

 توانسو ةدحوم فيراعتو جذامنل َ  اعبت هاسنف نادلبال بلق نم تانايبال ةدعاق يف ةينطوال ماقرألا نع غإلبالا تم

 يتاللابو ر،يراقتال دادعإ على أي القضاء ةيلماعال ماقرألا نيب تانياتب .ةينطولوا غلابإلا جذومن لفيك رفوت

 نادلبال عجرلمل لالكام رداصمل تانايبال ةيلصألا ةفلضاإبا ىلإ فيراعتال تاحلطصملاو .ةينطولا لوانتتو

 بيلاسلأوا ةدراوال تاضارتفلإا كلذ يف امب) تانايبال يللحت (ةيرطق ريراقت) غلبالإا جذومن يف ةلصفنم ماسقأ

 ةمدختسمال تاريدقتلل تاعقوتلوا تاونلس إعداد ريراقتال ؛(ةكرتشمال ةرياعم تانايبال مساحة في األراضي

 يتال ةيمسرال ظفتحت ةيذغلأا ةنظمم بها ةداعوإ ؛ةعازرلوا ةمدختسمال تائفلل تانايبال يفنصت تامييقت في

 .نظمةلما ىدل ةيلماعال ةيجرحلا دراومال



 :يوطنلا ىوتمسلا ىلع تانايبلا عيمجتل نالدبلل ةحاتملا اتداشراإلو لوسائلا



 َ  اجذومن عبتي ريطق ريرقت لكش ىعل ةعارزلوا ةيذغلأا ةمظنم ىلإ تانايبال عيمج ميدقتب اندلبلا ومقت

 ةحسام ريدقتل اهمادختاس ةيفيك نع فاصولأوا ةيعجرلما ردالمصاو ةيللصأا تانايبال نضمتي ثيح ،َ  ادحوم
 تاباغلا
 .ةفلتخم ةينمز لحارمل

 َ  اقفو
 تائفلل

 ةيجهنم دتر ةيليصفت تاهيجوتو نأبش ةيفيك إعداد ريراقتال ةيرطقلا وتحويل تانايبال ةينطولا

 يفراعتلوا ةينطوال تائفلل يفراعتلوا ةيلماعال للمنظمة ليدل " ةقيثوال في ريراقتال مييقتل ةيرطقلا الموارد

http://www.fao.org/3/a-au190e.pdf ،"0210 ماعل ةيجرحلا   

 :الجودة ضمان

 فيراعتلل حيحصلا مادتخسإلا نامضل يققد ضارعتاس ءارإج ةيلمعل اهدورو درجمب ةيرطقلا ريراقتال عضخت
 ةيجهنملوا وكذلك قاستإلا متي  .يلخادلا إجراء ةنراقم تامييقتال  مع ةقباسلا ومصادر تانايبال األخرى

 قيرط نع ةعازرلوا ةيذغلأا نظمةم يفظومو نيينوطلا نيلسارلما نيب تظمةنلما تلااصتإلا لكشت .ةدوجومال

 .هذه ضارعتسلإا ةيلمع نم َ  ازءج يميلقإلا نود/يميلقلإا ضارعتسلإل ملع تالقحو ينورتكللإا ديربال
 

 لاسرإ متي جميع ةيرطقلا ريراقتال في بما) كلذ يتال ريراقتال اهدعت ةمظنم ةيذغلأا (ةعازرلوا ىلإ سيئر

 تاباغال ينمعلا ققحتلل صحة من تانايبال لبق .اهرونش اهالمكتاس يتم ثم عيمجت تانايبال على تايوتسملا

 .ةعازرلوا ةيذغلأا ةمظنم يف ةيجرحلا دراومال مييقت قيرف بلق نم ةيلماعلوا ةيميلقلإا نودو ةيميلقإلا

 تانايبلا رداصم

 :الوصف

 حوارتت تارفت ىلع كلذ متيو 1791. ماع ذنم ةيجرحال طقانملاب ةتعلقلما تانايبال ليلحتو معجب ةلمنظما ومقت

 َ  اميلقإو َ  ادلب 900 ـل تامولعم ىعل يوتحي ثيح ةيلماعال ةيجرحلا دراولما مييتق نم زءجك تاونس 21و 0 نيب

 :ةينمز تارفت ثلاث يف اهميقو اهتامادختساو اهفورظو تاباغال دادتماب قلعتت يهو َ  اريغتم 221 نم رثكأ لوح

 1772 و0222 و0220 و0212 و0210.

 عبتي ريطق ريرقت لكش ىعل نادلبال لبق نم ةعازرلوا ةيذغلأا ةمظنم ىلإ تانايبال عيمج ميدقت متي
 اهمادختاس ةيفيك نع فاصولأوا ةيعجرلما رداصملوا ةيلصألا تانايبال نمضتي ثيح ،َ  ادحوم َ  اجذومن
 حةاسم ريدقتل
 .ةفتلخم ةينمز لحارمل تاباغال

 نم رثكأ ضعبال دعَ  ي .مييقتلل ةيرطقلا ريراقتال دادعإب مهقرفو َ  ايمسر نونيمعلا نوينطولا ونلسارلما ومقي

 ريرقت

 هيف تمدختاس َ  اريرقت ةعازرلوا ةيذغلأا ةمظنم تدعأ .بعةاتال ميلاقألا نع ريراتق نومديق مهنأ امك دحاو

 .تماولعم ةيأ مدقت مل يتال ةيقبتملا يملاقلأوا نادلبلل ةبسنلاب تاروشنلما يف ثحبلوا ةدوجوملا تماولعالم

 فيراعتلل حيحصلا مادتخسالا نامضل يققد ضارعتاس ءارإج ةيلمعل اهدورو درجمب ةيرطقلا ريراقتال عضخت

http://www.fao.org/3/a-au190e.pdf


 ةيجهنملوا وكذلك قاستالا متي  .يلخادلا إجراء ةنراقم تامييقتال  مع ةقباسلا ومصادر تانايبال األخرى

 قيرط نع ةعازرلوا ةيذغلأا نظمةم يفظومو نيينوطلا نيلسارلما نيب تظمةنلما تلااصتإلا لكشت .ةدوجومال

 متي .هذه ضارعتسلإا ةيلمع نم َ  ازءج يميلقإلا نود/يميلقلإا ضارعتسالل ملع تالقحو ينورتكللإا ديربال
 تاباغلا سيئر ىلإ (ةعارزلوا ةيذغلأا ةمظنم اهدعت يتال ريراقتال كلذ يف ماب) ةيرطقلا ريراقتال عيمج لاسرإ
 ةيميلقإلا ندوو ةيميلقإلا تايوتسمال لىع تانايبال عيمجت تمي مث .اهالمكتاس بلق تانايبال ةحص نم ققحتلل ينمعلا
 .ةعازرلوا ةيذغلأا ةمظنم يف ةيجرحلا دراولما مييقت قيرف لبق نم ةيلماعلوا



 :عمجلا ةيلمع

 َ  اجذومن عبتي ريطق ريرقت لكش ىعل ةعارزلوا ةيذغلأا ةمظنم ىلإ تانايبال عيمج ميدقتب اندلبلا ومقت

 ةحسام ريدقتل اهمادختاس ةيفيك نع فاصولأوا ةيعجرلما ردالمصاو ةيللصأا تانايبال نضمتي ثيح ،َ  ادحوم
 تاباغلا
 .ةفلتخم ةينمز لحارمل

 ريرقت نم رثكأ ضعبال دعي .مييقتلل ةيرطقلا ريراقتال دادعإب مهقرفو َ  ايمسر نونيمعلا نوينطولا ونلسارلما ومقي

 هيف تمدختاس َ  اريرقت ةعازرلوا ةيذغلأا ةمظنم تدعأ .بعةاتال ميلاقألا نع ريراتق نومديق مهنأ امك دحاو
 .تماولعم ةيأ مدقت مل يتال ةيقبتملا يملاقلأوا نادلبلل ةبسنلاب تاروشنلما يف ثحبلوا ةدوجوملا تماولعالم

 فيراعتلل حيحصلا مادتخسالا نامضل يققد ضارعتاس ءارإج ةيلمعل اهدورو درجمب ةيرطقلا ريراقتال عضخت
 ةيجهنملوا وكذلك قاستالا متي  .يلخادلا إجراء ةنراقم تامييقتال  مع ةقباسلا ومصادر تانايبال األخرى

 قيرط نع ةعازرلوا ةيذغلأا نظمةم يفظومو نيينوطلا نيلسارلما نيب تظمةنلما تلااصتالا لكشت .ةدوجومال

 متي .هذه ضارعتسالا ةيلمع نم َ  ازءج يميلقإلا نود/يميلقلإا ضارعتسالل ملع تالقحو ينورتكللإا ديربال
 تاباغلا سيئر ىلإ (ةعارزلوا ةيذغلأا ةمظنم اهدعت يتال ريراقتال كلذ يف ماب) ةيرطقلا ريراقتال عيمج لاسرإ
 ةيميلقإلا ندوو ةيميلقإلا تايوتسمال لىع تانايبال عيمجت تمي مث .اهالمكتاس بلق تانايبال ةحص نم ققحتلل ينمعلا
 .ةعازرلوا ةيذغلأا ةمظنم يف ةيجرحلا دراولما مييقت قيرف لبق نم ةيلماعلوا

 تانايبلا رفاوت

 :الوصف

 .0120 ماعل ةيجرحال رداوملا يميقت يف ةجردملا امَ   يلقإو لةود 900 ل تانايبال رفوتت

 :ةينمزلا للساسلا

.0210 ،0212 ،0220 ،0222 ،1772 

 ينمزلا لودجلا

 :تانايبلا عمج

 0217 ةرتفلا يف هاعمج متيسو 0217 ماع يف 0202 ماعل ةيجرحلا دراولما مييقتل تانايبال معج ةيلمعردصتس
.0217- 

 :تانايبلا رادإص

 َ  ايلاح يرجي .2020 ماع رخاوأ يف 2020 ةنس لشمتو ةثدحم ةينمز لسلاس نمضتت يتلا تانايبلا ردصتس

 .ىرخلأا ةسئيرال تارشؤلماو تاباغال قطانم نع غلابإلا ةدايز تلاامتاح مييقت



 
 

 اناتيبلاب ةدوزملا تاهجلا

 نم رثكأ ضعبال دعي .مييقتلل ةيرطقلا ريراقتال دادعإب مهقرفو َ  ايمسر نونيمعلا نوينطولا نولسارلما ومقي
 تمدختاس َ  اريرقت ةعازرلوا ةيذغلأا ةمظنم تدعأ .بعةاتال ميلاقألا نع ريراتق نومدقي مهنأ امك دحاو ريرقت

 .تماولعم ةيأ دمتق مل يتال ةيقبتملا ميلاقلأوا نادللبل ةبسنلاب تاروشنملا يف ثحبلاو ةدوجومال تماولعلما هيف

 تانايبلل ةعمجملا تاهجلا

 (واف) ةدحتملا ملمأل ةعازرلوا ةيذغلأا ةمظنم

 عجارملا

 :دةحوملا اردوملا لدلي
 

http://www.fao.org/forest-resources- assessment/en/ 

 :عجارملا

http://www.fao.org/forest-resources- assessment/current-assessment/en/ 

  ةلص اتذ مؤشرات

:1-0-١٥ 

 .تاباغلل مةادتسملا ةرادلإا رزحمَ   لا وحن مدقتال

http://www.fao.org/forest-resources-
http://www.fao.org/forest-resources-

