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دعم اإلدارة املستدامة للغابات من خالل تقييم املوارد احلرجية يف العامل:
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موجز
 تستعرض هذه الوثيقة اإلجراءات املتخذة بناء على طلب جلنة الغابات يف دورتها العشرين من أجل إعداد
اسرتاتيجية طويلة األجل لتقييم املوارد احلرجية يف العامل.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
ME356/Rev1/A
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أو ًال  -مقدمة
شهدت عمليات التقييم اليت جتريها منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) للموارد احلرجية يف العامل كل مخس
-1
إىل عشر سنوات ،تطوراً على مرّ السنني من أجل تلبية االحتياجات املتغيّرة .وكانت جلنة الغابات قد طلبت إىل املنظمة
يف دورتها العشرين إعداد اسرتاتيجية طويلة األجل لربنامج تقييم املوارد احلرجية يف العامل مبا يتماشى وتوقعات
التمويل املستدام .واستجابة هلذا الطلب ،أعدّت إدارة الغابات وثيقة اسرتاتيجية من خالل عملية تشاورية شاركت
فيها اهليئات اإلقليمية للغابات .وترد االسرتاتيجية ضمن امللحق  1بهذه الوثيقة.

ثانياً – العناصر الرئيسية يف االساراتييية
حتدد االسرتاتيجية األهداف واألنشطة واملخرجات للفرتة  .2101-2112كما تشري الوثيقة إىل كيفية
-2
االستفادة من نقاط القوّة يف العملية اجلارية؛ إجراء حتسينات مستمرّة لتلبية االحتياجات العاملية؛ الفرص املتاحة إلقامة
شراكات ناجحة؛ حتسني التواصل والتوعية؛ واالحتياجات من املوارد.
وال بدّ لتقييم املوارد احلرجية يف العامل من استهداف املستخدمني الذين يساهمون يف مواجهة حتديات اإلدارة
-0
املستدامة للغابات يف القرن احلادي والعشرين وذلك من أجل تفعيل الدعم املقدم للجهود الرامية إىل زيادة مساحة
الغابات اليت جتري إدارتها بصورة مستدامة وجودتها أيضاً .وميكن االستفادة من تقييم املوارد احلرجية يف العامل يف
عمليات رسم السياسات وتشجيع جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة على اختاذ قرارات باالستثمار يف جماالت متصلة
بالغابات ،مبا يف ذلك احلكومات واملؤسسات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية واملنظمات املاحنة .ويشكل فهم
احتياجات العمالء املتنوّعة هذه وتلبيتها حتدي ًا هام ًا ومستمرًا وعنصرًا هام ًا من عناصر االسرتاتيجية.
ويتمثل هدفا تقييم املوارد احلرجية يف العامل يف األجل الطويل يف( :أ) مساعدة البلدان واألسرة الدولية من
-4
خالل إعطاء معلومات جمدية ويف التوقيت املناسب وواقعية وموثوق بها ومفيدة ،يُستفاد منها لدى مراجعة السياسات
وتشجيع التعاون املتعدد األطراف واختاذ اإلجراءات املناسبة على صعيد االستثمارات من أجل اإلدارة املستدامة
للغابات؛ و(ب) دعم التعاون الدولي لتوحيد املعلومات الواردة من خمتلف البلدان عن املوارد احلرجية وتقامسها
باستخدام صيغ مشرتكة.
وقد عُرضت االسرتاتيجية الطويلة األجل اخلاصة بتقييم املوارد احلرجية يف العامل على اهليئات اإلقليمية
-5
الستة للغابات وصدرت بشأنها التعليقات املشرتكة التالية:

 1الفقرة  12من الوثيقة
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هنّأت اهليئات منظمة األغذية والزراعة على إعداد االسرتاتيجية واقرتحت إسناد األولوية يف اجلهود املبذولة
لتحسني نوعية البيانات والتخفيف من عبء رفع التقارير .ومتّ التشجيع على االستعانة باالستشعار عن بُعد
والرتكيز على املتغريات الرئيسية اهلامة والعملية يف آن وعلى مبدأ "اجلمع مرة لالستخدام مرات عدة".
كان هناك تأييد للرت كيز على دعم اإلدارة املستدامة للغابات من خالل توفري بيانات عاملية مفيدة لالستثمارات
يف القطاع احلرجي من قبل جمموعة واسعة من األطراف ومفيدة أيضاً يف عمليات رسم السياسات.
متّ تسليط الضوء على اجلهود الرامية إىل تبسيط عملية مجع البيانات وحتليلها ورفع التقارير االستباقية عنها
مع الشركاء اإلقليميني املشاركني يف مجع البيانات ،على اعتبار ذلك عنصراً حامس ًا لزيادة الكفاءة واالتساق.
قدمت دعوات الستمرار تقديم الدعم للبلدان من أجل تعزيز القدرة الوطنية لرصد الغابات ،ومساعدة البلدان
األعضاء يف وضع منهجيات مشرتكة ومناسبة مع الرتكيز بوجه خاص على متطلبات اإلبالغ عن املبادرة املعززة
خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات ()REDD+

ثالث ًا – نقاط للبحث
-6

قد ترغب اللجنة يف النظر يف ما يلي:
( )1إقرار االسرتاتيجية الطويلة األجل لتقييم املوارد احلرجية يف العامل بعد مراجعتها من قبل اهليئات اإلقليمية
الستّ للغابات ودعم تطبيق تقييم املوارد احلرجية يف العامل يف سنة  2115باعتبارها خطوة تالية (كربى أوىل)
باجتاه تنفيذ االسرتاتيجية الطويلة األجل.
( )2تشجيع البلدان واملاحنني على دعم اجلهود الرئيسية اليت ستُبذل لبناء القدرات يف الفرتة
إلعداد تقييم املوارد احلرجية يف العامل يف سنة .2115

2114-2110

( )0اإلحاطة علماً بأهمية توحيد عملية مجع البيانات وتبسيطها والرتحيب بالتقدم احملرز يف هذا اجملال ودعوة
األجهزة الرئاسية األخرى ،ال سيما تلك التابعة للمنظمات األعضاء يف اللجنة إىل تقديم مزيد من الدعم
واالستفادة من اإلجنازات احملققة يف القرارات اليت تُصدرها.
( )4مطالبة منظمة األغذية والزراعة بالعمل يف تعاون وثيق مع البلدان األعضاء واملنظمات ذات الصلة إلعداد
جمموعة من اخلطوط التوجيهية الطوعية عن رصد الغابات الوطنية ،واليت تأخذ يف االعتبار متطلبات اإلبالغ عن
املبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات ()REDD+
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امللحق
أو ًال – مقدمة
تتمّ عمليات تقييم املوارد احلرجية يف العامل ،اليت تتوىل تنسيقها منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) ،يف فرتات
-1
متقاربة ترتاوح بني مخس إىل عشر سنوات منذ أن مت تأسيس املنظمة يف عام  .1445وهذا التفويض إلجراء عمليات
التقييم موجود يف دستور املنظمة حيث ينص على أن " تتوىل املنظمة مجع املعلومات املتعلقة بالتغذية واألغذية والزراعة
وحتليلها وتفسريها ونشرها ،ويشمل اصطالح "الزراعة" ومشتقاته ،املستخدم يف هذا الدستور ،مصايد األمساك،
واملنتجات البحرية ،والغابات ،واملنتجات احلرجية األساسية( ".املادة  ،1وظائف املنظمة ،الفقرة .)1
لقد تطوّّر نطاق عمليات التقييم العاملية وحمتواها مع مرور الزمن لكي تستجيب للتغريات يف االحتياجات من
-2
املعلومات .وكان الدافع الرئيسي للتقييم األول الذي قادته املنظمة معبّراً عنه بوضوح يف الفقرة األوىل من تقريرها" :إنّ
العامل بأسره يعاني من نقص يف املنتجات احلرجية" (منظمة األغذية والزراعة .)1441 ،وقد غلبت الدراسات عن
اجتاهات إمدادات اخلشب على عمليات التقييم خالل الستينيات من القرن املاضي .واعتباراً من السبعينيات من القرن
املاضي وحتى صدور تقييم املوارد احلرجية يف العامل يف سنة  )1441 ،FRA( 1441كانت األبعاد البيئية للموارد
احلرجية موضع اهتمام وعلى األخص معدل إزالة الغابات .ومتّ تصميم تقييم املوارد احلرجية يف سنة  2111ليغطي
جمموعة واسعة من فوائد الغابات ووظائفها ،ولكن النقص احلاد يف املعلومات جعل هناك صعوبة يف اإلفادة عن
االجتاهات الرئيسية .باإلضافة إىل ذلك ،فإنّ املستخدمني ووسائل اإلعالم ال يزالون يهتمون بالدرجة األوىل مبساحة
الغابات وتغري هذه املساحة  ،وهو ما ّمت التعبري عنه مراراً وتكراراً يف استطالعات املستخدمني وعمليات التقييم املتصلة
بتقييم املوارد احلرجية يف العامل يف سنيت  2115و.2111
وعقب تقييم أُجري لتقييم املوارد احلرجية يف العامل يف سنة  ،2115أوصى االجتماع اخلامس للخرباء عن
-0
عمليات تقييم املوارد احلرجية يف العامل الذي انعقد يف كوتكا يف فنلندا يف سنة ( 2116كوتكا  )Vبأن تواصل عملية
تقييم املوارد احلرجية استخدام مفهوم اإلدارة املستدامة للغابات كإطار لرفع التقارير وأن يشمل هذا التقييم احملاور
املواضيعية السبعة املتفق عليها:
(أ)
(ب)
(ج)
2

حجم املوارد احلرجية؛
التنوع البيولوجي؛
صحة الغابات وحيويتها؛

التقارير السنوية كانت كاآلتي ،1460 ،1451 ،1450 ،1441-1446 :منتصف السبعينيات من القرن املاضي (التقييمات اإلقليمية)،

.2111 ،2115 ،2111 ،1445 ،1441 ،1411 ،1411

.Holmgren, P. and R. Persson, 2002 3
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(د)
(ﻫ)
(و)
(ز)

5

الوظائف اإلنتاجية للموارد احلرجية؛
الوظائف الوقائية للموارد احلرجية؛
الوظائف االجتماعية واالقتصادية.
اإلطار القانوني واملؤسسي واملتصل بالسياسات.

واعتمدت جلنة الغابات التابعة ملنظمة األغذية والزراعة يف دورتها الثامنة عشرة ( )2112التوصيات السابقة
-4
وطلبت من املنظمة االستمرار يف التعاون مع األعضاء ومع األعضاء يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات والشركاء
اإلقليميني ،مبا يف ذلك اللجنة االقتصادية األوروبية التابعة لألمم املتحدة ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات واملعايري
واملؤشرات اإلقليمية لإلدارة املستدامة للغابات.
وحرصاً على أن يراعي تقييم املوارد احلرجية يف العامل االحتياجات العاملية الطويلة األجل ،طلبت جلنة
-5
الغابات يف دورتها العشرين ( )2111إىل منظمة األغذية والزراعة وضع اسرتاتيجية طويلة األجل لربنامج تقييم املوارد
احلرجية يف العامل تتماشى مع فرص التمويل املستدام .وقد أُعدّت هذه االسرتاتيجية استجابة هلذا الطلب.

ثانياً  -السياق
تتعرّض املوارد احلرجية لضغوط مستمرة وجيدر بها يف نفس الوقت إنتاج منتجات حرجية نافعة ،وتقديم
-6
خدمات بيئية ،وتوفري املأوى للحياة الربيّة والرتويح وفرص لكسب العيش .ويتعارض الكثري من هذه االحتياجات مع
بعضه البعض  -وعلى سبيل املثال ،فإنّ احلاجة إىل حتويل األراضي احلرجية إىل اإلنتاج الزراعي يف بعض البلدان
بسبب زيادة الطلب على الغذاء والوقود قد يهدد استخدام الغابات الطبيعية كمخزن للكربون .واملطالب املتضاربة تزيد
بازدياد النمو السكاني املطرد ومع ارتفاع مستويات الدخل وبالتالي زيادة معدالت استهالك اخلشب والغذاء يف وقت
تتقلّص فيه مساحة الغابات الطبيعية باستمرار.
ويأتي تقييم املوارد احلرجية يف العامل يف هذا السياق ،وهو يسعى إىل وصف مساحة الغابات وتغيّر الغابات
-2
وبعض الوظائف املختارة للغابات .وتسعى عمليات التقييم هذه يف النهاية إىل التوسع يف توسيع نطاق تطبيق اإلدارة
ا ملستدامة للغابات ودعم قطاع الغابات عن طريق تزويده باملعلومات املوثوق بها عن الغابات يف العامل .وإنّ استخدام
الغابات للمساعدة يف تقليل االنبعاثات الصافية من غازات الدفيئة بواسطة آليات مثل تقليل االنبعاثات عن طريق تقليل
إزالة الغابات وتدهور الغابات ( )REDD+باإلضافة إىل إلقاء الضوء على أهمية فهم التغري يف استخدام األراضي بطرق
جديدة تشمل التغريات النهائية يف خمزون الغابات يف العامل من الكربون.
ومل تتضح بعد كيفية مساهمة عملية تقييم املوارد احلرجية يف العامل يف زيادة مساحة الغابات اخلاضعة إلدارة
-1
مستدامة ونوعيتها؛ لكنها تشكل عنصراً هاماً لكي تستهدف عمليات التقييم املستخدمني الذين يسهمون يف مواجهة
التحديات على صعيد إدارة الغابات يف القرن احلادي والعشرين .وميكن لتقييم املوارد احلرجية يف العامل أن يساهم يف
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حتديد معامل عمليات رسم السياسات وأن يُستفاد منه يف اختاذ القرارات بشأن االستثمارات احلرجية وأن يشجّع
جمموعة واسعة من األطراف املعنية على ذلك ،مبا فيهم احلكومات ومؤسسات القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية
واملنظمات املاحنة .وال بد لتقييم املوارد احلرجية يف العامل أن يتكيف لتلبية االحتياجات املتعددة ملختلف مستخدمي
البيانات عن الغابات يف العامل :احلكومات ،املنظمات غري احلكومية ،وسائل اإلعالم ،اهليئات الدولية ،األوساط
األكادميية ،واملؤسسات البحثية والقطاع اخلاص .ويُعترب فهم االحتياجات املتنوعة للمستخدمني من هذه البيانات
وتلبيتها حتدي ًا هام ًا ال يزال قائم ًا وعنصرًا هام ًا من عناصر هذه االسرتاتيجية.
وخالل الفرتة اليت متتدّ عليها هذه االسرتاتيجية ( ،)2101–2112من املتوقع أن تشهد الغابات واحلراجة
-4
يف العامل التغريات التالية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

زيادة عدد السكان من حوالي  2.1مليار نسمة يف  2112إىل حوالي  1.0مليار نسمة يف 2101؛
زيادة االحتياجات السنوية من احلبوب من حوالي  2.2مليار طن يف  2112إىل حوالي  2.2مليار
طن يف 2101؛
زيادة االحتياجات السنوية من األخشاب املنشورة من حوالي  465مليون مرت مكعب إىل حوالي 544
مليون مرت مكعب يف 2101؛
سيتحوّل أكثر من  65مليون هكتار من األراضي احلرجية احلالية للزراعة ما بني  2112و.2101

 -11وتسعى االسرتاتيجية إىل حتديد مسار لتقييم املوارد احلرجية يف العامل ملساعدة املستخدمني على فهم كيفية
تغيّر الغابات ،يف املاضي ويف املستقبل ،استجابة الحتياجات اجملتمع.

ثالثاً  -دعم اإلطار االساراتييي ملنظمة األغذية والزراعة
 -11يضع اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة ( )2110-2114تقييم املوارد احلرجية يف العامل ضمن
اهلدف االسرتاتيجي "هاء" :اإلدارة املستدامة للغابات واألشجار .ويسهم تقييم املوارد احلرجية يف العامل مساهمة مباشرة
يف النتيجة التشغيلية "هاء – "1السياسات واملمارسات اليت متس الغابات واحلراجة تستند إىل معلومات حسنة التوقيت
وموثوقة .وتضطلع منظمة األغذية والزراعة بهذا التكليف ضمن شراكة كاملة مع املنظمات الدولية األخرى واملؤسسات
الوطنية واملنظمات غري احلكومية.
 -12وتشري اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للغابات واحلراجة اليت اعتمدتها جلنة الغابات يف سنة  2114إىل
أنّ "صنع القرارات عرب القطاعات يتم على بيّنة ،ويُنسق على حنو أفضل ،ويتسم بالشفافية واملشاركة مما يتيح
إجراءات فعالة داخل قطاع الغابات وخارجه .وتستند القرارات املتصلة بالغابات إىل معلومات دقيقة وموقوتة وإىل نهج
متعدد التخصصات ومشاركة أصحاب املصلحة على مجيع املستويات" .وتالحظ أيضاً أنه يتعني على إدارة الغابات يف
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املنظمة توفري منظور طويل األجل والقيادة يف رصد وتقييم اجتاهات املوارد واخلدمات احلرجية وإنتاج املنتجات
احلرجية واستهالكها واالجتار بها.
 - 10وتتمثل مهمة برنامج تقييم املوارد احلرجية يف العامل التابع ملنظمة األغذية والزراعة يف تزويد اجملتمع الدولي
باملعلومات املوثوق بها اليت تصف الغابات يف العامل والتغريات اليت تشهدها مبرور الوقت.

رابع ًا  -الغايات واألهداف واملخرجات
-14

دعماً هلذه املهمة ،تتمثل األهداف الطويلة األجل لعملية تقييم املوارد احلرجية يف العامل يف ما يلي:
(أ)

(ب)

مساعدة البلدان واجملتمع الدولي من خالل توفري املعلومات املناسبة الوثيقة الصلة باملوضوع واملفيدة
ويف الوقت املناسب والواقعية واملوثوق بها من أجل استخدامها يف مراجعة السياسات وتعزيز التعاون
املتعدد األطراف واختاذ اخلطوات املناسبة لالستثمار يف اإلدارة املستدامة للموارد احلرجية؛
دعم التعاون الدولي يف جمال تنسيق املعلومات عن املوارد احلرجية وتبادهلا يف بلدان متعددة وفق
نسق موحّد.

 -15وسوف تشمل األهداف املباشرة لتقييم املوارد احلرجية يف العامل (ابتداء من تقييم املوارد احلرجية يف سنة
 )2115املسؤوليات التالية من أجل:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ﻫ)

-16

إجراء تقييم للموارد احلرجية (مبا يشمل معلومات عن السلع واخلدمات اليت تقدمها الغابات) على
املستوى العاملي كل مخس سنوات؛
تقدير التغيّرات يف الغابات واستخداماتها اليت حدثت منذ التقييم السابق؛
توفري املعلومات والتحليالت اليت تساعد على فهم أسباب التغيري وآثاره ،مبا يف ذلك حمركات
التغيري من خارج قطاع الغابات؛
إعداد دراسة عن االجتاهات والتوقعات بالنسبة إىل استخدام الغابات إلنتاج األخشاب؛
ونشر النتائج وقواعد البيانات واملنهجيات للمؤسسات الوطنية والدولية املعنية واجلمهور العريض
واألوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص.

ويف املقابل ،ميكن حتقيق تلك األهداف من خالل أنواع األنشطة اآلتية:
(أ)

إعداد التقارير القطرية .جتميع وحتليل وإعداد تقرير عن حالة املوارد احلرجية يف العاامل والاتغريات
اليت شهدتها بناء على البيانات املتاحة على املستوى القطري من خالل شبكة من املراسلني القطريني
املعيّنني رمسياً؛
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(ب)

(ج )

(د)
(ﻫ)
(و )

-12

االستشعار عن بعد لدعم الربامج القطرية لتقييم املوارد احلرجية وإعداد تقارير عنها .وتعطي التقاارير
القطرية اليت تتضمّن بيانات االستشعار عن بعد قيمة مضاافة إىل الادول واجملتماع الادولي – ساوف
يعمل تقييم املوارد احلرجية ،بالتعاون مع الوحدات األخرى يف إدارة الغابات ،مع البلدان الراغبة يف
ذلك لدعم استخدام البيانات امليدانية واملستشعرة عن بعد من أجل إعداد التقارير الدولية؛
تنسيق التقارير .يُعترب إعداد التقاارير عان الغاباات عبئا ًا كابريًا ومتزايادًا لاتّم علاى تقيايم املاوارد
احلرجية يف العامل العمل مع البلدان والشركاء لتنسيق آلياات رفاع التقاارير وتبسايطها حيثماا أمكان
ذلك؛
بناء القدرات القطرية .بناء وتقوياة قادرات البلادان لتحساني املعلوماات الضارورية مان أجال اإلدارة
املستدامة للغابات بالتعاون مع الوحدات األخرى يف إدارة الغابات؛
تكييااف منهجيااات العماال واملااتغريات احملااددة لتتناسااب واالحتياجااات املااتغرية للاادول األعضاااء
والعمليات الدولية؛
البيانااات املتاحااة والنشاار .تكييااف البيانااات املتاحااة وأدوات التحلياال ومنهجيااات النشاار حسااب
احتياجات جمموعات املستخدمني الرئيسيني لتقييم املوارد احلرجية يف العامل.

وتشمل املخرجات املتوقعة هلذه االسرتاتيجية ما يلي:
(أ)

ستتزايد وثاقة الصلة باملستخدمني نتيجة للتقديرات الدورية لالحتياجات؛

(ب)

ستتحسن نوعية البيانات ومصداقيتها؛

(ج )

سيتناقص عبء مجع البيانات وإعداد التقارير؛

(د)

ستُحدد األولويات اجلوهرية على املدى الطويل؛

(ﻫ)

سيتعزز استخدام االستشعار عن بعد إلعداد التقارير القطرية؛

(و )

سيتيسّر إجراء إسقاطات ملستقبل مساحة الغابات العاملية واستخدام الغابات إلنتاج اخلشب؛

(ز)

سيتم تكييف املخرجات التحليلية مع احتياجات املستخدمني.

خامساً  -البناء على نقاط القوة
 -11شكّلت التقييمات السابقة قاعدة صلبة ميكن البناء عليها .ونقلت استطالعات رأي املستفيدين وعمليات التقييم
منذ سنة  2112جمموعة من الرسائل الرئيسية:
(أ)

مطبوع حيظى باحارام كبري وملكيةة البلةدان .مان املسالّم باه أنّ "التقريار الرئيساي لتقيايم املاوارد
احلرجية يف العامل" بتارخيه الطويال وتقالياده الراساخة ،يعتارب مطبوعاا رئيسايا إلدارة الغاباات يف
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املنظمة ،وهو منفعة عامة عاملية ذو استقطاب دولي .ولقد كانت ملكية نتائج تقيايم املاوارد احلرجياة
يف العامل (أي "التقريار الرئيساي لتقيايم املاوارد احلرجياة يف العاامل" و"النتاائج الرئيساية" والتقاارير
القطرية) وإنّ العملية نفسها من خالل اشرتاك املراسلني القطريني والبيانات باساتخدامها كمعلوماات
أولية لعمليات وضع السياسات الدولية تُعترب عامالً رئيسياً لنجااح تقيايم املاوارد احلرجياة يف العاامل
وجيب أن تظلّ كذلك يف املستقبل.
مصداقية عملية مجع البيانات وجودتها .كانت الرسالة الرئيسية املتناقلة ماع الوقات أنّ مصاداقية
البيانات ونوعيتها أمر ال ميكن التنازل عنه؛ كما أنّ هناك توازن دقيق بني كمية بيانات تقييم املوارد
احلرجيااة يف العااامل ونوعيتهااا .وهناااك حاجااة ملنااع حتمياال مااوفري املعلومااات والبيانااات القطريااة
(املراسلني القطريني) مزيداً من األعبااء (اإلضاافية) مان خاالل زياادة كمياة البياناات علاى حسااب
نوعيتها .وال بدّ هلذا التوازن أن يكون جزءاً هاماً يف كل خطة تقييم خاصة حرصاً علاى كفالاة أعلاى
جودة ممكنة وعلى تقييم أي مقرتحات ملزيد من البيانات تقييماً دقيقاً للتأكد من أنها ال تزيد األعبااء
املفروضة على عملية إعداد التقارير.
بناء القدرات القطرية وشبكة املراسلني القطريني .تُعترب معاامل أقالّ وضاوحاً مثال حشاد أصاحاب
املصلحة اآلخرين داخل البلد ألغراض عملية رفع التقاارير القطرياة وبنااء الشابكات ،أماوراً حامساة
باإلضافة إىل العمليات واملخرجات الرمسية الشفافة والواضحة املعامل .وكلما حتسانت متابعاة جهاود
تقليل االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها ،وتطبيق تلك اجلهود ،سيكون من املهام جادًا
أن تتكيّف عمليات تقييم املوارد احلرجية يف املستقبل مع كل من البيانات املطلوبة واملتاح منها هلاذه
العملية اهلامة.
النشر داخل البلدان .تتسم احلاجة إىل تنشيط نشر املعلومات والبياناات علاى املساتوى القطاري وإىل
جمموعات خمتلفة من املستخدمني بأهمية خاصة لالستفادة من النتائج مان أجال املسااعدة يف اختااذ
قرارات مستنرية .ويعين تعظايم اساتخدام النتاائج ضارورة مواصالة اجلهاود املبذولاة للتأكاد مان أن
املستخدمني قادرون على الوصول بسهولة إىل عناصر بيانات تقييم املاوارد احلرجياة يف العاامل املفيادة
هلاام وحتليلااها واسااتعماهلا .وماان شااأن زيااادة فاعليااة ومرونااة إتاحااة البيانااات أن متكّاان خمتلااف
جمموعات املستخدمني من استخدام قاعدة البيانات بطرق خمتلفة.
تواتر إعداد التقارير والاركيز اجلغرايف .تفيد التجارب السابقة مع فرتات خمتلفة إلعاداد التقاارير
والرتكيز اجلغرايف أنّه يتعيّن إجراء التقييمات املستقبلية بتواتر معاروف -كال مخاس سانوات .ومان
الواضح أيضاً أنّه يتعيّن احملافظاة علاى التواصال يف املاتغريات الرئيساية املتصالة مبسااحة الغاباات
والتغريات اليت تشهدها حتى يتسنى تقادير الاتغريات الطويلاة املادى بشاكل معقاول .وعلاى نفاس
املنوال ،سعت عمليات االستعراض واملستخدمون على الدوام إىل حتقيق تركيز عاملي.
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سادساً  -التحسني املستمر لتلبية االحتياجات العاملية
 -14يشكّل إنتاج وإعداد تقارير عن عمليات تقييم املوارد احلرجية يف العامل حتديات هامة تشمل :التعاريف
الدولية ومعايري القياس اليت تتغري باستمرار واختالف مستويات املوارد الوطنية املتاحة إلعداد التقارير وقائمة ال متناهية
من املعلومات املطلوبة .وتسعى املنظمة وشركاؤها إىل تنفيذ اسرتاتيجية طويلة األجل مبنية على التحسني املستمر.
وتتوقع االسرتاتيجية استخدام أفضل األدوات واملقاربات املتاحة لتحسني كفاءة إعداد التقارير ودقتها ،مع استخدام
االستشعار عن بعد على أكمل وجه يف إعداد التقارير القطرية وزيادة القدرة على الوصول إىل البيانات املوجهة إىل
أصحاب املصلحة/املستخدمني الرئيسيني لبيانات تقييم املوارد احلرجية يف العامل .وجيب عمل هذا بطريقة تسمح
مستقبالً بإعداد تقارير تقييم املوارد احلرجية يف العامل لتكون متسقة بشكل عام وقدر اإلمكان مبرور الزمن لتمكن
املستخدمني من فهم االجتاهات على حنو أفضل بالنسبة إىل نطاق الغابات وخصائصها واستخداماتها.
 -21وكلما ازدادت الضغوط العاملية على األراضي احلرجية ،كلما ازدادت احلاجة إىل نوعية عالية من البيانات يف
تقييم املوارد احلرجية يف العامل .وهذا يُظهر احلاجة والفرصة املتاحة للسعي إىل التحسني املستمر .وتقضي االسرتاتيجية
الطويلة األجل بالسعي إىل إجراء حتسني مستمرّ يف اجملاالت اآلتية:
(أ)

(ب)

املساعدة يف جعل التقارير القطرية ذات قيمة عاليةة للبلةدان .غالبااً ماا يُنظار إىل رفاع التقاارير إىل
األجهزة الدولية على أنه مطلب جيب أن يقابل باختالف مساتويات األهمياة احمللياة .ولقاد شاهد
امتالك البلدان للبيانات املقدمة إىل تقييم املاوارد احلرجياة يف العاامل حتسان ًا كابريًا خاالل السانوات
املاضية وسوف تستمر املنظمة يف العمل ماع البلادان مان أجال تعظايم فوائاد هاذه البياناات ملصالحة
البلدان .وسوف يكون حتديد االحتياجات من البيانات اليت أُسندت إليهاا األولوياة والايت هاي مان
األولويات القطرية ،عنصراً حامساً ملستقبل عمليات التقييم وسوف يُظهر أيضااً الثغارات يف البياناات
اليت يتعيّن سدّها من خالل عمليات جرد قطرية جديادة للغاباات وهاي بادورها حيوياة بالنسابة إىل
إدارة الغابات والتخطيط هلا.
تقليل صايف عبء إعداد التقارير .تأتي طلبات إعداد تقارير إضافية من عدة مصاادر ولكان غالبااً ماا
يؤدي ذلك إىل زيادة عبء العمل على الفرق الوطنية املكلفاة إعاداد التقاارير .وحرصااً علاى حتساني
نوعية البيانات بشكل مستمر ،من الضروري إدارة كمية البيانات اليت ياتم مجعهاا لضامان واقعيتهاا
وأهميتها وإمكانية استخدامها .وسيتم تطوير نظام إلكرتوني صلب لرفع التقارير عرب شبكة اإلنرتنات
مباشرة باستخدام التكنولوجيا احلالية وسيُحتفظ باه لزياادة كفااءة إعاداد التقاارير القطرياة .وساوف
يُستعان أيضاً مببدأ "اجلمع مرة لالستخدام مرات عدة" حرص ًا على استخدام البيانات الايت جتمعهاا
البلدان إىل أقصى حد ممكن ،مباا يف ذلاك مان خاالل املشااركة يف مجاع البياناات وحتليلاها ورفاع
التقارير عنها من قبل املنظمات اإلقليمية الشريكة.
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فهم احتياجات العمالء احملددة وتلبيتها .جيب على عملية تقيايم املاوارد احلرجياة يف العاامل أن
تقوم بقياس االحتياجات احملددة للعمالء ومواكبة تطوّرها وفهمها وتلبيتها لكي تكون البيانات الايت
يتم مجعها صاحلة لالستخدام قدر اإلمكان .وجيب أن يشمل هذا اشرتاك خمتلف املساتخدمني مثال
وسائل اإلعالم واجلمهور العام والقطاع اخلاص واتفاقيات األمم املتحادة املتصالة بالغاباات واألوسااط
األكادميية واحلكومات واملنظمات غري احلكومية .وبسبب االخاتالف الكابري باني املساتخدمني ،مان
الضروري إجراء استطالعات دورية للقارّاء لفهام نطااق جمموعاات املساتخدمني وكياف ميكان جعال
عمليات التقييم يف املستقبل أكثر فائدة لكلّ منهم.
حتسني فةر الوصةول عةرب اإلنارنةت إىل بيانةات تقيةيم املةوارد احلرجيةة يف العةامل وإمكانيةة
استخدامها .إنّ احلفاظ على بوابة حمدّثة على اإلنرتنات باساتخدام التكنولوجياات احلالياة عملياة
حامسااة بالنساابة إىل مسااتقبل سااهولة الوصااول إىل البيانااات واسااتخدامها ملسااتخدمي تقياايم املااوارد
احلرجية يف العامل .فال بادّ هلاذه ال عملياة ،باإلضاافة إىل مواكباة تكنولوجياا اإلنرتنات ،مان قيااس
االحتياجات احملددة للعمالء ومواكبة تطورها وفهمها وتلبيتها لكي تكون البيانات اليت ياتم مجعهاا
صاحلة لالستخدام قدر اإلمكان .ويتعيّن يف الوقات نفساه إتاحاة اجملاال للبلادان الايت لايس لاديها
وسائل موثوقة للوصول إىل اإلنرتنت أو الراغبة يف رفع تقاريرها علاى شاكل جاداول بياناات أو علاى
شكل تقارير مطبوعة ،أن تفعل ذلك لتمكني مجيع البلدان من إعداد التقارير بكفاءة.
دقّة  /مراقبة جودة البيانات .أُقرّ بوجود صعوبة يف مجع بيانات من نوعية معروفة منذ عام.1441
وقد سعى كل تقييم منذ ذلك احلني إىل حتسني نوعياة البياناات .وإنّ إجيااد سابل جلعال التقاارير
القطرية جمدية وقابلة لالستخدام أوالً على املستوى القطري مع الوفاء بالتقارير العاملية كفائادة ثانياة
هو مثال عن كيفية ضمان أن يكون ملن ينتجون البياناات املساتخدمة مان قبال برناامج تقيايم املاوارد
احلرجية يف العامل عائد موازٍ ملا استثمروه من وقت .وهذا يزياد مان احلاوافز لضامان حتدياد مصاادر
البيانات ولكفالة أعلى مستوى ممكن من اجلودة .وسيشكل التكامل بني االستشعار عان بعاد وإعاداد
التقاري ر القطرية من قبل البلادان كجازء مان التحليال وعملياات إعاداد التقاارير ،خطاوة حامساة يف
املساعدة على حتسني إعداد التقارير القطرية يف كثري من البلدان.
استشراف املستقبل .من الواضح أ ّن الغابات تاوفّر طائفاة واساعة مان املنتجاات واخلادمات وتتمثال
إحدى األسباب الرئيسية إلنشاء برنامج تقييم املوارد احلرجية يف العامل يف املساعدة يف وصف العالقاة
بني الغابات وتوفري األخشاب .وهذا هدف سام يف عامل يتزايد السكان فيه باستمرار ،ومن املتوقاع أن
يزيد الطلب على استخدام األراضي الزراعية واحلضرية ومن املتوقع أن يزيد الطلب للفرد الواحد مان
من تجات اخلشب والاورق يف حاني أ ّن مسااحة الغاباات املساتخدمة لإلنتااج آخاذة يف االخنفااض يف
العديد من البلدان .ويساعد استخدام بياناات تقيايم املاوارد احلرجياة يف العاامل يف توقّاع اإلمادادات

" 4جعلت مجيع هذه التحقيقات إضافة قيمة على حد علمنا ،ولكن كل يعاني من صعوبات أساسية معينة ."..منظمة األغذية والزراعة حلصر
الغابات .التقرير العاملي لعام 1441

COFO/2012/7.3

12

(ز)

(ح )

(ط )

(ي)

املستقبلية وحتديد املصدر احملتمل هلذا اخلشب وهو أمر يف غاية األهمية متاماً كاإلسقاطات اخلاصاة
مبساحة الغابات يف املستقبل ،مبا يف ذلك املناطق املخصصة لصون الغابات.
فهم التغريات اليت تشةهدها الغابةات يف سةياق الطةغوط علةى األرا ةي .إ ّن معظام عملياات إزالاة
الغابات سببها حتويل األراضاي احلرجياة إىل الزراعاة وماع زياادة النماو الساكاني العااملي ،تازداد
الضغوط على مناطق إنتاج األغذياة .ويتعايّن علاى تقيايم املاوارد احلرجياة يف العاامل أن يصاف هاذه
الضغوط ويستبقها باستخدام مصادر أخرى للبيانات واالستعانة بهاذه املعلوماات لشارح الاتغريات يف
مساحة الغابات ونوعيتها وتوقعها ،فضالً عن استخدام الغابات من أجل توفري األخشاب.
حتديد املستويات النسبية للثقة يف القيم املبلّغ عنهةا .مباا أنّ البياناات تاأتي مان مصاادر خمتلفاة
ترتاوح ما بني عمليات اجلرد الوطنية احلديثة للغابات ورأي اخلرباء ،غالب ًا ماا يصاعُب علاى القُارّاء
معرفة مدى موثوقية البيانات وفهمها .وال بد لتقييم املاوارد احلرجياة يف العاامل أن يساتمر يف تطاوير
طرق مجع البيانات اليت حتدد بوضوح مصدرها وإتاحة هذه املعلومات ملستخدمي التقييم مبا ميكّانهم
من فهم املستوى النسيب من الثقة اليت ينبغي توافرها لديهم.
تيسري مستويات متزايدة مةن املواءمةة يف التعةاريمل املتعلقةة بالغابةات .سااهمت منظماة األغذياة
والزراعة بشكل فعلي يف التعاريف املتصلة بالغاباات ،وجيادر بهاا مواصالة القياام باذلك مان خاالل
برنامج تقييم املوارد احلرجياة يف العاامل بالتعااون ماع العدياد مان أصاحاب املصالحة ،مباا يف ذلاك
الشراكة التعاونية يف جمال الغابات.
الدراسات املو وعية .ميكن للدراسات املوضوعية أن تكون مفيادة خاصاة يف رصاد وحتليال املشااكل
الصعبة حيث تتوفر معلومات كميّة حمدودة ،ويف غياب منهجياة تقيايم متفاق عليهاا أو عادم كفاياة
املعلومات التفصيلية ،فتكون بالتالي أداة هامة للتحسني املساتمر لعملياات التقيايم .قاد تتضامن هاذه
التحليالت اليت تساعد على صقل األسئلة واختياار املتغيّارات لتقيايم املاوارد احلرجياة يف العاامل يف
املستقبل أو إلعداد الوثائق األساسية ملوضوعات ذات أهمية حامسة .ومع ذلك ،ميكن أن تصبح هاذه
األداة ملهاة حتوّل املوارد ملشكالت ال ميكن معاجلتها بشاكل فعاال مان قبال برناامج تقيايم املاوارد
احلرجية يف العامل .وينبغي بالتالي إجراء دراساات موضاوعية يف املساتقبل فقاط عنادما تكاون هنااك
فرصة معقولة ألن تؤدي إىل حتسني أساليب التقييم أو مقارباته أو تكمل وتتمم تقييم املوارد احلرجياة
يف العامل وبشرط تأمني موارد كافية لالضطالع بها.

سابعاً  -الشراكات
 -21لطاملا كان تقييم املوارد احلرجية يف العامل مبنياً على الشراكة وجيب أن يبقى كذلك يف املستقبل .ومن
الواضح أنّ الشراكة مع البلدان واملنظمات احلكومية الدولية والربامج والوطنية واملراسلني القطريني ووكاالت
البحث والتطوير كانت عامالً حامساً يف جناح تقييم املوارد احلرجية يف العامل يف ما مضى وجيب أن تظلّ
كذلك .ويتناول هذا القسم على وجه التحديد الشراكات يف جمال التعاون جلمع البيانات وحتليلها وعرضها
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يف مقابل مستخدمي جمموعات البيانات وحتليالتها .ومن املتوقع أن تزداد الشراكات بني جامعي  /مقدمي
البيانات على املستوى الدولي يف ظلّ استمرار منو الطلب على املعلومات املتصلة بالغابات .ويتعيّن أن حتقق
القرارات املقبلة بشأن الشراكات توازن ًا بني متطلبات الشركاء اجلدد احملتملني ووالية املوظفني املعنيني بتقييم
املوارد احلرجية يف العامل وقدراتهم.
-22

ويف ما يلي إجراءات حمددة متصلة بالشراكات:
(أ)

(ب)

(ج )
(د)

(ﻫ)

(و )

تتسم اإلدارات الوطنية للغابات بأهمية قصوى لنجاح برنامج تقييم املاوارد احلرجياة يف العاامل كةلياة
ذات مصداقية من أجل إعداد التقارير .وسيستمر تقييم املوارد احلرجية يف العامل يف العمل مان خاالل
شبكة من املراسلني القطريني لتعزياز فائادة التقاارير ونوعيتهاا ألغاراض التخطايط  /إعاداد التقاارير
القطرية عن الغابات ورفع التقارير الدولية املطلوبة .وسيتجلى جناح تقييم املوارد احلرجياة يف العاامل
يف زيادة ملكية العملية ونوعية البيانات من قبل املراسلني القطريني وحكوماتهم .وهذا يتطلب اهتماماا
كبرياً بالعمل مع املراسلني الق طريني بطرق تشجعهم علاى تقاديم مسااهماتهم الايت تاتم يف كاثري مان
األحيان باإلضافة إىل عملهم املعياري املعتاد.
مزيد من التعاون املوفّر لليد العاملة مع املنظمات الشريكة الرئيسية على الصعيدين العااملي واإلقليماي
للحد من عبء إعداد التقارير القطرية ،ويف نفس الوقت حتسني الكفاءة واالتسااق وجاودة البياناات.
على سبيل املثال ،فإن العمل مع املنظمة الدولية لألخشاب االستوائية ومرصد الغابات لوساط أفريقياا
للتوصل إىل نهج مشرتك جلمع البيانات سوف لدّ من أعبااء إعاداد التقاارير القطرياة وسايزيد مان
كفاءة إعداد تلك التقارير يف كلّ من املنظمتني وسيتيح قدراً أكرب من االتساق مع احتمال أكارب ملراقباة
اجلودة مقارنة بالقيم اليت أفيد عنها.
مواصلة التعاون مع اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة وجلنة الغابات يف أوروباا إلجاراء
تقييم منتظم حلالة الغابات يف البلدان األوروبية وتقييم املوارد احلرجية يف العامل.
إنّ احملافظة على دعم متةزر وشراكة مهنية اسرتاتيجية مع مركز البحوث املشرتك التاابع للمفوضاية
األوروبية أمر حيوي لضمان االرتباط باخلربات العاملية يف جمال االستشعار عن بعاد ،مباوازاة وجاود
اهتمام مؤسسي طويل األجل يف رسم خرائط الغطاء احلرجي يف املناطق املدارية وأوروبا.
الشراكات الداخلية يف املنظمة .مبا أ ّن تقيايم الغاباات ورصادها هاو مساؤولية مشارتكة باني وحادات
خمتلفة يف منظمة األغذية والزراعة ،فمن األهمية مبكان استمرار هذا النوع من الشراكة وتعزيزهاا ماع
مرور الوقت .التأكد من استفادة الوحدات األخرى املعنية بتقييم الغابات واساتخدام األراضاي داخال
املنظمة من املعلومات املسرتجعة والثغرات يف حتليال تقيايم املاوارد احلرجياة يف العاامل للمسااعدة يف
حتديد أولويات العمل يف املستقبل وترتيبها.
الشراكات مع املاحنني .سيظلّ الدعم من خارج امليزانية حيوياً لنجاح برنامج تقييم املاوارد احلرجياة
يف العامل وبالتالي فإنّ االتصال الوثيق والشراكة مع املااحنني الرئيسايني سايكونان ضامانة الساتخدام
خمرجات التقييم يف الاربامج الايت متوّهلاا اجلهاات املاحناة  /املشااريع وساوف حتسان اساتمرارية
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التمويل الذي هو املفتاح لتنفيذ هذه االسرتاتيجية الطويلة املادى .ويتعايّن علاى هاذه الشاراكة إباراز
مساهمات املاحنني على النحو املناسب ،مبا يؤكّد أهميّة هذه املساهمات.

ثامناً  -االتصال والتواصل

 -20تتطوّر تقنيات االتصاالت بسرعة ومن الضروري أن تواكب االتصاالت والتواصل يف ما خيص تقييم املوارد
احلرجية يف العامل التطور يف هذا اجملال لكي يتيسر الوصول إىل البيانات بواسطة من لديهم خدمات اإلنرتنت العريض
النطاق ومن لديهم قدرات حمدودة أو معدومة لالتصال بشبكة اإلنرتنت .وكان يُنظر تقليدياً إىل االتصاالت على أنها
تتدفق باجتاه واحد بشكل رئيسي  -نشر نواتج تقييم املوارد احلرجية يف العامل على املستخدمني .غري أنّ اعتماد
املستخدمني املتزايد على شبكة اإلنرتنت للوصول إىل املعلومات سيزيد توقعات احلصول على أحدث املعلومات اليت
تتناسب واحتياجات املستخدمني.
 -24ومن املسلم به أنّ وترية تناقص الطلب على النسخ الورقية من تقييم املوارد احلرجية يف العامل ستستمر وأنه
نتيجة لذلك ،ستظلّ هناك حاجة للنسخ الورقية من "التقرير الرئيسي" و"النتائج الرئيسية" ،لكنّ الرتكيز األساسي
سيكون على إعداد إصدارات إلكرتونية متاحة على اإلنرتنت وتليب التوقعات املستقبلية.
-25

وسرتكز اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل على املدى البعيد على العناصر الرئيسية التالية:
(أ)
(ب)
(ج )
(د)

العالمات املميزة؛
ال وصول إىل البيانات على شبكة اإلنرتنت بشكل جذاب وسهل االستخدام مبا يف ذلك حتليالت
ورسومات بيانية وتقارير خيتارها املستخدمون؛
املعلومات املسرتجعة من املستخدمني؛
عدد حمدود من املنتجات املصممة على اإلنرتنت واملخصصة جملموعات حمددة من املستخدمني.

 -26العالمات املميزة  .إنّ تقييم املوارد احلرجية يف العامل معروف على نطاق واسع يف أوساط بعض جمموعات
املستخدمني كمصدر للمعلومات عن الغابات يف العامل  -لكنه مل يكن دائماً بهذا املستوى كأفضل مصدر للمستخدمني
الرئيسيني ،يف كثري من األحيان ألسباب تتعلق بنوعية البيانات اليت كانت خارجة عن سيطرة املنظمة .ويشكل تعزيز
العالمة املميزة لتقييم املوارد احلرجية يف العامل أمراً هاماً حيث ميكن للمستخدمني بسهولة حتديد هذا التقييم كمصدر
موثوق للمعلومات احلرجية العاملية .واملصداقية أمر أساسي لقيمة منتجات التقييم وسيتمثل جزء هام من االسرتاتيجية
الطويلة األجل لتقييم املوارد احلرجية يف العامل يف تعزيز العالمة املميزة للتقييم بطريقة تزيد من املصداقية والوضوح
كمصدر رئيسي للمعلومات العاملية عن الغابات .وال بدّ هلذا اجلهد من االعرتاف باحلدود العملية للموارد والقدرات
املتاحة يف البلدان النامية من أجل مجع البيانات على نطاق يتناسب مع هذه القيود .وإنّ ضعف جودة البيانات يضرّ
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بالعالمة املميّزة للتقييم وينعكس سلباً على مصادر البيانات القطرية ،وهلذا فإن تعزيز جودة البيانات يُعترب أمراً حيوياً
للتحسني املستمر للعالمة املميزة لتقييم املوارد احلرجية يف العامل.
 -22تعزيز الوصول عرب اإلنارنت .تتحقق قوة قاعدة بيانات تقييم املوارد احلرجية يف العامل فقط عندما تكون
البيانات متاحة وميكن استخدامها بسهولة .ويُتوقع للتطور السريع لألدوات املتاحة عرب اإلنرتنت لعرض جمموعات
البيانات املعقدة وحتليلها أن يستمر طيلة فرتة هذه االسرتاتيجية -وأنه من الضروري لربنامج تقييم املوارد احلرجية يف
العامل االستفادة من األدوات احلديثة اليت جتذب املستخدمني إىل جمموعة البيانات .ويتعيّن عرض بيانات التقييم
بشكل حمدّث وبديهي لكي يتسنى جلمهور أوسع االطالع عليها بشكل متزايد .وستشهد أدوات االتصال ،خالل الفرتة
اليت تشملها االسرتاتيجية ،تطوراً بأشكال تفوق أي تصوّر اآلن -وسيكون من املهم عرض نتائج التقييم باستخدام أفضل
التكنولوجيات املتاحة ،مبوازاة إتاحة خيارات مناسبة للمستخدمني الذين ال ميكنهم احلصول على هذه التكنولوجيات.
 -21التماس ردود فعل املستخدمني واستخدامها .من الواضح أنّ بيانات التقييم هلا العديد من املستخدمني وأ ّن
املدى النسيب لالستخدام من قبل خمتلف اجملموعات اليت تستخدم التقييم ليست مفهومة جيداً .ونتيجة لذلك ،فإنّ
ختطيط التقييم يف ما مضى مل يكن يعرف من هم أهمّ املستخدمني -وإن كانت فئات املستخدمني معروفة .وسيكون من
املهم لكل دورة من دورات رفع التقارير إنتاج /حتديث فهم الذين يستخدمون بيانات التقييم وألي غرض وأيضاً معرفة
تأثري ذلك .وهذا يضمن أال يهيمن بالضرورة على التخطيط للمستقبل املستخدمون األكثر صخباً أو األكثر امتالكاً للموارد،
كما أنه يُسمع صوت جمموعات املستخدمني األق ّل بروزاً.
 -24املنتيات املصممة .تشكل مساعدة املستخدمني يف الوصول إىل ما لتاجون إىل معرفته وسيلة سهلة نسبي ًا
للتواصل .ويف حني أن "التقرير الرئيسي" و"النتائج الرئيسية" هلا مكانتها عند جمموعة واسعة من املستخدمني ،ال بدّ
أيضاً لتقييم املوارد احلرجية يف العامل من أن يكون قادراً على تلبية احتياجات حمددة من خالل ملخصات موجزة
تستهدف مجاهري معيّنة .ويوفر التواصل عرب اإلنرتنت العديد من الفرص لضمان وصول املستخدمني أنفسهم وبسهولة إىل
املعلومات من خالل تقارير لددون شكلها بأنفسهم.

املةةوارد
 -01ازداد نطاق تقييمات املوارد احلرجية يف العامل بشكل كبري على مرّ السنني (فقد تضاعف مثالً عدد املتغريات
خالل السنوات اخلمسة املاضية وحدها) يف وقت مل تواكب فيه املوارد املالية الالزمة إلجراء التقييم هذه الزيادة.
وتفرتض هذه االسرتاتيجية أنّ املنظمة ستواصل تقديم الدعم وتوفري األساس املالي لألنشطة الرئيسية للتقييم وأن اتساع
هذا الدعم سيستمر كلما ازداد اخلطر على نطاق الغابات وطبيعتها وقيمها العديدة .ومع ذلك فإنّ الوصول إىل
األهداف/الغايات الفورية الواردة يف هذه الوثيقة يتوقف إىل حد كبري على مدى رغبة البلدان والشركاء اآلخرين يف متويل
عملية تقييم املوارد احلرجية يف العامل وتقديم مساهمات عينية هلا والتعاون معها.
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 -01وهذا يعين أيضاً أن هناك حاجة جلعل العملية فعالة قدر اإلمكان مع االعرتاف بأن تلبية احتياجات كل
مستخدمي التقييم أمر بعيد املنال على األرجح .وسيقضي جزء من االستخدام االسرتاتيجي للموارد املتاحة بإدارة مستوى
اجلهد املبذول للحد من عبء إعداد التقارير القطرية وتبسيط رفع التقارير ،جنباً إىل جنب مع الشركاء يف مجع
البيانات .وإنّ زيادة الرتكيز على املتغريات الرئيسية والرغبة يف استبعاد طلبات احلصول على املعلومات اليت تُجهد
عملية إعداد التقارير القطرية وقدرة املنظمة على جتهيزها ،ستساعد على حتسني الكفاءة  -ولو كان ذلك رمبا على
حساب وجود ثغرات يف إعداد التقارير.
 -02وستبقى هناك حاجة إىل أموال من خارج امليزانية وجيب أن يكون ذلاك يف صادارة أولوياات إدارة الغاباات يف
املنظمة جلمع التربّعات .وال بدّ من توافر مصادر متويل مستقرّة وكافية وميكن توقعها لضمان اساتقرار واساتمرارية مجاع
البيانات ورفع التقارير عنها جبودة عالية مبا يليب الطلبات املتزايدة على املعلومات عن املوارد احلرجية يف العامل.

