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 هيئة الغابات والمراعى للشرق األدنى

 الدورة العشرون

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثانى

  تركيا انطاليا ،

 2012  29 -يناير 2 فبراير

عماد األمن الغذائى: اإلدارة الرشيدة للغابات والمراعى  

:دعم اإلدارة المستدامة للغابات من خالل تقييم موارد الغابات العالمي  

 2101-2102األجل  جية طويلةإستراتي

 إعداد إستراتيجية طويلة األجل لبرنامج تقييم موارد الغابات
 

 مقدمة: أولا 

تقٌٌم موارد الغابات العالمً ٌتم تنسٌقة بواسطة منظمة األغذٌة والزراعة وكان ٌتم فى فترات متقاربة من   -1
1خمس إلى عشر سنوات منذ أن تم تؤسٌس المنظمة فى عام

التفوٌض بعملٌات التقٌٌم موجود فى دستور  هذا. 1945
فى . المنظمة سوف تجمع، تحلل، تفسر، تنشر المعلومات المتعلقة بالغذاء والتغذٌة، والزراعة"المنظمة حٌث ٌنص على 

". هذا الدستور فإن مصطلح الزراعة ومشتقاتها تشمل األسماك، المنتجات البحرٌة، الغابات والمنتجات الحرجٌة األولٌة
 (.1لمادة األولى، وظائف المنظمة، الفقرة ا)
 
. تطور مدى ومحتوى التقٌٌمات العالمٌة بمرور الوقت لكى تستجٌب للتغٌرات فى اإلحتٌاجات من المعلومات  -2

إن العالم بؤسره ٌعانى من : "الدافع الرئٌسى للتقٌٌم أألول الذى قادته المنظمة معبر عنه بوضوح فى الفقرة أألولى للتقرٌر
الخشب تسٌدت التقٌٌمات مداد إوتٌرة الدراسات فى (. 1948منظمة األغذٌة والزراعة، " )فى منتجات الغاباتنقص 

كانت األبعاد ( 1991تقٌٌم موارد الغابات، ) 1991من السبعٌنات وحتى تقٌٌم موارد الغابات العالمً . خالل الستٌنات
 2111تم تصمٌم تقٌٌم موارد الغابات . معدل إزالة الغاباتالبٌئٌة لموارد الغابات تحت بإرة اإلهتمام وعلى األخص 

لٌغطى مدًى واسعاً من فوائد الغابات ووظائفها، ولكن المعاناة من النقص الحاد فى المعلومات جعل هناك صعوبة فى 
بمساحة  باإلضافة إلى ذلك فإن المستخدمٌن ووسائل اإلعالم الٌزاون أكثر إهتمام. التقرٌر عن اإلتجاهات الرئٌسٌة

تكررالتعبٌر عنها خالل إستطالعات المستخدمٌن وتقوٌمات تقٌٌم موارد الغابات العالمٌة ، رإًى  2الغابات وتغٌر المساحة
 .2111و  2115
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، 1991، 1988، 1981، (التقٌٌمات اإلقلٌمٌة)، منتصف السبعٌنات 1963، 1958، 1953، 1948-1946: تقارٌر السنوٌة كانت كاآلتىال 

1995 ،2111 ،2115 ،2111 
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فقد أوصى ملتقى الخبراء الخامس فى تقٌٌم موارد  2115عقب تقوٌم أجرى لتقٌٌم موارد الغابات العالمى  -3

بؤن تستمر عملٌة تقٌٌم موارد الغابات فى إستخدام ( Vكوتكا ) 2116كوتكا فى فنلندا فى  الغابات العالمً الذى أنعقد فى
مفهوم اإلدارة المستدامة للغابات كإطار تقرٌرى وأن تقٌٌم موارد الغابات ٌجب أن ٌشمل المحاور المواضعٌة السبعة 

 :للتنمٌة المستدامة للغابات والمتفق علٌها
 حجم موارد الغابات، .أ 

 لبٌولوجى، التنوع ا .ب 

 صحة الغابات وحٌوٌتها، .ج 

 الوظائف اإلنتاجٌة للموارد الحرجٌة،  .د 

 الوظائف الوقائٌة للموارد الحرجٌة،  .ه 

 .الوظائف اإلجتماعٌة و أإلقتصادٌة .و 

 اإلطار القانونى والسٌاساتى والمإسسى .ز 

( 2117)فى دورإنعقادها الثامن عشر  COFOإعتمدت لجنة الغابات التابعة لمنظمة األغذٌة والزراعة  -4
التوصٌات السابقة وطلبت من المنظمة اإلستمرار فى التعاون مع األعضاء، أعضاء الشراكة التعاونٌة فى الغابات 

CPF الشركاء  اإلقلٌمٌٌن، بما فى ذلك اللجنة اإلقتصادٌة األوروبٌة التابعة لألمم المتحدة، منتدى األمم المتحدة للغابات ،
 .لٌمٌة فى اإلدارة المستدامة للغاباتوعملٌات المعاٌٌر والمإشرات أإلق

 
فى ( COFO)لتشجٌع تقٌٌم موارد الغابات العالمً لمقابلة اإلحتٌاجات العالمٌة طوٌلة األجل فإن لجنة الغابات    -5

طالبت منظمة األغذٌة والزراعة بتجهٌز إستراتٌجٌة طوٌلة األجل لبرنامج تقٌٌم موارد ( 2111)مإتمرها العشرٌن 
 .هذه اإلستراتٌجٌة تم كتابتها كإستجابة لهذا الطلب. ى مع فرص التموٌل المستدامالغابات ٌتماش

 

 السياق: ثانياا  
 
موارد الغابات تتعرض لضغوط مستمرة وفى نفس الوقت مطلوب منها إنتاج منتجات حرجٌة نافعة، خدمات   .6

هذه اإلحتٌاجات فى تضاد مع بعضها على كثٌر من . بٌئٌة، توفٌر المؤوى للحٌاة البرٌة، التروٌح وفرص لكسب العٌش
سبٌل المثال فإن الحاجة إلى تحوٌل أراضى الغابات إلى اإلنتاج الزراعى فى بعض الدول الراجعة إلى زٌادة اإلحتٌاج 

المطالب المتضاربة تزٌد مع نمو الزٌادة السكانٌة . للغذاء والوقود قد ٌهدد إستخدام الغابات الطبٌعٌة كمخزن للكربون
ستمرة ومع زٌادة مستوٌات الدخل وبالتالى زٌادة معدالت اإلستهالك من الخشب والغذاء فى وقت تتناقص فٌه مساحة الم

 .الغابات الطبٌعٌة بإستمرار
 
فى هذا السٌاق ٌؤتى تقٌٌم موارد الغابات العالمً الذى ٌسعى إلى وصف مساحة الغابات، تغٌر الغابات وبعض   .7

هذه التقٌٌمات فى النهاٌة تسعى إلى التوسع فى تطبٌقات اإلدارة المستدامة للغابات، الرقعة . تالوظائف المختارة للغابا
إستخدام الغابات . المستدٌمة للغابات ودعم قطاع الغابات عن طرٌق تزوٌده بالمعلومات الموثوق بها عن غابات العالم

مثل تقلٌل اإلنبعاثات عن طرٌق تقلٌل إزالة الغابات  خالل آلٌات( الصوبة)للمساعدة فى تقلٌل إنبعاثات غازات الدفٌئة 
باإلضافة إلى إلقاء الضوء على أهمٌة تفهم التغٌر فى إستخدام األراضى بطرق عدٌدة تشمل ( REDD)وتدهور الغابات 

 .التغٌرات النهائٌة فى المخزون الكربونى لغابات العالم
 

ٌادة مساحة ونوعٌة الغابات المدارة بإستدامة لم ٌتم التعبٌر كٌف لعملٌة تقٌٌم موارد الغابات أن تساهم فى ز  .8
عنها بشكل صرٌح لكن أألمر مهم أن قٌّدر للتقٌٌمات إستهداف المستخدمٌن الذٌن ٌسهمون فى مقابلة التحدٌات فى إدارة 

تٌاجات المتعددة لمختلف البد لتقٌٌم موارد الغابات العالمى  أن ٌتكٌف لمقابلة أإلح. الغابات فى القرن الحادى والعشرٌن
الحكومات، المنظمات غٌر الحكومٌة، وسائل اإلعالم، الهٌئات الدولٌة، األوساط : مستخدمى بٌانات غابات العالم

تفهم وتوفٌر اإلحتٌاجات المتنوعة للمستخدمٌن من هذه البٌانات ٌعتبر من . األكادٌمٌة، المإسسات البحثٌة والقطاع الخاص
 .ات وعنصراً هاماً فى هذه اإلستراتٌجٌةأهم العقبات والتحدٌ

 



  FO: NEFRC/2012/8 

January 2012 

 

 

A 

 :من المتوقع أن ٌطال غابات العالم والحراجة التغٌرات التالٌة( 2131–2112)خالل فترة هذه اإلستراتٌجٌة  . 9

 ،2181بلٌون فى  3.8إلى حوالى  2172بلٌون فى  1.7زٌادة عدد السكان من حوالى  .أ 

بلٌون طن فى  2.1إلى حوالى  2172بلٌون طن فى  2.2والى زٌادة فى اإلحتٌاجات السنوٌة من الحبوب من ح .ب 

2181، 

ملٌون متر مكعب إلى حوالى  564زٌادة فى اإلحتٌاجات السنوٌة من األخشاب المستدٌرة للصناعات من حوالى  .ج 

 ، 2181ملٌون متر مكعب فى  495

 .2181و  2172ملٌون هكتار من األراضى الحالٌة للغابات ستتحول للزراعة ما بٌن  64أكثر من  .د 

 

لمساعدة المستخدمٌن على فهم كٌفٌة أن ( FRA)تسعى اإلستراتٌجٌة إلى تحدٌد مسار لتقٌٌم موارد الغابات   .71

 .الغابات قد تغٌرت وسوف تتغٌر فى إستجابتها طبقاً إلحتٌاجات المجتمع

 دعم اإلطار اإلستراتيجى لمنظمة األغذية والزراعة : ثالثاا 
 

ٌضع تقٌٌم موارد الغابات تحت الهدف ( 2113-2119)تٌجى لمنظمة األغذٌة والزراعة اإلطار اإلسترا  .11
 – E1تقٌٌم موارد الغابات ٌسهم مباشرة فى نتٌجة العملٌة  . اإلدارة المستدامة للغابات واألشجار: Eاإلستراتٌجٌة 

منظمة األغذٌة والزراعة . وقة والموقوتةالسٌاسة والممارسة المإثرة على الغابات والحراجة ٌنبنٌان على المعلومات الموث
 .تقوم بهذا التكلٌف بمشاركة كاملة مع المنظمات الدولٌة األخرى، المإسسات القومٌة والمنظمات غٌر الحكومٌة

 

الحظت أن  COFO 2119إستراتٌجٌة منظمة األغذٌة والزراعة للغابات والحراجة التى تبنتها لجنة الغابات   .72

ٌُنسق على نحو أفضل، وٌتسم بالشفافٌة، والمشاركة مما ٌتٌح صنع القرار عبر " القطاعات ٌتم إتخاذه على بٌنة ، و

القرارات المتصلة بالغابات تستند على المعلومات الدقٌقة والموقوتة ، ونهج . إجراءات فعالة داخل وخارج قطاع الغابات

ٌالحظ أٌضاً أنه ٌتعٌن على حراجة منظمة ". متعدد التخصصات ومشاركة أصحاب المصلحة على جمٌع المستوٌات

األغذٌة والزراعة توفٌر منظور طوٌل األجل والقٌادة فى رصد وتقٌٌم اإلتجاهات فى موارد وخدمات الغابات، إنتاج، 

 .إستهالك وتجارة منتجات الغابات

 

ٌزود المجتمع العالمى  مهمة برنامج تقٌٌم موارد الغابات العالمً التابع لمنظمة األغذٌة والزراعة هو أن.  78

 .بالمعلومات الموثوق بها التى تصف غابات العالم وكٌف تتغٌر بمرور الوقت

 

 األهداف واألغراض والمردود: رابعاا 

 :لدعم هذه المهمة فإن األهداف طوٌلة األجل لعملٌة تقٌٌم موارد الغابات العالمً هى  .14
 

مات المناسبة وثٌقة الصلة بالموضوع والمفٌدة، فى الوقت مساعدة الدول والمجتمع الدولى بتزوٌدهم بالمعلو .أ 

المناسب، الواقعٌة، الموثوق بها من أجل إستخدامها فى مراجعة السٌاسات، تعزٌز التعاون متعدد األطراف بٌن 

 الدول وأخذ الخطوات المناسبة لإلستثمار فى اإلدارة المستدامة لموارد الغابات،

 وتبادل المعلومات بشؤن موارد الغابات فى بلدان متعددة وفق تبوٌب موحد، دعم التعاون الدولى فى تنسٌق  .ب 

سوف تشمل المسإلٌات ( 2115إبتدآًء من تقٌٌم موارد الغابات )لتقٌٌم موارد الغابات العالمى  األهداف المباشرة  .15
 :التالٌة من أجل

 
على المستوى العالمى ( ى تقدمها الغاباتتشمل معلومات عن السلع والخدمات الت)إجراء تقٌٌم لموارد الغابات  .أ 

 كل خمس سنوات، 
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 .تقدٌر التغٌرات فى الغابات وإستخداماتها التى حدثت منذ التقٌٌم السابق .ب 

توفٌر المعلومات والتحلٌالت التى تساعد على فهم أسباب وآثار التغٌر، بما فى ذلك المحركات من خارج قطاع  .ج 

 الغابات،

 التوقعات بالنسبة إلستخدام الغابات من أجل إنتاج األخشاب،إعداد دراسة عن اإلتجاهات و .د 

نشر النتائج، وقواعد البٌانات، والمنهجٌات للمإسسات القومٌة والدولٌة المعنٌة، الجمهور، أألوساط األكادٌمٌة ،  .ه 

 .المنظمات غٌر الحكومٌة والقطاع الخاص

 :األنشطة اآلتٌة فى المقابل فإنه ٌمكن تحقٌق تلك األهداف من خالل أنواع  .16
 

تجمٌع وتحلٌل وإعداد تقرٌر عن حالة موارد الغابات العالمٌة والتغٌرات بناء . عملٌة إعداد التقارٌر القطرٌة .أ 

 على البٌانات المتاحة على المستوى القطرى من خالل شبكة من المراسلٌن القطرٌٌن المرشحٌن رسمٌاً،

إعداد التقارٌر القومٌة المتضمنة . موارد الغابات وإعداد تقارٌرها اإلستشعار عن بعد لدعم البرامج القومٌة لتقٌٌم .ب 

تقٌٌم موارد الغابات بالتعاون مع  –لبٌانات اإلستشعار عن بعد تعطى قٌمة مضافة إلى الدول والمجتمع الدولى 

العمل  الوحدات األخرى فى قسم الغابات بالمنظمة سوف تعمل مع الدول الراغبة فى ذلك لدعم إستخدام بٌانات

 المٌدانى واإلستشعار عن بعد فى التقارٌر الدولٌة،

ٌُعتبر إعداد تقارٌر الغابات عبء كبٌر وضخم ومتزاٌد، لذا ٌتحتم على تقٌٌم موارد  .توافق إعداد التقارٌر .ج 

 الغابات العمل مع الدول والشركاء على تناغم وبقدر أإلمكان تبسٌط آلٌات إعداد التقارٌر، 

بناء وتقوٌة قدرات الدول لتحسٌن المعلومات الضرورٌة من أجل اإلدارة المستدامة للغابات  .بناء قدرات الدول .د 

 بالتعاون مع الوحدات األخرى فى قسم الغابات بالمنظمة،

 والمتغٌرات المحددة للتتناسب واإلحتٌاجات المتغٌرة للدول األعضاء والعملٌات الدولٌة، .تكٌٌف منهجٌات العمل .ه 

تكٌٌف البٌانات المتاحة، أدوات التحلٌل ومنهجٌة النشر حسب إحتٌاجات مجامٌع  .والنشرالبٌانات المتاحة  .و 

 .المستخدمٌن الرئٌسٌن لتقٌٌم موارد الغابات

 

 :المردود المتوقع من هذه اإلستراتٌجٌة ٌشمل  .17

 ستتزاٌد وثاقة الصلة بالمستخدمٌن كنتٌجة للتقدٌرات الدورٌة لإلحتٌاجات،  .أ 

 ٌانات ومصداقٌتها،ستتحسن نوعٌة الب .ب 

 سٌتنا قص عبء جمع البٌانات وإعداد التقارٌر، .ج 

 ستتحدٌد األولوٌات الجوهرٌة على المدى الطوٌل، .د 

 سٌتعزز إستخدام اإلستشعار عن بعد إلعداد تقارٌر الدول، .ه 

 سٌتٌسر إجراء إسقاطات لمستقبل مساحة الغابات العالمٌة وإستخدام الغابات إلنتاج الخشب، .و 

 .ردود التحلٌلى إلحتٌاجات المستخدمٌنسٌتم تكٌٌف الم .ز 

 
 البناء على نقاط القوة: خامساا 

 
إستطالعات المستفٌدٌن والتقٌٌم منذ . التقٌٌمات التى جرت من قبل أعطت قاعدة صلبة ٌمكن التشٌٌد علٌها  .18

 :ساقت مجموعة من الرسائل الرئٌسٌة 2112
 

لتقرٌر الرئٌسى لتقٌٌم موارد الغابات بتارٌخه الطوٌل ٌمكن اإلقرار بؤن ا. المنشور الرئيسى وملكية الدول .أ 

لقسم الغابات التابع لمنظمة األغذٌة والزراعة، ملك دولى مشاع وذى  المنشور الرائدوتقالٌده الراسخة، ٌعتبر 

رٌر التقرٌر الرئٌسى لتقٌٌم موارد الغابات، النتائج الرئٌسٌة وتقا) نتائج تقٌٌم موارد الغاباتملكٌة . ألق عالمى
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بإستخدامها كمعلومات أولٌة لعملٌات وضع  البٌاناتوالعملٌة نفسها خالل إشتراك المراسلٌن القومٌٌن و( الدول

 .السٌاسات الدولٌة تعتبر عامل رئٌسى لنجاح تقٌٌم موارد الغابات وٌجب أن تظل هكذا فى المستقبل

هى أن مصداقٌة البٌانات ونوعٌتها الرسالة الرئٌسٌة بمرور الوقت . مصداقية بيانات العملية وجودتها .ب 

هناك حاجة . أمرالٌمكن التنازل عنه كما أن هناك توازن دقٌق بٌن كمٌة ونوعٌة بٌانات تقٌٌم موارد الغابات

بمزٌد من أألعباء بزٌادة كمٌة البٌانات على ( المراسلٌن الوطنٌٌن)لمنع تحمٌل موفرى معلومات وبٌانات البلدان 

هذا التوازن ٌجب أن ٌكون جزءاً هاماً فى كل خطة تقٌٌم خاصة للتؤكٌد على أن نوعٌة . حساب نوعٌة البٌانات

البٌانات بؤعلى ماٌمكن وأن أى مقترحات لمزٌد من البٌانات ٌجب تقٌٌمها بعناٌة للتؤكد على أنها ال تزٌد عبئاً فى 

 .عملٌة إعداد التقارٌر

معالم أقل وضوحاً مثل حشد ذوى الصلة اآلخرٌن  .NCبناء القدرات القطرية وشبكة المراسلين الوطنيين  .ج 

داخل الدولة من أجل عمل وإعداد التقرٌر القومى والتشبٌك  أمور حاسمة باإلضافة إلى العملٌات والنتائج 

وكلما تحسنت متابعات وتطبٌقات جهود تقلٌل اإلنبعاثات الناتجة من إزالة الغابات . الرسمٌة والشفافة الخارجٌة

التكٌف مع كل من البٌانات  FRAسٌتحتم على تقٌٌمات موارد الغابات  المستقبلٌة  REDDات وتدهور الغاب

 .المطلوبة والمتاح منها من أجل إمكانٌة تحسٌن هذة العملٌة الهامة

الحاجة إلى تنشٌط نشر المعلومات الناتجة والبٌانات على المستوى القطرى وإلى مجامٌع . النشر الداخلى .د 

تعظٌم . لفة تعتبر هامة جداً إذا قُّدر للنتائج أن تستخدم للمساعدة فى إتخاذ القرارات الصائبةالمستخدمٌن المخت

إستخدام النتائج ٌعنى الحوجة لجهود مستمرة للتؤكد من أن المستخدمٌن قادرٌن على الوصول إلً وتحلٌل 

رونة إتاحة البٌانات ستمكن  زٌادة فاعلٌة وم. وإستعمال عناصرمن بٌانات تقٌٌم موارد الغابات المفٌدة لهم

 . مختلف مجامٌع المستخدمٌن من إستخدام قاعدة البٌانات بالعدٌد من الطرق

التجارب السابقة مع الفترات المختلفة إلعداد التقارٌر والتركٌز  . تواتر إعداد التقارير والتركيز الجغرافي .ه 

ومن الواضح . كل خمس سنوات -رات معلومةالجغرافً أكدت أن التقٌٌمات المستقبلٌة تحتاج إلخراجها فى دو

أٌضاً أن تواصل المتغٌرات الرئٌسٌة فى مساحة الغابات والتغٌٌرات تحتاج إلى اإلستمرارحتى ٌتسنى حساب 

وعلى نفس المنوال هنالك حاجة ماسة لتركٌز عالمى من المراجعٌن . تقدٌر معقول للتغٌرات طوٌلة المدى 

 .والمستخدمٌن

 
 المستمر لتلبية اإلحتياجات العالمية التحسين: سادساا 

 
التعارٌف الدولٌة ومعاٌٌر : إنتاج وإعداد تقارٌر تقٌٌمات موارد الغابات العالمٌة تقابلها تحدٌات هامة تشمل  .19

القٌاس والتى تتغٌر بإستمرار ، إختالف مستوٌات الموارد القطرٌة المتاحة إلعداد التقارٌر وقائمة المتناهٌة  من 
تتوقع . تسعى المنظمة وشركاإها لتنفٌذ إستراتٌجٌة طوٌلة األجل مبنٌة على التحسٌن المستمر. مات المطلوبةالمعلو

اإلستراتٌجٌة إستخدام أفضل اإلمكانٌات المتاحة واألسالٌب لتحسٌن كفاءة ودقة إعداد التقارٌر موظفة أفضل إستخدام 
حرٌة الوصول إلى البٌانات وإستخدامها والتى ٌتم توجٌهها إلى لإلستشعار عن بعد فى إعداد التقارٌر القطرٌة وتحسٌن 

ٌجب عمل هذا بطرٌقة تسمح مستقبالً فى إعداد . أصحاب المصلحة الرئٌسٌٌن ومستخدمى بٌانات تقٌٌم موارد الغابات
ل لإلتجاهات فى تقارٌر تقٌٌم موارد الغابات لتكون متسقة بقدر اإلمكان بمرور الزمن لتمكن المستخدمٌن من الفهم أألفض

 .نطاق الغابات وخصائصها وإستخداماتها
 

كلما إزدادت الضغوط العالمٌة على أراضى الغابات تزداد الحوجة إلى النوعٌة العالٌة لبٌانات تقٌٌم موارد   .21
اإلستراتٌجٌة طوٌلة األجل سوف تبحث عن . هذا ٌظهر الحاجة والفرص للبحث عن التحسٌنات المستمرة. الغاباتً 

 :لتحسٌنات المستمرة فى المجاالت اآلتٌةا
 

إعداد التقارٌر إلى الهٌئات الدولٌة . المساعدة فى جعل التقارير القطرية ذات قيمة عالية للبلدان قبل كل شئ .أ 

ٌُنظر إلٌها كمطلب ٌجب أن ٌقابل باختالف مستوٌات األهمٌة المحلٌة إمتالك البلدان للبٌانات المقدمة . غالباً ما 

موارد الغابات قد تحسنت بصورة كبٌرة خالل السنوات الماضٌة وسوف تستمر المنظمة فى العمل  إلى تقٌٌم
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تحدٌد اإلحتٌاجات من البٌانات ذات األولوٌة . مع البلدان من أجل تعظٌم فوائد هذه البٌانات لمصلحة البالد

وسوف تظهر أٌضاً الثغرات  العالٌة التى هى األولوٌات القطرٌة سوف تكون حاسمة لمستقبل عملٌات التقٌٌم

فى البٌانات المطلوب إستٌفاإها بعملٌات جرد جدٌدة للغابات القطرٌة والتى سوف تكون بنفسها أساسٌة 

 .بالنسبة إلدارة وتخطٌط الغابات

اإلحتٌاج إلى إعداد تقارٌر إضافٌة تؤتى من عدة مصادر ولكن غالباً ما  .تقليل صافى عبء إعداد التقارير .ب 

من أجل اإلستمرار فى تحسٌن نوعٌة . ٌنتهى األمر إلى زٌادة عبء العمل للفرق القطرٌة إلعداد التقارٌر

البٌانات من الضرورى التحكم فى كمٌة البٌانات التى ٌتم جمعها لضمان واقعٌتها  وأهمٌتها وإمكانٌة 

سٌتم إنتاج نظام قوى مرتبط بشبكة الحاسوب باستخدام التقنٌات الحالٌة وٌحافظ علٌها لزٌادة كفاءة . ستخدامهاإ

 .إعداد التقارٌر القطرٌة

ٌجب على عملٌات تقٌٌم موارد الغابات أن تقوم بقٌاس وتفهم  .تفهم وتلبية إحتياجات المستخدمين المحددة .ج 

كما تتطور لضمان أن تكون البٌانات التى ٌتم جمعها صالحة لإلستخدام وتلبٌة اإلحتٌاجات المحددة للعمالء 

هذا ٌحتاج إلى أن تضمٌن إشتراك مختلف المستخدمٌن مثل وسائل اإلعالم والجمهور العام . بقدر اإلمكان

والقطاع الخاص وإتفاقٌات األمم المتحدة ذات الصلة بالغابات، األكادٌمٌات، الحكومات والمنظمات غٌر 

وبسبب اإلختالف الكبٌر للمستخدمٌن فمن الضرورى إجراء قٌاسات دورٌة للرأى لفهم مجال . ومٌةالحك

 .مجامٌع المستخدمٌن وكٌف تستطٌع التقٌٌمات المستقبلٌة أن تكون أكثر فائدة لكل منهم

ٌث البوابة الحفاظ على تحد .تحسين فرص أإلتصال عبر اإلنترنت وإمكانية إستخدام بيانات تقييم موارد الغابات .د 

على اإلنترنت بإستخدام التقنٌات الحالٌة عملٌة حاسمة بالنسبة لمستقبل سهولة الوصول إلى البٌانات 

باإلضافة إلى مواكبة تقنٌات اإلنترنت، ٌجب على عملٌات تقٌٌم . وإستخدامها لمستخدمى تقٌٌم موارد الغابات

لمحددة للعمالء كما تتطور لضمان أن تكون البٌانات موارد الغابات أن تقوم بقٌاس وتفهم وتلبٌة اإلحتٌاجات ا

فى نفس الوقت ٌجب إتاحة المجال للبلدان التى لٌس لدٌها .. التى ٌتم جمعها صالحة لإلستخدام بقدر اإلمكان

وسائل موثوقة لإلنترنت أو التى ترغب فى عمل التقرٌر عبر أشكال أو ورقة البٌانات المتاحة لضمان تمكٌن 

 .لمن إعداد التقارٌر بكفاءة جمٌع البلدان

وقد سعى كل  ³7953ُعرفت صعوبة جمع بٌانات من نوعٌة معروفة منذ عام  .مراقبة جودة البيانات/ دقة  .ه 

 العثور على سبل لجعل التقارٌر القطرٌة مالئمة وقابلة . تقٌٌم منذ ذلك الحٌن إلى تحسٌن نوعٌة البٌانات

لوفاء بالتقارٌر العالمٌة كفائدة ثانٌة هو مثال عن كٌفٌة ضمان أن إلستخدام أوالً على المستوى القطرى مع ا .و 

أولئك الذى ٌنتجون البٌانات المستخدمة من قبل برنامج تقٌٌم موارد الغابات لهم عائد موازى لما إستثمروه 

هذا ٌزٌد من الحوافز لضمان أن ٌتم تحدٌد مصادر البٌانات وتكون الجودة على أعلى مستوى . من وقت

تكامل اإلستشعار عن بعد وإعداد التقارٌر القطرٌة من قبل البلدان كجزء من التحلٌل وعملٌات إعداد . ممكن

 .  التقارٌر تكون خطوة حاسمة فى المساعدة على تحسٌن إعداد التقارٌر القطرٌة لكثٌر من البلدان

دمات واحد األسباب من الواضح أن الغابات توفر طائفة واسعة من المنتجات والخ .إستشراف المستقبل .ز 

. الرئٌسٌة إلنشاء برنامج تقٌٌم موارد الغابات كان للمساعدة فى وصف العالقة بٌن الغابات وتوفٌر األخشاب

هذا هدف سام فى عالم ٌتزاٌد السكان فٌه بإستمرار، ومن المتوقع أن ٌزٌد الطلب على إستخدام األراضى 

نصٌب الفرد من منتجات الخشب والورق ومساحة الزراعٌة والحضرٌة ومن المتوقع أن ٌزٌد الطلب ل

إستخدام بٌانات تقٌٌم موارد الغابات ٌساعد فى . الغابات المنتجة آخذه فى اإلنخفاض فى العدٌد من البلدان

حساب اإلمدادات المستقبلٌة المتوقعة ووصف من أٌن ٌؤتى الخشب، أمر فى غاٌة أألهمٌة مثلما إسقاطات 

 .بل، بما فى ذلك المناطق المخصصة لصون الغاباتمساحة الغابات فى المستق

معظم عملٌات إزالة الغابات تؤتى من تحوٌل أراضى  .تفهم تغير الغابات فى سياق الضغوط على األرض .ح 

كان لزاماً على . الغابات إلى الزراعة وبزٌادة النمو السكانى العالمى تزداد الضغوط على مناطق إنتاج الغذاء 

ت أن ٌصف هذه الضغوط وٌعطى فكرة حقٌقٌة عنها بإستخدام مصادر أخرى للبٌانات تقٌٌم موارد الغابا
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وإستخدام هذه المعلومات لشرح وتوقع التغٌرات فى مساحة الغابات ونوعٌتها فضالً عن إستخدام الغابات من 

 .أجل توفٌر األخشاب

ى من مصادر تتراوح ما بٌن عملٌات ألن البٌانات تؤت .تحديد المستويات النسبية للثقة فى القيم المبلغ عنها .ط 

. الجرد الوطنٌة الحدٌثة للغابات  إلى رأى الخبراء فغالباً ما ٌصُعب على القراء معرفة وفهم موثوقٌة البٌانات

أن ٌستمر فى تطوٌر طرق جمع البٌانات التى تحدد بوضوح مصدرها  FRAٌتحتم على تقٌٌم موارد الغابات 

لتمكٌن المستخدمٌن من فهم المستوى النسبى من الثقة التى  FRAتخدمى وجعل هذه المعلومات متاحة لمس

 .ٌنبغى أن تكون

ساهمت منظمة األغذٌة والزراعة  .تيسير مستويات متزايدة من المواءمة فى التعاريف المتعلقة بالغابات .ي 

ج تقٌٌم موارد بشكل فعلى فى التعارٌف المتصلة بالغابات، وتحتاج إلى مواصلة القٌام بذلك من خالل برنام

 (.CPF)الغابات بالتعاون مع العدٌد من أصحاب المصلحة، بما فى ذلك الشراكة التعاونٌة فى مجال الغابات 

  .ك 

ٌمكن أن تكون مفٌدة خاصة فى رصد وتحلٌل المشاكل الصعبة حٌث تتوفر معلومات  .الدراسات الموضوعية

المعلومات التفصٌلٌة، وعلى هذا النحو ٌمكن أن  كمٌة محدودة، ال منهجٌة تقٌٌم متفق علٌها، أو عدم كفاٌة

قد تتضمن هذه التحلٌالت التى تساعد على صقل األسئلة وإختٌار . تكون أداة هامة للتحسٌن المستمر للتقٌٌمات

ومع ذلك . متغٌر لتقٌٌم موارد الغابات فى المستقبل أو إلعداد الوثائق األساسٌة لموضوعات ذات أهمٌة حاسمة

ح هذه األداة ملهاة تحول الموارد لمشكالت   ال ٌمكن معالجتها بشكل فعال من قبل برنامج تقٌٌم ٌمكن أن تصب

علٌه ٌنبغى إجراء دراسات موضوعٌة فى المستقبل فقط عندما تكون هناك فرصة معقولة إلن . موارد الغابات

ابات وٌتم تؤمٌن موارد كافٌة تإدى إلى تحسٌن أسالٌب التقٌٌم أو المنهجٌات أو تكمل وتتمم تقٌٌم موارد الغ

 لإلضطالع بها

 

 الشراكات: سابعاا 

 

من الواضح أن الشراكة مع البلدان . كانت دائماً مبنٌة على الشراكة وٌجب أن تستمر كذلك فى المستقبل  .21
ماً فى نجاح والمنظمات الحكومٌة ، والبرامج والوطنٌة والمراسلٌن الوطنٌٌن ووكاالت البحث والتطوٌر كانت عامالً حاس

ٌتعرض هذا الجزء على وجه التحدٌد للشراكات التى تتعاون فى . تقٌٌم موارد الغابات فى الماضى وٌجب أن تظل كذلك
ومن المتوقع أن تزداد الشراكات . وعرضها خالفاً لمستخدمى مجموعة البٌانات والتحلٌالتمجال جمع البٌانات وتحلٌلها 

تحتاج قرارات الشراكة فى . ة مع تنامى  الطلب على المعلومات المتعلقة بالغاباتمقدمى البٌانات الدولٌ/ بٌن جامعى
المستقبل إلى أن توازن بٌن متطلبات الشركاء المحتملٌن الجدد مع تفوبض وقدرات موظفى تقٌٌمات موارد الغابات 

FRA. 
 

 :إجراءات محددة تتصل بالشراكات تشمل ما ٌلى  .22

 

وطنٌة لذات أهمٌة قصوى لنجاح برنامج تقٌٌم الغابات كآلٌة ذات مصداقٌة فى إعداد مصالح الغابات ال/إن أقسام .أ 

سٌستمر تقٌٌم موارد الغابات فى العمل من خالل شبكة من المراسلٌن الوطنٌٌن لتعزٌز نفع ونوعٌة . التقارٌر

عالمة النجاح لـ . الدولٌة إعداد التقارٌر القطرٌة للغابات وإحتٌاجات إعداد التقارٌر/ التقارٌر لكل من التخطٌط 

FRA ٌتطلب إهتماماً  وهذا. تكمن فى زٌادة ملكٌة العملٌة ونوعٌة البٌانات من قبل المراسلٌن الوطنٌٌن وحكوماتهم

كبٌراً بالعمل مع المراسلٌن الوطنٌٌن بطرق تشجع مساهماتهم، والتى تتم فى كثٌر من األحٌان باإلضافة إلى 

 عملهم المعتاد

تقرٌر ". ل هذه التحقٌقات فى إضافات قٌمة لمعارفنا ولكن جمٌعها ٌعانى من صعوبات أساسٌة عدٌدةأسهمت ك( "3)
 .1948جرد غابات العالم التابع لمنظمة األغذٌة والزراعة 
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مزٌد من التعاون المفضى لإلقتصاد فى الجهد مع المنظمات الشرٌك الرئٌسٌة على الصعٌدٌن العالمى واإلقلٌمى  .ب 

على سبٌل . إعداد التقارٌر القطرٌة، وفى نفس الوقت تحسٌن الكفاءة واالتساق وجودة البٌاناتللحد من عبء 

ومرصد الغابات لوسط أفرٌقٌا نحو نهج  ITTOالمثال، فإن العمل مع المنظمة الدولٌة لألخشاب اإلستوائٌة 

إعداد التقارٌر لكل من مشترك لجمع البٌانات سوف ٌقلل من أعباء إعداد التقارٌر القطرٌة وزٌادة كفاءة 

 .المنظمتٌن  والسماح بقدر أكبر من االتساق مع إحتمال كبٌر لمراقبة الجودة على القٌم القرر عنها

مواصلة التعاون مع اللجنة االقتصادٌة ألوروبا التابعة لألمم المتحدة ولجنة غابات أوروبا فى تقٌٌم منتظم لحالة  .ج 

 .موارد الغاباتالغابات فى منطقة عموم أوروبا وتقٌٌم 

المحافظة على دعم متآزر وشراكة مهنٌة إستراتٌجٌة مع مركز البحوث المشترك التابع للمفوضٌة األوروبٌة  .د 

(JRC ) أمر حٌوى لضمان إتصال الخبرات فى اإلستشعار عن بعد على مستوى عالمى مع اإلهتمام المإسسى

 .رٌة وأوروباطوٌل األجل فى رسم خرائط الغطاء الحرجى فى المناطق المدا

بما أن تقٌٌم الغابات ورصدها هو مسئولٌة  وحدات مختلفة فى منظمة األغذٌة . الشراكات الداخلٌة فى المنظمة .ه 

التؤكد من تغذٌة ردود . والزراعة فمن األهمٌة بمكان إستمرار وتعزٌز هذا النوع من الشراكة مع مرور الوقت

ت لوحدات الغابات ووحدات تقٌٌم إستخدام األراضى داخل المنظمة األفعال والثغرات فى تحلٌل تقٌٌم موارد الغابا

 .للمساعدة فى تحدٌد وترتٌب أولوٌات العمل فى المستقبل

سٌظل الدعم من خارج المٌزانٌة حٌوٌاً لنجاح برنامج تقٌٌم موارد الغابات وبالتالى فإن . شراكات المانحٌن .و 

وف تضمن إستخدام مخرجات التقٌٌم فى البرامج التى تمولها االتصال الوثٌق والشراكة مع المانحٌن الرئٌسٌن س

المشارٌع وسوف تحسن إستمرارٌة التموٌل الذى هو المفتاح لتنفٌذ هذه اإلستراتٌجٌة على / الجهات المانحة 

 .ٌتحتم على هذه الشراكة إبراز مساهمات المانحٌن الذى ٌوضح أهمٌة هذه المساهمات. المدى الطوٌل

 
 ال والتواصلالتص: ثامناا 

 
تقنٌات اإلتصاالت تتطور بسرعة وأنه من الضرورى إلتصاالت وتواصل تقٌٌم موارد الغابات من مواكبة   .23

التطور فى هذا الصدد لكٌما ٌتٌسر الوصول إلى تلك البٌانات بواسطة من لهم خدمات األنترنت عرٌض النطاق وأولئك 
نشر نواتج تقٌٌم موارد  -كان ٌنظر لالتصاالت أن تتدفق فى اتجاه واحد  تقلٌدٌاً . الذٌن لدٌهم قدرات محدودة أو منعدمة

االعتماد المتزاٌد من المستخدمٌن على شبكة اإلنترنت للوصول إلى المعلومات سٌزٌد التوقعات إلى . الغابات للمستخدمٌن
 .أحدث المعلومات التى تتناسب واحتٌاجات المستخدمٌن

 
ناقص الطلب على الصٌغة الورقٌة من تقٌٌم موارد الغابات ستستمر ونتٌجة لذلك من المسلم به أن وتٌرة ت  .24

ستظل هناك حاجة للنسخ الورقٌة من التقرٌر الرئٌسى، والنتائج الرئٌسٌة ،لكن التركٌز األساسى سٌكون على إعداد 
 .إصدارات اإلنترنت التى تلبى التوقعات المستقبلٌة

 
 : التوعٌة على المدى الطوٌل على العناصر الرئٌسٌة التالٌةستركزاستراتٌجٌة االتصاالت و. 25

 
 العالمات الممٌزة ؛ .أ 

وصول إلى البٌانات على شبكة األنترنت جذاب وسهل االستخدام بما فى ذلك تحلٌالت مختارة ورسومات  .ب 
 وتقارٌر،

 ردود األفعال من المستخدمٌن؛ .ج 
 .موعات محددة من المستخدمٌنعدد محدود من المنتجات المصممة على اإلنترنت مخصصة لمج  .د 
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تقٌٌم موارد الغابات معروف على نطاق واسع فى أوساط بعض جماعات المستخدمٌن  .  العالمات الممٌزة  .26
لكنه لم ٌكن دائماً بهذا المستوى كؤفضل مصدر للمستخدمٌن الرئٌسٌٌن، فى  -كمصدر للمعلومات عن الغابات فى العالم 

 FRAتعزٌز العالمة الممٌزة ـ . تتعلق بنوعٌة البٌانات التى كانت خارجة عن سٌطرة المنظمة كثٌر من األحٌان ألسباب
المصداقٌة أمر . كمصدر موثوق للمعلومات الحرجٌة العالمٌة FRAأمر هام بحٌث ٌمكن للمستخدمٌن بسهولة تعٌٌن  

سٌكون لتعزٌز العالمة الممٌزة للـ  على المدى الطوٌل FRAوجزءاً هاماً من استراتٌجٌة  FRAأساسى لقٌمة منتجات 
FRA هذا الجهد ٌحتاج . بطرٌقة تزٌد من المصداقٌة والوضوح كمصدر رئٌسى للمعلومات العالمٌة فى مجال الغابات

إلى اإلعتراف بالحدود العملٌة للموارد والقدرات المتاحة فى البلدان النامٌة من أجل ضمان جمع البٌانات على نطاق 
وٌنعكس سلباً على مصادر  FRAضعف جودة البٌانات ٌإدى إلى اإلضرار بالعالمة الممبزة  للـ . القٌودٌتناسب مع هذه 

البٌانات القطرٌة، ولهذا فإن تعزٌز جودة البٌانات ٌعتبر أمر حٌوى الستمرار التحسن فى العالمة الممٌزة لتقٌٌم موارد 
 .الغابات

 
اعدة بٌانات تقٌٌم موارد الغابات فقط عندما تكون البٌانات متاحة تتحقق قوة ق. تعزٌز الوصول عبر اإلنترنت  .27

ٌُتوقع للتطور السرٌع ألدوات اإلنترنت لعرض وتحلٌل مجموعات البٌانات المعقدة أن ٌستمر . وٌمكن استخدامها بسهولة
دوات الحدٌثة التى تجذب وأنه من الضرورى لبرنامج تقٌٌم موارد الغابات االستفادة من األ -طٌلة فترة هذه االستراتٌجٌة

أن ٌسعى إلٌها جمهور أوسع وعلى نحو متزاٌد، فإنها تحتاج  FRAإذا أُرٌد لبٌانات . المستخدمٌن إلى مجموعة البٌانات
على مدى عمر هذه االستراتٌجٌة سوف تتطور أدوات االتصال بطرق ال . إلى أن تقدم فى شكل مستحدث و بدٌهى 

باستخدام أفضل التقنٌات المتاحة، بٌنما فى الوقت نفسه  FRAكون من المهم عرض نتائج  سٌ -ٌتخٌلها معظم الناس اآلن
 .تقدٌم خٌارات مناسبة للمستخدمٌن الذٌن ال ٌمكنهم الحصول على هذه التقنٌات

 
لها العدٌد من المستخدمٌن،  FRAفى حٌن أنه من الواضح أن بٌانات الـ  .إلتماس واستخدام ردود فعل العمٌل  .28

. فمن الواضح أٌضاً أن المدى النسبى لالستخدام من قبل مختلف المجموعات التى تستخدم التقٌٌم لٌست مفهومة جٌداً 
سٌكون من . وإن كانت فئات المستخدمٌن معروفة -وكنتٌجة فإن تخطٌط التقٌٌم الماضى لم ٌعرف من هم أهم المستخدمٌن

وهذا ٌضمن . ألى غرض وأٌضاً ما هو التؤثٌر FRAتخدمون بٌانات تحدٌث فهم الذٌن ٌس/ المهم لكل دورة تقرٌر إنتاج
أن التخطٌط للمستقبل ال ٌهٌمن علٌه بالضرورة المستخدمون األكثر صخباً أو أفضل مواردا ، ولكن أٌضاً ٌوفر صوتاً 

 .لغٌرها من الجماعات المستخدمة األقل وضوحاً 
 

ول إلى ما ٌحتاجون إلى معرفته وسٌلة سهلة نسبٌاً مساعدة المستخدمٌن فى الوص .المنتجات المصممة  .29
 FRAفى حٌن أن التقرٌر الرئٌسى والنتائج الرئٌسٌة لها مكانتها عند مجموعة واسعة من المستخدمٌن، إال أن . لالتصال

اإلتصال . محتاجة إلى أن تكون قادرة على تلبٌة إحتٌاجات محددة من خالل ملخصات موجزة تستهدف جماهٌر معٌنة
بر اإلنترنت ٌوفر العدٌد من الفرص لضمان أن المستخدمٌن أنفسهم ٌمكنهم الوصول بسهولة إلى المعلومات من خالل ع

 .صٌغ التقرٌر التى ٌحددونها
 

 المــوارد
فقد تضاعف عدد  المتغٌرات : مثال)إزداد نطاق تقٌٌمات موارد الغابات العالمٌة بشكل كبٌر خالل السنوات   .31

هذه االستراتٌجٌة . فى وقت لم تواكب فٌه الموارد المالٌة الالزمة إلجراء التقٌٌم ( الخمس الماضٌة وحدهاخالل السنوات 
وأن هذا الدعم سٌستمر فى النمو  FRAتفترض أن المنظمة ستواصل الدعم وستوفر أألساس المالً لألنشطة الرٌئسٌة لل 

ومع ذلك فإن الوصول إلى األهداف الفورٌة الواردة فى هذه . دةكلما إزداد الخطر على مدى وطبٌعة الغابات وقٌمها العدٌ
الوثٌقة ٌتوقف إلى حد كبٌر على مدى استعداد الدول والشركاء اآلخرٌن لتموٌل وتقدٌم مساهمات عٌنٌة والتعاون مع 

 .عملٌة تقٌٌم موارد الغابات
 

ع االعتراف بؤن مقابلة إحتٌاجات كل  هذا ٌعنى أٌضاً أن هناك حاجة لجعل العملٌة فعالة قدر اإلمكان م  .31
سٌكون جزءاً من االستخدام االستراتٌجى للموارد المتاحة هو إدارة . مستخدمً تقٌٌم موارد الغابات أمر بعٌد المنال

مستوى الجهد للحد من عبء إعداد التقارٌر القطرٌة وتقدٌم التقارٌر على نحو أكثر تنظٌماً، جنباً إلى جنب مع الشركاء 
زٌادة التركٌز على المتغٌرات األساسٌة واالستعداد الستبعاد طلبات المعلومات التى ُتجهد إعداد . مع البٌاناتفى ج

وإن كانت ربما على حساب ثغرات فى  -التقارٌر القطرٌة وقدرات المنظمة على التحلٌل ستساعد على تحسٌن الكفاءة
 .إعداد التقارٌر
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موال من خارج المٌزانٌة  وٌجب أن ٌكون جلب التمٌل لهذا الغرض على ستبقى الحاجة إلى الحصول على أ  .32

استقرار واستمرارٌة جمع البٌانات والتقارٌر بجودة عالٌة لمطابقة الطلبات .. قائمة أولوٌات مصلحة الغابات ٌالمنظمة
 . ة ومعلومة المصدرالمتزاٌدة للحصول على معلومات عن موارد الغابات فى العالم ٌحتاج إلى موارد كافٌة  مستقر

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


