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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ات املنظمة متاحة على اإلنرتنت ومعظم وثائق اجتماع. املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 الغابات جلنة

 احلادية والعشرونالدورة 

 4024أيلول /سبتمرب 42-42روما، إيطاليا، 

 اتالقطاعاحلرجية املشرتكة بني  الروابط تعزيز

 ةكموواحل السياسات حتسني أجل منسليمة  ومعارف معلومات قاعدة

 

 معلومات أساسية  -أوال

 

 الغاباتجمال  من تطورتفقد . بشكل هائل ةاحلرجي املعلوماتإىل  السياسات واضعيازدادت احتياجات - 1

 التنوع مثل ،للغابات املستدامة لإلدارة الرئيسية اجلوانباملزيد من شمل لت املتعلقة باألرصدة املعلومات توتزايد

 االجتماعية القضايااخلاصة ب املعلوماتأصبحت  املاضي، العقد مدى علىو. يكولوجياإل النظام خدمات أو البيولوجي

باتت  األخرية، اآلونة ويف. أهمية أكثر ،الفقر من واحلد عيشال سبلتأمني  يف الغابات مساهمة ذلك يف مبا صادية،واالقت

. الكربون على الرتكيز مع جنب إىل جنبا ،أكثر بروزا نطاقا األوسع األراضي استخدام وقضايا ةكمواحلبشأن  علوماتامل

 .تهاوحياز األراضي استخدامقضايا  على امتزايد ا سياسياتركيز املاضي العقد شهدكما 

 

 آثار من احلد يف الغابات دور على تعزيز فعالللعمل بشكل  وأفضل أكثر معلومات السياسات وواضعويطلب - 2

 استدامة أكثر اقتصاداتإىل إجياد  البلدان يسعومع . األخرى الرئيسيةيكولوجي اإل ماالنظ خدمات توفري ويف املناخ تغري

معلومات عن  السياسات وواضعيطلب  الغذائي، واألمن املستدامة الطاقة يف الغابات مساهمة تعزيزىل اخضرارا وإو

بشأن قضايا  أو ،يةاخلشب األليافاألغذية والطاقة و على الطلب ذلك يف مبا األوسع، السياقاآلفاق تتعلق بو اتاالجتاه

 ةالرشيد ةكموواحل الغابات إدارة نتائج على أدلة تقديم حتديات ون بشكل متزايدواجهي كما. الريفيةالتنمية و العمالة

 خمتلف على ةالسياسي اتالقرار الختاذ سليمةومعارف  معلوماتقاعدة وجود األمور تقتضي  هذه كلو. للغابات

 .املستويات
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 54الي متكن حو ،2212 عام فيف. يةكاف غري وفوائدها الغابات موارد شأنب املوجودةواملعارف  املعلوماتوإن - 3

بينما استطاع  للغابات، الوطنية اجلرد عمليات خالل من الغاباتال جم تقييممن  العامل أحناءخمتلف  يففحسب  بلدا

بلدا فحسب  22وقام . هاوعمر تباين عال يف نوعية الصور مع ولكن بعد، عن االستشعار خالل منبلدا القيام بذلك  45

 البلدان منالعديد  يفو. الغابات ألراضي ةتكررمنتظمة وم جردعمليات  إجراء خالل من الغاباتال جمبتقدير تغيري 

 واملعارف املعلومات قاعدة تعزيزضرورة  إىلباإلضافة  ،اومعدهل الغابات إزالة نطاقمستمر بشأن  نقاشيدور  النامية،

 .للغابات املستدامة لإلدارة األساسية اجلوانب من جمموعة خبصوص

 

 يةالرئيس التحديات- ثانيا
 

 الغاباتبشأن  البياناتإىل  االحتياجات من اكبري اتنوع الغابات قطاع متزايدبشكل الوقت الذي يواجه فيه  يف- 5

 الغابات واردمب الصلة ذات املعلومات ونظم البيانات جلمعالالزمة  القدراتغالبا ما تكون  األراضي، استخدامو

ب لغأيف  وتتجاوز كبرية تكلفةعلى  وحتليلها وختزينها البيانات مجعوتنطوي عمليات . كافية غري هاوحتليل هاوتصنيف

يتمثل يف  آخرمهم  جانبمثة و. رفاواملع املعلوماتعنى باليت ٌت ةياحلرج لمنظماتل والتحليلية الفنية القدراتاألحيان 

 كبرية حتدياتاألحيان  غلبأيف  الوطنية املؤسساتكما توجه . الغابات لرصد وطنيةال لألنظمة والفنية املالية االستدامة

 متكررة قياساتال بد من و. الحقةأو تقييم  جردضطالع بعمليات اإلو البيانات وحتليل ،هاوحفظالبيانات  مجع يف

اجه ويو. النباتي الغطاء رييلتغ ةموثوق تقديراتبشأن  ذلك يف مبا ،هاوآثار السياساتاليت تشهدها  اتريتغيال لتقييم

اختاذهم السياسات  مدى أي لغابات،ل إدراتهم مدى ورصد وتقييم تشخيصيكمن يف واحدا  احتديالسياسات  وواضع

 دارةاإليف جمال احملرز  التقدمبشأن  النتائج إظهاريف و ،تحسنيالو والرصد والتنفيذ التخطيطالالزمة واضطالعهم ب

 ملعاجلة كافيةوالوسائل ال علوماتإىل املاالفتقار  من الغابات قطاعيعاني  ،البلدان منالعديد  يفو. للغابات املستدامة

 عائدات وعلى البيئة على ضارة آثار هلا يكون ما غالبا الذياألمر  للقانون، االمتثال وعدمة قانونيال غري العمليات

 .الغابات على تعتمد اليتاحمللية  واجملتمعات الغابات

 

 أو واسع نطاقمعروفة على تكون  المن ثم اليت ة رجية املوجوداحل واردامل معلوماتال يتم إتاحة  ما وغالبا- 4

على شخص  البيانات إىل الوصوليقتصر  ،األحيان من كثري ويف. سياسيةال قراراتال الختاذ الكفاية فيه مستخدمة مبا

 تبادليف  الوطنيةاحلرجية  داراتاإل عدم رغبةوقد يعزى ذلك إىل . الغابات إدارة يفشخاص األ من قليل عدد أو واحد

 املؤسسي قبولال عدم أو البيانات سالمة وأ امللكية حقوق قضايا وأ اآلخرين واملستخدمنياألخرى  املؤسسات مع البيانات

 ىلإ سهولةن الوصول بمّكُت اليت احلرجية املعلومات نظمتكمن يف االفتقار إىل  متكررة مسألةهناك و. للبيانات الكامل

 .املعلومات من همواحتياجاتالشأن  أصحاب مصاحلتنوع  عاجلمبا ي فهمه، يسهل شكل يف البيانات

 

توافر أيضا  ةيسياسال القرارات معظماختاذ قتضي ي ،البيوفيزيائية احلرجية البيانات عن النظر وبصرف- 6

 على احلفاظ يرتبط املثال، سبيل علىف. ألراضيالعام ل الستخداماوومتعلقة باحلوكمة  واقتصادية اجتماعية معلومات

 ذلك يف مبا ،الريفية التنمية ومسائل الزراعية األراضي استخدام قضاياب وثيقا ارتباطا الغابات ونوعية احلرجي ءالغطا
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 واجتاهات احمللية، للمجتمعات املعيشية واالحتياجات اجلنسني،املساواة بني  وقضايا الفقروطأة  من التخفيف

 الوطنية ءاتاإلحصا ملكاتبوغالبا ما يكون . اإلدارة اتمسؤوليوالنـزاعات حول  األراضي، يازةظروف حو ،ةلاالعم

 نظمها ،األخرى واهليئات واجلامعات الزراعيةاخلدمات وختطيط األراضي  خدمات عن فضال البيئية، والوكاالت

 كثريوال. بالغابات الصلة ذات املعلومات إىلمتفاوتة  إشارةمع وجود  األراضي استخدام علوماتمب الصلة ذات اخلاصة

 قرارات الختاذال بد منه و واستخدامها، الغابات إدارةيف  تؤثر اليت واالجتاهات السياق لفهممهم  البيانات هذه من

 .سليمة سياسية

 

 آفاق املستقبل- ثالثا

 

 معشدة بأن تكون متوائمة  ةالرشيد ةكموواحل السياسات لتحسنيواملعارف  لمعلوماتقاعدة سليمة للينبغي - 7

 الوطنية الربامج ذلك يف مبا املساواة،من  قدم على الغابات قطاع سياساتمعاجلة و االسرتاتيجية، ةيالسياس هدافاأل

 االقتصادية التنمية سرتاتيجياتوا الوطنية منائيةاإل هدافاأل) لبلدانل وسعاأل منائيةاإل سياساتالو ،للغابات

ومستخدمة  مقبولةولكي تكون . الدولية اإلبالغ اماتبالتز الوفاء على قادرة تكونأن و ،(الفقر من احلد واسرتاتيجيات

 وبناء املعلومات من االحتياجات حتديد عملية يف الرئيسيني املصلحة أصحاب مجيعشراك إينبغي  ،واسع نطاق على

 .علوماتامل لتقديمالالزمة  نظمال

 

 نظموضع  عملد العامليم قالأ مجيع يف بلدا 42 من أكثر مع( الفاو) والزراعة األغذية منظمة عملتوقد - 4

 هاوتقييم الغابات رصدلعمليات الوطنية لل مباشر دعمدم ُق وقد. الصلة ذات القدرات بناءلو الوطنية احلرجية املعلومات

 رائقا املتعلقة حببه اخلاصة علوماتامل نظم تعزيزمن الدعم ل البلدان من جمموعةاستفادت و بلدا، 22 من أكثر يف

 لتقييم الوطنيةالعمليات  حتسنيبشأن  للحوار وإقليمية وطنية عمل حلقاتكما تنظم الفاو . مرا واأل واآلفات الغابات

 خفض جمال يف للتعاون املتحدة األمم برنامجويقوم . اآلن حتى بلدا 32 من أكثرشارك فيها  ،ورصدها الطبيعية ملواردا

 فعالةستحدا  نظم وطنية ال البلدانإىل  دعمبتقديم ال اميةالن البلدان يف وتدهورها الغابات إزالة عن النامجة االنبعاثات

 اليت املعارف وتبادل والتدريب واملنهجيات األدوات وتوفري واإلبالغ، والتحقق للرصدومالئمة  وقوية التكلفة حيث من

 الربامجوتدعم الفاو . فعالة وحتقق ورصد إبالغعمليات  أجل من واملؤسسية الفنية قدراتها تعزيز على البلدان تساعد

 من واسعة جمموعة مشاركةيسري لت استخدامها ميكن للحوار، اباعتبارها براجم األعضاء لبلدانل الوطنيةاحلرجية 

 وتقييملوضع  األدلةعمليات تستند إىل  يف البيانات ستخدامالو املعلومات، من االحتياجات حتديد يف املصلحة أصحاب

  .بالغابات املتعلقة امجوالرب واالسرتاتيجيات السياسات

 

بشأن  ذلك يف مباحراجة، لل واالقتصادية االجتماعية اجلوانب قياسبشأن  متاح اتالتوجيه من زيدوأصبح امل- 9

 مع التعاون وتعزيز التنسيق حتسنيوينبغي . اجلنسني بني املساواة وقضايا والعمالة الريفية والتنمية العيش سبل

 االجتماعية املتغريات من جمموعةإدراج  ميكن املثال، سبيل علىف. البيانات ذهه معاليت جت األخرى اهليئات

 ءات اإلحصا مكاتباليت جتريها  املعيشية لألسرالدورية  االستقصائية الدراسات يف بالغابات الصلة ذات واالقتصادية
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 مجعنظم  استدامةباإلضافة إىل  يهاإل والوصولالبيانات  شرعية تعزيز يفذلك  سهموسي. ةالزراعي اتالتعداد أو الوطنية

 خمتلف مساهمة لتقييم نهجياتملواصلة بلورة امل العمل منكما جيري االضطالع بقدر هائل . واملعلومات البيانات

اليت تعود بها  املتعددة الفوائدب الوعييسري إذكاء تبغية  والتنمية العيش سبلاحلرجية و اإليكولوجي ماالنظخدمات 

 .مستنرية قرارات واختاذ تمعاتاجمل على لغاباتا

 

 القوانني نفاذإ سياق يف سيما وال متزايد،مهما بشكل  الغابات إدارة عن نوعية علوماتوبات استحدا  امل- 12

فاو ال وتدعم. وتدهورها الغابات إزالة عن النامجة االنبعاثات من حلدا وبرامج الغابات قطاع يف والتجارة الرشيدة واإلدارة

 خمصص برنامج خالل من الغابات قطاع يف والتجارة الرشيدة واإلدارة القوانني نفاذإ قضايامعاجلة  يف ألعضاءا البلدان

 .الغاباتحوكمة  وحتسني واملعارف معلوماتقاعدة سليمة لل توفري يشملو األوروبي االحتاد يدعمه

 

 إطاريف وضع  الدولي البنك/ الغابات وبرنامجشاركت الفاو  ،2212 عام يف الغابات جلنة من طلب على بناءو- 11

 املوارد تقدير ومبادرات اتاملؤشراملتعلقة باملعايري و القائمة العملياتيستند إىل  ،1هاورصد الغابات حوكمة تقييم

 والتشخيص وصفعمليات ال اإلطارويسهل . للغاباتحوكمة الرشيدة لل مؤشرات ضعمن أجل و العامل يف احلرجية

 على الصلةشاملة ووثيقة  قائمةعر  وي. ما بلد يف الغابات قطاع يف ةكمواحل حالةبشأن  إلبالغوا والتقييم والرصد

باحلوكمة  الصلة ذات املعلومات لتنظيم إطارا يوفر كما. الغابات إدارة تصف اليت الرئيسية العناصر من العامليستوى امل

 البلدان ساعدي أن ميكنو. هاورصد احلرجية واملوارد اتالغابحوكمة  تقييمل هاوعرب البلدان داخل استخدامها ميكن اليت

 مرور مع هانيحتسعقبها ووت قياسها ميكن سبلومعاجلتها ب الغاباتحوكمة  يف احلرجة القضاياعلى التفكري مليا يف 

 أنب اسعو وعي إىل ستنادباال ،اخلاصة بها الصلة ذات ملعلوماتا نظم تعزيز يف البلدان من جمموعةفاو ال وتدعم. الوقت

 عن املعلومات من املزيد إىل حاجة هناك وبأن للغابات، املستدامة اإلدارة حنو تقدم إلحرازالرشيدة ضرورية  ةكمواحل

 الغابات موارد كانت إذا ما تحديدب ةكمواحل نوعيةعن  املعلوماتجودة و مدىوغالبا ما يسمح . ةكمواحل جوانب

 .بالغابات املتعلقة يةائمناإل هدافاأل حتقق البلدان كانت إذاما و ومنصف، مستدامو فعال بشكل تستخدم

 

 الوصولتيح ت معلومات نظمالستحدا  و دوريرصد  إلجراء املستوى رفيع سياسي التزامإىل  ملحة حاجة ومثة- 12

 معهاجي اليت البيانات قواعد الستخدام نشاطا أكثر وترويج نشروإىل  ،جمعُت اليت البيانات إىل واحلر النطاق الواسع

يف  اتنظمامل بنيوضعها التعاون املشرتك و السياسات الستعرا  الفعال الدعمويقتضي . أصحاب املصلحة خمتلف

إدراج  ميكن املثال، سبيل علىف. اجلارية النقاشات يف وجيهةال ألسئلةالرد على او وحتليلها البيانات ختزينجماالت 

اليت جتريها  املعيشية لألسردراسات الدورية ال يف بالغابات الصلة اتذ واالقتصادية االجتماعية املتغريات من جمموعة

 بني والتنسيق لتعاونوا البيانات شرعيةوميكن لذلك أن يعزز . ةالزراعي اتالتعداد أو الوطنيةءات اإلحصا مكاتب

 على القدرات بناءوينبغي ل. الطويل املدى على واالستدامة الوطنية، اإلحصاءات ومكاتب الغابات قطاع مؤسسات

 على الوطنية القدرات لتعزيز خاص اهتمام إيالء مع املختلفة، املنظمات من واسعة جمموعة شملأن ي القطري املستوى

 عن واالستشعار اجلغرافية املعلومات نظم استخدامف. استخدامها سهلأشكال ي يف النتائج وعر  لبياناتل حتليل إجراء

                                                           
  FAO/World Bank, 2011: Framework for Assessing and Monitoring Forest Governance, Food and Agriculture1 

Organization, Rome.   
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 أو واالقتصادية واالجتماعية لبيوفيزيائيةا اجلوانب بني الروابط تصور يف كثريا عديسا، على سبيل املثال، ميكن أن بعد

 .السيناريوهات حتليليف و ،ةكمواحلتلك املتعلقة ب

 
. الدولية اإلبالغ مبتطلبات الوفاء على القدرة وطنيةال يئاتاهلو وكاالتفيما بني خمتلف ال التعاونكما يعزز - 13

 كبريبشكل  اسنأن حي اإلقليمي ىاملستو على واملعلومات البيانات وتبادل التعاونجيع لتش ميكن ذلك، على وعالوة

 اإلدارة يف تؤثر اليت االجتاهات من العديدإن و. اتالسياسرسم بالنسبة ل وفائدتهارجية احل املعلومات نظمنوعية 

 .عامليحتى  أو إقليميذات طابع ، شيءهي، بعد كل  للغابات املستدامة

 

 املطروحة للنظر فيها  الرئيسية املسائل -رابعا

  
 ن اخلاصة بها م الطبيعية وارداملتعلقة بالغابات وامل علوماتامل نظم تعزيز ىلإ البلدان دعوة يف اللجنة ترغب قد

 اإلدارة حنو ملموس تقدم إحرازو املستقبل تطلع إىلتو األدلةستند إىل أجل حتسني دعم وضع السياسات اليت ت

 .غاباتلل املستدامة

 اخلاصة  الغاباتاملتعلقة حبوكمة  رفاواملع املعلومات ةقاعد لتعزيز عضاءاألبلدان ال دعوة يف اللجنة ترغبقد و

 .هاورصد الغاباتحوكمة  لتقييمالبنك الدولي / الفاو إطار باستخدام ،بها

 

 خالل من سيما ال البلدان دعمبالفاو  توصي أن يف اللجنة ترغبقد و: 

 

o  واءم تتشاملة  حرجية وطنية معلوماتستحدا  نظم ال الالزمة واألدوات القدرات وبناء اتالتوجيهتقديم

تلك املتعلقة و واالقتصادية واالجتماعية البيوفيزيائية األبعاد ورصد تقييمب سمحتو ةيالسياس ولوياتاأل مع

 للغابات؛ املستدامة إلدارةل ةكمواحلب

o واالقتصادية االجتماعية لغاباتابشأن جوانب  رفااملع قاعدة لتعزيز الالزمة واألدوات اتالتوجيهتقديم و 

 والتخفيف الريفية والتنمية العيش سبلبشأن  ذلك يف مبا ،األوسع نطاقا األراضي استخدامتلك املتعلقة بو

 اإليكولوجي؛ النظام وخدمات اجلنسني بني واملساواة الفقروطأة  من

o البيانات؛ مجعبشأن  ذلك يف مبا ،هاورصد الغاباتحوكمة  تقييم إطار تطبيقعلى  القدرات بناء 

o بشأن واملعارف املعلومات قاعدة لتعزيز قليميواإل الوطين الصعيدين على املنظمات بني التعاون تعزيز 

 .واستخدامها لغاباتا

 

 

 


