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 .من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

 .اويرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منه

  www.fao.org: ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التالي

A 

 

 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 عشروناحلادية وال الدورة

 6302 كانون الثاني/يناير 03 -62األردن، ، عمان

 خلطوط التوجيهية الطوعية بشأن رصد الغابات على الصعيد الوطينا

 مذكرة من األمانة

 

 مقدمة

 

يئيةة والتنمويةة علةى الدةعيدين الةوط       لقد أصبح رصد الغابات مسألة رئيسية يف عمليات وضع السياسات الب- 1

 .والدولي

 

املعلومات اليت توفرها أنشطة رصد الغابات تلعب دورًا رئيسيًا يف كثري من االتفاقات الدولية، من قبيل اتفاقية و- 2

 األمةم يةة  ، واتفاق(CBD)واتفاقية التنةو  البيولةوجي   ، (UNFCCC)اإلطارية بشأن تغري املناخ املتحدة  األمماتفاقية )ريو 

الدادر عةن منتةد     (NLBI)، والدك غري امللزم قانونًا بشأن مجيع أنوا  الغابات ((UNCCD)ملكافحة التدحر املتحدة 

ويف معظم احلاالت، تتجاوز هذه املعلومةات حةدود الغابةات و كةن اسةتخدامها كم  ةر       . املع  بالغاباتاملتحدة  األمم

اإلنتةا،، واييةدرولوجيا، وحفةل الرتبةة، وإدارة مسةتجمعات امليةاه، والتخطةي         للمسائل املتعلقة بالتنو  البيولوجي، و

 .الريفي/احلضري

 

ويف الوقت ذاته، زادت االحتياجات إىل املعلومات على الدعيد الوط  بشأن الغابات زيادة كةبرية يف السةنوات   - 3

الغابات ومةد  حجةم األ ةجار القائمةة     وقد تطورت هذه االحتياجات من احتياجات إىل معلومات عن مساحة . األخرية

جوانب رئيسية أخر  لةددارة املسةتدامة للغابةات مةن قبيةل دور الغابةات يف حفةل التنةو          اآلن حبيث أصبحت تشمل 

ويف اآلونة األخرية، أصبح وجود معلومات عن أرصةدة الكربةون،   . البيولوجي وتوفري خدمات النظم اإليكولوجية األخر 

واملسةائل املتعلقةة    -مبا يف ذلك مساهمة الغابات يف ُسبل العيش واحلد مةن الفقةر    -واالقتدادية  واجلوانب االجتماعية

 .أمرًا بالغ األهمية ألغراض التخطي  الوط ، باحلوكمة واستخدام األراضي األوسع نطاقًا
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تخدام األراضةي، فةإن   ولئن كان قطا  الغابات يواجه احتياجات إىل معلومات متزايدة التنو   عن الغابات واسة - 4

القدرة على مجع بيانات وتدنيفها وحتليلها وعلى إنتا، ونشر معلومات ومعرفة عن املوارد احلرجيةة تناسةب اجلمهةور    

بلدًا فق  على نطاق العامل قادرًا علةى   44، كان 2212ففي عام . املستهدف هي قدرة حتتا، إىل تعزيز يف كثري من البلدان

ة الغابات وخدائدها من خالل القيام بعمليات حدر منتظمة ومتالحقة للغابات علةى الدةعيد   تقدير التغريات يف مساح

 .الوط 
1 

 
واحلاجة إىل حتسني رصد الغابات ليست جديدة، وتزايدت املطالبة بها يف السةنوات األخةرية، مةثاًل يف املقةرر     - 4

1/CP.16  اتفاقةات  )اإلطاريةة بشةأن تغّيةر املنةاخ      املتحةدة األمةم  تفاقيةة  لألطةراف يف ا السةاد  عشةر     مراملة الدادر عن

، الذي طلب إىل األطراف من البلدان النامية اليت تهدف إىل االضطال  بأنشةطة إضةافية لتخفةيال االنبعاثةات     (2كانكون

من أجةل رصةد تلةك األنشةطة      ”نظمًا وطنية قوية و فافة لرصد الغابات“النامجة  عن إزالة الغابات وتدهورها أن تضع 

 .بال  عنهاواإل

 

وقد دأبت منظمة األغذية والزراعة على دعم البلدان يف تدةميم وتنفيةذ عمليةات حدةر ونظةم معلومةات وطنيةة        - 6

 .للغابات لسنوات كثرية، لتلبية هذه االحتياجات

 

لبلدان خرية للجنة الغابات، بأن تواصل منظمة األغذية والزراعة دعم اوأوصت البلدان األعضاء، أثناء الدورة األ- 7

تعمةل بالتعةاون الوثيةق مةع البلةدان األعضةاء       “يف تعزيز نظم املعلومات الوطنيةة بشةأن الغابةات وطلبةت إىل املنظمةة أن      

واملنظمات ذات الدلة إلعداد جمموعة من اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن رصد الغابات على الدعيد الةوط ، تأخةذ   

ضافية لتخفيال االنبعاثات النامجةة عةن إزالةة الغابةات وتةدهورها وتكةون       يف احلسبان متطلبات اإلبال  عن األنشطة اإل

 .3 ”متما ية مع مبادئ صك الغابات وأهدافه

 

 النطاق واهلدف املقرتحان للخطوط التوجيهية الوطنية بشأن رصد الغابات على الصعيد الوطين

 

ر رصةد الغابةات علةى الدةعيد الةوط       تقرتح منظمة األغذية والزراعة، لغرض هذه اخلطوط التوجيهية، اعتبةا - 8

عملية  املة تتضمن مجع البيانات ذات الدلة بالغابات وحتليلها ونشرها واستخالص املعلومات واملعرفةة علةى فةرتات    

                                                      
 163الورقة رقم . التقرير الرئيسي. 2212تقدير املوارد احلرجية يف العامل . 2212 (FAO)ذية والزراعة لألمم املتحدة منظمة األغ 1 

 صفحة 143. روما، إيطاليا. للمنظمة بشأن الغابات

 

 2 UNFCCC ( 1. 2211. اإلطارية بشأن تغّير املناخاألمم املتحدة اتفاقية/CP.16، ل الفريةق  نتيجة عم: اتفاقات كانكون
تقريةر مة مر األطةراف عةن دورتةه      : يف. العامل املخدص املع  باإلجراءات التعاونية الطويلة األجل يف إطار االتفاقية

. 2212كةانون األول  /ديسةم   12تشةرين الثةاني إىل   /نةوفم   22السادسة عشرة، اليت  ُعقدت يف كانكون يف الفرتة من 
  /pdf01a07/eng/16/cop2010http://unfccc.int/resource/docs.: وهو متاح يف املوقع الشبكي

 
 3 FAO ( األغذيةةةة والزراعةةةة لألمةةةم املتحةةةدة  منظمةةةة .)تقريةةةر جلنةةةة الغابةةةات، الةةةدورة احلاديةةةة والعشةةةرون   . 2212: 

COFO 2012/REP وهةةةةةةو متةةةةةةاح يف املوقةةةةةةع الشةةةةةةبكي .رومةةةةةةا، إيطاليةةةةةةا .7، الدةةةةةةفحة 42، الفقةةةةةةرة 

e.pdf988/me026http://www.fao.org/docrep/meeting/  

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me988e.pdf
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وتركةز هةذه اخلطةوط التوجيهيةة الطوعيةة علةى البيانةات        . منتظمة إلتاحة رصد التغريات الةيت حتةدمب مبةرور الوقةت    

الةةوط  بشةةأن الغابةةات واأل ةةجار املوجةةودة خةةار، الغابةةات، وعلةةى حالتهةةا، وق ي مهةةا،    واملعلومةةات علةةى الدةةعيد  

عمليةة صةنع القةرارات    يةدعم  وذات صلة و كن التعويل عليها حسنة التوقيت واحلدول على معلومات . واستخداماتها

 .ذات الدلة بالغابات على كل من الدعيد الوط  والدعيد دون الوط 

 

أيضًا أن يكون ايدف من اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن رصد الغابات على الدعيد الةوط    وتقرتح املنظمة- 2

هو إعداد مبادئ للممارسة اجليدة، وخطوط توجيهية، ومنهجيات وأدوات خمتةارة، وعةرض إطةار عةام وجمموعةة مةن       

عيد الوط  أساسه هةو املمارسةة   أدوات دعم القرار من أجل ختطي  وتنفيذ نظام متعدد األغراض لرصد الغابات على الد

 .املناسبة وطنيًا والسليمة علميًا، مع مراعاة االحتياجات إىل املعلومات على الدعيد الوط  ومتطلبات اإلبال 

 

وستستند اخلطوط التوجيهية إىل جتارب البلدان األعضاء يف املنظمة والدرو  اليت استخلدتها وكةذلك الةدرو     -12

ع واملبادرات السابقة واحلالية للمنظمة مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، برنامج تقدير املوارد احلرجيةة  املستخلدة من املشاري

لتخفيال االنبعاثات النامجةة  عةن   املتحدة  األمميف العامل، وبرنامج رصد وتقدير الغابات على الدعيد الوط ، وبرنامج 

 .إزالة الغابات وتدهورها

 

هيةة كمرجةع فة  موّجةه إىل اييئةات احلكوميةة املسة ولة عةن رصةد الغابةات،           سوف تدمَّم اخلطوط التوجيو- 11

والقطاعني العام واخلاص، وامل سسات التعليمية والبحثية، فضاًل عن منظمات اجملتمةع املةدني املعنيةة برصةد الغابةات       

 .على الدعيد الوط 

 

 التقدم احملرز حتى اآلن واخلطوات املقبلة

 

كرة مفاهيم وخارطة طريق لوضع اخلطوط التوجيهيةة الطوعيةة بشةأن رصةد الغابةات علةى       لقد ُأعدت مسودة مذ- 12

واقرتحت مذكرة املفاهيم تقسيم اخلطوط التوجيهية الطوعية إىل ثالثة أقسام رئيسةية، يتضةمن القسةمان    . الدعيد الوط 

ثالث خطوطًا توجيهيةة مفدةلة وتوصةيات    األول والثاني منها املعلومات األساسية والنطاق واملبادئ بينما يتضمن القسم ال

 .فنية فيما يتعلق مبواضيع حمددة

 

وقد ُقدمت مسودة مذكرة املفاهيم يف احللقةة الدراسةية اإلقليميةة ألمريكةا اجلنوبيةة بشةأن رصةد الغابةات علةى          - 13

ظمة األغذيةة والزراعةة   ، واليت نظمتها من2212تشرين الثاني /الدعيد الوط  اليت ُعقدت يف فالديفيا،  يلي، يف نوفم 

ومعهد الغابات يف  يلي بالتعاون مع دائرة الغابات ال ازيلية، واييئة الوطنية للغابات يف املكسيك، ودائرة الغابةات يف  

فضاًل عن تقد ها إىل الشبكة العاملية للمراسلني الوطنيني لد  عملية تقدير املةوارد احلرجيةة يف   وذلك الواليات املتحدة؛ 

وقةد ُأدرجةت يف مةذكرة املفةاهيم     . 2213أيةار  /يف اجتما   ُعقد يف تشيانغ ماي، تايلند، يف مايو 2214عام  (FRA)العامل 

 .تعليقات املشاركني يف كال االجتماعني
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 .للع لم وإبداء تعليقات 1وقد ُأعدت أيضًا قائمة مسودة مبادئ وهي ترد يف امللحق - 14

 

األول والثاني جاهزين وأن يقدما لتوافق عليهمةا الةدورة الثانيةة والعشةرون      ويتمثل ايدف يف أن يدبح القسمان- 14

 .ألنهما سيشكالن أسا  القسم الثالث 2214حزيران /للجنة الغابات يف يونيو

 

وعند إعداد هذه األقسام سوف ُتلتمس مدخالت من البلدان األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة، مثاًل من خالل - 16

 كل من اييئات اإلقليمية للغابات، واالجتماعات اإلقليميةة لعمليةة تقةدير املةوارد احلرجيةة يف العةامل ويف       املناقشات يف

وسةُتكفل أيضةًا مشةاركة أصةحاب مدةلحة      . 2214وأوائةل عةام    2213االجتماعات الفنية املختلفة اليت سُتعقد أثناء عام 

 .وغريها من املنظمات ذات الدلةآخرين، من قبيل أعضاء الشراكة التعاونية بشأن الغابات 

 

أيةار  /فعلةى سةبيل املثةال، ُعقةدت أثنةاء مةايو      . وقد بدأت أيضًا بعال األنشطة املتعلقة بأجزاء من القسم الثالث- 17

حلقتا عمل، إحداهما يف روما لبحث كيفية حتسني تةوافر ونوعيةة البيانةات االجتماعيةة االقتدةادية ذات الدةلة        2213

املتعلقةة بتقةديرات احلجةم    تغّير نسب الرتكيب نتيجةة للنمةو    قيا  يف كوستاريكا لبحث معادالتبالغابات، واألخر  

 .ةاألحيائيوالكتلة 

 

 نقاط مطروحة للنظر فيها

 

يف مداوالتهم وأن يقةدموا توجيهةات إضةافية إلعةداد     الس الني التاليني قد يرغب أعضاء اييئة يف أن ينظروا يف - 18

 :خلطوط التوجيهيةا

 

 هل النطاق والعملية املبينان أعاله يستجيبان الحتياجات البلدان األعضاء؟ • 

هل مسودة مبادئ اخلطةوط التوجيهيةة الطوعيةة بشةأن رصةد الغابةات علةى الدةعيد الةوط  الةواردة يف            • 

 ذات صلة، ومالئمة، وكافية؟ 1 امللحق
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 امللحق

 

لثاني من اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن رصةد الغابةات   يتضمن هذا امللحق مسودة نسخة القسمني األول وا :مالحظة

 .على الدعيد الوط  للنظر فيها ومناقشتها أثناء اجتماعات اييئات اإلقليمية للغابات

 

 بيان احملتويات

 

  ............................................. املعلومات األساسية: القسم األول
6 

  ..................................................... السياق 
6 

  ........................... الدور العام لرصد الغابات على الدعيد الوط  وت يره 
7 

  .............................. ونطاقه  داف رصد الغابات على الدعيد الوط أه 
8 

  ............................ د الوط حتياجات إىل املعلومات على الدعيتزايد اال 
10 

  ............ برصد الغابات على الدعيد الوط  فيما يتعلقاملسائل الرئيسية واألسئلة الرئيسية  
10 

لغابات على رصد اإطار أساسية جيب تقديرها يف كخواص م  رات اإلدارة املستدامة للغابات  

  ................................................ الدعيد الوط 
13 

  ..................................... عمليات معقدة بوصفه رصد الغابات  
14 

  ..................................... احلاجة إىل خطوط توجيهية طوعية 
15 

  ...................................... وأهدافها نطاق اخلطوط التوجيهية 
15 

  ................................. مبادئ رصد الغابات على الصعيد الوطين: القسم الثاني
17 

  ............................................. االعتبارات األساسية 
17 

  ........................... ى الدعيد الوط رصد الغابات علاملتعلقة ببادئ امل  
17 

  .........................................احلوكمة املتعلقة ببادئ امل  
17 

  .......................................... النطاقاملتعلقة ببادئ امل  
17 

  ......................................... لتدميماملتعلقة بابادئ امل  
18 

  ......................................... البياناتاملبادئ املتعلقة ب  
18 

  ............................................... املبادئ العامة  
18 
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 املعلومات األساسية: القسم األول

 

 السياق

 

 .مليات وضع السياسات البيئية والتنموية على الدعيدين الوط  والدوليلقد أصبح رصد الغابات مسألة رئيسية يف ع

 

اتفاقيةة  )املعلومات اليت توفرها أنشطة رصد الغابات تلعب دورًا رئيسيًا يف كثري من االتفاقات الدولية، من قبيل اتفاقية ريو و

ملكافحةة  املتحةدة   األمةم ، واتفاقيةة  (CBD)ولةوجي  ، واتفاقية التنةو  البي (UNFCCC)اإلطارية بشأن تغري املناخ املتحدة  األمم

املعة   املتحةدة   األمةم الدادر عن منتد   (NLBI)، والدك غري امللزم قانونًا بشأن مجيع أنوا  الغابات ((UNCCD)التدحر 

التنو  ويف معظم احلاالت، تتجاوز هذه املعلومات حدود الغابةات و كةن اسةتخدامها كم  ةر للمسةائل املتعلقةة بة       . بالغابات

 .الريفي /البيولوجي، واإلنتا،، واييدرولوجيا، وحفل الرتبة، وإدارة مستجمعات املياه، والتخطي  احلضري

 

. ويف الوقت ذاته، زادت االحتياجات إىل املعلومات على الدعيد الوط  بشأن الغابات زيادة كبرية يف السنوات األخةرية 

معلومات عن مساحة الغابةات ومةد  حجةم األ ةجار القائمةة حبيةث       وقد تطورت هذه االحتياجات من احتياجات إىل 

جوانب رئيسية أخر  لددارة املستدامة للغابات من قبيل دور الغابات يف حفةل التنةو  البيولةوجي    اآلن أصبحت تشمل 

جلوانةب  ويف اآلونة األخرية، أصبح وجود معلومات عن أرصةدة الكربةون، وا  . وتوفري خدمات النظم اإليكولوجية األخر 

واملسةائل املتعلقةة باحلوكمةة     -مبا يف ذلك مساهمة الغابات يف ُسبل العيش واحلد مةن الفقةر    -االجتماعية واالقتدادية 

 .أمرًا بالغ األهمية ألغراض التخطي  الوط  ،واستخدام األراضي األوسع نطاقًا

 

عن الغابات واستخدام األراضي، فإن القةدرة علةى   ولئن كان قطا  الغابات يواجه احتياجات إىل معلومات متزايدة التنو   

مجع بيانات وتدنيفها وحتليلها وعلى إنتا، ونشر معلومات ومعرفة عن املوارد احلرجية تناسب اجلمهور املسةتهدف هةي   

تغريات بلدًا فق  على نطاق العامل قادرًا علةى تقةدير الة    44، كان 2212ففي عام . قدرة حتتا، إىل تعزيز يف كثري من البلدان

 .4يف مساحة الغابات وخدائدها من خالل القيام بعمليات حدر منتظمة ومتالحقة للغابات على الدعيد الوط 

 

 CP.16/1واحلاجة إىل حتسني رصد الغابات ليست جديدة، وتزايدت املطالبة بها يف السنوات األخةرية، مةثاًل يف املقةرر    

، الةذي  (5اتفاقةات كةانكون  )اإلطارية بشأن تغّير املناخ  األمم املتحدةقية اتفالألطراف يف  مر الساد  عشر املالدادر عن 

                                                      
 163الورقة رقم . رئيسيالتقرير ال. 2212تقدير املوارد احلرجية يف العامل . 2212 (FAO)منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  4 

 صفحة 143. روما، إيطاليا. للمنظمة بشأن الغابات

 
 5 UNFCCC ( 1. 2211. اإلطارية بشأن تغّير املناخاألمم املتحدة اتفاقية/CP.16، نتيجةة عمةل الفريةق    : اتفاقات كانكون

تقريةر مة مر األطةراف عةن دورتةه       :يف. العامل املخدص املع  باإلجراءات التعاونية الطويلة األجل يف إطار االتفاقية
. 2212كةانون األول  /ديسةم   12تشةرين الثةاني إىل   /نةوفم   22السادسة عشرة، اليت  ُعقدت يف كانكون يف الفرتة من 

 pdf01a07/eng/16/cop2010ce/docs/http://unfccc.int/resour.: وهو متاح يف املوقع الشبكي

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
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طلب إىل األطراف من البلدان النامية اليت تهدف إىل االضطال  بأنشطة إضافية لتخفيال االنبعاثات النامجة  عةن إزالةة   

 .ألنشطة واإلبال  عنهامن أجل رصد تلك ا ”نظمًا وطنية قوية و فافة لرصد الغابات“الغابات وتدهورها أن تضع 

 

وقد دأبت منظمة األغذية والزراعة على دعم البلدان يف تدميم وتنفيةذ عمليةات حدةر ونظةم معلومةات وطنيةة للغابةات        

 .لسنوات كثرية، لتلبية هذه االحتياجات

 

عم البلدان يف تعزيز خرية للجنة الغابات، بأن تواصل منظمة األغذية والزراعة داألوأوصت البلدان األعضاء، أثناء الدورة 

تعمل بالتعاون الوثيق مع البلدان األعضةاء واملنظمةات ذات   “نظم املعلومات الوطنية بشأن الغابات وطلبت إىل املنظمة أن 

الدلة إلعداد جمموعة من اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن رصد الغابةات علةى الدةعيد الةوط ، تأخةذ يف احلسةبان       

ة اإلضافية لتخفيال االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابةات وتةدهورها وتكةون متما ةية مةع      متطلبات اإلبال  عن األنشط

 6 ”مبادئ صك الغابات وأهدافه

 

 الدور العام لرصد الغابات على الصعيد الوطين وتربيره

 

بالغابةات   تتضمن مجع البيانات ذات الدةلة لغرض هذه الوثيقة، ُيعت  رصد الغابات على الدعيد الوط  عملية  املة 

. وحتليلها ونشرها واستخالص املعلومات واملعرفة على فرتات منتظمة إلتاحة رصد التغريات اليت حتدمب مبةرور الوقةت  

وتركز هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية على البيانات واملعلومات على الدعيد الوط  بشأن الغابات واأل جار املوجةودة  

صةنع القةرارات ذات   تةدعم  واملعلومات اليت يتم احلدول عليها . ا، واستخداماتهاخار، الغابات، وعلى حالتها، وق ي مه

بتةوفري معلومةات يف الوقةت املناسةب     .الدلة بالغابات على كل من الدعيد الدولي والدعيد الوط  والدعيد دون الوط 

 .وذات صلة و كن التعويل عليها

 

عادًة لوصف العمليةة الفنيةة املتمثلةة يف إعةداد البيانةات       (NFI)” حدر الغابات على الدعيد الوط “وُيستخدم مدطلح 

وإجراء حتليالت للموارد احلرجيةة مةن مدةادر متعةددة للبيانةات، مةن بينهةا عمليةات احلدةر  امليدانيةة واالستشةعار            

هةا وتفسةريها   هو عملية أكثر مشواًل بكثري تتضمن تقدير البيانات وتقييم” رصد الغابات على الدعيد الوط “و  .ُبعد عن

ولكن . واإلبال  عنها واستخالص املعلومات، عادًة من  عمليات حدر متكررة تتيح رصد التغري واالجتاهات مبرور الوقت

يف كةثري مةن البلةدان لوصةف عمليةة رصةد       ” حدر الغابات علةى الدةعيد الةوط    “جرت العادة على استخدام مدطلح 

 .الغابات على الدعيد الوط  بأكملها

                                                      
 6 FAO ( األغذيةةة والزراعةةة لألمةةم املتحةةدة منظمةةة .)تقريةةر جلنةةة الغابةةات، الةةدورة احلاديةةة والعشةةرون  . 2212 :COFO 

2012/REP وهةةةةةةةو متةةةةةةةاح يف املوقةةةةةةةع الشةةةةةةةبكي  .رومةةةةةةةا، إيطاليةةةةةةةا. 7، الدةةةةةةةفحة 42، الفقةةةةةةةرة 

e.pdf988/me026http://www.fao.org/docrep/meeting/  

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me988e.pdf
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فقد قام مديرو الغابات، لعدة قرون، بعملياات عاب بياناات معيارياة يف تابااتهم بصا ة       . لرصد املوارد احلرجية تاريخ طويل: 1ر اإلطا

وتتزاياد أيااا    . منتظمة كي يتوافر لديهم أساس من البيانات من أجل التخطيط السليم املتوسط األجل ولكي حيققوا اإلدارة املثلى لغابااتهم 

ميادين أخرى ببيانات عن النظم اإليكولوجية احلرجية وعن املناارر الطبيعياة املغطااة    مطالبة ت الداعية إىل ح ظ الطبيعة ومطالبة اجلماعا

 .بتحديد املمرات البيولوجية أو املناطق احملمية ،بالغابات ألتراض تتعلق، مثال 

 
توفري ما يلزم مةن معلومةات لعمليةة صةنع القةرارات ذات الدةلة        ويشري رصد الغابات على الدعيد الوط  إىل الدعيد الوط  وايدف منه هو

 .بالغابات على الدعيد الوط 
 

وتارخييًا، كان االهتمةام  الةوط  الرئيسةي بالغابةات مندةبًا علةى إنتةا، األخشةاب وعلةى اسةتخدام األراضةي احلرجيةة كاحتيةاطي لتلبيةة               
وقد بةدأت مشةاريع كةثرية حلدةر الغابةات علةى الدةعيد الةوط  يف         . لألراضي االحتياجات مستقباًل من أجل التحول إىل استخدامات أخر 

 ، مت تنفيذ البلدان النامية يف الفرتة املمتدة من ستينيات إىل مثانينيات القرن العشرين بتمويل من منظمات دولية ومن برامج ثنائية للتعاون التق
ت هذه املشاريع عادة معلومات قيِّمة من أجل نقطة زمنية معينة ثم اختفةت بةدون أن   وقد أنتج. الكثري منها من خالل منظمة األغذية والزراعة

مليةة تطةوير   ختّلف وراءها الكثري من حيث االستدامة؛ وغالبًا ما أصبح من املتعذر الوصول إىل البيانات، ومل ُيحةاّفل علةى القةدرة وال جةرت ع    
 .موعات البيانات وتنشئ برناجمًا دائمًا لرصد الغابات على الدعيد الوط م سسات دائمة  كنها أن تدير جم إضافية يا، ومل ُتنب

، منظمةة  Husch 1271 1)وترجع املطبوعات الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة عن ختطي  وتنفيةذ عمليةات حدةر للغابةات إىل ذلةك الوقةت       
جلة بيانةات عمليةات حدةر الغابةات مةن أجةل إتاحةة إجةراء         ؛ وجر  االضطال  آنذاك مبحاوالت لوضع نظم ملعا(2 1281األغذية والزراعة 

 .حتليالت أساسية موحدة قياسيًا

 

_______________ 

1 Bertram Husch .1271 .منظمة األغذية والزراعة، روما. التخطي  إلجراء حدر للغابات. 

 تللمنظمة بشأن الغابا 27الورقة . دليل حدر الغابات. 1281منظمة األغذية والزراعة  2

 

 أهداف رصد الغابات على الصعيد الوطين ونطاقه

 

 إن ايدف من رصد الغابات على الدعيد الوط  هو إنتا، قاعدة بيانات ومعلومات  كن التعويل عليها
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لقااد كاناال عمليااة حصاار الغابااات ورصاادها علااى الصااعيد  :2اإلطااار 
الوطين ُتعترب منذ أمد طويال مساألة تتعلاق باحلراجاة فقاط   تا ،       

ا  مان ا هتماام مان القطاعاات األخارى، ول ارتات       تلقى قدرا  كب  و 
زمنية طويلة مل تكن احلكومات يف البلدان النامية تباذل أ  جهاود أو   

فعمليااة حصار ورصااد الغابااات علااى  : تورا  أ  اسااتثمارات تقريبااا  
الصعيد الوطين كانل تقوم بها يف الغالب مشاريب التعاون الاتقين مان   

وكانل تتسم عادة  بطابب املشااريب    . خالل التعاون الدولي أو الثنائي
بطابب الربامج، وكانال دادودة زمنياا  ونطاقياا ، ومل حيادا إ ا ا        

 .طابب مؤسسي عليها بص ة مستدامة يف إطار اإلدارة الوطنية
 

وقد تغّير هذا تغّيرًا كبريًا وأصبحت بلدان كثرية تعرتف اآلن بأن غاباتها 
افر بيانات ومعلومات حديثة عنةه مةن   مثل أصاًل وطنيًا من الالزم أن تتو

أجةةل رصةةد حالتةةه وتغّيراتةةه مبةةرور الوقةةت وكأسةةا  الختةةاذ قةةرارات  
 .مستنرية

 
وقد ُيعت  رصد الغابات على الدعيد الوط  نشاطًا مسحيًا معياريًا مثلةه  
مثل األنشطة األخر  اليت تنفذها احلكومات لكي تستنري، واليت تشمل 

 .ات اجملتمعية، واملسوحات االقتداديةاإلحداء السكاني، واملسوح
 
وهةي أن  )إذا بدأت بافرتاضات معينة يف صاحل الد قراطية بوجه عةام  “

الد قراطية هي أفضل  كل من أ كال احلكم وأنها تبلغ أقدى درجات 
، (فعاليتها مبدّوتني لديهم معلومات جيدة ومبستو  مرتفع من املشةاركة 

ليها ومتاحة علنًا هو أمر حيوي لكةون  فإن وجود بيانات  كن التعويل ع
البلد بلدًا صحيًا، مامًا مثلمةا ُيعتة  وجةود معلومةات ماثليةة، تتضةمن       

  Palko و Gelman) ”أمرًا أساسيًا لكفاءة األسواق( البيانات املتاحة علنا
2213)1 

___________ 

1 Gelman A and M Palko. 2013. Ethics and statistics: the war on data. 

Chance . 42، الدفحة 2213، 1، الرقم 28اجمللد. 

لدعم صياغة ورصد وتعديل السياسات على  (1 

الدعيدين الوط  ودون الوط  ذات الدلة 

 بالغابةةةات وباملنةةةابر الطبيعيةةةة املغطةةةاة  

 بالغابات؛

 

لتوعيةةةة املةةةواطنني وأصةةةحاب املدةةةلحة   (2 

ومةةن بيةةنهم مةةاّلك الغابةةات،   )املهةةتمني 

واملنظمةةةات غةةةري احلكوميةةةة البيئيةةةة،    

والدةةةناعات القائمةةةة علةةةى الغابةةةات،    

ومنظمات البحومب، واييئةات األكاد يةة   

بشةةةأن حالةةةة الغابةةةات وتطورهةةةا    ( إخل

وخدائدها وخدماتها الكثرية على الدعيد 

 ؛الوط 

 

لتيسةةري املناقشةةات ووضةةع اتفاقةةات علةةى   (3 

الدعيد الدولي ولتقةديم تقةارير إىل هيئةات    

االتفاقيات والعمليات الدوليةة الةيت تطلةب    

مةةن الةةدول املوقتعةةة تقةةديم تقةةارير بدةةفة    

 .منتظمة باستخدام استبيانات حمددة سلفًا

 

فس األهةداف الةيت تسةعى إليهةا أنشةطة أخةر        ويسعى رصد الغابات على الدعيد الوط ، بهذه الدفة، إىل حتقيق ن

فمعظةم الةدول جتةري إحدةاء      : كثرية جلمع البيانات تقوم بها احلكومات الوطنية، إما بدفة دائمةة أو بدةفة منتظمةة   

وُتجمةع  . سكانيًا على فرتات زمنية حمةددة تةوفر للحكومةة معلومةات عةن خدةائص السةكان االجتماعيةة واالقتدةادية         

ة لتعديل السياسات املالية والنقدية، بينما ُتجمع البيانات الزراعية لرصد اإلعانات احلكومية، وتوفر البيانات االقتدادي

 .أجهزة املخابرات للحكومات بيانات ومعلومات عن املسائل املتعلقة باألمن القومي، وهذه جمرد أمثلة قليلة

 

” احلوكمة البيئيةة “ديًا بشأن توفري البيانات من أجل ومن احملتمل أن يكون هناك ت ير العتبار رصد الغابات مطلبًا عا

والدفا  عنها استنادًا إىل أسس علمية إال بتوافر قاعدة بيانةات  واإلبال  بها إذ ال يتسنى اختاذ قرارات مستنرية . اجليدة

 . املة و كن التعويل عليها و فافة
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 تزايد ا حتياجات إىل املعلومات على الصعيد الوطين

 

على اعتبار توافر معلومات طويلة األجل عن املةوارد احلرجيةة وعةن الةنظم     ملدة عقود بلدان النامية البت حكومات لقد دأ

بيد أن النظرة إىل . اإليكولوجية احلرجية مسألة أقل أهمية، على العكس من االحتياجات الوطنية األخر  إىل املعلومات

فاألمم املتحةدة، بإ ةارتها إىل   . تغريًا كبريًا خالل السنوات املندرمة أهمية توافر معلومات حديثة عن الغابات قد تغريت

الدور البارز الذي ت ديه الغابات يف التنو  البيولوجي، وتغري املناخ، ومكافحة التدحر، وتأمني سبل العةيش، واجلهةود   

ألعمةال العةاملي وأعطةت أولويةة     الرامية إىل زيادة األمن الغذائي، جعلت الغابات حتتل مكانة عالية للغاية على جدول ا

الةدول األعضةاء يف جهودهةا الراميةة إىل  ايةة      األمةم املتحةدة   أعلى كثريًا للغابات وحفظها وإدارتها املستدامة، وتةدعم  

 .غاباتها وتنميتها بطريقة مستدامة

 

يد الةوط ؛ وينبغةي أن   ومثل استدامة إدارة الغابات والسياسات املتعلقة بالغابات أسا  التخطي  للغابات علةى الدةع  

يوفر رصد الغابات على الدعيد الوط  قاعدة املعلومات العلمية الالزمة لدعم تنفيذ ورصد ال امج الوطنية بشأن الغابةات  

ولذا فإن معةايري اإلدارة املسةتدامة للغابةات حتةدد إطةار رصةد الغابةات علةى الدةعيد          . واخلط  الوطنية لتنمية الغابات

رات اإلدارة املستدامة للغابات جمموعة اخلواص األساسية اليت جيب مسحها وتقديرها ورصدها يف الوط ؛ وحتدد م  

 (.انظر القسم الوارد أدناه)إطار رصد الغابات على الدعيد الوط  

 

وحيثما جيةري اسةتحدامب نظةام تقةديم مةدفوعات نظةري اخلةدمات البيئيةة ة ة ويف إطةار األنشةطة اإلضةافية لتخفةيال               

سياسةات  “ت النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها ة ة ستكاَفأ البلةدان  الناميةة ماليةًا علةى ااحهةا يف تطبيةق         االنبعاثا

وستكون املدفوعات املقابلة يف كثري من ال امج قائمة على األداء مامًا وال ُتدةرف إال عنةدما   ” مستدامة يف صاحل الغابات

 .تفق عليها واملعلنةيكون هناك دليل معقول على حتقيق األهداف امل

 

بيد أن احلكومات يف بلدان نامية كثرية مل تستثمر يف دوام رصد الغابات على الدعيد الوط ، مما تسبب يف وجود ثغةرة  

وللتةأقلم مةع تزايةد االحتياجةات إىل     (. 2212وآخرون  Romijn، و Herold 2222)كبرية يف القدرات يف كثري من البلدان 

ب على اخل ة الفنية يف جمال رصد الغابات على الدعيد الوط ، من الةالزم بةذل جهةود  ةاملة     املعلومات وتزايد الطل

 .لبناء أو تعزيز هذه القدرة الوطنية وهذا يتطلب أيضًا إقامة بيئة م سسية لرصد الغابات ولألنشطة ذات الدلة

 

 الوطين املسائل الرئيسية واألسئلة الرئيسية فيما يتعلق برصد الغابات على الصعيد

 

يستند رصد الغابات على الدعيد الوط  يف هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية إىل مبدأ أن الغابةات تشةكل نظامةا واحةدًا     

الستخدام األراضي مرتسخًا يف نظم أخر  الستخدامات األراضي ضمن املنابر الطبيعية وأن احلراجة مثل قطاعًا واحةدًا  

 .قًا ويتفاعل معهامرتبطًا بقطاعات أخر  ارتباطًا وثي
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ويسةعى رصةد الغابةات علةى الدةةعيد الةوط  إىل إنتةا، معلومةات حتسِّةةن فهةم أدوار األ ةجار والغابةات يف العالقةةات           

وهو يسعى إىل توفري ما يلزم مةن معلومةات لعمليةات صةنع القةرار مةن       . والتفاعالت بني االستخدامات املختلفة لألراضي

وتعزيزًا يا االقتدادية  -البيئية واالجتماعية على خدماتها املنابر الطبيعية حفابًا  أجل حتسني اإلدارة املستدامة يذه

وبةذلك يغةدو واضةحًا أن رصةد الغابةات علةى       . بوجه عام لدعم التنمية املستدامة ولدسهام يف رفةاه البشةر واجملتمعةات   

 .يضًا ُبعدّي االقتداد واجملتمعالدعيد الوط  يأخذ يف احلسبان ليس فحسب الُبعد األحيائي الفيزيائي بل أ

 

وينبغي أال يركز رصد الغابات على الدعيد الوط  تركيزًا حدريًا على األراضي اليت تعرَّف بأنها غابات، بل جيب أن 

األ ةجار املوجةودة خةار،    “يشمل مجيع األراضي األخر  اليت توجد فيها أ جار؛ وهي مةورد يشةار إليةه عةادًة بأنةه      

أن ينظر أيضةًا إىل اسةتخدام   ينبغي إىل األرصدة األحيائية الفيزيائية فحسب، بل هذا الرصد أال ينظر  وينبغي. ”الغابات

وهذا يع  ضمنًا أال يقتدر األمر على إجراء قياسات للمتغريات األحيائية الفيزيائية بل جيب أيضةًا  . الغابات واأل جار

فبالقيةام بةذلك وبتحليةل    . دمون الغابةات أو يسةتفيدون منهةا   إجراء مقابالت مع ماّلك الغابات ومع أولئك الذين يسةتخ 

االستخدامات احلالية وتوقعات مستخدمي الغابات، ُتكتسب رؤ   متعمقة هامة بشأن كفاءة السياسات املتعلقة بالغابةات  

 .وبشأن االجتاهات احملتملة

 

مليةادين  ةتى مةن بينهةا مجيةع امليةادين        اليت توفرها النظم الوطنيةة لرصةد الغابةات ذات أهميةة    والبيانات واملعلومات 

من قبيل احلراجة، والزراعة، وحفل  ،املوجودة على الدعيد الوط  اليت تتعامل مع املسائل املتعلقة باستخدام األراضي

واملعلومةات  الةيت تنةتج    . التنو  البيولوجي، والتنمية احلضرية، وصناعة األخشاب، وتنميةة اجملتمعةات احملليةة إخل   

. تنري بها عمليات صنع القرار على كل من الدعيد الوط  والدعيد الدولي، بةل وتسةتنري بهةا البحةومب أيضةاً     بذلك تس

وعلى وجه اخلدوص، يف سياق رسم اخلرائ  على نطاق مساحات كبرية وتقةدير خمزونةات الكربةون وم  ةرات التنةو       

علةى الدةعيد الةوط  يف مشةاريع البحةومب       البيولوجي، يتزايد استخدام البيانات املسةتمدة مةن جهةود رصةد الغابةات     

 .اإلطارية بشأن تغري املناخاألمم املتحدة وكمساهمة جوهرية يف املناقشات اليت جتري يف إطار اتفاقية 

 

 -وتتباين الظةروف الوطنيةة فيمةا يتعلةق باسةتخدامات األراضةي وأنةوا  الغابةات، وفيمةا يتعلةق بةاألدوار االجتماعيةة             

اليت ت ديها الغابات، واخل ة الفنية وامل سسات، وفيما يتعلق مبكانة رصةد الغابةات علةى الدةعيد     االقتدادية والبيئية 

ولكةن توجةد بعةال األسةئلة الفنيةة      . وتتباين أيضًا توقعات مستخدمي املعلومات. الوط   على جدول األعمال السياسي

وهةذه األسةئلة دةددها وجيمعهةا، يف احلالةة       .الرئيسية املشرتكة اليت توجه عادًة رصد الغابات علةى الدةعيد الةوط    

املثلى، تقدير  امل ورمسي لالحتياجات إىل املعلومات، وهو عملية من الالزم أن ينسقها خ اء يف جمال رصةد الغابةات   

 .تنسيقًا وثيقًا مع أك  عدد ممكن من مستخدمي املعلومات ذات الدلة

 

 :وهذه األسئلة الرئيسية تشمل عادًة ما يلي
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: لرصةةد الغابةةات علةةى الدةةعيد الةةوط  بعةةدان رئيسةةيان    :3اإلطااار 
العلمي إلنتا، بيانات ذات صلة وعالية اجلودة وذات  -الُبعد الف   (1)

 .الُبعد السياساتي (2)مدداقية و 
 

د تدميم وتنفيذ وجيب أن يكون كال البعدين حمور تركيز بنفس القدر عن
وجيةب أال ُيعتة  هةذا أبةدًا     . نظام لرصد  الغابات على الدعيد الةوط  

جمرد مهمة فنية وذلك ألنه ي دي دومًا وبيفة يف عمليةات معقةدة بشةأن    
ويف بعةال األحيةان يكةون اتبةا  ُنهةج موجهةة       . املعلومات وصنع القةرار 

ولكةن هةذا    تكنولوجيًا فحسب يف مجع بيانات أكثةر مشةواًل أمةرًا مغريةاً    
 .ينبغي جتّنبه؛ إال إذا تسنى التدليل على كفاءة تلك الُنهج

 
وجيب على خمططي نظم رصد الغابات على الدعيد الةوط  أن يفهمةوا    

يف  -عمليات وضع السياسات اليت ي يدونها، وجيب أن يكونوا قادرين 
علةةى ترمجةة متطلبةةات هةذه العمليةةات مةن حيةةث     -مرحلةة التخطةي    

 .ىل خواص،  كن قياسها أو مالحظتها يف نظم حدر الغاباتاملعلومات إ
 

ينبغةي أن يكونةوا قةادرين علةى      -يف مرحلة التحليل واإلبةال    -كذلك 
حتويةةل نتةةائج الرصةةد إىل رسةةائل وقدةةص هامةةة وذات مغةةز  بالنسةةبة 

 .ألولئك الذين يوجهون عمليات وضع السياسات ذات الدلة

املنطقة حسب نو  الغابة وملكيتها؛ وحجم األ جار القائمة، )يوجد  نوأي -ما هو املوجود وما هو مقداره  • 

 ؟...(ية، والكربون؛ والتنو ، وعمليات اإلزالة، األحيائوالكتلة 

 ما هي البنية، واجلودة، واحليوية؟ وهل هناك تهديدات؟ • 

رجية والشجرية؟ وهل االستخدام مستدام؟ ومةا هةي العوائةق    ما هي الكيفية اليت ُتستخدم بها املوارد احل • 

 اليت حتول دون االستخدام املستدام؟

 يعتمد على خدمات الغابات؟ وكيف؟/ من يستفيد من خدمات الغابات • 

 ما هي التغريات واالجتاهات يف تنمية الغابات ووبائفها؟ • 

 افعة إليها؟هل  كن حتديد م  رات هذه التغريات أو العوامل الد • 

 ما هي العالقات بني املتغريات املختلفة • 

 التقديرات؟وإحكام ة قدمد  ما هو  • 

 

ولتوفري املعلومات املطلوبة بكفةاءة، ُتسةتخدم مدةادر  ةتى     

للبيانات يف رصةد الغابةات علةى الدةعيد الةوط ، أهمهةا       

املالحظةةةةات امليدانيةةةةة املسةةةةتندة إىل  عّينةةةةات،     (1)

تغّيةةر نسةةب  منةةاذ، ( 3)ُبعةةد، و  االستشةةعار عةةن  (2) و

املعلومات السابقة املتاحة من ( 4)، و الرتكيب نتيجة للنمو

 .دراسات رصد أسبق

 

وُيسةةتخدم أكفةةأ مةةزيج مةةن مدةةادر البيانةةات، تكيفةةًا مةةع  

: األهداف احملددة، يف رصد الغابات على الدعيد الةوط  

فعندما دتل مركز الددارة إنتةا، خةرائ  وإجةراء حتليةل     

إمةا إذا كةان تقةدير الدقةة اإلحدةائية للخةواص       . مكانيًا، من الالزم أن يكون هناك مكوِّن استشعار عن ُبعد قةوي  صريح

أمةر  هةو  األساسية هو حمور الرتكيز الرئيسي، فإن وجةود حجةم عينةة كةبرية بدرجةة كافيةة مةن املالحظةات امليدانيةة          

 .الرتكيب نتيجة للنموتغّير نسب قيا  املناسبة لالنماذ، ، ومن ذلك مثاًل جوهري

 

فتخطةي  التدةميم يكةون دائمةًا عمليةة      . لرصد الغابات على الدعيد الةوط  ” جلميع احلاالتصاحل “وال يوجد تدميم 

 .صعبة تتمثل يف الوصول إىل التدميم األمثل

 

يةة يف بعةال   وُيعتة  تدةميم نظةم وطنيةة لرصةد الغابةات جمةرد ممارسةة فن         ،ومن الالزم التعامل مع أسئلة فنية كةثرية 

: بيد أن املسائل الرئيسية واألسئلة الرئيسية املعروضة هنا ينبغي أن توّضح أن لرصد الغابات ُبعةدين رئيسةيني  . األوقات

الُبعةد السياسةاتي الةذي يشةري إىل ترمجةة      ( 2)العلمي إلنتا، بيانةات ذات صةلة وذات مدةداقية و      -الُبعد الف   (1)

وجيةب أال يكةون رصةد الغابةات     . حنو ايدفاستخدامًا موجهًا تخدام هذه املعلومات البيانات إىل معلومات جمدية واس
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فهو ال يكون أبدًا غايةة حبةد ذاتةه بةل     : فحسب أو ُيعت  جمرد مهمة فنية على الدعيد الوط  أبدًا موجها تكنولوجيًا

 .القراراتي دي وبيفة حمددة يف إطار العمليات املعقدة املتمثلة يف توفري املعلومات وصنع 

 

 مؤشرات اإلدارة املستدامة للغابات كخواص أساسية جيب تقديرها يف إطار رصد الغابات على الصعيد الوطين

 

ولةذا،  . إن اإلدارة املستدامة للغابات هي ايدف النهائي لل امج والسياسةات املتعلقةة بالغابةات علةى الدةعيد الةوط       

 .واص األساسية لرصد الغابات وتقديرها على الدعيد الوط حتدد معايري وم  رات اإلدارة املستدامة اخل

 

وتقديره ورصةده   اإلدارة املستدامة للغاباتواملعايري وامل  رات هي أدوات ُتستخدم لتحديد التقدم الدوري احملرز حنو “

قةا  وتقابةل   فهةي بةارامرتات  كةن أن ت    املؤشارات أمةا  . يف بلد ما أو يف منطقة غابات حمددة، على مد  فرتة زمنيةة 

وهي تقيس حالة الغابات وتغرياتها وتساعد على رصد تلك احلالة والتغريات رصدا كميةًا ونوعيةًا ووصةفيًا    . بعينه ًامعيار

. 2228. منظمةةةة  األغذيةةةة والزراعةةةة)” يعكةةةس قةةةي م الغابةةةات كمةةةا يراهةةةا أولئةةةك الةةةذين حةةةددوا كةةةل معيةةةار   

http://www.fao.org/forestry/ci@45047/en/ ) 

 

األمةم املتحةدة   وتنطوي اإلدارة املستدامة للغابات على العناصةر املواضةيعية السةبعة التاليةة، الةيت يعةرتف بهةا منتةد          

. (FRA)بالغابةةات والةةيت ُتسةةتخدم كإطةةار لدبةةال  أيضةةًا مةةن أجةةل برنةةامج تقةةدير املةةوارد احلرجيةةة يف العةةامل   املعةة 

أيضةةًا ” األ ةةجار املوجةةودة خةةار، الغابةةات “يف هةةذه العناصةةر املواضةةيعية فئةةة  ” املةةوارد احلرجيةةة“مدةةطلح  ويضةةم

(http://www.fao.org/forestry/sfm/24447/en/:) 

 

 مد  املوارد احلرجية؛- 1 

 رجي؛التنو  البيولوجي احل- 2 

 صحة الغابات وحيويتها؛- 3 

 الوبائف اإلنتاجية اليت ت ديها املوارد احلرجية؛- 4 

 وبائف احلماية اليت ت ديها املوارد احلرجية؛- 4 

 االقتدادية اليت ت ديها الغابات؛ -الوبائف االجتماعية - 6 

 .اإلطار القانوني والسياساتي وامل سسي- 7 

 

إىل  1  هو تسجيل البيانات، وإنتا، املعلومات، وتقديم تقارير عن العناصر املواضةيعية  ورصد الغابات على الدعيد الوط

 .بدفة غالبة تركز على احلاالت واالجتاهات 6

 

http://www.fao.org/forestry/ci@45047/en/
http://www.fao.org/forestry/sfm/24447/en/
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تالبا   -” ة وجود معلومات جيدةيتطلب اختاذ قرارات جيد“:4اإلطار 
ما ُتستخدم هذه العبارة أو عبارات عامة مماثلة لتربير مشااريب عاب   

عند إنشا  ُنظم ”  اخلطي“وحنن ن رتض أياا  هذا ا فرتاض . البيانات
وُتستخدم عباارات مماثلاة يف البحاوا العلمياة     . وطنية لرصد الغابات

 .وا ستشعار عن ُبعدعندما تتعلق بتحسني تقنيات حصر الغابات 
 

ولكن من اجلدير بالذكر أنه ال توجةد تقريبةًا أي حبةومب أو أدلةة علميةة      
بشأن رصد الغابات على الدعيد الوط  حتدد وجود عالقة واضحة بةني  

جةودة املعلومةات وجةودة القةرارات؛ وتشةدد العلةوم السياسةية علةةى أن         
ة ور ةيدة  عمليات وضع السياسات ال تتبع فحسب عادًة مسارات خطية 

 .بسيطة
 

ورمبا كان السبب يف ذلةك يرجةع إىل أنةه بينمةا يكةون التحديةد الكمةي        
جلودة البيانات من خالل تقدير مستند إىل إحداءات أمرًا مبا رًا نسةبيًا  

” جةةودة املعلومةةات“مةةن الناحيةةة العلميةةة، مةةن األصةةعب بكةةثري تقيةةيم 
” اخلطيةة “القة ولكن، فيما يتجاوز هذه الع. ”جودة القرارات“وبالتالي 

البسيطة املندوص عليها بةني جةودة البيانةات وجةودة القةرارات، فةإن       
املعلومات العلمية املتأتية من رصد الغابات على الدعيد الةوط  سةيكون   
من  أنها دومًا، يف حالة جتميعها واإلبال  بها على النحو املناسب، أن 

تساهم مسةاهمة  تهدي أصحاب املدلحة واألطراف املهتمة واجلمهور وأن 
 .كبرية يف احلد من التكهنات

 

إ ةارة صةردة إىل هةذه العناصةر املواضةيعية      ( الدك غري امللزم قانونًا بشأن مجيع أنةوا  الغابةات  )ويشري صك الغابات 

وجيةب أن  . 7 (UNFF/ECOSOC 2007 ،مةثالً )بوضع برامج للرصد وبتدميم برامج حبثيةة   السبعة عندما يوصي البلدان

 .يكون رصد الغابات مداحبًا يذه العمليات بتوفري معلومات لتدميمها ورصدها

 

 رصد الغابات بوص ه عمليات معقدة

 

فرصد الغابات على الدعيد الوط  : ًاعن تعقد معّين أيض إن الغابات ُنظم معقدة ويتطلب رصدها اتبا  ُنهج وتقنيات تنّم

ن، ويشةمل جهةات فاعلةة كةثرية، ويسةتند إىل جمموعةة مةن مدةادر البيانةات          يتوجهه مداحل أصحاب مدةلحة كةثري  

واملعلومات، من بينها االستشعار عن ُبعد، واملالحظات امليدانية، وما هو موجةود مةن خةرائ  وتقةارير ووثةائق أخةر ،       

ل البيانةات عةن خةواص    وتسجَّ. ومعلومات اخل اء

كثرية و ديدة التنةو  للغابةات وللمنةابر الطبيعيةة     

وُتخزن وُتعاجل، لتكون مبثابةة م  ةرات مةن أجةل     

 .إنتا، املعلومات املطلوبة ذات الدلة بالسياسات

 

والتخددات العلمية الرئيسية الضالعة يف اجلانةب  

الف  مةن رصةد الغابةات هةي حسةاب املسةاحات       

ابةةةات، وأخةةةذ عينةةةات واألحجةةةام، وحدةةةر الغ

إحدائية، والنمذجةة اإلحدةائية، وعلةم النبةات،     

واخلة اء  . واالستشعار عن ُبعةد، ونظةم املعلومةات   

الذين يديرون مجيع هذه امليادين قليلون إن مل يكن 

. وجود يم إىل حد كبري يف معظم البلدان النامية ال

وهذا يتعلق أيضةًا بكةون املنةاهج األكاد يةة نةادرًا      

حدر الغابات اليت تغطي مسةاحة كةبرية    تشمل ما

غةري ألن هةذا    فال امج الدراسية املتعلقة حبدر الغابات تركز على عمليات حدر إدارة الغابةات فقة  ال  . ورصد الغابات

ميدان يلزم يف كثري من البلدان من أجل وضع خط  إلدارة الغابةات وهةو مةا  ثةل بةدوره  ةرطًا مسةبقًا للحدةول علةى          

ونتيجة لذلك، مل تتكون بطريقة منهجيةة يف امل سسةات األكاد يةة يف معظةم البلةدان      . ل قطع األخشابتداريح من أج

 .النامية قدرة وطنية وخ ة وطنية فيما يتعلق باجلانب الف  من رصد الغابات على الدعيد الوط 

 

                                                      
، 2227الوثائق الرمسية للمجلةس االقتدةادي واالجتمةاعي    / املع  بالغاباتاألمم املتحدة تقرير الدورة السابعة ملنتد   7 

، (مب) و( ص)، الفقرتةان  ”يةة السياسات والتةدابري الوطن  -خامسًا “. (E/2007/42-E/CN.18/2007/8). 22امللحق رقم 
 (. )الفقرة ” التعاون الدولي وُسبل التنفيذ -وسادسًا 
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 احلاجة إىل خطوط توجيهية طوعية

 

برصةد الغابةات علةى الدةعيد الةوط  مةن أجةل ختطةي  هةذه الةنظم            مثة حاجة عاجلة إىل األسا  العلمي فيما يتعلق

فمن املقبول عمومًا أن املدداقية ال  كن أن تتحقق إال باتبا  رصةد الغابةات املسةتند إىل العلةم     : وتنفيذها على حنو سليم

 .اتباعًا صارمًا، وإال فإن أي استنتا، يتم التوصل إليه  كن الطعن فيه على أسس علمية

 

ودأبت منظمة األغذية والزراعة على تقةديم دعةم   .  بنجاح تنفيذ مشاريع كثرية لرصد الغابات على الدعيد الوط وقد مت

؛ ووضعت 2222منذ عام  (NFMA)مكثف لبلدان  تى من خالل برناجمها لرصد الغابات وتقديرها على الدعيد الوط  

ثري مةن البلةدان الناميةة الةيت تطلةب هةذا الةدعم الفة          نهجًا جر  تعديله حسب الظروف الوطنية واعُتمد بنجاح يف ك

 .والتنظيمي

 

وتوجد كتب مدرسية متخددة كثرية يف مجيع امليادين ذات الدلة برصد الغابات تغطي مجيع اجلوانب الفنيةة جلمةع   

 تتناول الكثري البيانات، وإجراء التحليالت اإلحدائية، وجتهيز الدور وتفسريها؛ وتوجد ثروة من املقاالت العلمية اليت

 .العلمية احملددة املتعلقة برصد الغابات -من األسئلة الفنية 

 

غري أن نظم رصد الغابات على الدعيد الوط  ال  كن تدميمها عادًة وفقًا ألمثلةة الكتةب املدرسةية، وال يوجةد تدةميم      

ن حيةث األحةوال األحيائيةة    فمن الالزم تكييةف التدةميم حسةب الظةروف الوطنيةة املعينةة مة       . يدلح جلميع احلاالت

وهذا  ثل جزئيًا حتديًا علميًا، ولكنه  ثل أيضةًا  . الفيزيائية، والبنية التحتية، واألهداف، واملوارد البشرية واملالية إخل

 .حتديا تنظيميًا ينطوي على عدد من املدلوالت على صعيد السياسات واإلبال 

 

 نطاق اخلطوط التوجيهية وأهدافها

 

، هناك عدد من املبادئ والعناصر األساسةية املقبولةة علةى    ”أفضل ممارسة لرصد الغابات“يوجد  يء ُيعت   لئن كان ال

وما يبدو أنه غري موجود يف إطار الكم . نطاق واسع ينبغي وفقًا يا تدميم نظام ناجح لرصد الغابات على الدعيد الوط 

ية من أجل رصد الغابات على الدعيد الوط ، استنادًا إىل العلم الوفري من املطبوعات املوجودة هو جتميع ملبادئ توجيه

. غطي السياق األوسع نطاقًا لتعديل منهجية رصد حسب اجملموعة الكاملة من الظةروف الوطنيةة  يوإىل جتارب التنفيذ، 

ودرو  ومن ثم فإن ايدف من اخلطوط التوجيهية الطوعية هةو إعةداد مبةادئ للممارسةة اجليةدة، وخطةوط توجيهيةة،        

مستفادة، ومنهجيات وأدوات خمتارة، وتقديم إطار عام وجمموعة من أدوات دعم القرار من أجل ختطةي  وتنفيةذ نظةام    

متعدد األغراض لرصد الغابات على الدعيد الوط  أساسه ممارسةة مالئمةة وطنيةًا وسةليمة علميةًا تأخةذ يف االعتبةارات        

 .فضاًل عن متطلبات اإلبال  الدوليةاالحتياجات إىل املعلومات على الدعيد الوط  
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فبةةدون وجةةود  .املصااطلحات أساسااية يف عيااب املسااوحات :5اإلطااار 
مدطلحات وطرق حمددة بوضوح ال  كن أن تكةون نتةائج عمليةة حدةر     
مفهومة بشةكل ال لةبس فيةه وال  كةن تفسةريها تفسةريًا ال لةبس فيةه،         

 . كن نقلها بشكل صحيح وال

العلمية لتحقيق الوضةع األمثةل لعمليةات احلدةر، والنمذجةة       -ولن تقتدر اخلطوط التوجيهية على تناول الُنهج الفنية 

والتقدير اإلحدائيني، واالستشعار عةن ُبعةد، بةل ستشةمل أيضةًا توجيهةات بشةأن التخطةي  االسةرتاتيجي، وجتميةع           

وستستند إىل جتةارب البلةدان األعضةاء يف املنظمةة والةدرو  الةيت اسةتفادتها وكةذلك         . تائج ونشرهااملعلومات، ونقل الن

الدرو  املستفادة من مشاريع املنظمة ومبادراتها السابقة واحلالية مبا يف ذلك برنامج تقدير املةوارد احلرجيةة يف العةامل،    

لتخفةيال االنبعاثةات النامجةة عةن  إزالةة      األمم املتحةدة   وبرنامج رصد الغابات وتقديرها على الدعيد الوط ، وبرنامج

 .الغابات وتدهورها، بني برامج أخر 

 

وستدمَّم اخلطوط التوجيهية كمرجع ف  موجه إىل اييئات احلكومية املسة ولة عةن رصةد الغابةات، والقطةاعني العةام       

ي املعنيةة برصةد الغابةات علةى الدةعيد      واخلاص، وامل سسات التعليمية والبحثية، فضاًل عةن منظمةات اجملتمةع املةدن    

 .الوط 

 

قواعةد علميةة   ( 1)أن تةوفر مزجيةًا مةن    هةو  ومن الناحية اجلوهرية، املقدود باخلطوط التوجيهية كما هي معروضة هنةا  

وايدف منها هو أن تكون مبثابة مرجع عملي ألولئك الةذين يضةعون تدةميم نظةام وطة  لرصةد        ،جتارب تنفيذ (2) و

الفنية فلن تغطيها اخلطوط التوجيهية بالتفدةيل، بةل سةتتناويا بإجيةاز وسُيشةار إىل       -ا التفاصيل العلمية أم. الغابات

 .امل لفات العلمية املقابلة

 

 .وأحد األهداف الرئيسية يذه اخلطوط التوجيهية هو دعم  عملية تدميم رصد للغابات على الدعيد الوط 

 

وهةذا يشةمل   . تيسر املقارنة مكانيًا وزمنيةاً ( أو عناصر معايري)وضع معايري أساسية ويتمثل هدف هام آخر يف اإلسهام يف 

إذ ينشةأ قةدر كةبري مةن     . أيضا توحيد املدطلحات

البلبلة يف سياق رصد الغابات األوسع نطاقًا بسةبب  

فهةةم املدةةطلحات فهمةةًا خمتلفةةًا أو اسةةتخدامها     

وغالبةةًا مةةا ال يتعلةةق األمةةر    . اسةةتخدامًا خمتلفةةاً 

احملةددة  “بةل بشةأن املدةطلحات    ” السةليمة أو غةري السةليمة   “أو ” الدحيحة أو اخلاطئةة “ساؤل عن املدطلحات بالت

 .”غري احملددة بوضوح“واملدطلحات ” بوضوح

 

 .املدطلحات يف رصد الغابات على الدعيد الوط تبسي  وترمي هذه اخلطوط التوجيهية أيضًا إىل اإلسهام يف 
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عت  عدم النظر يف امةتالك البلةدان لزمةام األمةور وتعزيةز      قد ُي :6اإلطار 
ذلك االمتالك استباقيًا من البداية أحد أوجةه الفشةل الرئيسةية للجهةود     
املبكةرة حلدةر الغابةةات علةى الدةعيد الةةوط  وللجهةود املبكةرة لرصةةد       
الغابات على الدعيد الوط ، مثلما قامت بهةا وكةاالت ماحنةة ودوليةة     

فكثةرة  . املمتدة من ستينيات إىل مثانينيات القرن العشرين كثرية يف الفرتة
من عمليةات احلدةر هةذه جةر  تنفيةذها كمشةاريع ذات عمةر حمةدد،         

 .وموارد حمددة، وبدون وجود رؤية واضحة ملتابعتها
 

ومن احملتمل أن عدم امتالك البلدان لزمام األمور ام عةن عةدم الةوعي    
اغبة يف االستثمار يف هذا املشرو  لد  احلكومات الوطنية، اليت مل تكن ر

أو قادرة على االستثمار فيه، وام كذلك عن عدم اعتبار هذا مكونًا هامًا 
 .من جانب اجلهات املاحنة

 
وكنتيجة لذلك وعندما نلقي نظرة على مةا مضةى، رمبةا كانةت عمليةات      
احلدر هذه، باستثناء أمثلة قليلةة، قةد أسةفرت عةن اسةتنتاجات علةى       

من األهمية لنقطة زمنيةة معينةة، ولكنهةا مل تتطةور لتدةبح      درجة كبرية 
 .برامج رصد طويلة األجل ومل يتحقق بناء قدرة قطرية بطريقة مستدامة

 
ويف حاالت كثرية ليس واضحًا حتةى مةا إذا كانةت البيانةات مةا زالةت       

 .متاحة، وأين توجد

 د الغابات على الصعيد الوطينمبادئ رص: القسم الثاني

 

 ا عتبارات األساسية

 

جيري القيام برصد الغابات لتوفري ما يلزم من معلومات لعمليات صنع القرار وهو بهذا مكّون واحد يف العمليةات الشةاملة   

بات علةى  وألغراض رصد الغا. فهو ليس أبدًا غاية حبد ذاته، بل له وبيفة صردة يف عمليات مستمرة. لدنع القرارات

ليات وضع السياسات وعمليةات صةنع القةرارات علةى الدةعيدين الةوط        الدعيد الوط ، يتمثل السياق والت ير يف عم

وقةد جتةري هةذه    . ودون الوط  اليت تسعى إىل حتسني ورصد تنفيذ مجيع العناصر املواضيعية السةتدامة إدارة الغابةات  

ات  علةى  وتشةارك جهةات فاعلةة كةثرية يف هةذه العملية      . العمليات يف قطاعات خمتلفة، ال يف إطار قطا  الغابةات فقة   

مستويات حكومية ومستويات إدارية خمتلفةة، وتدةاحبها طائفةة متنوعةة مةن األطةراف املهتمةة األخةر ، مةن بينهةا           

 .املنظمات غري احلكومية وم سسات البحومب

 

وهذا التحدي املتمثل يف حتسني اإلدارة املستدامة للغابات على الدعيد الوط  وتعميمها يف السياسات الوطنية هو الةذي  

ولئن كانت مل ُتجمع من . وجِّه صياغة مبادئ هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن رصد الغابات على الدعيد الوط ي

” صةك الغابةات  “قبل صراحًة مبادئ من هذا القبيل، فقد جر  تناول مبادئ  ةتى يف سةياقات خمتلفةة، مبةا يف ذلةك      

حلكوميةة الدوليةة املعنيةة بتغّيةر     اخلطوط التوجيهيةة للهيئةة ا  “ ، و(الدك غري امللِزم قانونًا بشأن مجيع أنوا  الغابات)

اإلطاريةة بشةأن تغّيةر املنةاخ     األمم املتحةدة   ، و تى مقررات م مر األطراف يف اتفاقية”املناخ بشأن حدر غازات الدفيئة

إىل ذلةك،  ةّكل   وإضةافة  . ذات الدلة باألنشطة اإلضافية لتخفيال االنبعاثةات النامجةة عةن إزالةة الغابةات وتةدهورها      

 .التاريخ الطويل وأعمال البحث والتطوير الشاملة بشأن رصد الغابات على الدعيد الوط  ما  كن أن يسمَّى مبادئ

 

 مبادئ رصد الغابات على الصعيد الوطين

 

تنم ُنظم رصد الغابةات علةى الدةعيد الةوط  عةن      

أبعاد  تى  كن أن تتناويا جمموعات  ةتى مةن   

 :املبادئ

 

، اليت تشري إىل احلوكمةاملتعلقة ببادئ ملا (1 

 بيئة امل سسات وحوكمتها،

 

، الةيت تشةري إىل   النطاقاملتعلقة ببادئ امل (2 

 حتديد االحتياجات إىل املعلومات،
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مبةا يف ذلةك عمليةات    )، اليت تشةري إىل مجةع البيانةات وإجةراء التحلةيالت      التدميماملتعلقة ببادئ امل (3 

 ،(تندة إىل عينات وحتليالت  االستشعار عن ُبعداحلدر امليدانية املس

 

ونشرها، واليت تشري على وجةه  واإلبال  بها ، اليت تشري إىل إنتا، املعلومات البياناتاملتعلقة ببادئ امل (4 

 .اخلدوص إىل توافر البيانات

 

 ، اليت تقرتح خطوطًا توجيهية عامةاملبادئ العامة (4 

 

 احلوكمةاملتعلقة ببادئ امل

 

 امتالك البلدان لزمام األمور وحتّملها للمسؤولية- 1

 

إن تنفيذ نظام لرصد الغابات على الدعيد الوط  واستحدامب قاعدة بيانات  كن التعويل عليها بشةأن غابةات أي بلةد    

فر فاملعرفةة الةيت ُينتجهةا نظةام لرصةد الغابةات علةى صةعيد وطة  تةو          . واستخداماتها هما مسألة وطنية يف املقةام األول 

وهي تةوفر معلومةات للمجتمةع وللمنظمةات     . املعلومات للحكومات الوطنية وتوفر مدخالت لتيسري صنع قرارات مستنرية

غري احلكومية حبيث حتل األدلة العلمية حمل الةتكهن يف املناقشةات علةى صةعيد السياسةات بشةأن حالةة واجتاهةات         

 .الغابات

 

الوط  نشاطًا معياريًا جلمع البيانات تقةوم بةه احلكومةة ويةدعم صةنع      ومن ثم ينبغي اعتبار رصد الغابات على الدعيد 

 .قرارات مستنرية وتوجيه خطاب مستنري

 

فهذا هةو أفضةل سةبيل لضةمان     . ولذا جيب أن يستند رصد الغابات على الدعيد الوط  إىل امتالك البلدان لزمام األمور

 . اماًلاستخدامًا املعلومات الناجتة االستدامة ولتمهيد الطريق الستخدام 

 

فق  وبدون أن تتبناه احلكومةة وتدجمةه   قدري األجل ورصد الغابات على الدعيد الوط  الذي جيري القيام به كمشرو  

مامًا  كن أن يكون نقطة انطالق لنظام ناجح طويل األجل، ولكن فقة  عنةد تةوخي نقلةه بالكامةل إىل امللكيةة القطريةة        

 .كجزء من املشرو 

 

، وإضةفاء الطةابع امل سسةي    (2املبةدأ  )األسةا  القةانوني   : التالية نابعة مبا رة مةن مبةدأ امةتالك زمةام األمةور     واملبادئ 

 (.4املبدأ )، والبنية التحتية للبحومب وبناء القدرات (4 املبدأ)
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 األساس القانوني- 2

 

قةانوني لرصةد الغابةات علةى الدةعيد      من املفيد، حيثما كان ذلك مالئمًا ومبّينًا وفقةا للظةروف الوطنيةة، إعةداد أسةا       

 .الوط ، مثاًل بإضافة فقرة مقابلة يف قانون الغابات الوط 

 

و كةن  ( 4املبدأ )، و كن أن يكون أساسًا إلضفاء الطابع امل سسي (1املبدأ )وهذا يشدد على امتالك البلدان لزمام األمور 

مثل القياسات املسةموح بهةا قانونةًا يف الغابةات     )لدعيد الوط  ذلك األسا  الالزم لتنفيذ رصد الغابات على اكأن يوّلد 

 (.اخلاصة

 

وبتحديد أسا  قانوني،  كن إقامة صلة رمسية لنظام رصد الغابات على الدعيد الوط  بال نةامج الةوط  للغابةات،    

 .له وجود إذا كان

 

 عيةإىل رؤية بشأن املنارر الطبيحيتاج رصد الغابات على الصعيد الوطين - 3

 

اقتدةادية،   -تشكل الغابات جزءًا من املنابر الطبيعية وهي يذا داخلة ضمن  بكة وبائف بيئيةة ومدةاحل اجتماعيةة    

وتنمية الغابات تدفع إليها إىل حد كةبري قةو  موجةودة خةار، قطةا       . على نطاق حملي وعلى نطاق كبري على حد سواء

ونتيجةة لةذلك،  كةن    . نًا واحدًا ضمن منظر طبيعي مغطةى بالغابةات  ولذا مما ال غنى عنه اعتبار الغابات مكو. الغابات

النظر يف تطوير عملية رصد الغابات تدرجييًا حنو رصد املنظر الطبيعي، والرتكيز على املوارد الشجرية بةداًل مةن الرتكيةز    

 .تكامل لألراضيومثة جتارب ناجحة  تى متاحة بالفعل بشأن تقديرات االستخدام امل. على املوارد احلرجية فق 

 

ويتطلب األخذ بنهج املنظر الطبيعي  عند وضع نظام لرصد الغابات على الدعيد الوط  إجراء تعديالت فنية يف تدةميم  

الرصد، ويتعلق األمر قبل كل  يء أيضًا باإلبال  واالتفاقةات بةني القطاعةات، ألن واليةة رصةد الغابةات علةى الدةعيد         

 .لغاباتالوط  تنتهي  عادًة عند حافة ا

 

 إ  ا  الطابب املؤسسي على رصد الغابات على الصعيد الوطينينبغي - 4

 

وبنةاء علةى ذلةك،  ثةل رصةد الغابةات علةى        . من السمات الرئيسية املميِّزة للغابات بوجه عام طابعها الطويةل األجةل  

. ن خالل م سسةة دائمةة  الدعيد الوط  مسعى طويل األجل ويتطلب وجود هيكل طويل األجل ينفَّذ على أفضل وجه م

يكفل أساسةا  سة  -أيًا كان موقعه يف إطةار اإلدارة الوطنيةة    -ووجود معهد على الدعيد الوط  جمّهز على النحو السليم 

 :يلي ما
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وهةذا، مةثاًل،  ةرط مسةبق ال غنةى عنةه       . توافر البيانات الطويل األجل، مبا يشةمل اإلدارة الوافيةة للبيانةات    

 ؛((12)املبدأ )املالحظات املتكررة؛ وأيضًا يف إطار سياسة حمددة بشأن البيانات ل خاللتحليل االجتاهات من 

 

تعمةيم   (3) حتليةل البيانةات، و  ( 2)تقنيةات الرصةد، و   ( 1)توافر اخل ة الفنية الطويل األجل، مما يشري إىل  

 .معلومات الرصد يف عمليات وضع السياسات على الدعيدين الوط  والدولي

 

اسةتمرارية  : ة طويلة األجةل والتطةوير اإلضةايف املالئةم للةُنهج وفقةًا للتعةديالت يف النطةاق واألهةداف         وجود رؤي 

املتعلةق بتنقةيح نهةج رصةد الغابةات علةى الدةعيد الةوط  وزيةادة          ( 2)وهذا يدعم املبدأ . البحومب ذات الدلة

 .تطويره

 

أمةر يتوقةف علةى بةروف البلةد وعلةى القةدرة         واختيار أو إقامة م سسة مالئمة لرصد الغابات  علةى صةعيد وطة  هةو    

 12إىل  4وهذا  ثل مهمة صعبة ألن جهود رصد الغابات علةى الدةعيد الةوط ، عنةد القيةام بهةا مةثاًل كةل         . املتوافرة

وقةد يكةون أحةد    . سنوات، تنم عادة عن توزيع دوري لعبء العمل قد يتسبب يف مواجهة أي م سسة دائمة وضعًا صعبًا

ملشكلة هو القيةام بعمليةة مجةع البيانةات علةى أسةا  متجةدد مثلمةا دةدمب مةثال يف الواليةات املتحةدة             احللول يذه ا

 .األمريكية والسويد

 

وينبغي بذل جهود لالستفادة من امل سسات الوطنية القائمة ومن القدرة الوطنيةة القائمةة مةع مراعةاة احلاجةة إىل مويةل       

 .كاٍف طويل األجل ومضمون

 

 ية البحثية وبنا  القدراتالبنية التحت- 5

 

. ينفَّذ بنجاح يف بل امتالك البلد لزمام األمةور  ييتطلب أي مسح وط  وجود قدرة وطنية مناسبة وبنية حتتية حبثية ك

أو حتسني البنية التحتية البحثية والقدرة، كلتيهما، انطالقًا من بروف البلد املعينةة؛ وكلتةا هةاتني    /ومن الالزم تنمية و

 .هما مسعيان أطول أجاًلاملهمتني 

 

و كةن القيةام بةه إمةا مةن       ،ويشمل بناء القدرة كال من التدريب القدري األجل والتعليم األكاد ي والف  األطةول أجةالً  

فلمنظمة األغذية والزراعة، مثاًل، خ ة طويلة يف تدميم وتنفيةذ  . خالل اخل ة الفنية الوطنية أو بواسطة التعاون الدولي

ما بةني أنشةطة التةدريب    مبا رًة حيثما أمكن، اجلمع وومن املنطقي، . جمال رصد الغابات يف بلدان خمتلفة التدريب يف

 .وإتاحة إمكانية فورية للموبفني املهتمني جلمع خ ة عملية ،تدميم وتنفيذ نظام الرصدوأنشطة والتعليم 

 

فمن الالزم لكل بلد، يف مرحلة التخطي ، . الوط  وت دي البحومب دورًا هامًا إىل حد كبري يف رصد الغابات على الدعيد

حتسني التدميم إىل احلد األمثل وفقًا لظروف البلد املعينة؛ وهذا ال يكون عادًة مهمة معيارية بل يتطلب خ ة  أو تعديل
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ن ويددق الشيء نفسةه علةى عمليةة التقةدير الةيت يلةزم أ      . منهجية من أجل التوصل إىل تدميم مناسب موضو  خديدًا

وتنشأ مسائل حبثية كثرية أثناء مرحلة ختطي  تدميم الرصةد، تتمثةل يف   . تكون متما ية مامًا مع تدميم عملية احلدر

اإلدما، األمثل لالستشعار عن ُبعد، ونو  قطعةة األرض امليدانيةة وحجمهةا وعةددها األمثةل، ووبةائف الكتلةة        : يلي ما

وقد يسةاعد تدةميم وتنفيةذ عمليةة     . ، وحتليل مدادر اخلطأ املختلفة إخلبالنسبة لألنوا  أو جمموعات األنوا األحيائية 

 .حدر منوذجية مدروسة وخمططة علميًا التوصل إىل تدميم أمثل

 

فةإىل جانةب التحلةيالت املعياريةة الةيت دتةا، إليهةا صةّنا          . وقد ت دي البحومب دورًا هامًا آخر عندما تتوافر البيانات

راء حبةومب عاليةة   إلجفرصًا كثرية البيانات املستمدة من رصد الغابات على الدعيد الوط  القرار، تتيح عادًة جمموعات 

 .ال تستغلها اجملموعات البحثية استغالاًل كاماًل يف كل مكان املستو ؛ وهي فرص

 

وتتطلب حبومب حمددة يف جمال رصد الغابات وجود خ ة فنية حمددة يف ميادين مةن قبيةل قيةا  مسةاحات وأحجةام       

غابات، وأخذ  عينات للمسةوحات اإلحدةائية، والنمذجةة اإلحدةائية، وجتهيةز صةور االستشةعار عةن ُبعةد، وهةذه           ال

ولذا  كن أيضًا اعتبار إقامةة بنيةة حتتيةة حبثيةة وبنةاء القةدرات جةزءًا مةن         . البحومب ال ترتاكم عادًة يف األجل القدري

 .يقًا بامل سسات البحثية القائمة يف ميادين إدارة الغاباتو كن ربطهما ربطًا وث” (4)مبدأ إضفاء الطابع امل سسي “

 

 املبادئ املتعلقة بالنطاق

 

عملية إجرا  مناقشة تشاركية فيما بني أصحاب املصلحة علاى الصاعيد الاوطين بشاأن نطااق رصاد الغاباات        - 6

 وأهدافه

 

عةن الغابةات واأل ةجار علةى الدةعيد       إن املقدود بُنظم رصد الغابات على الدعيد الوط  هو إنتا، بيانةات ومعلومةات  

ميادين أخةر   و ومن الواضح أن قطا  الغابات لن يكون وحده هو املهتم بهذه املعلومات بل ستهتم بها قطاعات. الوط 

 . تى أيضًا، من بينها  البيئة، والزراعة، والسياحة، وتنمية البنية التحتية

 

وينبغي أن . أمر جوهريهما على الدعيد الوط  واالتفاق بشأنهما  ومن ثم فإن حتديد نطاق وأهداف نظام رصد الغابات

ومةن الةالزم حتديةد    . ددمب ذلك يف عملية تشمل مجيع اجلماعات ذات الدلة يف احلكومة وقطا  البحةومب واجملتمةع  

ون لةد   إذ ال يكون من الواضح بالضرورة من هي هةذه اجلماعةات وقةد ال يكة    : هذه اجلماعات املهتمة وذات الدلة أواًل

 .بعضها جمموعة ضغ  قوية لديها رواب  جيدة مع اييئات املس ولة عن صنع القرارات السياسية

 

إىل  عناصر ملموسة بدرجةة أكة ، مةن     تقسيمهما ومن املمكن أواًل حتديد النطاق واألهداف من حيث النتيجة املتوقعة ثم

لتمويل، واملتغريات الةيت جيةب تسةجيلها، واملسة وليات     بينها القطاعات اليت جيب إ راكها يف حتديد التفاصيل ويف ا

 .اليت جيب إسنادها
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يم الةيت توّجةه تدةم   ” املعلومات إىلاالحتياجات “إن حتديد  :7اإلطار 
. نظام لرصد الغابةات  علةى الدةعيد الةوط  هةو مهمةة تتطلةب الكةثري        

وغالبًا ما تكون التكلفةة اإلضةافية اخلاصةة بإضةافة مةتغري غةري كةبرية،         
وغالبةا مةا ُتجمةع، يف عمليةات حدةر      . حبيث ُتضاف مةتغريات كةثرية  
 .متغري 122الغابات، بيانات عن أكثر من 

 
غابةات علةى الدةعيد الةوط  جتمةع      ومع أن نظمًا قائمة كثريًا لرصةد ال 

بيانات ال جيري على الفور حتليلها ومعاجلتها ألغراض عمليةات وضةع   
إذ : تكون هذه البيانات عد ة اجلدو  بالضرورة السياسات الوطنية، ال

 كن أن تكون أساسًا ممتازًا إلجراء البحومب وقد يتبني أنها هامة إلجراء 
 ((.2)ا ئة، املبدأ املسائل الن)حتليالت يف املستقبل 

 
فعلةةى سةةبيل . واالحتياجةات إىل املعلومةةات تتطةةور أيضةةًا مبةةرور الوقةةت 

املثال، مل يكن أي خمط  من خمططي حدر البيانات سةيقبل، يف إطةار   
عمليات احلدر اليت قامت بهةا منظمةة األغذيةة والزراعةة يف مثانينةات      

عمليةة    القرن العشرين، أن يدمج معلومةات  عةن اسةتخدام الغابةات يف    
احلدر ويقبل تعقيد عملية التنفيذ بإضافة مقةابالت مةع مةاّلك الغابةات     

االقتدادية ُتعت   -أما اآلن فإن هذه البيانات االجتماعية . ومستخدميها
 .موضع ترحيب بالغ وذات قيمة بالغة

 

وهو أساسًا عملية يوجهها . على الدعيد الوط  عملية  املةوينبغي أن يكون ختطي  نطاق وأهداف نظام رصد الغابات 

فحسةب أن يشةاركوا    لةيس مةن املرحةب بةه    املهتمة  خ اء متمرسون ولكن من الالزم أن تكون  املة مبعنى أن األطراف

 .بذلكهم مدعوون للقيام فيها بل 

 

و كن تعديل النطاق واألهداف من دورة إىل أخةر   

وهةذه عمليةة    ؛مثلما  كن تعديل التقنيات والةُنهج 

عادية جيب أن يكون الدافع إليها هو احلفاب علةى  

املبةدأ  )املسائل النا ئة أثناء إدما،  االتساق املنهجي

، والةةةدرو  (سةةةائل النا ةةةئة املراجعةةةة وامل -( 2

 .املستفادة، واالبتكارات التكنولوجية

 

وقد أبهرت التجربة أن أهم املقرتحةات الداعيةة إىل   

التعديل سوف تثةار حاملةا ُتعةرض نتةائج دورة رصةد      

ي دي  جود وتوافر نتائج ملموسة غالبًا ماوف: وُتناقش

إىل مناقشات بناءة بشأن إدخال حتسينات ألن نطاق 

نظام رصد للغابةات علةى الدةعيد الةوط      وإمكانات 

 .بوضوح يف هذه النقطة الزمنيةكل منهما ر دوَّي

 

إذ : وجيب أن تلعب اعتبارات صالحية التنفيذ دورًا صردًا يف عمليةة املناقشةة واختةاذ قةرار بشةأن النطةاق واألهةداف       

خيةارات بشةأن كيفيةة التنفيةذ الةواقعي      النطاق وال  كن إضافة أهداف إال متى كان من املمكن حتديةد  توسيع  كن  ال

 (.صالحية التنفيذ -( 11)املبدأ )التمويل لدضافات املقرتحة، وهو ما يشمل حتديد 

 

 ملعلومات على الصعيد الوطينإىل اجيب أن يليب رصد الغابات على الصعيد الوطين ا حتياجات - 7

 

 ةجار علةى الدةعيد الةوط  هةي احتياجةات ذات أوجةه        إن االحتياجات إىل املعلومات بشأن املوارد مةن الغابةات واأل  

 هةد   3إىل توافق يف اآلراء على النحةو الةذي يةنص عليةه املبةدأ      تستهدف التوصل و هد إجراء عملية مناقشة . متعددة

الوط ، بةل وأيضةًا لةدعم    السبيل لتحديد  امل لالحتياجات ذات األولوية إىل املعلومات على  الدعيدين دون الوط  و

 .الدولية بكفاءةالتزامات اإلبال  

 

إذ تتقاسةم القطاعةات   . وحتديد االحتياجات إىل املعلومات يكون عادًة عملية تكرارية جيري تعديلها يف بدايةة كةل دورة  

 .املختلفة نفس االحتياجات إىل املعلومات تقامسًا جزئيًا بينما توجد يف كل قطا  منها توقعات حمددة
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إىل  االحتياجةات إىل املعلومةات  نبغي أن تكون مدحوبة بتحليل الكيفية اليت  كةن بهةا حتويةل    وعملية التحديد هذه ي

مثل املعلومات املتعلقة )وبينما توجد فيما يتعلق باحتياجات كثرية إىل املعلومات . لرصدليف نظام  م  رات  كن مراقبتها

اقبةة والتقةدير، خيتلةف الوضةع فيمةا يتعلةق       تقنيةات راسةخة للمر  ( مبساحة الغابةات، ومةد  حجةم األ ةجار القائمةة     

االحتياجةات  “ وترمجةة . ”طبيعية الغابةات “أو ” التنو  البيولوجي“أخر  مثل عن مسات  باالحتياجات إىل املعلومات

. هي جزئيًا مسألة حبثيةة، وجزئيةًا عمليةة توافةق آراء سياسةية     ” متغريات وم  رات قابلة للمراقبة“ إىل” املعلومات إىل

 .بشفافيةمن املطلوب يف النهاية التوصل إىل اتفاق وتوثيقه ومع ذلك 

 

وجيب استشارة مستخدمي البيانات الرئيسيني واجلهات الفاعلة وجمموعات املداحل يف هذه العملية بينما جيب مراقبةة  

يف اإلقليم ودعوة ومن املفيد حتليل نظم رصد الغابات على الدعيد الوط  القائمة . جوانب صالحية التنفيذ مراقبة دائمة

خ اء إىل تقديم تقرير عن إمكانيات نظم رصد الغابات على الدعيد الوط  وأوجه القدةور فيهةا، وعةن آثةار التكةاليف      

 ((.11)املبدأ )املقابلة لذلك 

 

الةيت  “البيانةات  والتمييز اجليد من أجل منع اإلفراط يف حتميل نظام لرصد الغابات على الدعيد الوط  هو التمييز بني 

ضرورة بينما لن يكون هناك عادة أي  ك تقريبًا بشأن و .”اليت تكون معرفتها أمرًا ال بأ  به“والبيانات ” تلزم معرفتها

وهذه االحتياجات إىل البيانات األساسةية تتقامسهةا عةادة عةدة أطةراف مهتمةة،       )” اليت تلزم معرفتها“إدما، البيانات 

يتوقةف علةى املفاضةالت    ” الةيت تكةون معرفتهةا ال بةأ  بهةا     “فإن إدما، البيانات ، (ويكون مويلها مبا رًا عادة أيضًا

 .اجليدة بني امل رات والتكلفة

 

 التصميماملتعلقة ببادئ امل

 

 إدماج مصادر املعلومات القائمة وا تساق معها- 8

 

يف أفضةل حالةة، عمليةة    ينبغي عدم اعتبار رصد الغابات علةى الدةعيد الةوط  مبةادرة منعزلةة بةل ينبغةي اعتبارهةا،         

وهةذا  . مببادرات وطنية ودون وطنية أخر  ُتنتج معلومات على الدةعيد الةوط    -ضمن نطاق واليتها املعينة  - مرتبطة

ولةذا مةن   . توافقةًا مةع مدةادر املعلومةات األخةر       -ممكنا من الناحيتني الفنيةة والتنظيميةة   ذلك حيثما كان  -يتطلب 

 .معرفة من هذا القبيلإنتا،  طرق والتعاريف اليت يقوم عليهاالضروري إجراء حتليل دقيق لل

 

توجةد   الختيار مدادر املعلومات اليت جيب استخدامها يف رصد الغابات على الدعيد الوط ، والوال توجد قاعدة عامة 

فنيةًا، ينبغةي أن   األمثةل اقتدةاديًا و  بلةو  املسةتو    وألغةراض  . أيضًا قاعدة عامة جلمع البيانةات وال إلنتةا، املعلومةات   

تستخدم نظم رصد الغابات على الدعيد الوط  مجيع املعلومات املتاحة ذات الدلة مع مراعةاة احلاجةة إىل التأكةد مةن     

 .توافق املعلومات ودقتها واكتمايا
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هناك أمثلة متعددة تدور تطةور رصةد الغابةات علةى الدةعيد       :8اإلطار 
وتةدلل املدةطلحات علةى    . دماجه للمسائل النا ئةالوط ، وتعديله، وإ

فبينما كانت العمليات املبكرة حلدر الغابات تركةز علةى   : هذه التغريات
تقدير حالة املوارد اخلشبية، حتولت عمليات احلدةر هةذه إىل عمليةات    
حدر متعددة األغراض للغابات، حبيث تدمج أيضًا أهةدافًا أخةر  غةري    

اليًا املدةطلح األوسةع نطاقةًا إىل حةد كةبري      وُيستخدم ح. إنتا، األخشاب
، الذي ُي ز الطابع الطويل األجةل  ’رصد الغابات على الدعيد الوط ‘

 .والرتكيز على االجتاهات
 

واملسألتان النا ئتان األخريةان اللتةان أدجمتةا يف كةثري مةن الةنظم الةيت        
ودة أقيمت م خرًا لرصد الغابات على الدعيد الوط  هما األ جار املوجة 

 .االقتدادية -خار، الغابات والتغريات االجتماعية 
 

ولقد كانت منظمة األغذية والزراعة رائدة فيما يتعلق بهذا اإلدما، عنةدما  
دعةم رصةد الغابةات وتقةديرها علةى الدةعيد       ) NFMAأنشأت برناجمها 

 .، وهي تدعم بنجاح عددًا من البلدان يف تنفيذ هذا اإلدما،(الوط 
 

ر حدمب يف كثري من البلدان إىل املتطلبات اجلديدة النابعة ويشري مثال آخ
 .من احملاسبة املتعلقة بالكربون ومن رصد التنو  البيولوجي

 

 اتباع نهج مرن من أجل إدماج املسائل الناشئة وإتاحة إجرا  مراجعات دورية- 9

الف  والتنظيمةي لةنظم   من الالزم أن يكون التدميم 

رصد الغابات على الدعيد الوط  قادرًا على إدمةا،  

املسائل النا ئة عندما تنشأ مبرور الوقت، وهو أمةر  

 هوتشةمل مدةادر هةذ   . يتطلب جهودًا طويلة األجةل 

املسائل النا ئة التغريات اليت حتدمب يف السياسات 

الوطنية، أو املسائل اليت تستجد بسةبب العمليةات   

ولةذا فةإن   . ة، أو املكتشفات العلمية اجلديةدة الدولي

مرونةةة الةةنهج عندةةر هةةام مةةن عناصةةر التوجةةه      

االسرتاتيجي والطويل األجةل لةنظم رصةد الغابةات     

 على الدعيد الوط 

 

وقد أبهر تاريخ رصد الغابات على الدعيد الةوط   

ممكةةن يف بةةل بةةروف اإلدمةةا، حتةةى اآلن أن هةةذا 

يتطلب خ ة فنية وتنظيمية، ويتطلب قبةل كةل  ةيء    اإلدما، غري أن . ل خمتلفة  تىوفيما يتعلق مبسائ خمتلفة كثرية

 . مكثفًا بني جمموعات املداحل املختلفةتواصاًل

 

 كن أخذها يف احلسبان أثناء عملية التخطي ؛ ومةن ثةم فةإن التدةميم الفة        غري معروفة والتكون واملسائل اليت تنشأ 

سمح بإدخال تعديالت، بل جيب أيضًا أن يكةون التدةميم التنظيمةي قةادرًا علةى      يكون مرنًا فحسب حبيث ي جيب أال

 .التكيف مع التغريات

 

مطلوبًا مةن نظةم رصةد الغابةات علةى الدةعيد       متى كان وقد يكون إجراء مراجعات وتعديالت دورية أمرًا ضروريًا أيضًا، 

ومةن الضةروري حتةديث املفةاهيم والتعةاريف      . دوليةة الاإلبةال   معلومات كي ُتستخدم لالمتثال اللتزامةات  توفري الوط  

 .املستخدمة وحتقيق توافقها مع العمليات الدولية

 

 ينبغي أن يتبب رصد الغابات على الصعيد الوطين نهجا  متعدد األطراف- 11

 

وطنية والدوليةة  نظم رصد الغابات على الدعيد الوط  يف العمليات التنتجها  من الالزم أن تدب املعلومات واملعرفة اليت

ومن الالزم أن تكةون نظةم رصةد الغابةات علةى الدةعيد الةوط  متعةددة         . ذات الدلة بالغابات وأن تدعم تلك العمليات

ينص الذي ” املنظر الطبيعيرؤية بشأن ( 3)املبدأ “أيضا لة نتيجة منطقية وهذا  ثل . األغراض كي ختدم هذه العمليات

فاب على نهج متعدد األغراض يع  أيضا إدمةا، ميةادين مواضةيعية متعةددة، مةن      بيد أن احل. على نطاق جغرايف أوسع

وبينمةا تنطةوي نظةم رصةد الغابةات علةى الدةعيد        . قبيل التنو  البيولوجي، والكربون، واستخدام منتجات غري خشبية
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األغةراض يتطلةب وجةود     الوط  على إمكانية إدما، متغريات إضافية كثرية بطريقة صاحلة للتنفيذ، فإن التوجه املتعدد

املتعدد األغراض صالحية جهود رصد الغابةات  النهج  ولكن، يف نهاية األمر، قد يدعم. اتداالت وتنسيق بني القطاعات

عمليةة وضةع التدةميم    متى تنجح (( 11)ا يشري إىل املبدأ مم)على الدعيد الوط  للتنفيذ ويدعم كفاءتها بالنسبة للتكلفة 

 .ئل جديدة من قطاعات أخر  بل تنجح أيضًا يف مجع التمويل املشرتك املقابليف إدما، مساليس فحسب 

 

 صالحية التن يذ مبا يف ذلك الك ا ة بالنسبة للتكل ة- 11

 

يل وحةدة لرصةد الغابةات ذات طةابع م سسةي      غإن توفري املعلومات، مبا يشمل مجع البيانات وختزينها وحتليلها وتشة 

فعةدم إعطةاء أولويةة لرصةد     . للتنفيذ وميسورًا من حيث التكلفة وفقا للظةروف الوطنيةة   أمرًا صاحلًاجيب أن يكون دائم، 

. األجةل  ةاحلكومةات لالسةتثمار يف نظةم رصةد طويلة     اسةتعداد   الغابات على الدعيد الوط  يف املاضي قد تسبب يف عدم

لى الدعيد الوط   كن التعويةل  ورمبا كانت العمليات الدولية احلالية، اليت ي دي فيها وجود معلومات عن الغابات ع

 .أيضًا، ستساعد على تغيري هذا املوقفحيث إدرار دخل نقدي عليها دورًا هامًا من 

 

تنفيةذ وأن يتبةع ُنهجةًا ميسةورة التكلفةة مةن       ومع ذلك، من الالزم أن يكون رصد الغابات على الدعيد الوط  صاحلًا لل

أو إضةفاء الطةابع    ،املكونات األخر  املتناولة هنا، سواء كةان التنفيةذ الفة    ويشري هذا املبدأ إىل مجيع . الناحية املالية

فمةن الةالزم أن   : هنا نفس املبادئ مثلما تنطبق على أي مدروفات حكوميةة أخةر   وتنطبق . امل سسي، أو بناء القدرات

 .يكون يا م ر ف  وأن تكون معقولة اقتداديا، وجيب أن يكون هناك أسا  قانوني للنفقات

 

لفائةدة  الكمةي  يف غيةاب إمكانيةات التحديةد    )ومع أنه ليس من املمكن إجراء حتليل  امل مامًا للفائدة بالنسبة للتكلفة 

فإن املبدأ التوجيهي سيكون حتقيق األهداف احملددة وباحلد األدنى من التكلفة، بةدون النيةل   ( وجود معلومات حمسنة

 .من دقة البيانات أو إحكامها أو جودتها

 

 ملبادئ املتعلقة بالبياناتا

 

 وجود سياسة دددة جيدا  لتقاسم البيانات واملعلومات- 12

 

لكةثري مةن األطةراف    بالنسةبة  إن البيانات واملعلومات اليت تنتجها نظم رصد الغابات على الدةعيد الةوط  ذات أهميةة    

البيانةات و ايةة حقةوق األفةراد،     وصية خدهذه البيانات واملعلومات، إىل جانب التشريعات الوطنية بشأن و. املختلفة

علةى  ةكل   جمموعات بيانةات أصةلية أو   على  كل من امليسور أن يدل إليها مستخدمون كثريون، إما ينبغي أن يكون 

يع  بالضرورة إتاحة الوصول العام إىل قاعةدة بيانةات، بةل يعة  صةياغة سياسةة        وهذا ال. جمموعات بيانات جمّمعة

 ،و كن، بطبيعةة األمةر  . ت  كن أن ترجع إليها األطراف املهتمة على الدعيدين الوط  والدوليواضحة لتقاسم البيانا



FO:NEFRC/2014/11 26 

فعلى سبيل املثال، سيكون من الدةعب يف حةاالت   . أن تتضمن هذه السياسة تقييدات وفقًا للمداحل والتشريعات الوطنية

 .فيما يتعلق بالغابات اخلاصةإسناد جغرايف كثرية إتاحة بيانات ذات 

 

 .ستكون م سسات البحومب مهتمة اهتمامًا بالغًا بالوصول إىل البيانات األصلية أو اجملّمعة ،وعلى وجه اخلدوص

 

وحتديد سياسة للبيانات تنظم الوصول إىل جمموعات أو جمموعات فرعية من بيانات رصد الغابات على الدعيد الةوط   

، إضةفاء  (4)ها على األجل الطويل؛ وهذا يشةري مبا ةرة إىل املبةدأ    البيانات وإدارتختزين معناه أيضًا احلاجة إىل تأمني 

وقاعةدة البيانةات املاديةة    ( ال جميةات )قاعةدة البيانةات   بنيةة  ( 1)وهو يضم أساسًا ثالثة مستويات، : الطابع امل سسي

ت الشةةرحية، اخلةة اء، الةةذين يعرفةةون قاعةةدة البيانةةات، وكيفيةةة الوصةةول إىل البيانةةات والبيانةةا  ( 2)، و (األجهةةزة)

 .م سسة توجد فيها قاعدة البيانات واخل اء (3) و

 

 املبادئ العامة

 

 املصداقية من خالل الش افية واجلودة- 13

 

إن تدميم وتنفيذ نظم لرصد الغابات على الدعيد الوط  هما عملية كبرية معقدة منهجيًا وتشةمل جهةات فاعلةة كةثرية     

وهةذا يعة  ضةمنًا أن النتةائج     . دف العام هو احلفاب على مدةداقية النتةائج  واي. وتكون مدحوبة بأطراف مهتمة كثرية

جيب التوصل إليها بطريقة  كن الدفا  عنها علميًا مما يع  أساسًا توثيق وت يةر كةل خطةوة منهجيةة وتنظيميةة مةن       

 .اخلطأ وحتديات التنفيذخطوات النهج بطريقة كاملة و فافة؛ وهذا يتضمن أيضًا حتلياًل  اماًل ونقديًا جلميع مدادر 

 

وينبغي أن يكون مستخدم منتجات املعلومات اليت تتولد عن نظام رصد الغابات على الدعيد الوط  قادرًا على أن يفهم 

وهةذا  . ماما ما مت اإلبال  عنه وينبغي أن يكون قادرًا على تقدير اجلودة واملدداقية، اسةتنادا إىل توثيةق كامةل و ةفاف    

يتضمن تعاريف للسكان، واملتغريات، ومتطلبات الدقة بشأن اخلواص الرئيسية، والعناصر اليت توّجةه  التوثيق جيب أن 

 .تدميم نظام لرصد الغابات على الدعيد الوط 

 

وينبغةي أن يكةون أي تقةدير    . وتشةري اجلةودة أيضةا إىل اإلحكةام والدقةة وإىل اإلدارة الشةفافة لألخطةاء وملدةادر اخلطةأ         

وينبغةي تنفيةذ تةدابري    . طأ التقدير املقابل يوفر معلومات عن إمكانية التعويل إحدةائيًا علةى التقةدير   مدحوبًا بتقدير خل

وهذا يتضمن إجةراء قياسةات للمراقبةة والقيةام بعمليةات      . ملراقبة اجلودة يف مجيع مراحل العملية، وتوثيقها بشكل سليم

مةن قبيةل   )ًا مع أولئك الةذين ينتجةون البيانةات والنتةائج     حتقق متكررة، ومعايرة أجهزة القيا ، واتدااًل متواصاًل أيض

 ( األفرقة امليدانية، وحمللي االستشعار عن ُبعد، واحملللني اإلحدائيني

 



27 FO:NEFRC/2014/11 

عام لرصد الغابات على الدعيد الوط  وليس من املرجح إعداد دليل مةن هةذا القبيةل    ” دليل ألفضل ممارسة“وال يوجد 

زم وضع مجيع نظم رصد الغابات على الدعيد الوط  استنادًا إىل الظروف القطرية  فمن الال: استخدام مدطلحات عامةب

وضةوح  التعةبري ب  ومةن املهةم  . الطبيعية، والبنية التحتية، والبيئة امل سسةية، والقةدرة املتاحةة   باألوضا  احملددة املتعلقة 

 .وبشكل تام و فاف عن هذه األوضا 

 

مةع صةياغة مبةادئ اإلبةال  اخلمسةة الةيت تةنص عليهةا توجيهةات اييئةة            ى ة ، يتما8وهذا املبدأ، إىل جانب املبةدأ  

االتسةاق، والقابليةة للمقارنةة، والشةفافية، والدقةة،      : احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن املمارسة اجليدة، وهي

ة ئ اخلمسة، تركيزًا صردًا على مرحلة وبينما تركز اييئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، بهذه املباد. واالكتمال

علةى عمليةة رصةد    ” املدةداقية مةن خةالل الشةفافية واجلةودة     “، ُيقرتح هنا تطبيق مبةدأ  اإلبال  اخلاصة بتقدير الكربون

 .الغابات على الدعيد الوط  بأكملها

 

 التعاون على الصعيد الدولي - 14

 

و ثةل التعةاون   . يع جوانب رصد الغابات على الدعيد الوط توجد على الدعيد الدولي جتارب  املة فيما يتعلق جبم

اًل ممتةازًا لتبةادل املعرفةة ولتجّنةب     سةبي يف ختطي  نظم خمتلفة لرصد الغابات على الدعيد الوط  وتنفيةذها وحتليلةها   

أن املنظمةات   ومةن املتوقةع  . وإضافة إىل ذلك، فإنه قد يةدعم بكفةاءة بنةاء القةدرات الوطنيةة     . األخطاء والثغرات الشائعة

الدولية واجلهات املاحنة على الدعيد الثنائي قد تكون مهتمة بةدعم عمليةات تبةادل التجةارب هةذه، مةثاًل مةن خةالل         

واملقدود، بطبيعة األمر، هو استكمال هذا التعاون الدولي بالتعاون على الدعيد الوط  بةني مجيةع   . الشبكات اإلقليمية

 .األطراف املهتمة

 

 


