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 النتائج الرئيسية وآفاق املستقبل مبا يف ذلك الرقمنة :2020تقييم املوارد احلرجية العاملية لعام 

 

 موجز

يقوم تقييم املوارد احلرجية العاملية ملنظمة األغذية والزراعة جبمع وحتليل ونشر املعلومات بشكل منتظم عن حالة واجتاهات 
. 2020تصف هذه الوثيقة التقييم األخري الذي ُأجري، أي تقييم املوارد احلرجية العاملية لعام و املوارد احلرجية العاملية. 

تبين على أوجه التآزر مع عمليات  إبالغ، وتناقش آفاق املستقبل ابجتاه عملية  خلص إليهاوتعرض النتائج الرئيسية اليت
إقليمية وعاملية أخرى، وتدعم عملية وضع التحليالت والتوقعات، وتسمح بتوفري املعلومات لعمليات وضع  إبالغ

 أيًضاف وحسن التوقيت. وتصف السياسات ذات الصلة مبا يف ذلك تنفيذ أهداف التنمية املستدامة على حنٍو شفا
استخدام منصة التقييم اجلديد للموارد احلرجية العاملية جلمع البياانت ونشرها، ونتائج التقييم بصورة مبتكرة وسهلة 

 االستخدام بطريقة ميكن أن تيّسر اختاذ القرارات القائمة على األدلّة على الصعيدين الوطين والدويل.

 جلنة الغاابتجانب من  ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء

 :القيام مبا يلي دعوة البلدان إىل قد ترغب اللجنة يف
 

  توفري حتديثات منتظمة بشأن املؤشرات الرئيسية املتصلة ابلغاابت، واستخدام تقييم املوارد احلرجية العاملية، واستخدام
لتعزيز وتقاسم املعلومات بشكل جداول واملعلومات منصة اإلبالغ اإللكرتونية املتعلقة بتقييم املوارد احلرجية العاملية 

اجلغرافية املكانية املتاحة بشأن املوارد احلرجية الوطنية على مستوى التفصيل املتوّخى، واستخدام البياانت الواردة يف 
 تقييم املوارد احلرجية العاملية الختاذ قرارات بشأن السياسات القائمة على األدلّة والتوقعات للغاابت.

  اجملموعة األساسية العاملية من املؤشرات اخلاصة ابلغاابت لرصد التقدم احملرز ابجتاه حتقيق األهداف استخدام
لتوصيات حلقة عمل اخلرباء اليت  وفًقاالعاملية للغاابت وأهداف التنمية املستدامة، وتطوير وحتسني املؤشرات 

 .2019استضافتها املنظمة عام 
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 هات االتصال يف جية العاملية على اتصال مباشر جبصال املعنية بتقييم املوارد احلر ضمان أن تكون جهات االت
عمليات أخرى لوضع التقارير املالئمة عن املوارد احلرجية واملنتجات احلرجية يف سياق أهداف التنمية املستدامة، 

 واألهداف العاملية للغاابت، واتفاقيات ريو، مبا يف ذلك اتفاقية ابريس.

 :القيام مبا يلي الطلب إىل منظمة األغذية والزراعةغب اللجنة يف وقد تر 
 

  ،القيام، ابلتشاور مع شركاء االستبيان التعاوين للموارد احلرجية واخلرباء الدوليني وأصحاب املصلحة اآلخرين
، مثل بشكل طوعيلتقييم املوارد احلرجية العاملية تتيح حتديث املؤشرات الرئيسية وضع عملية إبالغ أكثر مرونًة ب

نظر اُ  عن تقييم املوارد احلرجية العاملية )ا كاماًل تقريرً  ن أهداف التنمية املستدامة، وتضعم 15مؤشرات اهلدف 
آزر مع تقرير التأوجه بوترية حتقق احلد األقصى من  عن اخليارات( FO:COFO/2020/Inf.6مذكرة املعلومات 

 املؤمتر العاملي للغاابت. حالة الغاابت يف العامل و/أو
 
-  

  ا عن الغاابت األّولية وغريها من خصائص التوجيهات واألدوات التشغيلية لعملية إبالغ أكثر اتساقً وضع
الغاابت، مبا يف ذلك استخدام االستشعار عن بعد، وإدراج إمكانية ترميم الغاابت، وخطط الرتميم وحالة تنفيذها 

ا ألهداف التنمية املستدامة، وإطار التنوع دعمً  العاملية ملوارد احلرجيةاتقييم مضمون التقارير املستقبلية عن  يف
، وحتّدي بون ورصد التقدم احملرز على صعيد الرتميم يف إطار عقد األمم املتحدة 2020البيولوجي ما بعد 

 إلصالح النظم اإليكولوجية.

 ة العاملية من تنفيذ التوصيات الصادرة عن حلقة عمل اخلرباء اليت استضافتها املنظمة حول " اجملموعة األساسي
املؤشرات اخلاصة ابلغاابت" يف ما يتعلق بتعزيز العمل على مؤشرات املستويني الثاين والثالث، واخلطوات الالزمة 
الستخدام اإلمكانيات الكاملة هلذه اجملموعة على املستوايت كافة، ابلتعاون مع أعضاء الشراكة التعاونية يف 

 لية والعمليات ذات الصلة.جمال الغاابت وغريها من املنظمات الدو 

  حتديد وتعزيز التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار الرقمي جلمع ونشر البياانت عن املوارد احلرجية، وإداراهتا
وعن املنتجات  -مبا يف ذلك البياانت عن سبل العيش والبياانت االجتماعية واالقتصادية -واستخداماهتا

ا بيد ومبادرة متصلة ابلبياانت أطلقتها املنظمة، مبا يف ذلك مبادرة العمل يدً مع مبادرات أخرى احلرجية، ابلتآزر 
50X2030. 

 كن توجيه االستفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:مي

 Anssi Pekkarinen السيد

 برانمج تقييم املوارد احلرجية يف العاملمنسق 
Anssi.Pekkarinen@fao.org 

 (COFO-2020@fao.org: صورة إىل)
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 املعلومات األساسية - أوًل 

على مّر السننوات اسنتجابًة لالحتياجات املتغرية  اوتواتره ااملوارد احلرجية العاملية، ومنهجيته اتتطّور نطاق تقييم -1
 يغطي مجيع اجلوانب يف اإلدارة املسننننننننننتدامة للغاابت، كما أ ا ا شنننننننننناماًل جلهة املعلومات. وتعتمد التقييمات األخرية منظورً 

 ا.موجهة من البلدان، وتستند إىل بياانت توفّرها شبكة مرتسخة من املراسلني الوطنيني املعّينني رمسيً 

وموثوقيننننة للموارد احلرجيننننة العننننامليننننة، وإلدارهتننننا  ويشننننننننننننننكننننل تقييم املوارد احلرجيننننة العننننامليننننة التقييم األكثر  وليننننةً  -2
واسننننتخداماهتا. وخالل العقود املاضننننية، سنننناهم هذا التقييم يف توليف، وحتليل وإبالغ املعلومات الرمسية، واملتسننننقة واملوثوقة 

ي والعاملي. وكان تقييم حالتها واجتاهاهتا على املسنننننتوى الوطين، واإلقليم إلطالع اجملتمع علىبشنننننأن املوارد احلرجية العاملية 
املوارد احلرجية العاملية الوسيلة جلمع البياانت عن التقدم احملرز ابجتاه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية واإلبالغ عنها، واآلن 
جيمع التقييم البياانت عن مؤشنننرين من بني مؤشنننرات أهداف التنمية املسنننتدامة ويرفع التقارير بشنننأ ما. كذلك، ُتسنننتخدم 

لبياانت يف تقييم املوارد احلرجية العاملية بشكل منتظم لدعم عمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، واتفاقيات ريو ا
. إضننننافًة إىل ()اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة بشننننأن تغري املناخ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصننننّحر

ت الواردة يف التقييم يف رصنننند التقدم احملرز ابجتاه حتقيق األهداف العاملية للغاابت خلطة األمم املتحدة ذلك، تسنننناهم البياان
 .2030-2017للفرتة  1االسرتاتيجية للغاابت

وإضنننننننننافًة إىل تقييم املوارد احلرجية العاملية، جتمع املنظمة املعلومات اإلحصنننننننننائية عن جمموعة من املتغرّيات، مبا يف  -3
منظمة األغذية والزراعة والكتاب السنوي للمنتجات  ة يف قاعدة البياانت اإلحصائية يفعن املنتجات احلرجية املنشور ذلك 

عن البياانت االجتماعية واالقتصنننننادية مبا يف ذلك يف سنننننياق مسنننننوحات األسنننننر، واملسنننننوحات الزراعية أو  فضننننناًل احلرجية، 
 انت املتصلة أبهداف التنمية املستدامة. عمليات التعداد أو غريها من اجلهود جلمع البيا

 

 2020تقييم للموارد احلرجية العاملية لعام  - ااثنيً 

 التحضريات - ألف

بتقييم داخلي لتقييم املوارد احلرجيننة العننامليننة لعننام  2020العننامليننة لعننام بندأت التحضننننننننننننننريات لتقييم املوارد احلرجيننة  -4
يد نطاق التقييم واإلبالغ عن مضنننننننمونه. كذلك، ق التطرق إىل ومبسنننننننح إلكرتوين للمسنننننننتخدم،  ّا سننننننناعد يف حتد 2015

 املشننناورات مع فرق فتلفة يف شنننعبة الغاابت للمنظمة، واجملموعة االسنننتشنننارية املعنية بتقييم املوارد خاللالنطاق واملضنننمون 
وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب/فريق األخصائيني  3عاوين للموارد احلرجيةوالشركاء يف االستبيان الت 2،احلرجية العاملية

  للمنظمة املعين ابإلدارة املستدامة للغاابت.

                                                      
إدارة كّل أنواع الغاابت "إلجراءات على مجيع املسننننننننننننتوايت من أجل  اا عامليً إطارً  2030-2017خطة األمم املتحدة االسننننننننننننرتاتيجية للغاابت للفرتة توّفر  1

ألمم واألشننننجار خارج الغاابت على حنو مسننننتدام، ووقف إزالة الغاابت وتدهور الغاابت. وّق االتفاق على هذه اخلطة خالل جلسننننة خاصننننة يف منتدى ا
 . 2017ريل/نيسان ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أب، واعتمدهتا الحقً 2017املتحدة املعين ابلغاابت يف يناير/كانون األول 

. تتسننم بطابع غري رمسي إمنا تعرتف  ا جلنة املنظمة املعنية ابلغاابت، اليت 0220أتسننسننت اجملموعة االسننتشننارية املعنية بتقييم املوارد احلرجية العاملية عام  2
سنننية القائمة وجعل التقييمات املسنننتقبلية للموارد تصنننادق بصنننورة عامة على توصنننياهتا. ويقضننني دورها بتقدل التوصنننيات الرامية إىل تعزيز الشنننبكات املؤسننن

 ا إىل املستخدم وقائمة على الطلب ومرتبطة بشكل أوثق بعمليات دولية أخرى.احلرجية العاملية أكثر توجهً 
يف أورواب، وجلنة األمم املتحدة واملنظمة الدولية لألخشننننننننننناب املدارية، واملؤمتر الوزاري حلماية الغاابت ، اجتمعت منظمة األغذية والزراعة، 2011يف عام  3

ضننع هذا االسننتبيان االقتصننادية ألورواب، ومرصنند الغاابت يف أفريقيا الوسننطى والبلدان يف عملية مونرتايل لوضننع االسننتبيان التعاوين للموارد احلرجية. وقد وُ 
 تعريفات موّحدة والتوقيت املشرتك جلمع البياانت. املشرتك  دف خفض عبء اإلبالغ على البلدان وزايدة اتساق البياانت يف املنظمات من خالل
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تقييم املوارد احلرجينة العناملينة، اليت انعقندت يف يونسننننننننننننننو، فنلنندا يف وختمنت مشنننننننننننننناورة اخلرباء السننننننننننننننابعنة حول  -5
ومتثل هدف املشنناورة بتوفري التوجيهات حول نطاق تقييم املوارد احلرجية العاملية لعام دورة املشنناورات.  2017يونيو/حزيران 

اوإطار اإلبالغ عنه. وانقشنننت  2020 دور التقييم يف عملية أهداف التنمية املسنننتدامة ابعتباره وسنننيلًة جلمع البياانت  أيضنننً
احلياة على األرض. وقد رّكزت التوصننننيات  -ةمن أهداف التنمية املسننننتدام 15عن مؤشننننرين متصننننلني ابلغاابت يف اهلدف 

يف الوقت املالئم للمتطلبات الدولية للمعلومات وتقليص  املقدمة من مشنننناورة اخلرباء على تنمية قدرات التقييم لالسننننتجابة
 عبء اإلبالغ عن البلدان يف الوقت ذاته.

التعقيبات والتوصننننننيات اليت ّق تلقيها، ُوضننننننعت منصننننننة إلكرتونية جديدة جلمع البياانت ومراجعتها من أجل إثر  -6
تيسننري عملية اإلبالغ، وزايدة شننفافيتها، وحتسننني اتسنناق البياانت والنتائج املبّلو عنها، وتعزيز إمكانية وصننول املسننتخدمني 

، جرى ختفيض عدد 2000ألوىل منذ تقييم املوارد احلرجية العاملية لعام النهائيني إىل البياانت واسننننننننننننننتخدامهم هلا. وللمرة ا
 (.فئة واسعة النطاق 60املتغريات اليت ّق مجعها )إىل حوايل 

 

 مجع البياانت - ابء

 لتنمية القدرات وعّززت الروابط  قوايً وشاملة ضّمت مكّوانً عمليًة تشاركية  2020لعام شّكل تقييم املوارد احلرجية  -7
، مجع اجتماع فين عاملي يف تولوكا، 2018يف ذلك أهداف التنمية املسننننننننننننننتدامة. ويف مار /آذار  الدولية، مباابلعمليات 

بيان التعاوين االسنننننتا، مبا يف ذلك املراسنننننلني الوطنيني، و ثلي بلدً  90ا من أكثر من مشننننناركً  160املكسنننننيك، بني أكثر من 
عضننننننننناء اجملموعة االسنننننننننتشنننننننننارية املعنية بتقييم املوارد احلرجية العاملية. وخالل االجتماع، تلقى املراسنننننننننلون للموارد احلرجية وأ
عن عملية اإلبالغ وتعّرفوا إىل املنصة اإللكرتونية اجلديدة لإلبالغ واملراجعة. إضافًة إىل ذلك، ّق تنظيم  الوطنيون معلوماتٍ 

من أجل  2018 كانون األول  /وإقليمية فرعية خالل الفرتة املمتدة من أبريل/نيسان إىل ديسمرب تسع حلقات عمل إقليمية
 .2020دعم البلدان بشكل أكرب لتجميع واستكمال التقارير القطرية لتقييم املوارد احلرجية العاملية لعام 

رهم القطرية من خالل املنصننة لالسننتعراض وقد أدخل املراسننلون الوطنيون بياانهتم وبياانهتم الوصننفية، وقدموا تقاري -8
عمليات تدقيق مفّصلة لضمان اكتماهلا والتفسري الصحيح لالفين. ويف هذا االستعراض، خضعت مشاريع التقارير القطرية 

 للتعريفات وتطبيق منهجيات إبالغ موّحدة.

مسننننننناحة الغاابت، للبلدان  املائة من إمجايل يف 0.5نسنننننننبة  دراسنننننننة مكتبية، متثل نيبعأر ع و سنننننننبا، ّق إعداد وأخريً  -9
 واألقاليم اليت مل تقدم التقارير.

 النتائج الرئيسية - جيم

يف املائة من إمجايل  31مليار هكتار، مبا ميثل حوايل  4.06العامل بلو إمجايل مساحة الغاابت يف ي: مساحة الغاابت -10
رغم أن الغاابت غري موّزعة بشكل متكافئ بني  -ا لكل شخصمساحة األراضي. وتعادل هذه املساحة نصف هكتار تقريبً 

 يف املائة(. 45سكان العامل أو بني املناطق اجلغرافية. وتشكل املناطق االستوائية النسبة األكرب من غاابت العامل )

مليون هكتار  178التقّلص، وقد خسر العامل إمجايل مساحة الغاابت يف  ستمريالغاابت: التغيريات يف مساحة  -11
، وهي مساحة حبجم ليبيا. غري أن معدل اخلسارة الصافية للغاابت تراجع بشكل كبري خالل 1990من الغاابت منذ عام 

بفعل اخنفاض وترية إزالة الغاابت يف بعض البلدان، إضنننافًة إىل زايدات يف مسننناحة الغاابت يف بلدان  2020-1990الفرتة 
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أخرى من خالل التحريج والتوسع الطبيعي للغاابت. وتسّجل أفريقيا املعدل السنوي األكرب للخسارة الصافية للغاابت يف 
مليون هكتار. وأّما الزايدة الصنننننننننننافية يف  2.6اجلنوبية مبعدل مليون هكتار، وتتبعها أمريكا  3.9، بلو 2020-2010الفرتة 

  فقد ُسّجلت يف آسيا. 2020-2010املساحة احلرجية يف الفرتة 
ا 2020احلرجية العاملية لعام يكشنننف تقييم املوارد إزالة الغاابت:  -12 مليون  420أنه متت خسنننارة ما يُقّدر بننننننننننننننننن أيضنننً

بفعل إزالة الغاابت، وحتويل الغاابت إىل اسنننننننننتخدامات أخرى لألراضننننننننني مثل 1990هكتار من الغاابت يف العامل منذ عام 
(، قُّدر 2020-2015الزراعة. غري أن معدل إزالة الغاابت تراجع بشنننننننكل ملحورت. ويف فرتة السننننننننوات اخلمسنننننننة األخرية )

 16و 2015-2010فرتة مليون هكتار يف ال 12مليون هكتار بعد أن اخنفض من  10املعدل السننننننوي إلزالة الغاابت بننننننننننننننننننن
 .2000-1990مليون هكتار يف الفرتة 

 الغاابت اليتي أ -مليار هكتار على األقل من الغاابت األولية 1.11: ما زالت توجد يف العامل الغاابت األولية -13
البيئية العمليات اليت ال تعاين ا و فيه تتألف من األنواع المحلية وال يوجد بها إشارات واضحة لوجود نشاط بشري

يف املائة(  61أكثر من نصنننننف ) -الربازيل، وكندا واالحتاد الروسننننني -تسنننننتضنننننيف ثالثة بلدان جمتمعة، و اضطرابات كبيرة
مليار هكتار( من املسننناحة احلرجية يف العامل من الغاابت  3.75تسنننعون يف املائة )ثالثة و الغاابت األّولية يف العامل. ويتألف 

 (.مليون هكتار 290يف املائة من الغاابت ) 7ا فيما يتم زرع اليت تتجّدد طبيعيً األّولية وغريها من الغاابت 
اخنفاض معدل اخلسارة الصافية للغاابت : إضافًة إىل املساحة احلرجية اخلاضعة خلطط إدارة واملساحات احملمية -14

نتائج إجيابية أخرى. وقد ازدادت مساحة الغاابت  أيًضا 2020وإلزالة الغاابت، وردت يف تقييم املوارد احلرجية العاملية لعام 
يف املائة  18مليون هكتار ) 726، وبلغت اآلن ما يُقّدر بنننن1990مليون هكتار منذ عام  191املساحات احملمية حبوايل  من

ضننننع خلطط من إمجايل مسنننناحة الغاابت يف البلدان اليت أعّدت التقارير(. إضننننافًة إىل ذلك، تزداد مسنننناحة الغاابت اليت خت
 54مليار هكتار ) 2.05، وقد بلغت 2000مليون هكتار منذ عام  233وقد ازدادت يف العامل بنننننننننننن -إدارة يف مجيع األقاليم

  .2020يف املائة من إمجايل مساحة الغاابت يف البلدان اليت أعّدت التقارير( عام 

عن التقرير الرئيسننننننننني لتقييم املوارد احلرجية العاملية وقاعدة البياانت متاحة على  فضننننننننناًل النتائج الرئيسنننننننننية الكاملة  -15
 assessment/en-resources-http://www.fao.org/forest/  املوقع

 البحث عن أوجه التآزر يف عملية مجع البياانت - ااثلثً 

 املعلومات األساسية - ألف

فيما تطّورت تقييمات املوارد احلرجية العاملية لتصنننبح أكثر  ولية، ازدادت كمية املعلومات املطلوبة من األعضننناء  -16
من  املسننننتمدة بشننننكل كبري. ففي املاضنننني، تفاقم عبء اإلبالغ على البلدان بفعل الطلبات على البياانت ذاهتا أو املماثلة

، تعاونت أمانة التقييم لدى 2005العاملية لعام ا من تقييم املوارد احلرجية عمليات إبالغ أخرى متصنننننننننلة ابلغاابت. إمنا بدءً 
منظمة األغذية والزراعة مع عمليات إبالغ أخرى ومنظمات معنية جبمع البياانت املتصنننننلة ابلغاابت، وعملت مع أعضننننناء 

اابت لتحسننننننننني التعريفات، وتبسننننننننيط عملية رفع التقارير وتعزيز إمكانية احلصننننننننول على يف الشننننننننراكة التعاونية يف جمال الغ
ا عملية وضننننننننننننننع اجملموعة ه مؤخرً التعاوين للموارد احلرجية ووجّ  إىل وضننننننننننننننع االسننننننننننننننتبيان البياانت. وقد أّدى هذا النهج أواًل 

األسننناسنننية العاملية من املؤشنننرات اخلاصنننة ابلغاابت للشنننراكة التعاونية يف جمال الغاابت. كذلك، يسنننتند تقييم املوارد احلرجية 

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
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إىل عمليات إبالغ أخرى. ويسنننننننننتخدم مسننننننننناحة األراضننننننننني اإلمجالية من قاعدة البياانت اإلحصنننننننننائية  2020العاملية لعام 
ياانت اليت ّق مجعها من خالل االسنننننتبيان املشنننننرتك لقطاع  على البيل عمليات قطع األخشننننناب مثاًل للمنظمة ويسنننننتند حتل

 4الغاابت يف سياق الكتاب السنوي للمنتجات احلرجية.
 

 تقييم املوارد احلرجية العاملية وأهداف التنمية املستدامة - ابء

من أهداف  15ابلغاابت يف اهلدف منظمة األغذية والزراعة هي الوكالة الراعية لثالثة من املؤشننننننننرات املتصننننننننلة  -17
 1-2-15، واملؤشننننر )مسنننناحة الغاابت كنسننننبة مئوية من جمموع مسنننناحة اليابسننننة( 1-1-15التنمية املسننننتدامة: املؤشننننر 

مؤشننننر الغطاء األخضننننر اجلبلي(. والتقييم مسننننؤول عن ) 2-4-15واملؤشننننر  ()التقدم احملرز يف اإلدارة املسننننتدامة للغاابت
رفع تقارير سنننننننوية  . وجيري1-2-15و 1-1-15مجع البياانت، وإعداد جداول رفع التقارير وصننننننياغة النص للمؤشننننننرين 

 . حول املؤشرين
 

العاملية اجملموعة األساسية العاملية من املؤشرات اخلاصة ابلغاابت اليت تتطرق إىل األهداف  - جيم
 للغاابت وأهداف التنمية املستدامة

ا لإلدارة املسنننننننتدامة جلميع أنواع ا عامليً إطارً  2030-2017للغاابت للفرتة توفّر خطة األمم املتحدة االسنننننننرتاتيجية  -18
ا مقصنننندً  26األشننننجار والغاابت من أجل وقف إزالة الغاابت وتدهورها. ووضننننعت اخلطة سننننتة أهداف عاملية للغاابت مع 

تقدل  ا  ا. ولغرض قيا  التقدم احملرز على صنننننعيد حتقيق هذه املقاصننننند، وتقليص عبء اإلبالغ على البلدان جلهةمرتبطً 
التقارير عن مؤشننننرات أخرى، مبا يف ذلك املؤشننننرات املتصننننلة أبهداف التنمية املسننننتدامة واتفاقيات ريو، اقرتحت الشننننراكة 

 ألساسية العاملية من املؤشرات اخلاصة ابلغاابت.التعاونية يف جمال الغاابت وضع اجملموعة ا

تعاجل املواضننننيع احملددة يف االلتزامات السننننياسننننية الرفيعة املسننننتوى املتعلقة  5مؤشننننراً، 21من وتتألف هذه اجملموعة  -19
هذه  ومعظم .ابلغاابت، وُتسننناعد على تركيز جهود مجع البياانت على املسنننائل ذات األقية القصنننوى يف جمال السنننياسنننات

( فيما ُتصنننّنف أربعة 2مخسنننة منها )املسنننتوى املؤشنننرات مرتسنننخة وجاهزة لالسنننتخدام، إمنا هناك حتدايت جلهة البياانت يف 
 ن ميكن العمل  ا.و/أو التعريفات قبل أ لى املفاهيما من العمل ع"،  ّا يعين أ ا تتطلب مزيدً 3منها ضمن "املستوى 

وبناًء على التوصننية الصننادرة عن الدورة الرابعة والعشننرين للجنة الغاابت، واصننلت املنظمة العمل مع األعضنناء  -20
يف الشننننراكة التعاونية يف جمال الغاابت وخرباء آخرين لبلورة مؤشننننرات "املسننننتوى الثاين" و"املسننننتوى الثالث" واملؤشننننرات 

العاملية، األساسية ة رفع التقارير عن التقدم احملرز ابلنسبة إىل اجملموعة "املرشحة" يف اجملموعة األساسية العاملية، ومواصل
حلقة عمل اخلرباء اليت  ، انقشننننت2019األول ويف أكتوبر/تشننننرين  .مبا يف ذلك يف منتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابت

اانت بشأن مؤشرات فتارة، وخباصة انعقدت يف منظمة األغذية والزراعة يف روما، السبل لتحسني املنهجيات وتوافر البي

                                                      
، يتم مجع البياانت بصننننورة متسننننقة من جانب جمموعة العمل 1998ا من عام . وبدءً 1947تنشننننر املنظمة الكتاب السنننننوي للمنتجات احلرجية منذ عام  4

، واللجنة األورويب لالحتاداملكتب اإلحصنننننننننننننائي املشنننننننننننننرتكة بني األماانت املعنية ابإلحصننننننننننننناءات عن قطاع الغاابت، مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة، 
سنننننننتوائية من خالل شنننننننبكة من املراسنننننننلني الوطنيني. ويوّفر املراسنننننننلون الوطنيون االقتصنننننننادية ألورواب التابعة لألمم املتحدة واملنظمة الدولية لألخشننننننناب اال

 بياانت ذات الصلة عرب االستبيان املشرتك لقطاع الغاابت.ال
 /en.pdf547EN/mw547MW/3http://www.fao.orgمتاح على املوقع  /1.5/2018FO:COFOللوثيقة  1امللحق  5

http://www.fao.org/3/MW547EN/mw547en.pdf
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وخلصنننننت حلقة عمل اخلرباء إىل أنه يف حني  6املؤشنننننرات اليت تقيس اجلوانب االجتماعية واالقتصنننننادية واجلوانب املالية.
العاملية، مثة حتدايت لتفعيل مؤشنننننرات "املسنننننتوى األسننننناسنننننية ُأحرز تقدم بصنننننورة إمجالية على صنننننعيد مؤشنننننرات اجملموعة 

توى الثالث" يف اجملموعة األسنننناسننننية العاملية، وأنه من الضننننروري إجراء مزيد من البحوت حول املؤشننننرات الثاين" و"املسنننن
 .االجتماعية واالقتصادية

ومن الواضننننننننننننننح أنه من الضننننننننننننننروري تعزيز التعاون بني الوكاالت الدولية، ودعم البلدان وإجراء تبادالت أوثق مع  -21
التعريفات وزايدة االتساق يف  "، وتنقيح3املستوى تعزيز املنهجيات ملؤشرات " الوكاالت غري احلرجية ذات الصلة من أجل

مجع البياانت. وهذه اجلهود حامسة األقية إلدراج الغاابت بصنننننننورة جمدية يف اسنننننننرتاتيجيات التنمية الوطنية، وخطط العمل 
واالسنننننننتثمارات، ولتحسنننننننني عملية اختاذ القرارات املتصنننننننلة ابلغاابت بشنننننننأن الغاابت مبا يف ذلك وقف إزالة الغاابت ودور 

 حتويل النظام الغذائي. الغاابت يف

تسننننننننننننننريع عجلة التحّول الزراعي ا بيد"، اليت تركز على إن مبادرة املنظمة بعنوان "العمل يدً على سننننننننننننننبيل املثال،  -22
والتنمية الريفية املسننننتدامة من أجل اسننننتئصننننال الفقر والقضنننناء على اجلوع وسننننوء التغذية جبميع أشننننكاله، تدعم البلدان يف 

كييف واسننتهداف التدخالت السننياسنناتية لرفع املداخيل، وتقليص أوجه الالمسنناواة ومواطن الضننعف اسننتخدام البياانت لت
لدى الفقراء، وتعزيز االسننننننننننننننتخدام املسننننننننننننننتدام للتنوع البيولوجي، واملوارد الطبيعية وخدمات النظام اإليكولوجي. وللبحث 

عمليات صنننننننع السننننننياسننننننات املشننننننرتكة بني  بشننننننكل موضننننننوعي يف قطاع الغاابت واجلماعات اليت تعتمد على الغاابت يف
لبياانت القطاعات، من األساسي حتسني توافر وجودة البياانت احليوية املادية واالجتماعية االقتصادية، وضمان أن تصل ا

 كاالت اإلحصاء والتخطيط الرئيسية. املتصلة ابلغاابت إىل و 

يف البياانت الزراعية، اليت ترمي إىل متكني ودعم مخسنننننننني  لسنننننننّد الفجوة 50x2030، إن مبادرة عالوًة على ذلك -23
ا لتعزيز عملية من البلدان املنخفضننة الدخل واملتوسننطة الدخل من الشننرنة الدنيا لبناء نظم وطنية قوية للبياانت، توفّر فرصننً 

 مجع وحتليل جمموعة واسعة من البياانت املتصلة ابلغاابت.
 

 البتكارات الرقمية - ارابعً 

األغذية والزراعة عملية التقييم إىل نشننننننننننننننا  قائم رقمي  ، حّولت منظمة2020لعام ولتقييم املوارد احلرجية العاملية  -24
 الدعم املتكامل الستخدام االستشعار عن بعد.تقدل ا و حتديثات أكثر انتظامً  إلجراءيوفّر القاعدة لفرص مستقبلية 

 منصة تقييم املوارد احلرجية العاملية - ألف

ابستخدام منصة إلكرتونية جديدة. واستخدم املراسلون  2020لعام تقييم املوارد احلرجية العاملية ل البياانت ّق مجع -25
وبياانهتم الوصننننننننننننننفية، وتقدل التقارير للمراجعة واالتصننننننننننننننال  لتقييم املنصننننننننننننننة من أجل إدخال بياانهتماب املعنيون الوطنيون

تحقق من االتسنناق، وأدوات لتقدير بعض اخلصننائص لسنننوات اإلبالغ التلقائية و الصننادقة املابملراجعني. وتضننمنت املنصننة 
عن مسنننننتودع لتخزين الوتئق وتقامسها. إضنننننافًة إىل ذلك، وفّرت املنصنننننة إمكانية احلصنننننول على أحدت  فضننننناًل عن التقييم 

فيه، واملنطقة احملروقة، والغطاء البياانت اجلغرافية املكانية واملنتجات، مبا يف ذلك بشننننننننننننننأن الغطاء الشننننننننننننننجري والتغيريات 

                                                      
 /f.pdf5c902fe335cc286df81eb3673a09d025-49035http://www.cpfweb.orgالتوصيات الصادرة عن حلقة عمل اخلرباء متاحة على املوقع  6

http://www.cpfweb.org/49035-025d09a3673eb81df286cc335fe902c5f.pdf
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ا، تتضمن ورقة موجزة منفصلة بشأن قيم مؤشرات أهداف أخريً و الشجري ضمن املناطق احملمية ومنطقة غاابت املنغروف. 
 التنمية املستدامة اليت يتم احتسا ا ابستخدام البياانت الواردة يف التقارير.

ه جرى تطبيق التعريفات واملعايري بطريقة صنننننننننننننحيحة، وأتكيد وقد اسنننننننننننننتخدم املراجعون املنصنننننننننننننة للتحقق من أن -26
وببياانت أخرى منشورة.  2015احلرجية العاملية لعام االتساق الداخلي للبياانت، ومقارنتها ابملعلومات املتوفرة لتقييم املوارد 

ا من بني موظفي منظمة األغذية والزراعة، والشنننركاء يف االسنننتبيان التعاوين للموارد احلرجية وأجهزة خبريً  30وسننناهم حوايل 
وثيقة رقمية تتضنننننمن جداول اإلبالغ. وّق  دولية أخرى يف عملية املراجعة. وبعد هذه العملية، اسنننننُتخدمت املنصنننننة لوضنننننع

 ية عليها.الوثيقة إىل رؤساء هيئات الغاابت للمصادقة الرمسهذه إرسال 

 600، كننان للمنصننننننننننننننننة 2020احلرجيننة العننامليننة لعننام ويف  ننايننة عمليننة اإلبالغ عن البينناانت يف تقييم املوارد  -27
 ا. مستخدم تقريبً 

 
 املسح العاملي لالستشعار عن بعد - ابء

املوارد احلرجية إضننننافًة إىل تيسننننري احلصننننول على بياانت االسننننتشننننعار عن بعد واملنتجات من خالل منصننننة تقييم  -28
 ا لالستشعار عن بعد. وللمسح هدفان قا: ا عامليً العاملية، أطلقت املنظمة مسحً 

 
  حتسنننني قدرة البلدان على اسنننتخدام أحدت بياانت االسنننتشنننعار عن بعد واملنتجات لتحسنننني تقديرات مسننناحة

ابلغاابت املتصنننننننلة أبهداف  الغاابت والتغيري يف مسننننننناحة الغاابت، مبا يف ذلك لإلبالغ عن املؤشنننننننرات املتصنننننننلة
 التنمية املستدامة؛

 .واستنبا  التقديرات اإلقليمية والعاملية ملساحة الغاابت والتغيري يف مساحة الغاابت 

عدد من اخلرباء الدوليني،  مركز األحبات املشنننرتكة التابع للمفوضنننية األوروبية ومعوّق تصنننميم املسنننح ابلتعاون مع  -29
 Collectالعاملية. ويتم تقييم العّينات أبداة رقمية جديدة،  من العّينات 430.000حلوايل ويسننننننتند إىل التفسننننننري البصننننننري 

Earth Onlineاليت طّورهتا املنظمة ابلتعاون مع غوغل وابلتعاون بني غوغل و ،SERVIR وهو مشنننننننننروع مشنننننننننرتك بني ،
 األمريكية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.وكالة الفضاء 

عمل ملسنننننننننننح تقييم املوارد  ةحلق 24، نّظمت املنظمة ما جمموعه 2020ومنتصنننننننننننف عام  2018عام وبني أواخر  -30
ا على االستشعار عن بعد واستخدام بلدً  119خبري وطين من  700احلرجية ابالستشعار عن بعد، وقامت بتدريب حوايل 

ألخذ  اموقعً  230.000 ألكثر من تقييم املوارد احلرجية ابالسنننننننتشنننننننعار عن بعد. وأجرى املشننننننناركون حتلياًل منهجية مسنننننننح 
العّينات السنننننتخدام األراضننننني والتغيريات يف اسنننننتخدام األراضننننني. وجرى تدريب حوايل ثلث املشننننناركني يف حلقات عمل 

  .19-نذ بداية جائحة كوفيدابستخدام مواد التعّلم اإللكرتوين وأدوات رقمية أخرى مافرتاضية 
 

 آفاق املستقبل - اخامسً 

 البناء على أوجه التآزر - ألف

توفري معلومات رمسية وموثوقة وحسننننننة التوقيت ب يتمثل اهلدف الرئيسننننني لتقييمات املوارد احلرجية العاملية للمنظمة -31
ا للعمليات لصياغة السياسات واختاذ القرارات دعمً حول املوارد احلرجية، وحالتها، وإدارهتا واستخداماهتا على حنٍو شفاف 

 الوطنية والدولية.
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خالل املنصننننننة الرقمية اجلديدة والسننننننهلة االسننننننتخدام لنشننننننر البياانت، يوفر تقييم املوارد احلرجية العاملية لعام ومن  -32
عيد اإلقليمي اليت جتريها ملزيد من التحليالت، مثل الدراسننننننننننات عن توقعات قطاع الغاابت على الصنننننننننن قاعدًة متينة 2020

عن نظرات اسنننتشنننرافية أخرى وأدوات لدعم التحليالت والقرارات من أجل وقف إزالة الغاابت وتدهورها،  فضننناًل املنظمة، 
 وحتسني سبل العيش وزايدة االستثمارات.

ومراجعة عملية رفع التقارير  إىل اسننننننننننننننتعراض 2020العاملية لعام ا هلذا اهلدف، عمد تقييم املوارد احلرجية وحتقيقً  -33
ومضنننننننننننننمو ا وعّزز التعاون مع عمليات إقليمية أخرى. وّق مجع البياانت لإلبالغ على نطاق البلدان األوروبية ابلتزامن مع 
م استخدام التقييم للمنصة اإللكرتونية اجلديدة من أجل تقاسم االستبياانت وتقدل البياانت املبّلو عنها. وراجع اخلرباء ذاهت

التقييم والتقارير على نطاق البلدان األوروبية. إضافًة إىل ذلك، شارك شركاء آخرون لالستبيان التعاوين للموارد احلرجية يف 
 عملية اإلبالغ عن تقييم املوارد احلرجية العاملية واستعراضه.

ارد احلرجية واإلبالغ عنها وجيب السنننعي إىل تبسنننيط التقييم واتسننناقه مع عمليات مجع بياانت أخرى متصنننلة ابملو  -34
من خالل تعزيز التعاون مع االسننننننننننننننتبيان التعاوين للموارد احلرجية، والشننننننننننننننراكة التعاونية يف جمال الغاابت، واتفاقيات ريو 

تعّزز املنظمة  . وسنننوف2030لعام املسنننتدامة واألطراف املعنية بعمليات مجع املعلومات واإلبالغ عنها ضنننمن خطة التنمية 
 التآزر مع العمل املستقبلي على اجملموعة األساسية العاملية من املؤشرات اخلاصة ابلغاابت. أوجه أيًضا

ا، سننننننننننوف يتم اسننننننننننتعراض نطاق التقييم املقبل للموارد احلرجية العاملية بعناية من أجل تقليص أي ازدواجية وأخريً  -35
 حمتملة وتعزيز أوجه التآزر مع عمليات أخرى جلمع البياانت.

 

 البتكارات الرقمية - ابء

إن تنمية قدرات البلدان على اإلبالغ املسنننننننننتمر عن الغاابت، وزايدة شنننننننننفافية البياانت املبّلو عنها، واتسننننننننناقها،  -36
عن  فضنننننننننناًل وجودهتا وإمكانية احلصننننننننننول عليها، وتعزيز الدعم لالحتياجات من حيث املعلومات يف عمليات دولية أخرى 

ت ذات أولوية ابلنسنننننبة إىل التنمية املسنننننتقبلية لتقييم املوارد احلرجية العاملية وغريها من تقليص عبء اإلبالغ سنننننتبقى جماال
 العمليات املتصلة ابلغاابت. وميكن بلوغ العديد من هذه األهداف من خالل رقمنة عملية اإلبالغ على حنو أكرب.

تقييم املوارد احلرجية العاملية من وبشننننكل خاص، من الضننننروري العمل أكثر لتحسننننني منصننننة اإلبالغ الرقمية عن  -37
أجل دعم الذاكرة والعمليات املؤسننسننية على حنو أفضننل. وسننوف يتطلب هذا األمر إمكانية ختزين وتقاسننم الوتئق اخلاصنة 

اوالعامة، وكذلك البياانت يف اجلداول والبياانت اجلغرافية املكانية اليت تدعم اإلبالغ. وميكن أن تزيد هذه الوظيفة   أيضننننننننننننننً
فافية التقارير سيما أ ا تسمح بتقاسم املعلومات اليت تكّمل البياانت الوصفية الواردة يف صيغة سردية. إضافًة إىل ذلك، ش

يح احلصول ت، من الضروري وضع وحدة معّززة تولالستفادة ابلكامل من تعزيز توافر البياانت اجلغرافية املكانية املتاحة جماانً 
 عليها بسهولة.

على ذلك، من الضننننننننننننروري العمل بشننننننننننننكل أكرب على أدوات نشننننننننننننر البياانت للتأكد من أن مجيع أنواع عالوًة  -38
املسننننتخدمني النهائيني سننننوف نصننننلون بسننننهولة على البياانت والبياانت الوصننننفية الواردة يف التقارير، وميكنهم حتميلها يف 

ملتغريات فتارة السنننتخدامهم اخلاص. وهذا  ووضنننع حتديد بصنننري بسنننيط ،صنننيغة سنننهلة االسنننتخدام وغري احملفوظة امللكية
احلراجة  مع قطاعابلشننننننراكة  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروباأصننننننالً يشننننننمل اسننننننتكمال العمل الذي ابشننننننرت به 

، وأمانة تقييم املوارد احلرجية يف املنظمة ووحدة االتصال يف اجملال احلرجي يف براتسالفا والزراعةواألخشاب مبنظمة األغذية 
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على نطاق  2020لعام من أجل إقامة تفاعل إلكرتوين مشنننننرتك لتقاسنننننم البياانت عن الغاابت واإلدارة املسنننننتدامة للغاابت 
وروبية من خالل موقع العاملية وعلى نطاق البلدان األالبلدان األوروبية. ويف إطار الرتتيب اجلديد، سننننننننننننننوف تُتاح البياانت 

اشنبكي واحد، تسنتضنيفه منظمة األغذية والزراعة. عالوًة على ذلك، من شنأن الوظائف اجلديدة أن تسنّهل  الوصنول  أيضنً
ملتحدة إىل مصننننننننادر أخرى للبياانت، مثل قاعدة البياانت اإلحصننننننننائية للمنظمة، وقواعد البياانت اخلاصننننننننة ابتفاقية األمم ا

  الدولية.اإلطارية بشأن تغرّي املناخ ومنظمة العمل 

يف جمال مجع البياانت ونشننننرها، ليس فقط ابلنسننننبة إىل  ديدة واالبتكارات الرقمية الفرصوتوفر التكنولوجيات اجل -39
ااملوارد احلرجية إمنا  املنتجات احلرجية. فإن مجع البياانت عن املوارد احلرجية، والعمل، واإلنتاج والتجارة ابملنتجات  أيضننننننننننننننً

احلرجية، مبا يف ذلك األغذية، واألعالف، والوقود واأللياف، يتطلب مجع البياانت وتوليفها من املصنننننننادر الوطنية، اليت قد 
البتكارية احملتملة اليت ميكن اسننتخدامها لتحسننني مجع البياانت تكون متاحة خارج قطاع الغاابت. كما أن التكنولوجيات ا

تتضننمن كشننط البياانت املؤمتتة، واالسننتفادة من مسننارات وسننائل التواصننل االجتماعي، و ج "علوم املواطن" واالسننتشننعار 
مة الذي ّق إنشنننناؤه على مسننننتوى املنظمة وفترب بياانت املنظ اإلحصننننائية عن بعد. ومن شننننأن تعزيز الروابط بنظم البياانت

بشأن  رؤىوحتليل املعلومات اليومية، أن يوفّر ال نظيمتقنيات البياانت الكبرية للمساعدة يف مجع، وت الستخدام 2020عام 
لغاابت، وقطاع الغاابت والقطاعات ابالرتابط القائم بني أتثري النمو السننننننكاين، واالقتصنننننناد وغريه من العوامل ذات الصننننننلة 

 ت.املتصلة ابلغااب

احلاجة امللّحة لتوفري بياانت حسننننننة التوقيت وموثوقة، مبا يف ذلك  19-وقد بنّي التفشننننني احلايل جلائحة كوفيد -40
عن املوارد احلرجية ومنتجات الغاابت، من أجل توفري األدلة على اإلجراءات يف األجل القصننننننننننننري، واملتوسننننننننننننط والطويل 

تكرة للبياانت أن الواجب اختاذها للتصننننننننننندي آلتر اجلائحة. وومكان التكنولوجيات الرقمية والتحديدات البصنننننننننننرية املب
تدعم مجيع أصننحاب املصننلحة لتيسننري الوصننول املفتوح إىل البياانت الرئيسننية ابعتبارها القاعدة الختاذ القرارات املسننتنرية 
على املسنننننننننتوايت كافة. وهذا قد يؤدي إىل ضنننننننننرورة زايدة بناء القدرات يف جمال إدارة البياانت الرقمية، وحتليل البياانت 

 والتبليو عنها.
 

 حتسني التوجيهات وتركيز مضمون التقارير - يمج

ومن الضنننننروري العمل بشنننننكل أكرب على وضنننننع توجيهات لإلبالغ ابلنسنننننبة إىل عدد من املؤشنننننرات اهلامة، مثل  -41
اعن اجملموعة األسننناسنننية العاملية من املؤشنننرات اخلاصنننة ابلغاابت اليت تدعم  فضننناًل مسننناحة الغاابت األولية واجتاهاهتا   أيضنننً

 دف رصنند التقدم احملرز ابجتاه الوفاء اباللتزامات الدولية بشننكل أفضننل و عمليات إبالغ دولية أخرى. عالوًة على ذلك، 
جيب مراجعة مضننننننننمون التقارير عن تقييم املوارد احلرجية العاملية لتغطية وزايدة مسنننننننناحة الغاابت، جلهة وقف إزالة الغاابت 

 عن التعهدات ابلرتميم وحالة تنفيذها. فضاًل لوطين إمكانية ترميم الغاابت على الصعيد ا

ا آلتر الغاابت على األشخاص، ويساعد يف حتديد مساقة القطاع ا هامً ويشكل العمل يف قطاع الغاابت مؤشرً  -42
ا. ومن الضننننروري العمل بشننننكل أكرب لعكس أقية قطاع األهداف االقتصننننادية األوسننننع نطاقً  حتقيق من الناحية الكمية يف

لغاابت على حنو أفضنننل ابلنسنننبة إىل األشنننخاص وسنننبل عيشنننهم، مبا يف ذلك ابلنسنننبة إىل األمن الغذائي والتغذية. وينبغي ا
ا مجع البياانت عن العمل ابسنننتخدام منهجية متتثل للخطو  التوجيهية الدولية القائمة مثل املعايري اإلحصنننائية الدولية  أيضنننً

 العمل. ييإلحصائاليت اعتمدها املؤمتر الدويل 
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 ابجتاه مزيد من اإلبالغ؟ - دال

نشننننننننننننننر التقييم كل مخس سنننننننننننننننوات. ويف حني أن هذا التواتر يف ، يُ 1990لعام منذ تقييم املوارد احلرجية العاملية  -43
ا للمؤشرات الرئيسية قد تفيد أن حتديثات أكثر انتظامً فا ابلنسبة إىل األغلبية الكربى من ميزات التقييم، اإلبالغ يبقى كافيً 

عن  فضننننننننننناًل رصننننننننننند التقدم احملرز ابجتاه األهداف العاملية للغاابت وأهداف التنمية املسنننننننننننتدامة، ودعم اتفاقيات ريو عملية 
على ذلك، قد يسننننننننننمح للبلدان حتديث  املسننننننننننتقبلية بشننننننننننأن إمكانيات الرتميم، والتعهدات وحالة تنفيذها. عالوةً  التقارير

 تقاريرهم حني تصبح بياانت جديدة متاحة من دون أتخري غري ضروري.

كذلك، فإن املنصنننننننة اإللكرتونية اجلديدة لتقييم املوارد احلرجية العاملية، ووظائفها القائمة والبياانت املبلو عنها يف  -44
غ أكثر اسننننننتمرارية. وقد يتمثل أحد اخليارات بوضننننننع حتديثات كل سنننننننة/  تازة لعملية إبال توفّر قاعدة 2020لعام التقييم 
حالة بشننأن مؤشننرات أهداف التنمية املسننتدامة واملتغريات ذات الصننلة، ووضننع تقرير كامل يف سننياق كل تقرير عن  سنننتني

خيارات أخرى وتبعاهتا الفنية )أي كل أربع سننننوات(. إمنا قبل تنفيذ هذا التغيري، ينبغي البحث بعناية يف الغاابت يف العامل 
مذكرة معلومات منفصننننننلة خالل الدورة هناك عن أتثريها على عبء اإلبالغ على البلدان. وسننننننوف تكون  فضنننننناًل واملالية 

 اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت. 


