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اآلثار المالية والفنية إلعداد تقييم للموارد الحرجية في العالم يقارن بين الجوانب اإليجابية 
 خمس سنوات والسلبية لدورة مدتها سنتان أو

 

 معلومات أساسية -ًل أو  

يف دورته الرابعة والستني  ، طلب جملس املنظمةاهبدف االستجابة إىل الطلب على تقدمي تقارير بشكل أكثر تواتر   -1
للموارد إلعداد تقييم "اآلثار املالية والفنية املنظمة إعداد مذكرة إعالمية للدورة املقبلة للجنة الغابات بشأن  من بعد املائة

 1".العامل يقارن بني اجلوانب اإلجيابية والسلبية لدورة مدهتا سنتان أو مخس سنوات احلرجية يف

يف دورات مدهتا مخس سنوات، وتوفر تقارير شاملة  2000منذ عام  عملية تقييم املوارد احلرجية يف العامل رىتُ و  -2
املنظمة ومستخدمني  من جانب توقعاتالتحليالت و الا ملزيد من أساس  بشأن املوارد احلرجية يف العامل كما أهنا تشكل ا جد  

 لنطاق هذا التقييم ومضمونه، مبا يف ذلك مشاورة خرباء.  كامال   ااستعراض   آخرين. وقد مشلت كل دورة
 ،حلقة عمل عاملية عند إطالقهاتنظيم  2005ضّمت عملية إعداد التقارير بشأن املوارد احلرجية يف العامل منذ عام و  -3

ودة التقارير القطرية املقدمة، واملصادقة الرمسية على التقارير القطرية جلأقران مفّصل ومراقبة  وحلقات عمل إقليمية، واستعراض
. ويف التقييم األخري )تقييم املوارد احلرجية يف النشرو  الرتمجةالفين، و  يل البيانات، وصياغة التقارير، واإلخراجالنهائية، وحتل

ا تقرير   236، وا شامال  ا رئيسي  ا مع استنتاجات رئيسية، وتقرير  ا رقمي  (، مشلت منتجات النشر مطبوعة  وتقرير  2020العامل لعام 
الصعيد  عن صحائف وقائع موجزة على ا ومنصة رقمية مفتوحة تسمح برؤية البيانات املبّلغ عنها وتنزيلها، فضال  قطري  

 عمال وغري احملفوظ امللكية.العاملي، واإلقليمي والقطري بشكل سهل االست

                                                           
إىل املنظمة إعداد مذكرات فنية بشأن التبعات املالية والفنية لعملية إعداد تقييم حلالة املوارد احلرجية يف العامل من خالل مقارنة "طلب اجمللس   1

 يف)ف(  18الفقرة ) "اجلوانب اإلجيابية والسلبية العتماد دورة مدهتا سنتان أو مخس سنوات، وعرض هذه املذكرات على الدورة املقبلة للجنة الغابات
 .( CL 164/REPالوثيقة
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لبلدان وتاليف أن تطلب العديد من املنظمات املعلومات ذاهتا إعداد التقارير الواقع على اوهبدف احلّد من عبء  -4
وقد جرى تنفيذ االستبيان  2بصورة منفصلة، وضعت املنظمة مع مخس منظمات شريكة "االستبيان التعاوين للموارد احلرجية".

 .2015بشكل ناجح منذ تقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام 

  15-1-1تقييم املوارد احلرجية يف العامل كل سنة عن بيانات التقارير بشأن املؤشرين ، يبّلغ 2016ومنذ عام  -5
ألهداف التنمية املستدامة. وتتطلب التقارير بشأن أهداف التنمية املستدامة بيانات سنوية على املستوى القطري  15-2-1و

 إعداد التقاريرعملية بتعديل تقييم املوارد احلرجية يف العامل  قامسنوات على املستويات اإلمجالية. لذا،  5وبيانات دورية كل 
 ا.وصاعد   2015من عام ا بدء  سنوية عن املتغريات املتصلة بأهداف التنمية املستدامة  حبيث يضّم بيانات 2020للتقييم لعام 

وينخرط عدد أكرب من البلدان يف الرصد املستمر أو الدوري للغابات. لذا، من املتوقع أن تصبح بيانات جديدة  -6
، 2020وارد احلرجية يف العامل لعام . ولدى إعداد تقييم املابشكل أكثر تواتر   متاحة   عن املوارد احلرجية جودة وأفضل

بعد تقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام  اأن يبدأ التقييم بالبحث يف إمكانية إعداد التقارير بشكل أكثر تواتر  ب االقرتاح تّ 
 سري هذا التغيري.يلت 2020. وقد جرى تصميم املنصة اإللكرتونية لتقييم عام 2020

 المسائل الواجب النظر فيها لتحديد عملية إعداد تقارير  -اثانيً 
 المستقبل تقييم الموارد الحرجية في العالم في

تزداد احلاجة إىل معلومات حسنة التوقيت ودقيقة بشأن املوارد احلرجية يف العامل. كما أن احتياجات الرصد واإلبالغ  -7
دراسات العن التحليل املواضيعي و  واتفاقيات األمم املتحدة، إخل.(، فضال  للعمليات الدولية )أهداف التنمية املستدامة، 

بعض املعلومات، مثل  ه من الضروري توفري، كما أنفرتات زمنية خمتلفةقطاع الغابات تتطلب بيانات حمّدثة يف ل االستشرافية
العامل يشكل العملية  يم املوارد احلرجية يفإىل أن تقي ا. ونظر  على أساس سنويالبيانات ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة، 

كثر ألتوفري معلومات حمدثة بشكل  تكييفه فينبغيالعاملية الرئيسية اليت تمع البيانات القطرية الرمسية عن املوارد احلرجية، 
 .اتواتر  

ا مجيع شركاء االستبيان وميثل تقييم املوارد احلرجية يف العامل العملية اليت تمع املعلومات األساسية اليت يستخدمه -8
بشأنه سوف  إعداد التقاريرالتعاوين للموارد احلرجية. وبالتايل، فإن التغيريات يف نطاق تقييم املوارد احلرجية يف العامل ودورة 

 تؤثر بصورة مباشرة على املنظمات الشريكة لالستبيان.

وقد شّددت البلدان يف الدورات السابقة للجنة  ،أصال  أعباء تقدمي التقارير الواقعة على عاتق البلدان مرتفعة كما أن  -9
إىل وكاالت دولية  من أمانات اتفاقية ريو ووصوال   ابدء   ،لغاباتيف جمال ااألعضاء يف الشراكة التعاونية كذلك الغابات و 

 على ضرورة عدم زيادة هذه األعباء. ،أخرى لألمم املتحدة
وارد احلرجية يف العامل من خالل شبكة من املراسلني الوطنيني املعينني ويف الوقت احلاضر، ُتمع بيانات تقييم امل -10
ا، وهم يتسمون بأمهية أساسية لنجاح عملية تقييم املوارد احلرجية يف العامل. وقد شّكلت حلقات العمل العاملية رمسي  

                                                           
جلنة األمم روبا، و شركاء االستبيان التعاوين للموارد احلرجية هم: منظمة األغذية والزراعة، واملنظمة الدولية لألخشاب االستوائية، وجلنة الغابات يف أو   2

 مونرتيال.عملية و املتحدة االقتصادية ألوروبا، ومرصد الغابات يف أفريقيا الوسطى 
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إعداد تقارير تقييم  يف إطارييم. و ا هامة للمراسلني الوطنيني لتخصيص الوقت واجلهود إلعداد تقارير التقواإلقليمية فرص  
 يف هذه العملية. إشراكهمحتفيز املراسلني الوطنيني و  ، ينبغي مواصلةاملوارد احلرجية يف العامل يف املستقبل

 في المستقبل في العالم الخيارات إلعداد تقارير تقييم الموارد الحرجية -اثالثً 
مبا يشمل تلك اليت يف املستقبل، يف العامل إلعداد تقارير تقييم املوارد احلرجية يعرض هذا الفصل اخليارات الرئيسية  -11

. وباالستناد إىل التوجيهات االسرتاتيجية للجنة الغابات خيار إضايف لتنظر فيه جلنة الغابات جانب إىل طلبها اجمللس،
، على الصعيد الداخلي ومع أكثر تفصيال  ا، سوف ختضع عملية إعداد تقارير التقييم ملناقشات قدم   املضي بشأن سبيل

من أجل بلورة اقرتاح  اجملموعة االستشارية املعنية بتقييم املوارد احلرجية يف العاملو شركاء االستبيان التعاوين للموارد احلرجية 
 .2120ملموس )أو اقرتاحات( يُقّدم إىل مشاورة اخلرباء املقبلة بشأن تقييم املوارد احلرجية يف العام عام 

 
 الممتدة على خمس سنوات  في العالم دورة تقييم الموارد الحرجيةعتماد مواصلة ا 1-

ينطوي هذا اخليار على مواصلة العملية الراسخة متام ا اليت ّت متتينها وتنقيحها يف العقود األخرية مع إجراء  (1)
يف عام  للموارد احلرجية يف العاملالتقييم املقبل مراجعات دورية للنطاق واملضمون. وهبذه احلالة، سيصدر 

لتلك الواردة يف  مجع البيانات واستعراضها واملصادقة عليها مماثلة اتوعمليالتقييم  طاقوسيكون ن 2025
 . 2020عام ل يف العامل املوارد احلرجية تقييم

 املنافع
لتقييم املقبل بفضل املنصة يف ا التقارير مقبول، ومن املرّجح أن يتقلص هذا العبء بشكل أكرب إعدادتد البلدان أن عبء 

. ومن املتوقع أيض ا أن تنخفض 2020لعام  يف العامل تقييم املوارد احلرجية يفاجلديدة إلعداد التقارير اليت بدأ العمل هبا 
إعداد التقارير من خالل  عملية كفاءةحتسني  تواصل سالغ الرقمية مبا أن أدوات اإلب بشكل طفيفالكلفة اإلمجالية للتنفيذ 

 عملية إدخال البيانات واستعراضها ومراقبة جودهتا وحتليلها. سهيلت
 التحديات

، وحسنة التوقيت لدعم العمليات الدولية اهذا اخليار إىل االحتياجات املتزايدة إلعداد تقارير بشكل أكثر تواتر   ال يستجيب
عن متغريات عديدة رئيسية يف  عملية إعداد التقارير اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة، اليت تتطلب بيانات سنويةال سيما 

 تقييم املوارد احلرجية.
 تمتد على سنتين اثنتين في العالم النتقال إلى دورة لتقييم الموارد الحرجية -2

التقارير من مخس سنوات إىل سنتني اثنتني، وإصدار تقرير اخليار على تقليص مدة دورة إعداد  ينطوي هذا (1)
لنطاق تقييم املوارد  مرّة  كل سنتني، على أن يكون نطاقه مماثال   يف العامل كامل عن تقييم املوارد احلرجية

 .2020لعام  يف العامل احلرجية
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 املنافع
جملموعة من منتجات املعلومات والعمليات، قد تتمثل منفعة رئيسية أخرى  اضافة إىل إتاحة بيانات بشكل أكثر تواتر  باإل

التقرير عن ، باستخدام التقرير عن حالة الغابات يف العاملو تقييم املوارد احلرجية يف العامل بني التزامن الكامل يف هلذا اخليار 
 .املوارد احلرجية يف العامل متقييوسيلة رئيسية لتقدمي البيانات احملدثة عن ك  حالة الغابات يف العامل

 التحديات
، موارد إضافية كبرية من يف العامل دورة كاملة متتد على سنتني اثنتني إلعداد تقارير تقييم املوارد احلرجية ذسيتطلب تنفي

البيانات واستعراضها . وحىت مع املوارد اإلضافية، سيتطلب تنفيذ عملية مجع سواء   منظمة األغذية والزراعة والبلدان على حد  
  ومراقبة جودهتا واملصادقة عليها وإعداد التقارير كل سنتني تضييق نطاق التقييم بشكل ملحوظ.

 مع إمكانية إجراء تحديثات سنويةكل خمس سنوات إعداد التقارير الكاملة   -3
وباإلضافة  .1يستند هذا اخليار إىل دورة إعداد التقارير الكاملة املمتدة على مخس سنوات كما يف اخليار  (1)

إىل ذلك، ستتاح الفرصة يف كل سنة أمام البلدان لتحديث تقاريرها يف حال توفّرت لديها بيانات جديدة. 
رعية من املتغريات، شرط احملافظة جمموعة ف فقط الطوعية جزئية وأن تغطي اتوميكن أن تكون هذه التحديث

جديدة عن مساحة ا على االتساق الداخلي للتقرير. على سبيل املثال، يف حال تضّمنت التحديثات أرقام  
حتديث مجيع املتغريات ذات الصلة، مبا يف ذلك املخزون النامي، والكتلة احليوية فوق  اأيض   سينبغيالغابات، 

األرض ورصيد الكربون. وجيب أن ختضع التقارير احملدثة الستعراض كامل/مراقبة اجلودة وملصادقة رمسية من 
 جانب البلدان.

املوارد  تقييمن، مع نطاق مماثل لنطاق كما يف الوقت الراهالتقارير الكاملة كل مخس سنوات   إعدادسيجري و  (2)
 حمتوى تقريربشأن  اتال بد من إجراء مزيد من املناقشات والتقييم، ولكن. 2020لعام  يف العامل احلرجية

مع  والعمليات ذات الصلة، املعنيني وتوقيت إصداره مع أصحاب املصلحةيف العامل  تقييم املوارد احلرجية
إعداد   عن متطلباتفضال  يف العامل،  الغاباتحالة  ع تقريرصدور املطبوعات ماحملتملة لتزامن املنافع مراعاة 

 أهداف التنمية املستدامة.التقارير اخلاصة ب
 املنافع

قاعدة البيانات اخلاصة بتقييم  ها يفوحسن توقيتحتسني جودة البيانات سوف تفضي إمكانية إجراء حتديثات سنوية إىل 
احملدثة املستندة إىل البيانات األخرية املتاحة يف أي وقت ألي اإلعالمية  املنتجاتاملوارد احلرجية يف العامل. وميكن استخراج 

لبيولوجي، عملية إقليمية أو دولية إلعداد التقارير، مبا يف ذلك إعداد تقارير أهداف التنمية املستدامة، واتفاقية التنوع ا
واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واخلطة االسرتاتيجية لألمم املتحدة للغابات واألهداف العاملية للغابات 
املتصلة هبا. كما أن احلصول على بيانات حمدثة عن املوارد احلرجية قد تدعم التحليالت املواضيعية والدراسات االستشرافية 

 عاملي واإلقليمي.على الصعيدين ال
من شأنه ، ما بالتزامن )ورمبا دجمهما( التقرير عن حالة الغابات يف العاملإصدار تقييم املوارد احلرجية يف العامل و وميكن 
فيمكن أن يف العامل نتجات اإلعالمية السنوية املتعلقة بتقييم املوارد احلرجية امل إصدار. أّما اإلمجالية تكاليف اإلنتاج ختفيض

تقييم قواعد البيانات اخلاصة بتزامن مع إعداد التقارير السنوية ألهداف التنمية املستدامة، مبا يضمن االتساق الكامل بني ي
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التقييم باعتباره  مكانة. وسوف تُعّزز يف مجيع األوقات أهداف التنمية املستدامةب املتصلة وتلكاملوارد احلرجية يف العامل 
 وقيت عن املوارد احلرجية.ملعلومات حسنة الت اموّرد  

 التحديات

لتقارير بصورة أكثر تواتر ا، ينبغي مواصلة تطوير أدوات اإلبالغ يف قاعدة البيانات ملتابعة ا من إعداد البلدانمتّكن  مع
 وستكون هناك حاجة إىل موارد إضافية لدعم البلدان يف ملء تقاريرها واستعراضها ومراقبة اجلودة التغيريات وتوقيتها.

 واملصادقة عليها. وينبغي وضع عملية سنوية للمصادقة القطرية.
 وهبدف التقليل إىل احلّد األدىن من زيادة أعباء العمل، ميكن حتسني أدوات اإلبالغ.

 والجوانب الفنية اآلثار المالية -ارابعً 

 ماليني 8.7تبلغ  2021-2016للفرتة  2020كانت امليزانية اإلمجالية األولية لتقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام  -12
دوالر أمريكي على أن تغطي مسامهة طوعية  ماليني 5.3دوالر أمريكي. وكان من املقرر أن يغطي الربنامج العادي حوايل 

من االحتاد األورويب املبلغ املتبقي. وخالل التنفيذ، تعّزز الربنامج مبكّونات إضافية، مبا يف ذلك التنمية املكثفة للقدرات على 
املنصة الرقمية لنشر  عن إقامة إعداد التقارير القطرية ومسح االستشعار عن بعد من تقييم املوارد احلرجية يف العامل، فضال  

من املفوضية األوروبية، والنرويج، ومرفق طوعية هذه املكونات مبسامهات إضافية  ملوارد احلرجية يف العامل. وّت متويلتقييم ا
مببلغ  2021-2016البيئة العاملي وفنلندا. وبفضل هذه التعديالت، تُقّدر إمجايل امليزانية السنوية لتقييم املوارد احلرجية للفرتة 

 دوالر أمريكي. ماليني 2.7

إلعداد التقارير سوف يتطلب التطوير والصيانة املستمرين  أكثر تواتر ارقمية و ا وااللتزام بعملية كما أن املضي قدم   -13
عن تنمية متواصلة ومكثفة للقدرات على إعداد التقارير  إلعداد تقارير تقييم املوارد احلرجية يف العامل ومنصة النشر، فضال  

ا لتقييم ا، سوف يتطلب املستوى ذاته أو مستوى أعلى من امليزانية السنوية املتوفرة حالي  ذالقطرية واالستشعار عن بعد. ل
أو وظيفتني إضافيتني  املوارد احلرجية يف العامل، وحسب الطريقة املختارة إلعداد التقارير ومضموهنا، سوف يستوجب وظيفة

لضمان الدعم املؤسسايت الطويل األجل الكايف للعملية. وسيبلغ األثر على  4-ف/3-ممّولتني من الربنامج العادي برتبة ف
 دوالر أمريكي/الوظيفة/العام.  175.000امليزانية هلذا التغيري حوايل 

أنه من  ، ميكن استنتاجإلعداد تقارير تقييم املوارد احلرجية يف العامل احلالية التكاليفا إىل معلومات عن استناد  و  -14
ا، يف حني أن مخس سنوات أكثر اخليارات اقتصاد  ومدهتا الكاملة احلالية  التقارير إعداداإلبقاء على دورة ح أن يكون املرجّ 

 .املواردكرب من الذي يتطلب القدر األسيكون اخليار تني كل سن  يف ةالكاملعملية إعداد التقارير 

االضطالع بعملية شاملة ، املمتدة على مخس سنوات يف العامل الدورة احلالية لتقييم املوارد احلرجية أتاحتوقد  -15
إلعداد التقارير، مبا يف ذلك استعراض النطاق، وتصميم شكل التقارير وأدواته، وتدريب املراسلني الوطنيني، ودعم البلدان 

من جانب البلدان، يها ، واملصادقة الرمسية علهتاومراقبة جود البيانات دمي املشورة هلا، واستعراضخالل إعداد التقارير وتق
. وقد أظهرت التجارب أن مجع البيانات ومراقبة اجلودة وحدمها يستلزمان على األقل سنة كاملة من التفاعل هانشر و  هاوحتليل

 املستمر مع البلدان. 
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، ما مل يتم الفنيةلذا، فإن إعداد التقارير الكاملة لتقييم املوارد احلرجية يف العامل كل سنتني ليس ممكن ا من الناحية  -16
 عايري رئيسية خمتارةولكن، تقّدر املنظمة أنه ميكن إجراء حتديث سنوي مل تقليص نطاق إعداد تقارير التقييم بشكل كبري.

 إضافية. فنيةوظيفة  لتغطيةدلة يف امليزانية مع زيادة معتورفع تقارير بشأهنا 

 الستنتاجات -اخامسً 

عن املوارد احلرجية  اجيب أن يتكيف تقييم املوارد احلرجية يف العامل مع االحتياجات املتزايدة إلعداد تقارير أكثر تواتر   -17
تقييم املوارد احلرجية يف العامل  تقاريراملنصة اجلديدة إلعداد ت إنشاء  يف العامل، واالستجابة إىل هذه االحتياجات. وقد

 لتيسري هذا االنتقال.

. ومن املتوقع أن توفر جلنة الغابات اكبري    اويشكل تعديل دورة وعملية إعداد تقارير تقييم املوارد احلرجية يف العامل تغيري   -18
تُعقد  د إىل هذه التوجيهات، سوفا، وباالستنايف دورهتا اخلامسة والعشرين التوجيهات االسرتاتيجية بشأن السبيل قدم  

مزيد من النقاشات مع اجملموعة االستشارية لتقييم املوارد احلرجية وشركاء االستبيان التعاوين للموارد احلرجية، حبيث تنظر 
. وباالستناد إىل التوصيات الصادرة عن هذه 2021فيها مشاورة اخلرباء بشأن تقييم املوارد احلرجية املقرر عقدها عام 

يف املستقبل لتنظر فيه جلنة يف العامل املشاورة، ميكن أن يُعرض اقرتاح موّحد ومفّصل إلعداد تقارير تقييم املوارد احلرجية 
 .2022الغابات لعام 

مع  يف العامل لتقييم املوارد احلرجيةملسائل املبّينة أعاله، يبدو أن عملية دورية إلعداد التقارير الكاملة إىل ا اونظر   -19
ا األكثر قابلية للحياة. غري أن السبيل قدم  تشكل إمكانية إجراء حتديثات سنوية يف البلدان اليت تتوفر فيها بيانات جديدة، 

ويل األجل عن التزام ط تنفيذ هذا التغيري قد تتطلب استثمارات إضافية يف الربنامج العادي يف جمال تعيني املوظفني، فضال  
 دعم العملية مبسامهات طوعية. ملواصلة من جانب الشركاء يف املوارد 

 


