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معلومات أساسية

على رصد 1946منذ عام ( املنظمة)تعكف منظمة األغذية والزراعة •
ريها بالتعاون املوارد احلرجية يف العامل من خالل عمليات تقييم دورية جت

.  مع بلداهنا األعضاء وبناء على طلب هذه األخرية
هبا عن طريق ّلغتبإىل اإلحصاءات القطرية الرمسية اليت وتستند املنظمة•

خبري وطين300تضم أكثر من شبكة عاملية 
بلًدا ومنطقة 236متغريًا ذي صلة بالغابات يف 60أكثر من وتتناول •

2020إىل 1990للفرتة املمتدة من 



العامل تقييم املوارد احلرجية يف
، حتديد النطاق2015لعام 

مشاورة للخرباء وتصميم املنصة 
اإللكرتونية وتطويرها

امل إطالق تقييم املوارد احلرجية يف الع
، ومجع البيانات، وعقد 2020لعام 

حلقات عمل إقليمية معنية بإعداد 
التقارير

االستعراض والتحقق 
والتحليل 

وصياغة التقارير
إصدار املطبوعات، نشرها

عملية اإلبالغ

201620172018

20192020



تمتوفر أيًضا كإصدار رقمي مبتكر بست لغا

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/ar



تقريًرا للبلدان236تقرير رئيسي شامل يضم 
والمناطق

ww.fao.org/forest-resources-assessment

عملية تنزيل3,453



لموارد المنصة اإللكترونية لتقييم ا
الحرجية في العالم 

لى جميع بسهولة بالوسائل الرقمية عاإلطالعتتيح 
جية في تقييم الموارد الحر لالبيانات المبلغ عنها

2020العالم لعام 
بيانات خاصة بالبلدان-
ت عاملية وإقليميةاموجز -
تنزيل البيانات باجلملة -
متاح للعمومنسق -
ر إجراء املزيد من التحاليلتيسّ -

https://fra-data.fao.org
زيارة2000 >



الطريق إلى األمام

ع االستبيان التعاوين اجملموعة األساسية العاملية من املؤشرات املتصلة بالغابات، وتعزيز التعاون متطويرمواصلة•
الشراكة التعاونية يف جمال الغابات واتفاقيات ريو، والشركاء اآلخرينمع و ،للموارد احلرجية

وتيسري الوصول إىل ووضع اللمسات األخرية على املسح باالستشعار عن بعد للغابات يف العامل، وتطوير القدرات•
الحرجية في العالمتقييم المواردلالمنصة اإللكترونية بيانات االستشعار عن بعد ومنتجاته وأدواته من خالل 

والنشرقدرات الوظيفية املتعلقة بإدخال البيانات واستعراض التحاليل واإلبالغالومواصلة تطوير •
وارد احلرجية وشركاء آخرين يف وإشراك اجملموعة االستشاريّة املعنّية بتقييم املوارد احلرجّية واالستبيان التعاوين للم•

. تطوير نطاق اإلبالغ للتقييم املقبل ودورته



نحو تحديثات أكثر توتًرا؟

ت املالية والفنية عن التداعياإعالميةطلبت الدورة الرابعة والستون بعد املائة للمجلس إىل املنظمة إعداد مذكرة •
مدهتا ودورةسنتني مدهتادورة اتوسلبياتن بني إجيابيقار  إعداد تقييم للموارد احلرجية يف العامل ي  "املرتتبة على 

".مخس سنوات



المسائل التي يتعين النظر فيها

عامليف الوقت املناسب عن املوارد احلرجية يف الو ك حاجة متزايدة إىل توفري معلومات دقيقة اهن•
 عدد من املنظمات تأثريات مباشرة يف،دورة اإلبالغيف وستكون للتغيريات يف نطاق تقييم املوارد احلرجية و •

والعمليات األخرى
على كاهل البلدانغاإلبالوال ينبغي زيادة عبء •
 خالل مدة أقصر مما لو متمن املتغريات وحتليلها واإلبالغ عنها يفحمدود  ميكن مجع بيانات لعدد  –نطاق التقييم •

لسمات أكثر مشوالً لجمموعة تناول
ة بنجاحتنقيح العملييف واصلة االلتزام باملراسلني الوطنيني وتزويدهم باملوارد أيمية حمورية ملو •



الخيارات الرئيسية

تطبيق النطاق والدورة احلالينييف االستمرار •
املستوى احلايل من توفري املواردمع عملية راسخة، + 
ال يفي مبتطلبات التحديثات األكثر تواتًرا-

سنتنيتدوماحلرجيةوارد املتقييم لـاالنتقال إىل دورة إبالغ •
عن حالة الغابات ىف العاملمع صدور التقريرتزامن الدورةنتائج أكثر تواتًرا، + 
تضييق النطاقيستوجب يتطلب موارد إضافية كبرية و -

إعداد تقارير كاملة كل مخس سنوات وإمكانية إجراء حتديثات سنوية•
ىالتآزر مع التقرير عن حالة الغابات ىف العامل، وحتسني الدعم للعمليات األخر إمكانية ، و أفضلتوقيت-
يتطلب بعض املوارد اإلضافية-



:ما يليقد ترغب اللجنة في دعوة البلدان إلى

إللكرتونية لتقييم املوارد لمجموعة األساسية من املؤشرات املتصلة بالغابات، واستخدام املنصة التوفري حتديثات متواترة •
لجمهور عن املوارد اجلغرافية املكانية املتاحة لالواردة على شكل جداول واملعلوماتاحلرجية لتعزيز وتقاسم املعلومات 

 اختاذ القرارات املستندة إىل احلرجية الوطنية على املستوى املطلوب من التفصيل، واستخدام بيانات تقييم املوارد احلرجية يف
.الغاباتبالتوقعات اخلاصةاألدلة يف جمال السياسات العامة ويف

يق األهداف العاملية واستخدام اجملموعة األساسية العاملية من املؤشرات املتصلة بالغابات لرصد التقدم احملرز حنو حتق•
ااستضافتهحلقة عمل اخلرباء اليت لتوصياتللغابات وأهداف التنمية املستدامة، ومواصلة تطوير املؤشرات وحتسينها وفًقا 

.2019عام يفنظمةامل

خرى من األابعة للعملياتالتجبهات االتصال والتأكد من أن املراسلني الوطنيني لتقييم املوارد احلرجية على اتصال مستمر •
العاملية للغابات أجل اإلبالغ بشكل كاف عن املوارد واملنتجات احلرجية يف سياق أهداف التنمية املستدامة، واألهداف

.واتفاقيات ريو، مبا يف ذلك اتفاقية باريس



(:1/2)ما يلي القيام بقد ترغب اللجنة في أن تطلب إلى المنظمة 
املصلحة، عملية أكثر مرونة أن تضع بالتشاور مع الشركاء يف االستبيان التعاوين للموارد احلرجية واخلرباء الدوليني وغريهم من أصحاب•

من أهداف التنمية 15لة باهلدف لإلبالغ بشأن تقييم املوارد احلرجية تتيح إجراء حتديثات سنوية طوعية للمؤشرات الرئيسية كتلك املتص
لالطالع FO:COFO/2020/INF.6انظر مذكرة املعلومات املستقلة )املستدامة، وأن تنتج تقريًرا كامالً عن تقييم املوارد احلرجية 

.العاملي للغاباتأو املؤمتر/مبعدل تواتر كفيل بتعظيم أوجه التآزر مع التقرير عن حالة الغابات يف العامل و( على اخليارات

ة، مبا يف ذلك استخدام وعن غريها من اخلصائص احلرجيالبكرتوجيهات وأدوات تشغيلية إلبالغ أكثر اتساقًا عن الغابات أن تضعو •
يف احلرجيةوارد املقييم يف حمتوى تقرير ت،صالح وحالة تنفيذهاالستاالستشعار عن بعد، وإدراج إمكانات استصالح الغابات، وخطط ا

، وحتدي بون، ورصد التقدم احملرز يف جمال 2020املستقبل لدعم أهداف التنمية املستدامة، وإطار التنوع البيولوجي ملا بعد عام 
.ستصالح ضمن عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجيةاال



(:2/2)ما يلي القيام بقد ترغب اللجنة في أن تطلب إلى المنظمة 

ية العاملية من املؤشرات اجملموعة األساس"تنفيذ التوصيات الصادرة عن حلقة عمل اخلرباء اليت استضافتها املنظمة بشأن •
واخلطوات الالزمة " لثواملستوى الثا" املستوى الثاين"يف ما يتعلق مبواصلة العمل بشأن مؤشرات " املتصلة بالغابات

ستويات، بالتعاون مع لالستفادة من كامل إمكانات اجملموعة األساسية العاملية من املؤشرات املتصلة بالغابات على مجيع امل
.أعضاء الشراكة التعاونية املتعلقة بالغابات واملنظمات والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة

جية وإدارهتا واستخداماهتا البيانات بشأن املوارد احلر ونشروحتديد وتشجيع التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار الرقمي جلمع•
لك بالتآزر مع مبادرات وكذلك بشأن املنتجات احلرجية، وذ،االقتصاديةو عيش والبيانات االجتماعية المبا يف ذلك سبل -

2030×50أخرى متصلة بالبيانات اختذهتا املنظمة، مبا يف ذلك مبادرة العمل يًدا بيد ومبادرات 



وشكراً جزياًل 
.على حسن إصغائكم


