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 برنامج تقييم الموارد الحرجية
 

اخ و       ف على األرض من خالل وظائ     لحياةاوهى توفر أساسيات    . الغابات ضروریة لرفاهية اإلنسانية    يم المن ة، بتنظ اه   ها البيئي ي    مصادر المي   باإلضافة إل
توفر الغابات أیضًا مدى واسع من السلع الضروریة مثل الخشب والغذاء والعلف واألدویة باإلضافة إلى فرص   .  للنباتات والحيوانات  آموائلها  تصالحي

 .  والتجدید الروحي والخدمات األخرىستجمامإلا
 

ات            الناتجة من األرض  تجات والخدمات   حاليًا، الغابات تحت ضغط من زیادة االحتياجات من المن         دهور الغاب ى تحول أو ت ، التي تؤدى بصورة متكررة إل
ة و         عندما  . األرضتإلى أشكال غير مستدامة من استعماال  ى العمل آمنظمات للبيئ درتها عل د أیضا ق دهور بشدة، تفق زداد  تفقد الغابات أو تت أخطار  ت

نتيجة لذلك، یتعرض اإلمداد المستدام للسلع والخدمات من و والحيوانية في فقد الحياة النباتية ساهممما یخفض خصوبة التربة نتالفيضان والتعریة، و 
 .الغابات للخطر

 
ة           ، على طلب الدول األعضاء والمجتمع الدولي       بناء ،بانتظام ترصد المنظمة  وارد الحرجي يم الم امج تقي الم عن طریق برن يم    .  غابات الع د راجع تقي وق

المي  الموارد الحرجية ة السابقة     ) FRA 2000 (2000 الع ة األلفي ات بنهای ة الغاب ـ   . حال د تضمن ال دول     FRA 2000 وق ى مستوى ال  معلومات عل
ر                   ات تغي ة عن عملي ين           المبنية على بيانات حصر حرجي موجودة، وأبحاث إقليمي ى التفاعل ب ز عل ة ترآ غطاء األرضي وعدد من الدراسات العالمي

 . ومتاح على الشبكة الدولية آمطبوعاتنشر FRA 2000 للـ ئيسى  الرالتقریر. الناس والغابات
  

المي   لَبُط ات بالمنظمة    بواسطة   FRA 2005) (2005تحدیث تقييم الموارد الحرجية الع ة الغاب  FRA 2005 ـسوف یستخدم ال   . 2003 في  لجن
 .سوف یرآز أیضا على الحاالت الخاصة والقضایا في آل دولةوریر  اإلدارة المستدامة للغابات آإطار لعمل التقلمعایيرسية ينفس المجاالت الرئ

 
ة            ات      )FOR(برنامج تقييم الموارد الحرجية منظم تحت قسم الموارد الحرجي المرآز االر  بمصلحة الغاب ا  منظمة لل ىس ئيب   مسئول االتصال  .  في روم

 : هو
 

 
    

Peter Holmgren, Chief FORM                               peter.holmgren@fao.org 
 

                                        org.fra@fao :ستخدم عنوان البرید االلكترونيإ                                          أو 
                                                                                        
 
 
 

 تنازل
 

ـ     انشطة واأل لتعكس  FRA) ( مجموعة أوراق عمل تقييم الموارد الحرجية صممت امج ال ـ FRA  لتقدم في برن أوراق العمل  . منظمة لل
ات       . ستخدامها ألغراض رسميةإیجب   وال منظمة وهي النعكس الموقف الرسمي للـ     -معلومات رسمية لليست مصادر    ع غاب ي موق من فضلك أرجع إل

 .معلومات الرسميةلل للوصول  )FAO)www. Fao.org/ foresrry الـ
ائي للنشرات الرسمية     ولتسهيل  الضروریة للتحقيق  للنتائج  السریع لإلطالق هام نتدىمFRA توفر مجموعة أوراق عمل الـ   العمل النه

 .org.fra@fao وجد المستخدمون أي أخطاء في الوثائق أو لدیهم مالحظات لتحسين نوعيتها یجب أن یتصلوا بـإذا . راقبة النوعيةالُم
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C&I الحرجية المستدامةإلدارةل(ت راالمعاييروالمؤش ( 
COFO ة ة  لجن ات، الهيئ لحة   الغاب ية لمص تورية الرئيس ات الدس  الغاب

 ، تجتمع آل عامين في رومامنظمةبالـ
FAO منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
FRA  تقوده المنظمةتقييم الموارد الحرجية العالمي الذي 
FRA 2000 ة الع وارد الحرجي يم الم ر  2000المىتقي ، أنظ

report2000fra/forestry/org.fao.www 
FRA 2005  ديث يم اتح المى  تقي ة الع وارد الحرجي ر 2005لم ، أنظ

2005fra/forestry/org.fao.www  
NC مراسل القطرى للـال FRA 
SFM اإلدارة المستدامة للغابات 
CBD  اتفاقية التنوع الحيوى 
CSD  األمم المتحدة للتنمية المستدامةلجنة  
DBH  القطر عند إرتفاع الصدر 
FORM  إدارة الموارد الحرجيةشعبة  
IPCC  الدولية لتغير المناخاللجنة  
ITTO  توائيةالمنظمة الدولية لألخشاب االس 
IUCN  االتحاد العالمى للصيانة 
MDG  أهداف التنمية األلفية 
MCPFE  لحماية الغابات فى أوروباىالمؤتمر الوزار  
NWFP  خشبيةالمنتجات الغابات غير 
OWL  أراضى حرجية أخرى 
SOFO   آل عامينمنظمة لـانشرة (حالة الغابات بالعالم( 
UNECE  صادية ألوروبا األمم المتحدة االقتلجنة 
UNEP   ةلبيئلألمم المتحدة ابرنامج  
UNFF  مم المتحدة للغاباتمنتدى األ 
UNFCCC  لتغير المناخ االطاريةاتفاقية األمم المتحدة  
USD  دوالر أمريكي 
WCMC  ىمرآز رصد الصيانة العالم 
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 :مقدمة 1
 

 FRA 2005ـ خلفية عن ال 1.1
 

ة     ات تقييم يتأجر ة العالم الموارد الحرجي دة          بواسطة    ي م المتح ة والزراعة لألم ة األغذي ذ  منظم اء     "1948 من ذ إنش ًا من عملي
ـ  زام  أتى اإل ي . "منظمةال إجراء لت ًال من النظام األساس       ب ات من آ ذه التقييم ة  للى ه ات    (FAO 2003a)منظم ة الغاب  ولجن

(COFO) )مثال:.(FAO 2003 b              
 

نوات عشر حوالي  قدرهالى فترات عىنشرت تقارير التقييم العالم ارير     و ، س ذه التق ي  )FRA 2000(نشر آخر ه  2001 ف
(FAO 2001). 

 
ات    بصفة خاصة   تم التفويض به"FRA 2005"، أو الـ2005 ىتحديث تقييم الموارد الحرجية العالم ة الغاب  2001 من لجن

ة و    عمليات  الب متعلقسنوات   5عمل تقييم على فترات آل      ب احيث أوصت   2003و   ة الدولي ذ    أن   الحرجي يم ينف  ذات أساس    آتقي
 .عريض

 
ر    عامة  ملخصة أدناه لكي تعطى نظرة FRA 2005المكونات الرئيسية للـ ة عمل التقري  عن آل المشروع ولكى تضع عملي

  . FRA 2005األحداث التالية مهمة للـ. القطري فى إطار
 

 التعليق التاریخ الحدث
اع لين  اإلجتم المي للمراس  الع

 قطريينال
ترج     2003نوفمبر  ة اإلس ريين و التغذي لين القط دريب المراس عية ات

 لمسودة جداول عمل التقارير القطرية
م  2004ديسمبر  الموعد األخير لتقارير الدول يتم دع الل   س ريين خ لين القط ه للمراس  2004 و توجي

 عن طريق ورش العمل اإلقليمية
 المتوقعقدم الشامل  الت عنتقرير 2005مارس  2005لجنة الغابات 

 مدخل شامل عن عملية عمل التقارير المتوقعة 2005مايو  5منبر األمم المتحدة للغابات 
 اإلجماليات العالمية الجديدة عرض  2005أآتوبر   FRA 2005 بدء الـ 

 
 :تبع المواقع أسفلهإص تقييم الموارد الحرجية العالمية، من فضلك ولمزيد من التفاصيل بخص

 
www.fao.org/forestry/fra   FRA صفحة الـ  
www.fao.org/forestry/kotka4  Kotka IV خبراء ةستشارإ  
www.fao.org/forestry/fra-ag  FRA المجموعة االستشارية للـ 
www.fao.org/forestry/fra-nc  FRA المراسلون القطريون للـ 
www.fao.org/forestry/fra2005 FRA 2005تحديث الـ 
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  FRA 2005مجال عمل التقاریر القطریة للـ  1.2
 

ة       العالمييعتمد تقييم الموارد الحرجية      ة    . على المعلومات المقدمة من الدول الفردي ارير و       ترسى المنظم دم  إطار عمل التق  تق
 .حتياجاتإلل المعلومات المقدمة لضمان استجابةمراسلين القطريين لل توجيه وتعطىتدريب 

 
ـي ب ال ل FRA 2005طل دم المراس ون القطرون أن يق اريرهم ي ل آصيغة  تق ة عم ات  )FRA )1ورق ى المعلوم وى عل تحت

 . عمل التقريرفي مستخدلكي ت سابقًا ة مجهزFRA ورقة عمل  بقالبني القطريونود المراسلَزسوف ُي. الخاصة بدولهم
 

 : منفصلينئين تقرير الدولة إلى جزيقسمسوف 
 

ومن .  مجموعة جداول عمل التقارير القطريةً     مع إتباع ير يجب أن يستكمل بكل دولة       هذا التقر .  للدولة يتقرير قياس  •
اع المواصفات والخطو ة القصوى إتب ة بواسطة اتاألهمي ادية المقدم ة اإلرش ة،  المنظم ذا أن بدق حيث يضمن ه

ى     عتجمي البيانات متوافقة بقدر اإلمكان وتتبع مجموعة قياسية من التعاريف، مما يجعل من الممكن                ات عل  المعلوم
 .ىوالعالم اإلقليمىالمستوى 

ر قطر • ل تقري ارىعم ر إختي ذا تقري ية وه االت الرئيس دول،  ى بالمج ة لل ر مهم ات إضافية تعتب ه معلوم  قصير ب
 .ويتكون من تجميع للمجاالت الرئيسية العامة تبعًا لعملية الدالئل والمؤشرات الجارية

 
ث       ر القطر        يمثل الشكل أدناه المراحل الرئيسية ال داد التقري ة إع داف   ىالث لعملي واريخ المخططة لأله داد    .  والت ة إع دأ عملي تب

ر القطري          ب والهدف من مرحلة التصميم هو عمل واخت       . التقرير القطرى بمرحلة التصميم    ة عمل التقري يم عملي ي  . ار وتقي يل
 .  ي التصديق وتسليم تقارير التقييم القطريةالمرحلة الثالثة واألخيرة ه. مرحلة التصميم مرحلة اإلبالغ والتجميع والتحليل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .FRAالـعمل الوثيقة الحالية هى مثال ألحد أوراق . منظمة بالـFRAالـ هى سلسلة من الوثائق ضمن برنامج FRA ورقة عمل الـ (1)

 
على النتائج تصدیق  ال-3

 قبل النشر

 
  منظمةلل  عمل التقاریر-2

  الدول بواسطة 

أخر موعد تقریبي 
للتقریر دیسمبر 

2004 

أخر موعد تقریبي 
2005للتقریر یوليو   

 
 

 ختبارمرحلة التصميم واإل
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 الوثيقة ه من هذهدفال 1.3
 
دول           هذه الوثيقةكون ت ارير القياسية لل ملها التق ي يجب أن تش ر القطرى الت ة لجداول عمل التقري ـ   المواصفات الفني  FRAلل

ة           .عتبر آوثيقة مرجعية في هذا المجال     ت ويجب أن    2005 ين المنظم ة اإلتصال ب ة  توزع الوثيقة آجزء من عملي ة   وأمان لجن
اء             إل في ا  ا وآل المراسلين القطريين ويمكن إستعماله     األمم المتحدة ألوربا   ى آل المستويات بهدف بن دريب عل جتماعات والت

 .FRA 2005  لتحسين تقارير الدول إلى الـوخاصةالقدرات القطرية لتقييم وعمل التقارير بصفة عامة 
 

ائق   .  إلى المراسلين القطريين   منظمةتكون هذه الوثيقة جزء من حزمة وثائق مقدمة من ال          إجماًال، تتكون هذه الحزمة من الوث
 :التالية

 
 ).FRA 81ورقة عمل الـ  (FRA 2005جداول إعداد التقارير القطرية للـ  .أ 
 ).FRA 82ورقة عمل الـ ( لعمل تقارير الدول دليل . ب 
 ).Wordوثيقة ببرنامج الـ (ول قالب لتقارير الد .ج 
 ).Excelملف (قالب لعمل جداول التقارير القطرية  .د 

 
 

  الدولية األخرى المتصلة بالغاباتالتنسيق مع التقاریر 1.4
 

ة           علقة معلومات مت  FRAسيقدم الـ   بكثير من العمليات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالغابات، مثال، الجداول الخاصة بالكتل
ة و دة بواسطة الحيوي ارير المع ع احتياجات التق ون تتب اخ الكرب ر المن ة لتغي ة الدولي ارير ) IPCC(اللجن ل، تتضمن تق بالمث

تدامة         FRA 2005الـ ل ومؤشرات اإلدارة المس وي ودالئ وع الحي ى التن ة عل ات الدولي  مواضيع عديدة جديدة متصلة بالعملي
ـ  ... للغابات، الخ  ودات      FRAتساهم ال ى المجه ة ف ذي                  بفاعلي ة ال ة المختلف ات الدولي ات العملي ات معلوم ة لتوافق متطلب  الدولي

 .سوف يساهم فى خفض عبء عمل تقارير الدول
 

 FRAــستشاریة للإلالمجموعة ا 1.5
 

ا أوصى اعآم ات  وKotka IV  اجتم ة الغاب ه لجن ة أن 2003أآدت ارية إشئت مجموع ة ال(AG)ستش دعم عملي .  FRAـ  ل
ات و         ًا خبير 20 رية من حوالى  تتكون المجموعة اإلستشا   اليم ومنظم ة       شرآاء  من آل األق وارد الحرجي يم الم امج تقي  من برن

يم     إجراءاتى هدف وطرق و   ف FRAمانة الـ أ نصحستشارية هو   إلالعمل األساسى للمجموعة ا   . بالمنظمةالعالمى    ووقت التقي
المى ار الم. الع ي اإلعتب ة ف ذه الوثيق ذ ه اتتأخ ي إجتماعات اللجنناقش ارية ف ر عن . ة اإلستش ات أآث ى معلوم للحصول عل

 . ag-fra/forestry/org.fao.www  ، من فضلك قم بزيارةFRAستشارية للـإلالمجموعة ا
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 مواصفات جداول عمل التقاریر القطریة 2
 

 جداول عمل التقریر على  نظرة عامة2.1
 

تتضمن مواصفات آل جدول قالب لجدول عمل   .  جدول لعمل التقرير القطري15العمل هذه مواصفات بيانات الـ    تمثل ورقة   
 .التقرير، إضافة إلى وحدات عمل التقرير والسنوات المرجعية وتعاريف الفئات المستعملة

 
 : الخمسة عشر جدوًال القطرية التاليةFRA 2005 يتضمن الـ

 
م  سنة عمل التقریر رق

 مل التقریروحدة ع العنوان الجدول
1990 2000 2005 

T1 هكتار1000 مساحة الغابات واألراضى الحرجية األخرى  × × × 
T2  هكتار1000 واألراضي الحرجية األخرىملكية الغابات  × ×  

T3 هكتار1000 واألراضي الحرجية األخرىة للغابات دالوظائف المحُد  × × × 
T4 هكتار1000  األخرىحرجيةى الصفات الغابة واألراض  × × × 
T5 3مليون م المخزون النامي × × × 
T6 مليون طن مترى مخزون الكتلة الحيوية × × × 
T7 مليون طن مترى مخزون الكربون × × × 
T8 هكتار1000 االضطرابات المؤثرة في الصحة والحيوية  × ×  

T9 عدد تنوع األنواع الشجرية  ×  

T10 3مليون م زون الناميترآيب المخ × ×  

T11 3 م1000 إزاالت الخشب  × × × 
T12 دوالر أمريكي1000 قيمة إزاالت الخشب  × × × 
T13 وحدات/حجم/آتلة إزاالت المنتجات الحرجية غير الخشبية × × × 
T14 دوالر أمريكي 1000 قيمة إزاالت المنتجات الحرجية غير الخشبية × × × 
T15 سنة/ شخص1000 اتالعمالة بالغاب × ×  

 
 – 1998 الفترةكون متوسط ت يجب أن 2000عام لقيمة ال متوسط فترة خمس سنوات أي أن   ساوىتاألجزاء المظللة تعنى أن القيم المذآورة       : مالحظة

 .ية السنوفاتختالإلر اي وقد عمل هذا لتقليل تأث2002
 

  المواصفات التفصيلية2.2
 

ذا ال دم ه زء يق داول ت تفصيلامواصفج ل ج ة ية لك ارير القطري كًالةالخمسالتق تخدما ش ر مس ل وصف . ًا عام عش دم آ يق
دم                          ى يجب أن تق ة الت التقرير والسنوات المرجعي ام ب ا األرق المبررات لذلك، ووحدات عمل التقرير والمساحة التى تشير إليه

 .ل التقريرويشمل أيضًا تعاريف فئات عمل التقارير وقالب لشكل جدول عم. فيها المعلومات
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T1 مساحة الغابات واألراضى الحرجية األخرى 
 

 T1.1    المبررات 
 

ى أساس           " األراضى الشجرية األخرى  "و" الغابات"من مساحة   المعلومات   ة عل ضرورية لتقييم حاله وتغير الموارد الحرجي
 .دولية أيضًا روابط بين نظم التصنيف القطرية وال تنشىءوهى. عالمي ولرصد اإلتجاهات

 
 

T 1.2 المواصفات 
 

 ت وسنوات عمل التقریراوحد
 

  هكتار1000 وحدة إعداد التقریر

 إجمالي مساحة الدولة المساحة التى تشير إليها األرقام المذآورة

 2005، 2000، 1990  سنوات عمل التقریر

 
 

 الفئات والتعاریف
 

 التعریف الفئة
 بالمائة، أو 10ء تاجى أآثر من  متر وغطا  5 بها أشجار أطول من       هكتار 0.5 من   أآثرأرض تمتد    الغابة

ال تشمل األراضى الموجودة بصفة رئيسية         . أشجار نستطيع الوصول إلى هذه الحدود فى الموقع       
   .تحت الزراعة أو إستعماالت األرض الحضریة

 
 : توضيحيةاتمذآر

يجب أن   . ستخدامات األرض الرئيسية األخرى    تتحدد الغابة بكًال من وجود األشجار وغياب إ        .1
اع  إلتكون األشجار قادرة على أن تصل حد أدنى من ا        ع   5رتف ر فى الموق   وتتضمن أيضاً   مت

م تصل           د    المساحات تحت التشجير التي ل ذا بع اجى          ٌتي ولكن     له ع أن تصل لغطاء ت % 10وق
ول  ر  5وط احات غي ل المس ر مث دخل ا ئلتممال مت ن الت ة م ا الناتج باب ة مؤقت انى أو أس إلنس

 .طبيعية والمتوقع أن تتجدد
 .تتضمن مساحات الخيزران والنخيل بشرط أن تكون بلغت معايير الطول والغطاء التاجى .2
ات فى   : تتضمن طرق الغابات وحواجز النيران والمساحات الصغيرة المفتوحة األخرى     .3 الغاب

ا           المحميات الطبيعية والمناطق المحمية األ    والمتنزهات القومية    ك التى له ل تل ة أخرى مث  همي
 .علمية وتاريخية وثقافية وروحية خاصة

تتضمن مصدات الرياح واألحزمة الوقائية وشرائط األشجار الضيقة التى تبلغ  مساحتها أآثر            .4
 . متر20من نصف هكتار وعرضها أآثر من 

مطاط  تتضمن المزارع المستخدمة أساسا ألغراض الحراجة أو الحماية مثل مزارع أشجار ال     .5
 .ومجموعات السنديان الفلينى

ال      فى   الموجودةال تتضمن مجموعات األشجار      .6 اج الزراعي، مث زارع        : نظم اإلنت فى نظم  م
ات  ة والغاب دمجات الزراع ة ومن ات   . الفاآه ى المتنزه جار ف ًا األش ر أيض تثني التعبي يس

 .الحضرية والحدائق
ار  0.5ر من    تمتد أآث " آغابة"أراضى غير مصنفة     أخرىحرجية أراضى  ا اشجار أطول من      هكت اجى    5به ر وغطاء ت  مت

ن  ن    10 - 5م اء مرآب م ن غط ع، أو م ى الموق دود ف ذه الح ادرة أن تصل ه ة، أو أشجار ق  بالمائ
ة 10الشجيرات واألدغال وأشجار فوق     ال تتضمن األراضى الموجودة بصفة رئيسية تحت       .  بالمائ

 .راعة أو إستعماالت األرض الحضریةالز
 . أو أراضى حرجية أخرىغابةمصنفة آالاألراضى غير آل  

 
 :توضيحيةمذآرة 
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 .ألخ...  واألراضي القاحلةبناءالتتضمن األراضى الزراعية والمروج والمراعى ومناطق  .1
كإذا آانت  .2 ة تمتل روج والمراعى من الصعب الدول احات من الم ت  مس ا آان تصنيفها إذا م

ات مي إلي ال  تتن ة أخرى أو   /غاب ى  أراضى حرجي ة    " أراضى أخرى  " إل يجب أن تشرح الدول
 .مل هذا التصنيف عالمعايير المستخدمة وآيف

 )ىغطاء شجربها أراضى أخرى ( المصنفة تحت الفئة الفرعية لمساحاتتتضمن ا .3
 . الطول والغطاء الشجرىمعاييروالنخيل بشرط أن تكون بلغت الخيزران تتضمن مساحات  .4

 أراضى أخرى ذات غطاء شجرى 
 )أخرى ألراضى ةتابع( 

 بالمائة 10 أآثر من تاجي هكتار مع غطاء 0.5 من   أآثر ، تمتد "آأراضى أخرى "أراضى مصنفة   
 . متر عند النضج5طول  إلى من أشجار قادرة على أن تصل

 
 :مذآرة توضيحية

ات     .1 ة والمتنزه ى الزراعي ى األراض اثرة ف جار المتن جار واألش ات األش من مجموع تتض
 .غطاء التاجىال معيارى بشرط أن تقابل والحدائق وحول المبان

ة              .2 ل حدائق الفاآه ر الخشب، مث ًا ألغراض أخرى غي أة أساس تتضمن مزارع األشجار المنش
 .  وزراعات النخيل

 .األنهار الرئيسية والبحيرات وخزانات المياه عموما تشمل المناطق المائية الداخلية داخليةمناطق مائية 
 

  
 
 
 

 قریرقالب جدول عمل الت
 

 ) هكتار1000(المساحة 
 FRA 2005فئات الـ 

1990 2000 2005 
    اباتالغ

     أخرىحرجيةأراضى 
    أراضى أخرى
     غطاء شجرىبهاأراضى أخرى 

    داخليةمناطق مائية 
    لدولةاجمالى إ
 
 

 التوافق الداخلى
 

ًا      طابقحة اإلجمالية الكلية للدولة ويجب أن يت      يكون إجمالى المساحات من هذه الفئات األربع الرئيسية المسا         ذآور دولي  مع الم
 ).مل تقارير الدولع دليلأنظر (اإلدارة اإلحصائية باألمم المتحدة هو مدرج ب آما ،للمساحة القطرية الرسمية

 
ل األساس          األخرى  الحرجية أرقام المساحة الكلية للغابات واألراضي     ذا الجدول تمث ر من جداول     لعمل  والتى ترد فى ه آثي

 .T2 ،T3 ،T4 المساحة في جداول ىوافق مع األرقام المقابلة إلجمالتتيجب أن : مثال .التقرير األخرى
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T 2 ملكية الغابات واألراضى الحرجية األخرى 
 

T2.1لمبررات  ا 
 

ة      ة مهم دا   ألهداف ال   المعلومات عن الملكي ية  فسياسة، واأله ًا ا   . واإلدارة المؤسس ع السلطة    وهى توضح أساس لحدود وموق
 . على موارد الغابات واألشجاروالسيطرة

 
T2.2المواصفات  

 
 ت وسنوات عمل التقریراحدو 

 
  هكتار1000  التقریرعملوحدة 

 خرىاأل الحرجية ألراضياالغابات و المساحة التى تشير إليها األرقام المذآورة

 2005، 2000، 1990  سنوات عمل التقریر

 
 

 یفالفئات والتعار
 

 التعریف الفئة 
ائالت أرض  الملكية الخاصة راد والع طة األف ة بواس ات مملوآ ناعات  والتعاوني ات والص ة والجمعي  الخاص

 .ستثمار والمؤسسات الخاصة األخرىإلوالمؤسسات الدینية والتعليمية وأموال المعاشات وا
 

 مذآرة توضيحية
 . تتضمن الحراجة أخرى قد يكون خواص المالك مشتغلين بالزراعة أو مهنة .1
 

ة    عامةالملكية ال ة للدول ي المملوآ ات أواتالوالیات وحكوم ةقومي الاتالحكوم(األراض أو ) اليمقأل ا حكوم
ات أوةي حكوممؤسسات ة مؤسسات أو   أو جمعي ات عام دیات والقتتضمنهيئ دن والبل و ى ر الم

 .العامةالكوميونات 
 

 مذآرة توضيحية
 . األخرى أو مجموعات السكان المحليينتتضمن الملكية بواسطة القبائل . 1

 
 .األراضى التى ال تصنف آملكية عامة أو آملكية خاصة أخرىات ملكي

 
 مذآرة توضيحية

 . األرض التى ال تكون الملكية بها محددةتتضمن .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قالب جدول عمل التقریر
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 ) هكتار1000(المساحة 

 أخرى حرجيةأراضى  غابات
  

 FRA 2005فئات الـ 
  1990 2000 1990 2000 

         ملكية خاصة 
         ملكية عامة

         خرى أ كياتمل

         اإلجمالى

 
 
 
 
 التوافق الداخلى والعالقة مع الجداول العالمية األخرى 
 

طابق مع  ، يجب أن يت   "واألراضى الحرجية األخرى  " "الغابات"لكًال من   ) مجموع آل فئات الملكية الثالث    (إجمالى المساحة   
 . بالتقرير القطرىT1 األرقام المقابلة فى جدول
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T3 ة للغابات واألراضي الحرجية األخرىدّدالوظائف المَح 
 

T3.1 المبررات  
 

يط ال     رورية للتخط ددة ض ائف المح ن الوظ ات ع الالمعلوم يم ا   فع ة ولتقي ة الحرجي ذ السياس ميم وتنفي أثيرات  وتص ين لت ب
ددة   "ويشير تعبير   . القطاعات ا بال              " الوظائف المح ة األرض إم ة أو الهدف المخصص لقطع ى الوظيف انون إل رار   ق   من   أو بق

ك  دير األرضأومال ى األرض المصنفة .  م ق عل ة أ"و " ةغابآ"ويطب رىأراضى حرجي ق بالم"خ االت ويتعل يةج   الرئيس
 .FRAتم تبنيها آإطار عمل للـ والمؤشرات التى المعايير لعمليات العامة

 
 

T3.2 المواصفات 
 

 ت وسنوات عمل التقریرا وحد
 

  هكتار1000 وحدة إعداد التقریر

 يراألخ الحرجيةاضى واألر اتالغاب المساحة التى تشير إليها األرقام المذآورة

 2005، 2000، 1990  سنوات عمل التقریر

 
 الفئات والتعاریف

 
  التحدید نواعأ. 1
 
 التعریف ئة الف

ة      رئيسيةوظيفة ة بدرجة م        تعتبر الوظيف ر أهمي ا تكون أآث ة المحددة رئيسية حينم ذا یشمل      عنوی  عن الوظائف األخرى وه
 .المساحات التى توضع جانبًا قانونيًا أو اختياریا ألغراض محددة

 
 : توضيحيةاتمذآر

الى ال       " الرئيسية الوظائف   " عند عمل تقرير عن      .1 الى    يجب أن يتطابق إجم  جدول  فى مساحات مع اإلجم
T1. 

دير   /التعيين القانوني وبحدد وظيفة رئيسية حينما يُ   " متعددة األغراض "تعتبر الفئة    .2 ك أو م أو بقرار من مال
ات المح       باثنتيناألرض بوضوح وظائف تتعلق      ر من الفئ ا د أو أآث ة     دة أو حينم ر أهمي  ال يكون أحدها أآث

 . اتخريعن األ
 .ال أم رئيسية آانت إذا عما النظر بصرف معينة وظيفة لها حددت التي المساحة إجمالى  لها وظيفةالتيإجمالى المساحة 

 
 : توضيحيةاتمذآر

ات محدودة      التي لها   إجمالى المساحة  تدوينعند   .1 ذا يمكن حساب    .  وظيفة فإنها ليست مقصورة على فئ وله
 :المساحات أآثر من مرة مثال

كل وظيفة محددة   لآوظيفة أساسية يمكن أن تحسب مرة       " أغراض متعددة  "التي لها المساحات   .أ 
 .فى األغراض المتعددة تضمنةُم

احات . ب  ا   المس ي له ائف الت يةوظ رة إذا    رئيس ن م ر م ب أآث ب أن تحس ددة يج ا  مح ددت له  ح
 .وظائف أقل أهمية أيضًا

 ."وظيفة أو وظيفة غير معروفةال " أو "الفئات المتعددة األغراض"هذا العمود ال يطبق على  .2
 
 
 
 
 عاریفالتوفئات ال
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 فئات التحدید. 2
 

 التعریف الوظيفة المحددة/ الفئة
 الغابة تتضمن آًال من الخشب  من واستخالص سلعإلنتاج أخرى مخصصة ل حرجية أرضأوغابة  اإلنتاج

 .والمنتجات الحرجية غير الخشبية
 

 .تربة والمياهغابة أو أرض حرجية أخرى مخصصة لحمایة ال حمایة التربة و المياه
 

 .غابة أو أرض حرجية أخرى مخصصة لصيانة التنوع الحيوى المحافظة على التنوع الحيوى
 

 .جتماعيةإلغابة أو أرض حرجية أخرى مخصصة لتوفير الخدمات ا جتماعيةاإلالخدمات 
 

المياه، صيانة  إنتاج السلع، حمایة األرض و    :  من خليطغابة أو أرض حرجية أخرى مخصصة ألي         راضغمتعددة األ
ة بدرجة               حينماالتنوع الحيوي، توفير الخدمات االجتماعية       ر أهمي رده أآث  ال یعتبر أیًا من هذه بمف

 . عن اآلخرینعنویةم
 

ر             لها و  غابة أو أرض حرجية أخرى لم تخصص       معروفةأو وظيفة غير ة ال وظيف ة المحددة غي ة محددة أو حيث تكون الوظيف ظيف
 .معروفة

 
 
 

 عمل التقریرقالب جدول 
 

 ) هكتار1000(المساحة 
 إجمالى المساحة بالوظيفة الوظيفة األساسية

 / FRA 2005   الـفئات
      الوظائف المحددة

1990 2000 2005 1990 2000 2005 
             الغابة

             اإلنتاج
             حماية التربة والمياه

              التنوع الحيوىصيانة
             اجتماعيةخدمات 

 غير مطبقة غير مطبقة غير مطبقة       متعددة األغراض
 غير مطبقة غير مطبقة غير مطبقة       عروفة غير موظيفة أو ةوظيفال 

 غير مطبقة غير مطبقة غير مطبقة       الغابة -جمالى إلا
              

             أراضى حرجية أخرى
             جاإلنتا

             حماية التربة والمياه
             المحافظة على التنوع الحيوى

             اجتماعيةخدمات 
 غير مطبقة غير مطبقة غير مطبقة       متعددة األغراض

   غير مطبقة غير مطبقة غير مطبقة       معروفة غير وظيفة أو ةوظيفال 
 غير مطبقة غير مطبقة غير مطبقة       الحرجية األخرى األراضى - اإلجمالى

 
 

 التوافق الداخلى
 

  .ى القطربالتقريرالمقابلة  T1  بجدوليجب أن يتطابق مع األرقام" واألراضى الحرجية األخرى"الغابات  "إجمالى مساحة

T4  الحرجية األخرىواألراضيصفات الغابة  
 

T 4.1  المبررات 
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بة لضمان و           عمل آيفيةضرورية لفهم   " تصفاال"المعلومات عن    ة والمناس ة الفعال تدامة  تشجيع   ممارسات التنمي وارد  إس الم

وفير السلع والخدمات         . الحرجية ى ت درتها عل ة وق وهي  . تحدد هذه الممارسات الترآيب والتكوين المستقبلي للموارد الحرجي
  .الحرجيةتوفر أيضًا معلومات عن درجة تأثير اإلنسان على النظم البيئية 

 
 

 T4.2المواصفات 
 

  وسنوات عمل التقریروحدات
 

  هكتار1000  التقريرعملوحدة 

 خرىاأل حرجيةالراضى األ و اتالغاب المساحة التى تشير إليها األرقام المذآورة

 2005، 2000، 1990  سنوات عمل التقرير

 
 

 الفئات والتعاریف
 

 التعریف الفئة
ة   يةأول ة أو أراضى حرجي د غاب ة، ال توج واع متوطن ن أن رى م اأخ م    به ان، ل طة اإلنس اهرة بوضوح ألنش ل ظ  دالئ

 . بدرجة آبيرة بهاتضطرب العملية البيئية
 

 :مذآرة توضيحية
. ضئيل كون التأثير اإلنساني    يخشبية، بشرط أن    اللمنتجات الحرجية غير    ا هامن جمعتتضمن المساحات التي تُ    .1

 .قد تكون بعض األشجار أزيلت
 

اً    ية معدلةطبيع ددة طبيعي ة متج واع متوطن ن أن ة أخرى م ة أو أراضى حرجي دت ،غاب اوج اهرة بوضوح ألنشطة   به ل ظ  دالئ
 .اإلنسان

 
 : توضيحيةاتمذآر

يس م . 1 ىقتتضمن، ولكن ل كصورًا عل د :  ذل احات المتجددة بع ائر، المس اري ج ا قطع إختي ي به اطق الت المن
 .ألخ... عة من الحرائق المتسببة بواسطة اإلنسانإستعمال األرض للزراعة، المساحات المسترج

 .تتضمن المساحات، التى ال يمكن تمييز إذا ما آان التجديد طبيعي أو ُمساعد . 2
 

 .غابة أو أراضى حرجية أخرى من أنواع متوطنة نشأت عن طریق الغرس أو البذر أو التجدید الطبيعى المساعد  نصف طبيعية
 

 : توضيحيةاتمذآر
 . أنواع متوطنةستخدمحات تحت اإلدارة المكثفة حيث تتتضمن المسا .1
 . من الغرس أو البذرالناتجة من أنواع أخرى غير تلك طبيعيةأشجار متجددة توجد  .2
 .مستجلبة من أنواع طبيعيةقد تشمل مساحات من أشجار متجددة  .3
 

االت أنواع متوطنة، نشأت عن طریق الغرس        ، وفى بعض الح   مستجلبةغابة أو أراضى حرجية أخرى من أنواع           إنتاجيةغابة مغروسة
 .أو البذر إلنتاج الخشب أو السلع غير الخشبية أساسًا

 
 
 

 : توضيحيةراتمذآ
 .خشبيةالشأة إلنتاج الخشب أو السلع غير  المُنالمستجلبةتتضمن آل مجموعات األنواع  .1
 أو مجموعات/ ألشجار وقد تتضمن مساحات من أنواع متوطنة تتميز بأنواع قليلة وخطوط مستقيمة من ا .2

 . متساوية العمر     
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وفير الخدمات       ئغابة أو أراضى حرجية أخرى من أنواع متوطنة أو مدخلة أنش            غابات مغروسة للحمایة ذر لت ت عن طریق الغرس أو الب
 .أساسًا

 
 : توضيحيةاتمذآر

ي أُ   .1 ة الت واع المدخل ات األن ل مجموع ة   تتضمن آ ل حماي دمات، مث وفير الخ ئت لت اه نش األرض والمي
 .التنوع الحيوي) يالموطن البيئ(ومكافحة اآلفات وصيانة 

ات         .2 تقيمة ومجموع جار مس وط أش ة وخط أنواع قليل ز ب ة تتمي واع المتوطن ن األن احات م من مس تتض
 .متساوية العمر

 
 
 . توجيه إضافي لعمل تصنيف للصفات تبعًا للفئات آما ُحدد أعالهة الدولقريرطى دليل عمل تيع

                    ّ        

 
 قالب جدول عمل التقریر

 
 ) هكتار1000(المساحة 

 أراضى حرجية أخرى اتالغاب
 

 FRA 2005فئات الـ 
 1990 2000 2005 1990 2000 2005 

       يةأول
       طبيعية معدلة
       نصف طبيعية

        إنتاجيةغابات مغروسة
       حمايةلل غابات مغروسة

       اإلجمالى

 
 

 التوافق الداخلي
 

احة   الي مس ابق إجم ات"يجب أن يتط رى " الغاب ة األخ ة  " واألراضي الحرجي ام المقابل ع األرق دول بم ر T1ج ي التقري  ف
 .ىالقطر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T5  المخزون النامي 
 
 

T5.1   المبررات 
 

امي   "المعلومات عن    ديناميكيات    " المخزون الن م ال ة واألراضي     )رات المستمرة التغي  (ضرورية لفه ة للغاب درة اإلنتاجي  والق
 . المستدام للموارد الحرجيةلستعماالحرجية األخرى لعمل سياسات واستراتيجيات قومية لإل
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  T 5.2المواصفات 
 

 وحدات وسنة عمل التقریر
 

 )أخشاب مستديرة( مليون متر مكعب فوق القلف   التقريرعملوحدة 

 T1 فى جدول" أراضى حرجية أخرى" و" آغابة" مساحات مصنفة  األرقام المذآورةالمساحة التى تشير إليها

 2005، 2000، 1990  سنوات عمل التقرير

 
 

 الفئات والتعاریف
 

 التعریف الفئة
ن      الناميالمخزون  ر م ا أآب ي قطره ة الت جار الحي ل األش ف لك وق القل م ف در    Xالحج اع الص د إرتف م عن وق (س أو ف

 Y إلى قطر علوى قدره    األورمةویتضمن الساق من سطح األرض أو إرتفاع        ) نت أعلى إذا آا نتوءات  ال
 . سمW  للقطر أدنيحدسم وقد یتضمن أیضًا الفروع حتي 

 
 ة توضيحياتمذآر

 يتضمنها   مواألجزاء من الشجرة التى ل       ) سمال ب X  ،Y  ،W(يجب أن توضح الدول الحدود الثالثة        .1
وق األرض أو الحجم         يجب أن توضح الدول أيضًا إذا     . محجال  آانت األرقام المعلنة تتعلق بالحجم ف

 .األورمةفوق 
 .يتضمن األشجار الحية الساقطة بواسطة الرياح .2
 . والعساليج واألوراق واألزهار والبذور والجذورةريصغالاألفرع : يستثنى .3

ة أو ی        عالجزء من المخزون النامى لألنوا     المخزون النامى التجارى ر تجاری ة تحت ظروف السوق            التى تعتب حتمل أن تكون تجاری
 .عند ارتفاع الصدر سم أو أآثر Zالحالية وذات قطر 

 
 : توضيحيةاتمذآر

 . باألسواق المحلية والدولية تجاريةيتضمن آل األنواع التجارية والمحتمل أن تكون .1
ة أو     .2 ع قانوني ا موان ى به اطق الت ى المن امى عل زون الن رى إال يتضمن المخ ادية أو أخ ع قتص تمن

 . إسقاط وإزالة الخشب
 .المطبق لكي تعتبر الشجرة تجارية)  سمZ(قطر األدنى لل  الحديجب أن توضح الدول .3
ة      .4 ال  .إذا آانت معظم األنواع تجاري مالية يمكن أن يكون المخزون        مث ة والش اطق المعتدل ، في المن

امى ارب للمخزون الن ارى مق امى التج ل . الن ان جزء قلي ة أخرى إذا آ ن ناحي واع م ل األن ن آ م
 . عن المخزون الكلى أقل بدرجة آبيرةون المخزون النامى التجارىتجارى، يمكن أن يك

 
 
 
 
 
 
 
 

 قالب جدول عمل التقریر
 

  )مليون متر مكعب فوق القلف(الحجم 
 أراضى حرجية أخرى الغابات FRA 2005فئات الـ 

 1990 2000 2005 1990 2000 2005 
       المحصول النامى

       المحصول النامى التجارى
 
 



ة ارير القطري داد التق داول إع ـمواصفات ج  FRA                                                              2005 لل
  

17
 

 
 T 5 ل عمل التقریرو لجد1ملحق 

 
 معلومات مكملة الوحدة البند

اع الصدر  دنى للقطر الحد األ  .1 د ارتف  لألشجار المُُُُُتضمنة  )2( عن
   سم (X)فى المخزون النامى 

 لحساب المخزون    (Y) عند نهاية قمة الساق      دنى للقطر الحد األ  .2
   سم .النامى

   سم .(W)فرع الُمتضمنة فى المخزون النامى األ دنى لقطرألالحد ا .3
امى    دنى للقطرالحد األ  .4  عند ارتفاع الصدر أشجار المخزون الن

  سم .التجارى
   AG / AS .(AS) األورمة ق أو فو(AG)" فوق األرض"الحجم  .5
   ال/ نعم  ).4 – 1نقط  (1990هل تغير أى من الحدود أعاله منذ  .6
   مرفقات . أرفق مذآرة منفصلة تعطى تفصيل عن الوضع،إذا آان نعم .7

 
 
 
 

 التوافق الداخلى والعالقة مع جداول عمل التقریر األخرى
 

ة       T5يتعلق جدول    ة،        T6 بجداول عمل التقرير القطري ة الحيوي ون ح     T7 عن الكتل ام عن المخزون       أث  ي عن الكرب ن األرق
 .الحيوية والكربوناالنامى ُتكون عادة األساس لحساب مخزون الكتلة 

          ّ 

                                                 
 متر فوق األرض أو فوق النتوءات مباشرة إذا آانت 1.3 إلى القطر فوق القلف المقاس على ارتفاع (DBH)يشير القطر عند ارتفاع الصدر . 2

 .ر مت1.3أعلى من
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T6 مخزون الكتلة الحيویة  
 

T6.1  المبررات 
 

ن   ات ع ة  "المعلوم ة الحيوي زون الكتل جر      " مخ اء الش ي الكس ودة ف ون الموج ة الكرب يم آمي رورية لتقي ات "ىض " بالغاب
رى" ة األخ ازات ا  ". واألراضي الحرجي ي غ ة عل ات الدولي رة بالعملي رتبط مباش ات ت ذه المعلوم اخه ر المن . لصوب وتغي

 .   المعلومات عن مخزون الكتلة الحيوية ذات أهمية أيضًا من وجهة نظر طاقة الخشب
 
 

T6.2المواصفات  
 

  التقریرملع سنواتووحدات 
 

 ) الجافوزنال  علي أساس( آتلة حيوية تريمليون طن م  التقریرعملوحدة 

 T1  جدولفي" أراضى حرجية أخرى" و" تاآغاب"مصنفةال مساحاتال  تشير إليها األرقام المذآورةالتيالمساحة 

 2005، 2000، 1990  عمل التقریرت سنوا

 
 
 

 ریفاالفئات والتع
 

ل   FRA الـ 2005للتوافق مع العمليات الدولية الجارية وتقليل عبء عمل التقارير فإن الفئات والتعاريف المستخدمة في  تقاب
 . 4الحكومية لتغير المناخالدولية اللجنةتلك التى عملت بواسطة 

 
 التعریف الفئة

 .ف والبذور واألوراقل والفروع والقاألورمةآل الكتلة الحيویة الحية الموجودة فوق التربة متضمنة الساق و الكتلة الحيویة السطحية
 

 :مذآرة توضيحية
ة مُ         نفي الحاالت التى يكوَ    . 1 اج بالغاب ا تحت الت بيًا من        ِّكو فيه ون    حوض ن صغير نس ة     آرب ة الحيوي الكتل

 . استثناؤه بشرط أن يتم ذلك بطريقة ثابتة خالل سلسلة عمليات وقت الحصريمكنالسطحية 
 الكتلة الحيویة تحت األرض

 
ا                ي قطره ة الت ل من    آل الكتلة الحيویة للجذور الحية، وتستثنى الجذور الرفيع ًا ال یمكن     2أق ه غالب م ألن  م

 .أو المادة العضویةتميزها عمليًا عن مادة األرض العضویة 
 

 : توضيحيةاتمذآر
 .تتضمن الجزء من األورمة الموجود تحت األرض . 1
ة يجب أن توثق                    2قد تستخدم الدولة قيمة حدية أخرى غير         . 2 ة، ولكن في مثل هذه الحال  مم للجذور الرفيع

 .القيمة الحدية المستخدمة
ر الح الكتلة الحيویة للخشب الميت ة الخشبية غي ة الحيوی ل الكتل ادة العضویة سواء آ ي الم د ف ى ال توج ة إل تي ى  آان دة عل ة أو راق  قائم

ر            :یتضمن الخشب الميت  . األرض أو فى التربة    ة واألورمات األآب د علي السطح والجذور الميت  الخشب الراق
 . سم في القطر أو أي قطر آخر تستخدمه الدولة10من أو المساویة لـ

 
 :مذآرة توضيحية

 . سم ولكن فى مثل هذه الحالة يجب أن توثق القيمة الحدية المستعملة10 حدية غير قد تستخدم الدولة قيمة . 1
 

 
 قالب جدول عمل التقریر

 
                                                 
3  IPCC, Good Practice Guidance for Land use, Land use change and Forestry   2004سينشر فى( ) 
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 )علي أساس الوزن الجاف متريمليون طن (الكتلة الحيویة 
 أراضى حرجية أخرى الغابات

 
 FRA 2005 الـ ةفئ

1990 2000 2005 1990 2000 2005 
       الكتلة الحيوية السطحية

       الكتلة الحيوية تحت األرض
       الميتللخشب  حيويةكتلة الال

       اإلجمالي
 

 يجب أن توثق الدول القيم الحدية المستعملة للجذور الرفيعة والخشب الميت : مالحظة
 
 
 
 لتوافق الداخلى والعالقة مع جداول التقریر األخرىا

 
ة         عن T5جدول    في من أرقام المخزون النامي المذآورة       تستنج أرقام الكتلة الحيوية بصفة عامة      دد الكتل امالت تم ق مع  طري

دد الكتلة الحيوية هي معامالت ضرب تمدد بيانات المخزون النامي أو المخزون التجاري النامي لتقدير               معامالت تمَ . الحيوية
 .مكونات الكتلة الحيوية غير التجارية مثل األفرع واألوراق والجذور
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T7خزون الكربون  م  
 

T7.1  المبررات 
 

ون " واألراضي الحرجية األخرى" "الغابات"مساهمة " مخزون الكربون "توضح المعلومات عن     وتستخدم  . في دورة الكرب
 . هذه المعلومات بواسطة العمليات الدولية التى ترصد غازات الصوب وتغير المناخ

 
 

T7.2 المواصفات 
 

 وحدات وسنوات عمل التقریر
 

  آربونتريمليون طن م  التقريرعملة وحد
 T1فى جدول" أراضى حرجية أخرى" و" آغابة"مساحات مصنفة المساحة التى تشير إليها األرقام المذآورة

 2005،  2000 ،1990  سنوات عمل التقرير

 
 

 اریفالفئات والتع
 

ل  FRA 2005  والتعاريف المستخدمة في الـللتوافق مع العمليات الدولية الجارية وتقليل عبء عمل التقارير فإن الفئات  تقاب
 .4 الدولية الحكومية لتغير المناخاللجنةتلك التى عملت بواسطة 

 
 التعریف  الفئة

ذور   ل الكربون في آل الكتلة الحيویة الحية فوق التربة متضمنة الساق واألورمة والفروع والق                 السطحية الكتلة الحيویةفيالكربون  ف والب
 .واألوراق

 
 :مذآرة توضيحية

ة   .1 ون الكتل بيًا من خفض الكرب ة مكون صغير نس اج بالغاب ا تحت الت ون فيه فى الحاالت التى يُك
طحية  ة الس نالحيوي ات      يمك ت عملي لة وق الل سلس ة خ ة ثابت ك بطريق تم ذل رط أن ي تثناؤه بش  اس

 .الحصر
  الكتلة الحيویة تحت األرضفيالكربون 

 
ا           الكربون في آل الكتلة الحيویة لل      ة التى قطره ل من     جذور الحية، وتستثنى الجذور الرفيع م   2أق  م

 . غالبًا ال یمكن تميزها عمليًا من مادة األرض العضویة أو المادة العضویةهألن
 

 :توضيحيةات مذآر
 .تتضمن الجزء من األورمة الموجود تحت األرضي . 1
ر            .2 ة أخرى غي ة قيمة حدي ة     مم للجذور الرفيعة ولكن فى     2قد تستخدم الدول  مثل هذه الحال

 .يجب أن توثق القيمة الحدية المستخدمة
ر          الكربون فى الكتلة الحيویة للخشب الميت ة   الالكربون فى آل الكتلة الحيویة الخشبية غي ادة العضویة سواء قائمة أو            التى حي  ال توجد في الم

د علي السطح و          . راقدة على األرض أو فى التربة      ة   یتضمن الخشب الميت الخشب الراق الجذور الميت
 . سم في القطر أو أي قطر أخر تستخدمة الدولة10واألورمات األآبر من أو المساویة لـ

 
 :مذآرة توضيحية

ة                 10قد تستخدم الدولة قيمة حدية بخالف        . 1 ة توثيق القيمة الحدي  سم ولكن يجب في مثل هذه الحال
 .المستعملة

 
 
 

ار بواسطة       األدنى ل    الحد   لها قطر أقل من      التى الحيویة غير الحية     الكربون في آل الكتلة     المادة العضویةفيالكربون  لقطر ا المخت

                                                 
4  IPCC, Good Practice Guidance for Land use, Land use change and Forestry   2004سينشر فى( ) 
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د       ال       (الدولة للخشب الميت الراق ل فوق األرض             )  سم  10على سبيل المث ة من التحل فى حاالت مختلف
 .یتضمن هذا المادة العضویة والدبال وطبقات الدبال. المعدنية أو العضویة

 
 :مذآرة توضيحية

منَِِ ا ل من ًتُض ة األق ة الحي ذور الرفيع م 2لج د لقطر ( م ة آح ا الدول ة تختاره ة اأو أى قيم لكتل
 .فى المادة العضوية حيث ال يمكن تمييزها عنها عمليًا) الحيوية تحت األرض

اره        ) Peatمتضمنًا البيت     (الكربون العضوى فى األراضى المعدنية أو العضویة          آربون التربة ين تخت إلى عمق مع
 .یطبق بانتظام خالل سلسلة الوقتالدولة و

 
 :مذآرة توضيحية

ل من           .1 ة األق ة الحي م  2تتضمن المادة العضوية باألرض الجذور الرفيع ا   ( م ة تختاره أو أى قيم
 .حيث ال يمكن تمييزها عنها عمليًا) لكتلة الحيوية تحت األرضاقطر لالدولة آحد 

 
 
 
 

 قالب جدول عمل التقریر
 

 )متريمليون طن (بون الكر
 أراضى حرجية أخرى الغابات

 
 FRA 2005فئات الـ 

1990 2000 2005 1990 2000 2005 
       الكربون فى الكتلة الحيوية السطحية

       الكربون فى الكتلة الحيوية تحت األرض
       الحيةالكربون فى الكتلة : اإلجمالى الفرعى

       الكربون فى الخشب الميت

       ادة العضويةالكربون فى الم
ى  الى الفرع ت   : اإلجم ب المي ى الخش ون ف الكرب
       والمادة العضویة

       سم____ الكربون باألرض حتى عمق 

       إجمالى الكربون
 

 .الميت األرض فى جدول عمل التقرير وتوثق أيضًا القيم الحدية المستعملة للجذور الرفيعة والخشب عمقيجب أن تكتب الدول : مالحظة
 
 

 التوافق الداخلى والعالقة مع جداول التقریر األخرى
 

ًا ألجزاء          . يستنتج محتوى الكربون فى الكتلة الحيوية عاده بإستخدام معامالت تحويل          وحيث أن هذه المعامالت قد تختلف تبع
امالت      فى حالة إذ. النبات والنوع والموقع فإنه يوصى بإستخدام معامالت التحويل الخاصة آلما أمكن    ذه المع ل ه م تكن مث ا ل

ة    الموصى به بواسطة    % 50الخاصة متوفرة للدول فإنها تستخدم معامل التحويل العالمي األساسى الـ            اللجنة الدولية الحكومي
اخ ر المن ة عن . لتغي ام المعلن ذا األرق ون"وله زون الكرب ى  " مخ ة ف ة المقابل ة الحيوي زون الكتل ام مخ ة بأرق ذات صلة وثيق

 .  T5 جدولفي وأيضًا األرقام المدونة عن المخزون النامي   T6جدول
 
 
 
 
 
 
 

T8            اإلضطرابات المؤثرة على الصحة والحيویة   
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T8.1  المبررات 

 
ى      ٌيَغيأو  / تفسد صحة الغابة وترآيبها و     مدمر أو حادث    بيئي غيريعرف االضطراب بأنه ت    ة عل ة الطبيعي  أير الموارد أو البيئ

اسم اني قي اني أو مك ة  تتضمن .زم ى الصحة والحيوي ؤثر عل ى ت ة  االضطرابات الت ل حيوي مل عوام رات  تش ل الحش  مث
ة    ة المتطرف وال المناخي وث واألح ق والتل ل الحرائ ة مث ر حيوي ل غي راض وعوام ن  . واألم ل م ذه العوام أثير ه رويض ت لت

 .ا إدارة مناسب وتخفيف تأثيرهمأسلوب عمل الضروري
 
 

T8.2 المواصفات 
 

 عمل التقریروحدات وسنوات 
 

  هكتار1000 التقريرعمل وحدة 
 T1 فى جدول" أراضى حرجية أخرى" و" اتآغاب"مصنفةالمساحات ال المساحة التى تشير إليها األرقام المذآورة

ل . 2000، 1990  سنوات عمل التقرير ر متوسط أيجب أن تمث نة عمل تقري ل س ام آ رة5رق نوات للفت ن س   م
 ى التوالى  عل2002-1998 و1992 - 1988

 
 

 ریفاالفئات والتع
 

 التعریف الفئة

  بواسطة الحریقضطرابإ

ة                    اضطراب متسبب بالحرائق الطبيعية بصرف النظر عن إذا آانت نشبت من داخل أو خارج الغاب
 .أو األراضي الحرجية األخرى

 
 :مذآرة توضيحية

نظم                 .1 ر م بصرف النظر   الحريق الطبيعي هو أي حريق طبيعي بأرض برية غير موجه أو غي
 .عن مصدر االشتعال وقد يحتاج استجابة إلخماده

 . الشجرةصحةإضطراب متسبب بآفات حشریة تكون محددة ل  بواسطة الحشراتضطرابإ

طرا  بواسطة األمراضاضطراب ا والفطر     بإض ل البكتيری ة مث ات الممرض ى الكائن ع إل ى ترج أمراض الت بب ب ات متس  ی
 ..فيروس أو الPhytoplasmaوالفيتوبالزما 

 ضطرابات أخرىإ

 .إضطراب متسبب بعوامل أخرى غير الحریق والحشرات واألمراض
 

 :مذآرة توضيحية
 .يجب أن تحدد الدولة نوع االضطراب المتُضمن في هذه الفئة. 1

 
 

ل     0.5تحسب وتُضمن فى األرقام المدونة بالتقرير، يجب أن يغطى االضطراب مساحة             ا   و هكتار على األق ؤثر معنوي ى  ي عل
ة     على فئة واحدةالفئات فى هذا الجدول ليست مقصورة. صحة وحيوية الغابة أو األراضي الحرجية األخرى   إن قطع ذا ف  وله

 .بين أو أآثر يؤثران على الصحة والحيوية سوف يحسب مرة لكل اضطرابرااألرض التى بها اضط
 
 
 
 
 
 
 
 

 قالب جدول عمل التقریر
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 ) هكتار1000 ( ةالمتأثر مساحة السنویةمتوسط ال 
 أراضى حرجية أخرى اباتالغ FRA 2005فئات الـ 

 1990 2000 1990 2000 
     إضطراب بواسطة الحریق
     إضطراب بواسطة الحشرات
     إضطراب بواسطة األمراض

     إضطرابات أخرى
 

 يجب أن تكون متوسط المساحة       1990أرقام  . لبات السنوية  سنوات لإلحتراس من التق    5 فى هذا الجدول متوسط      2000،  1990تمثل سنة   : مالحظات
 .2002 إلى 1998 يجب أن تكون متوسط 2000 وأرقام 1992 – 1988التى تأثرت خالل 
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T9 تنوع األنواع الشجریة  
 

T9.1 المبررات  
 

ر من المشاآل الحرجة ا        ة لدراسة آثي وع    توفر المعلومات عن تنوع األنواع الشجرية المعلومات الالزم ة بصيانة التن لمتعلق
 .االحيوى للغابة ومقابلة بعض احتياجات التقارير القطرية والدولية على التنوع الحيوى

 
 

T9.2 المواصفات 
 

 وحدات وسنوات عمل التقریر
 

 عدد  التقريرعملوحدة 
 إجمالى مساحة الدولة المساحة التى تشير إليها األرقام المذآورة

 2000  سنوات عمل التقرير

 
 

 الفئات والتعاریف
 

 التعریف  الفئة
 .إجمالى عدد األنواع الشجریة المتوطنة والتى تم تعریفها داخل الدولة عدد األنواع الشجریة المتوطنة

ا معرضة للخطر بشدة فى قائمة                         عدد األنواع الشجریة المعرضة للخطر بشدة م تصنيفها بأنه ة التى ت  IUCNعدد األنواع الشجریة المتوطن
 .مراءالح

 . الحمراءIUCNعدد األنواع الشجریة المتوطنة التى تم تصنيفها معرضة للخطر فى قائمة  عدد األنواع الشجریة المعرضة للخطر 

 .IUCNعدد األنواع الشجریة المتوطنة التى تصنف آقابلة للتلف فى قائمة الـ عدد األنواع الشجریة القابلة للتلف
 

  FRA الحمراء يمكن أن توجد على موقع الـIUCNلى القائمة الـقوائم أنواع الدول ع: مالحظة
http://www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2/index.jsp?siteId=5461 

 
 

 قالب جدول عمل التقریر
 

 2002عدد األنواع سنة  FRA 2005فئات الـ 

   نواع شجرية متوطنةأ
  نواع شجرية معرضة للخطر بشدةأ
  نواع شجرية معرضة للخطر أ
  نواع شجرية قابلة للتلفأ
 
 

  والعالقة مع جداول التقریر األخرىالداخليالتوافق 
 

ات                       ى نفس بيان ى عل ذا الجدول يجب أن يبن ى ه ى استعملت لحساب المخزون          عدد األنواع الشجرية المذآور ف الحصر الت
 .T5 جدول في النامي
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T10ترآيب المخزون النامي  
 
 

T10.1 المبررات  
 

ة                   " ترآيب المخزون النامى  "المعلومات عن    ات ودراسة بعض القضايا الحرجة المتعلق ات ترآيب الغاب م ديناميكي مهمة لفه
وي وع الحي ل خطط إدا . بصيانة التن ى عم ًا ف اعد أيض ي تس ة  وه ة والدولي ارير القطري ل التق ة لعم باع الحاج ة إلش رة فعال
 .المتعلقة بالتنوع الحيوي

 
 

T10.2المواصفات  
 

 وحدات وسنوات عمل التقریر
 

 3مليون م وحدة إعداد التقرير

 T1في جدول " آغابات" المصنفة مساحةال المساحة التى تشير إليها األرقام المذآورة

 2000، 1990  سنوات عمل التقرير

 
 

 الفئات
امي             الي المخزون الن ا بإجم رًا عنه ائعة معب ام  . تكون الفئات فى هذا الجدول قائمة بأهم عشرة أنواع شجرية ش  هو  2000ع

 .السنة المرجعية لتحديد قائمة األنواع وترتيبها
 
 

 قالب جدول عمل التقریر
 

 اتمحصول النامي فى الغابال
 أسم النوع/ FRA 2005 فئات الـ  )مليون متر مكعب( 

 )سم الشائعإلسم العلمى وااإل( 
1990 2000 

    اسم أول أآثر األنواع شيوعا
    اسم ثانى أآثر األنواع شيوعا 

....    
    اسم عاشر أآثر األنواع شيوعا

    باقى األنواع
   مالىاإلج

 
ن للدول أن تدون األجناس بدًال من األنواع إذا آانت بيانات حصرها ال تسمح           يمك. يجب تمييز آل نوع بكالًً من االسم العلمى واالسم الشائع         : مالحظة

 .بالتمييز بين األنواع الفردية داخل مجموعة أنواع معينة
 
 

 التوافق الداخلى والعالقة مع جداول التقریر األخرى
 

 . T5 عمل التقرير يجب أن يقابل إجمالي المخزون النامى إجمالى المخزون النامي المبين للغابات فى جدول
 
 
 
 

T11إزاالت الخشب  
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T11.1 المبررات  
 

تعمال االقتصادي              يوفر الجدول معلومات عن      اإلزالة الفعلية للخشب من الغابات واألراضي الحرجية األخرى ويوضح االس
ا    دة عليه ة المعتم ات المحلي ومي والمجتمع اد الق ى اإلقتص ة ف وارد الحرجي اعي للم ى ر. واإلجتم اعد ف تخدام ويس صد اإلس

 .المستدام للموارد الحرجية وذلك بمقارنة اإلزاالت الفعلية بإمكانيات االستدامة
 
 

T11.2المواصفات  
 

 وحدات وسنوات عمل التقریر
 

 سنويا)  فوق القلفمقاس(  من الخشب المستدير3 متر1000  التقريرعملوحدة 

 خرىاألحرجية الراضى األ واتالغاب المساحة التي تشير إليها األرقام المذآورة

 2005، 2000، 1990  سنوات عمل التقرير

 
 

 الفئات والتعاریف
 

 التعریف الفئة
 إزاالت خشب التصنيع

 
ة         ) حجم الخشب المستدیر فوق القلف        (الخشب المزال    اج الطاق ر إنت اج السلع والخدمات غي إلنت

 ).خشب الوقود(
 

 :مذآرة توضيحية
 .اط حيث ال يتضمن األشجار المقطوعة المتروآة بالغابةعن اإلسق" اإلزالة"يختلف تعبير  .1
يتضمن اإلزاالت من عمليات القطع فى الفترة المبكرة من حياة المجموعة ومن األشجار التى       .2

 .سباب طبيعيةألماتت أو تلفت 
 .ستعمالهم الشخصيإليتضمن اإلزاالت بواسطة الناس المحليين أو المالك  .3
 

 إزاالت خشب الوقود
 

ان لإلستعمال الصناعى والتجارى أو             الخشب ا  ة بصرف النظر إذا آ اج الطاق زال ألغراض إنت لم
 .المنزلى

 
 :مذآرة توضيحية

ة فقط                 .1 ة ألغراض الطاق زال مباشرة من الغاب ود الخشب المجموع أو الم يتضمن خشب الوق
ب          نيع الخش ات تص ن عملي ة م ادة متخلف انوى أو م تج ث اتج آمن ود الن ب الوق تثنى خش ويس

 .ديرالمست
اة المجموعة ومن األشجار التى           .2 رة من حي رة المبك يتضمن اإلزاالت من اإلسقاطات فى الفت

 .ماتت أو أضيرت بأسباب الطبيعية
 .ستعمالهم الشخصىإليتضمن اإلزاالت بواسطة الناس المحليين أو المالك  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قالب جدول عمل التقریر
 

 ب من الخشب المستدیر فوق القلف متر مكع1000بـ الحجم  FRA 2005فئات الـ 
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   أراضى حرجية أخرى اباتالغ
1990 2000 2005 1990 2000 2005 

       للتصنيعخشب مستدیر 
       خشب وقود
        اإلجمالى

 
 2002إلي 1998 و1990 لسنة1992 إلى 1988 سنوات ألي سنة مرجعية، 5لإلحتراس من التغيرات السنوية تكون األرقام متوسط لفترة    : مالحظة

 . مبينة على التنبؤ2005أرقام . 2000لـ
 
 

 التوافق الداخلى والعالقة مع جداول إعداد التقریر األخرى
 

 . لعمل التقرير القطريT12ترتبط األرقام فى هذا الجدول مع األرقام عن قيمة الخشب المزال فى جدول 
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T12قيمة إزاالت الخشب  
 
 

T12.1 المبررات  
 

ة  إل إزاالت الخشب المساهمة اتوضح قيمة  ذا الجدول م    . قتصادية من الغابات واألراضى الحرجي ة السوقية   عيتعامل ه  القيم
 .قتصادية للغاباتإلللخشب المزال الذى يعد معلومات مهمة لتنمية ومراقبة السياسات القطرية ولتقييم االستدامة ا

 
 

T12.2المواصفات  
 

 وحدات وسنوات عمل التقریر
 

  سنة عمل التقرير  فىبسعر الصرفأمريكي  دوالر 1000  التقريرلعموحدة 

 خرىاألحرجية الراضى و األ اتالغاب المساحة التى تشير إليها األرقام المذآورة

 2005، 2000، 1990  سنوات عمل التقرير

 
 

 الفئات والتعاریف
 

 التعریف الفئات
 قيمة إزاالت خشب التصنيع 

 
 ).خشب الوقود(إلنتاج السلع والخدمات غير إنتاج الطاقة قيمة الخشب المزال 

 
 :مالحظة توضيحية

يم     . تشير القيمة التى ستبلغ بالتقرير إلى القيمة السوقية عند موقع اإلزالة  .1 ا آانت الق ة إذا م فى حال
اج لة اإلنت ارج سلس د خ ن نقطة أبع ا م داول و. متحصل عليه ل والت اليف النق أو /يجب خصم تك

 . هيزتكاليف التج
عر      .2 اس س ى أس ة عل ة يجب أن تحسب القيم تعماالت المعيش ل الخشب إلس ا أزي ة إذا م ى حال ف

 .السوق المحلى
 .يجب أن ُتبلغ القيمة غير متضمنة الضرائب .3

اري أو     قيمة إزاالت خشب الوقود تعمال الصناعي أو التج ان لإلس ر إذا آ ة بصرف النظ اج الطاق زال ألغراض إنت ة الخشب الم قيم
 .ىالمنزل

 
 :مذآرة توضيحية

يم     . تشير القيمة التى ستبلغ بالتقرير إلى القيمة السوقية عند موقع اإلزالة  .1 ا آانت الق ة إذا م فى حال
اج لة اإلنت ارج سلس د خ ن نقطة أبع ا م داول و. متحصل عليه ل والت اليف النق أو /يجب خصم تك

 . تكاليف التجهيز
ة    .2 تعماالت المعيش ل الخشب إلس ا أزي ة إذا م ى حال عر   ف اس س ى أس ة عل يجب أن تحسب القيم

 .السوق المحلى
 .يجب أن تبلغ القيمة غير متضمنة الضرائب .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قالب جدول عمل التقریر
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 ) دوالر أمریكى1000(قيمة الخشب المستدیر المزال 

 أراضى حرجية أخرى اتالغاب
 FRA 2005فئات الـ 

  
1990 2000 2005 1990 2000 2005 

       للتصنيع خشب مستدیر
       خشب وقود
        اإلجمالى

 
ة               : مالحظات نة مرجعي ي   1988. لإلحتراس من التغيرات السنوية، تمثل األرقام متوسط الفترة خمس سنوات ألي س ـ  1992إل ى   1998 و 1990، ل  إل

 . مبنية على التنبؤ2005أرقام . 2000 لـ2002
 

 .م القيمة بالدوالر األمريكىيسنة عمل تقرير لتقديجب أن توثق الدول سعر الصرف المستخدم لكل 
 
 

 التناسق الداخلى والعالقة مع جداول التقریر األخرى
 

 .T11  جدولترتبط هذه األرقام مع األرقام المدونة بالتقرير عن إزاالت الخشب فى
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T13إزاالت المنتجات الحرجية غير الخشبية  
 
 

T13.1بررات  الم 
 

دره  (NWFP)" المنتجات الحرجية غير الخشبية" المعلومات عن إزالة   توضح  من الغابات واألراضي الحرجية األخرى مق
ا                NWFPالغابات على توفير الـ    دين عليه ين المعتم ة ومعيشة السكان المحلي ذه    .  آسلع هامة لألسواق القومية والدولي ين ه تب

 . اإلدارةت عند عمل السياسات القومية وإستراتيجياNWFPsالمعلومات األولوية التى تستحقها الـ
 
 

T13.2المواصفات  
 

 وحدات وسنوات عمل التقریر
 

ة باستثنا             التقريرعملوحدة  ة والحيواني ة     ءالكتلة بالكيلوجرام أو الطن لكل المنتجات النباتي ات الحي  الحيوان
التقر تبلغ ب ي س ذآارات الصيد الت ود وت ات والجل ود الحيوان يجب أن . ير آوحداتوجل

 .تبين الدولة المعامل النسبي لوحدات التقرير
 .الغابات واألراضي الحرجية األخرى المساحة التى تشير إليها األرقام المذآورة

 2005، 2000، 1990  سنوات عمل التقرير

 
 الفئات

 
 وحدة عمل التقریر الفئة

  مادة خام/ منتجات نباتية 
 )آجمطن أو ( آتلة  غذاء  .1
 )طن أو آجم( آتلة  علف  .2
 )طن أو آجم( آتلة  مادة خام للمنتجات الطبية والعطرية  .3
 )طن أو آجم( آتلة  األصباغمادة خام للملونات و  .4
 )طن أو آجم( آتلة   اليدوية واإلنشاءاتدوات والمشغوالتمادة خام لأل  .5
 )طن أو آجم( آتلة  زينةنباتات   .6
 )طن أو آجم( آتلة  فرازات إ .7
 )طن أو آجم( آتلة  منتجات نباتية أخرى  .8
  

  المادة الخام/ المنتجات الحيوانية 
 وحدات  حيوانات حية .9

 وحدات ات صيدد وتذآاروحيوانات وجل دو جل  .10
 )طن أو آجم( الكتلة  عسل برى و شمع نحل   .11
 )طن أو آجم( الكتلة  )طرائد (لحم صيد  .12
 )طن أو آجم( الكتلة  مادة خام لألدوية  .13
 )طن أو آجم( الكتلة  ملوناتمادة خام لل  .14
 )طن أو آجم( الكتلة  منتجات حيوانية أخرى صالحة لألآل  .15
 )طن أو آجم( الكتلة  منتجات حيوانية أخرى غير صالحة لألآل  .16
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 قالب جدول عمل التقریر
 
 

 المعامل FRA 2005فئات الـ  خشبية الإزاالت المنتجات الحرجية غير 
 الوحدة النسبي

1990 2000 2005 
      مادة خام/ منتجات نباتية 

      غذاء  .1
      علف  .2
      مادة خام للمنتجات الطبية والعطرية  .3
      األصباغمادة خام للملونات و  .4
      دوية واإلنشاءات اليألدوات والمشغوالتمادة خام ل  .5
      زينةنباتات   .6
      فرازاتإ .7
      منتجات نباتية أخرى  .8
      

      المادة الخام/ المنتجات الحيوانية 
      حيوانات حية    .9

      ات صيدد وتذآاروحيوانات وجل دوجل . 10
      عسل برى و شمع نحل   .11
      لحم صيد   .12
      مادة خام لألدوية   .13
      ملوناتمادة خام لل   .14
      منتجات حيوانية أخرى صالحة لألآل   .15
      منتجات حيوانية أخرى غير صالحة لألآل   .16

 :مالحظات
وانات والجلود وتذآارات الصيد التي يجب أن  لكل المنتجات النباتية والمنتجات الحيوانية بإستثناء جلود الحي  ) طن أو آجم  (وحدات عمل التقرير هي آتلة       .1

 .يجب أن تعطى الدولة المعامل النسبي المستخدم لكل فئة. تدون بالوحدات
دًا                .2 ددة جي م الصلد،   (في حالة إذا آانت أرقام الكتلة غير متوفرة يمكن إستخدام أرقام الحجم ولكن عندئذ يجب أن تكون الوحدات بالمتر المكعب ومح الحج

 )الخ...صوص الحجم المر
ي  1998، 1990 لـ1992 إلي 1988لالحتراس من التغيرات السنوية فإن األرقام هي متوسط فترة خمس سنوات ألى سنة مرجعية،          .3 ـ 2002 إل . 2000 ل

 . فهي تنبؤات2005أما أرقام 
 . إذا ما آانت لإلستخدام التجارى أو االستخدام غير التجارىبصرف النظريجب تدوين اإلزاالت  .4
ه      .  تبّلغ اإلزاالت من الغابات واألراضى الحرجية األخري فقط     يجب أن  .5 ين فإن تج مع واع األرض لمن إذا آانت الدولة لديها أرقام عالمية فقط تتعلق بكل أن

 .(OWL)األراضى الحرجية األخري / من الضرورى تقدير وتوثيق المساهمة التى تستحوذ عليها الغابات 
 .نواع المستعملة فى آل فئةيجب أن تدون الدول فى ملحق أهم األ .6

 
 

 التناسق الداخلى والعالقة مع جداول التقریر األخرى
 

 .T14األرقام المدونة بهذا الجدول ترتبط بجدول عمل التقرير القطري 
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T14 قيمة إزاالت المنتجات الحرجية غير الخشبية  
 
 

T14.1  المبررات 
 

ات    ة المنتج د قيم ة غتع بية  الحرجي ر الخش م        (NWFP)ي ة ودع وارد الحرجي ادية للم ة األقتص المة البني ام لس ون ه  مك
ة ات المحلي ومى   . المجتمع توى الق ى المس يط عل ى التخط ة وضعها ف وارد وأولوي ى تخصيص الم ات ف ذه المعلوم اعد ه تس

 )قتصادى والقطاعيإلاالجتماعي وا(
 
 

T14.2 المواصفات 
 

 وحدات وسنوات عمل التقریر
 

 فى سنة عمل التقرير بسعر الصرف دوالر أمريكي فى  1000 وحدة عمل التقرير

 .يخراألحرجية الراضى األ و اتالغاب المساحة التى تشير إليها األرقام المذآورة

 2005، 2000، 1990  سنوات عمل التقرير

 
 الفئات

 
 الفئة

 مادة خام/ منتجات نباتية 
 غذاء  .1
 علف  .2
 ريةمادة خام للمنتجات الطبية والعط  .3
 األصباغمادة خام للملونات و  .4
  اليدوية واإلنشاءاتألدوات والمشغوالتمادة خام ل  .5
 زينةنباتات   .6
 فرزاتإ .7
 منتجات نباتية أخرى  .8
 

 المادة الخام/ المنتجات الحيوانية 
 يوانات حية    ح.9

 ات صيدد وتذآاروحيوانات وجل دوجل   10
 ل ح نعسل برى و شمع  .11
 لحم صيد  .12
 مادة خام لألدوية  .13
 ملوناتمادة خام لل  .14
 منتجات حيوانية أخرى صالحة لألآل  .15
 منتجات حيوانية أخرى غير صالحة لألآل  .16

 
ة              ة الغاب يم ُمتحصل ع           . القيم التي ستبلغ بالتقرير تتعلق بالقيمة السوقية بموقع الجمع أو حاف ا آانت الق ة إذا م ى حال ا من   ف ليه

داول و   ل والت اليف النق اج يجب خصم تك لة اإلنت ارج سلس د خ ة أبع ات  /نقط ت المنتج ة إذا أزيل ى حال ز ف اليف التجهي أو تك
 .الحرجية غير الخشبية إلستعماالت المعيشة يجب أن تحسب القيمة على أساس سعر السوق المحلى
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 قالب جدول عمل التقریر
 
 

 FRA 2005 الـ ةفئ ) دوالر أمریكى1000(الغابات غير الخشبية المزالة قيمة منتجات 
1990 2000 2005 

    مادة خام/ منتجات نباتية 
    غذاء  .1
    علف  .2
    مادة خام للمنتجات الطبية والعطرية  .3
    ألصباغمادة خام للملونات وا  .4
     اليدوية واإلنشاءاتدوات والمشغوالتمادة خام لآل  .5
    زينةنباتات   .6
    فرزات إ .7
    منتجات نباتية أخرى  .8
    

    المادة الخام/ المنتجات الحيوانية 
     حيوانات حية   .9

    ات صيدد وتذآاروحيوانات وجل دو جل .10
    نحل االعسل برى و شمع   .11
    لحم صيد  .12
    مادة خام لألدوية  .13
    وناتملمادة خام لل  .14
    منتجات حيوانية اخرى صالحة لألآل  .15
    منتجات حيوانية اخرى غير صالحة لألآل  .16

    اإلجمالى
 

  :مالحظات
 1998، و 1990 لسنة  1992 إلي 1988لالحتراس من التغيرات السنوية، فإن األرقام تمثل متوسط فترة خمس سنوات ألى سنة مرجعية،         .1

 . فهي تنبؤات2005قام لـ األر. 2000 لـ2002إلي 
 

 
 

 التناسق الداخلى والعالقة مع جداول التقریر األخرى
 

 .T13األرقام المدونة في هذا الجدول لها عالقة بجدول عمل التقرير القطري 
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T15العمالة بالغابات  
 
 

T15.1  المبررات 
 

ي                 ي س ات، خاصة ف د االتجاه ي تحدي ة           المعلومات عن العمالة بالغابات مفيدة ف ة وتنمي ة وسياسات الحكوم ات العام اق التوقع
 .الصناعة والعالقات االقتصادية واالجتماعية

 
 

T15.2 المواصفات 
 

 وحدات وسنوات عمل التقریر
 

 . آاملل وقت عم- شخص سنويا1.00  التقريرعملوحدة 

  2000، 1990  سنوات عمل التقرير

 
 

 الفئات والتعاریف
 

ل أجر أو                        يأ بأنه   "العمالة"يعرف تعبير    وب أو شفوى، مقاب ار، مكت د إیج نوع من العمل یؤدى أو خدمات تقدم تحت عق
 .5)ال نقدا(مرتب، نقدًا أو عينًا

 
ا     األولىفى جدول عمل التقرير هذا، سوف تدون الدول العمالة فى اإلنتاج     ة به ة المتعلق .  للسلع والخدمات واألنشطة الحرجي

 .التاليةوهذه سوف تقسم فيما بعد إلى الفئات 
 

 التعریف الفئة
ود     العمالة فى األنشطة المتعلقة باإلنتاج الرئيسى للسلع  من السلعاألولىاإلنتاج  مثل أخشاب التصنيع المستدیرة وخشب الوق

 .والمنتجات الحرجية غير الخشبية
 

 : توضيحيةاتمذآر
 :تتضمن
ذر والعمل          .1 ل        العمالة فى األنشطة اإلنتاجية المباشرة مثل الغرس والب ة والقطع والنق ات اإلنمائي ي

ر         ة غي ين والمشرفين فى        الالبرى وجمع المنتجات الحرجي بية، متضمنة الموظفين اإلداري خش
 .الشرآات المشارآة فى هذه األنشطة

 .الخ... العمالة فى األنشطة الداعمة مباشرة إلنتاج السلع مثل إنتاج النباتات في المشاتل .2
رون أعاله، حتي لو ) 1(آما هو مذآور تحت  في األنشطة المقاولون العاملون  .3  آان هؤالء معتب

 قانونًا عمالة ذاتية 
 .أو العامة/ العمالة فى اإلشراف المباشر على هذه األنشطة بواسطة الهيئات الخاصة و .4

 
 :يستثنى

لألغراض   العمل الذي يقوم به األفراد والجماعات ولم يعمل له عقد بصرف النظر إذا آان                 .1
 .والمعيشية أو التجاريةالمنزلية 

 .العمالة فى مجال األبحاث والتعليم الحرجي  .2
عمالة فى عمليات التجهيز األخرى للبضائع المنتجة بصرف النظر عما إذا آانت صناعية         ال .3

 .أو على نطاق صغير
 

 .العمالة فى األنشطة المتعلقة مباشرًة بالخدمات من الغابات واألراضى الحرجية تقدیم الخدمات
 
 : توضيحيةاتذآرم

ة المت   .1 ياحة البيئي ل الس طة مث ى األنش ة ف لتتضمن العمال ة وإدارة ص ات، زراع اتة بالغاب  غاب

                                                 
المصدر    : 5 ILO and Employment Security Commission 
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ة         ات               ...الحماية، حراسة المتنزهات العام ا إذا أجريت بواسطة هيئ خ، بصرف النظر عم ، ال
 .خاصة أو عامة

 
 .أو عامة/صة وتتضمن العمالة فى اإلشراف المباشر على هذه األنشطة بواسطة هيئات خا .2

 
 .العمالة فى األنشطة الحرجية غير المحددة أنشطة حرجية غير محددة

 
 :مذآرة توضيحية

دوين منفصل         .1 ا ال تسمح بت ة إذا آانت بياناته ذه الفئ ة تحت ه دوين العمال دول ت ار ال يجب أن تخت
 .للفئات السابقة

 
 
 
  
 

 قالب جدول عمل التقریر
 

 FRA 2005فئات الـ  )ویا سن- فرد1000 (التوظيف
1990 2000 

    للسلعىساساإلنتاج األ
    الخدماتتقديم

   محددةال الحرجية غير األنشطة
   اإلجمالى
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  مع العمليات الدوليةالتوافق
 

ارير          التقرير القطرى مرتبطة  عملالمعلومات الموجودة فى جداول    بة لعمل التق ة، ومناس ة الجاري ات الدولي ع العملي دة م  بش
 .تفاقيات والمعاهداتألطرية للهيئات والمنظمات المختلفة عن العمليات الدولية واقال
 
تدامة       معاييررتباط مع العمليات الجارية على      اإلخاصة،  الهمية  األ منو ة المس ة   .   ومؤشرات اإلدارة الحرجي اون المنظم  تتع

 .هة متعددة متشابموضوعية وهذه بها مجاالت للمعايير والمؤشرات عمليات جارية تسعمع 
 

اه   دول أدن ى الج ينف ق المب ة تواف ارير القطري داول التق ين ج االت اوال  ب يةمج ات لرئيس ة لعملي ايير العام رات المع  والمؤش
 .تفاقيات والمعاهداتإلوا أيضًا لعمل تقارير للعمليات الدولية افقهاتوو
 
 

االت  وعيةالمج اتالموض ة لعملي ایير العام  المع
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 والمؤشرات

   √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ مساحة الغابات واألراضى الحرجية األخرى:  أ1
     √ √   √ √ √ √  √ √ المساهمة فى دورة الكربون العالمية:  ب1

        √    √    صحة وحيوية النظم البيئية الحرجية
   √   √ √ √  √ √ √ √  √ التنوع الحيوى

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ الوظائف اإلنتاجية
        √    √ √   وظائف الحماية

 √            √   الوظائف اإلجتماعية
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ الوظائف اإلقتصادية

 
 

ة وا  ات الدولي اتإلالعملي داتتفاقي  والمعاه
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 ...والهيئات والخ

               √  (MDG)أهداف التنمية األلفية لألمم المتحدة 
               √  (CSD) التنمية المستدامة لجنة

      √ √ √   √ √ √ √ √  (CBD)إتفاقية التنوع الحيوي 
               √  (CCD)إتفاقية مكافحة التصحر 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ رات والمؤشالمعاييرعمليات
      √ √ √ √    √ √ √ اتفاقية األمم المتحدة لتغير المناخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ منبر األمم المتحدة للبيئة
UNEP - WCMC √ √ √ √ √ √ √ √    √ √ √ √ 

      √ √ √ √ √ √    √ االتحاد العالمى لصدق الطبيعة
       √      √ √ √ والزراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ منظمة األخشاب االستوائية
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوربا

MCPFE √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  √ √ √ √    √ √ √    √ تقييم النظام البيئى األلفى

 
  


