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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

مستدام،    :١٥الهدف   مستدام، وإدارة الغابات على نحو  حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو 
 ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

0.bالغاية . 

، بما في ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها على توفير ، كفالة حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية٢٠٣٠بحلول عام  :٤-١٥الغاية 

 المنافع التي ال غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة

0.cر. المؤش 

 مؤشر الغطاء األخضر الجبلي :٢-٤-١٥ المؤشر

0.d. السلسلة 

 مؤشر الغطاء األخضر الجبلي

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 2022مارس/آذار  31

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 ١-٢-١٥؛١-١-١٥؛ ١-١-٦

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (FAO)الفاو( ) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (FAO) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(

 والمفاهيم والتصنيفات. التعريف  2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 : تعريفال

يهدف مؤشر الغطاء األخضر الجبلي إلى قياس تغيرات الغطاء النباتي األخضر في المناطق الجبلية، أي الغابات والشجيرات واألشجار 

من أهداف التنمية المستدامة. يقيس مؤشر  ٤-١٥الغاية وأراضي المراعي واألراضي الزراعية وما إلى ذلك، لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق 

المؤشر  الغطاء األخضر الجبلي إلى النسبة المئوية للغطاء األخضر على السطح الكلي للمنطقة الجبلية في بلد معيّن وفي سنة اإلبالغ. يُعنى هذا

 ة الجبلية.برصد التطورات في الغطاء األخضر، وبالتالي بتقييم حالة حفظ النظم اإليكولوجي

 :المفاهيم

طبقة وصف الجبال: يمكن تعريف الجبال وفقاً لمجموعة  .1على طبقتين من المعلومات الوصفية: الغطاء األخضر الجبلييعتمد مؤشر 

. وتلتزم هذه المنهجية (Karagulle, et al., 2017) (Körner et al., 2011) متنوعة من المعايير، مثل المناخ واالرتفاع واإليكولوجيا

 البتعريف الجبال الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة، الذي يستند بدوره إلى الوصف المقترح للجب

 Körner (2000.) من

 فئات. 6بموجب هذا الوصف، تُصنف الجبال حسب علوها وانحدارها وارتفاعها في 
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 فئة الجبل وصف

 1 متر 4500رتفاع يزيد عن اال

 2 متر 4500و 3500ارتفاع يتراوح بين 

 3 متر 3500و 2500ارتفاع يتراوح بين 

 4 2متر ومنحدر يفوق أو يساوي  2500و 1500ارتفاع يتراوح بين 

 7أو نطاق ارتفاع محلّي )نصف قطر  5متر ومنحدر يفوق أو يساوي  1500و  1000ارتفاع يتراوح بين 

 متر 300كيلومترات( يفوق أو يساوي 
5 

 6 متر 300كيلومترات( يفوق أو يساوي  7متر ونطاق ارتفاع محلّي )نصف قطر  1000و 300ارتفاع يتراوح بين 

 

طبقة واصف الغطاء النباتي: تصنف هذه الطبقة من المعلومات الغطاء األرضي إلى مناطق خضراء وغير خضراء. وتشمل  .2

مل النباتات الخضراء كالً من النباتات الطبيعية والغطاء النباتي الناجم عن األنشطة البشرية )مثل المحاصيل والتشجير، وما إلى ذلك(، تش

حات القليلة الخضرة، واألراضي الجرداء، ومساحات المياه والجليد/ثلج الدائم، والمناطق الحضرية. ويمكن المناطق غير الخضراء المسا

اشتقاق طبقة توصيف الغطاء النباتي بطرق مختلفة. لكن، لهذا الغرض، تُعدّ خرائط الغطاء األرضي، التي نستند إلى أساليب االستشعار عن 

وفر المعلومات المطلوبة عن المناطق الخضراء وغير الخضراء بطريقة واضحة من الناحية المكانية، بعد، المصدر األنسب للبيانات. فهي ت

 وتتيح إجراء المقارنات عبر الزمن من خالل تحليل تغيّر الغطاء األرضي. 

 

ي تنتجها وكالة الفضاء األوروبية وكحٍل عام، تستخدم منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة حالياً السالسل الزمنية للغطاء األرضي الت

لدولية المعنية في إطار مبادرة تغيّر المناخ. يُعاد تصنيف الفئات األصلية لمبادرة تغيّر المناخ وفقاً للفئات الست المُحدّدة من الهيئة الحكومية ا

 خضر، على النحو التالي:بتغيّر المناخ )هيئة المناخ(، ثم تُصنّف أيضاً إلى فئات ثنائية للغطاء األخضر أو غير األ

الفئة المُحددة من مبادرة وكالة الفضاء األوروبية 

 بشأن تغيّر المناخ

الفئة المُحددة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية 

 بتغير المناخ )هيئة المناخ(
 أخضر/غير أخضر

50 ،60 ،61 ،62 ،70 ،71 ،72 ،80 ،81 ،

82 ،90 ،100 

 1الغابات
 أخضر

 أخضر المراعي 140، 130، 122، 121، 120، 110

 أخضر األراضي الزراعية 40، 30، 20، 12، 11، 10

 أخضر األراضي الرطبة 180، 170، 160

 غير أخضر المستوطنات 190

150 ،151 ،152 ،153 ،200 ،201 ،202 ،

210 ،220 

 أراض أخرى
 غير أخضر

 

2.B. وحدة القياس 

 
 تجدر اإلشارة إلى أن مصطلح "الغابات" هنا يشير إلى الغطاء األرضي، وليس بالضرورة استخدام األراضي   1
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 مئوية  نسبة

 

2.C. التصنيفات 

، واإلبالغ عن قوائم الجرد التي (GHG) ( تصنيف فئات األراضي لغازات االحتباس الحراري1يستخدم هذا المؤشر تصنيفين محددين: )

( التصنيف العالمي للجبال الذي تم إنشاؤه 2، و )(IPCC( )Penman et al. 2003)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حددتها 

 (.UNEP-WCMC( )Kapos et al. 2000)  حفظ الطبيعة ن قبل مركز األمم المتحدة العالمي لرصد م

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

 باستخدام مصادر البيانات التالية::يتم اشتقاق التقديرات العالمية التي تحسبها منظمة األغذية والزراعة 

  (ESA ،2017) ناخملبيانات الغطاء األرضي لمبادرة وكالة الفضاء األوروبية بشأن تغيّر ا: طبقة واصف الغطاء النباتي (1

تشير مبادرة وكالة الفضاء األوروبية بشأن تغير المناخ إلى برنامج يهدف إلى استغالل اإلمكانات الكاملة لبيانات رصد األرض التي 

 مناخ. تجمعها الوكالة للمساهمة في قواعد بيانات المتغيّرات المناخية األساسية التي تقتضيها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ال

 التصوير  مطياف مثل بعد عن االستشعار بيانات من مزيج باستخدام ناخملمت منتجات الغطاء األرضي الخاصة بمبادرة تغيّر اصُم

 القدرة ذو المتقدم االشعاعي والمقياس ،(1km SPOT) األرض لرصد التجريبي والنظام ،(MERIS 300 m) االستبانة المتوسط

 قدرها  بدقة السنوية األرضي الغطاء خرائط من سلسلة من ناخملويتكون منتج مبادرة تغيّر ا(. 1km AVHRRالتحليلية العالية جداً )

 1992. وتتوفر البيانات الخاصة بالفترة الممتدة بين عامي 2018و 1992، ويغطي هذا البرنامج للفترة الممتدة بين عامي متر 300

وتتطلّب تحويالً إلى شكل  netCDFفي شكل  2018و 2016مسح، فيما تتاح بيانات الفترة الممتدة بين عامي بطريقة خطوط ال 2015و

( ليتسنى معالجتها في نظام المعلومات الجغرافية. وتضطلع وكالة الفضاء األوروبية بتحديث بيانات الغطاء GTIFFصور موسومة )

 األرضي بشكل سنوي.  

 تلتزم مبادرة وكالة الفضاء األوروبية بشأن تغير المناخ بنظام تصنيف الغطاء األرضي التابع لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة. 

(Santoro, et al., 2015) 

 طبقة واصف الجبال  (2

 (:Kapos et al 2000) 2000وآخرون لعام  Kaposتعتمد طبقة واصف الجبال العالمية على تصنيف الجبال المقترح من قبل 

 متر  4500االرتفاع يزيد عن  :1الفئة  •

 متر 4500و 3500ارتفاع يتراوح بين  :2الفئة  •

 متر  3500و 2500ارتفاع يتراوح بين  :3الفئة  •

 2متر ومنحدر يفوق أو يساوي  2500و 1500ارتفاع يتراوح بين  :4الفئة  •

 7أو نطاق ارتفاع محلّي )نصف قطر  5متر ومنحدر يفوق أو يساوي  1500و  1000ارتفاع يتراوح بين  :5الفئة  •

 متر 300أو يساوي كيلومترات( يفوق 

متر  300كيلومترات( يفوق أو يساوي  7متر ونطاق ارتفاع محلّي )نصف قطر  1000و 300ارتفاع يتراوح بين  :6الفئة  •

 درجة جنوباً  19درجة شماالً و 23خارج 

 تعريف لتمثيل المناطق غير الجبلية.  :0الفئة  •
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  م  250عالمية من قبل هيئة المسح الجيولوجي األمريكية من تم إنشاء طبقة وصف الجبل المستخدمة الشتقاق التقديرات ال

االرتفاعات الرقمي  (Sayre et al. 2018) نموذج 

 يمكن استبدال مجموعات البيانات هذه بمصادر البيانات ذات الصلة على الصعيد الوطني عند توفرها.

3.B. طريقة جمع البيانات 

األغذية والزراعة مؤشر الغطاء األخضر الجبلي لجميع البلدان والمناطق التي تضم مناطق جبلية باستخدام طبقات البيانات أعدّت منظمة 

الجغرافية المكانية الموضحة في هذه الوثيقة. وتتشاطر منظمة األغذية والزراعة األرقام الوطنية مع جهات التنسيق الرسمية في أجهزة 

ة بأهداف التنمية المستدامة للتحقق من صحتها قبل نشرها، وذلك بموجب المبادئ التوجيهية بشأن تدفقات البيانات اإلحصاء الوطنية المعني

العالمية واإلبالغ عنها، وهي التوجيهات الصادرة عن فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت في مجال البيئة المعني بأهداف التنمية 

  .طلب منظمة األغذية والزراعة إلى البلدان تقديم تقديراتها الخاصة للمؤشر، في حالة توفرهاالمستدامة. وفي المناسبة نفسها، ت

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

ويتم تحديثها كل عام. ومع ذلك،  1992من عام  تتوفر بيانات الغطاء األرضي الخاصة بمبادرة وكالة الفضاء األوروبية بشأن تغيّر المناخ

 .كل عامين ٢-٤-١٥مؤشر سيتم تحديث 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 .من كل عام، بما يتماشى مع دورة إعداد التقارير السنوية عن أهداف التنمية المستدامة آذار/مارس

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 (ESA) وكالة الفضاء األوروبية

 (USGS) الجيولوجيمؤسسة الواليات المتحدة للمسح 

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 (FAO) منظمة األغذية والزراعة

 

3.G. التفويض المؤسسي 

من دستور منظمة األغذية والزراعة على ما يلي: "تقوم المنظمة بجمع وتحليل وتفسير ونشر المعلومات المتعلقة بالتغذية  1تنص المادة 

 ثم تقوم بعد األعضاء، الدول واألغذية والزراعة". في هذا الصدد، تقوم منظمة األغذية والزراعة بجمع البيانات على المستوى الوطني من 

ـ   ۲١ذلك بتوحيدها ونشرها من خالل قواعد البيانات اإلحصائية المشتركة. منظمة األغذية والزراعة هي وكالة األمم المتحدة الراعية ل

 .٢-٤-١٥من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ، بما في ذلك  مؤشراً 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

ي توفر خدمات قيّمة للنظم اإليكولوجية في كل من مناطق المنبع والمصب تُعدّ النظم اإليكولوجية الجبلية مواقع هامة للتنوعّ البيولوجي، فه

 على السواء. لكن عادةً ما تتصف الجبال بطابعها الهش وسهولة تأثّرها بالعوامل الطبيعية والبشرية في آن. وقد تشمل هذه العوامل تغيّر

توسع الزراعي أو الحضري العشوائي، وأنشطة استخراج الخشب، المناخ، والمخاطر الطبيعية مثل االنهيارات األرضية والفيضانات، وال

ر، واألنشطة الترفيهية. وقد يفضي تدهور النظم اإليكولوجية الجبلية، مثل فقدان الغطاء الجليدي والتنوع البيولوجي الجبلي والغطاء األخض

تي تسير باتجاه مصبات األنهار. كما أن فقدان الغطاء الحرجي إلى تراجع قدرة النظام اإليكولوجي على توفير اإلمدادات الالزمة من المياه ال
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والغطاء النباتي من شأنه أن يقلّل من قدرة النظام اإليكولوجي على حفظ التربة، والحؤول دون حدوث انهيارات أرضية وغمر مجرى 

  .النهر

 

 لذلك، فإن رصد التغيّرات الحاصلة في الغطاء النباتي الجبلي يُسهم في تأمين ما يلزم من معلومات عن حالة النظم اإليكولوجية الجبلية.

ورصد مؤشر الغطاء األخضر الجبلي على مر الزمن يوفّر معلومات عن حجم التغيّر النباتي الحاصل والصحة العامة للنظام اإليكولوجي 

في فهم الدور الذي تلعبه العوامل البيئية، مثل المناخ، في شرح االختالفات  د تقييم تغير الغطاء األخضر المتمايز باالرتفاع مهماً يعالجبلي. 

  في الغطاء األخضر للجبال عبر المناطق.

 

يكشف تفاصيل التغيّر الذي تشهده لكن، يجب الحرص على تفسير قيم مؤشر الغطاء األخضر الجبلي بعناية كبيرة، إذ أن هذا المؤشر ال 

سب األنواع النباتية، أو حدود نمو األشجار أو مناطق الظل المطري. كما أن فهم التباين في تكوين األنواع النباتية وحدّ نمو األشجار يكت

ت النباتية في كل منطقة من مناطق أهمية كبيرة في تحديد اآلثار الطويلة األجل لتغيّر المناخ على المناطق الجبلية. ويسهم تحليل التغيّرا

  .اإلدارة والتكيّف ثاالرتفاعات على مر الزمن في تحديد التدابير المناسبة من حي

 

اً باألنهار في بعض الحاالت، قد تعني القيمة العالية للمؤشر في فئات االرتفاعات العالية أيضاً تعدّي الغطاء النباتي على المناطق المُغطاة سابق

باتباع أو طبقات الجليد أو الثلج األخرى الدائمة أو شبه الدائمة، بفعل االحترار العالمي الناجم عن تغيّر المناخ. يمكن تعقّب هذا التغيّر الجليدية 

ت، المنهجية الحالية، ووضع العالمة المالئمة وفقاً لهذه المنهجية على مستوى البيانات المصنّفة حسب نوع الغطاء األرضي وفئة االرتفاعا

 وذلك لتمييز هذه الحالة عن االتجاه العام المرغوب لزيادة الغطاء األخضر الجبلي.

 

4.B. التعليقات والقيود 

ن يمكن احتساب المؤشر باستخدام بيانات رصد األرض المتاحة مجاناً، وبإجراء عمليات بسيطة لنظم المعلومات الجغرافية القابلة للمعالجة م

 افية للبرمجيات الحرة المفتوحة المصدر. خالل نظام المعلومات الجغر

ترتبط القيود المحتملة لمنهجية الوصف المعروضة أعاله بشكل اساسي بطبيعة البيانات الخاصة بالغطاء األرضي. وتتوفر خرائط الغطاء 

متر، ما من شأنه أن يحدّ من إمكانية تطبيقها في رصد  300األرضي لوكالة الفضاء األوروبية ومبادرة تغيّر المناخ حالياً باستبانة قدرها 

الطبيعية الصغيرة وغير المتجانسة. لذلك، تنصح منظمة األغذية والزراعة البلدان المعنية باستخدام خرائط وطنية للغطاء األرضي  المناظر

مؤشر المعدّة باستبانة مكانية أعلى وبجودة مماثلة أو أفضل، إذا ما توفرت. وذلك باتباع نفس المنهجية المعروضة هنا لتوليد القيم الخاصة ب

 األخضر الجبلي. الغطاء 

في ما يتعلّق بتفسير المؤشر، عادةً ما يتمثّل االتجاه المطلوب في زيادة الغطاء الجبلي األخضر على نحو يظهر تحجيم الضرر الذي يلحق 

فإن زيادة  بالنظم اإليكولوجية الطبيعية، بل وربما توسّع مساحات الغابات والشجيرات والمراعي بفعل جهود الحفظ. لكن في حاالت محدودة،

ها من طبقات قيمة المؤشر في فئات االرتفاعات العالية قد تعني أيضاً تعدّي الغطاء النباتي على المناطق المغطاة سابقاً باألنهار الجليدية أو غير

يّر باتباع المنهجية الحالية، الجليد أو الثلج الدائمة أو شبه الدائمة من جراء االحتباس الحراري الناجم عن تغيّر المناخ. ويمكن تعقّب هذا التغ

ووضع العالمة المالئمة وفقاً لهذه المنهجية على مستوى البيانات المصنّفة حسب نوع الغطاء األرضي وفئة االرتفاعات، وذلك لتمييز هذه 

 الحالة عن االتجاه العام المطلوب لزيادة الغطاء األخضر الجبلي.

 

4.C. طريقة االحتساب 
  :األخضر الجبلي على النحو التالييُعرَّف مؤشر الغطاء 

𝑀𝐺𝐶𝐼 =  
𝑀𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛  𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛  𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑀𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛 𝐴𝑟𝑒𝑎
× 100 

 .مساحة الغطاء األخضر الجبلي = مجموع المناطق التي تغطيها فئات األراضي الزراعية، والمراعي، والغابات واألراضي الرطبة

  .ويُحسب واصف الغطاء النباتي من خريطة الغطاء األرضي باستخدام وظائف نظام المعلومات الجغرافية األساسية

 إذا لم يكن للبلد/المنطقة مساحة جبلية، يتمّ وضع توصيف "ال ينطبق" محل القيمة الخاصة بالمنطقة.
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4.D  .التحقق 

لزراعة إلى جهات التنسيق الرسمية في أجهزة اإلحصاء الوطنية المعنية بأهداف الصادرة عن منظمة األغذية وا الوطنيةوتُرسل األرقام 

 التنمية المستدامة للتحقق من صحتها قبل نشرها. 

 تعتبر قيم المؤشر التي قدمتها البلدان مصدقة.

 

4.E. التعديالت 

 ال ينطبق

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

  على مستوى البلد •

 .ال ينطبق ألن المؤشر له تغطية شاملة

 والعالمي  اإلقليمي المستويين على •

 ال ينطبق ألن المؤشر له تغطية شاملة.

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 300المناطقة المحدّدة. إال أن اعتماد استبانة مكانية قدرها كما أن استخدام بيانات مكانية واضحة يتيح احتساباً مباشراً لقيمة المؤشر ألي من 

كسل( متر لمبادرة تغيّر المناخ، قد يؤدي إلى تغييرات مفاجئة في احتساب قيم المؤشر للمناطق األصغر التي تتكّون من خاليا شبكية )وحدات بي

 قليلة فقط، وهو ما يُعزى إلى التأثير األعلى نسبياً ألخطاء التصنيف.

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

  ويمكن احتساب قيمة المؤشر على النحو التالي

وفقاً للفئات الست المحدّدة من  ناخملا تغيّر بشأن األوروبية اءالفض وكالة مبادرةيُعاد تصنيف فئات الغطاء األرضي التي وضعتها   -أوال

  .قبل هيئة المناخ وفي خريطة الغطاء األخضر/غير األخضر

  .1نطاقات االرتفاعات على الخريطة الناتجة عن الخطوة ل  Kapos)) تُنَزل بيانات خريطة كابوس -ثانياً 

تيح حساب عدد الخاليا الشبكية الخاصة بالفئات الخضراء يُحتسب المدرج التكراري المناطقي لكل بلد وكل مجموعة إقليمية على نحو ي -ثالثاً 

  .وغير الخضراء ضمن كل نطاق من نطاقات االرتفاعات

تُحتسب نسبة مجموع الخاليا الشبكية الخاصة بالغطاء األخضر إلى العدد اإلجمالي للخاليا الشبكية )األخضر زائد غير أخضر(  -رابعا

للحصول على قيم مؤشر الغطاء األخضر الجبلي لكل فئة من الفئات المحدّدة في  Kapos عة بياناتالواقعة داخل كل نطاق من نطاقات مجمو

  .هذه المجموعة

 يُتّبع اإلجراء نفسه لحساب توزيع فئات الغطاء األرضي على النحو المُحدّد من قبل هيئة المناخ في كل نطاق من نطاقات االرتفاعات.  -خامسا

4.I  . إدارة الجودة 

مسؤولة عن جودة العمليات اإلحصائية الداخلية المستخدمة في تجميع مجموعات البيانات المنشورة. يوفر هي المنظمة األغذية والزراعة 

 :، المتاح على (SQAF) إطار ضمان جودة اإلحصائيات في منظمة األغذية والزراعة
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http://www.fao.org/docrep/019/i3664e/i3664e.pdf رشادات واألدوات الالزمة إلجراء تقييمات الجودة. تقوم ، المبادئ واإل

منظمة األغذية والزراعة بإجراء مسح داخلي نصف سنوي )مسح تقييم الجودة والتخطيط في المنظمة( مصمم لجمع المعلومات عن جميع 

، وتوثيق أفضل  SQAF ألبعاد الجودة مناألنشطة اإلحصائية للمنظمة، وال سيما لتقييم مدى تنفيذ معايير الجودة بهدف زيادة االمتثال 

الممارسات وإعداد خطط تحسين الجودة، عند الضرورة. يتم تنفيذ أنشطة ضمان الجودة الخاصة بالمجال بشكل منهجي )مثل مراجعات 

 .الجودة والتقييمات الذاتية ومراقبة االمتثال(

4.J  . ضمان الجودة  

اريف  للتع الصحيح ستخداماال  دقيق لضمان استعراض  إجراء  لعمليةلمنظمة األغذية والزراعة    الدول يخضع التاريخ الذي تبلغ عنه  

  تصاالتاال  تشكلوالموجودة.    األخرى البيانات  ومصادر السابقة التقييمات  مع  مقارنة  إجراء  الداخلي. يتم تساقاال  وكذلك  والمنهجية

وورش عمل اقليمية ودون  اإللكتروني    البريد طريق والزراعة عن  األغذية  وموظفي منظمة  الوطنيين  المراسلين  بين  المنتظمة

 هذه.  ستعراضاال عملية من  جزءا   إقليمية، 

4.K  . تقييم الجودة 

يتم تقييم جودة اإلحصاءات التي تنتجها منظمة األغذية والزراعة وتنشرها من حيث مدى مالءمتها لالستخدام، أي الدرجة التي تفي بها 

أبعاد الجودة التي تم تقييمها هي: المالءمة؛ الدقة والموثوقية الدقة في المواعيد وااللتزام بالمواعيد؛ واإلحصاءات بمتطلبات المستخدم. 

لضمان الجودة  منظمة األغذية والزراعة إطار أبعاد الجودة في  اريفيتم توفير تعواق والقابلية للمقارنة؛ سهولة الوصول والوضوح. االتس

 المؤسسية، والذي يوفر تعريف الجودة ويصف مبادئ الجودة للمخرجات اإلحصائية؛ العمليات اإلحصائية؛ البيئة  (SQAF) اإلحصائية

(http://www.fao.org/docrep/019/i3664e/i3664e.pdf .)لضمان الجودة اإلحصائية منظمة األغذية والزراعة إطار  يعتمدو

 يضمن االلتزام بهذه المبادئ جودة(. وCCSA) على المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية والمبادئ التي تحكم األنشطة اإلحصائية الدولية

يتم إجراء تقييمات الجودة المنتظمة من خالل مسح تقييم كما عمليات اإلنتاج اإلحصائي لمنظمة األغذية والزراعة والمخرجات اإلحصائية. 

، وهو مسح نصف سنوي مصمم لجمع المعلومات عن جميع األنشطة  (QAPS) الجودة والتخطيط الذي أجرته منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية  إطار بألغذية والزراعة، والتي تُستخدم لتقييم مدى تلبية معايير الجودة بهدف من أجل زيادة االمتثال اإلحصائية لمنظمة ا

 .، وتوثيق أفضل الممارسات وتقديم إرشادات للتحسين عند الضرورةلضمان الجودة اإلحصائية والزراعة

 والتفصيل  افّر البياناتوت.  5

 توافر البيانات:

البلدان التي ال تتوفر بشأنها قيم في  ي يوضع المؤشر عن طريق البيانات الجغرافية المكانية، وهو بالتالي يحظى بتغطية شاملة. ف

للتطبيق أو باء( قاعدة البيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة هي إما ألف( البلدان التي  فيها جبال حيث المؤشر ال ينطبق  ال يوجد 

 .البلدان التي لم تصادق على تقديرات منظمة األغذية والزراعة ولم تقدم بعد أرقاما  خاصة بها

 :تتوفر بيانات الغطاء األرضي الخاصة بمبادرة وكالة الفضاء األوروبية بشأن تغير المناخ مجانا  على (1

https://www.esa-landcover-cci.org/?q=node/164 

  مجان ا على الروابط التالية Kapos تتوفر بيانات تصنيف (2

 في شكل Mountain Explorer Kapos يمكن االطالع على تصنيف مؤسسة الواليات المتحدة للمسح الجيولوجي •

GME_K1classes.zip على :https://rmgsc.cr.usgs.gov/outgoing/ecosystems/Global/ 

العالمية المختلفة في الروابط أدناه (3  :الحدود اإلدارية متوفرة من قواعد البيانات 

  (GAUL) طبقة الوحدات اإلدارية العالمية التابعة لمنظمة األغذية والزراعة •

https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/jrc-10112-10004 

  (GIS) و نظام المعلومات الجغرافية (Diva) التحليل التفاعلي الرقمي لقابلية التأثُّر •

https://www.diva-gis.org/gdata   

   (SALBمشروع األمم المتحدة لحدود الوحدات اإلدارية في المستوى الثاني ) •

https://www.unsalb.org/ 

 

https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/jrc-10112-10004
https://www.diva-gis.org/gdata
https://www.unsalb.org/
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 التسلسل الزمني:

 .2018، و2015، و2010، و2000  واإلقليمية والعالمية متاحة للسنوات الوطنيةاألرقام  

 تفصيل:

العالمية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة،   فئة ارتفاع الجبال )واصف الجبال(. وتتيح بوابة   يفصّلفي قاعدة البيانات  المؤشر حسب 

، وهو فئة الغطاء األرضي التي حدّدتها هيئة المناخ.  تفصيلمنظمة األغذية والزراعة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بعدا  إضافيا  لل

الفئات الست الخاصة باالرتفاع واألنواع الرئيسية الستة للغطاء األرضي، المحدّدة وفقا  لهيئة المناخ، يتيح التوصّل إلى  إن الجمع بين 

من سنوات اإلبالغ. 36  تصنيفا  مختلفا  لكل بلد من البلدان المعنية ولكل سنة 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 التباين:مصادر  
 تغيّر  بشأن  األوروبية  اءالفض  وكالة  مبادرةتستند المنهجية االفتراضية المعروضة هنا إلى استخدام المنتج العالمي للغطاء األرضي من  

دقة إجمالية تصل إلى   ، ناخملا في المائة. غير أن تقدير الدقة ُحسب باستخدام فئات الغطاء األرضي    73.2وهو منتج أُبلغ عن تحقيقه 

الدقة أعلى.  22عددها   غاألصلية البال فئة. وبما أن المنهجية المقدّمة هنا تستند إلى استخدام الفئات اإلجمالية، فمن المتوقع أن تكون 

دقة المنتجات العالمية للغطاء األرضي على الصعيد اإلقليمي، ومن المحتمل أيضا  أن تختلف قيم المؤشرات المعروضة    لذلك، قد تتباين

 الخرائط الوطنية للغطاء األرضي.  خدامعن تلك المستمدة باست

 قائوثالمراجع وال.  7
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