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أُنشئت أداة تقييم نظام الرصد الوطني للغابات يف إطار مرشوع 

“بناء القدرات العاملية من أجل تعزيز الشفافية يف قطاع الغابات” 

من تنفيذ منظمة األغذية والزراعة ومتويل حساب األمانة الخاص 

مببادرة بناء القدرات من أجل الشفافية التابع ملرفق البيئة العاملية.

تهدف األداة إىل مساعدة البلدان عىل إجراء تقييم شامل لقدرات 

رصد الغابات عرب ثالثة موضوعات متكاملة

- الرتتيبات املؤسسية والقياس والتقدير واإلبالغ والتحقق.

تستند األداة إىل الخطوط التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية 

والزراعة بشأن الرصد الوطني للغابات التي تعززها البوصلة الخاصة 

بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان 

النامية الذي تقوم به املبادرة العاملية ملراقبة الغابات والتي تدمج 

الخربة امليدانية الواسعة للمنظمة يف مجال رصد الغابات يف السياقات 

الوطنية املختلفة.

امللخص التنفيذي

V
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يشكل تأسيس نظام وطني لرصد الغابات وتشغيله مهمة تقنية 

وعلمية معقدة وتحدياً تنظيمياً ومؤسسياً. ويستلزم تخطيطاً 

وتصميامً سليامً للعنارص العلمية والفنية للنظام الوطني لرصد 

الغابات، كام يتطلب دعامً من الحكومة واألطراف املعنية املختلفة 

املشاركة يف العملية.

غالباً ما يقّوض نقص القدرات املؤسسية والفردية األثر الطويل األجل 

للربامج األخرى السليمة من الناحية الفنية. وبغية دعم املساعي 

الرامية إىل تحقيق الرصد السليم والفعال للغابات، وضعت منظمة 

األغذية والزراعة أداة تقييم نظام الرصد الوطني للغابات من أجل 

مساعدة البلدان عىل تحديد الثغرات ونقاط الضعف والتصدي 

لالحتياجات الفعلية عىل نحو موجه.

 تيّس األداة الجديدة للمنظمة تحديد االحتياجات والثغرات من أجل 

تأسيس رصد الغابات يف البالد أو تعزيزه.

تم تطوير األداة بناًء عىل الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الرصد 

الوطني للغابات )VGNFM(1 التي تقدم مبادئ للمامرسات 

السليمة وإطاراً من الخطوط التوجيهية واألدوات واملامرسات 

السليمة من الناحية العلمية واملكيّفة وفقاً للسياق الوطني من أجل 

إنشاء نظام وطني لرصد الغابات وتشغيله )منظمة األغذية والزراعة 

- 2016(، يتم تعزيزه مبوجب موارد بوصلة خفض االنبعاثات الناجمة 

عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية الناشئة عن املبادرة 

العاملية ملراقبة الغابات.

اعتُمدت الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الرصد الوطني للغابات من الدورة الثالثة والعرشين للجنة 

منظمة األغذية والزراعة للغابات يف يوليو/متوز 2016. وفقاً للتوصية الصادرة مسبقاً عن لجنة الغابات، 

تؤخذ يف االعتبار االشرتاطات الخاصة باإلبالغ عن خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها 

يف البلدان النامية وتتامىش مع مبادئ صك الغابات وأهدافه. وهي مبثابة مرجع فني للوكاالت 

الحكومية/املسؤولة عن رصد الغابات. عالوة عىل ذلك، ميكن للمؤسسات التعليمية والبحثية والقطاعني 

العام والخاص واملجتمع املدين وغريها من األطراف املعنية استخدامها يف املسائل املتعلقة بالغابات.

1

1 املقدمة

1

http://www.fao.org/3/i6767e/i6767e.pdf
http://www.fao.org/3/i6767e/i6767e.pdf
https://www.reddcompass.org/frontpage
https://www.reddcompass.org/frontpage
http://www.fao.org/gfoi
https://www.reddcompass.org/frontpage
http://www.fao.org/gfoi


القياس والتقدير

تحديد الثغرات من حيث املعلومات

إدارة البيانات وحفظها

اإلعداد

وضع تصميم لجمع البيانات امليدانية واالستشعار عن بُعد

تصميم التشغيل )امليداين واالستشعار عن بُعد(

إدارة البيانات وتحليلها وتوثيقها واإلبالغ بها

اإلبالغ والتحقق

االتصاالت والتعميم

اإلعداد واإلبالغ

الرتتيبات املؤسسية

املأسسة

تنمية القدرات الوطنية

تنمية الرشاكات والتعاون

تعزيز البحث واملؤسسات البحثية يف 
مجال رصد الغابات

الوالية

تحديد األطراف املعنية ومشاركتها

دمج تقييم األثر الناجم عن الخرباء الشباب

تقييم األثر

2

إرشادات رسيعة – أداة تقييم نظام الرصد الوطني للغابات

كام تدمج األداة املتوفرة ضمن إطار مرشوع “بناء القدرات العاملية 
من أجل تعزيز الشفافية يف قطاع الغابات”، الخربة امليدانية الواسعة 

للمنظمة يف مجال رصد الغابات يف السياقات الوطنية املختلفة.

األهداف:
تهدف أداة تقييم النظام الوطني لرصد الغابات إىل مساعدة البلدان 

عىل تعزيز رصد الغابات لديها عن طريق: 

تيسري فهم الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الرصد 	 
الوطني للغابات؛

تحديد االحتياجات والثغرات وأوجه الضعف، وتعزيز 	 
الفرص من أحل تركيز جهود البلد واستثامراته؛

املساعدة عىل تنظيم التعاون الدويل ورسم خطة عمل 	 
مع األطراف املعنية والرشكاء؛

تقييم مدى التقدم يف تحديد الثغرات بشأن القدرات يف 	 
مجال رصد الغابات؛

التشجيع عىل التناغم بني العمليات من أجل وضع نظام 	 
وطني لرصد الغابات يكون أكرث قوة وصالبة.

2 املستخدمون املستهدفون

3 بنية األداة

ُصممت أداة تقييم النظام الوطني لرصد الغابات حتى تستخدمها 
األجهزة الحكومية املسؤولة عن رصد الغابات واملؤسسات التعليمية 

والبحثية والقطاعان العام والخاص واملجتمع املدين وغريها من 
األطراف املعنية األساسية.

تقّدم األداة تقييامً للنظام الوطني لرصد الغابات يف ما يتعلق مبامرسات 
سليمة أساسية مجمعة يف ثالثة موضوعات تكميلية:

الرتتيبات املؤسسية،. 1

القياس والتقدير،. 2

اإلبالغ والتحقق.. 3

يلقي الرسم البياين الضوء عىل الرتتيبات املؤسسية باعتبارها أساساً 
لنظام وطني مستدام لرصد الغابات، ويقوم عليه املوضوعان اآلخران.

تتكّون أداة تقييم النظام الوطني لرصد الغابات، والقامئة عىل تطبيق 
إكسيل، واملتوفرة باالنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية، من مجموعة 

من ملفات الجداول الحسابية )بإجاميل 29 ملف(. وهي مجانية 
ومفتوحة لكل املهتمني من األطراف املعنية، ومتاح الوصول إليها 

وميكن تنزيلها من الروابط التالية:

دورة التعلم االلكرتوين ملنظمة األغذية والزراعة: الغابات 	 
elearning.fao.org/ :والشفافية مبقتىض اتفاق باريس

course/view.php?id=587؛

الصفحة االلكرتونية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن 	 
خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها 

www.fao.org/redd/information- :يف البلدان النامية
resources/publications؛

الصفحة االلكرتونية ملبادرة بناء القدرات العاملية من 	 
www.fao.org/ :أجل تعزيز الشفافية يف قطاع الغابات
 in-action/boosting-transparency-forest-data/

.resources/publications

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=587
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=587
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=587
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=587
http://www.fao.org/redd/information-resources/publications
http://www.fao.org/redd/information-resources/publications
http://www.fao.org/in-action/boosting-transparency-forest-data/resources/publications
http://www.fao.org/in-action/boosting-transparency-forest-data/resources/publications
http://www.fao.org/in-action/boosting-transparency-forest-data/resources/publications
http://www.fao.org/in-action/boosting-transparency-forest-data/resources/publications
http://www.fao.org/in-action/boosting-transparency-forest-data/resources/publications
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4 خطوات التقييم
تتبع أداة تقييم النظام الوطني لرصد الغابات نهجاً يقوم عىل خمس 

خطوات:

بعد النقر عىل “تشغيل”، ميكن للمستخدمني اختيار اللغة حسب 
رغبتهم من ملف الجداول الثاين وإدخال اسم البلد املطلوب إجراء 

تقييم لقدراته وكذلك موعد التقييم.

ميكن تقييم القدرات املؤسسية القامئة من خالل هذه الخطوة عن 
طريق النقر عىل عالمة التبويب “الرتتيبات املؤسسية”.

الخطوة 1: اختيار اللغة والبلد

ميكن تقييم النظام الوطني لتقييم الغابات، باإلضافة إىل اإلعداد 
والتنفيذ وغريها من املسائل الفنية والعلمية، هنا. من أجل تقييم 

تلك العنارص، أنقر عالمة التبويب “القياس والتقدير”.

الخطوة 3: تحديد الثغرات واالحتياجات من حيث 
القياس

ميكن تقييم قدرات النظام الوطني لرصد الغابات، باإلضافة إىل 
االتصاالت والتعميم وتوثيق البيانات واإلبالغ، عن طريق النقر عىل 

عالمة التبويب “اإلبالغ والتحقق”.

الخطوة 4: تحديد الثغرات واالحتياجات من حيث 
اإلبالغ والتحقق

يف الخطوة األخرية، ميكن مشاهدة نتائج التقييم وتحديد القدرات 
والثغرات القامئة عن طريق النقر عىل عالمة التبويب “التحليل”.

الخطوة 5: مشاهدة نتائج تقييم القدرات

الخطوة 2: : تحديد الثغرات واالحتياجات من حيث 
الرتتيبات املؤسسية



البدء يف تشغيل أداة تقييم النظام الوطني لرصد الغابات 1  الشكل

مواصلة التقييم 2  الشكل

4

إرشادات رسيعة – أداة تقييم نظام الرصد الوطني للغابات

قم بتنزيل وفتح األداة القامئة عىل تطبيق إكسيل للوصول إىل الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الرصد الوطني للغابات عن طريق النقر عىل “تشغيل” 

يف ملف الجداول الحسابية األول )الشكل 1(.

يف ملف الجداول الثاين، قم بإدخال التاريخ واللغة )االنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية( والبلد املطلوب تقييم قدراته )الشكل 2(.

البدء يف تشغيل أداة تقييم النظام الوطني لرصد الغابات



خيارات التقييم وبيانها يف القامئة املنسدلة 1    الجدول

عنارص النظام الوطني لرصد الغابات مبقتىض الرتتيبات املؤسسية 3  الشكل

مل يتم اتخاذ إجراء يف البالد بشأن هذا الخط التوجيهي أو إنه يربهن عىل العديد من أوجه الضعف واالحتياجات من أجل 

تحقيق النتائج املرجوة. يجدر منحه األولوية.
صفر

يوجد وعي يف البالد بشأن الخط التوجيهي واإلجراءات املطلوب اتخاذها بغرض تنفيذه، إال أن الدعم الفني مطلوب. 1

توجد قدرات كافية يف البالد من أجل تنفيذ الخط التوجيهي. ال توجد ثغرات أو احتياجات من أي نوع، وبالتايل من 

املتوقع تحقيق النتائج املرجوة.
3

الرتتيبات املؤسسية 1-4

5

يجب عىل مستخدمي أداة تقييم النظام الوطني لرصد الغابات تقييم العنارص املختلفة املرتبطة بالرتتيبات املؤسسية والقياس والتقدير واإلبالغ والتحقق. 

من أجل إجراء تقييم للقدرات، ميكن تصنيف الخطوط التوجيهية عن طريق اختيار صفر أو 1 أو 3 من القامئة املنسدلة. وال تتغري الخيارات املطروحة من 

خالل القامئة املنسدلة طوال األداة. يوضح الجدول 1 خيارات التقييم يف القامئة املنسدلة وبيانها. عند اختيار القيم من القامئة املنسدلة، تكتسب الخاليا 

اللون تلقائياً.

انقر عالمة التبويب “الرتتيبات املؤسسية” يف ملف الجداول الثاين من األداة ملشاهدة العنارص وبيانها، كام يتضح من الشكل 3.



مل يتم اتخاذ إجراء يف البالد بشأن هذا الخط التوجيهي أو إنه يربهن عىل العديد من أوجه الضعف واالحتياجات من أجل 

تحقيق النتائج املرجوة. يجدر منحه األولوية.
صفر

يوجد وعي يف البالد بشأن الخط التوجيهي واإلجراءات املطلوب اتخاذها بغرض تنفيذه، إال أن الدعم الفني مطلوب. 2-1

توجد قدرات كافية يف البالد من أجل تنفيذ الخط التوجيهي. ال توجد ثغرات أو احتياجات من أي نوع، وبالتايل من 

املتوقع تحقيق النتائج املرجوة.
3

القياس والتقدير 2-4
انقر عالمة التبويب “القياس والتقدير” يف ملف الجداول الثاين من األداة ملشاهدة العنارص وبيانها، كام يتضح من الشكل 4.

عنارص النظام الوطني لرصد الغابات مبقتىض “القياس والتقدير” 4  الشكل

6

إرشادات رسيعة – أداة تقييم نظام الرصد الوطني للغابات

يتكون موضوع الرتتيبات املؤسسية من عنارص األساس وبعض العنارص االسرتاتيجية من النظام الوطني لرصد الغابات كام تتضح من الخطوط التوجيهية 

الطوعية للرصد الوطني للغابات )منظمة األغذية والزراعة - 2017(. ويتم تجميع عنارص األساس يف األداة وفقاً ملا ييل:

)3-1( املأسسة؛ )3-2( تنمية القدرات الوطنية؛ )3-3( تنمية الرشاكات والتعاون؛ )3-4( تعزيز البحث واملؤسسات البحثية يف مجال رصد الغابات. وتتمثل 

العنارص االسرتاتيجية الواردة يف هذا القسم يف ما ييل: )4-1( الوالية؛ )4-3( تحديد األطراف املعنية ومشاركتها؛ )4-5( دمج الخرباء الشباب؛ )4-7( تقييم 

األثر )الشكل 3(. تتامىش األرقام الخاصة بكل عنرص مع األرقام املتوفرة يف الخطوط التوجيهية الطوعية للرصد الوطني للغابات.

من أجل تحديد الثغرات واالحتياجات املحتملة املرتبطة بكل عنرص، يتعني عىل املستخدمني النقر عىل كل عنرص واختيار القيم التي تبنّي اإلجراءات التي 

تتخذها البالد من القامئة املنسدلة )الجدول 1(. حيث يتكون كل عنرص من عدة خطوط توجيهية، تحتسب األداة تلقائياً تقييم العنرص باعتباره متوسطاً 

لجميع القيم التي خصصها املستخدمون للخطوط التوجيهية ذات الصلة. ميكن رؤية نتائج التقييم يف عمود “املتوسط” حيث يظهر أحد األرقام التالية:



مل يتم اتخاذ إجراء يف البالد بشأن هذا الخط التوجيهي أو إنه يربهن عىل العديد من أوجه الضعف واالحتياجات من أجل 

تحقيق النتائج املرجوة.  يجدر منحه األولوية.
صفر

يوجد وعي يف البالد بشأن الخط التوجيهي واإلجراءات املطلوب اتخاذها بغرض تنفيذه، إال أن الدعم التقني مطلوب. 2-1

توجد قدرات كافية يف البالد من أجل تنفيذ الخط التوجيهي. ال توجد ثغرات أو احتياجات من أي نوع، وبالتايل من 

املتوقع تحقيق النتائج املرجوة.
3

اإلبالغ والتحقق 3-4
يف إطار عالمة التبويب “اإلبالغ والتحقق”، ميكن للمستخدمني الوصول إىل القدرات وتحديد الثغرات واالحتياجات املحتملة واملرتبطة مبا ييل )4-4( 

االتصاالت والتعميم؛ )5-4( اإلعداد واإلبالغ )الشكل 5(.

هذان العنرصان )4-4 و5-4( هام عنرصا تشغيل للنظام الوطني لرصد الغابات. ينقر املستخدمون مجدداً عىل كل عنرص ويختارون من القامئة املنسدلة 

القيم التي توضح اإلجراءات التي تتخذها البالد. وكام سبق، ميكن رؤية نتائج التقييم يف عمود “املتوسط”.

عنارص النظام الوطني لرصد الغابات مبقتىض “اإلبالغ والتحقق” 5  الشكل

7

ميكن للمستخدمني يف هذا القسم تقييم وتقدير القدرات القامئة لبعض العنارص االسرتاتيجية والعنارص التشغيلية للنظام الوطني لرصد الغابات، كام يتضح من 

املوارد الخاصة بالخطوط التوجيهية الطوعية للرصد الوطني للغابات وبوصلة املبادرة العاملية ملراقبة الغابات بشأن خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 

وتدهورها يف البلدان النامية، التي تقدم نهجاً منظامً تلتزم به البلدان النامية عند تصميم النظم الوطنية الكاملة لرصد الغابات وتطويرها، وكذلك إجراءات القياس 

واإلبالغ والتحقق املرتبطة بها.

تتمثل العنارص االسرتاتيجية يف هذا القسم يف ما ييل: )4-2( تحديد االحتياجات من حيث املعلومات؛ )4-6( إدارة البيانات وحفظها. يتم تنظيم عنارص 

التشغيل وفقاً ملا ييل: )5-1( اإلعداد؛ )5-2( وضع التصميم لجمع البيانات امليدانية واالستشعار عن بُعد؛ )5-3( التصميم التشغييل )امليداين واالستشعار عن 

بُعد(؛ )5-4( إدارة البيانات وتحليل البيانات والتوثيق واإلبالغ. تتامىش األرقام الخاصة بكل عنرص مع األرقام املتوفرة يف الخطوط التوجيهية الطوعية للرصد 

الوطني للغابات )منظمة األغذية والزراعة - 2017(.

كام ذكرنا من قبل، من أجل تحديد الثغرات واالحتياجات املحتملة املرتبطة بكل عنرص، يتعنّي عىل املستخدمني النقر عىل كل عنرص واختيار القيم التي تبنّي 

اإلجراءات التي تتخذها البالد من القامئة املنسدلة )الجدول 1(. كام أوضحنا من قبل، ميكن رؤية نتائج التقييم يف عمود “املتوسط” حيث يظهر أحد األرقام التالية:
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التقاط صورة للشاشة توضح النتائج التي تجدها ضمن عالمة التبويب “التحليل” 6  الشكل

8

إرشادات رسيعة – أداة تقييم نظام الرصد الوطني للغابات

التحليل   5
عند االنتهاء من تقييم القدرات، ميكن رؤية النتائج بالنقر عىل عالمة التبويب “التحليل” )الشكل 6(.

ميكن رؤية نتائج تقييم القدرات بطريقتني مختلفتني:

تقرير بشأن “الرتتيبات املؤسسية”؛	 

تقرير بشأن “القياس والتقدير”؛	 

تقرير بشأن “اإلبالغ والتحقق”.	 

1. التقارير: من أجل رؤية النتائج يف هيئة تقرير، ميكن للمستخدمني النقر عىل إحدى عالمات التبويب 
التالية:



التقاط صورة للشاشة توضح النتائج التي تجدها ضمن عالمة التبويب “الرتتيبات املؤسسية” 7  الشكل

التقاط صورة للشاشة توضح كيفية تحديث البحث من خالل التصفية 8  الشكل

9

مبوجب الضغط عىل عالمة التبويب “التقرير”، تظهر قامئة بجميع الخطوط التوجيهية ذات الصلة التي قام املستخدمون بتقييمها. ميكن فرز النتائج عن 

طريق النقر عىل التصفية يف كل قامئة )الشكل 7(.

من أجل تحديث البحث من خالل التصفية، يجب عىل املستخدمني النقر عىل عالمة التبويب “البيانات” ثم “تحديث الكل” )الشكل 8(.
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مثال للتمثيل البياين لنتائج تقييم القدرات 9  الشكل

2. الرسوم البيانية: ميكن عرض النتائج كذلك يف شكل رسم بياين. من أجل مشاهدة نتائج تقييم القدرات يف 
8هيئة متثيل بياين، يتم النقر عىل عالمة التبويب “الرسم البياين” )الشكل   (.
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املراجع  6
منظمة األغذية والزراعة - 2010. التقييم العاملي ملوارد الغابات لعام 2010: التقرير الرئييس روما. 

(378 صفحة )متوفر كذلك عىل http://www.fao.org/3/i1757a/i1757a.pdf

منظمة األغذية والزراعة - 2012. تقرير بشأن الدورة الحادية والعرشين للجنة 

الغابات - روما - 24-28 سبتمرب/ أيلول. 23 صفحة )متوفر كذلك عىل 
) http://www.fao.org/3/me988a/me988a.pdf

منظمة األغذية والزراعة - 2016. تقرير بشأن الدورة الثالثة والعرشين للجنة الغابات - 

روما - 18-22 يوليو/متوز. 27 صفحة 
()متوفر كذلك عىل 

منظمة األغذية والزراعة - 2017. الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الرصد الوطني للغابات. روما. 76 

() صفحة. متوفر كذلك عىل  http://www.fao.org/3/i6767a/i6767a.pdf

منظمة األغذية والزراعة - 2020. الغابات والشفافية مبقتىض اتفاق باريس يف: أكادميية منظمة األغذية 

والزراعة للتعلم االلكرتوين ]عىل االنرتنت[. روما. ]متت اإلشارة إليها يف 10 أغسطس/آب 2020[. 
http://elearning.fao.org/course/view.php?id=587

املبادرة العاملية ملراقبة الغابات. اإلرشاد عرب خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 

وتدهورها يف البلدان النامية يف: بوصلة خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف 

البلدان النامية. ]عىل االنرتنت[. روما. ]متت اإلشارة إليها يف 10 أغسطس/ آب 2020[.
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أعدت منظمة األغذية والزراعة دليالً رسيعاً يف إطار 

مرشوع “بناء القدرات العاملية من أجل تعزيز الشفافية 

يف قطاع الغابات” املمول من حساب األمانة الخاص 

مببادرة بناء القدرات من أجل الشفافية ملرفق البيئة 

العاملية.

قام بوضع أداة تقييم نظام الرصد الوطني للغابات 

 Rocío Cóndor David Morales كل من
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