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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة الرابعة والعشرون

     ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ٢٦-  ١٨     بون، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٨      البند 
                           بناء القدرات مبوجب االتفاقية

 تقرير توليفي بشأن اخلطوات اليت يتعني اختاذها لرصد أنشطة
 بناء القدرات يف البلدان النامية

 ∗مذكرة من األمانة

 موجز

              وهي تلخص آراء   .                                                                               هذه الوثيقة لدعم رصد وتقييم تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية            ّ       متّ إعداد  
                                           وتغطي الوثيقة أنشطة الرصد اليت ميكن أن         . Add.1    و FCCC/SBI/2006/MISC.4                             األطراف الواردة يف الوثيقة     

                                                                                                            يضطلع هبا مؤمتر األطراف، باإلضافة إىل أنشطة الرصد والتقييم املفصلة على مستوى املشاريع واليت يضطلع هبا                
  .                                                                                                              مـرفق البيـئة العاملية ووكاالته املنفذة، إىل جانب اهليئات األخرى اليت تعمل على تنفيذ املشاريع واألنشطة                

ّ     ض الوثيقة اخليارات اليت قد توّد اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر فيها فيما يتعلق برصد اإلطار وتقييمه، وتفّصل     وتعر                                                                      ّ                            
                                                              ً                                              أنـواع املعلومـات اليت ميكن ملرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة، فضالً عن الوكاالت األخرى، مجعها على                 

  .             مبؤمتر األطراف                                             مستوى الربامج واملشاريع لتيسري مهمة الرصد املنوطة

                                                      

ّ        والصني، أُعّد يف     ٧٧                          ُ                                      تأخر تقدمي هذه الوثيقة لكي ُيراعى فيها بيان جملموعة ال              ∗ ُ                    حلقة عمل ُعقدت يف أواخر               ُ            
  .                           مارس يف مجهورية ترتانيا املتحدة /    آذار
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 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 

  ٣  ٥- ١ .....................................................................     مقدمة -   ً أوالً

  ٣  ١ ............................................................      الوالية -   ألف

  ٣  ٤- ٢ .....................................................           نطاق املذكرة -   باء

  ٣  ٥ .............                                                اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ -   جيم

  ٤   ١٥- ٦ ........................................                               نظرة عامة على إطار بناء القدرات -     ً ثانياً

  ٤   ١٣- ٦ .................................................              معلومات أساسية -   ألف

  ٥   ١٥-  ١٤ ..                                                          بناء القدرات الذي يتبعه مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة   هنج  -   باء

  ٥   ١٦ .....................................................                ملخص آراء األطراف -     ً ثالثاً

  ٧   ٢١-  ١٧ .......................                                               مسائل تتعلق برصد وتقييم تنفيذ إطار بناء القدرات -     ً رابعاً

  ٧   ١٧ .........................................                     وصف نظام بناء القدرات -   ألف

  ٧   ١٩-  ١٨ ............................................................     الغرض -   باء

  ٨   ٢٠ ..................................  يم                             املبادئ التوجيهية للرصد والتقي -   جيم

                                                                     معايري الرصد القائم على مبادئ بناء القدرات الواردة يف املقررين           -   دال
  ٩   ٢١ ...........................................  ١٠-   م أ / ٢   و ٧-   م أ / ٢

   ١٠   ٢٧-  ٢٢ ...............................................                       اخليارات املطروحة للدراسة -     ً خامساً

                                                                    ا اخلـيارات املمكـنة لرصد وتقييم تنفيذ إطار بناء القدرات يف             -   ألف
   ١٠   ٢٤-  ٢٢ ....................................................               البلدان النامية

                                         كمال االستعراض الشامل الثاين يف الدورة                           اخلطـوات املمكـنة إل     -   باء
   ١١   ٢٥ ...................................                       اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

   ١١   ٢٦                                                            إمكانية طلب معلومات من البلدان النامية بشأن القدرات املؤسسية -   جيم

                                                                 إمكانـية طلـب معلومـات من املنظمات اليت تدعم أنشطة بناء             -   دال
   ١١   ٢٧ .....     دعمها                                               القدرات بانتظام بشأن الربامج واملشاريع اليت قامت ب



FCCC/SBI/2006/5 
Page 3 

  مقدمة-   ً أوال  
  الوالية-ألف 

                                            ، إعداد تقرير توليفي عن اخلطوات الواجب         ١٠-    م أ  / ٢                                             طلب مؤمتر األطراف من األمانة، مبوجب مقرره         - ١
         ً                                 ، استناداً إىل اآلراء اليت أرسلتها األطراف إىل  ٧-   م أ / ٢                                          ً                 اختاذهـا لرصد أنشطة بناء القدرات بانتظام عمالً باملقرر         

               ، ومع مراعاة   Add.1    و FCCC/SBI/2006/MISC.4                        ، واملدرجة يف الوثيقة         ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط   ١٥              األمانة حبلول   
                                                                                                   بشأن مؤشرات أداء بناء القدرات من أجل ميدان العمل الرئيسي يف سياق تغري املناخ مبا يتوافق                                            عمل مرفق البيئة العاملية     

  .                                         يذ كي تنظر فيه خالل دورهتا الرابعة والعشرين                                         وإتاحة هذا التقرير إىل اهليئة الفرعية للتنف  ،  ٩-   م أ / ٤         مع املقرر 

  نطاق املذكرة-باء 

   ، ٧-    م أ  / ٢                                                                                                        تنوه هذه الوثيقة باجلهات الفاعلة العديدة املشاركة يف تنفيذ إطار بناء القدرات الوارد يف املقرر                 - ٢
                    إطار بروتوكول كيوتو                            واحتياجات بناء القدرات يف   ١٠-   م أ / ٢                            ُ                   والعوامل الرئيسية اإلضافية املُشار إليها يف املقرر 

                                                                        وهي هتدف إىل تغطية أنشطة الرصد اليت ميكن أن يضطلع هبا مؤمتر األطراف للتأثري على   .  ١-    م أإ /  ٢٩    ً         وفقاً للمقرر 
                                                                                                                   القرارات املتعلقة بالسياسات العامة، وتعزيز أنشطة الرصد والتقييم املفصلة على مستوى املشاريع اليت يضطلع هبا               

  .              ً                                                    ته املنفذة، فضالً عن اهليئات األخرى اليت تعمل على تنفيذ املشاريع واألنشطة                         مرفق البيئة العاملية ووكاال

            ، ومقترحات  Add.1    و FCCC/SBI/2006/MISC.4     ّ                                                وقد متّ االسترشاد بآراء األطراف املدرجة يف الوثيقة          - ٣
                    إطار بناء القدرات                            االستعراض الشامل األول لتنفيذ                                             ُ         مرفق البيئة العاملية، واإلجراءات واخلطوات اليت اسُتخدمت يف 

ٍ                                ، كأساٍس لوضع اخليارات املعروضة يف الفصل FCCC/SBI/2003/8                               املدرج يف املرفق الثالث للوثيقة     ٢٠٠٤    عام   يف        
ّ                                                                     اخلـامس، والـيت قد توّد اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر فيها ألغراض رصد وتقييم اإلطار                               ً  وتستعرض الوثيقة أيضاً   .                  

                                                                     العاملية ووكاالته املنفذة، باإلضافة إىل وكاالت أخرى، مجعها على مستوى الربامج                              املعلومات اليت ميكن ملرفق البيئة 
  .                                            واملشاريع لتيسري مهمة الرصد املنوطة مبؤمتر األطراف

                                                                 االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان                               ً                      ويـرمي هذا التقرير أيضاً إىل املسامهة يف          - ٤
         كانون  -       نوفمرب   /            تشرين الثاين  (                                             ماله يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف                                          النامـية، الـذي يـتعني اسـتك       

                    ً      ً                                  ويقترح التقرير إطاراً زمنياً للرصد والتقييم، حبيث يتضمن          .   ١٠-    م أ  / ٢     ً           ، عمالً باملقرر     )    ٢٠٠٩         ديسـمرب    /    األول
ّ         ً                                   خطوات إضافية إلتاحة معلومات حمّدثة دورياً كجزء من التقارير املرحلية السنوية                             .  

 إلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ ا-جيم 

ّ                                                                                                      قد توّد اهليئة الفرعية للتنفيذ دراسة املعلومات اليت تتضمنها هذه الوثيقة لتقدمي إرشادات وتوصيات إىل                - ٥      
   .  ة                                                                                               مؤمتر األطراف بشأن اخلطوات املمكن اختاذها يف سياق رصد وتقييم تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامي
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  نظرة عامة على إطار بناء القدرات-     ً ثانيا  

  معلومات أساسية-ألف 

                                                                                                         اعـتمدت األطراف، يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، مقررات تتعلق ببناء القدرات يف البلدان النامية                - ٦
ُ               وُوضع إطار بناء   .                                                      باإلضافة إىل مقررات أخرى تتضمن عناصر خاصة ببناء القدرات  )  ٧-   م أ / ٢      املقرر  (           القدرات يف  

                                                                                 ، كدليل يسترشد به مرفق البيئة العاملية واهليئات التمويلية األخرى يف تنفيذ             ٧-    م أ  / ٢                              هذه البلدان، املرفق باملقرر     
                                  ً                                    وهلذه الغاية اعتمد مؤمتر األطراف أيضاً توجيهات إضافية موجهة ملرفق            .                                           أنشطة بناء القدرات املتعلقة بتغري املناخ     

  .            بناء القدرات                           البيئة العاملية فيما يتعلق ب

                                          ُ                                                                ويتضـمن اإلطار جمموعة من املبادئ التوجيهية والُنهج، منها على سبيل املثال أن أنشطة بناء القدرات                 - ٧
                                                                                                                  جيـب أن ترتكز على احتياجات البلد املعين وأن تتضمن التعليم باملمارسة وأن تنطلق من األنشطة القائمة؛ كما                  

                                             ً                 وية، مبا يف ذلك االحتياجات احملددة ألقل البلدان منواً وللدول                                                           يتضـمن اإلطـار قائمة أولية باجملاالت ذات األول        
                                                                               ويدعو اإلطار البلدان النامية إىل مواصلة تقدمي املعلومات عن احتياجاهتا وأولوياهتا       .                              اجلـزرية الصـغرية النامـية     

            تقدم األطراف           وينبغي أن   .                                                                         اخلاصة، ويشجع يف اآلن ذاته التعاون فيما بني هذه البلدان ومشاركة أصحاب املصلحة
                                                           املزيد من املساعدات املالية والتقنية لتنفيذ أنشطة بناء          )                    أطراف املرفق الثاين   (                                      املدرجـة يف املرفق الثاين باالتفاقية       

                                                                                                                القدرات من خالل مرفق البيئة العاملية وغريه من القنوات، كما ينبغي أن تعمل مجيع األطراف على حتسني تنسيق                  
  .                         أنشطتها القائمة وفعاليتها

                                                                    إىل األمانة مجع وجتهيز وتصنيف ونشر املعلومات اليت حيتاجها مؤمتر األطراف أو  ٧-   م أ / ٢            ويطلب املقرر  - ٨
              يف البالغات    ة                                                                       ً                                هيئتاه الفرعيتان الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ إطار بناء القدرات، استناداً إىل املعلومات الوارد             

                                                                  ة يف املرفق الثاين باالتفاقية، ويف تقارير مرفق البيئة العاملية                                                               الوطنـية للـبلدان األطراف النامية واألطراف املدرج       
  .              والوكاالت األخرى

             ، قرر مؤمتر    ٩-    م أ  / ٤                                                                                    ويف التوجـيهات اإلضـافية لكـيان يتوىل تشغيل اآللية املالية، املدرجة يف املقرر                - ٩
         ، يف عمله  ٧-   م أ / ٢          منه املقرر                                                                             األطراف أنه يتوجب على مرفق البيئة العاملية أن يراعي إطار بناء القدرات الذي يتض

                                                                                                       مؤشرات أداء بناء القدرات من أجل ميدان العمل الرئيسي يف سياق تغري املناخ، وأن يضطلع بأعماله                                  املـتعلق بوضـع     
  .                          بالتشاور مع أمانة االتفاقية

ُ                  ٌ                                ً                         وقـد ُوضـع إطـار زمين وإجراٌء الستعراض إطار بناء القدرات وفقاً للمقرر                -  ١٠            وقرر مؤمتر    .  ٩-    م أ  / ٩    
ـ                                                                                                                 راف، يف هذا املقرر، إكمال أول استعراض شامل لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية حبلول دورته                      األط

                                                ويتضمن تقرير الدورة الثامنة عشرة للهيئة الفرعية   .                                                 العاشرة، وإجراء استعراضات شاملة الحقة كل مخس سنوات
   ).     لثالث         ، املرفق اFCCC/SBI/2003/8 (                              للتنفيذ اختصاصات هذا االستعراض 

ّ        ويف حني أقّر مؤمتر   .                                                      نتائج االستعراض الشامل األول لتنفيذ إطار بناء القدرات  ١٠-   م أ / ٢             ويتضمن املقرر  -  ١١         
                                                                                                               األطراف بإحراز بعض التقدم يف طائفة من اجملاالت ذات األولوية احملددة يف اإلطار، فقد الحظ أنه ال تزال هناك                   

   ّ                 وأكّد مؤمتر األطراف     .                                             رد املالية ال يزال مسألة يلزم التصدي هلا                                                     ثغرات هامة يتعني سدها وأن احلصول على املوا       
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ّ                                          ال يزال صاحلاً، وحّدد عوامل رئيسية تنبغي مراعاهتا للمساعدة  ٧-   م أ / ٢    ً                                 جمدداً على أن اإلطار الذي يتضمنه املقرر      ً            
  .                          على املضي يف تنفيذ هذا املقرر

                                                 لية املالية، أن يراعي هذه العوامل الرئيسية يف سياق   ُ                                               وطُلب إىل مرفق البيئة العاملية، بوصفه كيان تشغيل اآل -  ١٢
      النهج  "                ّ        ، وعلى النحو املبّين يف    ٩-    م أ  / ٤    و  ١-    م أ  / ٢                                            ً                     دعـم أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية عمالً باملقررين           

ّ                                                             ، وأن ُيضّمن تقريره السنوي إىل مؤمتر األطراف معلومات عن طريقة            )١ ( "                                       االسـتراتيجي لـتعزيز بـناء القدرات         ُ      
  .                 جابته هلذه الطلبات   است

       ً      ً      ً                                            ، إطاراً زمنياً وإجراًء لالستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار           ١٠-    م أ  / ٢                               وحدد مؤمتر األطراف، يف مقرره       -  ١٣
  ُ                                                                    وسُيستهل االستعراض يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ      .                                           بـناء القـدرات يف الـبلدان النامـية        

  .                                الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف            بقصد إجنازه يف  )     ٢٠٠٨      يونيه  /      حزيران (

  هنج بناء القدرات الذي يتبعه مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة-باء 

                                  ، وكان من أوىل أنشطته متويل التقييم     ٢٠٠١                           ً           ً                       وضع مرفق البيئة العاملية هنجاً استراتيجياً لبناء القدرات يف عام  -  ١٤
  .                                                                       عم البلدان النامية يف إعداد البالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف                                        الذايت للقدرات الوطنية، باإلضافة إىل د     

                                                                      ُ                                               وتغطـي تقاريـر التقيـيم الـذايت للقدرات الوطنية اتفاقيات ريو الثالث مجيعها، وُيفترض أن تسلط الضوء على                   
ّ                       وُيقّدم دعم إضايف لبناء      .                                                                                          االحتـياجات يف جمال القدرات الوطنية للتصدي جلميع القضايا البيئية، ومنها تغري املناخ               ُ 

ّ                           ً                                     كما ُيقّدم دعم إضايف ألقل البلدان منواً من أجل دعم مراكز التنسيق الوطنية   .                                 القدرات من خالل املشاريع االعتيادية   ُ    
  .                     ُ                                                                        وتدريب املفاوضني عندما ُيسلط الضوء على هذا اجلانب كأولوية يف تقارير التقييم الذايت للقدرات الوطنية

                                                                                    العاملية، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، على وضع مؤشرات أداء من أجل                               ويعمل مرفق البيئة     -  ١٥
ّ                                             مـيدان العمل األساسي يف سياق تغري املناخ، وقّدم ورقة عمل هبذا الصدد يف عام                                   وتكلل هذا العمل     .  )٢ (    ٢٠٠٣                                       

  . )٣ (    ً                                                        ً  الحقاً باعتماد مرفق البيئة العاملية سياسة رصد وتقييم أوسع نطاقاً

  ملخص آراء األطراف-     ً ثالثا  
ّ                                                    بيانات مقدمة من األطراف، منها بيانان قُّدما بالنيابة عن جمموعتني إقليميتني، بشأن              ١٠                تلقـت األمانة     -  ١٦ ُ                                      

 ٧-    م أ  / ٢                                                                                    ً                       اخلطوات اليت ينبغي للهيئة الفرعية للتنفيذ اختاذها لرصد أنشطة بناء القدرات املضطلع هبا عمالً باملقرر                
  :                      ّ               النقاط الرئيسية اليت متّ التطرق إليها              وفيما يلي ملخص  .     ً       ً  رصداً منتظماً

                                                      

  .www.thegef.org  :                     على املوقع اإللكتروينGEF/C.22/8                      ميكن االطالع على الوثيقة   ) ١ (
                             جمموعة املراجع اخلاصة بربنامج                             مؤشرات تنمية القدرات،                            مرفق البيئة العاملية،     /                              بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      ) ٢ (

  .    ٢٠٠٣      نوفمرب  /             ، تشرين الثاينWork in Progress  ،  ٤                        مرفق البيئة العاملية رقم  /      اإلمنائي            األمم املتحدة 
  :                       على املوقع اإللكتروين  GEF/ME/C.271                                                            ميكـن االطـالع عـلى وثـيقة جملس مرفق البيئة العاملية               ) ٣ (

www.thegef.org.  



FCCC/SBI/2006/5 
Page 6 

 

ٌ                                                         أّيدت مجيع البيانات الرأي القائل إن بناء القدرات أمٌر حيوي جلميع األطراف، وخباصة البلدان النامية،                 ) أ (                                                  ّ 
                                                                                                لتمكينها من املشاركة بنجاح يف تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو، والتكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ؛

                                                                                    ء القدرات مطلوب يف مجيع مراحل عملية التنمية، وهو يشمل مجيع القطاعات وتطوير                      إن بـنا    ) ب ( 
                                                                      املشاريع وتنفيذها، وهو عنصر أساسي يف مجيع مراحل التكيف ونقل التكنولوجيا؛

                                                                                     تعترب أطراف خمتلفة أن بناء القدرات املؤسسية أمر بالغ األمهية، مبا يف ذلك دعم دمج قضايا بناء   ) ج ( 
                                                                       ري املناخ يف التخطيط الوطين، وضمان استمرارية أنشطة بناء القدرات وفعاليتها؛           القدرات وتغ

  ُ                                                          ً     ً                          اعُترب رصد التقدم احملرز يف تنفيذ إطار بناء القدرات وفعاليته أمراً حامساً لضمان استمرارية تنمية   ) د ( 
                        القدرات وتوجيه التخطيط؛

                                     يسية لرصد التقدم احملرز ينبغي أن تستند                                                  هناك اتفاق واسع النطاق على أن مصادر املعلومات الرئ    ) ه ( 
                                                                                                             إىل البالغات الوطنية لألطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية والبلدان األطراف النامية، وبرامج العمل الوطنية       

  ت                         ً                                                                                               للتكـيف يف أقـل البلدان منواً، وتقارير التقييم الذايت للقدرات الوطنية، وتقارير مرفق البيئة العاملية والوكاال                
                                                   األخرى، والبيانات املقدمة من البلدان األطراف النامية؛

                                      ً          ً                                             ينـبغي أن تتضـمن املعلومات عن األنشطة وصفاً واستعراضاً للتقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة                 ) و ( 
                            والعوامل اإلضافية املبينة يف  ٧-   م أ / ٢                                فيما يتعلق باإلطار املدرج يف املقرر  (                                    املضـطلع هبـا يف إطار بناء القدرات     

                                                                                     ، واسم البلد املتلقي للدعم، واملبالغ املصروفة، ومعلومات عن مؤشرات األداء والنقاط املرجعية  )  ١٠-   م أ / ٢    قرر   امل
                                                                                                               وأفضـل املمارسات، واجلهود املبذولة اللتماس دعم أنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك احلاالت اليت مل تفلح فيها                  

                ً      ً                           هذه املعطيات شكالً منظماً لتقدمي املعلومات من                      وميكن أن تشكل    .                                          هـذه اجلهـود، وكيفية ضمان االستمرارية      
                                                                              األطراف واجلهات األخرى لتيسري مجع املعلومات املتعلقة بالرصد والتقييم وجتهيزها وعرضها؛

ُ                                                                                     ُيقترح اعتماد هنج قائم على العمليات لتقييم ورصد بناء القدرات، يتضمن حتديد أهداف قصرية     ) ز ( 
ٍ                                       ة تستند إىل هنج تنفيٍذ متدرج لضمان تنمية القدرات بشكل منهجي                               ومتوسطة وطويلة األمد وأغراض واضح     ومن   .                   

  ُ                                                                                                       الـُنهج املمكـنة وضع برنامج عمل على مدى مخس سنوات، مع حتديد األنشطة ذات األولوية بصورة مالئمة                  
                             ً  وجدولة النتائج املتوقعة زمنياً؛

                        قدم يف تنمية القدرات،                                                                           أعربت أطراف على رغبتها يف استخدام الرصد والتقييم لضمان إحراز ت            ) ح ( 
    ُ                                                                       ً   واقُترح تقدمي دعم خمصص لتوجيه هذه العملية واإلشراف عليها، من خالل فريق خرباء مثالً؛

                                                                                               إن أحـد التحديات اليت تواجه حتديد خطوات رصد تنفيذ إطار بناء القدرات يتمثل يف كيفية                  ) ط ( 
                                        نتائج احملققة يف حتسني تنفيذ إطار بناء                                                                                ضمان إجناز العملية دون بذل جهود خارقة، وبطريقة تضمن أن تساعد ال           

            ً                    القدرات بدالً من خلق أعباء إبالغ؛
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                                                                                        أعربت أطراف عن قلقها بشأن حالة تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية، وبشكل خاص       ) ي ( 
                        بشأن عدم كفاية التمويل؛

                         البيانات، كما انعكس يف                                                                          تكرر تناول دمج قضايا تغري املناخ يف التخطيط الوطين يف الكثري من               ) ك ( 
  .                                الكثري من عناصر إطار بناء القدرات

  مسائل تتعلق برصد وتقييم تنفيذ إطار بناء القدرات-     ً رابعا  
  وصف نظام بناء القدرات-ألف 

                                                                                        اجلهـات الفاعلة الكثرية يف عملية بناء القدرات، وبعض الروابط القائمة فيما يتعلق            ١ُ  ّ                ُيبـّين الشـكل      -  ١٧
     ً                                                                         ونظراً هلذه العالقات املتعددة واملعقدة، ال بد من تقدمي توجيه واضح بشأن ما ينبغي        .          ل واإلبالغ                  بالتوجيه والتموي 

     ّ                                                                                وسيشكّل قيام مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة، مبا يف ذلك وكاالت مثل معهد               .                        رصده وكيف وبواسطة من   
   ً       ً                                اراً أساسياً يف أي أنشطة لرصد وتقييم تنفيذ                                                            األمم املتحدة للتدريب والبحث، لتنفيذ توجيهات مؤمتر األطراف اعتب

                                                                          ً     ً   وسيكون عمل مرفق البيئة العاملية يف جمال رصد مشاريع وأنشطة وكاالته املنفذة مصدراً هاماً   .                  إطار بناء القدرات
                                                                                         ويـتعني إدراج أعمـال الوكاالت األخرى حسب االقتضاء، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية                 .            لـلمعلومات 

         وباإلضافة   .                                                                              رغم عدم وجود توجيهات واضحة هبذا الصدد من مؤمتر األطراف هلذه اجملموعات                          والقطاع اخلاص، 
               وهو ما ينبغي     .                                                                                                     إىل ذلك، فإن أي مبادرات جديدة قد تترتب عليها تبعات تتعلق باملوارد بالنسبة للهيئات املعنية              

  .                           ء القدرات يف البلدان النامية                                                                  أخذه باحلسبان عند النظر يف اخليارات املمكنة لرصد وتقييم تنفيذ إطار بنا

  الغرض-باء 

                                                                                                      إن الغرض من بناء القدرات هو مساعدة البلدان النامية على بناء وتطوير وتوطيد وتعزيز وحتسني قدراهتا           -  ١٨
                                                                                                               على حتقيق أغراض االتفاقية عن طريق تنفيذ أحكامها واالستعداد للمشاركة الفعالة يف عملية بروتوكول كيوتو،               

                                          ً                ولذلك فإن بناء القدرات ميثل مسألة عريضة جداً، وميكن           .                                     خططها اإلمنائية من خماطر تغري املناخ                    مما يكفل حفظ    
  .                                                                      تنفيذها من خالل أنشطة مستقلة مكرسة لبناء القدرات أو كجزء من مشاريع أخرى

  :     ا يلي        ً                                                                             واستناداً إىل البيانات املقدمة من األطراف، ينبغي أن تتمثل أهداف أنشطة الرصد والتقييم يف م -  ١٩

ّ                                                                                      توثيق ما يتّم االضطالع به من أنشطة ذات صلة مباشرة بإطار بناء القدرات، على النحو املبني                  ) أ (             
                      يف مقررات مؤمتر األطراف؛

                 ُ                                                                               إظهـار اجملـاالت اليت أُحرز فيها تقدم وتسليط الضوء على الثغرات القائمة حبيث يتسىن اختاذ                  ) ب ( 
                       إجراءات تصحيحية بشأهنا؛

                                                                         التوصل إىل فهم عملية تنمية القدرات بغية حتسني أنشطة بناء القدرات يف املستقبل؛         املسامهة يف   ) ج ( 

  .                                                                        حتسني كفاءة أنشطة بناء القدرات املضطلع هبا وزيادة فعاليتها ومشوليتها اإلقليمية  ) د ( 
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  اجلهات الفاعلة وأوجه التفاعل فيما بينها يف املسائل املتعلقة ببناء القدرات- ١الشكل 

Institutions:
Governments,

NGO, IGO,
CBO, private

sector

UNDP

COP GEF Parties

World
Bank

UNEP Individuals

NGO = non-governmental organizations
IGO = intergovernmental organizations
CBO = community-based organizations

 

  املبادئ التوجيهية للرصد والتقييم-جيم 

  :                                                                                               ترد يف ما يلي املبادئ املستحسنة اليت اقترحتها األطراف واليت من شأهنا توجيه استراتيجية رصد بناء القدرات -  ٢٠

          ية تنمية                          وعندما يتسىن تعريف عمل     .                                                                    إن بناء القدرات، وبالتايل تنمية القدرات، يشكالن عملية متواصلة          ) أ (
                                                                                                   القدرات، يصبح من املمكن حتديد اخلطوات اإلضافية الالزمة لبناء القدرات، وهو ما ييسر أنشطة الرصد والتقييم؛

    ً                                                                                     نظراً لغلبة طابع بناء القدرات على الكثري من الربامج واملشاريع، فإن من الضروري حتديد نطاق        ) ب (
                                       األنشطة الالزم إدراجها يف عملية االستعراض؛

                                 احملصالت املتوقعة، بغية حصر نشاط      /                                                     ك حاجـة لوضع إطار زمين لتحقيق النتائج والنواتج             هـنا   ) ج (
                                                         التقييم، مع مراعاة الطابع املتكرر واملستمر لتنمية القدرات؛

                                             ً                        يقتضي الرصد توثيق البيانات ومجعها لتشكل أساساً لوضع املؤشرات واملقاييس؛  ) د (

                       من عملية تنفيذ املشروع؛                                   ينبغي دمج مجع البيانات ألغراض الرصد ض    ) ه (

                                                    ولذلك ينبغي إدراج نتائج الرصد مباشرة يف عملية          .                             ً             إن الرصد والتقييم يسريان جنباً إىل جنب        ) و (
                   التقييم أو اإلدارة؛

                                                                      يتألف بناء القدرات من عناصر عديدة، وميكن تقييم كل عنصر منها بشكل خمتلف؛  ) ز (

                                     ملشروع، بغية تعزيز جدوى النتائج وضمان             ُ                                        ميكـن اسـتخدام ُنهج متنوعة لرصد وتقييم نفس ا           ) ح (
   ).                                انظر النص املدرج داخل اإلطار أدناه (                                                     القياس الكمي املناسب ألبعاد القدرات املتعددة يف مشروع ما 
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 أنواع مؤشرات الرصد والتقييم

  :                                                                                         يتضمن النهج الشامل لتقييم الربامج نظام مقاييس يشمل مجيع خطوات وضع الربنامج وتنفيذه، مبا يف ذلك 

                                                                             لتقييم القيادة وقياس مسارات العمل الالزمة لتحقيق هدف ما، من قبيل             :                مقاييس العمليات   ) أ ( 
                                                                                          حضور القيادة يف كل نشاط، وتطبيق عملية استعراض من قبل نظراء تشمل مجيع أصحاب املصلحة، والتخطيط 

                                                         القائم على املشاركة، واستخدام النقاط املرجعية حسب االقتضاء؛

                                                               لقياس الكميات امللموسة املدخلة يف عملية ما لتحقيق هدف ما، من قبيل   :  ُ     ملُدخالت        مقاييس ا  ) ب ( 
                                                                                                      األسـاس املعـريف والتكنولوجي الكايف لدعم العمل، وختصيص املستوى الكايف من املوارد، ودرجة استفادة               

                                   املشروع من املوارد واملنتجات القائمة؛

      قدمة؛                        لقياس املنتجات واخلدمات امل  :               مقاييس النواتج  ) ج ( 

                                    لقياس نتائج أنشطة الربنامج وتأثري       :                                                        مقايـيس احملصـلة أو املقايـيس القائمة على النتائج           ) د ( 
                                                                                                       املشـاركني أو األنشطة خارج نطاق الربنامج، من قبيل استحداث جماالت عمل جديدة لدعم بناء القدرات،                

  ؛                                                                 وزيادة مشاركة اجملموعات والبلدان يف العملية نتيجة أنشطة بناء القدرات

                                                                          لقياس آثار احملصالت على املدى الطويل، من قبيل املسامهة يف اختاذ قرارات              :             مقاييس األثر     ) ه ( 
                   وال ميكن قياس هذه      .                                                                                           مستقبلية، والفوائد اجملتمعية امللموسة، وزيادة فهم اجلمهور للقضايا املتعلقة بتغري املناخ          

  .                                        اآلثار إال بعد فترة طويلة من انتهاء املشروع

                                                         يري الرصد القائم على مبادئ بناء القدرات الواردة يف            معا -    دال 
   ١٠-   م أ / ٢   و ٧-   م أ / ٢        املقررين 

       ً               ، أساساً لوضع معايري     ٧-    م أ  / ٢                                                                               ميكن أن توفر املبادئ التوجيهية التالية لبناء القدرات، الواردة يف املقرر             -  ٢١
  :                           لتوجيه أنشطة الرصد والتقييم

                                            لضمان تطابق كل نشاط مع أولوية وطنية واضحة                                          جيب أن يرتكز بناء القدرات على البلد املعين    ) أ (
                                                                               على النحو احملدد يف وثيقة وطنية رمسية، مع مشاركة البلد املعين يف وضع األنشطة وتنفيذها؛

                                                                             ً                  ينـبغي االضـطالع بأنشطة بناء القدرات من قبل البلدان النامية وفيها بشكل أساسي، عمالً                 ) ب (
                                      ومن املسائل املهمة اليت يتعني تناوهلا        .                                 نشطة بالفائدة على البلد املعين                                                 بأحكـام االتفاقية، لضمان أن تعود هذه األ       

  .                                                                 حتديد املكان الذي ينبغي فيه تنفيذ هذه األنشطة واجلهة اليت تتوىل تنفيذها

                                                                                     إن عملية بناء القدرات هي عملية مستمرة وتدرجيية ومتكررة، وإذا كان هناك منوذج لنظم تنمية   ) ج (
                                                                  ء القدرات ينبغي أن تسهم يف ضمان الطابع الطويل األمد لتنمية القدرات؛                      القدرات، فإن أنشطة بنا
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                        ولذلك فإن مثة حاجة لضمان   .                                                          ليست هناك صيغة واحدة مناسبة جلميع احتياجات بناء القدرات     ) د (
                                   مالءمة األسلوب املستخدم للظروف احمللية؛

                            متكاملة ومربجمة، مع مراعاة                                                                     ينـبغي االضطالع بأنشطة بناء القدرات بفعالية وكفاءة وبصورة              ) ه (
                                الظروف الوطنية للبلدان النامية؛

ّ                                                                          ينبغي أن ُتعّزز إىل أقصى حد أوجه التآزر بني االتفاقية وغريها من االتفاقات البيئية العاملية؛  ) و (   ُ          

                                                     ً                                       ينبغي مراعاة االحتياجات والشواغل اخلاصة ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية يف         ) ز (
                         تصميم األنشطة وتنفيذها؛    سياق

                                                                                               عندما ال تكون هناك خربات كافية، ينبغي تشجيع أنشطة بناء القدرات أو تنفيذها على نطاق                 ) ح (
    .                             جترييب لزيادة التعلم باملمارسة

  اخليارات املطروحة للدراسة�     ً خامسا  

 ية اخليارات املمكنة لرصد وتقييم تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النام-ألف 

 الرصد القائم على البالغات الوطنية: ١اخليار  -١

                                                                                                       يتمـثل اخليار األول للرصد يف مجع وتوليف املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية للبلدان املدرجة يف                 -  ٢٢
   ما                         ّ                     ومن العناصر اهلامة اليت تقّيد هذا النهج          .                                                                    املرفق الثاين والبلدان النامية واالكتفاء هبا وحدها كمدخالت للرصد        

                                                                                                                       يتمـثل يف التأخري املتوقع يف إرسال العدد الكبري من البالغات الوطنية الثانية من البلدان األطراف النامية، واليت                  
                                                              ويستند هذا التقدير إىل تواريخ صرف التمويل الالزم لتجهيز           .     ٢٠٠٨ُ                                         ُيـتوقع أن جيهـز معظمهـا حوايل عام          

                          وهناك مسألة أخرى تتمثل      .                           الثاين إلطار بناء القدرات                                                 وقد يترتب على ذلك تأخر االستعراض الشامل          .        البالغات
                                   وميكن معاجلة هذه املسألة بأن حتدد        .                                                                          يف نقـص املعلومات املفصلة عن أنشطة بناء القدرات يف البالغات الوطنية           

  . ت                                                                                                   اهليئة الفرعية للتنفيذ أنواع البيانات واملعلومات اليت ينبغي إدراجها يف البالغات الوطنية بشأن بناء القدرا

 وضع نقاط مرجعية ألنشطة بناء القدرات وحتديد أفضل املمارسات: ٢اخليار  -٢

                  ويتمثل اهلدف يف فهم   .                                                                          يركـز اخلـيار الثاين على عملية تنمية القدرات ونتائج هذه األنشطة وحمصالهتا       -  ٢٣
              زمنية، وأفضل                                                                                                    كيفـية تنمـية القـدرات يف جماالت معينة يتناوهلا اإلطار، من حيث السبب والنتيجة، واملهل ال                

                                                ويرمي هذا اخليار لتشجيع اختاذ إجراءات عندما         .                                                                 املمارسات أو األساليب املرجعية فيما يتعلق باملسألة قيد النظر        
ٍ           ومن نواجته األساسية إعطاء مؤشر عن مدى بعد بلٍد ما        .                                                    تستدعي احلاجة ذلك، كما ييسر نقل أفضل املمارسات                                                  

                                                     لمساعدة على إيضاح اخلطوات املطلوبة لتحقيق القدرة                                  وميكن وضع مؤشرات داعمة ل      .                      عـن موقـع مـرجعي     
                      ُ                                                                   وميكن تطوير األساليب والُنهج احملددة عن طريق عقد حلقة عمل فنية واحدة أو أكثر، أو بواسطة فريق   .        املنشودة

ّ                          يتّم تشكيله لتنفيذ هذه املهمة   .  
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 الرصد والتقييم الشامالن: ٣اخليار  -٣

                                                                اخليارين السابقني، ويوسع أعمال الرصد والتقييم اليت يضطلع هبا مرفق                          ٌ      اخليار الثالث هو خيار شاملٌ يعزز -  ٢٤
                                                                                     ويتضمن هذا اخليار حتديد مؤشرات ومجعها ودجمها يف أنظمة اإلبالغ والتقييم لدى مرفق               .                         البيئة العاملية ويعززها  

                    ألطراف واملنظمات غري                                                                                                البيـئة العاملـية ووكاالته املنفذة، وتوسيعها لتشمل أنشطة الوكاالت الثنائية واملتعددة ا            
ّ                                                                            وسيتّم مجع املدخالت من أي مصادر متوفرة، مبا يف ذلك البالغات الوطنية وقواعد               .                         احلكومـية والقطاع اخلاص        

                             وحيتاج هذا النظام إىل حتديد       .                                                                                         بـيانات املشاريع ونتائج أنشطة الرصد والتقييم اليت يضطلع هبا مرفق البيئة العاملية            
  .                                                                عمل تقنية واحدة أو أكثر، أو عن طريق تشكيل فريق يتكفل هبذه املهمة                         اختصاصات ميكن وضعها يف حلقة

  اخلطوات املمكنة إلكمال االستعراض الشامل الثاين يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف�باء 

    وات                                                                                                 بعد اختيار هنج لرصد وتقييم تنفيذ إطار بناء القدرات، سيتعني على اهليئة الفرعية للتنفيذ حتديد خط       -  ٢٥
             ويتعني إتاحة    .                                                                                            وجدول زمين إلكمال االستعراض الشامل الثاين قبل انعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف            

ٍ                                                                                                             وقٍت كاٍف لتلقي البيانات من األطراف ومن مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة، مبا يف ذلك األنواع احملددة من                       ٍ   
             ويتضمن الشكل   .                                               ذات الصلة كأنشطة الرصد لدى مرفق البيئة العاملية              ُ                        املعلومات اليت سُتطلب، مع مراعاة األنشطة 

  .    ٢٠١٠   و    ٢٠٠٦     ً     ً                                                    عرضاً عاماً لطلبات املعلومات القائمة واملقترحة للفترة بني عامي  ٢

 بشأن القدرات املؤسسية  إمكانية طلب معلومات من البلدان النامية�جيم 

           ورغم إتاحة   .                               وطين يف العديد من بيانات األطراف                                                      تكـرر موضوع دمج قضايا تغري املناخ يف التخطيط ال          -  ٢٦
                                                    ً                                                               بعـض املعلومات عما تفعله البلدان يف البالغات الوطنية مثالً، فإن مثة حاجة إىل املزيد من املعلومات عن أفضل                   

ّ                         وقد توّد اهليئة الفرعية للتنفيذ   .            ُ                                                                     األسـاليب والُنهج اليت ينبغي أن تتبعها األطراف لضمان تنفيذ هذا الدمج بنجاح                
                                                                                                                   النظر يف طلب معلومات من البلدان النامية بشأن حالة مؤسساهتا الوطنية وقدراهتا فيما يتعلق بدمج شواغل تغري                 

                                                  وميكن االسترشاد مبثل هذه املعلومات الختاذ إجراءات         .          ً     ً                                            املناخ دجماً فعاالً يف عملية التخطيط وصنع القرار الوطنية        
  .            يق هذا الدمج                                           إضافية من أجل ضمان بناء القدرات املالئمة لتحق

                                                                    إمكانية طلب معلومات من املنظمات اليت تدعم أنشطة بناء القدرات           �    دال 
                                             بانتظام بشأن الربامج واملشاريع اليت قامت بدعمها

  .                                                                                                           تقـوم هيئات أخرى، غري مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة، بتنفيذ الكثري من أنشطة بناء القدرات                -  ٢٧
                                                                          طة االحتياجات اليت يتضمنها إطار بناء القدرات بشكل مباشر، ويتعني لذلك إدراجها                        وتعاجل الكثري من هذه األنش

ّ                               ويتعني إعداد طلب مقترن بوسيلة استقصاء منظم مصّممة جلمع ما يكفي من              .                                يف عملـييت تقيـيم واسـتعراض                                                   
              لتماس معلومات                              ً   ويلزم أن يتضمن هذا الطلب أيضاً ا  .                                                   املعلومات للمسامهة بشكل مباشر يف أنشطة الرصد والتقييم

            ويتعني صياغة   .                                                                                                 عـن اخلطوات املتخذة لتحسني التنسيق بني اجلهات املاحنة الدولية فيما يتعلق بتوفري املوارد املالية           
  .                                                             وسيلة االستقصاء واختبارها ونشرها بعناية لتحقيق أقصى فائدة ممكنة
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                  ات اليت قد تكون                                                                   نظرة عامة على الطلبات القائمة فيما يتعلق باإلبالغ واإلجراء         - ٢      الشكل 
                                                                          الزمـة لرصـد أنشطة بناء القدرات بشكل منتظم واخلطوات الالزمة إلكمال            

                                                         االستعراض الشامل الثاين قبل الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف
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                        املتقطعة إىل الواليات                                                                                تشري األسهم الثابتة إىل الواليات القائمة لإلبالغ عن املعلومات، وتشري األسهم            :     مالحظة
        ّ                                     ويشري املعّين إىل توقيت دورات مؤمتر األطراف         .                                                املمكـنة للمسـامهة يف عملييت الرصد واالستعراض       

   ).   ّ          املعّين الفاتح (                       ودورات اهليئتني الفرعيتني   )    ّ          املعّين الداكن (

----- 


