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 *مذكرة أعدهتا األمانة

 
 موجز

                           اء يف جمال بناء القدرات،                     وضع مؤشرات لألد     يف        تقدم       ة من         العاملي              مرفق البيئة         ً              تقريراً عما أحرزه                        تقدم هذه الوثيقة   
                          تأخذ يف اعتبارها التقدم                          الفرعية للتنفيذ أن                     وقد تود اهليئة    .                                         املرفق، لتقييم أنشطة تنمية القدرات               اليت وضعها              وعـن اخلطط    

  .                                              اليت يتعني اختاذها لرصد إطار بناء القدرات بانتظام                                               الذي أحرزه املرفق يف هذا اجملال عند النظر يف اخلطوات 
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  مقدمة-   ً أوال  
  الوالية-ألف 

              ، لدى قيامه                  أخذ يف االعتبار                                     ينبغي ملرفق البيئة العاملية أن ي        ه  أن   ،   ٩-    م أ  / ٤  َّ                                   قـرَّر مؤمتـر األطراف، مبوجب مقرره         - ١
   ، ٧-    م أ  / ٢                                                 تغري املناخ، إطار بناء القدرات املرفق باملقرر         ب                            ألداء يف جمال تركيزه اخلاص       ل              بوضع مؤشرات           املتصلة             بأعمالـه   

      ، من   )١ (                                                            وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والعشرين         .                                      األعمال بالتشاور مع أمانة االتفاقية                      أن يضـطلع هبذه      و
                                                                                                                    ألمانـة تقـدمي تقريـر عـن الـتقدم الـذي أحرزه املرفق يف وضع مؤشرات لألداء يف جمال بناء القدرات، تتسق مع                    ا

  . ٩-   م أ / ٤      املقرر 

  نطاق املذكرة-باء 

                       ً                                                                                               تقـدم هـذه الوثـيقة تقريراً عن التقدم الذي أحرزه مرفق البيئة العاملية يف وضع مؤشرات لألداء يف جمال بناء                      - ٢
  .                                                 اليت وضعها املرفق لتقييم أنشطته يف جمال تنمية القدرات                  القدرات، وعن اخلطط 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

                                                                                                               قـد تـود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأخذ هذا التقرير يف االعتبار عند النظر يف اخلطوات اليت يتعني اختاذها لرصد            - ٣
  .                         إطار بناء القدرات بانتظام

  األنشطة اليت اضطلع هبا مرفق البيئة العاملية يف رصد تنمية القدرات-      ًثانيا 

  وضع مؤشرات بناء القدرات-ألف 

                                                   ِ                                                                   يقـوم مرفق البيئة العاملية بوضع مؤشرات لقياس آثار مكِونات تنمية القدرات بالتعاون مع مكتب التقييم التابع                  - ٤
   :                                        ؤشرات إىل جماالت الدعم االستراتيجية التالية         وتستند امل  .                   ّ                  لـه، والوكاالت املنفّذة وأمانة االتفاقية

  ؛                     واالستراتيجيات والربامج           والتشريعات                                   على التحليل النظري وصياغة السياسات        القدرة  ) أ ( 

  ؛       والربامج              واالستراتيجيات                              على تنفيذ السياسات والتشريعات        القدرة  ) ب ( 

  ؛         يما بينهم ف     آراء                                      على إشراك مجيع أصحاب املصاحل وبناء توافق        القدرة  ) ج ( 

          والدراية؛                   على تعبئة املعلومات        القدرة  ) د ( 

  .                                 على الرصد والتقييم واإلبالغ والتعلم       القدرة    ) ه ( 

                                                      

) ١ (  FCCC/SBI/2005/23 ٨٦         ، الفقرة  ) ج .(   
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                        عملية يقوم فيها األفراد،  "             القدرات بأهنا        تنمية   )٢ ( ُ   ِّ                                                       وُيعـرِّف بـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية     - ٥
                                    بزيادة قدراهتا الفردية واجلماعية على    )                     البلدان أو اجملتمعات   (        والنظم    )     سسات                              اجلماعات، أو املنظمات أو املؤ     (             والكـيانات   

                                         فهم وتناول االحتياجات اإلمنائية يف سياق        )  ب (                                                                  أداء الوظـائف الرئيسية، وحل املشاكل وحتديد األهداف وبلوغها و           )  أ (
                                  دف إىل حفز خمتلف اجلهات الفاعلة                                 القدرات هي عملية تغيري هت           تنمية ُ   ِّ                  وُتسلِّم املنظمتان بأن       ".                         واسـع وعلى حنو مستدام    

  .                                                            على اعتماد مسؤوليات، ومهارات، وأوجه سلوك، وقيم وسياسات جديدة

  : ُ   ِّ                                                                            وُيحدِّد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية ثالثة مستويات لتنمية القدرات - ٦

    ُّ                        لتعلُّم باملمارسة، واملشاركة،                                                  تغيري املواقف والسلوك من خالل التدريب، وا       -                       عـلى املستوى الفردي       ) أ ( 
                                                    وامللكية، واحلفز، والروح املعنوية، واملساءلة واملسؤولية؛

                                                                     قدرات األداء العام والقدرات الوظيفية، مثل الواليات، واألدوات،         -                                على مستوى املنظمة أو املؤسسة        ) ب ( 
                     ُ                   واملبادئ التوجيهية، وُنظم إدارة املعلومات؛

                                                                           السياسة العامة، واالقتصاد، واألطر التنظيمية وأطر املساءلة اليت تعمل يف            ُ      أُطر   -                     عـلى مستوى النظم       ) ج ( 
  .                      حدودها املؤسسات واألفراد

                                            ُّ        جمموعة إرشادية ملؤشرات األداء أعدهتا أمانة تغي ر املناخ-باء 

          امج األمم           ً                                           ، استناداً إىل جماالت الدعم االستراتيجية اخلمسة لربن        )٣ (                                            وضـعت األمانة مؤشرات أداء لبناء القدرات       - ٧
                                                            أعاله، وربطتها باالحتياجات املبينة يف إطار بناء القدرات املرفق  ٤                                                             املـتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية الواردة يف الفقرة         

  . ٧-   م أ / ٢       باملقرر 

  تقييم مرفق البيئة العاملية لتنمية القدرات-     ً ثالثا  
ُ                  نظـر مكتـب التقييم التابع للمرفق يف سلسلة من الُنُهج لت            - ٨                                                     قييم إجنازات أنشطة تنمية القدرات اليت اضطلع هبا                                                    ُ 

                                                                                                                    وقام املرفق بتنقيح هنجه األويل، الذي كان يستند إىل مفهوم تقييم أنشطة تنمية القدرات اليت تضطلع هبا املشاريع                    .      املرفق
              كله التناسق،                                   ويعاجل هذا املنظور حقيقة ما يش       .                                                                          كعملـيات منفصـلة، ليعـتمد حتليل البلدان من منظور سياقها اإلقليمي           

                    ُ    َ               ويف العديد من احلاالت، ُتعالَج القضايا        .                                                                                   واالتساق والتكامل من أبعاد هامة، يف الدعم الذي يوفره املرفق لتنمية القدرات           
      ً               وإضافةً إىل ذلك، مثة      .                                                                                                        البيئـية املسـتهدفة على صعيد إقليمي أو دون إقليمي يف إطار املشاريع اإلقليمية على سبيل املثال                

  .                                                                   القدرات بأسلوب متسق ومترابط يف مجيع جماالت التركيز يف السياق اجلغرايف ذاته       تنمية    مدى               حاجة إىل تقييم 

                                                                                                                  وباستعمال هذا النهج املنقح، يزمع مكتب التقييم دراسة نتائج مجيع أشكال دعم تنمية القدرات اليت يضطلع هبا                  - ٩
   أو  (                                                         نتائج الوطنية للمشاريع اإلقليمية، يف بلدين متجاورين                    ً               ِّ             ِ                         املرفق، بدايةً من أنشطته املمكِّنة وبرنامج اِملنح الصغرية، حىت ال         

                                             وستبحث الدراسة، يف كل بلد، طبيعة ونتائج         .             ً      ً       ً                                          يواجهـان حتديـاً بيئياً مشتركاً ذا أمهية عاملية أو أكثر من حتد              )       أكـثر 

                                                      

) ٢ (  UNDP/GEF, Capacity Development Indicators, UNDP/GEF Resource Kit No. 4, November 2003, 

available at <http://www.undp.org/gef/undp-gef_monitoring_evaluation/sub_undp-gef_monitoring_evaluation- 
documents/CapDevIndicator%20Resource%20Kit_Nov03_Final.doc>.  

) ٣ (  FCCC/SBI/2004/9املرفق الثالث ،              .  
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                   مة واملؤسسات واليت                                                                                                        الـتدخالت الوطنية واإلقليمية وحتدد صلتها بأهداف تنمية القدرات الرئيسية املتصلة بالسياسات العا            
  .               تركز على األفراد

                              تنمية القدرات يف مجيع طرائق      /    ً                                                  فأوالً، ستعد دراسة إفرادية دون إقليمية ألنشطة بناء         :                           وسـيتم التقييم يف اجتاهني     -  ١٠
              يشمل التقييم                                                                                                        ً                مشاريع وبرامج املرفق لتقييم النتائج البيئية العاملية، ومدى أمهيتها، وفعاليتها، واستدامتها وكفاءهتا؛ وثانياً، س             

    ً                                                                        ِّ                                         تأمالً يف النتائج الرئيسية ويف كيفية إجنازها، وسيضع جمموعة من الربوتوكوالت، اليت ستمكِّن استعراضات األداء السنوية                
                                                                                                                              القادمـة، وتقيـيمات الـربامج القطـرية والدراسـة الرابعة لألداء العام من تقييم إجنازات أنشطة تنمية القدرات على                   

  .         نطاق أوسع

  :                                                قضايا الرئيسية اليت سيجري تناوهلا يف التقييم ما يلي         وستشمل ال -  ١١

                                                      أصحاب املصلحة الوطنيتني يف حتديد الفجوات يف القدرات         /                                          امللكية القطرية واشتراك املؤسسات الوطنية      ) أ ( 
                                                              اليت ينبغي سدها من خالل مشاريع املرفق، مبا فيها املشاريع اإلقليمية؛

                                                            ت واالحتياجات القطرية، مبا يف ذلك إدماج تلك املشاريع يف                                                مـدى مالءمـة مشاريع املرفق للسياسا        ) ب ( 
                                                                    القدرة اإلقليمية على معاجلة القضايا البيئية اليت تتجاوز احلدود الوطنية؛       تنمية                        السياسات واخلطط الوطنية و

                              قدرات اإلدارة البيئية املطلوبة؛       تنمية                         النتائج اليت جرى حتقيقها يف   ) ج ( 

  .                                       ة اجلهود اليت يدعمها املرفق لتنمية القدرات                     فعالية وكفاءة واستدام  ) د ( 

                                              ً                                                                    وسـيجري التقيـيم يف بلدين من منطقة خمتارة، استناداً إىل جتربة طائفة واسعة من أنشطة تنمية القدرات اليت                    -  ١٢
             التقارير،                              وسيوفر استعراض مكتيب ملختلف     .                                                                ِ                  يدعمها املرفق، ابتداء باملشاريع اإلقليمية وانتهاء مبشاريع برنامج اِملنح الصغرية         

  .        ً                                                                    جيري جنباً إىل جنب مع العمل امليداين يف البلدين، البيانات اليت سيعتمد عليها التقييم

ُ                                                                                      وستشـمل منهجـية التقييم الُنُهج النوعية والكمية، مبا يف ذلك عمليات استعراض الكتابات، ووثائق املشاريع                 -  ١٣  ُ                        
                                      الوكاالت املشرفة على التنفيذ وأصحاب      /              ِّ     والوكاالت املنفِّذة                            ِّ                                  والـربامج، واملقـابالت شبه املنظِّمة مع ممثلي أمانة املرفق،         

ُ                                             املصـلحة واملسـتفيدين داخل البلد، والدراسات امليدانية دون اإلقليمية، وغريها من الُنُهج، مثل الدراسات االستقصائية                  ُ                                                                          
  .                       باالستبيانات عند االقتضاء

                                                      ة لتنمية القدرات، وكثرة العوامل املرتبطة بالسياق                                                                      وسـرياعي التقييم الصعوبات املنهجية، مثل الطبيعة الديناميكي        -  ١٤
                                    ُ                                                                                  الـيت تؤثر يف تنمية القدرات ويف األداء، وُندرة املعلومات األساسية ورصد تنمية القدرات على مستوى املشروع سيسفر                  

       علومات                                                                                                     التقيـيم عـن صدور تقرير عن سياق عمليات تنمية القدرات اليت يقوم هبا املرفق، ودراستني قطريتني تتضمنان م    
  .                    أساسية وتقرير توليفي

      ُ   َّ                                             ، وأن ُيقدَّم تقرير تقييمي إىل جملس املرفق يف تشرين              ٢٠٠٦        أكتوبر   / ُ                                            وُيـتوقع أن يـبدأ التقييم يف تشرين األول         -  ١٥
  .  ُ                                                                      وسُتسهم عملية التقييم يف مواصلة املرفق سعيه لوضع مؤشرات أداء لتنمية القدرات  .  )٤ (    ٢٠٠٧      نوفمرب  /     الثاين

- - - - - 
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