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  مبوجب االتفاقيةبناء القدرات

 بناء قدرات البلدان النامية

 تقرير عن حلقة عمل اخلرباء املتعلقة برصد وتقييم بناء القدرات يف البلدان النامية

 *مذكرة أعدهتا األمانة

 موجز

 مع   ملا جرى يف حلقة عمل اخلرباء املتعلقة برصد وتقييم بناء القدرات يف البلدان النامية،              تقدم هذه الوثيقة موجزاً    
 تشرين  ٦ و ٥يغوا وبربودا يومي    يف أنت نت جونز   اوقد ُعِقدت حلقة العمل يف س     . مسـألة تغـري املناخ    التركـيز عـلى     

وركزت املناقشات أثناءها على جتارب األطراف يف جمال بناء القدرات وجتارب املنظمات احلكومية        . ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
الوثيقة مبوجز للمناقشات اليت دارت يف      خَتَتم  وُت. م بناء القدرات  الدولـية وغريهـا مـن اهليـئات يف جمال رصد وتقيي           

 .حلقة العمل
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  مقدمة-أوالً 
  الوالية-ألف 

، حلقة )١(عاملية دورته الثانية عشرة أن تنظم، بالتعاون مع مرفق البيئة الطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة يف -١
عمـل للخـرباء بشـأن رصد وتقييم بناء القدرات، وذلك قبل انعقاد دورته الثالثة عشرة، لتبادل اآلراء بشأن                   
التجارب يف جمال رصد وتقييم بناء القدرات لدى األطراف والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف ولدى املنظمات 

وملناقشة عمل مرفق البيئة العاملية فيما يتعلق بوضع مؤشرات لألداء يف           احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية      
 .)٢(جمال بناء القدرات تصلح لرصد تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية مبوجب االتفاقية

، حلقة  ١٢-م أ /٤وقـررت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين أن تعقد، عمالً باملقرر               -٢
 :مل مدهتا يوماً، تركز على املواضيع التاليةع

 ُنُهج رصد أنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك أمثلة عملية على هذه األنشطة؛ )أ(

 ُنُهج تقييم أنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك أمثلة عملية على هذه األنشطة؛ )ب(

ستخلصة وأفضل املمارسات   حتسني فعالية بناء القدرات من خالل تبادل التجارب والدروس امل          )ج( 
 .فيما خيص استخدام نتائج الرصد والتقييم

  نطاق املذكرة-باء 

تقدم هذه الوثيقة معلومات بشأن حلقة عمل اخلرباء اليت نظمتها األمانة بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية                 -٣
ن الوقائع وتعرض موجزاً للنقاط     وتشمل حملة عامة ع   .  أعاله ١للتنفـيذ اسـتجابةً للوالية املشار إليها يف الفقرة          

وقد مت إجناز معظم اجلهود يف .  أعاله٢الرئيسـية اليت نوقشت يف إطار املواضيع الثالثة الرئيسية اجململة يف الفقرة          
جمال رصد وتقييم بناء القدرات فيما خيص املشاريع والربامج اخلاضعة ملرفق البيئة العاملية، وانعكس هذا األمر يف                 

 .العروض اليت قدمها مرفق البيئة العاملية ووكاالته التنفيذيةالعديد من 

  إجراءات ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف هذا التقرير بغرض تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته                   -٤
 .طار بناء القدرات لدى البلدان الناميةالثالثة عشرة بشأن خطوات إضافية لرصد وتقييم إ

                                                      

 .١٢-م أ/٤املقرر  )١(
 .، املرفق٧-م أ/٢املقرر  )٢(
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  الوقائع-ثانياً 

نظمت أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، بالتعاون مع شعبة البيئة يف وزارة السياحة                 -٥
بناء القدرات يف  حلقة عمل اخلرباء املتعلقة برصد وتقييم أنتيغوا وبربودا،والطريان املدين والثقافة والبيئة يف حكومة 

أملانيا وقدم الدعم املايل حللقة العمل حكومة كل من         . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ و ٥الـبلدان النامية يومي     
 . التابع ملرفق البيئة العامليةبرنامج الدعم العاملي، وكذلك والسويد وفنلندا

ية ذات الصلة واملنظمات احلكومية      ممثالً لألطراف واملنظمات الدول    ٤٤وضم املشاركون يف حلقة العمل       -٦
 .الدولية واملنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال بناء القدرات والرصد والتقييم

وافتتحتها السيدة شاُرن بيترز، األمينة . ، رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذباقر أسديورأس حلقة العمل السيد  -٧
وكما قدم مالحظات افتتاحية كل من السيدة دايان        . ثقافة والبيئة الدائمـة يف وزارة السياحة والطريان املدين وال       

؛ باقر أسدي  لَني، املوظفة الرئيسية لشؤون البيئة؛ والسيد أتو ليِوس، كبري موظفي شؤون البيئة؛ والسيد               -بالك  
 اإلطارية بشأن  والسـيد رايف شـارما، أحد موظفي أمانة مرفق البيئة العاملية؛ وممثل ألمانة اتفاقية األمم املتحدة                 

 .تغري املناخ

وقدمت اجللسة االفتتاحية معلومات أساسية بشأن إطار بناء        . واشتملت حلقة العمل على مخس جلسات      -٨
القدرات والتقدم احملرز يف رصده وتقييمه وفق التوجيهات الواردة يف مقررات مؤمتر األطراف وبشأن أنشطة مرفق 

واخُتِتمت . يما يتعلق بتغري املناخ، وغري ذلك من املسائل البيئية ذات الصلة   البيـئة العاملـية لدعم بناء القدرات ف       
اجللسـة مبناقشـة ممثـلي الـبلدان النامية لألنشطة الوطنية واإلقليمية يف جمال بناء القدرات، مع التركيز على                   

طقيت البحر  وقُدِّمت عروض عن من   . االحتـياجات واألهـداف والـدروس املستخلصة الرئيسية وحتديد الثغرات         
 أوزبكستان وأوغندا ومجهورية ترتانيا املتحدة وجنوب أفريقيا       : الكـارييب واحملـيط اهلـادئ وعن البلدان التالية        

 .وسانت لوسيا

ومشلت اجللسة الثانية عروضاً عن دراسات حاالت وجتارب وطنية يف أنشطة بناء القدرات، ألقتها دول                -٩
ومعهد األمم  ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      )يات املتحدة األمريكية  زامبـيا والصني وفنلندا والوال    (أطـراف   

التحالف من أجل علوم األرض واهلندسة والتنمية       (، ومنظمات غري حكومية     )اليونيتار(املتحدة للتدريب والبحث    
 ).ستارت (ت العامليةنظام التحليل والبحث والتدريب بشأن التغريا، و)٣(يف أفريقيا، التابع جلامعة والية بنسلفانيا

ومشلـت اجللسة الثالثة بيانات عن التجارب يف أنشطة وبرامج تقييم بناء القدرات ألقتها منظمة الدول                 -١٠
األمريكية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومكتب التقييم التابع ملرفق البيئة العاملية وعرضاً مشتركاً ملرفق البيئة العاملية 

 .ة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئةوبرنامج األمم املتحد

                                                      

)٣( www.aeseda.psu.edu><. 
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ويف اجللسـة الرابعة، نوقشت مسألة حتسني الفعالية يف جمال بناء القدرات من خالل الرصد والتقييم يف                  -١١
وتناولت األفرقة مسائل تتعلق بإمكانية تطبيق منهجية الرصد والتقييم على عناصر إطار بناء             . ثالثـة أفرقة فرعية   

طلبات من حيث املوارد ذات الصلة، وقضايا من قبيل إنشاء قاعدة مرجعية وحتديد األهداف والنتائج القدرات واملت
واختريت هذه اجملاالت من أجل تكوين فهم أفضل ملختلف ُنُهج الرصد والتقييم وآثار             . املتوقعة ومؤشرات لألداء  

 .تنفيذ إطار بناء القدرات مبوجب االتفاقية

سة واخلتامية آفاق التحرك قدماً، بناًء على تدخالت ألمانة مرفق البيئة العاملية            وناقشـت اجللسـة اخلام     -١٢
واألطراف )  والصني٧٧مجهورية ترتانيا املتحدة باسم جمموعة ال  (واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

 ).الواليات املتحدة األمريكية والسويد(املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

  التجارب والدروس املستخلصة يف جمال رصد وتقييم بناء القدرات-ثالثاً 

  معلومات أساسية-ألف 

يعـد بناء القدرات عامالً أساسياً من أجل وفاء البلدان النامية بتعهداهتا مبوجب االتفاقية ومعاجلة مسألة     -١٣
ل األجل؛ وقد شدَّد املسؤولون احلكوميون وهو عملية مطولة تستوجب هنجاً طوي. تغري املناخ على الصعيد الوطين

ولدى العديد من البلدان هامش ضيق للخطأ، نظراً إىل ندرة املوارد           . عـلى هـذا األمر يف مالحظاهتم االفتتاحية       
 .الالزمة لبناء القدرات وإىل احلاجة امللحة ملعاجلة مسألة تغري املناخ

وجيري استعراض . فيذ إطار بناء قدرات البلدان الناميةخطوات الرصد العادي لتن١٢-م أ/٤وُيحدد املقرر  -١٤
، حيث جرى آخر استعراض من هذا القبيل يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف عام               )٤(شامل كل مخس سنوات   

وجيري الرصد من خالل التقارير اليت تقدمها األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل مؤمتر األطراف، ومن               . ٢٠٠٥
 .وتوليف املعلومات اليت ترد خبصوص بناء القدرات يف البالغات الوطنية وغريها من الوثائق الوطنيةخالل جتميع 

  بناء القدرات يف إطار مرفق البيئة العاملية-باء 

 اتفاق بيئي متعدد األطراف جرى التفاوض       ٣٠٠أشار مشارك ميثل مرفق البيئة العاملية إىل أن أكثر من            -١٥
، وأشار العديد من املتحدثني إىل النقص احلاد يف القدرات الوطنية واإلقليمية الالزمة             ١٩٧٢بشـأهنا مـنذ عام      

وأُشري كذلك إىل أن    . إلجـراء ما يكفي من املفاوضات بشأن االلتزامات املترتبة على هذه االتفاقات والوفاء هبا             
 .يزال يشكل ثغرة خطريةإدماج هذه االتفاقات البيئية املتعددة األطراف يف خطط التنمية الوطنية ال 

إن بـناء القدرات من بني األنشطة الرئيسية ملرفق البيئة العاملية؛ وجيري إما يف إطار مشاريع من احلجم                   -١٦
ومل تكن أنشطة بناء القدرات املدرجة يف املشاريع ختضع للرصد . املتوسط والكبري أو من خالل األنشطة التمكينية

 . البيئة العاملية يبذل يف الوقت الراهن جهوداً لوضع إطار مؤشرات هلذا الغرضوالتقييم املباشرين، ولكن مرفق

                                                      

 .١١، الفقرة ٧-م أ/٢املقرر  )٤(
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دعم البلدان يف إعداد البالغات الوطنية؛ وبرامج       : وتشمل األنشطة التمكينية املتصلة بتغري املناخ ما يلي        -١٧
ي لدعم مراكز التنسيق؛    العمل الوطنية للتكيف؛ وعمليات تقييم االحتياجات يف جمال التكنولوجيا؛ وبرنامج قطر          

ومـبادرات إلدارة املعارف واحلوار الوطين؛ وبرنامج لتقدمي املنح الصغرية؛ وإطار للتقييم الذايت للقدرات الوطنية       
مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع (فيما خيص االتفاقات البيئية املتعددة األطراف       

 ).اقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرالبيولوجي واتف

وأفضـت األنشطة التمكينية إىل بناء قدرات هائلة يف مجيع البلدان النامية من خالل الشروع يف أنشطة                  -١٨
متعلقة بتغري املناخ والوفاء بااللتزامات يف جمال اإلبالغ إزاء االتفاقية وإعداد تقارير التقييم، فأوجدت القدرة من                

واستخدمت بلدان عديدة الدعم املقدم يف إطار . البشرية والبيئة املواتية ملعاجلة مسألة تغري املناخ   حيـث املـوارد     
األنشطة التمكينية إلنشاء مكتب وطين معين بتغري املناخ دعماً للتخطيط من أجل التوعية وبناء القدرات والشروع 

نشطة التمكينية مل ختضع للرصد املباشر، فقد ُبِذلت ورغم أن األ . يف اعـتماد هنج منسَّق ملعاجلة قضايا تغري املناخ        
جهود الستيعاب الدروس املستخلصة وأفضل املمارسات اليت أفضت عندما أُدِرجت يف عملية التنفيذ إىل حتسينات 

 .مباشرة على مستوى األداء يف جمال بناء القدرات

كانت شراكةً استراتيجيةً بني أمانة املرفق       ٢٠٠٠إن مـبادرة مـرفق البيئة العاملية لتنمية القدرات لعام            -١٩
وقد انتهت باعتماد   . وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ترمي إىل االستجابة ألولويات البلدان النامية وطلباهتا للدعم           

وحيدد . ٢٠٠٣الـنهج االستراتيجي لتحسني بناء القدرات يف مرفق البيئة العاملية، الذي جرت املوافقة عليه عام                
 :ج أربعة أساليب رئيسية لالستفادة من موارد املرفق دعماً لتنمية القدراتالنه

 عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية؛ )أ(

 إيالء مزيد من العناية لبناء القدرات يف املشاريع العادية؛ )ب(

 مشاريع حمددة األهداف لبناء القدرات؛ )ج(

 . أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية الناميةبرنامج ألنشطة بناء القدرات الضرورية يف )د(

ومثة برنامج عاملي لدعم التقييم الذايت للقدرات الوطنية يقدم للبلدان الدعم يف جمال املنهجيات ويزودها                -٢٠
وجيري . بآلـيات إلدارة املعارف، ومن بني أنشطته وضع أهداف ومؤشرات لقياس مستوى اإلجناز وتقييم اآلثار              

الع هبـذا العمل بالتعاون مع وحدات الرصد والتقييم التابعة لكل من مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم             االضـط 
 .املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل

  الدروس املستخلصة من أنشطة بناء القدرات يف خمتلف املناطق-جيم 

فمن بني الدول اجلزرية    . طق بتدارس جتارهبم يف جمال بناء القدرات      وقـام مشاركون ميثلون خمتلف املنا      -٢١
الصغرية النامية، وقدمت البلدان املنتمية إىل اجلماعة الكاريبية والسوق املشتركة ملنطقة البحر الكارييب عرضاً لعدة 

ينها مشاريع مرفق البيئة ومن ب. مشاريع رئيسية إقليمية لبناء القدرات جرى تنفيذها خالل السنوات القليلة املاضية
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وفيما خيص . تعميم التكيف مع تغري املناخ   والتكيف مع تغري املناخ يف منطقة البحر الكارييب ول        لتخطيط  العاملـية ل  
.  اهتماماً مماثالً لبناء القدراتاملساعدة املتعلق بتغري املناخ يف جزر احمليط اهلادئ منطقة احمليط اهلادئ، أوىل برنامج      

ركون أن مشاريع إقليمية من هذا القبيل تشكل ُمَحرِّكاً مفيداً لعملية بناء القدرات عرب جماالت               والحـظ املشـا   
ومن بني الشواغل الرئيسية اليت أُعِرب عنها احلفاظ على القدرات بعد تنميتها، حيث . عديدة إلطار بناء القدرات

.  العوامل الرئيسية اليت تسترتف القدرات الوطنية      اعُتـِبر انتقال املوظفني إىل الوظائف اإلقليمية والدولية من بني         
وفـيما يتعلق بالبلدان األصغر، كثرياً ما يشتد على األعداد القليلة من اخلرباء املدربني ضغط العمل املترتب على                  

وقد كانت لألنشطة التمكينية ملرفق البيئة      . املفاوضـات الدولية بشأن إدارة وتنفيذ الربامج على الصعيد الوطين         
كما لوحظ أن استخدام اإلنترنت يشكل جزءاً ال يتجزأ من األنشطة           . العاملية فائدة كبرية يف دعم تنمية القدرات      

العديـدة لبـناء القدرات، نظراً للتطورات السريعة يف تكنولوجيا اإلنترنت اليت تستدعي إجراء حتديثات منتظمة             
ميني يف التدريب وغريه من أنشطة بناء القدرات أمر         كما لوحظ أن استخدام اخلرباء اإلقلي     . لـلمواد التدريبـية   

 .مرغوب فيه إىل حد كبري

ولسد احلاجة إىل وجود هنج مستمر لتنمية القدرات، يعكف إقليم احمليط اهلادئ على وضع طريقة جديدة  -٢٢
وسيكفل . يط اهلادئ برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمل    لتوفري الدعم املستمر لعملية تنمية القدرات من خالل أمانة          

هـذا األمر أيضاً تكميل بناء القدرات للجهود اجلارية يف جمال تنفيذ خطة عمل إطار جزر احمليط اهلادئ للعمل                   
. ويتطلب كل قسم من خطة العمل هذه قدراً من بناء القدرات). ٢٠١٥-٢٠٠٦(املـتعلق بـتغري املناخ للفترة     

 خالل عملية طاولة مستديرة إقليمية بشأن تغري املناخ يشارك فيها وسيجري أيضاً تناول مسألة الرصد والتقييم من
 .مجيع من يعنيهم األمر وأطراف مهتمة من قبيل املاحنني الثنائيني والقطاع األكادميي

ووصف مشاركون من مناطق أخرى اجلهود الوطنية لبناء القدرات، مبا يف ذلك دور اللجان الوطنية املعنية  -٢٣
وتتألف تلك اللجان عادةً من وزراء يف .  اإلشراف على بناء القدرات ألغراض تتصل بتغري املناخ      بـتغري املناخ يف   

ويهدف التنسيق على   . احلكومات وباحثني وممثلي الوسط األكادميي والقطاع الصناعي واملنظمات غري احلكومية         
ا احلكومات وأصحاب املصلحة    الصـعيد الوطـين إىل احلـد من ازدواجية اجلهد املبذول يف اجملاالت اليت حددهت              

وتتـنوع االختالفات يف إدارة املشاريع حسب اجلهة املاحنة، حيث يتسم بعضها باملرونة وخيلو منها               . الرئيسـيني 
ولدى . إن األنشطة اليت تعتمد اعتماداً قوياً على احتياجات البلدان قد اتسمت بقدر أكرب من الفعالية              . غريهـا 

ومن التحديات . اجملاالت، كما يف حالة السلطات الوطنية املعيَّنة آللية التنمية النظيفةالبلدان قدرات فنية يف بعض     
الرئيسـية املطروحة يف جمال رصد وتقييم أنشطة بناء القدرات على الصعيد الوطين مجع السجالت الدقيقة جلميع            

فوري لضمان تسجيل مجيع    ومل يتيسر أي حل     . األنشـطة املدعومـة من اجلهات املاحنة واملنظمات ذات الصلة         
األنشطة حسب األصول لدى هيئات التنسيق احلكومية الوطنية لشؤون تغري املناخ، ال سيما وأن مشاريع كثرية قد 

 .تضم عناصر متصلة بتغري املناخ، أو أن الصالت تتحدد أثناء تنفيذ املشروع

ولوحظ أن . لقدرات وُنُهج التنفيذ واإلبالغوأيد املشاركون مبدأ الدوافع القطرية يف حتديد أولويات بناء ا -٢٤
دعم بناء القدرات ينبغي تقدميه بطرق تساهم على أفضل حنو يف حتقيق األولويات الوطنية، وليس من خالل أنشطة 

 .املشاريع املخصصة
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ة وأشار املشاركون إىل فائدة تبادل اخلربات على الصعيد اإلقليمي وضرورة االستمرارية يف دعم األنشط              -٢٥
 ودعا أحد املتحدثني  . الرئيسـية املتصـلة بـتغري املناخ تالفياً خلسارة القدرات بسبب تناقص املوظفني وتغيريهم             

إىل إحداث تغيري يف أسلوب التفكري يف سبل تصميم وتنفيذ مشاريع بناء القدرات بغية املساعدة على إجياد زخم                  
 .جديد للتغيري

ِبر إشراك األطراف احمللية اليت يعنيها األمر، من قبيل          وفضـالً عن ضمان الدعم السياسي واحل       -٢٦ كومي، اعُت
وتكتسي ترمجة املواد إىل اللغات احمللية أمهية حيوية يف اجلهود        . قـادة اجملـتمع، أمراً مهماً يف جمال بناء القدرات         

مشاريع الصغرى، وهو ما ومت التشديد خصوصاً على التأثري املضاعف لل  . الرامية إىل التوعية واملشاركة اجلماهريية    
 .يفيد أن املشاريع األكرب حجماً ليست بالضرورة أكثر فعالية أو إنتاجية

كما نوقشت بإسهاب أمهية إدراج بناء القدرات من أجل مواجهة أثر تغري املناخ يف مشاريع أوسع لبناء                  -٢٧
يت للقدرات الوطنية املدعوم من مرفق      ويف هذا السياق، يعاجل إطار التقييم الذا      . القـدرات من أجل حتقيق التنمية     

البيئة العاملية العديد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛ غري أن والية رصد تنفيذ إطار بناء القدرات مبوجب                 
ومن املتوقع أن ُتنسَّق اجلهود على الصعيد الوطين ضماناً       . االتفاقية تقتضي أن تنحصر اجلهود يف نطاق تغري املناخ        

وينطوي تنسيق األنشطة على نطاق الوزارات ومع املنظمات غري         . اع هنج منسجم وتكاملي لبناء القدرات     التـب 
 .احلكومية واملنظمات الدولية على حتديات كثرية

  رصد بناء القدرات-دال 

يت لقدراهتا   بلداً من البلدان َتلَقَّت متويالً إلجراء تقييم ذا        ١٥٢أفـاد مـرفق البيئة العاملية أن ما جمموعه           -٢٨
وُيتوَّج التقييم  .  لكل بلد  ١١ نشاطاً متكينياً، وصل عددها إىل       ١ ١١٧ومت حىت اآلن متويل ما جمموعه       . الوطنـية 

الذايت للقدرات الوطنية خبطة عمل وطنية لبناء القدرات تتضمن عناصر االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وأنشطة 
 يف سياق التنمية الوطنية املستدامة القائمة على أهداف األمم املتحدة اإلمنائية            متكينـية أخرى ملرفق البيئة العاملية     

ويشري توليف ملا اكتمل من التقييمات الذاتية للقدرات الوطنية أعده الربنامج العاملي للدعم إىل وجود               . لأللفـية 
 :االحتياجات التالية فيما يتعلق بالقدرات

، وتنظيم الوكالة الرائدة، وترتيبات اإلدارة املشتركة،       الواليات: إشـراك أصـحاب املصـلحة      )أ( 
 والتعاون بني أصحاب املصلحة، والشراكات؛

الـبحوث، والعلوم، وإتاحة املعلومات وتبادهلا، والبالغات، والتوعية      : املعلومـات واملعـارف    )ب(
 واملعارف التقليدية؛

 ذ القرارات واألطر التنظيمية؛التخطيط ووضع االستراتيجيات، واختا: التخطيط والسياسات )ج(

 تعبئة املوارد، واملهارات التقنية ونقل التكنولوجيا، وتنفيذ الربامج واملشاريع؛: التنظيم والتنفيذ )د(

 .الرصد، والتقييم، والتعلم واإلدارة التكييفية: الرصد والتقييم    )ه(
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ملية يف جمال بناء القدرات إىل أن أنشطة بناء وخلص العرض املتعلق بالعمل الذي اضطلع به مرفق البيئة العا -٢٩
القدرات، وإن كانت تنمية القدرات الشأن األساسي ملرفق البيئة العاملية، ال ُتدَرج بشكل صريح يف وثائق تصميم 

ز ويصعِّب هذا األمر التحقق من التقدم احملر      . املشاريع، وال جيري بالتايل اإلبالغ عنها يف وثائق املشاريع النهائية         
. وأثـر تنمـية القدرات على صعيدي البلدان والربامج، وجيعل من املستحيل قياس القدرات املنماة وحتديد مساهتا      

 .ويهدف إطار املؤشرات الذي يعمل مرفق البيئة العاملية على وضعه إىل إصالح هذا اخللل

ى الصعيد القطاعي من     ما لتنسيق املعونات عل    وفنلنداونـاقش عرض مزدوج قدمه مشاركان من زامبيا          -٣٠
وألن العارَضني يدركان أن بناء القدرات مسألة شاملة للقطاعات وجزء ال يتجزأ من             . آثار على الرصد واإلبالغ   

معظـم بـرامج املساعدة اإلمنائية، فقد ناقشا التطبيق احملتمل لإلبالغ يف إطار قاعدة بيانات نظام اإلبالغ اخلاص    
". معامل ريو "التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ويشمل ذلك استخدام نظام          باجلهـات الدائنة التابع ملنظمة      

 واجلهات املاحنة املتعددة األطراف من تقاريرهم خالل نظام اإلبالغ اخلاص          جلنة املساعدة اإلمنائية  ويقـدم أعضاء    
بناًء على األهداف السياساتية لنشاط وتوضع، . باجلهات الدائنة التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

اتفاقية التنوع  (معيَّن من أنشطة املعونة، عالمة مرجعية تدل على مدى الدعم املقدم التفاقية ما من اتفاقيات ريو                 
وأُشري إىل ). البيولوجي أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أو اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

َبلِّغون كلهم على أساس العالمة املرجعية املتعلقة بتغري املناخ، وليس إبالغ من جلنة املساعدة اإلمنائيةأن أعضاء   ال ُي
َبلِّغون منهم مشولياً  .ُي

ة، الذي امللكية والتنسيق واملواءمة وحتقيق النتائج واملساءلة املشترك: إعالن باريس بشأن فعالية املعونة  إن   -٣١
 من البلدان املتقدمة والنامية، يؤيد اعتماد هنج قائم على الدوافع القطرية فيما يتعلق باملعونة، ١٠٠ قرابة انضم إليه

مـع عدم قيام اجلهات املاحنة بأي أنشطة فردية يف احلاالت اليت ُيمنح فيها التمويل من خالل ما يسمى بالتمويل                    
وجيري عندئذ . حنة كقائد للمجموعة على صعيد القطاع     ويعمل أحد البلدان املا   . املشـترك على الصعيد القطاعي    

إبـالغ اتفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من خالل البالغات الوطنية للبلدان املعنية ويف التقارير                  
 .وقد يعكس كل شريك بالتايل أولوياته وجتاربه فيما يتعلق بالنجاحات واإلخفاقات. املقدمة

ن الصني جتارب ودروس مستخلصة ذات صلة، من بينها إقرار مبا لإلرادة السياسية من              وعرض مشارك م   -٣٢
وأويلَ اهتمام خاص يف العرض ملسألة التعلم عن طريق املمارسة          . أمهـية يف بناء القدرات ودورها اهلام يف التنمية        

ل املعارف  ويشكل إيصا . فـيما خيـص كـل جمـال من جماالت إطار بناء القدرات ضمن كل قطاع ذي صلة                 
واملعلومات ووسائل التوعية إىل احلكومات احمللية واملؤسسات والقطاعات واملواطنني حتدياً لبلد كبري مثل الصني              

وناقش املشارك أيضاً مبادئ تصميم املؤشرات وكيف ميكن تطبيق هذه    . يتسـم بالـتوزيع غري املتكافئ للسكان      
وميكن استخدام املؤشرات لتقييم أنشطة بناء القدرات من حيث . ةاملؤشرات على الُصعد الوطنية واحمللية والقطاعي 

وميكن استخدام جمموعة أخرى من     . نطـاق تغطيـتها وحجم املستفيدين وإسهامات املشاريع وتوقيت األنشطة         
 .املؤشرات لتقييم مستوى القدرات من حيث أداء القدرات البشرية واملؤسسات

وكالة التنمية الذي تعتمده رصد أنشطة بناء القدرات ألمريكية هنج وشرح مشارك من الواليات املتحدة ا -٣٣
ويتلقى .  لتغطية جمموعة أنشطة املساعدة اليت تدعمها وكالته يف البلدان النامية          الدولـية التابعة للواليات املتحدة    

 وقطاع الغابات،    بلداً الدعم يف جماالت تكنولوجيا الطاقة النظيفة، واالستخدام املستدام لألراضي          ٤٥أكـثر من    
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ويضطلع برنامج الرصد والتقييم بأدوار تكميلية، حيث يهدف الرصد إىل دعم أداء            . والتكـيف مـع تغري املناخ     
املشـاريع مـن مـرحلة التصميم حنو حتقيق هدف حمدد ويتوخى التقييم دراسة النتائج واستكشاف النتائج غري                  

 مؤشرات األداء املستخدمة لقياس احلصيلة والنواتج ضماناً وُتنتقى بعناية. املقصـودة وتقدمي الدروس والتوصيات  
وأُشري . ألن تكون البيانات احملصَّلة مفيدة الختاذ قرارات هتم اإلدارة وإلدخال حتسينات أخرى على تنفيذ املشاريع

تفكري ملياً يف   إىل أنه ينبغي أن جيري مجع البيانات ألغراض الرصد والتقييم حبرص نظراً لتكلفته املرتفعة، وجيب ال               
 .استخدام املعلومات احملصَّلة

كمـا قدم املشاركون شرحاً إلطار استراتيجي جديد يهدف إىل تركيز املساعدة األجنبية بطريقة أكثر                -٣٤
ِبر نظام تنسيق املساعدات     . استراتيجية واملساعدة على املراقبة املركزية ملسار األموال والنتائج املرتبطة هبا          وقد اخُت

، وُصمِّم جلمع بيانات موحدة لتحسني التنسيق والكفاءة ٢٠٠٧بية ومراقبة مسارها على سبيل التجريب عام األجن
وخلص العرض إىل أن الرصد     . وزيـادة شفافية صناديق املساعدات وحتسني األداء واملساءلة فيما يتعلق بالنتائج          

 .لو من قيودمعقَّد وأنه ميكن استخدام مؤشرات األداء كأدوات، ولكن ذلك ال خي

ومشلت الدروس املستخلصة من خمتلف املمارسني ضرورة التركيز على التعلم يف عملية الرصد يف احلاالت  -٣٥
وشرح مشارك من برنامج األمم . اليت يتسم فيها النهج املستخَدم بالتشاركية وكفالة ارتباط والتزام قويني بالعملية

 الرصد والتقييم؛ ويتمثل أحد عناصره املهمة يف وجود وسيلة الستقصاء           املتحدة اإلمنائي هنجاً اسُتخدم يف أنشطة     
وعرض . اآلراء عـلى صـعيد اجملتمع أو املشروع حرصاً على أن ُتستخدم النتائج لتحسني عملية تنفيذ املشروع                

 بدء  ذلك أن األهداف لدى   . مشارك من اليونيتار األساليب املستخدمة لرصد وتقييم مشاريعه يف خمتلف البلدان          
املشاريع ُتحدَّد بطريقة تشاركية مع منفِّذيها، وجترى استعراضات منتظمة ملدى إمكانية حتقيقها ومدى مالءمتها              

وتضمن هذه املرونة االرتباط باملشاريع ومدى َتَصّدي هذه املشاريع هلواجس تغري           . بيـنما جيري تنفيذ املشاريع    
فيذ مشاريع برنامج اليونيتار للنهوض بقدرات دعم التكيف        وقد مت وضع منوذج لتسجيل قياسات مدى تن       . املناخ

واهلدف املقصود يتمثل   .  وذلك لتمكني مستشاري املشاريع ومنفذيها من إعداد سجالت شهرية         )٥(مع تغري املناخ  
يف تسـجيل املعلومات اليت ستساعد على تقييم التقدم احملرز صوب حتقيق بعض األهداف؛ وسريتبط احلافز على                 

 .هبذا العمل مبواصلة التمويلالقيام 

وقـدم مشارك من الوسط األكادميي مالحظات بشأن التعليم استناداً إىل مشروع احتاد اجلامعات الذي                -٣٦
وأيد املتكلم فكرة األخذ بنهج     .  أعاله ٩يضـم جامعات أمريكية وأفريقية والذي وردت اإلشارة إليه يف الفقرة            

قيم صالت مع املؤسسات احمللية واألطراف الوطنية املعنية، مستفيداً من        منـتظم يتجاوز نطاق قاعات الدراسة وي      
القـدرات القائمة يف املؤسسات الشريكة؛ ويكفل متثيل املصاحل احمللية؛ ويرصد ويقيم مكونات نظام التعليم، من                

 .قبيل إجراء البحوث، مستخدماً أساليب تقليدية

                                                      

)٥( <www.unitar.org/ccp>. 
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  تقييم بناء القدرات-هاء 

 مية القدرات اليت يقوم هبا مكتب التقييم التابع ملرفق البيئة العامليةعملية تقييم تن -١

قـدم مشارك من مكتب التقييم التابع ملرفق البيئة العاملية نتائج دراسة إفرادية أجراها املرفق لتقييم تنمية              -٣٧
وكانت النتائج  . مليةوقد أُجريت دراسات إفرادية يف بلدين لتقييم جمموعات مشاريع مرفق البيئة العا           . القـدرات 

على العموم إجيابية وُتحقق تقدم هائل يف بعض اجملاالت واسُتنِتج أن دعم تنمية القدرات مفيد إذا مت وفق أولويات 
وأُفيد أن مثة اختالفات بني البلدين اللذين جرت فيهما         . السياسـات الوطنـية ومبستوى جيد من االلتزام الوطين        

جنازات الرئيسية والفعالية والكفاءة واالستدامة، مع مزيج من ردود الفعل اإلجيابية الدراسات اإلفرادية من حيث اإل
. واقُتِرح القيام مبزيد من العمل لتحليل تنمية القدرات على نطاق جمموعة مشاريع مرفق البيئة العاملية              . والسـلبية 

تقارير اليت أعدهتا يف مرحلة أسبق      واقـُتِرح كذلك حبث مسألة إجراء استعراض للتقييمات النهائية للمشاريع وال          
 .مكاتب التقييم ووكاالت التنفيذ للنظر يف مدى شيوع القضايا الرئيسية اليت حددهتا الدراسات اإلفرادية القطرية

 الدروس املستخلصة من التقييم -٢

 )٦(تبادل املعارفوصف مشاركون من وحدة التقييم والرقابة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة أسلوباً ل            -٣٨
وقد مت وضع إطار للدروس املستخلصة قائم    . بغـرض االستناد يف مواصلة تنفيذ األنشطة إىل الدروس املستخلصة         

 لتوضيح بيان إشكال أساسي ما أو استنتاج        'mind-mapping'يستخدم برجمية   � شجرة املشاكل �على بنية قوامها    
وُتصنَّف املشاكل عندئذ وُتنظَّم يف شكل هرمي يوضح . شاكل املطروحةوُتناقَش الدروس وُتحدَّد أو ُتستنَتج امل. ما

وميكِّن هذا النهج من تصنيف الدروس املتعددة يف جمموعات تتمحور حول القضايا أو األسباب اجلذرية           . مسبباهتا
 يف حتديد   وميكن عندئذ استخدام اإلطار للمساعدة    . وقد ترتبط دروس حمددة بأكثر من قضية أو إشكال        . الشائعة

املشاكل الرائجة على نطاق مشروع أو برنامج، للمساعدة على تصنيف الدروس إىل جمموعات حسب املشاكل               
 .الرائجة، وكأداة إلبالغ الدروس املتمخضة عن التقييم إىل املستعملني املستهَدفني

 التقييم على صعيد املشروع -٣

 ميوهلا مرفق البيئة العاملية على عنصر للتقييم ُيخصَّص تشـتمل املشاريع ذات احلجم املتوسط والكبري اليت    -٣٩
ويشمل هذا األمر عادةً مجع معلومات من خالل اإلبالغ الدوري أثناء . لــه سبعة يف املائة من ميزانية املشروع    

وختتلف املؤشرات  . تنفـيذ املشروع يستخدمها بعدئذ مقيِّم مستقل عندما ينتهي املشروع إلعداد تقرير تقييمي            
املستخدمة حسب املشروع؛ ومل تكن أي مؤشرات حمددة لبناء القدرات مطلوبة يف ما مضى ما مل يكن املشروع                  

وإطار املؤشرات اجلديد الذي يقوم مرفق البيئة العاملية بإعداده ُيتوقع أن َيعتمد            . بكاملـه خاصـاً ببناء القدرات     
نظام التحليل والبحث والتدريب بشأن     ملشاِركني من   وقدَّم أحد ا  . مؤشرات لبناء القدرات جلميع مشاريع املرفق     

                                                      

)٦( <http://www.unep.org/eou/Pdfs/Lessons%20Learned%20rpt.pdf>. 
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وتوخى . )٧( شرحاً للَنهج الذي اسُتخِدم يف مشروع تقييم آثار تغري املناخ والتكيف معه)ستارت(التغريات العاملية 
هـذا املشـروع تنمية القدرات العلمية، مع التركيز على حتسني اإلسهامات يف تقارير التقييم اليت يعدها الفريق                  

وأُشري إىل أن   . احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ من خالل املنشورات اليت يستعرضها النظراء من البلدان النامية             
. بعض آثار العمل املضطلَع به ستظهر عدة سنوات بعد اكتمال املشروع بينما يتواصل استخدام النتائج وتطبيقها               

قيق هذا اهلدف األوسع وكذلك اخلطوات اليت مت قطعها يف وقـد مت حتديد مؤشرات لتقييم التقدم احملرز صوب حت        
 :وُوِضعت ستة مؤشرات رئيسية لتقييم ما يلي. تنفيذ املشروع

 إمتام التقييمات العلمية بنجاح؛ )أ(

 اإلنتاجية واجلودة العلميتان؛ )ب(

 املشاركة والريادة يف اجملال العلمي الدويل؛ )ج(

 بيق املمارسات؛االخنراط يف وضع السياسات وتط )د(

 االعتراف بالتميز العلمي؛    )ه( 

 .الشراكات القائمة فيما بني املؤسسات املنشأة واملدعمة )و(

واتفـق املشـاركون على أن بناء قدرات رصد وتقييم تغري املناخ يكون فعاالً جداً على الصعيد الوطين                 -٤٠
لتنمية وإمنا يرتبط هبما ارتباطاً وثيقاً، ما دام تغري         عـندما ال جيري مبعزل عن الرصد والتقييم األوسعني ألنشطة ا          

وقد شدد مشارك من منظمة الدول األمريكية على ضرورة النظر يف مسألة بناء             . املـناخ يعـالَج يف هذا السياق      
القدرات يف سياق االحتياجات واملطالب اليت أعربت عنها البلدان، بدل معاجلتها من زاوية تقدمي الدعم ألنشطة                

ء القدرات؛ وتصميم أساليب للرصد تكفل استفادة الُنُهج املستخدمة من اجلهود والقدرات القائمة ودعمها هلا؛ بنا
 واحلـرص عـلى أن تـتوخى املشـاريع املسـامهة يف تقيـيم مـا ينطوي عليه تغري املناخ من خماطر يف سياق                       

 .التنمية املستدامة

  إطار مؤشرات مرفق البيئة العاملية-واو 

وقد أُشري إىل أن بناء القدرات . ض مرفق البيئة العاملية مشروع إطاره لرصد تنمية القدرات يف عملياتهعر -٤١
ورغم أنه  . أمر ضروري لتحسني األداء وحتقيق نتائج إجيابية يف مشاريع مرفق البيئة العاملية على الصعيد القطري              

هنا تظل مفهوماً يستعصي على الضبط، حيث ال توجد يبدو ظاهرياً أن تنمية القدرات تندرج يف عمليات املرفق، فإ
 .وقد قُدِّم مشروع إطار املؤشرات بوصفه حالً هلذا اإلشكال. أي طريقة لقياس مسامهتها

                                                      

)٧( <www.aiaccproject.org>. 
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وهتدف تنمية القدرات يف إطار مرفق البيئة العاملية إىل بناء القدرات وحتسينها واحلفاظ عليها يف ظل نظام  -٤٢
 :ائص املهمة لتنمية القدرات ما يليومن اخلص. لإلدارة البيئية

 أن تستلزم امتالك زمام املشروع؛ )أ(

 أن تتطلب اتفاقات تعاونية؛ )ب(

 أن تكون عملية متواصلة؛ )ج(

 أن تتطلب معلومات ذات صلة الختاذ قرارات فعالة؛ )د(

 أن تتطلب احلوافز واملوارد؛    )ه(

 للمشاريع؛أن يلزمها أن تشكل جزءاً من التصميم املبكر  )و(

فيما يتعلق برصد تنمية القدرات وقياسها، يلزمها أساس ومعايري لقياس مستوى اإلجناز وحتديد              )ز(
 .الغايات والقدرة على إثبات أهنا متمخضة عن إسهام أو نشاط حمدد

ية لرصد  النواتج استجابةً حلاجة مرفق البيئة العامل     /وُصـمِّم النهج املقترح حبيث يتوافق مع قياس احلصيلة         -٤٣
التقدم على صعيدي املشاريع والربامج وتركيزه على تقييم نواتج املشاريع وآثارها أثناء مرحلة التنفيذ بغية حتقيق                

وُيستخَدم هنج قوامه بطاقة لتسجيل درجات اإلجناز، هلا مؤشرات حمددة، ُتحدَّد هلا قيمة             . الفوائد البيئية الشاملة  
وستوضع مؤشرات خمتلفة   . ولدى اكتماله، وذلك لتقييم وترية التقدم     رقمـية أو تصنيف يف مستهل مشروع ما         

 :وقد اقُتِرحت املؤشرات التالية يف مخسة جماالت لبناء القدرات. للمشاريع والربامج

 القدرة على االخنراط؛ )أ(

 والية املنظمات الرائدة؛/شرعية `١`

 آليات اإلدارة املشتركة للعمليات؛ `٢`

 ات األطراف املعنية؛التعاون مع جمموع `٣`

 القدرة على احلصول على املعلومات واملعارف واستخدامها؛ )ب(

 وعي األطراف املعنية؛ `١`

 حصول األطراف املعنية على املعلومات وتبادهلا فيما بينها؛ `٢`

 التعليم البيئي؛ `٣`
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 البحث والعلم؛ `٤`

 املعارف التقليدية؛ `٥`

 ريعات؛القدرة على وضع السياسات والتش )ج(

 التخطيط ووضع االستراتيجيات؛ `١`

 ما يكفي من السياسات واألطر التنظيمية؛ `٢`

 اختاذ قرارات مستنرية؛ `٣`

 القدرة على اإلدارة والتنفيذ؛ )د(

 تعبئة املوارد وتنظيمها؛ `١`

 املهارات التقنية ونقل التكنولوجيا؛ `٢`

 القدرة على الرصد والتقييم؛    )ه(

 ع والربامج؛رصد املشاري `١`

 .تقييم املشاريع والربامج `٢`

وقـدم املشاركون تعقيباهتم إىل مرفق البيئة العاملية، ومشلت قضايا تتصل باستخدام قياسات كمية لتقييم       -٤٤
املؤشـرات واملوازنة بني املستويات املختلفة لإلدارة، بدءاً بالصعد احمللية واملتعلقة باملشاريع ووصوالً إىل الُصعد               

وقد أُفيد أن إقامة أساس للرصد أمر يشكل حتدياً؛ وميثل التقييم األويل للمؤشرات ذات . نية واملتصلة بالربامجالوط
وقد أشار مرفق البيئة العاملية إىل أنه سينقح إطار . الصلة قبل البدء يف تنفيذ مشروع ما هنجاً لتجاوز هذا اإلشكال

 . عليه يف موعد الحقمؤشراته املقترح قبل عرضه على جملسه للموافقة

  ملخص املناقشات-رابعاً 

أثارت العروض وإحدى جلسات األفرقة الفرعية كثرياً من النقاش بشأن قضايا عديدة ينبغي وضعها يف                -٤٥
وكان معظم العروض يتعلق بالرصد على صعيد       . االعتبار لدى تصميم نظام للرصد والتقييم على الُصعد املختلفة        

عمال بشأن التقييم وبعض اإلشارات إىل الكيفية اليت جيري أو ميكن أن جيري هبا التقييم على املشاريع، مع بعض األ
وطرحت املناقشات قضايا عديدة ميكن وضعها يف االعتبار لدى البت يف مستوى إشراك . الصعيد الوطين أو العاملي

 .اهليئة الفرعية للتنفيذ ومؤمتر األطراف

رصد ينبغي أن يكون ذا غرض حمدد وأن النتائج جيب أن تفضي إىل قرارات              واتفق املشاركون على أن ال     -٤٦
وإن مؤشرات حمددة مفيدة، إذا كانت مصممة لتوفر معلومات حمددة، تكون مفيدة لعملية معينة              . إداريـة حمددة  
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ية بناء  الختـاذ القـرار، وينبغي أن ُتختار هذه املؤشرات حبرص، مع التركيز على أن تكون عمليةً ومفيدةً لعمل                 
 .القدرات بدل أن تليب رغبة عامة يف الرصد

وسيكون . وتشكل صياغة الدروس املستخلصة هنجاً مفيداً لفهم سبب جناح بعض املشاريع وفشل أخرى           -٤٧
من املفيد أيضاً إدماج هذه الدروس بانتظام يف إدارة الربامج واملشاريع بغية تكييف العمليات يف املستقبل وحتسني               

 .ية القدراتفعالية تنم

وقد . ويضـطلع بالرصد والتقييم على الصعيد الوطين أساساً وزارات التخطيط يف سياق جهود التنمية              -٤٨
لوحظ أنه قد يكون من املهم إشراك اجملتمع يف سياق حلقة عمل، وأن أي جهود جتري يف املستقبل ينبغي أن جتد                     

 .سبالً ووسائل جلعل هذا األمر ممكناً

ت عديدة إىل جهود الرصد والتقييم يف سياق إعالن باريس باعتباره عملية ميكن أن تساهم ووردت إشارا -٤٩
 نظاماً  وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة     وعرضت  . يف رصد عملية بناء القدرات اخلاصة بتغري املناخ       

وقد . نبية على الصعيد الوطين   لتنسـيق وتعقب مسار املساعدات األجنبية كنموذج لنهج لرصد املساعدات األج          
اسـُتخِلص أن هذا النهج ناجع؛ غري أنه حيتاج إىل املوارد والبيانات، وسيتطلب الوقت، وسيستلزم التواصل بني                 

 .خمتلف األطراف املعنية لكي ُينفَّذ بفعالية

ر املشاركون وأشا. وإن اختيار أساس لرصد وتقييم التقدم يف املستقبل قد برز بوصفه قضية أخرى مهمة             -٥٠
إىل أن املعلومات اليت جتمعها البلدان من خالل التقييم الذايت للقدرات الوطنية ميكن أن تكون مبثابة أساس، شريطة 

 .أن ُتجَمع وفق مقاييس سَتدعم مباشرةً املؤشرات املختارة

والتقييم ينبغي أن   واتفق مجيع املشاركني بشأن طبيعة بناء القدرات على املدى الطويل، وعلى أن الرصد               -٥١
 .يدعما هذه النظرة الطويلة األجل بطريقة عملية دون املساس بعملية تنمية القدرات يف حد ذاهتا
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