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  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الثالثونالدورة 

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 

   من جدول األعمال املؤقت٨البند 
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية 

   من جدول األعمال املؤقت٩البند 
  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

  عرض إمجايل للخربات املكتسبة والدروس املستخلصة يف استخدام مؤشرات
  األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على املستويني الوطين والعاملي

  ∗مذكرة من األمانة

  موجز

ويستند التقرير إىل . ييم بناء القدرات على خمتلف املستوياتأُعّد هذا التقرير التوليفي لتعزيز عملية رصد وتق  
معلومات اسُتخلصت من وثائق متنوعة تشمل مسامهات من األطراف عن جتارهبا يف جمال رصد وتقييم بناء القدرات                 

داء لرصد على املستوى الوطين، والتقارير املتعلقة باجتماعات اخلرباء بشأن اخلربات املكتسبة يف استخدام مؤشرات األ           
ويستعرض التقرير املبادئ التوجيهية والُنهج املمكنة اليت ُحددت وينبغـي    . وتقييم بناء القدرات على املستوى الوطين     

وينبغي النظر إىل هذه . اتباعها يف جمايل الرصد والتقييم، فضالً عن التحديات اليت تواجه هذه الُنُهج والقيود اليت حتّدها
، اليت تعرض نتائج االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات يف FCCC/SBI/2009/4قة املذكرة مقترنةً بالوثي

  .٧- م أ/٢البلدان النامية املنشأ مبوجب املقرر 

                                                      

  . املوعد احملدد بسبب احلاجة إىل إجراء مشاورات داخليةقُدمت هذه الوثيقة بعد   ∗
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٣  ٣- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 
  ٣  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوالية  - ألف   
  ٣  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق املذكرة  - باء   
  ٣  ٣  . . . . . . . . . . ن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذاإلجراءات اليت ميكن أ  - جيم   

  ٤  ١٢- ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخللفية  - ثانياً 
  ٤  ٩-٤  ....٧-م أ/٢إطار بناء القدرات يف البلدان النامية املنشأ مبوجب املقرر   -ألف   
   يف وضع إطار لرصد وتقييم بناء القدرات ضـمن          رزالتقدم احمل   - باء   
  ٤  ١٢- ١٠  . . . . .  املناخالعملية احلكومية الدولية لبناء القدرات يف جمال تغري    

  اخلربات والدروس املستخلصة على املستوى الوطين يف رصد وتقييم بنـاء             - ثالثاً 
  ٥  ٣٦- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القدرات يف جمال تغري املناخ  
  ٥  ١٨- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاريف والسياق  - ألف   
  ٧  ٢٥- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األغراض والتحديات  - باء   
  ٨  ٣٦- ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ُنهج الرصد والتقييم  - جيم   

  ١٠  ٥٥- ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  احلكومية الدوليةخربات املنظمات  - رابعاً 
  ١٠  ٤٥- ٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرفق البيئة العاملية  - ألف   
  ١٢  ٤٩- ٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - باء   
  ١٣  ٥٣- ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  - جيم   
  ١٤  ٥٥- ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج األمم املتحدة للبيئة  - دال   

  ١٤  ٥٨- ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخص - خامساً 

  املرفقات
  فقاملر

  ١٦  . . . . . . . . . . . معامل العملية احلكومية الدولية املتعلقة بوضع إطار لرصد وتقييم بناء القدرات  -  األول
  حتليل االحتياجات املبينة يف إطار بناء القدرات يف البلـدان الناميـة، املنـشأ مبوجـب                  -  الثاين

  ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ، مصنفةً حسب مستوى بناء القدرات٧- م أ/٢املقرر   
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   مقدمة- أوالً 
  ية الوال- ألف 

 الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين، إىل األمانة أن ُتعّد تقريراً توليفياً لتعزيز رصـد                اهليئةطلبت    - ١
 ومبا يشمل إمكانية استخدام مؤشرات األداء، ٧- م أ/٢وتقييم بناء القدرات على خمتلف املستويات، متشياً مع املقرر 

  .)١(نيلكي تنظر فيه األمانة يف دورهتا الثالث

   نطاق املذكرة- باء 

  : املعلومات اليت يتضمنها هذا التقرير التوليفي من الوثائق التاليةاسُتخلصت  - ٢

مسامهات األطراف عن جتارهبا يف رصد وتقييم بناء القدرات على املستوى الوطين، على النحو                )أ(  
  ؛FCCC/SBI/2008/Misc.6الوارد يف الوثيقة 

تضمن ُنهج رصد وتقييم بناء القدرات على خمتلف املستويات، على النحـو            الورقة الفنية اليت ت     )ب(  
  ؛FCCC/TP/2008/5الوارد يف الوثيقة 

التقريران املتعلقان باجتماعي اخلرباء بشأن اخلربات املكتسبة يف جمال استخدام مؤشـرات األداء               )ج(  
 FCCC/SBI/2007/33 الـوثيقتني    لتقييم ورصد بناء القدرات على املستوى الوطين، علـى النحـو الـوارد يف             

  ؛FCCC/SBI/2008/15و
املسامهات الواردة من األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بـشأن              )د(  

جتارهبا والدروس اليت استخلصتها، وال سيما يف جمال استخدام مؤشرات األداء لتقييم ورصد بناء القدرات علـى        
  .FCCC/SBI/2009/Misc.1لعاملي، على النحو الوارد يف الوثيقة املستويني الوطين وا

اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها      - جيم 
  اهليئة الفرعية للتنفيذ

 هذه الوثيقة عندما تقدم التوجيه والتوصيات       الواردة يف  الفرعية للتنفيذ النظر يف املعلومات       اهليئةقد توّد     - ٣
 يف بروتوكول كيوتو بشأن اخلطوات اإلضافية فلعامل بوصفه اجتماع األطراإىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف ا

 ١٢- م أ /٤ و ٧- م أ /٢الالزمة إلجراء عملية رصد وتقييم منتظمة ألنشطة بناء القدرات املضطلع هبا مبوجب املقررات              
  .٢- م أ إ/٦ و١- م أ إ/٢٩و

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/19 ١٠٣ و٩٠، الفقرتان. 
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  اخللفية - ثانياً 
 الناميـة   البلـدان إطار بناء القدرات يف       - ألف 

  ٧- م أ/٢املنشأ مبوجب املقرر 

ُيعترب بناء القدرات يف إطار تغري املناخ جزءاً أساسياً من التنمية املستدامة وهو ضروري للبلدان النامية كي   - ٤
وبناء القدرات عمليةٌ مستمرة مـن أهـم        . يتسىن هلا تنفيذ االتفاقية والتصدي لتغري املناخ على املستوى الوطين         

  . ورصدهاأنشطة بناء القدراتال وسهولة الوصول إليها لتنفيذ عناصرها توافر األمو

 ببناء القـدرات يف البلـدان الناميـة،    املتعلق ٧- م أ/٢وقد اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة، املقرر        - ٥
ن الناميـة  وقد ُصمم إطار بناء القدرات يف البلدا     .  ذات صلة ببناء القدرات    أجزاءباإلضافة إىل مقررات أخرى تتضمن      

والوارد يف مرفق ذلك املقرر ليكون دلـيالً        ) واملُشار إليه فيما يلي بإطار بناء القدرات       (٧- م أ /٢املنشأ مبوجب املقرر    
  . أنشطة بناء القدرات يف جمال تغري املناخ اليت يدعمها أو ميّوهلا مرفق البيئة العاملية وغريه من هيئات التمويلتسترشد به

اء القدرات جمموعة من املبادئ التوجيهية والُنُهج املتعلقة ببناء القدرات، ويتيح قائمة أولية من ويتضمن إطار بن  - ٦
اجملاالت ذات األولوية على صعيد بناء القدرات؛ ويدعو البلدان األطراف النامية إىل االستمرار يف تقدمي معلومات عن                 

 ووفقاً. مشاركة طائفة واسعة من أصحاب املصلحة     بينها وتشجيع    وإىل تعزيز التعاون فيما      احتياجاهتا وأولوياهتا احملددة  
 تقدمأن  )  املرفق الثاين  األطراف املدرجة يف  (إلطار بناء القدرات، فإن على األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية            

ك عن طريق مرفـق البيئـة       أنشطة بناء القدرات، وذل   لتنفيذ   إضافية إىل البلدان النامية      وتقنية مالية   اتبدورها مساعد 
  .العاملية وغريه من القنوات، كما يتعني على مجيع األطراف أن حتّسن تنسيق األنشطة القائمة وفعاليتها

 الذي قـرر    ٩- م أ /٩ إطار بناء القدرات مبوجب املقرر        تنفيذ وقد ُوضع إطار زمين وعملية الستعراض       - ٧
إلطار حبلول دورته العاشرة، وإجراء استعراضات    ول لتنفيذ ا  إكمال االستعراض الشامل األ   مؤمتر األطراف مبوجبه    

  . كل مخس سنوات بعد ذلك أخرىشاملة

عترف مؤمتر  ا ويف حني    . نتائج االستعراض الشامل األول إلطار بناء القدرات       ١٠- م أ /٢ويالحظ املقرر     - ٨
 أنه قد الحظبناء القدرات، ف  إطار يفاحملددة بإحراز بعض التقدم يف اجملاالت ذات األولوية  يف هذا املقرراألطراف

  .  معاجلتهايزال قضية ينبغي سدها وأن احلصول على املوارد املالية ال ينبغيال تزال هناك ثغرات هامة 

، فإن اهليئة الفرعية FCCC/SBI/2009/4قة أما نتائج االستعراض الشامل الثاين، على النحو الوارد يف الوثي  - ٩
  . دورهتا الثالثنيللتنفيذ ستنظر فيها يف 

 يف وضع إطار لرصد وتقييم بناء القدرات ضمن         رزالتقدم احمل   - باء 
  العملية احلكومية الدولية لبناء القدرات يف جمال تغري املناخ

أُحرز تقدم منتظم، وإن كان متواضعاً، يف جمال رصد وتقييم بناء القدرات منذ اعتماد إطار بناء القدرات، على                    -١٠
وقد أتيحت الفرصة عدة مرات لألطراف كي تناقش وتتبادل اخلربات الـيت            . ض يف املرفق األول هلذه الوثيقة     النحو املعرو 

مفهوما القدرات وبناء القدرات؛ وأغراض وحتديات رصد وتقييم        : اكتسبتها والدروس اليت استخلصتها يف اجملاالت التالية      
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؛ ومبادئ تصميم وتطبيق مؤشرات األداء لدعم تنفيذ إطار بنـاء           يمواملنهجيات املتبعة يف هذا الرصد والتقي     بناء القدرات   
  .وقد لُخصت هذه املناقشات يف الفصل الثالث أدناه. القدرات مبوجب االتفاقية على املستوى الوطين

 املـستويني وقد الحظت بعض األطراف أن مثة نقصاً يف اخلربات على صعيد ُنُهج تقييم بناء القدرات على                   - ١١
حىت التنظيمي، وتسلّم مجيع األطراف بوجود حاجة للمزيد من العمل من أجل حتديد ُنهجٍ للرصد والتقييم                الوطين و 

، يف اجتماع اخلرباء الـذي ُعقـد يف تـشرين           )٣(وبعد عرض ورقة فنية   . )٢(مناسبة على الصعيدين الوطين والعاملي    
لى خمتلف املستويات، ناقش املشاركون سبل      ، حتلل أحدث ُنُهج رصد وتقييم بناء القدرات ع        ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

وأقـّر  . االستفادة من هذه اخلربات والُنُهج وتطبيقها على عملية رصد وتقييم بناء القـدرات يف إطـار االتفاقيـة                 
األوسع املعروضة يف األدبيات ذات الصلة، وصـوالً إىل         املشاركون بضرورة إجراء دراسة أكثر تأنياً لوجهات النظر         

  . سلس بني الُنهج التقليدية والنماذج البديلة لرصد وتقييم أنشطة بناء القدرات يف جمال تغري املناخإقامة توازن

وجود خربات هامة على الصعيد العاملي يف جمال        الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين         و  - ١٢
ت احلكومية الدولية وغريها، وأن بإمكـان األطـراف         رصد وتقييم بناء القدرات يف املنظمات غري احلكومية واملنظما        

 األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل         اهليئةولذلك دعت   . )٤(االستفادة من هذه اخلربات   
أن تقدم لألمانة معلومات عن جتارهبا ودروسها املستخلَصة يف جماالت تشمل على وجه اخلصوص استخدام مؤشرات                

وقد تلقت األمانة ست مسامهات منها مسامهتان       . )٥(داء لرصد وتقييم بناء القدرات على الصعيدين الوطين والعاملي        األ
  .FCCC/SBI/2009/Misc.1قُّدمتا بالنيابة عن جمموعتني إقليميتني، على النحو الوارد يف الوثيقة 

على املستوى الوطين   اخلربات والدروس املستخلصة      - ثالثاً 
  تقييم بناء القدرات يف جمال تغري املناخيف رصد و

   التعاريف والسياق- ألف 

إن لبناء القدرات، كما أفصحت بعض األطراف، أمهية فائقة للتنمية املستدامة وخباصة يف جمـال تغـري                   - ١٣
. باملمارسةوتقّر األطراف عموماً بأن بناء القدرات عملية طويلة تقتضي هنجاً طويل األمد قائماً على التعلم . املناخ

كما تتفق األطراف على ضرورة أن يتوفر يف هذه العملية حس امللكية والقيادة الوطين، فضالً عن البيئة التمكينية                  
وتقّر األطراف على وجه اخلصوص     . واحلوافز والتشاور مع أصحاب املصلحة املتعددين ومشاركتهم صنع القرار        

  .  السياسية يف جمال بناء القدراتاإلرادةبأمهية 

                                                      

)٢( FCCC/CP/2007/6 ٨٧، الفقرة. 

)٣( FCCC/TP/2008/5 .و دي جانريو بالربازيلُعقد اجتماع اخلرباء يف ري. 

)٤( FCCC/SBI/2008/19 ١٠٠ و٨٧، الفقرتان. 

)٥( FCCC/SBI/2008/19 . ١٠١ و٨٨الفقرتان. 
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وتشّدد مجيع األطراف على ضرورة أن يكون بناء القدرات عملية مسّيرة قطرياً، وذلك من حيث تلبية                  - ١٤
وهلذا السبب تعترب بعـض     . احتياجات البلدان وأولوياهتا احملددة فضالً عن استخدام ُنُهج وطنية للتنفيذ واإلبالغ          

كما تشدد األطراف على    . د ال يكون خياراً مالئماً    األطراف أن اعتماد هنج عاملي لرصد وتقييم بناء القدرات ق         
وتذكّر األطراف خاصـةً بـأن   . الدور اهلام الذي يتعني على البلدان النامية أن تقوم به يف عملية الرصد والتقييم       

نامج وبر )٦(البلدان املتقدمة والنامية قد تعهدت مبسؤوليتها املشتركة، متشياً مع إعالن باريس بشأن فعالية املعونات
. وائم البلدان املتقدمة أنشطتها يف جمايل الرصد والتقييم مع ُنظم البلدان الناميـة            ، واليت تقضي بأن تُ    )٧(عمل أكرا 

  .وترى أطراف أخرى أن مثة حاجة إىل وضع مؤشرات أداء متفق عليها عاملياً لتقييم تنفيذ إطار بناء القدرات

فالرصد يهدف إىل مجع    : منا املتكاملني، لعملييت الرصد والتقييم    وتتفق األطراف على الدورين املتباينني، إ       - ١٥
؛ أما التقييم فهـو     دماً على النحو املخطط له    البيانات بشكل مستمر لتقييم ما إذا كان املشروع أو النشاط يسريان قُ           

ط وتـأثريه  جهد حتليلي وعملية منهجية لتحديد مدى مالءمة األهداف ونسبة حتقيقها وفعاليـة املـشروع أو النـشا      
  .فهو يتيح أداة تعليمية قوية ويتمخض عن توصياتومن مثّ واستدامته، 

ـ                     - ١٦  ةومن املسلّم به على نطاق واسع أن عملية بناء القدرات ينبغي أن تكون شاملة وأن تركز علـى ثالث
ه برنـامج   ، على النحو الذي حيدد    ظميستوى النُ امل و يستوى املؤسس املاملستوى الفردي و  : مستويات خمتلفة هي  

  :األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية فيما يلي

 تغيري املواقف والسلوك عن طريق التدريب، والتعلُّم باملمارسـة، واملـشاركة،            :على املستوى الفردي    )أ(
  وامللكية، واحلفز، والروح املعنوية، واملساءلة واملسؤولية؛

درات األداء العام والقـدرات الوظيفيـة، مثـل الواليـات،            ق :التنظيمي أو   يستوى املؤسس امل على    )ب(  
  واألدوات، واملبادئ التوجيهية، وُنظم إدارة املعلومات؛

واملساءلة اليت تعمـل يف حـدودها       التنظيم   واالقتصاد، و   للسياسة طر العامة اُأل :يظمستوى النُ املعلى    )ج(  
  .املؤسسات واألفراد

ات وجماالت بناء القدرات احملددة يف إطار بناء القدرات لتصنيفها بشكل مرن     وميكن إعادة جتميع نطاق االحتياج      -١٧
ويشكل بناء القدرات عمومـاً     . ضمن هذه املستويات الثالثة لبناء القدرات، على النحو املبّين يف املرفق الثاين هلذه الوثيقة             

وُتنفذ أنشطة بنـاء  . مع أنشطة التوعية واالتصاالتجزءاً ال يتجزأ من الربامج الوطنية يف جمال تغري املناخ، جنباً إىل جنب      
مـن  ح  ويشمل بناء القدرات نطاقاً واسعاً من األنشطة يتراو       . القدرات إما كمشاريع قائمة بذاهتا أو كأجزاء من مشاريع        

                                                      

يعرب إعالن باريس بشأن فعالية املعونات عن توافق آراء اجملتمع الدويل يف اجتاه إصالح تقـدمي وإدارة                  )٦(
ل املعين بفعالية املعونات برصد التقدم احملرز يف ويضطلع فريق العم. املعونات من أجل حتسني فعاليتها وحتقيق نتائج أفضل

 .الوفاء بالتزامات اإلعالن

اتفق الوزراء ورؤساء الوكاالت على برنامج عمل أكرا يف املنتدى الثالث الرفيع املستوى بشأن فعالية        )٧(
انظر . لوكاالت من الوزراء ورؤساء ا    ١٠٠ مشارك بينهم أكثر من      ١ ٧٠٠املعونات الذي ُعقد يف أكرا بغانا وحضره        

<http://www.accrahlf.net>. 



FCCC/SBI/2009/5 
Page 7 

ظيفة تصنيف قوائم جرد غازات الدفيئة مروراً بعملية التفاوض عن طريق تقييم اآلثار والتكيف إىل آلية التنمية الن                
ويفيد بعض األطراف بأن هناك عدة أنواع من األفرقة واللجان اليت تعمل يف أنشطة تتعلق بتغري                . ومتويل الكربون 

املناخ على الصعيد الوطين، وذلك لضمان النظر يف قضية تغري املناخ يف سياق خططها اإلمنائية الرمسية ويف انتظار                  
  .ا الوطنية اخلاصة بتغري املناخإنشاء براجمه

على أنشطة متنوعة تشمل اجتماعات أصحاب املصلحة؛ واجتماعات عادةً وتنطوي جهود بناء القدرات      - ١٨
؛ ونشر )على أساس طوعي(األفرقة الفنية العاملة؛ وإعداد البالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية يف جمال التكيف 

 أو النشرات اإللكترونية؛ وإنشاء برامج وطنية خاصة املعلومات عن تغري املناخ عن طريق إنشاء املواقع اإللكترونية
  . بتغري املناخ؛ والتدريب على مهارات التفاوض؛ وإعداد الوثائق املطلوبة آللية التنمية النظيفة

   األغراض والتحديات- باء 

تيـسري  ينبغي أن يتمثـل يف      املنتظم  ، بأن الغرض من الرصد      ١٢-م أ /٤اعترف مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١٩
واتفقت األطراف على . تقييم التقدم احملرز وحتديد الثغرات وتقييم فعالية تنفيذ إطار بناء القدرات ودعم استعراضه الشامل          

املرجعيـة  تقييمـات   الواعُتربت  . يف جمال رصد وتقييم بناء القدرات     " مقاس واحد للجميع  "أنه ال يوجد هنج يقوم على       
اماهتا مبوجب االتفاقية خطوةً أساسيةً ضروريةً يف التخطيط لُنهج الرصد والتقيـيم أيـاً              لقدرات البلدان على الوفاء بالتز    

  .وكثرياً ما تساعد عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية على حتديد الثغرات القائمة على صعيد القدرات. كانت

تّبع استخدام  : عدة مقاصد، منها  كما تتفق األطراف على أن عملية الرصد والتقييم ينبغي أن تليب أيضاً               - ٢٠ َت
األموال اليت تقدمها اجلهات املاحنة؛ وحتقيق أقصى حد من املنافع والدروس املستخلصة من أنشطة بناء القدرات؛                

ومن املهم أن . وتعزيز أفضل املمارسات وتشجيع استخدام املوارد بأسلوب أكثر كفاءة للتأثري على جناح األنشطة
ويتعني النظـر إىل عمليـة      . م باملوضوعية والشمول وأن تقدم توصيات قابلة للتنفيذ العملي        تّتسم عمليات التقيي  

  . هتديداً، ألن ملكية العملية ترجع إىل البلد املضيفال الرصد والتقييم باعتبارها فرصةً 

ية ضمان إمكانية  أحد التحديات اليت كثرياً ما تنشأ لدى تصميم ُنهجٍ لرصد إطار بناء القدرات يف كيفتمثلوي  - ٢١
حتقيق عملية الرصد بدون احلاجة إىل جهود جبارة وموارد إضافية ضخمة، حبيث تساعد النتائج على حتسني تنفيذ إطار    

وينبغي أن تدعم عملية الرصد والتقييم الطابع الطويل        . بناء القدرات بدالً من استحداث عبء اإلبالغ عن هذه النتائج         
ومن املهم أيضاً تصميم أساليب رصد      . ملياً دون أن تتدخل يف عملية بناء القدرات نفسها        األمد لبناء القدرات دعماً ع    

  .تستفيد من اجلهود والقدرات القائمة وتدعمها وتركز على النتائج بدالً من التركيز على املدخالت واملخرجات

 ، وببناء هذه القدراتء القدراترصد وتقييم بناما يتعلق حتديداً بز من عملٍ فيأُجنوتسلّم األطراف بأن ما   - ٢٢
فبالرغم من وجود خرباء يف جمال تغري املناخ وخرباء يف جمال التقييم، ليس هناك              . يف جمال تغري املناخ ليس بالكثري     

ولئن كان بناء القدرات حمور تركيز مرفـق البيئـة   . العديد من اخلرباء يف تقييم بناء القدرات يف جمال تغري املناخ     
ن أنشطة بناء القدرات غري مدرجة صراحةً يف وثائق تصميم مشاريع املرفق، ومن مث ال جيري اإلبـالغ    العاملية، فإ 

وقياس بناء القدرات   يف  وهو ما جيعل من الصعب التحقق من التقدم احملرز          . عنها يف الوثائق النهائية هلذه املشاريع     
ر قياس القدرة اليت متّ تطويرها قياساً كمياً وحتديد         ، كما جيعل من املتعذ    تأثريه على املستويني القطري والربناجمي    
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جهود بناء القدرات والتنمية، فإن     دعم  ورغم أن معظم املساعدات اليت تقدمها اجلهات املاحنة هتدف إىل           . موقعها
  .عمليات التقييم تؤكد أن تطوير القدرات املستدامة ال يزال من أصعب اجملاالت يف عملية التنمية الدولية

وهناك اعتراف واسع النطاق بالطابع املتعدد القطاعات لبناء القدرات، ومعظم األطراف تتقاسم الـرأي                - ٢٣
وميكن يف . القائل بضرورة إدماج بناء القدرات يف جهود التنمية على الُصُعد العاملي والوطين والقطاعي واملواضيعي

  تتنـاول  لوطنية اليت حتظى بدعم مرفق البيئة العاملية      هذا السياق اإلشارة إىل أن عمليات التقييم الذايت للقدرات ا         
 بيد أن والية رصد تنفيذ إطار بناء القدرات مبوجـب االتفاقيـة             ؛العديد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف     

وُينتظر أن جيري تنسيق هذه اجلهود على املستوى الوطين لضمان اعتماد . يقتضي حصر اجلهود يف جمال تغري املناخ
وهناك العديد من التحديات اليت تنطوي عليها أنـشطة التنـسيق بـني             . هنج متسق ومتكامل إزاء بناء القدرات     

  .الوزارات واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية

وتشري بعض األطراف إىل أن البلدان النامية ينبغي أن تقود عملية الرصد والتقييم وأن تكفل جعل هـذه         - ٢٤
فال تزال البلدان النامية تواجه حتدياً يف رصد وتقييم أنشطة بناء القدرات .  ال يتجزأ من دورة اإلدارةالعملية جزءاً

. على الصعيد الوطين والنهوض هبا من مستوى املشروع إىل املستوى الوطين فيما يتعلق بتقييم األداء ومؤشـراته                
ييم، مبا يف ذلك املوارد الالزمة لوضع خطوات ملموسة وكثرياً ما يتطلب األمر موارد إضافية لدعم إنشاء نظام للتق

  . وإجراءات ومؤشرات لتقييم ورصد فعالية أنشطة بناء القدرات

ويف بعض البلدان، ُتنفذ عملية رصد وتقييم أنشطة بناء القدرات بصورة غري رمسية، حـسب التركيبـة                   - ٢٥
  . والتقييم يف بلداهنا وقد حددت هذه األطراف احلاجة إىل قسم خاص بالرصد؛املؤسسية

   ُنهج الرصد والتقييم- جيم 

  املنهجيات - ١

املنهجيات وُتستخدم توضع و.  إزاء تقييم مشاريع بناء القدراتاً مركزيالتتبع البلدان املاحنة عموماً هنجاً   - ٢٦
ىل إ اسـتناداً    نه،على الغاية م   ويتوقف التقييم على ما متّ حتديده قبل بدء املشروع و          ؛لرصد وتقييم نتائج األنشطة   

  ). أدناه٣٢انظر الفقرة (تقييم القدرات الذي أُجري قبل بدء املشروع 

هنج اإلدارة القائمة على : تشمل املنهجيات املستخدمة لرصد وتقييم أنشطة بناء القدرات ما يليعادةً ما و  - ٢٧
 األداء واإلبالغ عنه؛ وإدارة دورة نتائج، وهو هنج يستند إىل دورة حياة املشروع ويركز على حتقيق النتائج وقياس

املشاريع، اليت تستعرض تدفق أنشطة الرصد والتقييم؛ ومصفوفة تصميم املشروع، اليت توضح جماالت اسـتخدام               
  .اللتان حتددان أهداف املشروع ومؤشراته)  أدناه٥٤انظر الفقرة (مؤشرات األداء؛ وشجرتا املشاكل واألهداف 

 مبجموعة واسعة من األدوات ألغراض التقييم، كتقارير التقييم والزيارات امليدانية وتستعني األطراف عادةً  - ٢٨
واملقابالت والدراسات االستقصائية واالجتماعات مع الشركاء وأصحاب املصلحة يف املشروع وعمليات اإلبالغ            

  .السردي واملايل
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أن التقييم : ، ومنها على وجه اخلصوصوقد استخلصت بعض األطراف دروساً من عمليات التقييم اليت أجرهتا  - ٢٩
اجليد ميكن أن يستغرق، يف املتوسط، عاماً كامالً إلجنازه وأنه عملية مكلفة؛ وأن إجراء عمليات التقييم والدراسـات                  

ولكن من الصعب قياس أثـره      ) ألغراض التدريب مثالً  (االستقصائية قبل تنفيذ املشروع وبعده ميكن أن يكون مفيداً          
وأن أصعب جانب يف عملية التقييم، فيما يتعلق جبهود بناء القدرات، هو قياس التغريات يف السلوك؛ وأنـه                  وفعاليته؛  

بالرغم مما قد تنطوي عليه عمليات التقييم القائمة على املشاركة من تعقيد شديد وطابع إحصائي وتكاليف كبرية فإهنا                  
  .ميكن أن تساعد يف جهود بناء القدرات يف املستقبل

وتقّر بعض األطراف بافتقارها إىل اخلربة يف جمال تطوير منهجيات عامة أو مؤشرات أداء على الـصعيد                   - ٣٠
 ولذلك تعرب هذه األطراف عن ميلها إىل تعزيـز ُنظـم            ،العاملي لرصد وتقييم بناء القدرات يف جمال تغري املناخ        

ى تشري إىل خرباهتا يف تنفيذ أهداف األمم املتحدة بيد أن أطرافاً أخر. الرصد والتقييم على املستويني احمللي والوطين
 لأللفية، وهي عملية دولية أخرى هتدف إىل الوفاء مبجموعة أهداف إمنائية متفق عليها عاملياً وميكن لفرادى ةاإلمنائي

هداف ويف هذا السياق، لئن كانت االحتياجات اإلمنائية مسّيرة قطرياً، فإن األ       . البلدان أن تستخلص دروساً منها    
، ليس على صعيد  فرادى      هواإلبالغ عن التقدم  احملرز    العاملية اليت ُتنفّذ على الصعيد الوطين تشكل أساساً ملقارنة          

  .البلدان فحسب، وإمنا على الصعيد الدويل أيضاً

  تصميم مؤشرات األداء -٢

وهـي  .  أنشطة بناء القـدرات    مثة اتفاق عام على أن مؤشرات األداء تشكل أداة فائقة األمهية لتقييم ورصد              - ٣١
 أعاله فإن عملية بنـاء      ١٦وكما ورد يف الفقرة     .  أعاله ٢٧ُتستخدم يف العديد من املنهجيات اليت تستعرضها الفقرة         

وبالتايل تتفق األطراف على أن املؤشرات الوطنية     . القدرات ينبغي أن تركز على املستويات الفردية واملؤسسية والُنظُمية        
وتالحظ بعض األطـراف أن املؤشـرات ميكـن أن          . مؤشرات القدرات الفردية واملؤسسية والُنظُمية    ينبغي أن تشمل    

  .تستخدم لتقييم أنشطة بناء القدرات من حيث تغطيتها وتوقيتها واجلهات املستفيدة منها ومدخالت املشروع

قبل أن يتسىن حتديد مؤشرات     ،   تقييماً للقدرات  البلد املضيف ومنظمة شريكة عند االقتضاء     أن جيري   وينبغي    - ٣٢
هذه أن تكون   وتتفق األطراف على ضرورة اختيار عدد قليل من مؤشرات األداء، مع التركيز على              . األداء واألهداف 

وتتوقف تكلفة عملية الرصد ومدهتا     . عمليةً ومفيدةً لبناء القدرات، بدالً من تلبية جمرد رغبة عامة يف الرصد           املؤشرات  
وتالحظ بعض األطراف أن إشراك أصحاب املصلحة يف عمليـة حتديـد املؤشـرات              . املؤشراتوصعوبتها على عدد    

  .واحترام قيمهم له تأثري على املؤشرات اليت يقع االختيار عليها

وكالة التنمية الدولية التابعة للواليـات      وللمساعدة على حتديد أفضل مؤشر، أو جمموعة مؤشرات، وضعت            - ٣٣
  :ؤشرات اجليدة، هياملتحدة ست مواصفات للم

   قياسه بالفعل؛يقتضىيقيس املؤشر ما : الصحة  )أ(  
  ميكن استخدام املؤشر على حنو متكرر وميكنه قياس التغري على حنو جدير بالثقة؛: املوثوقية  )ب(  
  يكون املقياس مفيداً لعملية صنع القرار على مستوى إداري واحد أو أكثر؛: الفائدة اإلدارية  )ج(  
  قد يكون وضع مؤشر واحد كافياً إذا كانت النتيجة معّرفة يف نطاق ضيق؛: ءمةاملال  )د(  
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  يتيح املؤشر املعلومات الالزمة يف الوقت املطلوب للمساعدة يف عملية صنع القرار؛: حسن التوقيت  )ه(  
  .ميكن احلصول على بيانات من املؤشرات بتكلفة معقولة ويف الوقت املناسب: الطابع العملي  )و(  

وتشكل األوصاف السردية اليت تشرح التغريات احلاصلة أو التقدم احملرز مؤشرات نوعيـة ضـرورية ألهنـا                   - ٣٤
كما أهنا تساعد على تبسيط مصفوفات قيـاس التقـدم          . تستكمل األشكال األخرى اليت يغلب عليها الطابع الكمي       

نجاح التام للمشروع يتعني استخدام مؤشرات أداء       وللتحقق من ال  . املستخدمة أيضاً واليت تكون شديدة التعقيد أحياناً      
وتشكل هذه املؤشرات جزءاً مهماً من عملية التقييم وجتعل من املمكـن            . رئيسية تتناول جوانبه النوعية والكمية معاً     

  . مقارنة األنشطة احلالية بتجارب سابقة

اإلبالغ عن نتائج األنشطة أو املـشاريع؛      وتقّر األطراف بأن املؤشرات ميكن أن حتقق فوائد يف املساعدة على              - ٣٥
بيـد أن األطـراف     . االقتصادية؛ وعندما تستخدم كأداة إدارية     -  ويف سياق إجراء حتليل أعمق لألوضاع االجتماعية      

وحتقيق التوازن على صعيد تعترف أيضاً بالتحديات الرئيسية املتعلقة بتطبيق مؤشرات األداء، مبا يف ذلك يف مجع البيانات 
ويتطلب تقييم األداء على الصعيد الـوطين       .  مستقبالً بالغ واحلاجة احملتملة إىل رصد قضايا ميكن أن تصبح ذات أمهية          اإل

  .تلخيص األداء على مستوى املشروع، وال يزال جتميع هذه املعلومات يشكل حتدياً

 ذاتية إىل حـد بعيـد ومـن          األطراف أيضاً إىل القيود اليت تواجه استخدام املؤشرات، فهي قد تكون           تشريو  -٣٦
فاملؤشرات املوحدة أو النموذجية أو الشاملة الواسعة النطاق قد توفر بعض املعلومـات             . الصعب تعميمها بني البلدان   

أما املؤشرات املكّيفة فقد تكـون مفيـدة        . ولكنها ال تعكس بالضرورة ما حيدث على الصعيد احمللي يف البلد املضيف           
  . وقتاً طويالًوتستغرق لفة ولكنها قد تكون أيضاً مك

   خربات املنظمات احلكومية الدولية- رابعاً 
جتري حالياً عملية تعلمٍ مكثفة لتحسني أنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك رصدها وتقييمها، وهي عملية تشمل   - ٣٧

  .تابعة لألمم املتحدةالوكاالت الوالدولية نظمات عدداً من امل

   مرفق البيئة العاملية- ألف 

  إما كجزء مـن مـشاريع متوسـطة        تنفَّذ  تشكل أنشطة بناء القدرات حمور تركيز مرفق البيئة العاملية، وهي             - ٣٨
وتتضمن املشاريع املتوسطة والكبرية احلجم جزءاً يتعلق بالتقييم ُتخصص له . أو كبرية احلجم، أو يف إطار أنشطة متكينية

هذا اجلزء عادةً على مجع املعلومات يف تقارير مرحلية ُتعّد طيلة فتـرة             وينطوي  .  يف املائة من ميزانية املشروع     ٧نسبة  
  . يف هناية املشروعيتنفيذ املشروع ويستخدمها أخصائي تقييم مستقل بعد ذلك إلعداد تقرير تقييم

فيه على أولوية   ويؤكد مكتب التقييم التابع ملرفق البيئة العاملية يف سياسته اخلاصة بالرصد والتقييم تأكيداً ال لبس                  -٣٩
.  بيد أن هذه السياسة ال تشري إىل بناء القدرات كمجال تركيز خاص لعملية الرصد والتقيـيم هـذه                  ؛)٨(الرصد والتقييم 

                                                      

: السياسة على املوقعميكن االطالع على  )٨(
<http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Policies_and_Guidelines-me_policy-english.pdf>. 
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ويتيح النهج االستراتيجي لتعزيز بناء القدرات، الذي يعتمده املرفق، أساساً برجمياً ملا يقدمه املرفق من متويل يف جمال تطوير                   
  هذا النهج إىل ضرورة أن تكون مؤشرات حمددة هي أساس عملية رصد وتقييم أنشطة بنـاء القـدرات      ويشري  . القدرات

أو أجزاء املشاريع اخلاصة ببناء القدرات، وأن اجلهة اليت تتوىل وضع هذه املؤشرات هي ما كان ُيعرف آنـذاك بوحـدة                     
 مؤشرات لرصد مبادرات بناء القدرات ضمن عمليات        وقد أنشأ مكتب التقييم التابع للمرفق إطار      . التقييم التابعة للمرفق  

  . املرفق، واستحدث هنجاً قائماً على بطاقات تسجيل النتائج لرصد هذه األنشطة على مستوى األفراد واملؤسسات والُنظُم

إىل ت، ويستند عمل مرفق البيئة العاملية يف جمال تطوير مؤشرات لقياس أثر أجزاء املشروع املكرسة لبناء القدرا  - ٤٠
  :رات اخلمس الرئيسية التاليةالقد

  ؛واالستراتيجيات والربامج والتشريعاتعلى التحليل النظري وصياغة السياسات  القدرة  )أ(  
  ؛والربامج واالستراتيجياتعلى تنفيذ السياسات والتشريعات  القدرة  )ب(  

  ؛مفيما بينه آراء وبناء توافق املصلحةعلى إشراك مجيع أصحاب  القدرة  )ج(  
  واملعارف؛ املعلومات حشدعلى  القدرة  )د(  
  .على الرصد والتقييم واإلبالغ والتعلم القدرة  )ه(  

وهذه املؤشرات، اليت تستخدم هنج بطاقة تسجيل النتائج عن طريق تصنيف كل مؤشر يف خانات تتراوح بني                   - ٤١
وحيدد إطار الرصد والتقيـيم جمموعـة       . قدراتصفر وثالثة، تتيح إجراء قياس كمي للعملية النوعية املتمثلة يف بناء ال           

  . من جماالت التركيزمؤشرات تتسم مبا يكفي من املرونة إلضافة مؤشرات خاصة بكل جمال 

ومثة برنامج دعم شامل لعمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية يتيح للبلدان دعماً منـهجياً وآليـات إلدارة             - ٤٢
وجيري تنفيذ هـذا  . لربنامج يف وضع أهداف ومؤشرات لتحديد املعايري وتقييم اآلثار        ويتمثل أحد أنشطة هذا ا    . املعرفة

العمل بالتعاون مع وحدات الرصد والتقييم لدى مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنـامج األمـم                  
  . املتحدة للبيئة والبنك الدويل

لتابع ملرفق البيئة العاملية، مع شركاء وجهات ماحنة، على دعم شبكة           ويف الوقت الراهن يعمل مكتب التقييم ا        - ٤٣
تضم أخصائيي تقييم وممارسني وباحثني يعملون يف جمال تطوير ُنظم للرصـد            " جمموعة ممارسني "ناشئة غري رمسية، أو     

هذه املبادرة، الـيت    و. ومؤشرات لتقييم تغري املناخ والتنمية    مبادئ توجيهية   والتقييم وجتميع أفضل املمارسات ووضع      
تركز على احتياجات البلدان النامية وتطوير قدرات هذه البلدان على التصدي لتغري املناخ، هي نتيجة مباشرة لالهتمام                 
الرفيع املستوى هبذه األنشطة الذي أُعرب عنه يف املؤمتر الدويل لتقييم تغري املناخ والتنمية، الذي نظمه مكتب التقيـيم                   

  .٢٠٠٨مايو / أيار١٣ إىل ١٠ُعقد يف اإلسكندرية مبصر، يف الفترة من وبيئة العاملية التابع ملرفق ال

. وستقوم جمموعة املمارسني هذه بإنشاء قاعدة معلومات ومعارف عن التقييم والتوثق من صحتها ونـشرها                - ٤٤
تغـري املنـاخ؛ ومنتـدى      وقد اضطلعت هذه اجملموعة بثالث مبادرات أولية تتعلق مبستودع إلكتروين لعمليات تقييم             

  . والتكيفتخفيفالإلكتروين خاص باجملموعة؛ وأربع دراسات عن 
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وسيقوم مكتب التقييم التابع ملرفق البيئة العاملية بدور الوسيط واملنظم جملموعة املمارسني، حيث سـيتيح        - ٤٥
جملموعة بالدعم عن طريـق     أساساً للتمويل وللدراسات وتقييم عمليات التقييم الذي ُيزمع القيام به، وستحظى ا           

  .جهود شركاء متعددين

   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي- باء 

. إن طابع عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يدفع هذه الوكالة إىل اختاذ منظور كلي لعملية بناء القـدرات                   - ٤٦
ة، والذي يستخدم قاعدة القدرات     الذي يعكس النهج الشامل هلذه العملي     " تنمية القدرات "ويستخدم الربنامج مصطلح    

كما يشمل عمل الربنـامج     . القائمة كنقطة انطالق ومن مث يدعم اجلهود الوطنية لتعزيز هذه القدرات واحلفاظ عليها            
  .جماالت يتعني استحداث قدرات جديدة فيها، وبالتايل فهو يدعم بناء قدرات جديدة أيضاً

  عملية تنمية القدرات

  

  

  

  

  

  

  

  .مج األمم املتحدة اإلمنائيبرنا:  املصدر

بأهنا  تنمية القدرات    )٩(٢٠١١- ٢٠٠٨وتصف اخلطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة           - ٤٧
وتـستعرض  . ويضطلع فريق تنمية القدرات أساساً بتقدمي هذه اخلدمـة        . أهم خدمة يقدمها الربنامج إىل البلدان     
 بعض عناصر رصـد     )١٠(لى املوقع اإللكتروين لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      الصفحات املكرسة لتنمية القدرات ع    

 .وتقييم تنمية القدرات ومؤشراهتا

                                                      

 .<http://www.undp.org/execbrd/word/dp07-43.doc>: ميكن االطالع على االستراتيجية على املوقع )٩(

)١٠( <http://www.undp.org/capacity/index.shtml>. 



FCCC/SBI/2009/5 
Page 13 

ويرتكز هنج برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على فكرة أن تنمية القدرات عملية تنطوي على جمموعة من التـدخالت                -٤٨
إلمنائية باخلطوات اخلمس املبّينة يف الرسم البياين أعاله بوصفها حمور هنج           ويعترف الربنامج وجمموعة األمم املتحدة ا     . املستمرة

ُيحرص على اتباع هذه اخلطوات األساسية يف مجيع السياقات، حيث تبدأ العملية باالتفاق املتبادل علـى                و. تنمية القدرات 
 القدرات األساسية القائمة، ومن مث اقتراح       احلاجة إىل هنج حازم إزاء تنمية القدرات، ويلي ذلك إجراء عمليات تقييم لتحديد            

ردود مناسبة استناداً إىل نتائج هذه التقييمات، وتقدمي الدعم لتنفيذ هذه الردود واملساعدة على قياس التغريات احلاصـلة يف                   
  .بيد أن هذا النهج العام ميكن تكييفه وتعديله ليالئم كل وضع على حدة. القدرات

 املتحدة اإلمنائي إطاراً لرصد مبادرات تنمية القدرات، من أجل دعـم برنـامج           وقد وضع برنامج األمم     - ٤٩
ويتماشى هذا النهج مع النهج االستراتيجي لتعزيز بناء القدرات وإطـار اإلدارة            . التقييم الذايت للقدرات الوطنية   

  .القائمة على النتائج التابعني ملرفق البيئة العاملية

   يف امليدان االقتصادي منظمة التعاون والتنمية- جيم 

تنتهج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مبادئ إعالن باريس بشأن فعالية املعونات وبرنامج                - ٥٠
عمل أكرا، واليت مبوجبها يتعني أن تكون أنشطة بناء القدرات عملية داخلية متتلكها البلدان اليت ُتنفذ فيها هـذه            

وبالنظر إىل تنوع السياقات الوطنية اليت يتعني فيها تنفيذ      . البلدان وُنهجها املنسقة  األنشطة وتنسجم مع ُنظم هذه      
أنشطة بناء القدرات يف جمال تغري املناخ، فإن السلطات الوطنية هي اليت تضع عادةً على املستوى الوطين مؤشرات 

  .لتنمية يف امليدان االقتصادياألداء لرصد وتقييم بناء القدرات يف األنشطة اليت تدعمها منظمة التعاون وا

وتضطلع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بطائفة من األنشطة املتعلقة برصد بناء القدرات، ومنها                 - ٥١
. أنشطة تتعلق بتنمية القدرات يف جمال البيئة، ولكنها ال تتضمن يف الوقت احلاضر أي نشاط يستهدف تغري املناخ حتديداً

رصد أنشطة بناء القدرات عن طريق الدراسة االستقصائية إلعالن باريس بشأن           :  األنشطة اجملاالت التالية   وتشمل هذه 
فعالية املعونات؛ ووضع مؤشرات ومعايري للوزارات والوكاالت املعنية بالبيئة يف البلدان النامية بغية تقييم قدراهتا علـى     

  . التوجيهات املتعلقة ببناء القدرات يف جمال البيئةتطوير تشريعات بيئية وامتثاهلا وتنفيذها؛ وحتديث

وتتعلـق هـذه    . وتنشر جلنة املساعدة اإلمنائية إحصاءات وتقارير عن املساعدات وغريها من املوارد املتدفقـة              -٥٢
دان الناميـة  اإلحصاءات، اليت ُتنشر يف قاعدة بيانات أنشطة املساعدات التابعة لنظام اإلبالغ اخلاص باجلهات الدائنة، بالبل   

ويتـيح نظـام    . والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتستند بشكل رئيسي إىل تقارير أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية              
اإلبالغ اخلاص باجلهات الدائنة جمموعة جاهزة من البيانات األساسية اليت تسمح جلميع أعضاء جلنة املـساعدة اإلمنائيـة                  

وقد وضعت جلنة املساعدة . ات املساعدات وأغراضها والسياسات اليت تدعمها أو هتدف إىل تنفيذها بتحليل ومقارنة وجه  
اليت تتيح تتبع املساعدات اليت هتدف إىل       ) املتعلقة باتفاقيات تغري املناخ والتصحر والتنوع البيولوجي      " (معامل ريو "اإلمنائية  

  . تمييز بني أنشطة بناء القدرات يف إطار اجلهود املتعلقة مبعامل ريو هذهبيد أنه ما من سبيل حالياً لل. تنفيذ اتفاقيات ريو

وترى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن حتقيق توافق آراء بشأن مؤشرات أداء ومعـايري                  - ٥٣
 هذه املؤشـرات  رصد عاملية لبناء القدرات يف جمال تغري املناخ يشكل حتدياً، وتشدد على احلاجة إىل تكييف مثل          

  .ومعايري الرصد لتناسب السياقات الوطنية
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   برنامج األمم املتحدة للبيئة- دال 

إزاء الدروس املستخلصة، الذي وضعه برنامج األمم املتحدة للبيئة، أحـد           " شجرة املشاكل "يشكل هنج     - ٥٤
وتبدأ عملية وضع شجرة للمشاكل . )١١(فعالية ممارسات الرصد والتقييممسألة أكثر الوسائل إقناعاً وفائدة لتناول 

ويتابع حتليل شجرة املشاكل    . بتوضيح املشكلة الرئيسية اليت ُيراد التحقق منها، أي املشكلة الرئيسية أو املركزية           
بتحديد أسباب املشكلة املركزية ووضع تسلسل هرمي هلذه األسباب، من األسباب املباشرة للمشكلة املركزية إىل       

هدف هذا النهج إىل تعزيز نوعية الدروس املستخلصة وضمان أخذها باالعتبار لدى تصميم             وي. األسباب اجلذرية 
  .برامج مستقبلية، وبالتايل حتقيق تغيريات إجيابية

كما أن الرسم   . على توضيح اجملاالت اليت تثري إشكاالت يف شىت تقارير التقييم         األداة  وقد ساعدت هذه      - ٥٥
ة كذلك ملناقشة املـشروع بـني   ـيتيح فرص) mind map" (اخلريطة الذهنية"هنج البياين املرافق هلا والذي يتبع 

ويتمثل أحـد   . الدروس املتراكمة العديدة اليت يتضمنها نظام التقييم      " تفكيك"ل فعالة  أداة  القائمني عليه ويشكل    
 السابقة مل تف باملعايري املستخلصة من عمليات التقييم" الدروس" يف املائة من ٥٠اجات اهلامة يف أن حوايل تاالستن

وهكذا فإن نتيجة واحدة لتطبيق هذا النهج أتاحت توجيهاً أفضل عن السبل الكفيلة بتحـسني               . النوعية احملددة 
  .وصف الدروس املستخلصة يف املستقبل

   ملخص- خامساً 
، مستعرضاً نطاق   ٧- م أ /٢قبل حوايل عقد من الزمان، اعُتمد إطار بناء القدرات بصيغته املرفقة باملقرر               - ٥٦

وتتيح عملية االستعراض الـيت     . أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية واملبادئ التوجيهية هلذه األنشطة وُنُهجها          
أساساً لرصد تنفيـذ    ) االستعراضات السنوية واالستعراضات الشاملة كل مخس سنوات      (طُّورت على مر األعوام     

  . التقدم احملرز والثغرات القائمة يف جمموعة جماالت ذات أولويةإطار بناء القدرات، وقد مكّنت من حتديد

أسهم اجتماعان للخرباء ومسامهات متنوعة من األطراف واملنظمات احلكومية الدولية يف تبادل اخلربات  و  - ٥٧
ـ                  رات واآلراء فيما يتعلق برصد وتقييم بناء القدرات على املستويني الوطين والعاملي، مبا يف ذلك اسـتخدام مؤش

ويف حني يبدو أن خربات األطراف واملنظمات ال تزال حمدودةً على صعيد ُنُهج تقييم بناء القدرات يف جمال . األداء
تغري املناخ على املستوى التنظيمي والوطين والعاملي، فإن بعض املبادئ التوجيهية والُنهج املمكنة قد ُحددت ويتعني 

لقيود اليت تواجه هذه الُنُهج ويتعني على األطراف النظر يف كيفيـة            كما اتضحت التحديات وا   . مواصلة تطويرها 
  .ويتضمن اإلطار التايل ملخصاً هلذه املبادئ التوجيهية والتحديات. التغلب عليها

وميكن وضع دليل وجمموعة مؤشرات تستند إىل هذه املبادئ التوجيهية واخلربات لتقدمي مزيد من الدعم                 - ٥٨
  .  ألنشطة بناء القدرات يف جمال تغري املناخ على املستوى الوطينلعملية الرصد والتقييم

  

                                                      

)١١( <http://www.unep.org/eou/Pdfs/Lessons_Learned_rpt.pdf>. 
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  املبادئ التوجيهية والقيود: ُنُهج الرصد والتقييم، مبا يف ذلك تصميم مؤشرات األداء واستخدامها
  ُنُهج ومنهجيات الرصد والتقييم

 .ينبغي أن تكون عملية الرصد والتقييم مسّيرة قطرياً  •

 .امية أن تقود أنشطة الرصد والتقييم وتضمن أهنا تشكل جزءاً ال يتجزأ من الدورة اإلداريةينبغي للبلدان الن  •

التقدم احملرز وحتديد الثغرات وتقييم فعالية تنفيذ إطار بناء القـدرات           تقييم  ينبغي أن يستهدف الرصد املنتظم تيسري         •
 .ودعم استعراضها الشامل

لبلدان على الوفاء بالتزاماهتا يف إطار االتفاقية خطوةً أوىل أساسـية عنـد             ا لقدراتاملرجعية  تقييم  التشكل عمليات     •
 وقد ساعدت عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية على حتديد اجملاالت -التخطيط لوضع أي ُنهج للرصد والتقييم 

 .اليت توجد فيها ثغرات يف القدرات

ياً للطابع الطويل األمد لبناء القدرات، دون أن تتدخل يف عملية بناء            ينبغي أن تقدم عملية الرصد والتقييم دعماً عمل         •
 .القدرات نفسها

 .ميكن أن يستغرق التقييم اجليد عاماً كامالً إلجنازه وهو عملية مكلفة  •

 .يقتضي دعم نظام التقييم موارد إضافية، مبا يف ذلك خطوات عملية وإجراءات ومؤشرات لتقييم ورصد فعاليته  •

ي لألطراف املدرجة يف املرفق الثاين والوكاالت املتعددة األطراف وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة اليت تدعم                ينبغ  •
 .بناء القدرات يف البلدان النامية أن توائم ُنهجها يف الرصد والتقييم مع ُنظم البلدان النامية

  تصميم مؤشرات األداء واستخدامها
بنـاء  لعمليةً ومفيـدةً    هذه املؤشرات   مؤشرات األداء، مع التركيز على أن تكون        ينبغي اختيار عدد قليل فقط من         •

 .القدرات، بدالً من تلبية جمرد رغبة عامة يف الرصد

 .ينبغي أن تشمل مستويات اختيار املؤشرات الوطنية مؤشرات القدرات على املستوى الفردي واملؤسسي والُنظُمي  •

مجع البيانات وتصنيفها؛ وحتقيق التـوازن يف اإلبـالغ؛         : جه تطبيق مقاييس األداء   تشمل التحديات الرئيسية اليت توا      •
 .واحتمال وجود حاجة إىل رصد قضايا قد تصبح ذات أمهية يف املستقبل

 .قد تكون املؤشرات ذاتية إىل حد بعيد ويصعب تعميمها بني البلدان  •

 عاملية لبناء القدرات يف جمال تغري املناخ مسألة صـعبة           آراء بشأن مؤشرات أداء ومعايري رصد     افق  قد يكون حتقيق تو     •
 . على األرجح ومن مث يتعني تكييف هذه املؤشرات ومعايري الرصد حسب السياقات الوطنية

تشكل األوصاف السردية اليت توضح التغريات احلاصلة أو التقدم احملرز مؤشرات نوعية ضرورية الستكمال املؤشرات   •
 .طابع الكمياليت يغلب عليها ال

ينبغي أن تكون مؤشرات األداء واضحة املعامل، ويسهل فهمها واستخدامها، وأال تكون تكلفتها باهظة، وأن تكون                  •
  .حمايدة، وقابلة للتصنيف، وتستند إىل بيانات ومعلومات متوفرة
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  ملرفق األولا

  معامل العملية احلكومية الدولية املتعلقة بوضع 
  القدراتإطار لرصد وتقييم بناء 

  أو االستنتاجات/اإلجراءات و
الوثيقة /لةـرر ذو الصاملقـ

  ذات الصلة
طلب مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة، إىل األمانة أن تضطلع جبمع وجتهيز وتوليف ونشر املعلومـات                

ـ                درات يف  اليت حيتاجها مؤمتر األطراف أو هيئتاه الفرعيتان الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ إطار بناء الق
  ).واملُشار إليه فيما يلي بإطار بناء القدرات (٧-م أ/٢البلدان النامية املنشأ مبوجب املقرر 

  ٧-م أ/٢املقرر 

طلب مؤمتر األطراف، يف دورته التاسعة، إىل مرفق البيئة العاملية أن يأخذ يف االعتبار إطار بناء القدرات،                 
ألداء املتعلقة ببناء القدرات يف جمال تركيـزه اخلـاص          لدى القيام بأعماله ذات الصلة بوضع مؤشرات ا       

  .بتغري املناخ

   ٩-م أ/٤املقرر 

  ٩-م أ/٩املقرر   .ُوضع يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف أيضاً إطار زمين وعملية الستعراض إطار بناء القدرات
يفي أعدته األمانة بشأن اخلطـوات      نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين، يف تقرير تول          

  .اليت يتعني اختاذها لرصد أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية رصداً منتظماً
FCCC/SBI/2006/5  

شّجع مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة، األطراف على اإلبالغ عن فعالية واستدامة برامج بناء القدرات               
  .ئق ذات الصلةة وغريها من الوثايف بالغاهتا الوطني

  ١٠-م أ/٢املقرر 

قرر مؤمتر األطراف، يف دورته الثانية عشرة، أن يتخذ خطوات إضافية سنوياً لرصد تنفيـذ إطـار بنـاء          
  .القدرات رصداً منتظماً وللمسامهة يف االستعراض السنوي الشامل هلذا اإلطار

 ١٢-م أ/٤املقرر 

ة والعشرين، يف مقترح جلمع وجتهيز ونشر معلومات عـن  نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادس    
  .رصد القدرات وأنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية

FCCC/SBI/2007/5  

يف الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ أيضاً، تقرر تنظيم حلقة عمل للخرباء مدهتا يومـان                 
  .لقدرات وتعزيز فعالية بناء القدراتللتركيز على ُنُهج رصد وتقييم أنشطة بناء ا

ُعقدت حلقة العمل يف سانت     
جونز، بأنتيغوا وبربودا، يومي    

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٦ و ٥
 التقرير املـدرج يف     - ٢٠٠٧
 FCCC/SBI/2007/33الوثيقة 

ـ                  د دعا مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، األطراف إىل تقدمي معلومات عن جتارهبا يف جمـال الرص
كما طلب من األمانة أن تعّد ورقة فنية تتضمن ُنُهج الرصد والتقييم علـى   . والتقييم على املستوى الوطين   

خمتلف املستويات وأن تعقد اجتماعاً ملناقشة اخلربات املكتسبة يف استخدام مؤشرات األداء ألغراض رصد              
  .وتقييم بناء القدرات على املستوى الوطين

 ريو دي ُعقد اجتماع اخلرباء يف  
 ٧ و ٦جانريو بالربازيل، يومي    

 - ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
التقريــر املــدرج يف الوثيقــة 

FCCC/SBI/2008/15  
أقّرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين، اختصاصات االستعراض الشامل الثاين إلطار بناء              

تمخض، يف مجلة أمور، عن توصيات من اهليئة الفرعية      القدرات، مشريةً إىل أن هذا االستعراض ينبغي أن ي        
  .للتنفيذ بشأن اخلطوات اإلضافية لرصد وتقييم أنشطة بناء القدرات على حنو منتظم

ــة يف  ــصاصات املدرج االخت
، FCCC/SBI/2008/8الوثيقة  

  املرفق الرابع
املقدمة من األطـراف والورقـة      نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين، يف املعلومات           

  .الفنية والتقرير عن نتائج اجتماع اخلرباء الذي ُعقد يف ريو دي جانريو واملشار إليه أعاله
FCCC/SBI/2008/Misc.6 

  FCCC/TP/2008/5و
دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين أيضاً، األطراف واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة                

ات غري احلكومية إىل تقدمي معلومات إىل األمانة عن اخلربات املكتسبة والدروس املستخلصة، وخباصةً              واملنظم
  .يف جمال استخدام مؤشرات األداء ألغراض رصد وتقييم بناء القدرات على املستويني الوطين والعاملي

FCCC/SBI/2009/Misc.1 
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  املرفق الثاين

  ناء القدرات يف البلدان النامية، املنشأ حتليل االحتياجات املبينة يف إطار ب
  ، مصنفةً حسب مستوى بناء القدرات٧- م أ/٢مبوجب املقرر 

  االحتياجات املبّينة يف إطار بناء القدرات  مستوى بناء القدرات
  التثقيف والتدريب  •  املستوى الفردي
نشاء أو تعزيز أمانات أو     بناء القدرات املؤسسية، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، إ          •  املستوى املؤسسي

 مراكز اتصال وطنية معنية بتغري املناخ 

 إعداد البالغات الوطنية  •

االحتفاظ بقوائم جرد غازات الدفيئة وإدارة قواعد بيانات االنبعاثات وإنشاء نظم             •
 تجميع وإدارة واستخدام البيانات املتصلة باألنشطة وعوامل االنبعاثل

 فتقييم درجة التعرض والتكي  •

 تقييم تنفيذ خيارات التخفيف  •

 البحوث واملراقبة املنتظمة، مبا يف ذلك مرافق األرصاد اجلوية واهليدرولوجيا واملناخ  •

  تبادل املعلومات والربط الشبكي، مبا يف ذلك إنشاء قواعد البيانات  •
 أو هتيئة بيئة مواتية/تعزيز و  •  املستوى الُنظُمي

 اخوضع برامج وطنية لتغري املن  •

حتسني عملية صنع القرارات، مبا يف ذلـك تـوفري املـساعدة للمـشاركني يف                 •
  املفاوضات الدولية

االحتياجات واجملـاالت الـيت     
  تشمل أكثر من مستوى

 بناء القدرات لتنفيذ تدابري التكيف  •

 تطوير التكنولوجيا ونقلها  •

 استخدام آلية التنمية النظيفة  •

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨عن تنفيذ الفقرتني تلبية االحتياجات النامجة   •

  توعية اجلمهور  •

 -  -  -  -  -  


