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: 02+ تنفيذ خطة مؤتمر ريو 
 الخطة غير المنجزة لتنمية القدرات 

بضرورة معاجلة االختناقات يف قدرات تنفيذ  2991اعرتف مؤمتر قمة األرض لعام 
حىت من حاالت )النظرة البعدية والتعلم  تتيحوبعد ذلك بعشرين عاما، . التزامات ريو

 .12+ تصميم نظام متني لتنمية القدرات لتنفيذ نتائح مؤمتر ريو إمكانية ( اإلخفاق

 على أكتاف قمة األرض

 كان من املفهوم،  ‘حمليا ف  ر  ص  عامليا، وت   ر  ك  ف  ’الذي أشاع شعار  ،بعد مؤمتر قمة األرض
 لزمتولذلك . أن عمل التنمية املستدامة يف معظمه يتعني أن يتم على املستوى احمللي

 12القدرة  استحدث برنامجوقد . معاجلة جوانب القصور يف القدرة املؤسسية احمللية
 .هلذه الغاية

مسائل بالغة األمهية يف الوقت  12القدرة برنامج عاجلها ياملسائل احمللية اليت وتظل 
املمارسات  الكربوناملنخفض التنمية ل دليل سبيوعلى سبيل املثال، يصف . الراهن

. الصاحلة اليت ثبتت جناعتها عامليا ألهنا كانت متالئمة مع الواقع الوطين ودون الوطين
خالل عقده األول ثغرتني  12لقدرة ربنامج اتقييم عاملي لومن جهة أخرى، حدد 

 : تعني معاجلتهما يف املستقبل ومهاترئيسيتني 

 مبد  -كل املؤسسي وهيكل السياسات على املستوى الوطين يتعزيز الروابط باهل
 جسور بني احمللي والوطين؛

  إقامة روابط مالئمة فيما بني القطاعات، مبا فيها روابط بوزارات التخطيط واملالية
 . على املستوى الوطين

 .وتظل هذه التحديات هامة يف الوقت الراهن

 02+ تنمية القدرات لمؤتمر ريو 

، والسيما بشأن االئتالفات من أجل التغيري، 2991واستفيدت دروس أخرى منذ عام 

العمودي، واملوازنة يف تنمية القدرات   صناديق التمويلب يطةاحمللتحول، وإدارة املخاطر وا
وميكن استخدام هذه اجملموعة الوافية من . األمد القصري وجهود األمد الطويلبني جهود 

لدعم التنفيذ الوطين للقرارات  تنمية القدراتمرفق لإليها  يستندالدروس كأرضية متينة 
للوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو  يةاألول املسودة إىل استنادا – 12+ املزمع اختاذها يف مؤمتر ريو 

 :أن يقوم مبا يلي وميكن هلذا املرفق. 12+ 

 مبوارد التمويل العمودي؛  ةدعم إدارة املخاطر املرتبط 

 ل إقامة مسالك مؤسسية عرب القطاعات ألغراض اتساق السياسات وتكامل يسه
 التخطيط؛ 

  لتغيري مع القطاعني العام واخلاص والفاعلني يف اجملتمع ل املناصرةدعم الشراكات
 املدين؛ 

  التغيري ومناصريه إىل مناهج تغيري وحيز للعمل الفاعلني من أجلحاجة تلبية . 

والسيما من حيث اتساق  -ولدعم عمليات االنتقال الوطنية إىل التنمية املستدامة 
غي أن يكون مرفق بين -ئتالفات، وتطوير القيادة ياسات، وإدارة املخاطر، وبناء االالس

 :املستدامة التنمية

 سريعا ورشيقا ومرنا؛ 

 واملعرفة والتعاون التقين للبلدان واجلهات املاحنة  وأن يكون مستودعا ووسيطا للخربة

 :على ما يلي 20+ ينبغي أن يعمل مرفق تنمية القدرات لمؤتمر ريو 
وهياكل مؤسسية للربط بني الوكاالت البيئية  إحداث ما يلزم من قنوات وحوافز

 واالجتماعية واالقتصادية؛

النتائج وإدارة املشاريع، طريق حتسني  تعزيز القدرات الوطنية إلدارة املخاطر عن
  ؛والشراء، وممارسات الرصد والتقييم

 العمل على توسيع التزام أصحاب املصلحة املتعددين، واحلفز على إنشاء ائتالفات
 ؛لتغيريل مناصرةوشراكات متعددة األطراف 

دعم مناصري التغيري وخطط التغيري عن طريق تطوير القيادة. 

http://www.beta.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/charting-a-new-low-carbon-route-to-development/Charting_carbon_route_web_final%20(2).pdf
http://www.beta.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/cap21_global_evaluation_1993-2002/Capacity%2021%20Global%20Evaluation%20Report%201993-2001.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=324&menu=23


  

 واملستثمرين؛

 وأن يدعمه صندوق رأس مال اجملازفة وصندوق تعزيز؛ 

  بإشراك أفرقة التدخل  -واخلربة، سواء قطاعيا أو مؤقتا  ةل املعرفقسهل ني  أن و
واملوجهني الطويلة األجل، واملدربني  وأالقصرية األجل سواء اخلربة ذوي و  السريع،

 واملسهلني؛

  أن يستخدم هنج التعاون فيما بني األقران والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، و
 .املتطورة وتقاسم املعرفة

  من قبيل )أن يكيف بعناية اخلربة واملعرفة مع السياقات والتصنيفات القطرية و
ة الدخل وما إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية، وأقل البلدان منوا، والبلدان املتوسط

 ؛(ذلك

  أن يركز بدقة على أفضل املمارسات من أجل التنمية الفعالة للقدرات، مؤكدا و
تتابع وضامنا ، زمامها لزبائناواليت ميلك على العمليات املستندة إىل الطلب 

  .النتائج على مدى فرتة زمنية، ومستشفا بأمانة أسس التقييم الذايت واألدلة

 02+ مؤتمر ريو  منبثق عن مرفق لتنمية القدرات

 : ينبغي أن يتضمن خط الخدمات ما يلي

  مساعدة البلدان على ترشيد اهلياكل والرتتيبات املؤسسية للتنسيق القائم على
. ، وللتخطيط املتكامل وختصيص املوارداألدلة للسياسات املشرتكة بني القطاعات

يساعد البلدان على حتديد أفضل السبل لتنسيق  ومن شأن خط اخلدمات هذا أن
التنسيق تصميم السياسات وتنفيذها؛ و تنسيق ؛ و ةاحملليالشؤون و  ةالوطنيالشؤون 

الوزارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية؛ وهيئات القطاع اخلاص والقطاع بني 
 .العام وهيئات اجملتمع املدين

 السيما من حيث احمليطة بالتمويل العمودي مساعدة البلدان على إدارة املخاطر ،
وبإنشاء حلقات . والشراء، والرصد والتقييم والتحقق واإلبالغ، إدارة املشاريع

مثمرة ذات إمكانيات عميمة الفائدة، ميكن أن يعمل خط اخلدمات على حتقيق 
ن للبلدان الشريكة واجلهات املاحنة واملستثمرين م‘ ربل املال املستثمالقيمة مقا’

 .القطاع اخلاص

 القطاع اخلاص بإنشاء أفرقة ملمثلي ، دعم إشراك أصحاب املصلحة املتعددين
. يف صوغ السياسات ذات األمهية التجارية والبيئيةوإشراكها وفئات اجملتمع املدين 

يؤكد على بناء االئتالفات والشبكات والشراكات،  مات أندوميكن خلط اخل
 .وإدارة النزاعات

  يعزز خط اخلدمات القدرات الوطنية علىسإذ  .التغيري وعواملدعم املناصرين 
تطوير القيادة والتوجيه، والتدريب يف جمال األخالقيات والقيم، واحلساسية 

يز للعمل لفائدة قادة التغيري حميكن إحداث كما . اجلنسانية وما إىل ذلك
أفضل املمارسات والدروس لالجتماع وطنيا وعرب احلدود، وتبادل  -ومناصريه 

 .املستفادة بشأن املناهج بغرض التفكري واملواءمة ووضع االسرتاتيجيات

 :ويمكن أن يتضمن تصنيف خدمات المرفق ما يلي

  (قرانأمدربني، وموجهني و )إيفاد مسهلني يف جمال تنمية القدرات والقيادة ،
اينة حسب الطلب مواعيد متباستنادا إىل مصحوبني خبرباء تقنيني ومستشارين، 

 ؛واسرتاتيجيات انسحاب واضحة

  تطبيقات معرفة خمصصة وسهلة االستعمال وجمموعات مشرتكة مصممة واستخدام
 .لبلدان حمددة أو لتصنيفات قطرية

 القدرات لتنمية 02+ تمويل مرفق مؤتمر ريو 

 22على مدى مليون دوالر،  022تقدر احتياجات هذا املرفق من املوارد حبوايل 
 :تكاليف ما يلي ويتضمن هذا الرقم .سنوات

 صندوق رأس مال اجملازفة، لتمويل اختبار املفاهيم االبتكارية؛ 

  متويل التوسيع لتغطية تكاليف نشر املشاريع النموذجية على الصعيد الوطينو. 

نائب املدير ومستشار أقدم لشؤون السياسات، فريق تنمية  لوي بانريجي،ين :الكاتب: كلمات شكر
 .القدرات التابع للربنامج اإلمنائي

 brolp.nubeijeenab.y.lin :معلومات جهة االتصال

 بحيرة تونل ساب، كمبوديا: تنمية القدرات في الممارسة العملية
هنر  إذ يغذيها. تعد حبرية تونل ساب يف كمبوديا من أكرب حبريات املياه العذبة يف آسيا

كيلومرت مربع يف املوسم املمطر؛ ويعيش يف حوضها ما   13 000امليكونغ، وتغطي 
 .ماليني شخص 3يقارب 

سيول تدفق ويف التسعينات، بدأت حبرية تونل ساب متتلئ بالغرين بسبب إزالة األحراج و 
الرواسب؛ وأدى الصيد التجاري لألمساك إىل استنفاد األرصدة السمكية مما حرم الصيادين 

ع احمللي املعتمد على البحرية والذي يتزايد فقره موأصبح اجملت. احملليني من مصدر رزقهم
 . للحوض اإليكولوجييعتمد اعتمادا مدمرا على النظام 

القدرة ’فهب عدد من الوكاالت اإلمنائية الكبرية إىل تقدمي املساعدة؛ وسهلت مبادرة 
واضعي مث رعت اجتماعات مع ‘ حوار سريع على مستوى اجملتمع احمللي’إجراء ‘ 21

التخطيط يف  ومفوضيةواشرتكت وزارة مصائد األمساك  .السياسات على املستوى احمللي
ومت تدريب مجعية . مع وزارة البيئة لوضع السياسات بصورة متكاملة‘ ائتالف للتعزيز’

الصياديني التجاريني على اإلدارة املستدامة ملصائد األمساك وعلى استخدام صيادي 
التغيري احملليون بالدعم يف ضمان عدم اعتداء أي جانب على وحظي مناصرو  .الكفاف

وقاد املبادرة بأكملها كمبوديون؛ إذ . حقوق اجلانب اآلخر، ويف حل املنازعات اليت تنشأ
 . مل يشرتك فيها إال بضعة خرباء دوليني

وحدثت هذه العملية يف وقت كانت فيه منهجيات املسالك التسهيلية لتنمية القدرات ال 
ومنذ ذلك احلني، منا مقدار املعرفة املتاح عامليا بشأن تنمية القدرات، . ل يف بدايتهاتزا

 .وذلك جزئيا بفضل جتارب القطاع اخلاص يف جمال التوسيع

وهي بذلك ميكن أن  .واليوم، تنعم حبرية تونل ساب بالعافية وتدار مواردها إدارة مستدامة
ارات الصغرية يف تنمية من أن تكون لالستثكمي فدراسة حالة إفرادية تبني كيمبثابة تكون 

 .منافع كبرية للتنمية املستدامة القدرات
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