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الشكل  :1عممية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنمية القدرات

عممية تنمية القدرات
الخطوة  :1إشراك أصحاب المصمحة في تنمية القدرات
الخطوة  :2تقييم إمكانات واحتياجات تنمية القدرات
الخطوة  :3صياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات

الخطوة  :4تنفيذ االستجابة المناسبة لتنمية القدرات
الخطوة  :5تقييم تنمية القدرات

وتقييم القدرات ىو عبارة عن تحميل لمقدرات المرجوة مقابل القدرات الموجودة؛ مما يولد فيماً إلمكانات واحتياجات تنمية القدرات
ويتيح صياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات.

وقد وضع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منيجية نظامية وموضوعية لتوجيو عممية التقييم يمكن تكييفيا لتالئم المواقف المختمفة.

وتتألف ىذه المنيجية من:

 -1إطار عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتقييم القدرات
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 -2عممية نموذجية إلجراء التقييم
 -3أداة داعمة

...إن تنمية القدرات ىي أكثر بكثير من مجرد دعم برامج التدريب واستغالل الخبرات الوطنية  -فيذه األشياء ضرورية وآخذة

في االزدياد ،لكن عمينا أن نضيف إلييا استراتيجيات االستجابة والدعم الرامية إلى إخضاع القيادة لممساءلة ،واالستثمار في

التعميم والتعمم طويل األجل ،وتعزيز النظم العامة وآليات التعبير بين المواطن والدولة ،واجراء اإلصالحات المؤسسية التي

تضمن سرعة استجابة القطاع العام والخاص في إدارة وتقديم الخدمات لمن ىم في أمس الحاجة إلييا.

...إن مسؤوليتنا واستجابتنا الجماعية لتنمية القدرات ىي التي تعطي معنى وشكالً لمبدأ الممكية الوطنية ،وتترجمو إلى محصالت
تنموية أكثر استدامة وىادفية.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPنيابة عن المجنة التنفيذية لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ()UNDG

 11يوليو/تموز  ،2000قسم األنشطة التشغيمية بالمجمس االقتصادي واالجتماعي ()ECOSOC

3

دعم تنمية القدرات :نيج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مقدمة
يعتمد نجاح التنمية في أي بمد من البمدان عمى امتالكيا ما يكفي من القدرات .وفي حين أن الموارد المالية ،بما فييا المساعدات
اإلنمائية الرسمية ،تشكل أىمية حيوية لتحقيق النجاح ،فإنيا غير كافية لتعزيز التنمية البشرية بطريقة مستدامة .ففي ظل غياب

استراتيجيات وسياسات وقوانين واجراءات داعمة ومنظمات تعمل بكفاءة وأناس متعممين وميرة ،تفتقر البمدان إلى األساس الالزم
لتخطيط وتنفيذ ومراجعة استراتيجياتيا اإلنمائية الوطنية والمحمية.

وتساعد تنمية القدرات عمى تقوية ىذا األساس وتمثل الكيفية التي يمكن بيا تحسين أداء التنمية .ويرى برنامج األمم المتحدة

اإلنمائي أن دعم تنمية القدرات يبدأ من القدرات الموجودة ثم ينتقل إلى دعم الجيود الوطنية الرامية إلى توسيع ىذه القدرات
والحفاظ عمييا .فيي عبارة عن عممية تحول نابعة من الداخل ،وتقوم عمى األولويات والسياسات والنتائج المرجوة التي تم

تحديدىا عمى المستوى الوطني .فال يمكن دفع ىذه العممية من الخارج.

وتحدد الخطة اإلستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمفترة ما بين  2011-2008أن تنمية القدرات ىي الخدمة األساسية

التي تقدميا المنظمة لمبمدان المستفيدة من البرنامج .ويرجع وضع تنمية القدرات في صمب تفويض وميام برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي إلى الطمب المتنامي عمى الدعم عمى المستويين الوطني ودون الوطني.

وتقدم ىذه النشرة النيج الذي يتبعو البرنامج اإلنمائي في دعم تنمية القدرات وكذلك بيانات السياسة التي يدعميا البرنامج .وقد

استند البرنامج في ذلك إلى البحوث والتحميالت المستمرة لنظريات ومناىج وتطبيقات تنمية القدرات .أما الخدمات المشمولة في

ىذه النشرة فيي تقدم أمثمة لمبادرات تنمية القدرات التي يمكن أن يدعميا البرنامج اإلنمائي وشركاؤه .وترد في نياية ىذه النشرة

قائمة بالموارد اإلضافية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال تنمية القدرات.

المبادئ األساسية
إن نيج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم تنمية القدرات توجيو القيم ويتكون من إطار مفاىيمي ونيج منيجي.


نيج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يجعل مفيوم الممكية الوطنية ممموساً عمى أرض الواقع ،وينمي القدرة عمى اتخاذ



ويتناول عالقات القوة وطرق التفكير وتغيير السموك .لذلك فيو يؤكد عمى أىمية الحافز باعتباره محركاً لمتغيير.



تنمية القدرات ىي عممية طويمة األمد ،ويمكن تعزيزىا من خالل مجموعة من النتائج األقصر أمداً المدفوعة من الخارج



ىذا النيج يتطمب مواصمة العممية في ظل الظروف الصعبة.



ويربط بين عناصر البيئة المواتية ،فضالً عن المنظمات واألفراد ،ويشجع عمى تطبيق نهج شامل.

االختيارات والق اررات المستنيرة.

والنتائج األطول أمداً واألكثر استدامة المدفوعة من الداخل.
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وينظر إلى ما ىو أبعد من المهارات الفردية والتركيز عمى التدريب لمعالجة المسائل األوسع المتمثمة في التغيير المؤسسي



ويشدد عمى استخدام األنظمة الوطنية ال الخطط والخبرات الوطنية فحسب ،وال يشجع عمى إنشاء وحدات مستقمة لتنفيذ



ويتطمب التكيف مع الظروف المحمية ويبدأ بالتكيف مع متطمبات وتوقعات األداء الخاصة بالقطاع أو المنظمة التي

والقيادة والتمكين والمشاركة العامة.

المشاريع؛ فإذا لم تكن األنظمة الوطنية قوية بما فيو الكفاية ،ينبغي إصالحيا وتعزيزىا بدالً من تحاشييا.

يدعميا .وال توجد صيغة جاهزة لذلك.


ويقيم صمة باإلصالحات األوسع ،مثل اإلصالحات في التعميم وىياكل األجور والخدمة المدنية .فما من جدوى تُذكر
لتصميم مبادرات منفصمة تحدث مرة واحدة.



ويسفر عن نتائج غير مخطط لها يتعين أخذىا في الحسبان خالل مرحمة التصميم .وينبغي تقدير ىذه النتائج وتتبعيا



ويقيس تنمية القدرات بطريقة منهجية ،وذلك باستخدام مؤشرات الممارسات الجيدة وأدلة دراسات الحالة وتحميالت البيانات

وتقييميا.

الكمية والكيفية لضمان التوصل إلى أحكام موضوعية بشأن إمكانات واحتياجات تنمية القدرات وكذلك ما تم إح ارزه من

تقدم.

نهج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
يرى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن دعم تنمية القدرات ىو عممية من خمس خطوات يتم إدماجيا في عممية البرمجة (الشكل

:)1

 -1إشراك أصحاب المصمحة في تنمية القدرات؛
 -2تقييم إمكانات واحتياجات تنمية القدرات؛
 -3صياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات؛

 -4تنفيذ االستجابة المناسبة لتنمية القدرات؛
 -5تقييم تنمية القدرات.

يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تنمية القدرات من خالل تنظيم حمالت المناصرة وتقديم المشورة؛ وتطوير المناىج واألدوات؛

وتوفير الخدمات المعرفية؛ ودعم البرامج واقامة الشراكات.

المعززة ببعض بيانات السياسة
وفي كل خطوة من خطوات ىذه العممية ،حدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عدداً من الخدمات
َ
والتي يدعميا البرنامج أو التي يمكن الوصول إلييا من خالل شبكة شركائو (مثل وكاالت األمم المتحدة األخرى ،والمعاىد

البحثية الوطنية واإلقميمية ،الخ) .وتفاصيل ىذه الخدمات موضحة أدناه.

 -1إشراك أصحاب المصمحة في تنمية القدرات
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بيانات السياسة
o

عممية تنمية القدرات الفاعمة تتطمب التزاماً سياسياً بأجندة تنمية القدرات ورعايتيا سياسياً من جانب أصحاب المصمحة

o

وجود منيج شامل وتشاركي لتنمية القدرات يساعد كل األطراف عمى االتفاق عمى األولويات وااللتزام بالمضي قدماً فييا،

o

األشخاص الذين يممكون الميارات الالزمة لممشاركة بفاعمية ويشعرون بااللتزام تجاىيا يستطيعون المساعدة في تشجيع

الرئيسيين ثم إدراج ىذه األجندة ضمن أولويات التنمية الوطنية األوسع.

كما يساعد عمى تعزيز شعور المشاركين بممكيتيم لمعممية وبالمسؤولية تجاه نتائجيا.

زيادة شفافية وشمولية عممية صنع القرار ،وتعزيز شبكات العمل ،وتحقيق المساءلة والتمكين .وىذا من شأنو أن يعزز الثقة

بين جميع المشاركين ويساعد في التوصل إلى حمول يقبميا الجميع.
o

العمل عمى إشراك كل أصحاب المصمحة لو أىمية خاصة في بداية العممية ،لكنو ينبغي أن يكون جزًء من كل خطوة.

الخدمات

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة شركائو الدعم ألصحاب المصمحة الوطنيين من خالل تنظيم حمالت المناصرة وتقديم

المشورة بشأن السياسات وتوفير خدمات التنفيذ في المجاالت التالية:

 )1إشراك العديد من أصحاب المصمحة في عممية تنمية القدرات.

 )2تعزيز الممكية الوطنية وتحديد األولويات بما يتماشى مع أىداف التنمية الوطنية.

 )3تشجيع التواصل والتعاون بين أصحاب المصمحة من خالل تعزيز ميارات التفاوض.

 -2تقييم إمكانات واحتياجات تنمية القدرات
بيانات السياسة
o

عمميات تقييم القدرات تعد خطوة أساسية في اتجاه تطوير مبادرات صارمة وعممية لتنمية لقدرات.

o

عمميات تقييم القدرات تساعد عمى تحديد القدرات ذات األولوية وكيفية دمجيا في استراتيجيات التنمية الوطنية والمحمية،

o

“منيجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتقييم القدرات” تقدم نيجاً نظامياً وموضوعياً إلجراء عممية التقييم .ويتعين عمى

وفي البرامج والمشاريع القطاعية أو المواضيعية ،وكذلك في الموازنات .وىذا شرط أساسي لتحقيق االستدامة.

المشاركين المحميين تعديل محتواه ليناسب احتياجاتيم .كما ينبغي دمج المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان في التقييم
وفي استجابة تنمية القدرات.

o

أصحاب المصمحة الرئيسيون عمى المستوى المحمي يجب أن يشاركوا في تحديد نطاق تقييم القدرات وتحميل نتائجو.

فأصحاب المصمحة الرئيسيون ىم خير من يستطيع تحديد األولويات فيما يخص احتياجات واستجابات تنمية القدرات

وتقديم توصيات بشأن كيفية االستثمار فييا.
o

استجابات واستثمارات تنمية القدرات التي ال تنشأ من تقييم دقيق لمقدرات غالباً ما تقتصر عمى التدريب .وفي حين يعتبر

التدريب ضرورياً في كثير من األحيان ،إال أنو غير كاف لتحقيق نتائج مستدامة.

الخدمات

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة شركائو الدعم ألصحاب المصمحة الوطنيين من خالل تنظيم حمالت المناصرة وتقديم
المشورة بشأن السياسات وتوفير خدمات التنفيذ في المجاالت التالية:
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 )1تقديم منيجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتقييم القدرات ،وتشمل دليالً لممستخدم وأداة داعمة ،ليستخدميا العاممون في
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركاؤه الوطنيون.

 )2المشاركة في تمرينات لتحديد نطاق التقييم والدعم الالزم لتنفيذه ،بما في ذلك تعديل المنيجية لتالئم سياقات محددة.
 )3المشاركة في تحميل النتائج وصياغة استجابات مناسبة لتنمية القدرات.

 )4بالنسبة لمبمدان التي تقرر استخدام أكثر من منيجية ،تقديم المساعدة في عقد مقارنة بين منيجية برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي وأطر التقييم األخرى ،مثل “النيج المنسق لمتحويالت النقدية” و”النيج القائم عمى حقوق اإلنسان” و”تقييم

احتياجات ما بعد الصراع” و”منيجية مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية لتقييم القدرات”؛ وتسييل مثل ىذه التقييمات

المشتركة.

 )5تسييل عقد جمسات تعميمية حول تقييم القدرات عمى المستوى العالمي واإلقميمي والقطري لمعاممين في برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي وشركائو الوطنيين.

 -3صياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات
تشكل نتائج تقييم القدرات نقطة االنطالق لصياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات .وتتكون ىذه االستجابة من مجموعة من
أعمال تنمية القدرات التي تعالج قضية أو أكثر من القضايا األساسية األربع لتنمية القدرات .وبما أن ىذه القضايا األساسية
األربع تكون مكممة ومعززة لبعضيا البعض ،فمن المرجح أن تجمع استجابة تنمية القدرات بين أعمال تنمية القدرات من أكثر

من قضية من القضايا األساسية .وفيما يمي بيانات السياسة والخدمات التي تندرج تحت كل قضية أساسية:

أ) الترتيبات المؤسسية
بيانات السياسة
o

عمميات تقييم القدرات كثي اًر ما تكشف أن المنظمات تعمل بشكل غير فاعل حين تكون السياسات واإلجراءات والعمميات

o

الطريقة التي يتم بيا تنظيم المؤسسات/المنظمات داخل ىيكل القطاع العام ،وأدوارىا ذات الصمة وترتيباتيا التنسيقية،

o

تحديات القدرات الموجودة في المنظمات الفردية تشكل أحد البعدين الرئيسيين؛ فيما يتمثل البعد اآلخر في السياق المؤسسي

التي توجو أعماليا غير مصممة جيداً.

وكيفية إدارتيا لمموارد البشرية والمادية والمالية كميا من المحددات الرئيسية لفاعمية المنظمات ،ومن ثم فاعمية التنمية.

الذي تعمل فيو المنظمات .ولكي ينجح التغيير واإلصالح المؤسسي ،ينبغي معالجة ىذين البعدين ،وغالب ًا ما يكون األخير

في قمب تغيير القدرات واصالح السياسات.

o

الدافع يعد من األمور الميمة الستم اررية اإلصالحات المؤسسية .ويمكن تعزيزه من خالل مجموعة من الحوافز المباشرة

(مثل نظم المرتبات عمى أساس الجدارة ونظم تقييم األداء) والحوافز غير المباشرة (مثل التقدير و ِمَنح الزمالة وسياسة
التوازن بين العمل والحياة) .ويمكن لمبيئة المواتية – كالسالمة العامة ،وتوافر الخدمات األساسية ،وسيادة القانون – أن

تكون أحد الحوافز غير المالية القوية.
o

مواجية الفساد ىي أحد الحوافز القوية لإلصالح المؤسسي .فوجود قيادة حاسمة وأنظمة لمرقابة والرصد والمراجعة يعد من

o

إصالح الرواتب ،إذا ما تم تنفيذه عبر جميع القطاعات وتعزيزه بالدعم السياسي ،سيساعد عمى اجتذاب الموظفين الجيدين

الضروريات األساسية لتطوير العاممين واالحتفاظ بيم.

واالحتفاظ بيم ،خاصة في الفترات االنتقالية وفترة ما بعد األزمات.
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الخدمات

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة شركائو الدعم ألصحاب المصمحة الوطنيين من خالل تنظيم حمالت المناصرة وتقديم

المشورة بشأن السياسات وتوفير خدمات التنفيذ في المجاالت التالية:

 )1المراجعات الوظيفية لتحديد وضوح الميام واألدوار ،وعمميات األعمال ،وآليات اإلنفاذ واالمتثال.

 )2أطر وممارسات إدارة الموارد البشرية التي تغطي السياسات واإلجراءات المتعمقة بالتوظيف ،والتوزيع والنقل ،ونظم الحوافز،
وتنمية الميارات ،ونظم تقييم األداء ،وكذلك األخالقيات والقيم.

 )3آليات التنسيق بين األجيزة المركزية والمحمية (رأسياً) والوحدات واإلدارات المتناظرة التي تعمل في نفس المستوى (أفقياً).
 )4نظم الرصد والتقييم ،بما في ذلك آليات مراجعة أداء األقران وحمقات التغذية الراجعة.

 )5التدخالت والحمول اليادفة إلى تحسين إيصال الخدمات ،ومنيا بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل
إيصال الخدمات ودعم التنفيذ والشراء عمى المستوى الوطني.

ب) القيادة
بيانات السياسة
o

حفز لتحقيق األىداف التنموية وتحسينيا والحفاظ عمييا ،سواء كان من يتوالىا مجموعة من األفراد أو فرد
القيادة تعتبر م اً

o

بناء عمى تكميف أو لوجود أمر طارئ.
واحد ،إما ً
القيادة ىي القدرة عمى قبول التغيير وتوقعو واالستجابة لو سواء كان مدفوعاً من الداخل أو الخارج .وىي أيضاً القدرة عمى

o

القيادة ىي أحد العوامل الرئيسية في االستجابة لألزمات والتعافي منيا.

التأثير في الناس واألنظمة لتشجيعيم عمى تحقيق أىدافيم ،وفي كثير من األحيان تحقيق ما ىو أبعد منيا.

o
o

القيادة ال يمكن أن تُمارس بشكل منعزل :فيي تعتمد عمى العالقات ودائماً ما تُبنى عمى القيم .لذلك ينبغي التعامل مع
تنمية القيادة بنيج شامل ال يتضمن الفرد فقط وانما يتضمن المنظمة والبيئة المواتية كذلك.
برامج تنمية القيادة يجب أال تكون أنشطة تحدث مرة واحدة فقط .بل ينبغي أن تُشرك المجموعة في أنشطة عممية (“التعمم
بالعمل”) وتشجع التعمم المستمر .ومن شأن الربط بين دعم القيادة وأنشطة التنمية ،بما فييا أنشطة إدرار الدخل ،أن يظير
نتائج ممموسة وفورية وأن يدعم التغيير المستدام.

الخدمات

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة شركائو الدعم ألصحاب المصمحة الوطنيين من خالل تنظيم حمالت المناصرة وتقديم
المشورة بشأن السياسات وتوفير خدمات التنفيذ في المجاالت التالية:

 )1تنمية الميارات القيادية ،بما في ذلك القدرة عمى التصور والتفكير المنظومي وتحديد األولويات والتواصل والمناصرة
والتخطيط االستراتيجي.

 )2إدارة التحالفات ،وتحديد ودعم األبطال ورواد التغيير ،وتنمية ميارات التفاوض وميارات بناء الثقة.

 )3إدارة التحوالت والمخاطر ،بما في ذلك تعزيز ميارات صنع القرار وتقييم المخاطر ،وتنمية الميارات اإلدارية التنفيذية/
التكنوقراطية.

 )4برامج التدريب واإلرشاد ،والتعمم التجريبي ،واألخالقيات والقيم.
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 )5نظم اإلدارة المينية ،بما في ذلك الحوافز المقدمة لإلدارة الجيدة ،وسياسات تخطيط التعاقب ،ونظم وآليات جذب القيادة
واالحتفاظ بيا ،ومنيا استراتيجيات االستفادة من العقول المياجرة.

ج) المعرفة
بيانات السياسة
o

المعرفة ىي أساس القدرة .ويمكن تطويرىا من خالل التعميم أو التدريب والتعمم أو الخبرة.

o

ىناك حاجة إلى المزيد من االستثمارات في مجال التعميم ،بما في ذلك التعميم العالي والتدريب الفني .وال بد من توفير

o

السياسات الخاصة بالتعميم ما بعد الثانوي يجب تطويرىا بما يتماشى مع محصالت التنمية الوطنية.

موارد كافية لمتعميم لكي يشكل أساساً ثابتاً ترتكز عميو القد ارت الوطنية.
o

توفير فرص التعميم المستمر ،من خالل تسييل الحصول عمى التدريب الميني مثالً ،ىو أحد الحوافز غير المالية الالزمة

o

األخالقيات والقيم ،وتشمل احترام حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين ،ينبغي أن تكون جزًء رسمياً من المقررات المدرسية
وبرامج اإلدارة العامة التدريبية.

لالحتفاظ بالعاممين في المنظمة.

o

الوصول إلى البيانات والمعارف ىو ضرورة أساسية لتنمية القدرات ويجب دمجو في استراتيجيات التنمية الوطنية وخطط

األعمال التنظيمية.

الخدمات

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة شركائو الدعم ألصحاب المصمحة الوطنيين من خالل تنظيم حمالت المناصرة وتقديم

المشورة بشأن السياسات وتوفير خدمات التنفيذ في المجاالت التالية:

 )1استراتيجيات إصالح التعميم ،ودعم التحالفات الداعية إلى رفع مستوى الجودة وتسييل الوصول إلى التعميم ،والشراكات
الرائدة في قطاع التعميم (أي القطاع الخاص).

 )2منيجيات التدريب والتعميم ،بما في ذلك التعميم المستمر.

 )3االستفادة من العقول المياجرة واالحتفاظ بيا وتبادل الحمول التعميمية بين بمدان الجنوب والتي تربط بين شبكات ومؤسسات
التعميم/المعرفة اإلقميمية.

 )4خدمات المعرفة المحمية ،ودعم اآلليات المحمية الكتساب المعرفة وشبكات محمية لمجتمعات الممارسة.

د) المساءلة
بيانات السياسة
o

آليات المساءلة والتعبير يمكن أن تؤدي إلى تحسين األداء والفاعمية .فيي تساعد األفراد والمنظمات واألنظمة عمى رصد

o

آليات المساءلة والتعبير غالباً ما تفشل في إحداث تأثير بسبب الفساد أو التالعب أو انعدام القدرة عمى استخداميا بفاعمية.

o

المساءلة بين الدولة والمجتمع تشجع عمى المشاركة المتبادلة من أجل التنمية ويجب أن توضع عمى سمم األولويات.

وتوجيو وتعديل سموكيم وتساعدىم عمى التعمم والضبط الذاتي.

وفي الدول الضعيفة ،يسيطر عمى المؤسسات العامة من يممكون السمطة والموارد.
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o

المساءلة عن مصادر تمويل التنمية بين المانحين والبمدان تقتضي تغيير آليات تنسيق المعونات .ومن شأن ذلك أن يدعم

o

المشاركة المستمرة لممجتمع المدني في حوارات السياسة الوطنية والمتعمقة بالموازنة تشكل أىمية محورية في استراتيجيات

القيادة الوطنية ويشجع مشاركة جميع أصحاب المصمحة ويعزز الشفافية.
التنمية الوطنية والحد من الفقر.

الخدمات

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة شركائو الدعم ألصحاب المصمحة الوطنيين من خالل تنظيم حمالت المناصرة وتقديم

المشورة بشأن السياسات وتوفير خدمات التنفيذ في المجاالت التالية:

 )1تعزيز نظم المساءلة داخل المؤسسات (داخمياً) وعبر المؤسسات ،مثل المؤسسات العامة ذات الميام التنظيمية والرقابية
(خارجياً).

 )2تعزيز آليات الحصول عمى التغذية الراجعة من أصحاب المصمحة ،وآليات المراجعة الخاصة بالشركاء المستقمين ،وقدرات
الرصد والتقييم.

 )3تسييل أعمال آليات التعبير الخاصة بالعمالء (مثل بطاقات تقرير المواطن) وآليات المساءلة المتبادلة (مثل آليات مراجعة
أداء األقران) ودعم تنمية القدرات الالزمة إلجراء ذلك.

 )4توفير وسائل تنمية القدرات الالزمة لتسييل مشاركة المواطنين ووصوليم إلى المعمومات ،بما في ذلك آليات اإلفصاح العام
عن المعمومات ،ومحو األمية ،والتربية المدنية ،وعمميات اإلصالحات المغوية.

 -4تنفيذ االستجابة المناسبة لتنمية القدرات

بيانات السياسة
o

تنفيذ االستجابة المناسبة لتنمية القدرات ال يعتبر عممية مستقمة أو موازية ،وانما جزء ال يتج أز من تنفيذ البرنامج أو المشروع

o

دمج فيو االستجابة.
الذي تُ َ
لتعزيز االستدامة ،ينبغي إدارة عممية التنفيذ من خالل أنظمة وعمميات وطنية ،بدالً من األنظمة الموازية كوحدات تنفيذ

o

تغيير ،مما يؤدي إلى وجود رابحين وخاسرين ،لذلك ينبغي معالجة
تنفيذ االستجابة المناسبة لتنمية القدرات يتطمب
اً

o

مؤشرات قياس التقدم يجب أن تشمل التحسينات في القدرات واألداء ،ويجب أن تستمر إلى ما بعد فترة التنفيذ الرسمية

المشاريع.

الديناميات والعالقات السياسية.

لضمان استدامة التحسينات.

الخدمات

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة شركائو الدعم ألصحاب المصمحة الوطنيين من خالل تنظيم حمالت المناصرة وتقديم

المشورة بشأن السياسات وتوفير خدمات التنفيذ في المجاالت التالية:

 )1قدرات التنفيذ الوطنية ،مثل إدارة المشاريع أو المشتريات.
 )2عمميات إدارة التغيير خالل تنفيذ استجابة تنمية القدرات.

 )3نظم الرصد والتقييم التي تحدد وتقيس التغير الحاصل في القدرات واألداء.
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 -5تقييم تنمية القدرات
بيانات السياسة
o
o

تقييم تنمية القدرات يعزز المساءلة وادارة األداء والتعمم.

التغيرات في تنمية القدرات تأتي من التغيرات في األداء التي يمكن قياسيا من حيث الكفاءة والفاعمية.

o

تصميم إطار لتقييم تنمية القدرات يتطمب جرعة كبيرة من الب ارغماتية .فما من جدوى في وضع إطار تقييم معقد إن كانت

o

دمج في إطار الرصد والتقييم الحالي ألي بمد أو منظمة؛ فما من داع إلنشاء نظام منفصل.
المؤشرات يجب أن تُ َ

القدرات والموارد الالزمة الستخدامو غير كافية أو إن كانت البيانات ذات الصمة غير متوفرة أو منخفضة الجودة.

الخدمات

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة شركائو الدعم ألصحاب المصمحة الوطنيين من خالل تنظيم حمالت المناصرة وتقديم

المشورة بشأن السياسات وتوفير خدمات التنفيذ في المجاالت التالية:

 )1منيجية التقييم ،بما في ذلك مؤشرات قياس االستجابات المناسبة لتنمية القدرات في القطاعات والسياقات المختمفة.
 )2الدعم التدريبي لمنظراء الوطنيين في استخدام وتعديل إطار لمتقييم.
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موارد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنمية القدرات
المنشورات النظرية ودراسات الحالة
Capacity for Development: New Solutions to Old Problems
Developing Capacity through Technical Cooperation
Leadership and Transformation: Can We Do Better for Capacity Development?،Ownership
Action Brief on Capacities for Integrated Local Development
Action Brief on Brain Gain
Action Brief on Ethics and Values in Civil Service Reforms








المذكرات التطبيقية
Practice Note on Capacity Development
Practice Note on Capacity Assessment




المذكرات المفاهيمية بشأن استجابات تنمية القدرات
Institutional Reform and Change Management: Managing Change in Public Sector
Organizations
Motivation and Development Performance،Incentive Systems: Incentives
Leadership Development: Leading Transformations at the Local Level
Knowledge Services and Learning
Voice and Responsiveness،Mutual Accountability Mechanisms: Accountability
Multi-Stakeholder Engagement Processes








المذكرات التطبيقية بشأن تطبيقات تنمية القدرات
Practice Note on Supporting Capacities for Integrated Local Development
Practice Note on Capacity Development during Periods of Transition




المذكرات المفاهيمية بشأن تطبيقات تنمية القدرات
Capacity Development and Aid Management
Procurement Capacities




أدلة وأدوات الموارد
UNDP Capacity Assessment User’s Guide and Supporting Tool
A Review of Selected Capacity Assessment Methodologies
UNDP Procurement Capacity Assessment User’s Guide and Supporting Tool
SWAps & ،Guide on UNDP’s Role in a Changing Aid Environment: Direct Budget Support
Basket Funds
Leadership for Human Development
Toolkit on Localizing the MDGs
Toolkit on Private Sector Development
UNDP-LEAD Leadership Modules
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Resource Catalogue on Measuring Capacities: An Illustrative Guide to Benchmarks and
Indicators
Resource Catalogue on Capacity Development
Manual for a Local Sustainable Development Strategy Formulation
CSO Capacity Assessment Tools
Applying a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation and Programming







شبكات العمل
Capacity Development Network and Community of Practice
UNDP-Wide Expert Roster: http://www. capacity. undp. org/roster




الفضاءات المعرفية الخاصة بتنمية القدرات/المواقع اإللكترونية
External Website: http://www. capacity. undp. org
Internal Workspace: http://content. undp. org/go/topics/capacity
Capacity. Org: http://www. capacity. org
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المرفق 1
تطبيقات تنمية القدرات التي يستضيفها فريق تنمية القدرات
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Annex: Capacity Development Services in Application

PROGRAMME IMPLEMENTATION

بيانات السياسة
o

إعالن باريس بشأن فاعمية المعونة يؤكد عمى الحاجة إلى الممكية الوطنية ألنشطة التنمية وينص عمى التزامات واضحة

o

االلتزامات الواردة في إعالن باريس ال يمكن الوفاء بيا إال إذا ُوجدت القدرات الوطنية الالزمة إلدارة وتشغيل ىذه النظم.
وتحقيق نتائج التنمية يتطمب وجود األفراد والقدرات التنظيمية إلدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع بفاعمية وبشكل خاضع

o

لتحقيق نتائج تنموية مستدامة ،يجب أن ُيسمح لممنظمات الوطنية العامة والخاصة بامتالك وادارة البرامج والمشاريع .وفي
كثير من الحاالت ،ستحتاج ىذه المنظمات إلى الدعم لتنمية قدراتيا التنفيذية.

o

قدرات التنفيذ تشمل إدارة البرامج والمشاريع ،وادارة المشتريات ،واإلدارة المالية ،وادارة الموارد البشرية .وتحتاج المنظمات أن

لتعزيز وزيادة استخدام النظم المالية والشرائية الوطنية.

لممساءلة.

تكون ىذه القدرات عمى مستوى مناسب من الفاعمية والكفاءة ،بغض النظر عن مصدر التمويل أو القطاع أو اليدف
اإلنمائي.

o

في حال افتقار المنظمات إلى القدرة عمى تنفيذ خطط التنمية ،فحتى البرامج التي تم تخطيطيا واعدادىا جيداً وتتوفر ليا

ميزانيات كافية ستبوء بالفشل ،أو في أفضل األحوال ستتسبب في إىدار الوقت والمال.

الخدمات

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومركز تنمية القدرات الشرائية التابع لألمم المتحدة ( )PCDCالدعم ألصحاب المصمحة
الوطنيين من خالل الخدمات التالية:

 )1دعم حمالت المناصرة والتواصل مع أصحاب المصمحة الوطنيين ،بغية التخطيط لتنفيذ مبادرات تنمية القدرات.
 )2المشاركة في التمرينات لتحديد نطاق عمميات تقييم القدرات واجرائيا.
 )3تقديم الدعم لصياغة استجابات وخطط عمل مناسبة لتنمية القدرات.
 )4تيسير الحصول عمى الخبرات المتعمقة بمعايير ومناىج وحمول القدرات التنفيذية من القطاعين العام والخاص ،وذلك من
خالل االستفادة من شبكة مكثفة من الشركاء الداخميين والخارجيين.

 )5توفير أحدث المعارف والممارسات ،بما في ذلك مجموعات األدوات ،واألمثمة الميدانية ،ودراسات الحالة ،ومواد التحميل
والتدريب.

لمحصول عمى المعمومات األساسية ،يرجى قراءة:
UNDP Procurement Capacity Assessment Tool
UNDP Procurement Capacity Assessment User’s Guide

جميع الوثائق متاحة عمى
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AID EFFECTIVENESS

بيانات السياسة
o

دفع عجمة التنمية البشرية ىو أمر يتطمب توسيع الفرص المتاحة أمام البمدان إلطالق طاقاتيم اإلنمائية ،وكذلك دعم قدرتيم عمى

o

تعبئة المساعدات اإلنمائية وتعزيز القدرات من أجل إيصال الخدمات األساسية يشكالن أىمية حيوية .فالمعونة ال بد أن تدعم

o

ما من بديل لمممكية والقيادة الوطنية لعممية التنمية .فال يمكن إسناد ىذه الميمة لجيات خارجية ولكن يتعين احتراميا ودعميا.

ذلك .ولكي يحدث ذلك ،ال بد من حشد المعونات وانفاقيا بفاعمية.

استراتيجيات التنمية الوطنية وبموغ األىداف اإلنمائية لأللفية وغيرىا من األىداف اإلنمائية المتفق عمييا دولياً.

وبالمثل ،يتعين عمى الحكومات الوطنية أن تحترم الفاعمين غير الحكوميين ودورىم ومساىمتيم في عممية التنمية .فقدرة الحكومة
والمجتمع عمى العمل المشترك من أجل الوفاء بوعود التنمية ىي من الركائز األساسية لمنجاح.

o

لكي تصمح المساعدات اإلنمائية لمجميع ،تحتاج الدولة إلى مؤسسات فاعمة وشاممة تتسم بالشفافية والخضوع لممساءلة أمام

o

البمدان التي تسير عمى مسارات إنمائية مشابية تستطيع أن تتعمم الكثير من بعضيا البعض ،وكذلك االستفادة من خبرات الدول

المواطنين.

النامية األخرى.

الخدمات

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة شركائو الدعم لجميع أصحاب المصمحة الوطنيين من خالل الخدمات التالية:

 .1دعم القدرات الوطنية لتنسيق وادارة المعونة والتمويل اإلنمائي وفقاً لالحتياجات الفردية لكل بمد ،ولكن بصفة خاصة:
.i

وضع سياسات تتعمق بالمعونة وتتماشى مع أولويات التنمية الوطنية ،وقيادة آليات تنسيق المعونة والتفاوض عمييا ،والعمل

عمى توصيل أصواتيم في المنتديات العالمية واإلقميمية فيما يتصل بفاعمية التنمية والمعونة.

 .iiتطبيق أنظمة فاعمة التكمفة والكترونية وشفافة إلدارة ورصد المعونات ونتائج األىداف اإلنمائية لأللفية.
 .2تعزيز قدرات الحكومة وأصحاب المصمحة اآلخرين عمى مراقبة توزيع التمويل اإلنمائي ،وتنظيم تدفقات المساعدة والمعونة
اإلنمائية.

 .3تعزيز قدرات شركاء التنمية غير التابعين لمجنة المساعدة اإلنمائية ( )DACعمى إدارة ومراقبة المساعدات اإلنمائية الرسمية
(.)ODA

 .4تسييل التعاون بين دول الجنوب ،وتبادل المعمومات ،والتعمم من األقران.
 .5جمع وتبادل األدلة القوية عمى فاعمية المعونة وأدوات تنمية القدرات ذات الصمة بيا.
لمحصول عمى المعمومات األساسية ،يرجى قراءة:
UN ECOSOC Development Cooperation Forum
UN Financing for Development Process
Paris Declaration on Aid Effectiveness
Capacity Development and Aid Effectiveness
Accra Agenda for Action

جميع الوثائق متاحة عمى
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BASIC SERVICE DELIVERY AND PUBLIC–PRIVATE PARTNERSHIPS

بيانات السياسة
o

وضع سياسات وقواعد مالئمة ىو شرط أساسي لتوفير ومراقبة الخدمات الموجية إلى الفقراء من ِقبل الوكاالت التابعة

o

تنظيم قطاع الخدمات ىو مسؤولية تقع عمى عاتق الدولة .ولكن لضمان فاعمية التكمفة والعدالة االجتماعية ،يتعين عمى

لمدولة والجيات غير التابعة لمدولة ،مثل القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

الييئات المحمية والقطاع الخاص والمستخدمين والمجتمع األوسع المشاركة في التفاوض حول اإلجراءات ،ومستوى الخدمة
والتغطية ،وتحديد المعايير والتعريفات الجمركية.

o

مشاركة القطاع الخاص والجيات األخرى غير التابعة لمدولة في إيصال الخدمات األساسية تُغير دور الدولة من توفير
الخدمات إلى تسييل الخدمات .لذا تحتاج الييئات المحمية إلى تعمم الميارات الالزمة لالضطالع بيذا الدور الجديد.

o

الشراكة بين القطاعين العام والخاص ( )PPPىي نيج إليصال الخدمات في شكل عقد رسمي بين ىيئات القطاع العام

المحمية والجيات غير الحكومية لتوفير الخدمات العامة وفق أىداف إيصال الخدمات ومعايير األداء التي وضعتيا الييئات

المحمية مع وجود مؤشرات األداء لرصد مستوى مقدمي الخدمات في إيصال الخدمات .وتحتاج الييئات العامة ومقدمو

الخدمات غير الحكوميين والمستخدمون إلى مجموعة جديدة من القدرات لضمان تحسين عممية إيصال الخدمات من خالل

ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يفتح قناة جديدة لدعم تنمية قدراتيم.

الخدمات

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة شركائو الدعم لجميع أصحاب المصمحة الوطنيين من خالل الخدمات التالية:
 )1تسييل عمميات مراجعة السياسات والموائح التي تحكم إيصال الخدمات عمى المستوى المحمي.

 )2تقديم الدعم الفني لسن قوانين ولوائح ووضع سياسات واجراء إصالحات مؤسسية تيدف إلى تسييل وتشجيع الجيات
الخاصة وغير الحكومية عمى المشاركة في توفير الخدمات األساسية المحمية.

 )3توفير الدعم لتقييم قدرات وتحميل أدوار ومسؤوليات الدولة والقطاع الخاص ومجموعات المستخدمين والمجتمعات في

إيصال الخدمات األساسية إلى الفقراء .ويتضمن ذلك تقديم المشورة بشأن النماذج المناسبة إليصال الخدمات األساسية مثل

نيج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 )4تسييل مشاورات تضم العديد من أصحاب المصمحة حول الممارسات والمعايير المبتكرة واآلليات المناسبة لتحسين كفاءة
الخدمات األساسية وقدرة الفقراء عمى الوصول إلييا وتحمل تكمفتيا.

 )5تقديم الدعم لمتنفيذ التجريبي لنماذج إيصال الخدمات من قبل القطاعين العام والخاص والتي تساىم في تحقيق األىداف
اإلنمائية لأللفية ،في قطاعات الخدمات مثل إمدادات المياه ،والصرف الصحي ،وادارة النفايات الصمبة ،والطاقة المتجددة

الالمركزية ،والرعاية الصحية والتعميم.

 )6توفير الدعم لتطوير قدرات المؤسسات عمى تحسين الخدمات العامة ولتبادل الخبرات بين دول الجنوب فيما يخص النماذج
المبتكرة إليصال الخدمات.
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) توفير أدوات التقييم وشبكات الخبراء والتدريب ألصحاب المصمحة المحميين والوطنيين إلعداد وتنفيذ الشراكات لصالح7
.الفقراء بين القطاعين العام والخاص في بعض قطاعات الخدمات

: يرجى قراءة،لمحصول عمى المعمومات األساسية
Toolkit for Pro-Poor Municipal Public-Private Partnerships
Step-by-Step Guide for Pro-Poor Public-Private Partnership: For a Basic Urban Service
Proceedings of the Capacity Net e-Discussion on ‘Capacity to Effectively and Sustainably Deliver Local Basic Services
to the Poor’
Project Fact Sheets

www.capacity.undp.org
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المرفق 2
تطبيقات تنمية القدرات في ممارسات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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INTEGRATED LOCAL DEVELOPMENT

بيانات السياسة
o

التنمية المحمية تقتضي التعاون في تحديد البيئة المواتية وتنفيذ مبادرات التنمية المحمية بين مختمف أصحاب المصمحة –

سواء الحكوميين أو غير الحكوميين أو من القطاع الخاص  -عمى المستويين المحمي والوطني .والييئات المحمية ىي خير

من يستطيع التنسيق بين أصحاب المصمحة بما يتيح ليم العمل بطرق تكاممية.
o

ار متعددة – منيا الجمع بين أصحاب المصمحة ،والتخطيط ،وتقديم الخدمات،
الييئات المحمية عمييا أن تمعب أدو اً

واإلشراف عمى مقدمي الخدمات غير الحكوميين .ولمقيام بذلك بفاعمية ىناك حاجة إلى مجموعة رئيسية من القدرات

الوظيفية.
o

القيادة المم ِيمة غالباً ما تكون مفتاحاً لمنجاح .وينبغي أن تكون تنمية القيادة عممية شاممة ،ال تُشرك األفراد فقط بل
والمنظمات أيضاً لتفعيل البيئة المواتية.

o

التنمية المحمية تتأثر بشدة بالسياسات الوطنية ،وخاصة الالمركزية المالية وعمميات إعداد الميازنيات حتى عندما يكون

o

رعاية القدرات المحمية تتطمب معالجة التحديات المحمية الخاصة والبناء عمى الفرص المحمية .وتشمل التحديات نقص

انتقال السمطة محدوداً وتكون السمطة اإلدارية شديدة المركزية.

البيانات المصنفة وصعوبة الحفاظ عمى العاممين عندما تكون الحوافز محدودة .أما الفرص فتشمل رأس المال االجتماعي

وااللتزام بالمشاركة في التغيير ،مما قد يساعد الحكومات المحمية عمى تنفيذ أولوياتيا ورصد فاعميتيا.
o

تحديد أصحاب المصمحة المحميين واجراء تقييمات القدرات ىما من الخطوات األولى اليامة نحو إطالق العممية واشراك

جميع المشاركين.

الخدمات

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة شركائو الدعم لجميع أصحاب المصمحة الوطنيين من خالل الخدمات التالية:

 )1تحديد مقدمي الخدمات الرئيسيين (الحكوميين وغير الحكوميين) ،وتقييم قدراتيم ودعم تنمية ىذه القدرات لمقيام بالتخطيط
ووضع الميازنيات وتحديد األولويات وتنسيق الموارد وحشدىا.

 )2تقديم الدعم إلعداد تقييمات القدرات واالستجابات ،وذلك لتعزيز قدرات الوحدات الحكومية المحمية عمى إدارة الموارد العامة
بفاعمية وتوفير خدمات عالية الجودة وممارسة عممية شاممة وديمقراطية لصنع القرار .ويتضمن ىذا األمر تنمية الميارات
في التخطيط واعداد الميزانيات وادارة الموارد العامة واجراء الرصد والتقييم.

 )3دعم إنشاء الشراكات بين العديد من أصحاب المصمحة (بين كيانات القطاعين العام والخاص أو بين البمديات) وحشد
الموارد من أجل االستثمارات الموجية لمفقراء( .انظر أيضاً إيصال الخدمات والشراكات بين القطاعين العام والخاص).

 )4تسييل الفرص لممواطنين إلبداء وجيات نظرىم حول الخدمات المحمية ولمساءلة الحكومات ومقدمي الخدمات.
 )5تسييل حوارات السياسة التي تجمع القادة المحميين والوطنيين.
 )6تقييم األطر السياسية والرقابية وغيرىا من العوامل المحمية التي تؤثر عمى إيصال الخدمات.
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: يرجى قراءة،لمحصول عمى المعمومات األساسية
UNDP Practice Note on Supporting Capacities for Integrated Local Development
Toolkit for Localizing the Millennium Development Goals (MDGs)

www.capacity.undp.org
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بيانات السياسة
o

وباء فيروس نقص المناعة البشرية ىو حدث “طويل األمد” – وتمتد عواقبو ألجيال .لذلك تحتاج جميع البمدان إلى فيم

كيف يتسبب فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في تقويض أىداف التنمية وكيف أن احتياجاتيا ودوافعيا االجتماعية
واالقتصادية والمتعمقة بالصحة العامة يمكن أن تؤثر عمى انتشار ىذا الوباء.

o

االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز تشكل تحدياً لكل بمد عمى حدة ولمنظومة األمم المتحدة .ولتحقيق استجابة

فاعمة عمى المدى الطويل ،يجب عمى البمدان تطوير وتنفيذ استراتيجيات متعددة القطاعات لموقاية والرعاية والتخفيف من
حدة ىذا الوباء .وينبغي دمج ىذه االستراتيجيات في آليات التخطيط الالمركزية وخطط التنمية الوطنية وفقاً لألىداف

اإلنمائية لأللفية مثالً أو أوراق إستراتيجية الحد من الفقر.
o

ىذه االستجابات ستتطمب تعزيز القيادة من أعمى المستويات الحكومية والتنسيق بين الو ازرات المعنية .ولضمان فاعمية

األعمال ،يتعين عمى الفئات الميمشة (كالمشتغمين بالجنس أو األقميات الجنسية) المشاركة أيضاً في صنع القرار ،ويتعين

عمى وكاالت األمم المتحدة أن تخطط وتدير برامجيا بشكل مشترك .كما لوحظ أن األنظمة التي أُنشئت في األصل

لالستجابة لإليدز أصبحت تتعارض بشكل متزايد مع ىياكل الحكم التي يجري تطويرىا لتعزيز األنظمة الصحية ولتنفيذ
استجابة مشتركة لفيروس نقص المناعة البشرية والسل والمالريا .فالالمركزية قد جعمت القضية برمتيا أكثر تعقيداً .لذلك

فإن فيم ىذه التحديات ووضع ترتيبات قوية لمحكم من شأنو تعزيز االستجابات لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
ويساعد الحكومات عمى إدارة التفاعالت المعقدة بين الصحة والتنمية.

o

انتياكات حقوق اإلنسان والتمييز بين الجنسين يساعدان عمى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز واعاقة وصول

الناس إلى خدمات الوقاية والعالج والدعم .لذا تركز االستجابات التي نجحت في مواجية ىذا الوباء عمى تعزيز التدابير

التي تضمن تمتع الناس بحقوقيم اإلنسانية ،وذلك من خالل معالجة قضايا الوصم والتمييز والعالقات غير المتساوية بين

الجنسين والتي تعني أن النساء والفتيات ىن األكثر عرضة لإلصابة بالفيروس.
o

األدوية المضادة لمفيروسات الرجعية أصبحت أكثر توف اًر اآلن .إال أن إمكانية الحصول عمييا محدودة في البمدان النامية

بسبب تعقيد قضايا حقوق الممكية الفكرية واالتفاقيات التجارية .واذا أرادت البمدان الوصول إلى أدوية عالية الجودة

ومنخفضة التكمفة لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ،فيتعين عمييا زيادة قدراتيا لالستفادة الكاممة من أي إجراءات
مرنة أو وقائية توجد في أنظمة التجارة الدولية.

الخدمات

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة شركائو الدعم لجميع أصحاب المصمحة الوطنيين من خالل الخدمات التالية:

 )1تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وتطوير استراتيجيات لتخفيفيا.

 )2تقديم المشورة بشأن إدراج موضوع فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في خطط التنمية الوطنية ،واستراتيجيات الحد من
الفقر ،وأطر عمل األمم المتحدة لممساعدة اإلنمائية ،بما في ذلك التي تم تطويرىا بعد الكوارث أو النزاعات.

 )3تطوير استراتيجيات االقتصاد الكمي إلدارة المزيد من الموارد.
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 )4اعتماد السياسات والتشريعات واستغالل أوجو المرونة الممكنة في الجوانب المتعمقة بالتجارة من حقوق الممكية الفكرية لزيادة
إمكانية الوصول إلى العالج.

 )5تعزيز دمج قضية المساواة بين الجنسين في الخطط الوطنية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وانشاء روابط
بين األعمال األوسع اليادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين و مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز.
لمحصول عمى المعمومات األساسية ،يرجى قراءة:
UNDP Corporate Strategy on HIV/AIDS
Mainstreaming HIV and AIDS in Sectors & Programmes: An Implementation Guide for National Responses
The TRIPS Agreement and Access to ARVs
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EFFECTIVE USE OF GLOBAL FUND RESOURCES

بيانات السياسة
o

البمدان تتمقى اآلن مستوى من التمويل لم ُيعيد من قبل لمواجية فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا .ومع
ذلك ،فال تزال ىناك حاجة إلى مزيد من االستثمار في تنمية القدرات حتى تُستخدم ىذه األموال بفاعمية وتتحقق نتائج

o

توسيع نطاق االستجابة ليذه األمراض وتحسين استخدام موارد الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا (الصندوق

مستدامة.

العالمي) يتطمبان توافر القدرات الالزمة لتخطيط المشاريع وادارة المنح والعقود وادارة التمويل والمشتريات واجراء الرصد
والتقييم .واألىم من ذلك ىو تنمية قدرات أصحاب المصمحة الذين ينفذون برامج الصندوق العالمي ،مثل منظمات المجتمع
المدني والمؤسسات الحكومية واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز.

الخدمات

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة شركائو الدعم لجميع أصحاب المصمحة الوطنيين من خالل الخدمات التالية:

 )1دعم الجيات الوطنية في تنمية قدراتيا التنفيذية لمساعدتيا عمى االضطالع بدور “المتمقي الرئيسي” لتمويل الصندوق
العالمي ،بما في ذلك

Guidelines on Successful Support to Capacity Development for UNDP Country Offices

.Serving as GFATM Principal Recipient
 )2تحويل موارد الصندوق العالمي إلى البرامج التي تضعيا البمدان وتوفير الدعم لتنمية قدرات المتمقين الفرعيين وأصحاب
المصمحة المشاركين في تنفيذ ىذه البرامج.

 )3تسييل إجراء تقييم لنقاط القوة لدى المتمقين الفرعيين واحتياجاتيم من أجل تحديد االختناقات التي قد تعرقل تنفيذ البرامج
بنجاح.

 )4توفير الدعم لتطوير أدوات وآليات لمراقبة جودة مشاريع الصندوق العالمي ،ومنيا

the Toolkit for Successful Partnership

 ،, Operational Manualin Support to Global Fund Principal Recipientsو Operational Manualوكذلك قوالب ونماذج

اتفاقيات الستخداميا مع المتمقين الفرعيين لمشاريع الصندوق العالمي.

 )5تدريب العاممين في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمتمقين الفرعيين ،عمى المستوى العالمي واإلقميمي والقطري ،عمى إدارة
المنح واإلدارة المالية وادارة العقود والمشتريات وادارة سمسمة اإلمدادات فضالً عن الرصد والتقييم.

 )6تعديل النظام المالي لمبرنامج اإلنمائي بما يسمح برصد وتقييم مصروفات الصندوق العالمي حسب البمد والمتمقي الفرعي،
بما في ذلك المصروفات عمى العقاقير المضادة لمفيروسات الرجعية والناموسيات.

لمحصول عمى المعمومات األساسية ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمشراكة القائمة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والصندوق العالمي:

دعم تنمية القدرات :نيج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
www.undp.org/hiv/focus04.htm
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معمومات االتصال
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مكتب السياسات اإلنمائية
فريق تنمية القدرات
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