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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

   والستوناخلامسةالدورة 
 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٤-٢جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  قرار جدول األعمال وتنظيم العملإ

  تقييم أنشطة األونكتاد

  استعراض عام: تقييم أنشطة األونكتاد    

  تقرير مقدم من األمني العام لألونكتاد    

  مقدمة    
ربامج األونكتـاد   اليت أجريت ل   هذا التقرير استعراضاً عاماً للتقييمات اخلارجية        يقدم  -١

لكي يتسىن تقدمي تقـارير     م هذه املعلومات    قدَّ وتُ .٢٠١٢ املضطلع هبا خالل عام      ومشاريعه
الدروس تطبيق   املساءلة و  ترسيخ مفهوم خطوة حنو   مبثابة  عن مجيع أنشطة التقييم، وهي      أوىف  

 .املستخلصة

 موجز نتائج التقييم   -أوالً  

) مبـا يف ذلـك األثـر      (وفقاً ملعايري األمهية والفعالية     يف األونكتاد   تقييمات  الجترى    -٢
. اءة واالستدامة، باالتساق مع املعايري اليت حددها فريق األمم املتحدة املعين بـالتقييم            والكف

 بـشأن   ، وتقدمي توصيات  املنجز العمل   عناستنتاجات  اخلروج ب  إىل   ات التقييم هدف هذ هتو
على توجيه   هذه املعلومات    ُتعنيوميكن أن   . املستخلصة الدروس   وحصر،  التحسينات املطلوبة 

 . ا وتنفيذهم ووضع اخلطط لألعمال القادمةعملية التصمي
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 الفقـرات التاليـة     وتتنـاول  .٢٠١٢عام  يف  مخسة تقييمات   بوجه عام،   أُجريت  و  -٣
هذه التقييمات والتوصيات املقدمـة والـدروس       األساسية اليت خلصت إليها      النتائج   تفاصيل

 . منهااملستخلصة

  روابط التجاريةالوبرنامج ) يتيكإمرب (األونكتاد لتنظيم املشاريع  برنامجتقييم  -ألف  

لتنظيم ، كلفت حكومة فنلندا جهة خارجية بتقييم برنامج األونكتاد          ٢٠١٢يف عام     -٤
  مع التركيز على األنـشطة الـيت نفـذت يف        وبرنامج الروابط التجارية  ) إمربيتيك (املشاريع

 اهلدف الرئيسي من ذلك     ومتثل.  وزامبيا بتمويل من احلكومة الفنلندية     مجهورية ترتانيا املتحدة  
وخيـدم  . يف تقييم أداء الربناجمني وصياغة توصيات بغية تعزيز عمل األونكتاد يف هذا اجملـال      

يتمثل يف متكني حكومة فنلندا من النظـر يف تقـدمي مزيـد مـن               اً  حمدداً  غرضاً  التقييم أيض 
  .دااملسامهات واستعراض أوجه التآزر بني الربنامج والتعاون الثنائي مع فنلن

 وبرنامج الروابط التجارية  ) إمربيتيك (تنظيم املشاريع   برنامج  أن  إىل  التقييم وخلص  -٥
ولويـات  باأل ووثيقي الصلة والبلدان املاحنة،    كانا جمديني للغاية بالنسبة للحكومات املستفيدة     

 املؤسـسات  يناسب احتياجات  كال الربناجمني أن  اً  أيضوالحظ التقييم   . ألونكتادلة  اتيسياسال
 يف جمال تطـوير املهـارات        يف مجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا     الصغرى والصغرية واملتوسطة  

برنـامج  إمربيتيك و برنامج  أن  خلص التقييم إىل    ،  اإلجنازفعالية هذا   بوفيما يتعلق   . واألعمال
ن إإذ  . بوجه خاص  يف هذين البلدين     ما أجنزاه   وراء من"  فائقة فعالية "التجارية حققا الروابط  

وزادا إيراداهتـا   يف كال البلـدين     هما   في اليت شاركت  الشركات   الربناجمني عادا بالفائدة على   
 األونكتاد اتبعهالنهج الذي بم يقيشاد التوأ. متوسطة إىل كبرية  وحجم التوظيف فيها مبعدالت     

اسـتدامة  وكفل بذلك   ،   التدريبية إمربيتيكدورات   تكلفة   خلفضوطنيني  مدربني   يف اعتماد 
ـ من خالل حت الربناجمني  تعزيزومع ذلك، أشار التقييم إىل أنه باإلمكان      . تهأنشط صميم سني ت
 للقياس الكمي، ومؤشرات     أهداف قابلة  أي من خالل حتديد الغايات ووضع      ،ا املنطقية أطرمه

مـن  كذلك  و ،لتقييم أداء الربنامج  اً  حمددة قابلة للقياس وقابلة للتحقق ومالئمة وحمددة زمني       
وتشري بعض الدالئل .  على الصعيد القطرينياجمنلربيف ا جوانب الرصد والتقييم خالل حتسني

 وأثـرت علـى     الربنـاجمني نفيـذ   الربناجمني أدت إىل بعض التأخري يف ت      ريقة متويل   إىل أن ط  
نـامج  روتنفيذ ب يف البلدين   بني تنفيذ املشاريع    على سبيل املثال،    فقد قارن التقييم،    . كفاءهتما

وهو برنامج حقـق  دة أربع سنوات،  بناء على التزامات بتمويله مل رية يف أوغندا  الروابط التجا 
إىل أن  اً  أُشري أيـض  و. ألنشطةوتعززت بفضله استدامة ا   ،  ة فيه لشركات املشارك نتائج هامة ل  

 مـن املبـادرات     وغريمهـا  بني الربنـاجمني   التماسك والتآزر    اجملال يسمح بتحسني درجة   
  . اتيةواألولويات السياس

: إىل النتائج اليت مت التوصل إليها، اقترح التقييم توصيات تتصل مبـا يلـي             اً  واستناد  -٦
حتـسني  ) ج(حتسني الرصـد والتقيـيم؛      ) ب(إدخال حتسينات على تصميم الربنامج؛       )أ(
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تعزيز أوجـه   ) د(االتصال بني مجيع اجلهات الفاعلة املعنية قبل مباشرة التنفيذ وأثناء التنفيذ؛            
أمم متحدة  "مبادرة  كامل مع مبادرات األمم املتحدة اليت جيري تنفيذها مبا يف ذلك            التآزر والت 
  .مواصلة متويل الربناجمني لسنوات متعددة) ه(؛ "واحدة

اب التنمية التـابع لألمـم       حلس السادسةالشرحية   تقييم املشاريع املدعومة من     -باء  
   املتحدة

ع مدعومة من الشرحية السادسة حلساب تقييمات خارجية ألربعة مشاري  اً  أُجنزت أيض   -٧
تعزيز السياسات العلميـة    : املشروع ألف جيم  ) أ: (التنمية التابع لألمم املتحدة وهي كالتايل     

تعزيـز  : ٦املشروع الم   ) ب(والتكنولوجية واالبتكارية من أجل التنمية يف أمريكا الالتينية؛         
طاع السياحي يف ستة بلدان ناميـة       قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التنافس يف الق       

دعم صنع القـرارات    : ٦املشروع ميم   ) ج (ضمن اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛     
 األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة     وصياغة السياسات املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر يف سياق       

لة للبلـدان الناميـة يف       تعزيز املشاركة الفعا   :٦ -سني  املشروع  ) د(؛  وتوافق آراء مونتريي  
  .القطاعات الدينامية واجلديدة للتجارة الدولية

تعزيـز الـسياسات العلميـة      : للتنمية ألف جـيم   مشروع حساب األمم املتحدة      تقييم  -١  
  والتكنولوجية واالبتكارية من أجل التنمية يف أمريكا الالتينية 

ية واالبتكارية مـن أجـل   تعزيز السياسات العلمية والتكنولوج: املشروع ألف جيم   -٨
وتـوخى  . ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٩، كان قيد التشغيل يف الفترة مـن         التنمية يف أمريكا الالتينية   

املشروع مساعدة البلدان النامية يف أمريكا الالتينية على بناء قدراهتا يف اجملـاالت العلميـة               
علـوم والتكنولوجيـا   والتكنولوجية واالبتكارية، بغية ضمان حتول الربامج الوطنية يف جمال ال   

ومشلت أنشطة  . جدول أعمال التنمية الوطنية   يف  العناصر ذات الصلة    واالبتكار إىل أداة تدعم     
، وهو ما اقتضى    عمليات استعراض سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار     املشروع اإلعداد ل  

نـشر  القيام بزيارات ميدانية جلمع البيانات وتنظيم حلقات عمل ألصـحاب املـصلحة و            
 اجلمهوريـة الدومينيكيـة   سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار فيما يتعلق ب      لاستعراضات  

  .سلفادور وبريوالو
إىل أن أنشطة املشروع ونواجته جاءت متـسقة        اً  وأكد التقييم أمهية هذا العمل مشري       -٩

عنها البلـدان ذات    مع النتائج املتوخاة واإلجنازات املتوقعة، وأن اآلراء اإلجيابية اليت أعربت           
املصلحة أظهرت أن تصميم املشروع واختيار أنشطته واملنجزات امللموسـة النهائيـة قـد              

وفيما يتعلق باالستدامة واألثر، الحظ التقييم أن       . احتياجات اجلهات املستفيدة  اً  عكست متام 
ططهما بلدين من أصل البلدان الثالثة املستفيدة قد وضعا التوصيات السياساتية على رأس خ            

السياسية، وتشري بعض الدالئل األولية إىل أن مثة توصيات إما ُنفذت أو سيجري تنفيذها يف               
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غري أن أصحاب الـردود     . املدى املتوسط مع أنه من املبكر تقييم األثر الفعلي هلذا املشروع          
 الذي أجرته اجلهة املكلفة بالتقييم أعربوا عن اعتقادهم بـأن استعراضـات             االستقصاءعلى  
ياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف البلدان الثالثة قد أسفرت أو ستسفر عن تأثريات             س

وفيما يتعلق بالفعالية، اعُتبِر اخنراط    . غري مباشرة يف اجملاالت املؤسساتية والقانونية واالقتصادية      
ة احتياجـات   األونكتاد هبمَّة مع النظراء منذ اللحظة األوىل لتصميم املشروع، مفيداً يف تلبي           

وأقر التقييم بالدور اإلجيايب واهلام الذي أدته استعراضـات سياسـات العلـوم             . املستفيدين
والتكنولوجيا واالبتكار يف زيادة الوعي وتسهيل التوصل إىل توافـق يف اآلراء يف البلـدان               

يـشي بوجـود    اً  وخبصوص موضوع الكفاءة، تلقت اجلهة املكلفة بالتقييم تعقيب       . املستفيدة
نطباع بأن أموال املشروع قد استخدمت بكفاءة عالية؛ فعلى الرغم من حمدودية املـوارد،              ا

وإجراء مشاورات علـى    بيانات  حتققت نواتج عالية املستوى، إذ مشل كل استعراضٍ مجع ال         
ـ         . نطاق واسع  إىل حمدوديـة   اً  والحظ التقييم أن املشروع شهد حاالت تأخري تعزى أساس

وخلص التقييم كذلك إىل أن املشروع مل يفلح     .  املستوى القطري  القدرات واملستجدات على  
يف استخدام أدوات االتصال احلديثة لتشجيع تبادل املعلومات وتقاسم أفضل املمارسات           اً  متام

 .يف البدايةاً حسبما كان مقرر

وقد انصبت توصيات اجلهة املكلفة بالتقييم على حتسني تصميم املشروع وتنفيـذه              -١٠
فعلى سبيل املثال، أوصى التقييم األونكتاد بتحديد معـايري واضـحة           . ستدامته وأثره لتعزيز ا 

وموحدة يسترشد هبا يف تقدمي وتقييم الطلبات املتعلقة باستعراضـات سياسـات العلـوم               
 تـشكيل صحاب املصلحة يف    ألالتمثيل الكامل   والتكنولوجيا واالبتكار، مبا يف ذلك ضمان       

حقيق أقصى فائدة من الزيارات امليدانية اليت يتم القيام هبـا جلمـع             ولت.  النظري فريق الوطين ال
البيانات، حث التقييم األونكتاد على بذل كل اجلهود لتحسني عملية مجع املعلومات يف إطار              

ودعت توصية أخرى إىل تكثيف التعاون فيما بني        . االستعداد اجليد للقيام بالزيارات امليدانية    
فيذ التوصيات السياساتية اليت أفرزهتا استعراضات سياسات العلم        الوكاالت هبدف تسهيل تن   

بأن يعمل األونكتاد على إنشاء آليات داخلية       اً  وأوصى التقييم أيض  . والتكنولوجيا واالبتكار 
  .ُتعىن برصد تنفيذ التوصيات لتعزيز استدامة املشروع وأثره

ز قدرة املؤسـسات الـصغرية      تعزي :٦ة الم    حساب األمم املتحدة للتنمي    مشروع تقييم  -٢  
 يف القطاع السياحي يف ستة بلدان نامية تقـع يف املنطقـة دون              واملتوسطة على التنافس  

  اإلقليمية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

تعزيز قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التنافس يف القطاع         : ٦املشروع الم     -١١
لجماعة االقتصادية لدول غـرب     قع يف املنطقة دون اإلقليمية ل     تالسياحي يف ستة بلدان نامية      

ومتثل اهلـدف مـن     . ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩، كان املشروع قيد التشغيل يف الفترة من         أفريقيا
املشروع يف املسامهة يف التنمية االقتصادية على املستويات اإلقليمية والوطنية واحملليـة، مـن              

وتوخى املـشروع   . املكاسب من القطاع السياحي   خالل تعزيز القدرات جلين أكرب قدر من        
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 اليت هي قضايا مشتركة أيضاً على الصعيد الوطين، واملسامهة يف        معاجلة القضايا التنموية التالية   
ترحيل األربـاح إىل    (تدين نسبة تغطية سالسل القيمة يف جمال السياحة         ) أ: (التنمية اإلقليمية 

ة بالوجهات الـسياحية وسياسـات التجـارة        عدم فعالية الشبكات اخلاص   ) ب(؛  )اخلارج
تدين مستوى التعاون والتكتل بني أصحاب املصلحة يف القطـاعني العـام            ) ج(اإللكترونية؛  

ومتثلت األنشطة الرئيسية للمشروع يف حلقات العمل اليت متحورت حـول أربـع        . واخلاص
فتوح، وُنظمـت يف  وحدات تدريبية تربوية، والتدريب التقين واستحداث برجميات املصدر امل      

    . اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيامنستة بلدان نامية 
وأقر فريق التقييم بأن املشروع حقق اهلدف املقصود منه وهو زيادة إدراك صـناع                -١٢

بالنـسبة  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت    القرار لإلمكانيات اليت تنطوي عليها أدوات       
ولضرورة هيكلة العرض يف جمال السياحة، وضرورة اعتماد هنـج          لتنمية القطاع السياحي،    

متكامل بشأن تنمية السياحة بالتعاون مع جمموعة من أصحاب املصلحة يف قطاعات متعددة،             
درجـة  اً وأكد فريق التقيـيم أيـض     . وضرورة تطوير الشراكات يف القطاعني اخلاص والعام      

 خالل تنفيذ املشروع لتنظيم ست دورات       الكفاءة اليت حتققت بتحقيق وفورات يف التكاليف      
وأشـار معظـم    . يف مقترح املشروع    تدريبية تقنية وإحاطات إعالمية مل تكن مقررة أصالً       

املشاركني يف االستقصاء إىل تالؤم حلقات العمل مع االحتياجات احملددة للبلد، مما يـربهن              
مكانية تعزيز جـدوى  ويف نفس الوقت، سأل فريق التقييم عن مدى إ    . على جدوى األنشطة  

    .املشروع من خالل إعادة النظر يف معايري إدراج البلدان املستفيدة

والحظ التقييم أن مثة عوامل كحدوث تغيريات يف إدارة املشروع أثنـاء تنفيـذه،                -١٣
 وسائر املبادرات السياحية، واملتابعة احملدودة      بناء القدرات الداخلية  وضعف التعاون مع برامج     

ورأى فريق التقيـيم أن     . املشروع أدت إىل تقويض فعالية املشروع وأثره واستدامته       ألنشطة  
حىت تاريخ إجراء التقييم بسبب قصر املدة اليت خصصت له          اً  نطاق تأثري املشروع ظل حمدود    

لضعف موقف البلدان الستة كوجهات سياحية من     اً  أيضاً  إلجناز التقييم يف املقام األول، ونظر     
وسلم فريق التقييم بأن تضمني املشروع تصميم استراتيجيات املتابعـة          . لتقييممنظور خرباء ا  

اً  سـعي   االقتصادي والنقدي لغـرب أفريقيـا      االحتادكان سديداً، والحظ إقامة روابط مع       
 إلعداد استراتيجية إمنائية    منظمة السياحة العاملية   للحصول على مزيد من التمويل واملتابعة مع      

 .دون إقليمية

ينبغـي أن   ) أ: (إىل النتائج اليت مت التوصل إليها، قُدمت التوصيات التاليـة         اً  استنادو  -١٤
يعمل األونكتاد لدى ختطيط املشروع، على تفادي إرهاق املوارد وحتديد نطاق كل مشروع             

ينبغـي أن يتجـاوز   ) ب(بدقة أكرب يف ضوء مستوى التمويل لضمان أثره على املستفيدين؛         
ينبغي أن يقدم   ) ج(دة الوعي ويطمح إىل حتقيق إجنازات ملموسة أكثر؛         األونكتاد مرحلة زيا  

 تطوير تكنولوجيا االتصاالت واملعلومـات،    يف مساعيها ل  اً  األونكتاد الدعم ألقل البلدان منو    
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 ذات  تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات  وسد الفجوة الرقمية قبل أن يتسىن هلا تطبيق أدوات          
   .األقسام وتفعيلها/د من حتديد أوجه التآزر بني الشعبال ب) د(الصلة بالسياحة؛ 

دعم صـنع القـرارات وصـياغة       : ٦ ميم   مشروع حساب األمم املتحدة اإلمنائي    تقييم    -٣  
وتوافـق    األهداف اإلمنائية لأللفية   السياسات املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر يف سياق      

 آراء مونتريي

قرارات وصياغة السياسات املتعلقة باالستثمار األجنيب      دعم صنع ال  : ٦املشروع ميم     -١٥
مـشروع تواصـل عملـه       وتوافق آراء مونتريي    األهداف اإلمنائية لأللفية   املباشر يف سياق  

وكان اهلدف منه بناء قدرات البلدان النامية على حتليـل وصـياغة      . ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٨ من
 يف سياق حتقيـق     الشركات عرب الوطنية   السياسات فيما يتعلق باالستثمار األجنيب املباشر و      

ومتثلت األنشطة الرئيسية للمشروع يف وضـع الئحـة باملؤشـرات    . أهدافها اإلمنائية العامة  
، السياسات املتصلة باالستثمار األجنيب املباشـر     صياغة  جمال  يف   األساسية ملقرري السياسات  

االستثمار األجنيب اءات إحص  حلقة عمل وطنية وأربع حلقات عمل إقليمية بشأن    ١٧وتنظيم  
كتيب تدريب بشأن اإلحصاءات املتعلقة باالستثمار      ، وإعداد   الشركات عرب الوطنية   و املباشر

 . األجنيب املباشر وعمليات الشركات عرب الوطنية

وأكد التقييم جدوى وأمهية اخنراط األونكتاد يف هذا املشروع وأقر بتعاونـه مـع                -١٦
من التكلفة، وشاركوا يف تنظيم األنشطة اً  وافراً  لوا بدورهم نصيب  شركائه اإلقليميني الذين حتم   

 والحظ التقييم أن تركيز هذا املشروع علـى       . وتولوا إجراءات املتابعة بعد تدخل األونكتاد     
مـن  اً  داخل أفريقيا مفيد أيض   ) كوميسا( السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي     

ويتدفق )  دولة ١٩يضم يف عضويته    ( األكرب يف أفريقيا     هذا التجمع االقتصادي هو   ن  إحيث  
وخبصوص الفعالية، الحظ التقييم أن املساعدة بلغـت        . عليه االستثمار األجنيب املباشر بكثرة    

لسوق املشتركة لـشرق أفريقيـا   لالالئحة التنظيمية  أوجها على املستوى اإلقليمي، يف تنفيذ       
وعـالوة علـى    . جتميع بيانات االستثمار األجنيب املباشر وإبالغها      بشأن   واجلنوب األفريقي 

للكوميسا عن االستثمار من النتائج اليت يعود الفضل فيهـا          ) األول(ذلك، يعد نشر التقرير     
للدعم املقدم من األونكتاد، وقد استوحيت من املشروع أنشطة مماثلـة يف بلـدان أخـرى                

 اعتربت مثانية اً، بلد ١١ استقصاء يف    ١١ إجراء   وأفضى املشروع إىل  . تستخدم نفس األدوات  
وعالوة على ذلك، الحظ التقييم أن أهم نتيجة أسفرت عنها حلقات           . منها ناجحة وشاملة  

العمل هو حتسني إقامة الشبكات بني أصحاب املصلحة على املستويني القطري واإلقليمي مما             
   .يتيح تبادل املعارف والتعلم

اءة، مثَّن التقييم وصول املشروع مبيزانيته احملدودة، إىل العديد مـن        وفيما يتعلق بالكف    -١٧
عـدد  (اً  البلدان واملناطق، لكنه تساءل عما إذا كان ذلك ُيفضَّل على اعتماد هنج أضيق نطاق             

أقل من البلدان ومتابعة أكثر على املستوى القطري بعد عقد حلقـة العمـل األوىل لبنـاء                 
كما أنه كـان    . دف بناء القدرات الذي يتوخاه هذا املشروع      مع ه اً  ، وذلك انسجام  )الوعي
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. باإلمكان متتني أوجه التآزر بني هذا املشروع والعمل الذي اضطلعت به الشعبة املـسؤولة             
وجود حاجة إلعادة النظر يف تصميم حلقات العمل التدريبية، واقتـرح           اً  والحظ التقييم أيض  

، )املسؤولني عن وضع السياسات(ي البيانات دجمها يف جلسة مشتركة لإلحصائيني ومستخدم
على أن تعقد يف أعقاهبا جلسات منفصلة لكل جمموعة لُينظر يف دور كل منها واحتياجاهتـا                

وخبصوص أثر املشروع، ارتئي أنه ال سبيل يف عملية التقييم هذه إىل قيـاس مـدى                . احملددة
ك يتطلب إجراء تقييم مـستقل      بفضل أنشطة بناء الوعي ألن ذل     اً  حتسن جودة البيانات فعلي   

مبـا  ) اخلط املرجعـي  (على املستوى القطري يقارِن ما كانت عليه جودة البيانات من قبل            
وفيما يتعلق باالستدامة، رأى التقييم أن إنـشاء الفريـق          . أصبحت عليه بعد حلقات العمل    

ـ                ساهم يف  الوطين املسؤول عن إجراء االستقصاء السنوي يف كل بلد هو هنج يتوقع له أن ي
مع الطرائق  اً  استدامة اجلهود الرامية إىل تنظيم هذه االستقصاءات وإعداد تقارير بشأهنا متاشي          

   .املعتمدة يف املمارسات اجليدة

إىل النتائج واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها، اقترح التقيـيم التوصـيات    اً  واستناد  -١٨
منظمة مع شركاء التنمية كصندوق النقد الدويل وينبغي أن تكون اتفاقات التعاون  ) أ: (التالية

 واضحة وحمددة يف مرحلة تصميم      ، من الناحية املثالية،   التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    
ينبغي أن يعمل األونكتاد على تقوية أواصر التعـاون      ) ب(املشروع وليس يف مرحلة تنفيذه؛      

يف جمـال   اً  من مناطق أو بلدان أكثر تقـدم      فيما بني بلدان اجلنوب من خالل إشراك خرباء         
 خالل الدورة القادمة من أنشطة      الشركات عرب الوطنية   و  االستثمار األجنيب املباشر   إحصاءات

يفـي علـى حنـو أفـضل        ينبغي أن يعمل األونكتاد على توفري تدريب        ) ج(بناء الوعي؛   
سبة للفئة اليت تعمـل     على سبيل املثال، اختالف مضمون التدريب بالن      (باحتياجات العمالء   

على مجع وجتميع البيانات من جهة والفئة اليت تعمل على حتليل واستخدام هذه البيانات من               
 أموال حساب التنميـة   بإمكان مكتب تنمية القدرات أن ينظر يف استخدام         ) د(؛  )جهة ثانية 

تمويـل  ولـيس ك  ) لتطوير املشروع واملؤازرة وزيادة الوعي وما إىل ذلك       (رأس مال أّويل    ك
حملدودية التمويل والوقت املخصص    اً  ألنشطة التعاون التقين اليت ترمي إىل بناء القدرات، نظر        

   .لكل مشروع

تعزيز املشاركة الفعالـة للبلـدان      : ٦ سني مشروع حساب األمم املتحدة اإلمنائي    تقييم    -٤  
 النامية يف القطـاعات الديناميـة واجلديدة للتجارة الدولية

تعزيز املشاركة الفعالة للبلدان النامية يف القطـاعات الديناميـة        : ٦سني  املشروع    -١٩
وتوخى املـشروع  . ٢٠١١ إىل ٢٠٠٨من   مشروع تواصل عمله     ،واجلديدة للتجارة الدولية  

مساعدة البلدان على بناء قدرات جديدة على تقدمي عروض تنافسية من خالل اعتماد هنُـجٍ               
والتعلم املؤسسي وتقاسم املعلومات، هبدف التـأثري علـى         خالقة يف جمال التنمية والتجارة      

ومتثلت األنشطة الرئيسية للمشروع يف صياغة      . التنمية االقتصادية املستدامة للبلدان املستفيدة    
ثالث دراسات وطنية لثالثة بلدان نامية، وتنظيم ثالث حلقات عمل وطنية وثالث حلقات             



TD/B/WP/254 

GE.13-50832 8 

د وحدة تدريبية، ووضع إطار حتليلي، واستحداث       عمل إقليمية، وتنظيم جولة دراسية، وإعدا     
  وهـي أداة قيـاس لتحديـد       - قاعدة بيانات تتضمن مؤشرات عامل كثافـة الكـشف        

 . األسواق ذات الصلة األعلى قدرة على التصدير/املنتجات/القطاعات

وأكدت النتائج اليت توصل إليها فريق التقييم بشأن املشروع أن تصميم املشروع هو               -٢٠
  ...اً،وينبغي لألونكتاد أيض"وميتثل للوالية املنصوص عليها يف اتفاق أكرا    اً   مالئم جد  تصميم

". املساعدة على تعزيز مشاركة البلدان النامية يف القطاعات الدينامية واجلديدة للتجارة العاملية           
 وأظهر املشروع مرونةً واستجاب للطلبات اليت ظهرت أثناء سري املشروع، وأدى إىل حتقيق            

أن هـذه    لكن يف الوقت نفسه، رأى التقيـيم      . نتائج إجيابية من وراء األنشطة اليت تضمنها      
وخبـصوص موضـوع    . إىل اإلطار املنطقي للمشروع   اً  املرونة كان ميكن أن تربز أكثر قياس      

ـ          أكثـر  اً اإلطار املنطقي للمشروع، الحظ فريق التقييم أن تصميمه ميكن أن يكون براغماتي
مع حتسني اسـتخدام     دية املوارد وضيق اإلطار الزمين املخصص للمشروع،      بالنظر إىل حمدو  

 ويالحـظ التقريـر أن      .اًحمددة قابلة للقياس وقابلة للتحقق ومالئمة وحمددة زمني       مؤشرات  
 األموال املخصصة للمشروع،    رهقوكادت ت اً  أهداف املشروع حددت بشكل فضفاض جد     

هذا الشأن، أشيد بالنتائج اليت حققها املـشروع        ويف  . األمر الذي يساهم يف تقليص الفعالية     
فيما يتعلق بالدعم الذي قدمه للبريو، ولكن يف املقابل، لوحظ أن اجملال كان يسمح بتحقيق               
املزيد يف جمال خلق شبكات مشتركة بني القطاعني العام واخلاص، وكذلك يف جمال حتديـد               

تعلق بالكفاءة، لوحظ أن تنسيق املشروع      وفيما ي . املنتجات الدينامية أو اجلديدة للمستفيدين    
على موظف التنفيذ، وال سيما فيما يتعلق باجلهود املبذولة لبناء أوجه اً جعل عبء العمل كبري

  . يف تنفيذ هذا املشروعاملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدةالتآزر مع سائر الوحدات أو 
ينبغـي أن  ) أ: (ا، أوصى فريق التقييم مبا يلي    إىل النتائج اليت مت التوصل إليه     اً  واستناد  -٢١

يراعي تصميم املشروع املنطق الداخلي للتدخل واالتساق بني الوسائل والنطاق؛ وعالوة على       
ذلك، ينبغي توخي مزيد من الوضوح يف وضع مؤشرات اإلجناز القياسية علـى مـستوى                

بشرية لكـي حيظـى منـسق       ينبغي وضع الترتيبات اخلاصة باملوارد ال     ) ب(النواتج واألثر؛   
املشروع بالدعم الذي ميكنه من أداء مهامه املعتادة واإلشراف يف الوقت نفسه على التنفيـذ               

بإمكان األونكتاد أن ينظر، عند وضع خطة املشروع، يف         ) ج(الفعال وتقدمي تقارير حتليلية؛     
جيـب أال  ) د (إمكانية القيام بأنشطة مركزة على املستوى القطري وتفادي إرهاق املـوارد؛  

يتخلى فريق املشروع عن التعهد بتنفيذ أنشطة نشر املعارف املنصوص عليهـا يف املـشروع               
باستخدام اإلنترنت، وجيب، على وجه اخلصوص، استكمال وحتميل الوحدة التدريبيـة ذات      
الصلة باستخدام مؤشرات عوامل كثافة الكشف فور االنتهاء من إعـادة تـصميم املوقـع               

جيب تعميم مراعاة املسائل الشاملة املتعلقة بنـوع اجلـنس          ) ه( باألونكتاد؛   الشبكي اخلاص 
   .ومسؤولية احلفاظ على البيئة منذ اللحظة األوىل لوضع املشروع
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 الدروس املستخلصة  -ثانياً  

مـديرو  مستنبطة قد يـود     اً  إىل هذه التقييمات، تعرض الفقرات التالية نقاط      اً  استناد  -٢٢
 . شاريع أن ينظروا فيها يف عملهمموظفو املالربامج و

 اريعتصميم املشيف جمال الدروس املستخلصة   -ألف  

من التقرير الذي يقدم    اً  إلزامياً  ينبغي أن تصبح الدروس املستخلصة من أي مشروع جزء          -٢٣
مشاريع أو من أنشطة مشاريع مماثلة قبل الشروع يف تـصميم            ألن استعراض ما سبق من    . بشأنه

الدروس املستخلصة  االعتبار من   أو يف املراحل الالحقة إلعداد برنامج العمل يتيح         مشاريع جديدة   
فُتعاد اً  ما يستعرض جزء ضئيل منها أو ال تستعرض بتات        اً  وغالب. وتفادي الوقوع يف املزالق نفسها    

وعلى الُشعب أن حترص على إجراء هذه املناقشات من          .التجارب نفسها وُترتكب األخطاء ذاهتا    
من ذلك، ميكن أن ُتعـرض جناحـات          وبدالً. سني الربنامج وإعداد التقارير لإلدارة العليا     أجل حت 

ومت التـشارك   الدروس  استخلصت  وكلما  .  جلنة استعراض املشاريع   وإخفاقات املشاريع يف سياق   
   .التجارب الناجحة، تراجعت احتماالت الوقوع يف نفس األخطاءيف 

عددة؛ فهي أداة للتخطيط والربجمة، وأداة من أدوات        ووثيقة املشروع هلا وظائف مت      -٢٤
ومجيع هذه اجلوانب ينبغـي     . اإلدارة، وأداة للرصد والتقييم وهي يف هناية األمر أداة تواصل         

 . إدراجها لدى صياغة وثيقة املشروع

ضمان ) وإدارته وتنفيذه فيما بعد   (ويتعني على من يتوىل مسؤولية تصميم املشروع          -٢٥
  :وقد يشمل ذلك ما يلي. من البداية" امل املؤثرةالعو"تفعيل 

إجراء حتليل مفصل للشروط التمهيدية مبا يف ذلك وضع مسح ألصـحاب              )أ(  
  املصلحة الرئيسيني والعالقات املؤسساتية يف اجملاالت اليت يشملها املشروع؛ 

اد، من سيتم تعزيز قدراته، األفر - إجراء حتليل دقيق للجهة صاحبة املصلحة  )ب(  
 يف جمال القـدرات     االحتياجات/املؤسسات، اجملتمع؟ فالتحليل الذي حيدد بوضوح الثغرات      

   بالنسبة لكل جهة من اجلهات صاحبة املصلحة سيسهل تقييم أثر املشروع إىل حد كبري؛
وضع إطار منطقي واضح يشمل اخلطوط املرجعية املناسبة، واألهداف اليت            )ج(  

لتقيـيم  ) SMART( واملؤشـرات القياسـية      اً،قيق والقياس واقعي  تعكس النتائج القابلة للتح   
 األسلوب واألداء؛ 

توفري معلومات عن األعمال احلالية اليت نفذهتا كيانات أخـرى يف اجملـال               )د(  
  .نفسه، وتوصيف ما تولَّد من أوجه التكامل والتآزر

تفيدة والقطاعات اليت   واختيار البلدان املس  لفرز  وينبغي حتديد معايري واضحة وشفافة        -٢٦
فعدم ). إىل االحتياجات اليت أعرب عنها واملنطق املتبع يف التدخل        اً  استناد(يستهدفها التدخل   
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. يطرح حتديات حتول دون تعميق الفهم بشأن األوضاع اخلاصة ببلد بعينـه           اً  احلضور ميداني 
 املستفيدة احملتملـة يف     وعليه، قد يكون من املفيد بلورة إطار واضح املعامل تستعني به البلدان           

تقدمي طلبات رمسية لتقييم االحتياجات، مبا يف ذلك أدلة دامغة على االلتزام احلكومي خالل              
 .دراسة اجلدوى

وينبغي أن تتضمن املشاريع استراتيجيات للخروج من األزمـة تتـضمن حـواراً               -٢٧
األثر على مـستوى أوسـع   سياساتياً وتقدمي الدعم يف جمال الدعوة، لتعزيز استدامة النتائج و  

يف مرحلة تصميم املشروع أو     اً   وينبغي أن توضع استراتيجيات اخلروج من األزمة دائم        .اًنطاق
 .رمسيأن يوضع التصور اخلاص هبا يف وقت مبكر يفسح اجملال لصياغتها بشكل 

ر وإذا كان من املزمع اختاذ إجراءات تتعلق باملتابعة، كدعم تنفيذ التوصيات يف تقري              -٢٨
ما، ينبغي أن ُينظر يف إطار املشاريع يف وضع استراتيجية واضحة للعمل مع احلكومات مـن                

 .أجل حتديد الشركاء احملتملني لتمويل إجراءات املتابعة املقررة

وينبغي تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف تصميم املشاريع لضمان حتقيق أثر متوازن              -٢٩
 . التدخلومستمر يف خطة التنمية من وراء 

يـبني مراحلـه املختلفـة      اً  واضحاً  وينبغي حتديد اجلدول الزمين للمشروع حتديد       -٣٠
واألنشطة اهلامة اليت جيب أن تسبقه والعوائق احملتملة حىت يكون فريق املـشروع والبلـدان               

وعالوة على ذلك، . املستفيدة منه على بينة من اجملاالت اليت تتطلب املراقبة واملتابعة عن كثب
ينبغي للمسؤولني عن املشروع أن يأخذوا يف احلسبان لدى تصميمه، احتمال حدوث تأخري             
يف املراسالت ويف عملية اختاذ القرارات، وأن يتحسبوا لذلك بترك هامش زمـين معقـول               

 .يتعلق باجملاالت اليت قد حيدث فيها التأخري فيما

أن مشاريع حـساب األمـم      حلدود التمويل وضوابط استخدام األموال، يبدو       اً  نظر  -٣١
  .أو األنشطة اإلقليميةاً القطرية من املشاريع األوسع نطاق/املتحدة للتنمية أنسب لألنشطة الوطنية

يف صنع ) مبا يف ذلك على صعيد اجملتمع احمللي(إن مشاركة أصحاب املصلحة احملليني   -٣٢
ور ويـسهم يف حتقيـق      بامتالك زمام األم  اً  القرارات بشأن مشروع من املشاريع يولد شعور      

 . االستدامة له

 ج التنفيذُهالدروس املستخلصة فيما يتعلق بُن  -باء  

يتعني على األونكتاد أن يكفل، يف مرحلة مبكرة من دورة ختطيط املشاريع، تـوفر                -٣٣
النظام اإللكتروين   يف خطة  وينبغي اإلشارة . املوظفني املالئمني وحصوهلم على الوقت الكايف     

مبا ميثله ذلك من عمل إضـايف،       اً  إدارة املشروع وتثمينها، اعتراف    ء، إىل مسؤولية  لتقييم األدا 
 .وكوسيلة من وسائل إدارة أداء املشروع
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املوظفني الرئيسيني يف أي مشروع بشكل يـؤدي إىل حـدوث       معدل دوران   ويعد    -٣٤
تـاج إىل   حاالت تأخري وغري ذلك من أوجه القصور يف تنفيذ املشاريع أحد املخاطر اليت حت             

  :وميكن أن تشمل استراتيجيات التخفيف من هذا النوع من املخاطر ما يلي. معاجلة
ضمان توفر عدد كاف من املوظفني القادرين على مساندة بعضهم البعض             )أ(  

  يف األدوار؛
 إجراء عمليات تسلم وتسليم رمسية يف حالة تبدل املوظفني؛  )ب(  

 .ثة عن املشروعإعداد وثائق مفيدة وتثقيفية وحمد  )ج(  

بالنسبة لكل مشروع، سـواء     اً  جداً  ينبغي أن يكون هيكل فريق النظراء الوطين واضح         -٣٥
مسؤولني وممثلني من عدة وزارات وجهات       يضماً  يف وزارة أم فريق   اً  خاصاً  أكان هذا الفريق مكتب   

ق املـشروع   وينبغي أن تتضمن مذكرة التفاهم أو وثائ      . أكادميية وجمتمع مدين وقطاعات صناعية    
  .حتديداً واضحاً لتسلسل املسؤولية وآلية اختاذ القرار ضماناً لفعالية التواصل وصنع القرارات

ـ        -٣٦ إىل اسـتيعاب  اً وال يعين ذلك بالضرورة أن الوعي كفيل لوحده بأن يفضي تلقائي
تباع ويبدو أن ا  . ويرسخ بالتدعيم والتكرار  اً  املعلومات واملعارف ألن هذا األمر يستغرق وقت      

هنج مركب بشأن بناء القدرات، يقترن فيه التعلم عن طريق املمارسة بالتدريب العملي يعزز              
  .حتقيق النتائج املتوخاة من املشروع بصورة عامة

 الدروس املستخلصة بشأن الرصد والتقييم  -جيم  

. ينبغي إيالء اهتمام خاص بتصميم نظام رصد املشاريع وتقييمه يف وثائق املـشروع              -٣٧
ينبغي تضمني مجيع املشاريع دراسة أساسية كجزء من مرحلة التحضري للمـشروع لكـي              و

وينبغي ختصيص موارد كافية    . على األثر اً  يتسىن إجراء عملية رصد وتقييم تكون أكثر تركيز       
   .لتنفيذ الرصد والتقييم واإلبالغ، كما جيب حتديد مهل زمنية لإلبالغ

أكثر فعاليـة كـأداة     اً  ة السنوية للمشاريع استخدام   وميكن استخدام التقارير املرحلي     -٣٨
إىل اً إجراء التقيـيم اسـتناد  ) أ: (وهلذه الغاية، ينبغي أن تشمل التقارير ما يلي       . رصد وتقييم 

إجراء حتليل أعمق للتقدم والـتغريات يف املنطـق املتبـع يف            ) ب(مؤشرات اإلطار املنطقي،    
ريات يف اإلطار املنطقي، مع ما يستتبع ذلك من         وينبغي جتسيد كل تغري من هذه التغ      . التدخل

وفيما يتعلق مبشاريع حساب األمم املتحدة للتنمية، علـى وجـه          . تعديل يف مؤشرات األداء   
اخلصوص، ينبغي أن يقدم التقرير النهائي تقييمات نوعية للتقـدم حنـو حتقيـق األهـداف         

 ينبغي  اً،وأخري. طق التدخل على أعلى مستوى يف من    ) لقدرة كل منها على حتقيق اهلدف      أو(
  . وبقدر اإلمكان، بيانات مصنفة حبسب نوع اجلنساً،أن يشمل رصد املشروع أيض

        


