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 مجلس التجارة والتنمية
           الفرقة العاملة المعنية باإلطار االستراتيجي والميزانية البرنامجية 
           الدورة الحادية والسبعون 
           2015أيلول/سبتمرب  9-7جنيف،  

    )أ( من جدول األعمال املؤقت4البند 
             عامة لمحةتقييم أنشطة األونكتاد:    
             من األمين العام لألونكتاد مقدم تقرير   
   مقدمة  

لتقييمـــــار اةااجيـــــة الـــــأل أج يـــــت لـــــربام  األو  تـــــا  عـــــن ا حملـــــة عامـــــةم هـــــتا التق يـــــ  يقـــــد   -1
م هـــــتل امل لومـــــار وتقـــــد   .2015آذاا/مـــــاا  إىل  2014 يســـــاي/أ  ي  يف الفـــــ ة مـــــن ومشـــــااي   

عــن  عــم مســا لة  عــن عيــش أ شــقة التقيــيم وتشــ،يش الــت لم،   ــ ا  أكثــ  تفرــي ا لإل ــ ب  رــواة 
 وسائ  أصحاب املرلحة.  ي  الدول األع ا  لدىاألو  تا  

  
             موجز نتائج التقييم -أوالا   

ــــــ  -2  ى التقييمــــــار يف األو  تــــــا  و قــــــاا مل ــــــايا الوجاهــــــة والف اليــــــة وال فــــــا ة وا ســــــتدامة، ت 
وتتـــو هذ هـــتل التقييمـــار   امل ـــايا الـــأل فـــد ها   يـــة األمـــم املتحـــدة امل ـــ   ـــالتقييم. ا تســـاع مـــش 
، وحتديــد املقلو ــة تحســينارالال مــ  املن،ــت، وتقــدا توصــيار  شــ ي   شــ ياســتنتاجار اســتص   
ومي ــن أي تســاعد هــتل امل لومــار علــذ إاتــا  عمليــة ترــميم األعمــال القا مــة   .املســتفا ةالــداو  
                               ها وتنفيتها.وختقيق

. ال امـــةاللمحـــة ل هـــت الـــأل تهقيهـــاالفـــ ة املشـــمولة  ـــالتق ي   أثنـــا أ جنـــتر  ســـة تقييمـــار و  -٣
وتتنــاول الفقــ ار التاليــة تفاصــي  النتــائ  األساســية الــأل  لرــت إليهــا هــتل التقييمــار والتوصــيار  

           منها. املستفا ةالأل ا تهت إليها والداو  
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   2013-2010: االستثمار والمشاريع، ألونكتادل 2لفرعي برنامج االتقييم  -لفأ 
لــت الت،ــااة والتنميــة، إجــ ا  تقيــيم جمل التنفيتيــة الســتن ةدوا ت الــدول األع ــا ، أثنــا  الــطلبــ -4

أعمـــال جاهـــة و هبـــدق تقيـــيم ســـتثماا واملشـــاايش املت لـــة  ا لألو  تـــا   2لرب ـــام  الف عـــ  لمســـتق  
، قياســـــاا 201٣-2010 ـــــ ل الفـــــ ة  وت ثاهـــــا الرب ـــــام  الف عـــــ  و  اليتهـــــا وكفا  ـــــا واســـــتدامتها

  الت ليفار املسندة إلي ، واق اح حتسينار حبسب ا قت ا .
وإجــ ا   بيا ــارالتقـوي   عــناا وثا تــاا متماسـ  قيــيم إىل أي للرب ـام  الف عــ  ســ، ا  لـ  التو  -5

ا ــة اااا ، والت ــاوي التقــ . و فــل   يــة التقيــيم أي الرب ــام  الف عــ  يــ تب   قــوة البحــو ، و نــا  تو 
 شـــــ ي مســـــا ة  تبـــــا ل اااا ي ـــــقلش  ـــــدوا أساســـــ  يف مي ـــــن أي  األهـــــداق اة ائيـــــة لأللفيـــــة، و 

التنميــة يف ســياع األهــداق املســتدامة ملــا  يفا ســتثماا األجنــب املباتــ  واســتثمااار الققــا  اةــا  
ا سـتثماا األجنـب املباتــ    شـ ي. وأ ـ   التقيـيم أي قاعـدة  يا ـار الرب ـام  الف عـ  2015  ـد عـام 

 شـ ي ق ـايا ا سـتثماا األجنـب املباتـ  وسياسـات  حت ـذ  الـأل ر يهـا  و ، وأي البحـهـامن  وع ة  يد
 إىل أي تثم ين مــن الققــا  اةــا . و لــ  التقيــيم أي ــاا تقــدي  كبــا لــدى واســ   السياســار واملســ 

تواجــ   د ااجــة عـن امليتا يــة، قـ تـ بة ا ســتثماا واملشـاايش، الــأل تنفـت الرب ــام  الف عـ  ةــواا   ـدو ة
 علــــذ الــــ ام مــــن تتايــــد صــــ و ار يف   ــــ  األفيــــاي ل ســــت،ا ة سميــــش القلبــــار  الســــ عة امل جــــوة

ال ـــدل  ـــن ت مـــيم   يـــا ة،  لـــ  التقيـــيم إىل إم ا يـــة . وأ ـــااا ةالقلـــب علـــذ تلقـــ  املســـاعدة التقنيـــ
 ومت ن امل أة يف أعمال الرب ام  الف ع . اسنسن

إىل الشــــ بة املســــؤولة عــــن هــــتا    يــــة التقيــــيم، قــــدمإىل النتــــائ  الــــأل توصهــــ  إليهــــا  واســــتنا اا  -٦
عمـــال مـــا لألت قـــب  يف تســـاعالتـــتام املتيـــد مـــن ا مـــا يلـــ   )أ( توصـــيار تشـــم  الرب ـــام  الف عـــ  

 ـــن البلـــداي املســـتفيدة علـــذ  مـــن آثـــاا إ ائيـــة طويلـــة األجـــ الققـــا  اةـــا   ا ســـتثماا و املترـــلة  
هبـــدق  هامســـتوى الرب ـــام م )ب( مواصـــلة حتـــديا مواقـــش الرب ـــام  الف عـــ  علـــذ اة   ـــت وتديـــد

القـــائم  ـــن احل ومـــار وتـــ كا  يف احلـــواا  ةشـــااكامل ا ة يـــ حتســـن   اليـــة التوعيـــة وا ترـــا رم ) (
التنميــة علــذ الرــ يد الققــ   كوســيلة للحرــول علــذ مــواا  إســا ية مــن  ــاا  امليتا يــة ) ــدعم مــن 

م األعمـــال احلاليـــة املترـــلة   هـــداق التنميـــة املســـتدامة ةعـــا ة اســـتصدا ائـــ ة الت ـــاوي التقـــ (م ) ( 
 .الش بة ن اسنسن يف عم   ال دلالن   يف ال يفية املثلذ لت تيت ق ايا 

وافبـــــت األما ـــــة ال امـــــة، يف ا  إ اا ـــــا علـــــذ التقيـــــيم،  ميـــــش التوصـــــيار وأ ـــــا ر    ـــــا  -7
 ستواص  أعماهلا ومبا اا ا ةا يتسة مش التوصيار املقدمة يف التقييم.

  النتـــائ مـــش التقـــدي  ا تتـــام أعمـــال الف قـــة ال املـــة، أفاطـــت الـــدول األع ـــا  علمـــاا  وعنـــد -٨
ذار األ يــة ال بــاة الــأل اكتســاها عمــ  األما ــة يف إطــاا الرب ــام  الف عــ ، وتــ ثال ال بــا واســتدامت  

عــن املســتق   لف يــة التقيــيماا الواســ ة النقــاع و  اليتــ  وكفــا ة تنفيــتل. وأع  ــت الــدول األع ــا  أي ــ
ألو  تــا  يف املســا ة يف تق يــ  التقيــيم وتــد ر علــذ أ يــة عمليــة التقيــيم املســتق  ل ةعــدا تقــدي ها 

      .ةسا لاملتبا ل امل لومار والت لم وحتسن   الية الربام  و 
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             تقييم مشاريع حساب التنمية -باء  
السا ســــة  تنحيلشــــ  مدعومــــة مــــن األا  ــــة مشــــاايش أي ــــاا التقييمــــار اةااجيــــة  اســــت  م لت -9

األعمــال ار ا يــواســ   السياســار وقار  تيــت قــدا ســاب األمــم املتحــدة اة ــائ   )أ( تحلوالســا  ة 
املبــــا اة مشــــاايش    مــــيف جمــــال الت،ــــااة البيولوجيــــة  مــــن مبــــا اة الت،اايــــة يف ث ثــــة  لــــداي مســــتفيدة

فـــ  ا  ب اثـــار الناعـــة عـــن إ الـــة الها ـــار وتـــدهواها يف اســـ اتي،يار الت،ـــااة البيولوجيـــة ة امل ـــت ة
القـــــــــــداار لتم ـــــــــــن اسام ـــــــــــار يف البلـــــــــــداي الناميـــــــــــة مـــــــــــن ت تيـــــــــــت (م )ب( 0809AS)املشـــــــــــ و  

 التحــــــديار ال ئيســــــية الــــــأل تواجههــــــا التنميــــــة ال امليــــــة مــــــن من ــــــوا موجــــــ   ــــــو السياســــــار حتليــــــ 
(م ) ( ت تيـــت القـــداة علـــذ اة ااة الف الـــة لألصـــول واةرـــوم يف امل اتـــب الوطنيـــة 0809AR )املشـــ و 

قــداار ســلقار امل اقبــة ومت هــد  النقــ  مــن أجــ  حتســن  (م ) (  نــا  1011Rة ااة الــديوي )املشــ و  
 (.0809APكفا ة النق  عرب احلدو  يف البلداي النامية اا السافلية و لداي امل وا ال ا   )املش و  

 
تعزي  ز ق  درات واا  عي السياس  ات  :0809ASلمش  روح حس  اب التنمي  ة  ةالخارجي   اتالتقييم   ‘1‘ 

 ف ي مج ال دم جالتج ارة البيولوجي ة م ن  بلدان مستفيدةثالثة األعمال التجارية في ات اديوق
ف    ي   اوت    د ور  الغاب   اتالمع   زلة لخف    ا االنبعاث   ات الناجم    ة ع   ن  لال    ة  المب    ادرة مش   اريع

 في استراتيجيات التجارة البيولوجية)المبادة المعزلة( البلدان النامية 
 
، 201٣إىل كـــا وي األول/ يســـمرب  201٣هـــتا املشـــ و  يف الفـــ ة مـــن تـــبا / رباي    ـ ف ـــت -10
 ةو يئيــ ةتاايــ اســ اتي،يار تنميــة لــداي  اميــة علــذ صــيااة وتنفيــت  ةي مــ  إىل ت تيــت قــداار ث ثــهــو و 

اة البيولوجيـــة مـــش سااســـار الت،ـــا متشـــياا قائمـــة علـــذ الـــدعم املتبـــا ل واســـ اتي،يار تنميـــة مســـتدامة 
 يهـدق إىل حتقيـة  تائ،ـ  عـن ط يـة تقـدا املسـاعدة التقنيـة والتـدايبكاي املشـ و  . و با اة امل ت ةوامل
تحســن وعــ  واســ   السياســار وقــا ة األعمــال الت،اايــة  ــال وا    ــن الت،ــااة البيولوجيــة واملبــا اة ل

ب مـــن أجـــ  تبـــا ل  ـــن  لـــداي اسنـــو  القـــائمنـــرب املإىل اســـتصدام اا ي مـــ  أي ـــكـــاي املشـــ و  امل ـــت ة. و 
 امل لومار وأ    املمااسار يف صيااة وتنفيت مشاايش الت،ااة البيولوجية واملبا اة امل ت ة.

 وســـش  ليـــ  تـــدايب  ـــاللهتن اة  ليتيـــة واةســـبا ية، ومتثلـــت األ شـــقة ال ئيســـية للمشـــ و  يف -11
ا  ــدمار استشـــااية  وايت ت لــم إل ــ وت، وتقــدو وتن ــيم أا ــش فلقــار عمــ  وطنيــة و/أو إقليميــة 

البلــداي املســتفيدة، وتن ــيم فلقــة عمــ   وليــة مــن أجــ  ت تيــت الت ــاوي  يمــا  ــن  لــداي مــن إىل كــ  
 ه  الربا ي  وكولومبيا وإكوا وا.  لداي ث ثة تااكت يف هتا املش و و اسنوب. 

أل ـــ ى وأكــد التقيـــيم وجاهـــة املشـــ و  واعتــرب أي لـــ  اوا ـــ  جيـــدة مــش مبـــا اار األو  تـــا  ا -12
واملشـااكن يف يف املائـة مـن   رـ   واة الـت لم اةل ـ وت  90يف الققا   فسـ . وأكـد مـا ي  ـو علـذ 

املســ،  التــدايب. و فــل  بـا التقيــيم التـ  ا ال بــا  وجاهـة احملـد ة اهلــدق لدااسـة ا ستقرــائيةا
  هلــــا قبــــ   ايتــــ . ت األ شــــقة ال ئيســــية املصقــــ فــــل أي املشــــ و   ف ــــيف  ــــد  املشــــ و ،  يــــد أ ــــ  

مـــن وي شــااكامل قــدمت قيبــار املشــااكن يف فلقـــة ال مــ  مــن البلـــداي الث ثــة متباينــة، فيـــا  وكا ــت
( لف اليـة التـدايب يف حتسـن م ـاا هم، يف املائـة 90  سـبة) جـداا  إرا يـاا  اثنن من هتل البلداي تقييماا 
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. وأتـاا  بـا ايالبلـدأفـد هـتل يف املائـة مـن املشـااكن مـن  50يشاط  هتا ال أ  سـوى مل يف فن 
التقيــيم كــتل  إىل أي ا فــات م ــد ر الن،ــاح يف الــدواار الدااســية للــت لم اةل ــ وت يف  لــدين 

ــــة الت لفــــة. و فــــل أي املشــــ و  يفتقــــ  إىل اســــ اتي،ية  ــــ و   كــــاي  ينقــــو  علــــذ  ســــااة يف   الي
 إم ــاي   يــة املشــ و  أي يســتم    لــ   بــا التقيــيم إىل أي واســحة ت ــمن اســتدامت . ومــش ذلــ ،

    ــام "منفــت    وصــفهم الف يــة   ــ اا للــدوا الــت  ي ــقلش  ــ  أع ــا  يف  عــم أصــحاب املرــلحة
 ."البيولوجية  استصدام املواا  الت،ااة تسهي 
يلــ    التقيــيم مــاو ا ســتنا  إىل النتــائ  وا ســتنتاجار، تشــم  التوصــيار الــأل اق فهــا  بــا  -1٣

)أ( الن ـــ  يف تقبيـــة   ـــام تقيـــيم أثـــ  الت،ـــااة البيولوجيـــة الـــت  طـ ــو ا علـــذ أســـا  مق فـــار مشـــاايش 
أتـه    ـد التـد    9-٦أثنـا   ـ ة الت،ااة البيولوجيـة/املبا اة امل ـت ة هبـدق متا  ـة النتـائ  الـأل حتققـت 

إرــا  أوجــ  تــ  ا  يف البلــداي املســتفيدةم )ب(يف  اولــة لقيــا  مســا ار املشــ و  يف التنميــة املســتدامة 
 ااجيــة عــن ط يــة إقامــة اوا ــ  وثيقــة مــش    ــام  مبــا اة األمــم املتحــدة ةفــ  ا  ب اثــار الناعــة عــن 
إ الــــة األفــــ ا  وتــــدهوا الها ــــار يف البلــــداي الناميــــة وحتليــــ  االيــــار ال فيلــــة  ــــدم  مفــــاهيم الت،ــــااة 

 ــــت ةم ) ( وســــش اســــ اتي،ية تســــتهدق املشــــااكن امل نيــــن  الــــدواار البيولوجيــــة يف  لــــداي املبــــا اة امل
الدااســــية للــــت لم اةل ــــ وت، وإتــــ ايف م اكــــت التنســــية يف البلــــد املســــتفيد يف اقــــ اح م تــــحن مــــؤهلن 

 .لتيا ة  نا  القداار املؤسسيةم ) ( التما  اةيااار  ست ا ة الدواار التدايبية  لياا 
 

تعزي ز الق درات لتمك ين الجامع ات ف ي  :0809AR مش روح حس اب التنمي ةالخارجي لالتقييم  ‘2‘ 
البل   دان النامي   ة م   ن تحلي   ل التح   ديات الرئيس   ية الت   ي تواجمم   ا التنمي   ة العالمي   ة م   ن من    ور 

   موجه نحو السياسات
 
 ر كــاي هــتا املشــ و  يهــدق إىل ت تيــت قــداة األكــا ميين يف البلــداي الناميــة علــذ إجــ ا  حتلــي -14

موجهــــة  ــــو السياســـــار تتنــــاول التحــــديار اة ائيـــــة ال ئيســــية ذار الرــــلة  املســـــا ة الــــأل مي ـــــن أي 
تقـــدمها الت،ـــااة يف احلـــد مـــن الفقـــ ، وكـــتل  يف ت تيـــت الت ـــاوي  ـــن األكـــا ميين وواســـ   السياســـار. 

الــــت   ، إىل تيســــا اســــتصدام واســـ   السياســــار التحليــــ وســـ ذ املشــــ و ، علــــذ وجــــ  أكثـــ  حتديــــداا 
ــــة علــــذ  ــــأل مــــن تــــ  ا أي تســــاعد البلــــداي النامي ــــد صــــيااة السياســــار ال ــــ  األكــــا مييوي عن ي ــــقلش  
الترــد  للتحـــديار الـــأل تواجههـــا، و  ســـيما يف جمـــا  الت،ــااة وم ا حـــة الفقـــ . واكـــت املشـــ و  علـــذ 

 يــة اة   ــت وم افــ  يف ا تيــاا املشــااكن يف احللقــة التدايبيــة عــن ط البلــداي الناميــة وأقــ  البلــداي  ــواا 
مـــن البـــافثن وواســـ   السياســـار. وســـ،لت الـــدواة الدااســـية علـــذ اة   ـــت  1٦٣البحـــا. و ـــ  

ميـــ   و لـــداا   اميـــاا   لـــداا  5٦ مشـــااكن عيـــش  ـــ ام  التـــدايب  ن،ـــاح. وقـــدم املشـــااكوي مـــن 10٨إجنـــا  
التوجيــ  إىل أ  ــ    رــ  الــدواة منهــا تنتمــ  إىل أقــ  البلــداي  ــوا. وقــدهم املشــ و   19ة فلــة ا تقاليــة، 

علـــذ اة   ـــت  شـــ ي واقـــار حبـــا ت او يـــة تناولـــت مواســـيش حبثيـــة ذار صـــلة  السياســـار يف جمـــا  
 واقة حبا. 11الت،ااة والفق . وأ هر أت ال الت اوي هتل إىل إصداا كتاب و
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ة الترــد   شــقأل لوتنفيــت  ترــميميف  ذا أ يــة كبــاةو لــ  التقيــيم إىل أي املشــ و  كــاي  -15
 فتياجــار البلــداي الناميــة. وكا ــت تــب ة امل هــد ا   اســ  لألو  تــا  )امل هــد ا   اســ (، علــذ 

أ يـة البحـو   سـا عـت  ـن األكـا ميين وواسـ   السياسـار،  ةلا ـ  الرـوج  اةرـو ، مفيـدة يف 
شــ و ، و فــل أي ة املاملن،ــتة يف إطــاا املشــ و . وعــ وة علــذ ذلــ ، أثــع  بــا التقيــيم علــذ   اليــ

 عيـش أهـداق األ ا  الـواا ة يف إطـاال املنققـ  أو تاو هـا. وأجـ ى  بـا التقيـيم حتلـي ا  املش و  فقة
من مــــار أ ــــ ى، و لــــ  إىل أي امل هــــد   واار تدايبيــــة ساثلــــة الــــأل تتيحهــــامــــش للمشــــ و   مقاا ــــاا 

ا   اســــ  ي مــــ   ف اليــــة كبــــاة يف ســــوع متصررــــة  ف ــــ  مــــتي    يــــد لــــث    ــــار  التــــدايت 
عـــن كثــــب. و فـــل  بـــا التقيــــيم أي  وال صـــداملباتـــ  و عـــم البحــــا، وال كيـــت علـــذ األكــــا ميين، 

ن مــن املســا ار. وعــ وة م ــ مقا ــ  قــدااملشــ و  عــا  ال فــا ة يف تقــدا عــد  م ــن مــن النــوات  
رـــا  ســـب  جديـــدة ةلم هـــد ا   اســـ  ل ةيـــام اسشـــب ة العلـــذ ذلـــ ،  ـــإي اســـ اتي،ية اســـتصدام 

ــــةجيــــد اســــ اتي،يةللتفاعــــ  مــــش األوســــا  األكا مييــــة    الســــب  ، فيــــا إي امل هــــد ا   اســــ  ي مه
 ـــ ا ى املـــو فن،  عـــن ط يـــة أومن مـــة ك األ ـــ ى الـــأل يتفاعـــ  هبـــا األو  تـــا  مـــش اسام ـــار ســـوا 

 .ك    األو  تا  تيد من ث وة ا تشاا اةربة األكا ميية يفي ةا
يـا ة ، تت من التوصـيار الـأل اق فهـا  بـا التقيـيم مـا يلـ   )أ( ينبهـ    النتائ  إىل واستنا اا  -1٦

يتوجـــ  إىل جهـــار  ا  أيو عمهـــا وت تيتهـــام )ب( ينبهـــ  لألو  تـــ تشـــ،يش مشـــاايش مـــن هـــتا القبيـــ 
البحو  ةـــا يـــنه   ـــ، علـــذ الســـوا  البحـــو  عـــم ي اســـتق اا التمويـــ  وتنويـــش ا ـــمل إســـا ية ما ـــة

و"الـــت لم مـــن الن ـــ ا "  ـــن املشـــااكن مـــن األوســـا  األكا مييـــة يف البلـــداي املتوســـقة الـــد   وكفالـــة 
  ا ي ــة املســتوىم ) ( ينبهــ  لألو  تــا  أي ين ــ   ديــة يف ت تيــت   يــة امل هــد ا   اســ حبــو   ــوات 
 علذ عد   دو  من املو فن.اا كبا اا  ي تمد اعتما اا استم اا جناف  فالي أي إىلاا     
 

 دارة فعال   ة لأل    ول  عل   ح تحقي     تعزي   ز الق   درات :1011Rتقي   يم مش   روح حس   اب التنمي   ة  ‘3‘ 
 والخصوم في المكاتب الوطنية إلدارة الديون

 
املؤسســية للم اتــب الوطنيــة ة ااة الــديوي يف كــاي اهلــدق مــن هــتا املشــ و  هــو ت تيــت القــداة  -17

ســتة  لــداي  اميــة مــن أ  يقيــا وأم ي ــا ال تينيــة ومنققــة البحــ  ال ــاايب علــذ إ ااة  يو ــا ال امــة وتقــوي  
قــدا ا علــذ ا  تقــال إىل  ــ  إ ااة للــدين يســتند إىل إطــاا إ ااة مت املــة لألصــول واةرــوم، وهــو  ــ  

اي املتقدمـــــة، تتتعمهـــــا الـــــدا  يف و يو يلنـــــدا. واســـــت م  املشـــــ و  مشـــــااكة جديــــد تتب ـــــ  قلـــــة مـــــن البلـــــد
األو  تـــا  احلاليـــة عـــن ط يـــة    ـــام  إ ااة الـــديوي والتحليـــ  املـــا  التـــا ش لـــ  هبـــدق مســـاعدة م اتـــب 

 وقداار حتلي  املصاط . إ ااة الديوي علذ ا سق    دواها املتمث  يف عش/إ  ب البيا ار
واقـار البحـام وإجـ ا  التقييمـار  إعـدا قة ال ئيسـية للرب ـام   يمـا يلـ   )أ( ومتثلت األ ش -1٨

مــش وترــنيف وحتليــ  هي ــ  الــدين س ا م اتــب إ ااة الــديويهبــالقق يــة للقــداار احلاليــة الــأل تتمتــش 
ال ــــام وفالــــة ا ســــت دا  ل  تقــــال مــــن  ــــ  إ ااة  رــــوم  ــــ  إىل  ــــ  إ ااة مت املــــة لألصــــول 

فلقـار عمـ  إقليميـة وأقاليميـة وجـو ر  ااسـية لتم ـن البلـداي املشـااكة وااهـا  واةرـومم وتن ـيم
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ـــمـــن املســـتفيدين مـــن تبـــا ل امل ـــااق. و ـ    ،واألاجنتـــن ،  إثيو يـــاهـــ  ت هـــتا املشـــ و  يف ســـتة  لـــدايف 
يف اا مقــ ا وتــيل  ) ــدل امل ســي  كمــا كــاي  ،و امبيــا ،املت ــد ة القوميــار( -و وليفيــا ) ولــة  ،وأوانــدا

ـــــداي األم ي يـــــة وم هـــــد إ ااة  البدايـــــة(  الت ـــــاوي مـــــش تـــــ ي ن إقليميـــــن  ـــــا  مرـــــ ق التنميـــــة للبل
 ش ع أ  يقيا واسنوب األ  يق .ل املاليةالشؤوي ا قترا  ال ل  و 

 ســــــتند إىل منقــــــة تــــــد   وأســــــا  منققــــــ  ســــــليمن،ا و لــــــ  التقيــــــيم إىل أي املشــــــ و  -19
اســت،اب للشــواا  الــأل أعــ ب عنهــا   ــائن األو  تــا  والفئــار امل نيــة، وتنــاول املســائ  الــأل  ــ  ر و 

من التقواار ال املية األ اة يف األسواع املاليـة الـأل ت تبـت عليهـا آثـاا يف القـداة علـذ حتمـ  الـديوي 
 ــن  القائمــة التــ  ا أوجـ يف ال ديـد مــن البلــداي واملنـاطة. و فــل  بــا التقيـيم أي املشــ و  اســتصدم 

هنـــايف جمــــال كبــــا للت ــــاوي يف ا ســـتفا ة مــــن الفــــ   املتافــــة  وإي  قــــ  خمتلـــف عناصــــ  األو  تــــا ،
وأوج  امل و ة الـأل تتيحهـا مشـاايش فسـاب التنميـة. و فـل  بـا التقيـيم، مـش ذلـ ، أ ـ  علـذ الـ ام 

ئ  الناتــئة ســ لة هامــة مــن املســالمشــ و  علــذ ملال كيــت املواســي    األ يــة البالهــة الــأل ي تســيها مــن
الـــأل مل تقـــوا   ـــد اا ،  قـــد اعت ـــرب أ ـــ  ســـا ة ألوا ـــ   النســـبة إىل أقـــ  البلـــداي  ـــو يف جمــال إ ااة الـــديوي

إىل مفاســـلة  ـــن الرب ـــام  املوفـــد لأل شـــقة الـــت  كـــاي  ذلـــ قـــداار يف جمـــال إ ااة الـــديوي. وأ ى 
 ا البلداي املشااكة.يف البداية وا فتياجار اا ية الأل فد  اا مق ا 
أي املشـــ و  مل ي مـــ  عيـــش أ شـــقت   ســـبب عوامـــ  تت،ـــاو  الـــتح م امل قـــول  و ـــال ام مـــن -20

 اةجنــا وتــاة  ع،هلــت شــ و  ملــا  تلــ  مــن جهــو املأثــع  بــا التقيــيم علــذ   يــة  قــد لوفــدة التنفيــت، 
إىل عــدم  مــن جهـةوي ـتى ذلـ   املشـ و  عيــش النتـائ  املســتهد ة. يف ال ـام األ ـا للتنفيــت. ومل حيقـة

يف صــيااة   ــ  النتــائ . ومــش ذلــ ،  القمــوح إىل  ــ  ومــن جهــة أ ــ ى اكتمــال   ــ  األ شــقة، 
ــن م اتــب إ ااة الــديوي مــن تقيــيم اســت دا ا ا وحتديــد اللبنــار  ســلهم  بــا التقيــيم  ــ ي املشــ و  م ه

يــ ى  بــا التقيــيم أي هــتل النتي،ــة لتنفيــت سااســار اة ااة املت املــة لألصــول واةرــوم يف  لــدا ا. و 
ط يــة   اعــت  ــتوا عمليــة التهيــا يف اهلياكــ  املؤسســية الوطنيــة مــن أجــ  التوصــ  إىل اعتمــا    يقــة

 ة لألصول واةروم.للإل ااة املت ام
إىل أي اا النتائ ، تت ـمن التوصـيار الـأل اق فهـا  بـا التقيـيم مـا يلـ   )أ(   ـ   إىلاا واستنا  -21

لتقـوي  امل ـااق  مسـتم ة يتقلـب مشـااكةو ة لألصـول واةرـوم موسـو  م قـد ل ااة املت امةاموسو  
ة ملــــســــش لبنــــار  نــــا  اة ااة املت او  هبــــدق مســــاعدة البلــــداي األع ــــا  علــــذ مــــن املنبــــش واأل وار

املشـاايش اهـن التنفيـت علـذ املـدى  قائمـة تتـا ش، ينبهـ  لألو  تـا  أي ي ـش شـ   ملألصول واةروم 
ـــد   كا ـــة يف  جيـــد التن ـــيمم )ب( ينبهـــ  إيـــ   أ يـــة كبـــاة وخترـــي  اعتمـــا ار   تتـــا شاملتوســـ ، حت 

ينبهـــــ   كا يـــــة يف امليتا يـــــة للنشـــــ  اةل ـــــ وت واملت ـــــد ة الوســـــائ  وأ وار الـــــت لم اةل ـــــ وتم ) (
 لأل شــقة موفــد    ــام  م جــدوى تنفيــتب ، أي يقــيه لألو  تــا ، أثنــا  ختقــي  مشــاايش ساثلــة يف املســتق

 بلداي متنوعة السمار.األ ت  يف جمموعار مت،ا سة،  دل 
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بن  اء ق درات س  لطات المراقب  ة ومتعم  دن النق  ل م  ن  :0809AP تقي يم مش  روح حس  اب التنمي  ة ‘4‘ 
أج  ل تحس  ين ةف  اءة النق  ل عب  ر الح  دود ف  ي البل  دان النامي  ة ني  ر الس  احلية وبل  دان الم  رور 

 النامية العابر
 
ا قترـــــا ية أل  يقيــــا والل،نـــــة ا قترــــا ية وا جتماعيـــــة اســـــيا  الل،نـــــة    فهــــت هـــــتا املشــــ و    -22

ت ـــقلش الل،نـــة ا قترـــا ية وا جتماعيـــة اســـيا واحملـــي  اهلـــا ن  واحملـــي  اهلـــا ن واألو  تـــا ، فيـــا
ـــا التـــا ش لل،نـــة ا قترـــا ية أل  يقيـــا، ل  ـــدوا قيـــا  ،  ـــدعم مـــن امل تـــب  وي اةقليمـــ  شـــ ع أ  يقي

سـيا الوسـقذ التـا ش لل،نـة ا قترـا ية وا جتماعيـة اسـيا واحملـي  اهلـا ن. ا وامل تب  وي اةقليمـ 
مت ـــن البلـــداي الناميـــة اـــا الســـافلية و لـــداي املـــ وا ال ـــا   مـــن هـــو ملشـــ و  اهـــتا اهلـــدق مـــن كـــاي و 

. وتت ــمن أ شــقة املشــ و  تيســا النقــ إقليميــة لمبــا اار وتنفيــت  لوســش قــداار ا ت اايــة ومســتدامة
تن ــيم فلقــار عمــ  و مــا يلــ   تقــوي  جمموعــة أ وار ل مليــة إ ااة النقــ  عــرب احلــدو  والنقــ  ال ــا  م 

ســ ار علــذ مســتوى الــوط  و  اســتصدام جمموعــة األ وارم وتقــوي   قــ  عمــ  علــذ الرــ يد شــ ي 
 ،واوا ـدا ،وعهوايـة تنتا يـا املتحـدة ،النق . وتـااكت البلـداي السـتة التاليـة يف هـتا املشـ و    واو ـد 

 وكا ا ستاي. ،وقاايتستاي ،وطاجي ستاي
إىل للبلــــــداي املســــــتفيدة و فتياجا ــــــا  وأكــــــد التقيــــــيم أ يــــــة املشــــــ و  يف الســــــياع اة ــــــائ  -2٣

ــــيم أي   هيــــة الوقــــوق علــــذاأل وار التحليليــــة واملنــــا    فــــواجت النقــــ  وأســــباهبا. و فــــل  بــــا التقي
ســ ار علــذ صــ يد عــاا احلــواجت علــذ الرــ يد الــوط  و   املشــ و  فقــة م  ــم النــوات  املقــ اة، وأ ــ

 ت فــــ أي املشـــ و  يفتقــــ  إىل تـــدا ا واســـحة النقـــ   ق يقـــة م ا قــــة.  يـــد أي  بـــا التقيــــيم  فـــل 
  التوصـيار املنبثقـة عـن  قـ  ال مـ  إىل يـعمـ  وآليـار ت ـمن حتو  قـ   ة،ا ي رفة  ،ا عتما 

و فــل أي ت ـد  األطــ اق  كبـا.  تـ     ــد سياسـار وطنيـة. و فــل  بـا التقيـيم أي املشــ و   ـ ف ـت 
تتئـــة ت تيبـــار التنفيـــت وعـــدم   اليـــة  أي الواقـــشو  .لتنفيـــتاملشـــ و  أثهـــ  يف كفـــا ة املســـا ة يف ترـــميم 

 وي عــدم إجنــا    ــ  األ شــقة. اــا أي  مــن األســباب الــأل فالــت ا ترــال  ــن الوكــا ر املنفــتة
يف تـتلي  عـد  مـن الرـ و ار الـأل اا   كـا وا  شـقن جـدو أي مـدي   املشـ  اا  با التقييم  فـل أي ـ

دامة،  لــ   بــا التقيــيم إىل أي مســتوى ا ســتفا ة مــن  ــ  ر  ــ ل املشــ و . و يمــا يت لــة  ا ســت
تلـــــف خيالتوصـــــيار املنبثقـــــة عـــــن  قـــــ  ال مـــــ  الوطنيـــــة لتهتيـــــة ا ســـــ اتي،يار ال  يـــــة يـــــ ج  أي 

 ــن البلــداي، فيــا اســتفا   لــداي  داجــة عاليــة  ينمــا تــ اوح مســتوى اســتفا ة البلــداي األا  ــة   يمــا
 األ  ى  ن متوس  ومتدي.

، تت ـــمن التوصـــيار الـــأل اق فهـــا  بـــا التقيـــيم مـــا يلـــ   )أ( ســـماي إىل النتـــائ  اا واســـتنا  -24
تبســي  ال تيبــار اة اايــة، ووســوح التسلســ  اة اا ، وآليــار ال صــد الــتايت يف املق فــار املشــ كة 

ت ـــد ةم )ب( إتـــ ايف كبـــاا املســـؤولن يف البلـــد املســـتفيد عنـــد القيـــام املتنفيـــت الوكـــا ر  تشـــم الـــأل 
لي  ا فتياجار وصيااة مق فـار املشـاايشم ) ( ت مـيم م اعـاة املن ـوا اسنسـات عنـد ترـميم  تح

امليتا يـة هلـتل األاـ اتم  وخترـي  اعتمـا ار مـن  ماي وسـش آليـار واسـحة  املشاايش يف املستقب 



 TD/B/WP/273 

 

8/10 GE.15-10786 

 

جمموعـــــة لتهقيـــــة ت تيـــــت اا ) ( تنفيـــــت امل فلـــــة الثا يـــــة مـــــن املشـــــ و  إذا كـــــاي التمويـــــ  اةســـــايف متافـــــ
ألولويــار احملـــد ة يف وموا متهــا ةــا يتســـة مــش او عــم اعتمــا  السياســار الوطنية/اةقليميـــة  األ وار

  ق  ال م .
  

   الدروس المستفادة -ثانياا  
مل ـــايا ومبـــا ن   يـــة األمـــم املتحـــدة امل ـــ   ـــالتقييم ومدي يـــة الت ـــاوي اة ـــائ  التا  ـــة  و قـــاا  -25

 امليــداي ا قترــا  ، متثــ  الــداو  املســتفا ة مســا ار يف امل   ــة ال امــة ملن مــة الت ــاوي والتنميــة يف
ة،موعــــة أكــــرب مــــن  لتقيــــيم م ــــن لت ــــوي ذار صــــلة املوســــو  املباتــــ  مي ــــن أي يت،ــــاو  تقبيقهــــا

أل شــقة األو  تــا  يف وثيقــأل ا ســت  ات  احلــا ر. وتــ   الــداو  املســتفا ة مــن التقييمــار الســا قة
ملـــــدي   الـــــربام  ومـــــو ف   قي مـــــن اللتـــــن ت ـــــ ي مـــــ ج ن TD/B/WP/263و TD/B/WP/254ال ـــــام 
و يمـا يت لــة  التقييمــار الـأل  وقشــت يف التق يــ   عنــد ترــميم  ـ اجمهم ومشــااي هم وإ اا ــا. املشـاايش

  او  ائيسية من النتائ  وا ستنتاجار الواا ة يف هتل الوثيقة. 10احلا ، مي ن استص   
  

   تصميم المشاريعبشأن  المستفادةالدروس  -ألف 
ي  تــرب وســش    يــة صــ حية وواســحة للتهيــا مــن املتقلبــار األساســية ة ااة الــربام  الســليمة  -2٦

واملشــااكة الف الــة ألصــحاب املرــلحة. وتشــ      يــة التهيــا وســيلة   تبــاا ا   اســار والتحقــة 
و التــا  تــو ا إطــاا قا ــ  للت يــف هبــدق مــن صــحة اوا ــ  ســببية  ــن األ شــقة والنــوات  والنتــائ ، 

 قيا  النتائ  وحتقيقها.
 ت فــ مشــاايش  نــا  القــداار ســمن أطــ   منيــة م قولــة  أي يرــمموا ينبهــ  ملــدي   الــربام و  -27

اجملـــال ملتا  ـــة األ شـــقة ال اميـــة إىل احلفـــاو علـــذ النتـــائ ، وســـماي إفـــدا   تفســـ تنفيـــت املشـــ و  و 
 لمستفيدين املستهد ن.ل سةاأل شقة تهياار و وائد ملمو 

 تقـــداينبهـــ  خترـــي  مـــواا  كا يـــة لتقيـــيم ا فتياجـــار واملرـــا  الوطنيـــة واملصـــاط  عنـــد و  -2٨
مق فار املشاايش. وكلمـا أم ـن، ينبهـ  أي يشـاايف كبـاا مسـؤو  البلـد املسـتفيد عنـد القيـام  تحليـ  

 ا فتياجار وصيااة مق فار املشاايش.
يش  نـــا  قـــداار املؤسســـار الوطنيـــة  وصـــفها أفـــد األهـــداق ال ئيســـية، و النســـبة إىل مشـــاا  -29

ــــربام  أي ين ــــ وا يف تقــــدا جمموعــــة تــــاملة مــــن األ شــــقة    تشــــم  تــــدايب الــــأل مي ــــن ملــــدي   ال
تقـوي  القـداار املؤسسـية عـن ط يـة وسـائ  مـن قبيـ  اا علذ امل ـااق التقنيـة  حسـب  ـ  أي ـ األ  ا 

 تدايب املدا ن.
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ـــت أكثـــ  كفـــا ة و  اليـــة قـــد ي ـــوي ،مـــاملشـــ و   مـــواا   ـــدو ة تتـــو  عنـــدما و  -٣0    ـــام   أي ي نف 
 لـداي متنوعـة السـمار. ومي ـن لتحليـ  إ مـا  مـن  جمموعـار مت،ا سـة  ـد ا  إطاا أ شقة موفد يف

 .علذ اسدااةاا قائم  ما إذا كاي هتا النه   قو  ل فتياجار يف م فلة ترميم املش و  أي يبنه 
ختقــي  املشــاايش، ينبهــ  أي ت ــوي آليــار ت تيــت اســتي اب التوصــيار/ وات  املشــاايش  وعنــد -٣1

مرــــممة يف املشــــ و .   لــــذ ســــبي  املثــــال، مي ــــن أي ين ــــ  مــــدي و الــــربام  يف ســــماي اســــ اتي،ية 
عـن   وليـة أ ـ ى   ـ ا  متويـ  اترا ر   مة الترميم تسـتهدق من مـار  وليـة و/أو مؤسسـار

ذلــ ، مي ــن ترــوا إقامــة اوا ــ  مــش املشــاايش واملبــا اار  وعــ وة علــذنيــة. خمتلــف املؤسســار الوط
 ومتا  تها هبدق ت تيت استدامة التد  ر.اا األكرب ف،م

  
   نُ ُمج التنفيذبشأن الدروس المستفادة  -باء 

م عــن الــت له  اســتصدام توســيش  قــاع التوجيــ  لــدى األو  تــا ، ي شــ، ش مــدي و املشــاايش علــذل -٣2
 م اةل ــ وت عنــد تقــدا  ــوات  التــدايب، و  ســيما عنــدما   تســم  املــواا وار ومنــا   الــت له أ و   ــد 
 .مت د ة مستهد ة لبلداي هتا التدايب  إتافة
ــــــاا امل تــــــحن الن ــــــ ا  القق ين/ وت تــــــرب مشــــــااكة   -٣٣ ــــــتامهم أساســــــين يف ا تي املؤسســــــين والت

 ثفـــة، امل مـــ  التدايبيـــة وفلقـــار الدواار الـــ ســـيماو  أل شـــقة األو  تـــا  يف جمـــال  نـــا  القـــداار، 
 للحد من تس ب املشااكن  سبب ت ااب األولويار يف م اي ال م .

وينبهــ  أي ت  ــت إ ااة األو  تــا  يف احلســباي مســائ  ت اقــب أ ــ ا    يــة املشــ و  ةــا ي ــمن  -٣4
 استم اا جناح املشاايش والتد  ر املماثلة يف املستقب .

ــ أيلوكــا ر املت او ـة    ـد لاايش الـأل تنقــو  علـذ وكــا ر منفـتة مت ــد ة، ويف املشـ -٣5   تبسه
 آليـــة اصـــد ذايت ختفـــف مـــن وأي تبـــ  ســـمن املشـــاايشت تيبـــار اة ااة والتسلســـ  اة اا  الواســـ ، 

  مليار.ت د  الاملصاط  امل تبقة   فدهة
  

   2018-2016خطة التقييم للفترة  -ثالثاا  
ت ـــقلش الف قـــة ال املـــة امل نيـــة  اةطـــاا ا ســـ اتي،  وامليتا يـــة الرب اجميـــة  و يفـــة اقا ـــة مهمـــة  -٣٦
وعــا ة مــا ي ــوي موســو  التقيــيم متفقــاا   تن ــ  كــ  عــام يف التقييمــار اةااجيــة لــربام  األو  تــا . إذ

تب ــاا و وو قــاا للممااســة امل  ســة،   و قــة تقيــيم ث ثيــة الســنوار يوا ــة عليهــا جملــت الت،ــااة والتنميــة.
)ا  ــ  الفــ    ــا  مــن الفرــ  األول مــن الوثيقــة  200٣أيلول/ســبتمرب  19املــؤا   200٣/7للمقــ ا 

TD/B/50/12-TD/B/WP/169 )ـــــــ اح  قـــــــ  تقيـــــــيم  القاســـــــ   ـــــــدعوة  ،ســـــــتقب يف املاألما ـــــــة إىل اق
ع ـــا  يف الـــدواة الثامنـــة الـــدول األ لتن ـــ   يهـــا 201٨-201٦ قـــة تقيـــيم للفـــ ة  األما ـــة ق فــتا

                     والستن للف قة ال املة.
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ومتشـــياا مـــش املقـــ ا الـــت  اعتمـــدل جملـــت الت،ـــااة والتنميـــة يف  واتـــ  التاســـ ة واةمســـن  شـــ ي  -٣7
تــدا ا ت تيــت اة ااة القائمــة علــذ النتــائ  وتقيــيم  ــ ام  ال مــ ، اتفقــت الف قــة ال املــة يف  وا ــا الثالثــة 
 والســتن علــذ أي ينفــت علــذ أســا  تــ يب  ــ  ســماي التقييمــار املنه،يــة للــربام  الف عيــة لألو  تــا .

م 1، يف التقيـــيم اةـــااج  للرب ـــام  الف عـــ  201٣و نـــا  علـــذ ذلـــ ،   ـــ ر الف قـــة ال املـــة، يف عـــام 
ــــام  الف عــــ  2014عــــام  ويف ــــا  ، 2015، وســــتن   يف عــــام 2،   ــــ ر يف التقيــــيم اةــــااج  للرب  أثن

      املت لة  الت،ااة الدولية. ٣الدواة احلا ية والسب ن، يف التقييم اةااج  للرب ام  الف ع  
ا ــة علــذ  قــة أي تو ربام  الف عيــة، ي قلــب إىل الــدول األع ــا  الــســت مال  واة تقيــيم و  -٣٨

ســي قي م  4تقيــيم الرب ــام  الف عــ   أ  أي للــربام  الف عيــة )اا اقميــ التقيــيم املق فــة، الــأل تتبــش تسلســ ا 
 أ  ـــال.الـــواا  (، علـــذ النحـــو املبـــن يف اســـدول 201٨يف عـــام  5والرب ـــام  الف عـــ   2017يف عـــام 

ــ ى هــتل التقييمــاروملــا كا ــت  يف ال  ــش األول مــن الســنة علــذ يــد   يــة تقيــيم يتــ لف مــن  أساســاا  ت 
ـــــيم  ـــــ ق ـــــا تقي ـــــن ســـــث  دعمـــــ ي  ب ـــــار التقيـــــيم ي و  تـــــا ع ـــــوين يف األ  ولت شـــــااكاي يف عملي
للــدواة  يةالتح ــا األعمــال  ســبب  201٦ ي قــ ح تقيــيم    ــام    عــ  ل ــام مل رــفتهما الشصرــية، 

 .هبا ال ا  ة عش ة للمؤمت  واأل شقة امل تبقة
 

 2018-2016خطة التقييم للفترة   
 

 ال نواي السنة
  ال املة يف أ  تقييم  ااج  لن تن   الف قة -سنة عقد املؤمت   201٦

 4التقييم اةااج  للرب ام  الف ع   2017
 5التقييم اةااج  للرب ام  الف ع   201٨

 
وت ــدعذ الف قــة ال املــة إىل اســت  ات هــتا اةصــداا املقبــ  ةقــة التقيــيم وتقــدا اســتنتاجا ا  -٣9

 وتوصيا ا إىل جملت الت،ااة والتنمية.

 


