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 مجلس التجارة والتنمية
 االستراتيجي والميزانية البرنامجيةالفرقة العاملة المعنية باإلطار 

 الدورة الخامسة والسبعون
 2017أيلول/سبتمرب  6-4جنيف، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت4البند 

 تقييم أنشطة األونكتاد: لمحة عامة  
 تقرير مقدم من األمين العام لألونكتاد  

 مقدمة  
ألونكتاد ومشااريه    الرتا   مج اربايقدم هذا التقرير حملة عامة عن التقييمات اخلارجية ل -1

بطريقاة  اإلباغ  فيا . وتتيح املهلوماات الاوارد  2017 أبريل/نيسانو  2016ما بني نيسان/أبريل 
الاادروا املسااترتاد . وتقااارير التقياايز التوليرتيااة ، وحتاادد مياان أنشااطة التقياايز، وتهااة  املسااا لةمشاال جأ

لتقييمات  املستمرالتحصيل و  ،، وتهة  التهليقاتوتتبادهلا املكتسبة ارفامله توحدمؤلرتات مهرفية 
 األونكتاد.

 موجز نتائج التقييم -أوالا  
اارا التق -2 ومهاااي   قواعاادو ،(1)2011لهااام التقياايز  ةبسياساااً ييمااات   األونكتاااد قياسااُتج

اليت حاددها فرياا األماز املتحاد  املهات باالتقييز. وتتاوال هاذم التقييماات  (2)2016 لهام التقييز
، غ مااة توياايات بشااأن التحسااينات الاسااتصغا اسااتنتاجات بشااأن مااا أجلااة ماان عماال، وتقاادم

وحتديااد الاادروا املسااترتاد ، واملمارساااات الرتشاالل. وماان مااأن هاااذم املهلومااات أن تساااعد علااال 
بلة وختطيطها وتنرتياذها. وماديرو الاربامج   األونكتااد مادعوون إرماد عملية تصميز األعمال املق

__________ 

 (1) http://unctad.org/Sections/edm_dir/docs/osg_EvaluationPolicy2011_en.pdf. 

 (2) http://www.unevaluation.org/document/detail/1914. 
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أنشطة األونكتااد عناد تصاميز واللمحات الهامة عن تقييمات  (3)السابقة إىل الرجوع إىل التقارير
 الربامج وتنرتيذها وريدها.

وعجلااا جاارا  . 2016عجقااد مااؤألر األمااز املتحااد  للتتااار  والتنميااة   ناا و    عااام وقااد  -3
وبااادعز مااان  .(4)2016لهاااام اً الاااذق  اااان مقااارر لربناااامج الرترعااا  ك التقيااايز السااانوق املهماااا لذلااا

 التالية:  لمشارين األربهةلاارجية حساب األمز املتحد  للتنمية، أجلةت تقييمات 
اً تهةيااة قاادرات و ارات التتااار  والتصطااين   بلاادان قتااار  ماان أقاال البلاادان  ااو  )أ( 

 (؛1213M)املشروع  اتية للحد من الرتقراس اتيتيات ُتارية مو بغية وضن وتنرتيذ 
قطااااع األاشااار الاالساااترمار األجناااش املبامااار    لتهةياااةبناااا  القااادرات الو نياااة  )ب( 

 (؛1213N)املشروع  النمووغ م من قطاعات 
التتااار  بااني البلاادان األفريقيااة ماان اااغل لتهةيااة قاادرات البلاادان األفريقيااة  دعااز )ج( 
 (؛1213ARاملشروع ) إنشا  منطقة التتار  احلر  ألفريقيا القاريةدعز 

بنا  القدرات   جمال وضن وتنرتيذ سياسات ُتارية   البلدان النامية تس ماد  )د( 
باألهااااداف اإل اليااااة ل لرتيااااة ماااان أجاااال التهتياااال بتحقيااااا األهااااداف اإل اليااااة ل لرتيااااة   ساااايا  

  (.1213K شروعاملتواج  التنمية )التحديات املتهدد  وامل ابطة اليت 

 تقييم مشاريع حساب األمم المتحدة للتنمية  
التقيييييم الخيييارجي: تعزييييز قيييدراج وةاراج التجيييارة والتخطييييم  يييي بليييدان مختيييارة مييين أقييي    

بغييية و ييع وتنفيييا اسييتراتيجياج تجارييية مواتييية للحييد ميين الفقيير  المشييرو  اا البلييدان نمييو 
1213M) 

، يرم  إىل تهةية قدرات 201٥إىل  2012املشروع، الذق نجرتذ   الرت   من  ان هذا  -4
لتحديد أولوياهتاا التتارياة، ووضان اً و ارات التتار  والتصطين   بلدان قتار  من أقل البلدان  و 

 ،وتنرتياذ اساا اتيتيات ُتاريااة ترتشاا  إىل احلااد ماان الرتقاار. واسااتهدف املشااروع سااتة بلاادان: إ يوبيااا
وليساوتو. ونماز املشاروع سات  ،و  يبااا ،والسانغال ،مجهورياة الو الدققرا ياة الشاهبيةو  ،وبوتان

اً عملي ودليغً اً دراسات و نية، وست حلقات عمل و نية، وحلقيت عمل إقليميتني، وأيدر  تيب
 .  التتار  لتهميز

ن والااا التقياايز إىل أن تصااميز املشااروع، وأنشااطت ، ومنتةاتاا  متوالمااة إىل حااد  باا  ماا -٥
احتياجات البلدان املسترتيد ، ومن والياات األونكتااد، وأهاداف حسااب األماز املتحاد  للتنمياة. 

أن غالبياة أياحاب املصالحة راضاون عان نوعياة عمال األونكتااد، وعان نتاالج اً وذ ر التقييز أيشا
 املشروع علل الصهيد الو ت، وأمار إىل أن مثة بهض اجملااالت الايت ينبغا  حتساينها. فهلال سابيل
املرااال، انكااق االقاا اي الرليساا  للمشااار ني   حلقااة الهماال علاال ضاارور  ألديااد فاا ات حلقااات 
الهماااال.   إن هااااادف املشااااروع الرامااااا  إىل املسااااا ة   حتساااااني التنساااايا الاااااو ت بااااني الاااااو ارات 

__________ 

 http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Evaluationمتاحاااااة علااااال الااااارابن التاااااا : التقااااااريرهاااااذم  (3)

%20at% 20UNCTAD/Eval-All.aspx.. 

 ، الرتصل األول.TD/B/WP/275الو يقة  انمر (4)
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واعاا ف  ن.مل يتحقااا بالكاماال   بهااض البلاادااً رليسااياً واملؤسسااات املهنيااة اهاال التتااار  مسااار 
يحاب املصلحة بشأن  رتا   املشروع، والح    الوقت نرتس  أن ألز بالتهليقات اإلجيابية املقي  

بااااد  الهماااال بنماااااام أوموجااااا )نماااااام ختطااااين املاااااوارد املؤسسااااية الاااااذق باااادأ الهمااااال باااا    أوااااااار 
. وارتاأا التقيايز أن مان الساابا تتهلاا بالكرتاا   ( قد ألصشت عن  بهض التحديات201٥ عام

الكتيااق ذق الصاالة يسااهز   اسااتدامة وأن اً، ا اسااتدامة نتااالج املشااروع عموماادألواناا  تقياايز ماا
مكررتااني ماان األونكتاااد اً ودعماا أن املسااترتيدين يااودون تااداغً اً أيشااأباار  أن التقرياار غاا  املشااروع. 

إىل نتاااالج أ رااار اساااتدامة. وأااااذ  مقارباااة برناجمياااةملتابهاااة املشاااروع، ويتوقهاااون أن يرتشااا  اعتمااااد 
عتبااارم البهااد اانسااا  برتشاال الرترياا املهاات باملسااالل اانسااانية واإلدماااج االجتماااع  املشاروع   ا

  أ نا  حلقة الهمل اإلقليمية   آسيا، و  حلقة الهمل   ليسوتو اللتني تناولتا مساألة املسااوا  
وعاااغو  علااال ذلاااك، أجدرج   الكتياااق فصااال  املشاااروع بالتتاااار  والرتقااار. ارتباااا باااني اانساااني، و 

 صا للمسالل اانسانية. اج 
)أ( تهمايز االساترتاد   إىل نتالج التقييز، اق ي املقي ز التوييات الرليسية التالياة:اً واستناد -6

لترتاااااادق التاااااداال واال دواجياااااة؛ )ب( إدمااااااج املنماااااور اً مااااان الو اااااالا واألدوات املوجاااااود  مسااااابق
ماار ماان املسااترتيدين لكرتالاااة اتصااال مبا رباااناانسااا   موضااوع مااامل   مشااارين جا لااة؛ )ج( 

 ،ملتابهااة النتااالج الواعااد  للمشااروع،  ااا   ذلااك مقاربااة برناجميااةامللكيااة واملشااار ة؛ )د( اسااتصدام 
املساااعد  علاال إنشااا  اااان مشاا  ة بااني الو اااالت أو أفرقااة عاملااة  ،علاال ساابيل املرااال ال احلصاار

ات املتابهااة  هااااة احتياجااات ، وحتديااد إجاارا هاملتابهااة الدراسااات القطريااة ووضاان اطاان تنرتيااذ
هتز غسااترتاد  ماان ااارب لوالتهاااون ماان قتلااف الشاار ا    التنميااة اً، األوفاار حمااالبلاادان املسااترتيد  

 رب  األونكتاد.خلاية تكملة اخل

قطيييا  الاالسيييترمار األجنبيييي المبا ييير  يييي  لتعزيييزالتقييييم الخيييارجي: بنيييات القيييدراج الوطنيييية   
  (1213N المشرو  مو النوغيره من قطاعاج  األخضر

، يرم  إىل تهةياة 2016و 2013 عام  رتذ   الرت   ما بني ان هذا املشروع، الذق نج  -7
قطاااااع المناااا      واالسااااترتاد االسااااترمار األجنااااش املباماااارقااادرات البلاااادان الناميااااة علاااال اجتااااذاب 

الةراعياة، واحلاد مان ، وتهةياة التنمياة للهمالبغار  إجيااد فارا النمو  قطاعاتاألاشر وغ م من 
وادمات استشارية، والتوعياة   أ ناا   ،الرتقر. وتشمنت تداغت املشروع أنشطة بنا  القدرات

ورياااا، االجتماعاااات الدولياااة. ونماااز املشاااروع  اااغي حلقاااات عمااال تدريبياااة إقليمياااة   مجهورياااة  
و  إ اااار  هلناااد.رية   جامايكاااا، و ينياااا، واوقااادم ادماتااا  االستشاااا وجناااوب أفريقياااا، و ولومبياااا.

لتهةياااااة اً ، نماااااز املشاااااروع   جنياااااف ماااااؤألر 2014منتااااادا االساااااترمار الهاااااامل  ل ونكتااااااد لهاااااام 
اً، بلد 6٥من اً مشار  2٥0مارك في  أ رر من  2014تشرين األول/أ توبر  1٥االسترمار   

نمااو تشاامن دورات بشااأن اجتااذاب االسااترمار األجنااش املباماار   جماااالت اهليا اال األساسااية وال
 األاشر.

والااا التقياايز إىل أن أوسااا  تهةيااة االسااترمار ارتااأت أن األهااداف الرليسااية للمشااروع  -8
جمدية للغاية   البلدان النامية وبني املسترتيدين من املشروع. وأ دت نتالج الدراسة االستقصالية 

 ا جماا األونكتااد   تمتان  ايعلل نطا  واسن للمية  النسبية الرترياد  الايت اً إجيابياً أن هناك تصور 
، والاا التقيايز إىل أن املشاروع  اان فهااالً اً. اهلامني جاد السترمار، واالسترمار األجنش املبامرا

ال ساايما مساااعدت  املسااترتيدين ماان املشااروع،   وضاان وتنرتيااذ اخلطاان والتااداب  الداعمااة واملهااة   
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ترمار األاشاااار األجنااااش لغسااااترمار األاشاااار، وإجياااااد مهلومااااات مرتيااااد  بشااااأن اُتاهااااات االساااا
، وُتميههاا فشال املمارساات   البلادان األاارااملبامر، والرترا املتاحة، والدروا املساترتاد ، وأ

إىل اً غااا  أن املقاااي ز أماااار أيشااا (.www.greenfdi.orgاملوقااان الشااابك  الاااذق أنشاااأم املشاااروع )  
اً الناميااااااة بغيااااااة الاااااادفن قاااااادمضاااااارور  تكريااااااف الاااااادعز، والتوجياااااا ، واإلرماااااااد املقاااااادم إىل البلاااااادان 

باسااا اتيتياهتا املرتبطاااة باالسااااترمار األاشااار األجنااااش املبامااار. وفيماااا يتهلااااا  وضاااوع الكرتااااا  ، 
ل    ضمن حدود اادول الةمت املق ي، وأ اد اً الا التقييز إىل أن املشروع ألة ما  ان مقرر 

درجت ومرا ات اارجية إضافية أج   املالة من مسا ات  26أن املشروع لح   مجن ما نسبت  
إىل مهيااااار تقياااايز االسااااتدامة، أعاااارب اً   االعتمااااادات املصصصااااة   ميةانيااااة املشااااروع. واسااااتناد

عملها برتشال أدا    اً املسترتيدون عن ترتاؤهلز من أن مؤسساهتز ستكون قادر  علل املش  قدم
تقاادم دعااز إضااا  للحرتااا  علاال  املساااعد  التقنيااة الاايت قاادمها األونكتاااد، وارتااأوا أن ماان الااغ م

ملوايااالة تطاااوير املوقااان الشااابك  مااان أجااال اً نتاااالج املشاااروع. والحااا  املقاااي ز أن ل ونكتااااد اططااا
تهمايز مراعاا  املنماور اانساا ، . وفيماا يتهلاا بمهور وأيحاب املصالحة املساتهدفنياسترتاد  اا
ضاامن حلقااة   اوا  بااني اانسااني الهغقااة بااني االسااترمار األجنااش املباماار األاشار واملسااأجدرجات 
للماارأ    قطاااع املتاحااة بشااأن فاارا الهماال  ، عجقاادت اغهلااا جلسااة  اهلناادالاايت نجمماات الهماال 

لمساوا  بني اانسني واالسترمار األاشر أحد أجةال  لاملوقن الشبك  اصا و  الطاقة اخلشرا .
 األجنش املبامر. 

قّيز التوييات التالية علال األونكتااد: )أ( ضامان أن إىل نتالج التقييز، اق ي املاً واستناد -9
تكااون املساااعد  التقنيااة ل ونكتاااد بشااأن هااذا املوضااوع أفشاال هيكلااة، وتتمحااور حااول تااادريق 

ال  يااة بشااكل أد  و ار األاشاار األجنااش املباماار؛ )ب( املسااترتيدين علاال وضاان اطاان لغسااترم
عناد تنمايز مهيناة عياة منصرتشاة الكرباون علل االسترمار األاشر األجنش املبامار   قطاعاات فر 

احللقااات الدراسااية، وإمااراك املةيااد ماان املسااترمرين ماان القطاااع اخلاااا لتهميااا فهااز املسااترتيدين؛ 
و  الااادول ااةرياااة اً، مهاااااة القياااود الرليساااية املرتروضاااة علااال القااادرات   أقااال البلااادان  اااو و )ج( 

لغسااااترمار اً أ اااار  وضااااههالاً تقنيااااة دعمااااعاااان  ريااااا تطااااوير املساااااعد  ال ، وذلااااكالصااااغ   الناميااااة
تلبيااااااة  www.greenfdi.orgوضااااان وإتاحاااااة املةياااااد مااااان الدراساااااات علااااال املوقااااان و األاشااااار؛ )د( 

الكرتيلاة  ،واألدوات الناجحاة   البلادان النامياة األاارا ،الحتياجات املسترتيدين مان املمارساات
وضااان مؤمااارات بسااايطة وقابلاااة موايااالة و  ر األجناااش املبامااار؛ )هاااا(باجتاااذاب االساااترمار األاشااا

  برجمة االساترمار األاشار اً للقياا وتتصل بأهداف املشارين واليت قكن متابهتها بسهولة نسبي
 األجنش املبامر.

التجيارة بيين البليدان األ ريقيية مين لتعزييز قيدراج البليدان األ ريقيية  دعيمالتقييم الخيارجي:   
  (1213ARيقيا القارية  المشرو  خالل دعم إنشات منطقة التجارة الحرة أل ر 

، 2016و 2014 باني عاام   الرتا   رتاذ دف الهام من هذا املشاروع، الاذق ناهل ان  -10
، مساااتدامإىل ترسااايت وتهةياااة التتاااار  باااني البلااادان األفريقياااة، ماااا أفشااال إىل  اااو اقتصاااادق يرمااا  

قاريااة، وماان   تيساا  وتنميااة ماااملة، ماان اااغل تكااريش الاادعز إلنشااا  منطقااة التتااار  احلاار  ال
 لمسااترتيدين التاااليني: موجهااا لعمليااة التحااول اهليكلاا  الشااامل للبلاادان األفريقيااة. و ااان املشااروع 
الاااادول األعشااااا    االحتاااااد و )أ( بهااااض الاااادول املصتااااار  األعشااااا    االحتاااااد األفريقاااا ؛ )ب( 

شار نتاالج املشاارين(؛ األفريق  غ  املهنياة مبامار  )لكا  تساترتيد بطريقاة غا  مبامار  مان ااغل ن
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االحتاااد و الاايت يها ف  اا االحتاااد األفريقا ؛ )د(  (٥)ةااماعاات االقتصاادية اإلقليميااة الرمانياو  )ج(
اخلربا  مااااان الااااادول فااااارادا املشاااااار ني ) ااااان فااااايهز واضاااااهو السياساااااات/و )ه( األفريقااااا  وانتااااا ؛ 

 األونكتاد.من القطاع اخلاا( حددهتز أمانة ون مناسبون ن قتار و األعشا ، وجرل
وأ ااااد التقياااايز األ يااااة البالغااااة هلااااذم املبااااادر  الرالااااد   و ااااا تلااااش حاجااااة أساسااااية للاااادول  -11

األعشااا    ضاامن عمليااة إنشااا  منطقااة التتااار  احلاار  القاريااة. و ااان املشااروع )وااتيااار أنشااطت ( 
لقاريااة بنتاااي.   مهااااة فتااوات املهرفااة واملهااارات بغيااة اسااتكمال منطقااة التتااار  احلاار  ااً جماادي

طن من أنشاطت  علال النحاو املنصاوا عليا    و يقاة وفيما يتهلا بالرتهالية، حقا املشروع ما اج 
ذ ار التقيايز و وحميت نوعية الدعز الذق قدم  األونكتاد بتقدير  با  مان املساترتيدين.  املشروع.

ذا النوع من الدعز أن املشروع أرسل األسش التقنية لبد  املرتاوضات، لكن ال تةال احلاجة إىل ه
الذق ترا الدول األعشا ، واملؤسسات اإلقليمية، والقطاع اخلاا أن األونكتاد   أفشل وضان 

  املالااة واسااتند    98،٥ذ املشااروع بنساابة رتاالتااوف م. ومل تكاان مثااة أق حتااديات رليسااية؛ فقااد نج 
  أديش أبابا. والا  ذلك إىل اربت  الداالية،  ا   ذلك مكتق األونكتاد اإلقليم  ألفريقيا

التقياايز إىل أن تهريااف مسااألة االسااتدامة غاا  واضااح   مشااروع الو يقااة، وال يوجااد مااا يشاا  إىل 
جهاود املشاروع. وحادد التقيايز  برتشالعلل الصاهيد الاو ت اً تصذ حاليذت أو تج املبادرات اليت اختج 

رتاوضاية ساتكون   السانوات أن من السابا ألوان  حتدياد األ ار الكامال للمشاروع ألن الهملياة الت
رتذ من الدعز التقت   إ ار املشروع. ومل ترد عنايار اانساانية   علل قيمة ما نج اً القادمة ماهد

إىل األساااوا  املااارأ  درجااات   نتاااالج املشاااروع   ماااكل  يااااد  وياااول مشاااروع الو يقاااة، لكنهاااا أج 
الةراعيااة، والتصرتيااف ماان  علاال فاارا ُتاريااة، ال ساايما   قطاعااات اخلاادمات واألغذيااةا وحصااوهل

ماان اااغل إنشااا  بيتااة مواتيااة للتتااار . وبصاارتة  علاال فاارا ُتاريااةحااد  الرتقاار، وتساااوق احلصااول 
ماان اااغل دعااز السياسااات املراعيااة اً عامااة، دفاان املشااروع القاايز األساسااية للتنميااة املنصاارتة قاادم

تصااادية رورهااا التتااار  ضاامن سااهي  إىل حتقيااا تنميااة اق  للمنمااور اانسااا    القااار  األفريقيااة 
  املالاة مان  63برمت مرا ات قوية من مسؤولني حكوميني )قرلاون أج اً، وأا  الشاملة للتمين. 

، ة القطااااع اخلااااا   أنشاااطة املشاااروعتاااد  مشاااار   حاااني لاااوح  املساااترتيدين مااان املشاااروع(، 
  مرل إحدا نقا  ضهرت . ما
إىل نتااالج التقياايز، اقاا ي املقااّيز التوياايات التاليااة علاال األونكتاااد: )أ( إعطاااا  اً واسااتناد -12

 اااف  تااوف  دعااز تشااغيل و األولويااة ملسااألة الاادعز املتواياال ملنطقااة التتااار  احلاار  القاريااة؛ )ب( 
اإلدار  علااال أسااااا النتاااالج لقيااااا حتساااني مقارباااات و ملشاااارين مساااتقبلية مااان هاااذا القبيااال؛ )ج( 

وضن جمموعة مان املهااي  الاتياار املساترتيدين املساتهدفني عناد تنمايز و ؛ )د( موأ ر وع املشر فهالية 
ضاامان مشااار ة أقااوا للنقابااات الو نيااة واامهيااات و )ه( دراسااية؛ الحلقااات الهماال أو احللقااات 

 الصناعية   مرتاوضات السياسة التتارية.

__________ 

جمتمااان دول الساااااحل والصااااحرا ، والسااااو  املشاااا  ة لشاااار  أفريقيااااا واانااااوب األفريقاااا ، ومجاعااااة ماااار  أفريقيااااا،  (٥)
أفريقيااا، وااماعااة االقتصاااادية لاادول غاارب أفريقيااا، واهليتااة احلكوميااة الدولياااة وااماعااة االقتصااادية لاادول وساان 

 املهنية بالتنمية، وااماعة اإل الية للتنوب األفريق ، واحتاد املغرب الهر .
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تجارية  ي البلدان الناميية بنات القدراج  ي مجال و ع وتنفيا سياساج التقييم الخارجي:   
تستر يد باألديداا اإلنمائيية لأللفيية مين أجي  التعجيي  بتحقيي  األديداا اإلنمائيية لأللفيية 

  (1213K مشرو    ي سياق التحدياج المتعددة والمترابطة التي تواجه التنمية
، 2016و 2013مااا بااني عااام   ااان اهلاادف ماان هااذا املشااروع، الااذق نجرتااذ   الرتاا    -13

تصااميز سياسااات ُتاريااة و نيااة متسااقة وأنسااق ادمااة ل هااداف اإل اليااة  يرماا  إىل اإلسااهام  
ل لرتياااة، بهاااد أن  انااات موجهاااة   الساااابا ةاااو تهةياااة التتاااار  )تنمياااة الصاااادرات(، والقااادرات 
اإلنتاجياة والهمالاة، وتهمال علاال النهاو  بااواناق االجتماعياة واالقتصااادية الايت تتمامال وهااذم 

اإل اليااة. ومان  ، فقااد اساتهدف املشااروع أوساا  السياسااة التتارياة بغيااة تهةياة وعيهااا  األهاداف
بناا  القاادرات مان أجاال تقياايز التغيا ات واخليااارات ذات الصالة بالسياساات الهامااة  علالوقادراهتا 

املؤسسااية الكرتيلااة بوضااان هااذم السياساااات وتنرتيااذها. واسااترتادت تساااهة بلاادان مبامااار  ماان هاااذا 
 ،واامهوريااااة الدومينيكيااااة ،وااةالاااار ،وجامايكااااا، وتااااونش ،وبوتسااااوانا ،وبنمااااا ،أنغااااوالاملشااااروع: 

وناميبيا. ووضن املشروع أ ار السياساة التتارياة لكال بلاد مساترتيد، وعقاد حلقاات عمال  ،و امبيا
يلصاا اً حلقايت عمال أقااليميتني، وأعاد  تيبااً ونماز أيشا تأ د من يغحيتها   سبهة بلادان.لل

 ترتاد  وأفشل املمارسات. الدروا املس
والااا التقياايز إىل أن للمشااروع أ يااة بالغااة، وأن فريااا املشااروع اختااذ اخلطااوات املناساابة  -14

لكا  يتمامال والساياقات التتارياة والتنموياة الهاملياة املد  احملدد  لا  لتكييف تصميز املشروع من 
و ياد  االهتمام بالتكامال التتاارق ، 201٥املتغ   )ال سيما اطة التنمية املستدامة ملا بهد عام 

اإلقليماا  بااني البلاادان األفريقيااة(. وفيمااا يتهلااا بتقياايز مهيااار الرتهاليااة، أجلااةت األنشااطة الرليسااية 
ضامن اإل اار الاةمت احملادد ساتجكمل طن هلا حيا  ُتااو  املشاروع مادام ااغارا ، وااملقرر   ما اج 

حللقات الهمل هذم، باالرغز مان أن الكرا  مان  ل . وأ دت تهليقات املشار ني ارتياحهز الهميا
بهاد قاد يطارأ املستتَوبني أعربوا عن مكو هز بأن موظرت  و ار  التتاار  أقادر علال التادال فيماا 

ذلك. وأ د التقييز أن املشروع حقا أهداف  ضمن املواعيد احملدد  ل ، و  حدود ميةانيتا ، لكنا  
عاان  يت املوافقااة علاال املشااروع وبااني ألويلاا ، فشااغً أمااار إىل بهااض التحااديات الاايت ظهاارت بااني فاا  

بااااد  الهماااال بنمااااام أوموجااااا. وفيمااااا يتهلااااا  سااااألة االسااااتدامة، ا تشااااف التقياااايز مااااا يااااوح  بااااأن 
التوياايات املنبرقاااة عااان أ ااار السياسااات التتارياااة املنرتاااذ   انااات    ااور إدماجهاااا ضااامن الااانمز 

األونكتااد   الساابا أربهاة  لباات  لتلقاان مساتهدفة؛ وعاغو  علال ذلاك، التتارية   أربهة بلد
عااان رضااااهز عااان مساااتوا السااايطر  الو نياااة علااال اً ملتابهاااة املسااااعد . وأعااارب املساااتتَوبون عمومااا

الهمااال الاااذق ألاااةم املشاااروع، والرقاااة   أن بهاااض التويااايات ساااتجنرتذ   بلااادا ز. ودرا التقيااايز 
وياايات   و ااالا إ ااار السياسااة املساااوا  بااني اانسااني وتهماايز حقااو  اإلنسااان، فلااز جيااد أق ت

التتاريااة مااا يهاااح بوضااوي مسااألة املساااوا  بااني اانسااني، علاال الاارغز ماان أن فريااا املشااروع راعاال 
للنسا  عند ااتيار املشاار ني. ومل يكان تهمايز مراعاا  املنماور اانساا  أو حقاو  اإلنساان  ألريغً 

مهااااة قشااايا اإلنصاااف الاايت  اناات ماان أهااداف املشااروع، غاا  أن اً   السياسااة التتاريااة هاادف
إ اار السياساة التتارياة. بكل وضوي   بهض و االا ظهرت الرتتات السكانية الشهيرتة تواجهها 

للحاااوار باااني اً ا بالشااارا ات وعملياااات التاااا ر، الحااا  التقيااايز أن املشاااروع أتااااي فرياااهلاااوفيماااا يت
الو ارات، والكياناات اإلقليمياة. القطاعني الهام واخلاا، وبنا  عغقات بني املسؤولني   قتلف 
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وأ د التقييز التوافا الو يا بني املشروع والتوجيهات اليت اعتمادهتا الادورتان الرالراة عشار  والرابهاة 
 عشر  ملؤألر األمز املتحد  للتتار  والتنمية. 

                ماااااااون التويااااااايات التالياااااااة علااااااال األونكتااااااااد:إىل نتاااااااالج التقيااااااايز، اقااااااا ي املقي  اً واساااااااتناد -1٥
( ختصاايا مةيااد ماان املااوارد األساسااية لتحديااد نطااا  الهماال   البلااد املسااتهدف عنااد تصااميز )أ

ما يتهلا بالرغرات الكامنة   القدرات الراهنة؛ )ب( ووضن إ ار قالز  ال سيمامشارين جديد ، 
يما رتهل  فريا املشروع، ال ساعلل نتالج املشارين يلش املتطلبات احلالية ل مز املتحد  وقكن أن يج 

مااا يتهلااا  ؤماارات اإللااا ، واسااتصدام مصااطلحات اإلدار  القالمااة علاال النتااالج؛ )ج( وضاامان 
إتاحااة مااا يكرتاا  ماان مااوظرت  املشااارين ومااوارد امليةانيااة ماان أجاال إجاارا  عمليااات مناساابة للريااد 

ماان االعتمااااد الشااديد علااال  والتقياايز، ال ساايما إتاحاااة مهلومااات متوايااالة إلدار  املشااارين، بااادالً 
التقياايز النهااال  للمشااارين؛ )د( و لااق تقياايز الحااا للمشااروع لتحديااد آ ااار املبااادرات التتاريااة 

ل هااداف اإل اليااة ل لرتية/أهااداف اً املوجهااة ةااو التنميااة ومسااا تها فيمااا حتقااا ماان تقاادم حتقيقاا
، التنميااة املسااتدامة؛ )هااا( ووضاان اساا اتيتية للتواياال   مرحلااة تصااميز املشااروع تتماماال وهدفاا 

؛ )و( وحتسني التوايال مان اخلاربا  االستشااريني الاو نيني لكرتالاة فهمهاز  احتياجاتأوسن وتدعز 
 توقهات مجين مكونات الو الة، واملسالل الشاملة لهد  قطاعات.

 الدروس المستفادة -ثانياا  
يشااطلن التقيااايز بااادور حياااوق يسااااهز   تهةياااة دعاااز آ ااار األونكتااااد ونتالتااا    جهاااود  -16

، وحتقيااا أهااداف التنميااة 2030 لهااامملسااتدامة األعشااا  الراميااة إىل تنرتيااذ اطااة التنميااة الاادول ا
املسااتدامة. وتس مااد األمانااة  بااادأل فريااا األمااز املتحااد  املهاات بااالتقييز وبقواعاادم ومهاااي م الاايت 

حد ت ماااؤاراً، وتلتاااةم بباااذل جهودهاااا مااان أجااال تهةياااة اساااتصدام التقيااايز، وحتساااني مساااتوا اساااتج 
القااارار القاااالز علااال األدلاااة. وتتااايح عملياااات التقيااايز مقارباااة مااااملة، ومنهتياااة،  املساااا لة ويااانن

ومااارتافة، وموضاااوعية لتقيااايز أدا  عمااال وبااارامج األونكتااااد. وترااا  األماناااة انتباااام مجيااان أياااحاب 
 املصلحة علل أ ية تطبيا هذم الدروا عند ختطين براجمهز وينن قراراهتز االس اتيتية. 

ترتاد  ماااااااان عمليااااااااات التقياااااااايز السااااااااابقة ألنشااااااااطة األونكتاااااااااد وتماااااااال الاااااااادروا املساااااااا -17
(TD/B/WP/280و ،TD/B/WP/273و ،TD/B/WP/263، وTD/B/WP/254 مراجااان مويااال  اااا )

ملديرق الربامج واملسؤولني عن املشاارين   تصاميز وإدار  باراجمهز ومشااريههز. وير اة هاذا التقريار 
يااات تقياايز أجلااةت اااغل الرتاا   املشاامولة أرباان عمل ماانعلاال مااا اسااتقرأل ماان الاادروا املسااترتاد  

 بالتقرير. 

 الدروس المستفادة بشأن تصميم المشاريع  
ؤاااذ باملقاربااات الربناجميااة وباعتبااارات االسااتدامة عنااد تصااميز مجياان املشااارين يج ينبغاا  أن  -18

من قد أيبح فبغية ضمان حتقيا نتالج علل املستوا املؤسس  علل املدا املتوسن إىل الطويل. 
ماادت هلااا ميةانيااات راادود  مل تغاان  اماال دور  الواضااح أن بهااض التااداغت التتريبيااة الاايت اعتج 

احلاجااة إىل دعااز متواياال ارين ستشاارف تصااميز املشاايوماان ذلااك، ينبغاا  أن تطااور هااذم املقاربااة. 
. ومان ماأن تر ياة الادعز ساتكماهلا، وأن يشن اس اتيتيات مناسابة الهذا اهلدفتحقا يإىل أن 
رد علال عادد أقال مان البلادان أن مساان عماا األنشاطة الايت قكان تقادقها ضامن امليةانيااات واملاوا
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لتنمياة. وباإلضاافة إىل ذلاك، جياق   مرحلاة ل ألمز املتحاد ااحملدود  للمشروع   إ ار حساب 
التصميز النمر واستشراف مدا استدامة اإلجرا ات املتصاذ  علال الصاهيدين الاو ت واإلقليما ، 

 ا أنشطة ملتابهة مشارين ردد . باعتباره
وإيااغ  قاادر  اااف ماان االهتمااام واملااوارد للريااد والتقياايز أماار حاسااز إلتاحااة مهلومااات  -19

متواياالة إلدار  املشااارين ألن االعتماااد الشااديد علاال التقييمااات النهاليااة للمشااارين ال يرتاا   ااذا 
يااد واإلبااغ . وينبغاا  قياااا ألغاارا  الر تقباال الالغاار . وينبغاا  اسااتحداي مؤماارات بساايطة و 

باإلضااافة إىل ذلااك بااذل راااوالت عمليااة لااربن تااداغت املشااروع ماان ااهااود الاايت تبااذهلا مجياان 
ااهود األا   ل ونكتاد الرامياة أما لتحقيا أهداف التنمية املستدامة. اً مكونات األونكتاد دعم

تقات ووو ا ، ور االة حتليغتاا ، إىل حتساني مساتوا اإلدار  القالماة علال النتاالج   مياادان تهاونا  ال
   االُتام الصحيح. فإ ا تس  

ميااان تصااااميز املشاااارين ا ماااامغً اً وينبغااا  أن يكاااون تهمااايز املنماااور اانساااا  موضاااوع -20
أن اعتبااارات املساااوا  بااني اانسااني تشاامل البحاا  والتحلياال، اإلدماااج الشااامل والااربامج. ويهاات 

البلدان املسترتيد ، واالجتماعات والدورات التدريبية اليت ُتمن  واخلدمات االستشارية املقدمة إىل
اخلااربا  باملسااترتيدين، والدراسااات القطريااة، وإساادا  املشااور    جمااال السياسااات، واطاان الهماال، 

وحاايف   حالااة الااربامج واملشااارين املصااممة  واساا اتيتيات التنرتيااذ املقدمااة إىل البلاادان املسااترتيد .
جماال إلدمااج املسااوا  باني اانساني   مرحلاة اً ا  بني اانسني،  ان هناك دالماليت مل تراع املساو 
 تنرتيذ املشارين. 

، 2016وبهااد تنقااايح قواعااد ومهااااي  فرياااا األمااز املتحاااد  املهاات باااالتقييز   ألو /يوليااا   -21
 أياابح ماان الواجااق إدماااج املقاربااة القالمااة علاال حقااو  اإلنسااان   مجياان عمليااات التقياايز الاايت
تشطلن  ا األماز املتحاد . وباالنمر إىل والياات األونكتااد، فاإن هاذا األمار يهات،   مجلاة أماور، 

تنطااوق علاال منمااور ال يسااترت أق و  الهماال  قاربااة اقتصااادية إ اليااة ماااملة قالمااة علاال اإلنصاااف
بلاااد، أو ماااهق، أو مااارمة مااان مااارالح اجملتمااان، ال سااايما املناااا ا الااايت يصاااهق الوياااول إليهاااا، 

  ذلاااك النساااا (. ويوجاااد اإلنصااااف والتنمياااة الشااااملة   ياااميز والياااة ن والرتتاااات الشاااهيرتة ) ااا
علاااال غاااارار املساااااوا  بااااني اانسااااني، دمااااج حقااااو  اإلنسااااان وأهااااداف أدا  ينبغاااا ، األونكتاااااد، و 

 اإلنصاف   تصميز املشروع،  ون  أحد االعتبارات الرليسية. 
اً القاادرات، ولااو أناا  موضااوع مهقااد، ويسااتغر  وقتااوينبغاا  إيااغ  اهتمااام مناسااق لبنااا   -22

ماار مسااألة إتاحااة نطااا   اااف علاال حااد . وينبغاا  أن يهكااش هااذا األ بكاال حالااةياارتبن و ،  ااويغً 
لتكييف املشارين الغ مة لك  تستوعق اصالا البلاد املساتهدف مرال مساألة قادرات النمارا ، 

درات. وعغو  علل ذلك، ينبغ  تاوف  التصدق للرتتوات املوجود  بني القبغية والوسالل املتاحة 
موارد  افية للصدمات االستشارية واحلصا التدريبياة، واإلباداع    ريقاة تقادقها مان أجال بناا  

 هذم القدرات بالكامل، ودعز إيغي السياسات التتارية املوجهة ةو التنمية. 

 تنفيا المشاريع منالدروس المستفادة    
كتااااد علااال الهمااال بانتماااام مااان الشااار ا  الااادوليني، واإلقليمياااني، ماااون األونيشاااتن املقي   -23

ونتالتهااااا. وماااان مااااأن   والااااو نيني بغيااااة اسااااتكمال ااااارب  األونكتاااااد، واسااااتدامة باااارامج مشاااااريه
االستمرار   توسين الشرا ات لتشامل القطااع اخلااا، واجملتمان املاد ، ال سايما   ضاو  اطاة 
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أن املكاتااق امليدانيااة   إىل وفااورات احلتااز. وماان مااأن ، أن يرتشاا2030التنميااة املسااتدامة لهااام 
قاد ألياة دور املكتاق اإلقليما    ف وياول إىل املساترتيدين مان ادماتا .ساعد األونكتااد علال الت

حياا  عااة  هااذا املشااروع عغقااات اً تهةيااة أحااد املشااارين الاايت انتهاال تنرتيااذها مااؤار   أديااش أبابااا 
ة االقتصاادية ألفريقياا، وعملياة إحالاة الطلباات الاوارد  مان الهمل من االحتاد األفريق ، ومن اللتنا

 الدول األعشا .
ويتطلق تنرتيذ مشارين التهااون التقات املتهادد  السانوات   عادد  با  مان البلادان أفرقاة  -24

مترترغااااة للمشااااارين، وبيتااااة مؤسسااااية تشااااتن علاااال إدار  تكيرتيااااة قااااادر  علاااال تصااااويق مسااااارات 
باااة تكيياااف املقارباااات الرامياااة إىل تلبياااة احتياجاااات بناااا  القااادرات   املشاااارين. وتتااايح هاااذم املقار 

قتلااف السااياقات الو نيااة، ومهااااة ديناميااة التتااار  والتنميااة، والتهاااون اإل ااال ، وقتلااف القيااود 
 الداالية واخلارجية اليت حتد من التداغت. 

التتارياة. وينبغا  أن والتدريق عملياة أساساية متوايالة، ال سايما   سايا  املرتاوضاات  -2٥
 ،ينمار األونكتاااد   إمكانيااة تنماايز دورات تدريبيااة تسابا املرتاوضااات، أو عقااد اجتماعااات تقنيااة

أل ااا حتساان نوعيااة نتااالج التااداغت. وباإلضااافة إىل ذلااك، ينبغاا  إيااغ  اهتمااام أو ااا ملواياارتات 
 املشار ني   الدورات التدريبية بغية  رتالة جدواها واستدامتها. 

بااات أ اااا مرتياااد  للغاياااة   وترتشااال الااادول األعشاااا  الو اااالا السياسااااتية التوليرتياااة الااايت  َ  -26
أن يكرتاال األونكتاااد مشاااورات  افيااة، ويهقااد مناقشااات اً املرتاوضااات التتاريااة. وماان املهااز أيشاا

ااااغل اً تسااابا اعتمااااد الو اااالا الااايت تصااادر عااان مشااااريه ، وذلاااك قبااال تقااادقها واعتمادهاااا ر يااا
 عتماد. حلقات عمل اال

ومهمااا  ااان ااهااد واإلبااداع اً، و  األااا ، ينبغاا  القااول إناا  مهمااا  ااان التصطااين دقيقاا -27
املصصصااني للمشااارين، فااإن الهناياار اهليكليااة داااال منمومااة األمااز املتحااد  ستشاان علاال الاادوام 

األمرلااة هلااا. وماان بااني  دااليااة علاال  ريااا أدا  املشااارين، مااا مل جيااد  بااار املسااؤولني حلااوالً اً قيااود
ميةانيااااات الاااايت تهتمااااد إنسااااب ا وأوموجااااا، وجارسااااات األمااااز املتحااااد    علاااال هااااذم القيااااود نمااااام

 لصدمات االستشارية أقل عن الرسوم املتداولة   السو  هلذا الغر .ل

 2020-2018خطة التقييم للفترة  -ثالراا  
لربناجمياة بوظيرتاة رقابياة هاماة تشطلن الرترقة الهاملة املهنية باإل ار االس اتيت  وامليةانياة ا -28

إذ تنماار  اال عااام   التقييمااات اخلارجيااة لااربامج األونكتاااد ومشاااريه . وعاااد  مااا يتوافااا موضااوع 
التقيااايز مااان اطاااة تقيااايز  غ ياااة السااانوات يوافاااا عليهاااا جملاااش التتاااار  والتنمياااة. ويسااااهز فرياااا 

ألعشا    األونكتاد ويشاار ان التقييز، الذق يتألف من مقّيز ر ف يدعم  جرغن عن الدول ا
  التقييمات بصرتة مصصاية، ربربتا  الرترياد  و اا لا  مان تصاورات وُتاارب   تقييماات الربناامج 

. ورهنااً بطبيهاة عمال الربناامج سانةاألعشاا    الربان األول مان ال الرترع  الذق توافا علي  الادول
  مرحلة توظيف املقّيز احمل ف )الرليس (، الرترع  ونطاق ، وما تتيح  امليةانية، قكن اختاذ قرار، 

بتهياني مقااي ز مسااعد بغيااة احلصااول علال تغطيااة ماااملة للتترباة واخلاارب  اللتااني هلماا ياالة باملسااالل 
قدم أفرقة التقييز تقاريرهاا   اجتمااع الرترقاة الهاملاة الاذق وعاد  ما تج  عية للربنامج الرترع .املوضو 

 . يجهقد   الربن الرال  من السنة
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وألشاااياً مااان قااارار جملاااش التتاااار  والتنمياااة   دورتااا  التاساااهة واخلمساااني املتهلاااا بالتاااداب   -29
الكرتيلة بتهةية اإلدار  القالمة علل النتالج، وتقيايز بارامج الهمال، وافقات الرترقاة الهاملاة   دورهتاا 

األونكتااااد الرترعياااة.  الرالراااة والساااتني علااال تنرتياااذ ُتاااريش ملقارباااة تاااأمني التقييماااات املنهتياااة لاااربامج
، 2013  عااااام  1ونماااارت الرترقااااة الهاملااااة وفقاااااً لااااذلك   التقياااايز اخلااااارج  للربنااااامج الرترعاااا  

 .201٥  عام  3، والربنامج الرترع  2014  عام  2والربنامج الرترع  
 2003أيلول/ساابتمرب  19املااؤر   2003/7ووفقاااً للممارسااة املتبهااة، وعلاال إ اار القاارار  -30

، الرتصاال األول، الرتاارع بااا ( الااذق ياادعو األمانااة إىل TD/B/50/12-TD/B/WP/169يقااة )انماار الو 
تنماار فيهاااا  2018-2016اق حاات األماناااة اطااة تقياايز للرتاا   ، اقاا اي اطاان تقياايز مسااتقبغً 

لاادور  تقياايز  . وإ ماااالً 201٥الاادول األعشااا    دور  الرترقااة الهاملااة احلاديااة والساابهني   عااام 
، مان مراعاا  الربناامج 2018-2016، وافقت الادول األعشاا  علال تقيايز اطاة الربامج الرترعية

 . 2018الذق يجهقد   عام  ٥، والربنامج الرترع  2017الذق يهقد   عام  4الرترع  
، تقااا ي األماناااة 2018و  ذرو  الااادور  األوىل مااان تقييماااات الربناااامج الرترعااا    عاااام  -31

   1بتقيااايز الربناااامج الرترعااا  اً يااايز الربناااامج الرترعااا ، باااد الهاماااة االساااتمرار   الهمااال  قارباااة تق
 .2019 عام

 2020-2018خطة التقييم للفترة    
 الهنوان السنة

: أفريقيااااا وأقاااال البلاااادان  ااااواً ٥التقياااايز اخلااااارج  للربنااااامج الرترعاااا   2018
 والربامج اخلاية

 والتنمية: الهوملة، وال ابن، 1التقييز اخلارج  للربنامج الرترع   2019
 لن تنمر الرترقة الهاملة   أق تقييز اارج  -سنة املؤألر 2020

 التماس سبي  مستدام لتموي  التقييماج  ي األونكتاد  -رابعاا  
اااول التقييماااات الااايت تطلبهاااا الااادول األعشاااا  مااان مشاااروع الصاااندو   -32 جااارت الهااااد  أن ألج

النتاااالج  بااادعز مااان  نكتااااد القالماااة علااالاالساااتتما  الاااذق ممااال عناااوان  تهةياااة إدار  بااارامج األو 
، مل تهاااااد مثاااااة مساااااا ات  وعياااااة إلجااااارا  201٥لكااااان، مااااان  اياااااة عاااااام  .(6)جحكوماااااة الناااااروي
ونتيتة لذلك، التةمت األمانة بتمويل احلاد األد  مان املتطلباات املالياة خلطاة التقيايز التقييمات. 

 املهتمد  ضمن حدود املوارد املتوافر . 

__________ 

ن أجل مساعد  األونكتاد علل تهةية إدار  برامج الهمل القالمة علل النتالج، بادأت حكوماة النارويج   تاوف  م (6)
من اغل مشروع الصندو  االستتما  هاذا. وقاد  اان اهلادف  2004األموال الغ مة   تشرين األول/أ توبر 

الرليس  للمشروع يرم  إىل تهةية فهالية أنشطة األونكتاد، واإلدار  القالمة علل النتاالج مان ااغل إيادار تقريار 
ع ميةانيااة أوليااة بلغاات و ااان للمشاارو  لو اااالت.ساانوق، وإجاارا  تقييمااات مسترتيشااة للااربامج، والتنساايا فيمااا بااني ا

دوالراً أمريكيااا. وواياالت حكومااة الناارويج دعمهااا للمشااروع؛ وبلااو إمجااا  هااذم األمااوال    213 980قيمتهااا 
   .دوالراً أمريكياً  1 123 892ما قيمت   2014-2004الرت   
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تادعز بشاكل أفشال جهاود التحساني و  تقيايز أقاواالوظيرتة من أجل ضمان أن تكون و  -33
املستمر، دجعيت الدول األعشا  إىل دعاز التقييماات عان  رياا املساا ات اخلارجاة عان امليةانياة. 

ستصدم هذم املسا ات    يااد  عادد التقييماات وتوساين نطاا  تغطيتهاا   األونكتااد، و  وستج 
 . 2030ية إىل تهةية  قافة التقييز، واالستتابة خلطة التنمية املستدامة لهام دعز ااهود الرام

 والرترقة الهاملة مدعو  إىل تقدم استنتاجاهتا وتويياهتا إىل جملش التتار  والتنمية.  -34
    


