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 جملس التجارة والتنمية
 االسرتاتيجي وامليزانية الربانجميةالفرقة العاملة املعنية ابإلطار 
 الدورة السادسة والسبعون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٥-٣جنيف، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت4البند 

 تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة  
 تقرير األمني العام لألونكتاد  

 مقدمة  
ونكتاد ومشااريه    الرتا   يقدم هذا التقرير حملة عامة عن التقييمات اخلارجية لربامج األ -١

. واهلااادو هاااو اننااا أ عااان  يااا  أنشااا ة ٢٠١٨ونيراااا /أنري   ٢٠١7ماااا نااان نيراااا /أنري  
التقيااي ، وزهزيااز املراااالة، واةسااترتاد  ماان الاادروو املرااترتاد . وزقااارير التقيااي  التوليرتيااة منت ااات 

 لتقيي ، وحلقات التهل .مهرفية ووسيلة لتوحيد املهارو املكتربة وزبادهلا، وزهزيز زهليقات ا
اارا التقييمااات   األونكتاااد قياسااا  نرياسااة التقيااي  لهااام  -٢ ، وقواعااد ومهاااي  (١)٢٠١١وُتج

الاااد حاااددها فريااات األمااا  املتقاااد  املهاااه هلتقياااي . وزتاااو   هاااذ   (٢)٢٠١6التقياااي  احملدلاااة لهاااام 
التقييمااااات اسااااتت ج اسااااتنتاجات مااااا أج ااااز ماااان عماااا ، وزقااااد  زو اااايات نشاااا   التقرااااينات 
ال زماة، ودديااد الاادروو املرااترتاد  واملمارسااات الرتشال . وماان واا   هااذ  املهلومااات أ  زراااعد 

خت ي هااااا وزنرتيااااذها. ويشاااا ا  مااااديرو الااااربامج   علاااا  درواااااد عمليااااة زااااامي  األعمااااال املقبلااااة و 
الرانقة لتقييمات أنش ة زاامي  الاربامج  (٣)األونكتاد عل  الرجوع دىل التقارير واللمقات الهامة

 وزنرتيذها ور دها.

__________ 

(١) http://unctad.org/Sections/edm_dir/docs/osg_EvaluationPolicy2011_en.pdf     حزيرا / 7)اطل  علي 
  (.٢٠١٨يوني  

(٢) http://www.unevaluation.org/document/detail/1914     (.٢٠١٨حزيرا /يوني   7)اطل  علي 
(٣) http://unctad.org/en/Pages/Aboutpercent20UNCTAD/Evaluationpercent20atpercent20UNCTAD/Eval-

All.aspx     (.٢٠١٨حزيرا /يوني   ١٣)اطل  علي 
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 موجز نتائج التقييم -أوالا  
ماناة نناا عل  طلب جملس الت ار  والتنمياة،   دورزا  الرانوية اليانياة والراتن، أجارت أ -٣

املهاااه هلتكنولوجياااا واللوجراااتيات. وقاااد  4مراااتق   للاااربفمج الرترعااا   األونكتااااد زقييماااا  متهم  قاااا  
املتهلاات نتهزياااز  1213Iأدجمتاا  مااا  التقيااي  اخلاااارج  املزماا  ملشاااروع حرااان األمااا  املتقااد  للتنمياااة 

البلاادا  ايساايوية، القاادرات الوطنيااة علاا  ددار  سياسااات وأطاار الهلاا  والتكنولوجيااا واةنتكااار   
الذي يدير  الربفمج الرترع  نرتر ، من أج  دقيات أقاا  قادر مان أوجا  التالزر والكرتاااات نان 

 الهمليتن.
وقد أج زت التقييمات اخلارجية للمشاري  فيما يتهلات ااا يلا  مان املشااري  املدعوماة مان  -4

 حران األم  املتقد  للتنمية: 
ات ددار  اةقتاااد الكلا  الداعماة للنماو مان أجا  : زهزياز قادر 1213Pاملشروع  )أ( 

زهزيااااز التهاااااو  املاااااق والنقاااادي انقليماااا  ناااان نلاااادا  قتااااار    أمريكااااا ال زينيااااة ومن قااااة البقاااار 
 الكارييب، وغرن ووسط أفريقيا؛

: دعاا   ااناع سياسااات البلاادا  الناميااة    ااياغة سياسااات 1415AXاملشااروع  )ن( 
   ل زنرتيذ أطر سياسات زنظي  املشاري .وطنية لتنظي  املشاري  من 

 وزرد أدف  اةستنتاجات والتو يات والدروو املرترتاد  الرئيرية من هذ  التقييمات. -٥

 لألونكتاد: التكنولوجيا واللوجستيات 4التقييم اخلارجي للربانمج الفرعي  -ألف 
ومادا فهاليتا  وارتاازا   4ع  يقي    هذا التقيي  املرتق  واملتهمت مدا أمهية الربفمج الرتر  -6

. ٢٠١6-٢٠١٢واساتدامت ، هلاااياة الاد نرت ذزاا  ةاا وااهبة التكنولوجياا واللوجرااتيات   الرتاا   
 ويرلط الشوا أدف  عل  اةستنتاجات والتو يات الرئيرية للتقيي .

املتنوعاة اات جاود  عالياة   مهظمهاا  4وخيلص التقيي  دىل أ  حافظة الربفمج الرترع   -7
مهمااة ةحتياجااات املرااترتيدين ماان الااربفمج وأ ااقان املااالقة فياا . ود اااة ، أدت زااد  ت و 

نناا القدرات دىل درن املهارو، الد زرتتدم ندورها من أجا  املزياد مان التادريب واملشاور    
زكمان  4دىل أ  القيمة املشاافة للاربفمج الرترعا   جمال الرياسات والبقث. و لص التقيي  أيشا  

لت قح نان الرااائز املتميلاة   التهااو  التقاه والبقاث وننااا زوافات مراا حكاوم  دوق، ااا     ا
دىل أناا  ة ياازال  ااة  الااع عاان طرياات اةسااترتاد  ماان جمموعااة عريشااة ماان الشاارااات. وأوااار أيشااا  

ارج ، جمال لتدعي  اجلهود التلزرية، اا   الع عن طريت التهاو  فيما نان الشعاهب والتهااو  اخلا
وة ساااااايما   جماااااااةت الهلاااااا  والتكنولوجيااااااا واةنتكااااااار؛ واةقتااااااااد الرقماااااا ، و ا ااااااة الت ااااااار  
انلك ونية؛ وجوانب اةستدامة   ق اع النق ، وه  أمور زكتر  أمهية متزايد    ضاوا دعا   

 تنمية.مافيكيانو ن ويب، املهتمد   الدور  الرانهة عشر  ملؤمتر األم  املتقد  للت ار  وال
وأنرز التقيي  أنا  لكا  زاتمكن واهبة التكنولوجياا واللوجراتيات مان اةضا  ع نوةيتهاا  -٨

ااهة اااا يلاايب ز لهااات الاادول األعشاااا، ساايت لب األماار د.حااة مااوارد دضااافية. و تااا  األماار  املوس 
ئج أيشااا  دىل وجااود نااج منااتظ  دزاا مراا لة  اا  التربعااات، ماااقوه  هنناا أ الرتهااال عاان النتااا

املرااتند  دىل أدلااة. وقااد دو لاات زرتشااي ت املااابن  ااون متوياا  ناارامج أوساا  وأطااول ماادا اات 
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من ت واضح   زد  هتا وزوق اةهتمام الواجب ةستدامة النتاائج. وللانهج املتكاما  خللات ني اة 
 هاو اي ار انهكاساات   ٢٠٣٠اقتاادية عاملية منارتة الذي زتو ا    ة التنمياة املراتدامة لهاام 

عل  اندار  القائمة علا  النتاائج. واختاذ األونكتااد   اوات د انياة لتادعي  دطاار  املتهلات هندار  
القائمة عل  النتائج ولشما  زواؤم  م  أهداو التنمية املراتدامة. نياد أ  التقياي  ان ااق لرتريات 

ات. وماا  الااع، التقيااي  يرتيااد ذ  هااذ  اجلهااود ز باات علاا  بااو مترتاااوت وأناا  ة زاازال هنااا  لااار 
. وساايت لب 4هنااا  جمااال لتقراان زهمااي  مراعااا  املنظااور اجلنرااام   حافظااة الااربفمج الرترعاا  

 هاااذا املزياااد مااان اخلاااربات، وننااااا القااادرات والتااا ط  علااا  باااو متوا ااا  و ااادد اهلااادو، وزوجيهاااا  
وازج نشااا   دماااج زهماااي  مراعاااا  املنظاااور اجلنراااام   خت ااايط مشااااري  التهااااو  التقاااه ونااا واضاااقا  

 البقوث وددارهتا ور دها، والع ا زا من اجلهود املبذولة عل  ن اق املنظمة   األونكتاد.
دىل م حظازاا ، ساات زو اايات دىل األماان الهااام ل ونكتاااد  وقاادم فرياات التقيااي ، اسااتنادا   -9

ااهة املمنوحااة اوجااب دعاا    وماادير وااهبة التكنولوجيااا واللوجرااتيات. وفيمااا يتهلاات هلوةيااة املوس 
مافيكيااانو ناا ويب، أو اا  التقيااي  هلنظاار   سااب  زرزيااب أولويااة املااوارد املوجااود  ودعاااد  زنظيمهااا، 
داا لاااازم األماااار، ماااان أجاااا  دعاااا  عماااا  األونكتاااااد نشاااا   الت ااااار  انلك ونيااااة واةقتااااااد الرقماااا  

تقيااي  ن وزراات  الهلاا  والتكنولوجيااا واةنتكااار ألغااراا التنميااة املرااتدامة. وأو اا  التقيااي  أيشااا  
دطااار األونكتااااد لاالدار  القائماااة علاا  النتاااائج ودرااين  ودنرتااااا . وعلاا  مراااتوا الشااهبة، أو ااا  
التقيااي  نشاارور  ضااما  التنرتيااذ الاااارم واملتراات    ياا  انافظااة ونوضاا  وزنرتيااذ   ااة زرتااايلية 
جلمااااا  األماااااوال هسااااا ازي يات قتلرتاااااة حراااااب ناااااوع املاااااابن، ااااااا   الاااااع الق ااااااع اخلااااااج. 

يتهلت هةزااةت، أو   فريت التقيي  ذ  زش  الشهبة وزنرتذ اسا ازي ية ازاااةت اات  وفيما
نتااائج قائمااة علاا  األدلااة، زرااتهدو واارائح متنوعااة ماان اجلمهااور. وااناات  ااة زو ااية أ اارا هاا  

 ،وأ ا ا  زهزيز د.حة املراعد  التقنية،   وك  زاد  ت نرفجمياة مراتدامة زترا  ان ات واضاح. 
ذ  زرتتدم الشهبة ناور  متزايد  الانهجج انقليمياة، أل  التقادتت زهااك نشاك   ي التقي أو  

 أاير فهالية من   ل املنظمات انقليمية.
ورحباااااات األمانااااااة،   ردهااااااا انداري، هلتقيااااااي  وقبلاااااات التو اااااايات. وأحاطاااااات أمانااااااة  -١٠

مااااا   هتاااااا متاوااااايا  هساااااتنتاجات التقياااااي  وااااااارت أناااااا ستوا ااااا  عملهاااااا ومبادرا األونكتااااااد علماااااا  
التو يات. وأوادت األمانة جبهود وزرتام فريات التقياي  علا  زقييما  املراتق  واملوضاوع  واملهاه، 
هلنظر دىل ال ان  املهقد والشام  عل  بو  اج ل نش ة الد اض لهت ةاا واهبة التكنولوجياا 

 .4واللوجرتيات   دطار الربفمج الرترع  

 م املتحدة للتنميةتقييم مشاريع حساب األم -ابء 
التقييم اخلارجي: تعزيز قدرات إدارة االقتصاد الكلي الداعمة للنمو من أجل تعزيزز التعزاون  -1 

املايل والنقدي اإلقليمي بني بلدان خمتارة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وغرب 
 (.1213Pووسط أفريقيا )

، ٢٠١7ونيرااااا /أنري   ٢٠١٣ناااان متوز/يولياااا    جاااام  هااااذا املشااااروع، املنرتااااذ   الرتاااا   -١١
ةدو زهزيز قدرات ددار  اةقتااد الكلا  الداعماة للنماو مان أجا  زهزياز التهااو  املااق والنقادي 

)مان  ا ل  نلادا   46انقليم . ومش  املشروع أنش ة حبوث ميكن أ  يكو  هلاا ألار مباوار علا  
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عاان املشاااراة   استشااافة  يميااة(، فشاا   عشااويتها   مؤسرااات ومليااات متهاادد  األطااراو أو دقل
 حلقات دراسية وأنش ة نشر    انية نلدا . 

وااااا  املشاااروع الاااذي ا تتمااا  املقاااي    اا أمهياااة علياااا علااا  الااااهيدين انقليمااا  والاااوطه   -١٢
ماا  الهديااد ماان املااؤمترات ومااؤمترات القمااة الااد زهقاادها األماا  املتقااد ،  متامااا   اليهمااا، ومتماواايا  

إب اااااازات األهاااااداو انيائياااااة ل لرتياااااة، ونهاااااد الاااااع ذهاااااداو التنمياااااة  مباوااااارا   رزباطاااااا  ا ومرزب اااااا  
املرااتدامة. وقااد اسااتند دىل  اارب  األونكتاااد   دلياا  اةقتااااد الكلاا  وانااوار نشاا   الرياسااات 
الهاماااة. وسااااه    وةياااة األونكتااااد مااان  ااا ل زنرااايت انجااارااات الرامياااة دىل زتد  فهااا  البي اااة 

عان زهزياز التهااو  انقليما . وما  الاع، ماا   الهاملياة واة تياارات الرياساازية، فشا    اةقتااادية
أن  است ان ملن ت حبي ، مل يكن زاميم  يقوم عل  نظرية متينة للتايا  املؤسرا  أو الرياسا . 

  املائاااة ماااان  9٠ويتنااااول املشاااروع، علااا  وجااا  اخلااااوج، زهزيااااز مهاااارو األفاااراد )اماااا أااااد 
ساااات  عات الااااارأي( ولكاااان اةساااا ازي ية الرامياااااة دىل املرااااامهة   األنهاااااد اهلاماااااة املشاااااران   ا

مل زكااان واضاااقة. اماااا  -وهااا  املراااتوا التنظيمااا  والبي اااة التمكينياااة  -األ ااارا لبنااااا القااادرات 
ملا اا  سيظ  لوة الاع زرتامهاات دقليمياة منرتاالة. ومان فحياة أ ارا، فا    عامليا   جلب منظورا  

نشاا   املاادا الااذي أسااه  ناا    دقياات قاادر أااارب ماان زوافاات ايراا علاا  أي األدلااة غاا  واضااقة 
 مرتوا. 

نااان  متاااازا   للمهاااام دا ااا  األونكتااااد وزهااااوف   فهااااة   وأواااار التقريااار دىل أ  هناااا  زقرااايما   -١٣
األونكتاد وقتلف النظراا مسح للمشروع اواجهة الاهوهت واةحتياجات املتا  . نيد أنا  واجا  

لتا ية الدع  التقه وانداري ال زم. وعل  الرغ  مان أنا  مان الراانت ألوانا  اساتت ج أي  عنتا  
اسااااتنتاجات نشاااا   اةسااااتدامة، أقاااار التقيااااي  ذ  أنشاااا ة املشااااروع ساااااعدت   نشااااوا اةهتمااااام 
هلتكاماا  املاااق والنقاادي الااداع  النمااو علاا  مرااتوا اةقتااااد الكلاا ، وأساارترت عاان الهديااد ماان 

 . ومل يااادمج منظاااور جنراااام ألنااااا التاااامي  أو التنرتياااذ. ومااان جهاااة أ ااارا، نجرتاااذ أوجااا  التهااااو 
املشروع انظور واضاح نقاوق اننراا ، وأساه    زتد  الاوع  يار سياساات اةقتاااد الكلا  

   الهدالة اةجتماعية.
 دىل النتائج، التو يات الرئيرية التالية:  واق ح املقي   ، استنادا   -١4

  ل ونكتاااد أ  يهاازز لقافااة اندار  القائمااة علاا  النتااائج ماان أجاا  التقيااي  ينبااا )أ( 
الرتهااال واندار  القائمااة علاا  النتااائج ماان  اا ل زااوف  التاادريب املرااتمر للمااديرين واملااو رتن   

 قتلف جوانب اندار  القائمة عل  النتائج، اا   الع التقيي  الذايت؛
ايز التهلع  عن طريات التقياي  املناتظ  لقانلياة املشااري  ينبا  ل ونكتاد أ  يهزز زر  )ن( 

للتقيااي ، وزنرتيااذ عمليااات ر ااد و/أو عمليااات زقيااي    منتاااف املااد  زكااو  موجهااة بااو دقياات 
 النتائج، وزنظي  مناسبات زهل  مهيكلة؛

ينباااا  ل ونكتااااد أ  يراااتهرا دجرااازااا  ويشااا  مباااادن زوجيهياااة وأدوات مااان  ) ( 
 املراوا  نن اجلنرن   مليات التت يط والر د وانن أ؛أج  ضما  زهمي  

ينبا  ندار  املشاري  أ  زش  اس ازي ية للترو    نداية املشروع و/أو ألنااا  )د( 
 زنرتيذ  من أج  دقيت أقا  قدر من اةستدامة للمشروع؛
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وانداري ينبااااا  ل ونكتاااااد أ  يقااااي  قدرازاااا  علاااا  زا يااااة  ياااا  الاااادع  التقااااه  )ها( 
 امل لون من مشاري  حران التنمية، اا   الع الر د و   املهلومات من املرترتيدين؛

ينبا  ل ونكتاد أ  يرتهرا دجراااز  من أج  وض  مبادن زوجيهية وأدوات   )و( 
 ارتيلة نشما  زهمي  املمارسات اجلدية لتنمية القدرات   مليات التت يط والر د وانن أ؛

دار  املشاري  أ  زشمن نشر األنش ة واملنشورات والنتائج احملدد  وماا ينبا  ن )ز( 
 واةها عل  ن اق واس ، عل  سبي  امليال من   ل وسائط انع م أو املنشورات املؤقتة.

التقيززيم اخلززارجي: دعززم يززنا  سياسززات البلززدان الناميززة يف يززياغة سياسززات وطنيززة لتن ززيم  -٢ 
 (1415AXر سياسات تن يم املشاريع )املشاريع من خالل تنفيذ أط

 وااااااااانو  األول/ ٢٠١٥يرمااااااا  هاااااااذا املشاااااااروع، املنرتاااااااذ   الرتااااااا   نااااااان حزيرا /يونيااااااا   -١٥
، دىل زهزيااااز قاااادرات  ااااناع الرياسااااات علاااا  زااااامي  وزنرتيااااذ سياسااااات زنظااااي  ٢٠١7 ديراااامرب

 ، واجلمهوريااة املشاااري . وقااد نرتااذ هااذا املشااروع   سااتة نلاادا  )داااوادور، و هوريااة زنزانيااا املتقااد
الدومينيكيااة، والراالرتادور، وغامبيااا، والكااام و ( ومشاا  أنشاا ة دقامااة واابكات التوا اا  وزبااادل 

 املهارو الد زشر  أ قان املالقة من هذ  البلدا  وغ ها من نلدا  املناطت نرترها.
 و لص التقيي  دىل أ  املشروع اا  وليات الاالة هملوضاوع مان منظاورات قتلرتاة واساتا  -١6

امليااز  النراابية ل ونكتاااد   سياسااات زنظااي  املشاااري . وزناااول قشااات منظماا  مشاااري  وراااز علاا  
مااا  انطاااار اةسااا ازي   ل ونكتااااد، ااااا   الاااع أهاااداو حراااان  قااادرات انكوماااات متاوااايا  

نااور  عاماة، لكان ااا  إبمكانا   دا لياا   التنمية وأهداو التنمية املرتدامة. واا  املشروع مترقا  
و ااا  ذنشااا ة  ااادد  مااان أجااا  رناااط أفشااا  للمشااااران   األفرقاااة الهاملاااة الوطنياااة املهنياااة أ  ي

هلو ول دىل التمويا  ما  اةجتماعاات انقليمياة نشا   التا من واحملاسابة. و لاص التقياي  دىل أ  
.   دقياات األهاااداو والنتااائج املقاارر ، وااااا  املرااترتيدو  منااا  راضاان د ااااة   املشااروع اااا  فهااااة  

نااات البلااادا  املراااترتيد  الراااتة عااان قااادر  علااا  دعاااداد   اااط عمااا  لتنظاااي  املشااااري  ن ريقاااة وأه
، وندأت   زنرتيذها. ومت هذا هزباع نج مترلر    زشاراية، واعتمدت أرنهة منها اخل ة رمسيا  

 املشروع، عل  الرغ  من أ  عنار  األول، التدريب عرب انن نت، مل يهم  عل  النقو املتوق . 
، لكاان الرقانااة املالياااة مل و لااص التقيااي  دىل أ  زنرتيااذ املشااروع ور ااد  التقاااه اااا  فهاااة   -١7

زكان اااذلع. وعا و  علاا  الاع، ماان الااهب دجااراا زقياي  واضااح ملادا اسااتدامة املشااروع، ود   
دىل حلقاااات الهمااا  التشااااراية واألفرقاااة الهاملاااة، واخل اااط الاااد  اانااات منه ياااة املشاااروع، اساااتنادا  

مااات دقيقااة و اضااهة للمراااالة، الهااا دبااذ زااوق زمااام األمااور واةسااتدامة. ومل يكاان زتشاامن التزا
  املشااروع، علاا  الاارغ  ماان اناارج  املراعاا  للمنظااور اجلنرااام والشااام  لل مياا  واضااقا   الاانهج

علاا  املشاااراة املتراااوية للرجاا  واملاارأ  ألناااا زنرتيااذ . امااا أ  أاياار ماان ناااف األوااتاج الااذين 
)مهظمهااا  مااان حشاااور حلقاااات الهمااا  الوطنياااة( اااااروا أنااا  مل ُتااار زاااوعيته   مشلهااا  اةستقاااااا

هلبهد اجلنراام لرياساات زنظاي  املشااري . ودضاافة دىل ا تياار البلادا  والتاواز  نان أقا  البلادا  
، مل يراز املشروع عل  أفراد الرت ات الشهيرتة نارتته  منظم  مشاري   تملان. ويشا  التقريار يوا  

الارغ  مان أ  املشاروع عازز الهدياد مان الشارااات، فا   قيمتهاا اةسا ازي ية مل زكان  دىل أن  عل 
 ،  لص التقيي  دىل أن  ة ميكن استت ج استنتاجات نش   األلر.واضقة. وأ  ا  
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دىل نتاااائج التقياااي ، اقااا ح املقاااي  التو ااايات الرئيراااية التالياااة علااا  فااارع املشااااري   واساااتنادا   -١٨
 شاري :نشهبة اةستيمار وامل

ينباااا  أ  يوسااا  فااارع املشااااري  ح ااا  املشاااروع ويشااا  دائااار  دائماااة ميكااان مااان  )أ( 
 ، أ  ز لب املراعد  التقنية؛  هلا للدول األعشاا، وة سيما أق  البلدا  يوا  

ينبا  لرترع املشاري  أ  ينظر   مرحلاة انياة مان املرااعد  التقنياة لتهزياز زنرتياذ  )ن( 
شااريكة واةسااترتاد  ماان ُتااارن التنرتيااذ. وميكاان ةستهراضااات التنرتيااذ،   ااط الهماا    البلاادا  ال

 أو أنش ة األونكتاد األ را ملتانهة   ط الهم ، أ  زتناول زقيي  ألر اخل ط؛
أل ااااقان املاااالقة املتهاااددين ودعاااااد   ينباااا  أ   اااري فاااارع املشااااري  دلاااي    ) ( 

نهاااة ل مااا  املتقاااد    جماااال زنظاااي  الترتكااا    وضاااه  اةسااا ازي   ناااارتت  جهاااة فاعلاااة عاملياااة .
 املشاري ؛
داا ااااا  ألطااار سياساااات زنظاااي  املشااااري  أ  زااانقح، فينباااا  لرتااارع املشااااري  أ   )د( 

 دد ما داا اا  هنا  اهتمام واس  الن اق نقشات الروق    رتوو املرترتيدين من املشااري ، 
 ألسواق   انطار.وما داا اانوا يرت يهو  النظر   ددرا  مكو  الو ول دىل ا

 وقدام املقي    التو يات الهامة التالية: -١9
د ناور  أاير فهالياة،   املباادرات املقبلاة املوجهاة دىل  )أ(  ينبا  ل ونكتاد أ  يرو  

 ياغة   ط عم  زنظي  املشاري ، املرامهات املقدمة من الدوائر والرتاروع اات الاالة )احملاسابة 
 ك وم(؛والت من، والتنظي  انل

ينبا  لدائر  ددار  املوارد   األونكتاد أ  زتتذ   وات لتقاد  زقاارير منتظماة  )ن( 
دىل أفرقة ددار  املشاري  علا  أسااو النشااو. وداا اعتارب الاع غا  فهاال، ينباا  للادائر  أ  زشا  

 ااقيقة ماان الااع طريقااة جديااد  وفهالااة ماان حيااث التكلرتااة ل ضاا  ع نهمليااات متانهااة  ناادة  
 للميزانية نناا عل  األنش ة.

 الدروس املستفادة -اثنياا  
يلهااااب التقيااااي  دورا  حيااااوت    املرااااامهة   زهزيااااز منظومااااة األماااا  املتقااااد  يار ونتااااائج  -٢٠

ودقيات  ٢٠٣٠دعمها للدول األعشاا   جهودها الرامية دىل زنرتيذ   ة التنمية املرتدامة لهام 
م أمانااة األونكتاااد، مر وااد  ابااادن فرياات األماا  املتقااد  املهااه أهااداو التنميااة املرااتدامة. وزلتااز 

ااد  لت مااؤ را ، نبااذل جهااود ماان أجاا  زهزيااز اسااتتدام التقيااي ،  هلتقيااي  ونقواعااد  ومهاااي   الااد حج
ودراان  اان  القاارار القااائ  علاا  األدلااة واملراااالة. وزااوفر عمليااات التقيااي  ن ااا  وااام   ومنه يااا  

لتقيي  أداا الربامج وعم  األونكتااد. وزاداف  األماناة عان أمهياة ز بيات اجلهاات وورتافا  وموضوعيا  
 اااحبة املااالقة هلااذ  الاادروو علاا  ن اااق أوساا  ماان مراماا  ددار  الااربامج   األونكتاااد، والااع 

 لتاب   خت يط الربامج و ن  القرار اةس ازي   هألونكتاد.
الرااااااااانقة ألنشاااااااا ة األونكتاااااااااد  وزظاااااااا  الاااااااادروو املرااااااااترتاد  ماااااااان عمليااااااااات التقيااااااااي  -٢١
(TD/B/WP/286و ،TD/B/WP/280و ،TD/B/WP/273و ،TD/B/WP/263و ،TD/B/WP/254 )

مراج  مو   ةا ملاديري الاربامج واملراؤولن عان املشااري    زاامي  وددار  ناراجمه  ومشااريهه . 
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الاد أج ازت  ويراز هذا التقريار علا  ماا اساتقرن مان دروو مراترتاد  مان عملياات التقياي  الاي ث
   ل الرت   املشمولة هلتقرير.

 الدروس املستفادة: التكنولوجيا واللوجستيات -ألف 
نشاااا   التكنولوجيااااا واللوجرااااتيات املمارسااااات اجليااااد   4حاااادد زقيااااي  الااااربفمج الرترعاااا   -٢٢

 والدروو املرترتاد  التالية:
يماا يتهلات مشااورات واساهة الن ااق ما  طائرتاة واساهة مان أ اقان املاالقة ف )أ( 

هستهراضااات سياسااات الهلاا  والتكنولوجيااا واةنتكااار لشااما  طيااف واساا  ماان وجهااات النظاار 
واملوافقة. وينبا  ل ونكتاد زوسي  ن     زقد  الادع  زنرتياذا  للتو ايات املقدماة   دطاار هاذ  

 راألما هاذا وا   وماناةستهراضات، ور اد الرياساات، وزقييماات متانهاة الرياساات اجلدياد . 
 حرااان علاا  األاادمييااة للمؤسرااات البقييااة اةحتياجااات لرتائااد  الااراهن التقيااز ماان خيرتااف أ 

 التكنولوجية الهملية للق اع اننتاج ؛ اةحتياجات
امااا يتشااح ماان زنرتيااذ النظااام ايق للبيااافت اجلمرايااة   رواناادا، فاا   التنظااي   )ن( 

ت دا   مرااز التدريب التانهة للرل ات املؤسر  للقدر  عل  زدريب  رباا زكنولوجيا املهلوما
 اجلمراية يجهد اس ازي ية جيد  لتهزيز استدامة النتائج؛ 

زجهتاارب وااابكات اخلااار ن قيماااة مشاااافة أساساااية ل ونكتااااد، وزراااتقت زو يرتهاااا  ) ( 
 ناور  أارب وأفش  زهزيزا  لربوزها انع م  وامت   زمام األمور نش نا؛

التكنولوجياااا واللوجرااااتيات املتهلااات إب.حااااة التااادريب ماااان ميكااان ملرتهاااوم وااااهبة  )د( 
لتقاااد  مرااااعد  زقنياااة مييلاااة أ ااارا لبنااااا   ااا ل زهب اااة ماااوارد املاااوان  الشاااريكة أ  يكاااو  يواجاااا  

 القدرات؛
زاااوح  نهاااة األدلاااة الناوااا ة أنااا  حييماااا وجااادت أطااار مؤسراااية دقليمياااة ميكااان  )ها( 

 فهاة  وفجها  ملواجهة التقدتت الهانر  للقدود؛  اةرزباو ةا، اانت النعهج انقليمية سبي   
غااا  مياادام، يبااادو أ  النمااااا  الي لاااة التالياااة لتقاااد   ملااا ااااا  األونكتااااد ايااااف   )و( 

و يرتتهااا نشاك  جياد: زقاد  مااد  ت لتاد  ت جهاات فاعلاة ديائيااة  التهااو  التقاه قاد أدت
أ را؛ والتد   مان  ا ل التهااو  الرمسا  ما  املنظماات الاد هلاا حشاور ميادام قاوي؛ والتنرتياذ 
ااد التموياا  الكااا  ملااو رت  الاادع  املياادانين وللر ااد  املباواار للمشاااري  القائمااة نااذاهتا، حييمااا وجج 

 والتقيي .

 املستفادة: قدرات إدارة االقتصاد الكلي الدروس -ابء 
)زهزياااز قااادرات ددار  اةقتاااااد  1213Pحااادد التقياااي  اخلاااارج  ملشاااروع حراااان التنمياااة  -٢٣

الكل  الداعمة للنمو من أج  زهزيز التهاو  املاق والنقدي انقليما  نان نلادا  قتاار    أمريكاا 
 قيا( الدروو املرترتاد  التالية:ال زينية ومن قة البقر الكارييب، وغرن ووسط أفري

ل ونكتاد س   متن ومسهة متاز     ي  املنااطت. وميكان نواراا  أ   قات  )أ( 
مكاسب اب     الكرتاا  من   ل حرتز انوار، وزير  الو ول دىل أحدث املهارو، وجاذن 
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ما  وةيتا ، اناوار  اوايا  املزيد من املرامهات   املشاري  )عينية أو غ ها(. ويشا   األونكتااد، مت
املتهدد األطراو، وزبادل املهارو، ودقامة وبكات التوا   عل  الاهيد انقليم ، والهم  علا  

 زهزيز التهاو  انقليم  واألقاليم  اليهما؛
ااااا  دور حراااان التنمياااة هعتباااار  وسااايلة للبلااادا  األعشااااا ل ساااترتاد  مااان  )ن( 

   يا  مراحا  املشاروع. ونتااوف   الهاماة ل ما  املتقاد  واضاقا   اخلارب  املهيارياة والتقليلياة ل ماناة
مااا يقاادمها واارااا التنميااة اي اارو ، يتبااوأ حرااان التنميااة  املهااارو واملهااارات املتميااز  الااد فدرا  

مكاناااة ختولااا  زايااا  قواعاااد اللهباااة عااان طريااات زشااا ي  زباااادل املهاااارو ونقااا  املهاااارات فيماااا نااان 
 البلدا ؛
حران التنمية، ومن دو  الهم  نتوجي  من األونكتاد، ما ااا  من دو  دع   ) ( 

ليجنظر،   الهديد من البلدا ،   هذ  املرائ  اخلا اة املتهلقاة هلتكاما  املااق والنقادي والتهااو  
   جمال اةقتااد الكل ، وما اا  هلذ  األنواع من املناقشات أ  ددث.

  املراااائ  املالياااة والنقدياااة، وهاااو اُتاااا  يهاااد التهااااو  فيماااا نااان نلااادا  اجلناااون  )د( 
استكشاارت  املشااروع، أحااد أهاا  اةُتاهااات اجلديااد    الهقاادين األ اا ين. وقاادم حرااان التنميااة 
واألونكتاد مهلومات هامة عن مدا هذا اةُتا ، وألر ، وما هو م لون عل   هيد الرياساات 

 للقاول عل  منافه  انيائية.

 السياسات الوطنية لتن يم املشاريعالدروس املستفادة:  -جيم 
)دعا   اناع سياساات البلادا   1415AXحدد التقيي  اخلاارج  ملشاروع حراان التنمياة  -٢4

الناميااااة    ااااياغة سياسااااات وطنيااااة لتنظااااي  املشاااااري  ماااان  اااا ل زنرتيااااذ أطاااار سياسااااات زنظااااي  
 املشاري ( الدروو املرترتاد  التالية: 

كتااد املرااعد  التقنياة   جواناب  ادد  لتنظاي  ة ميكن التت يط لتقد  األون )أ( 
نااااور  مرااابقة وينباااا  البااات فيااا  نهاااد أ  زكاااو  البلااادا  قاااد  ااااغت  زرتاااايليا   املشااااري  خت ي اااا  

   هااا. و اا ل دديااد اخل ااط، خلاارباا األونكتاااد دور هااام   زقااد   ااربات مجلهمااة ماان نلاادا  
 أ را؛

ن املو رتن، ودىل مكازب حكومية عند زقد  املراعد  دىل جمموعات قتلرتة م )ن( 
دا   نلد ما، ة  ب أ ذ الروانط واةزااةت فيما نيانه  علا  أناا أمار مرال  نا ، وقاد زادعو 

 اناجة دىل أنش ة  دد  لتقرن الرنط نن املشاران؛
نراااابب مااااا يتيقاااا  ماااان دمكااااافت التوا اااا   يهااااد التاااادريب انلكاااا وم جااااذاه   ) ( 

 ة الت ورات الرياسازية زت لب نرامج زدريب  ا ة هلق ر.واخنرتاا التكلرتة، لكن نه
 نهة املمارسات اجليد : وحدد زقرير التقيي  أيشا   -٢٥

زهااد حلقااات عماا  زنظااي  املشاااري  املر وااد  انه يااة دطااار سياسااات زنظااي   )أ( 
للتت اااايط الرياسااااايت و اااا  املهلومااااات اةسااااتتبارية نشااااك   جياااادا   املشاااااري  املنه يااااة يواجااااا  

 را ؛زشا
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دبذ اخل ط الد زتشمن التزامات  دد  و اضهة للمرااالة، الاد نوقشات    )ن( 
 واستدامتها؛ حلقات عم  زشاراية، زوق زمام أمور الرياسات املاممة حدييا  

متي  اجلوائز الوطنية لتنظي  املشااري ، مان قبيا  جاائز  زنظاي  املشااري  واةنتكاار  ) ( 
ياااز علااا  اساااتهراا   اااة ماااا وزباااادل املمارساااات اجلياااد    اي    دااااوادور، أدا  جياااد  للتقرت

 نرتر .

 خطة التقييم -اثلثاا  
زش ل  الرترقة الهاملة املهنية هنطار اةس ازي   وامليزانياة الربفجمياة نو يرتاة رقانياة هاماة  -٢6

ضااوع ننظرهااا ااا  عااام   التقييمااات اخلارجيااة لااربامج األونكتاااد ومشاااريه . وعاااد  مااا يتوافاات مو 
التقيااي  مااا    اااة زقيااي  ل لياااة الرااانوات يوافاات عليهاااا جملاااس الت ااار  والتنمياااة. وُتااارا زقييماااات 

  الرناا  األول ماان الراانة علاا  يااد فرياات زقيااي   الااربفمج الرترعاا  الااد دظاا  اوافقااة الاادول عمومااا  
ييماات يت لف من مقي    ا و يدعما  ماي   عان الادول األعشااا   األونكتااد يشااراا    التق

نااارتة وتاااية، حيااث يانااو  التقييمااات  ااربهت  الرتريااد  واااا هلاا  ماان زاااورات وُتااارن. ورهنااا  
ن بيهااة ون اااق عماا  الااربفمج الرترعاا  وامليزانيااة املتاحااة، ميكاان أ  يتتااذ قاارار   مرحلااة زو يااف 
املقاي   احملاا و )الرئيراا ( اااذلع هنتاادان مقااي    مراااعد للقاااول علاا  زا يااة واااملة ماان حيااث 
الت رنة واخلرب  اللتن هلما  لة هملرائ  املوضوعية للربفمج الرترع . وعاد  ما زجقادم أفرقاة التقياي  

 زقاريرها   اجتماع الرترقة الهاملة الذي يجهقد   الرن  اليالث من الرنة.
ومتاوااايا  مااا  قااارار جملاااس الت اااار  والتنمياااة   دورزااا  التاساااهة واخلمرااان املتهلااات هلتااادان   -٢7

لكرتيلة نتهزيز اندار  القائمة عل  النتاائج، وزقياي  نارامج الهما ، ازرتقات الرترقاة الهاملاة   دورهتاا ا
اليالية والرتن عل  زنرتياذ ُتارييب لانهج  مان دجاراا زقييماات منه ياة لاربامج األونكتااد الرترعياة. 

، ٢٠١٣عااااام  ١ونظاااارت الرترقااااة الهاملااااة، وفقااااا  لااااذلع،   التقيااااي  اخلااااارج  للااااربفمج الرترعاااا  
 4، والاااااربفمج الرترعااااا  ٢٠١٥عاااااام  ٣، والاااااربفمج الرترعااااا  ٢٠١4عاااااام  ٢والاااااربفمج الرترعااااا  

 .٢٠١٨عام  ٥، والربفمج الرترع  ٢٠١7 عام
، زق ح األمانة ٢٠١٨وعند اةنتهاا من اجلولة األوىل من زقييمات الربامج الرترعية عام  -٢٨

لنتاائج التقيااي   استهراضاا   ٢٠١9  أيلول/سابتمرب  أ  زقادم لنظار لرترقاة الهاملاة   دورهتااا القادماة
للمهلومات عن حالاة زنرتياذ  من زقييمات الربامج الرترعية اخلمرة الد أجريت حىت اي ، وددييا  

التو اايات املنبيقااة عاان زقييمااات الااربامج الرترعيااة اخلمرااة. وماان واا   عمليااة اجلاارد هااذ  أ  زتاايح 
 يب لتقيي  الربامج الرترعية.للدول األعشاا فر ة للترتك    نج ُتري

 ٢٠٠٣أيلول/ساااابتمرب  ١9املااااؤر   ٢٠٠٣/7للممارسااااة املتبهااااة، عقااااب املقاااارر  ووفقااااا   -٢9
، زقاا ح األمانااة اةسااتمرار   النمااوا  اناااق (4)ناادعو  األمانااة دىل اقاا اح   ااط زقيااي  مرااتقبلة

ي  الاااربامج الرترعااا  . وميتيااا  ناااج زقيااا٢٠١9لتقييماااات الاااربامج الرترعياااة عقاااب عملياااة جااارد عاااام 
ماان األنظمااة والقواعااد الااد دكاا  خت اايط الااربامج واجلوانااب الربفجميااة ‘ ٢‘)د(٥-١٠4للقاعااد  

الاااربفمج الرترعاااا  الوحاااد  الرئيرااااية للتقلياااا   للميزانياااة ور ااااد التنرتياااذ وأساااااليب التقياااي :  يكااااو 

__________ 

(4) TD/B/50/12-TD/B/WP/169  ها.-، الرتا  أوة 
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ر زقييمااااات الااااربامج . وزااااوف   (٥)واةسااااتهراا والتقيااااي    نظااااام األماااا  املتقااااد  للتت اااايط والربجمااااة 
الرترعيااة زا يااة عامااة لااربفمج عماا  األونكتاااد، وختاا ق راااائز عملاا  الااي ث. وعاا و  علاا  الااع، 

ل ونكتااااد مااان أجااا  زقياااي   ياااة  اااط أسااااو قاااي   زاااوفر اجلولاااة األوىل مااان زقييماااات الاااربامج الرترع
التقرينات املرتمر  فيما يتهلت هلرتهالية والكرتاا  وامل امة واةستدامة. وسترترتيد اجلولة املقبلة 
مااان زقييماااات الاااربامج الرترعياااة مااان نتاااائج الهملياااات الراااانقة وساااتقي  التقااادم احملااارز والراااياقات 

 املتا  .
تقيي  أقوا وزادع  نشاك  أفشا  جهاود التقران املراتمر، ولشما  أ  زكو  و يرتة ال -٣٠

دجعيااااات الااااادول األعشااااااا دىل دعااااا  التقييماااااات اراااااامهات  ارجاااااة عااااان امليزانياااااة. وستجراااااتتدم 
املرااااامهات   زتد  عاااادد التقييمااااات وزوسااااي  ن اااااق زا يتهااااا   األونكتاااااد، و  الاااادف   هااااذ 
ألونكتاااد، واةساات انة خل ااة التنميااة املرااتدامة هجلهااود الراميااة دىل زهزيااز لقافااة التقيااي    ا قاادما  
 .٢٠٣٠ لهام
 والرترقة الهاملة مدعو  دىل زقد  استنتاجاهتا وزو ياهتا دىل جملس الت ار  والتنمية. -٣١

    

__________ 

(٥) ST/SGB/2016/6    ميكااان اةطااا ع علااا  النراااتة الراهناااة مااان النظاااام املااااق والقواعاااد املالياااة ل مااا  املتقاااد .
ST/SGB/2013/4مااارور . وقاااد ز اااورت دور  التت ااايط والربجماااة وامليزناااة والر اااد والتقياااي    األمااا  املتقاااد  مااا  

اااانو    ١9املااؤر   4١/٢١٣الاازمن؛ وزشاام  القاارارات الرئيرااية املتهلقااة هلهمليااة قاارارات اجلمهيااة الهامااة التاليااة: 
اااانو    ٢١املااؤر   4٥/٢4٨، و١9٨7اااانو  األول/ديراامرب   ٢١املااؤر   4٢/٢١١، و١9٨6ديراامرب األول/
اااانو    ٢٢املااؤر   6٢/٢٢4، و٢٠٠٣اااانو  األول/ديراامرب   ٢٣املااؤر   ٥٨/٢69، و١99٠ديراامرب األول/
 .٢٠٠7ديرمرب األول/

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2013/4

