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 مقدمة   
لددرباما األوتاتدداش ومعددا ي    دد ل يقددده اددلا التقحمليددحمل ةددن عامددن عددن التقييمددا  ا ا جيددن  -1

. واهلددده اددو ا يدد ي عددن ةيدد  أتعدد ن 2019وتيرددا /أيحملي   201٨الفدد ة مددا يددن تيرددا /أيحملي  
التقييم، وت زيز املراءلن وال ويا للد وس املرتفاشة. وتقا يحمل التقييم التوليفين منتجا  م حملفيدن ووسديلن 

 الف   على تقييم األوتاتاش وحلقا  الت لم. لتوحيد امل ا ه املاتربن وتباشهلا وت زيز  شوش
ددحمل  -2  وم دداير وقواعددد ،(1)2011 ل دداه التقيدديم يرياسددن قياسددا   األوتاتدداش يف التقييمددا  وُتج

 ادددل  وتتدددو ى .(2)ابلتقيددديم امل دددي املتحددددة األمدددم فحمليددد  حددددشاا الدددي 2016 ل ددداه اةدثدددن التقيددديم
 التحرددددينا  يعدددد   توصدددديا  وتقدددددم عمدددد ، مددددن أججنددددز ممددددا اسددددتنتاجا  اسددددت    التقييمددددا 
 تردداعد أ  امل لومددا  اددل  شدد   ومددن .الفضدلى واملما سددا  املرددتفاشة الددد وس وحتديددد ال زمدن،
 يف الددددرباما مددددديحملو ويعددددج   .وتنفيددددلاا وخت ي هددددا املقبلددددن األعمددددال تصددددميم عمليددددن إ شدددداش علددددى

 عنددد (3)األوتاتداش أبتعدد ن املت لقدن الردايقن ال امددن واللمحدا  التقدا يحمل إىل الحملجددو  علدى األوتاتداش
 .و صداا وتنفيلاا الرباما تصميم

 التقييم نتائج موجز -أوالا  
 األوتاتدداش أماتددن مددن والرددتن، الثاتيددن الرددنوين شو تدد  يف والتنميددن، التجددا ة جملدد  طلدد  -3

 وادلا. (4)ا اصن والرباما منوا   البلدا  وأق  أبفحمليقيا املت ل  5 الفحملعي للربانما مرتق  تقييم إجحملاء
 قدددي م مت دددشة، مصددداش  مددن البيددداان  فيدد  ةج ددت ال دددحمل  خمددتل   هنْدددا فيدد  اسدددتج د ه الددل  التقيدديم،
 واالسدددددتدامن والتددددد ثر والف اليدددددن والافددددداءة امل ءمدددددن مبدددددد  املت لقدددددن 5 الفحملعدددددي الدددددربانما جواتددددد 

 .2017-2013 الف ة يف اجلنرن ين واملراواة ا ترا  وحقو  والعحملاكا 
 مدن املدعومدن املعدا ي  مدن يلدي مبدا يت لد  فيما للمعا ي  ا ا جين التقييما  أججنز  وقد -4

 :للتنمين املتحدة األمم حراب
 الرداحلي للنق  األساسين اهلياك  على املناخ تغر آاث  :سن 1415 املعحملو  )أ( 
 التايف؛ على النامين الصغرة اجلز ين الدول قد ة ت زيز :الاا ييب البححمل من قن يف
 1415 عن: ت زيز قد ة اجلماعن االقتصاشين لدول وس  أفحمليقيا على املعحملو  )ب( 

 تقوين  واي  ا تتاج اةلي من ق ا  املوا ش امل دتين؛ 
 عددددن واملرددددؤولن الرياسددددا  واضدددد ي قددددد ا  ت زيددددز :صدددداش 1415 املعددددحملو  )ج( 

 األولويدن ذا  الق اعدا  مدن اثنن يف النامين البلدا  من األكاشميين واألوساط االستثما  تعجي 
 للجمي ؛ والعاملن املرتدامن التنمين ألغحملاض االستثما ا  اجتلاب على

__________ 

(1) www.unevaluation.org/document/detail/1189. 
 .2019يوتي  /حزيحملا  12: ةي  املواق  العباين املعا  إليها يف احلواشي متت زاي هتا يف م حظن

(2) www.unevaluation.org/document/detail/1914. 
(3) http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Evaluation%20at%20UNCTAD/Eval-All.aspx. 
(4) TD/B/WP/292. 
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 اسددد اتيجيا  وإطددد   وضددد  يف األعضددداء الددددول شعدددم :اله 1415 املعدددحملو  )ش( 
 .املرتدامن املنتجا  لصاش ا  وطنين است حملاضا    ل من املرتدامن املنتجا  لصاش ا 

 .التقييما  ال  من الحملئيرين املرتفاشة والد وس والتوصيا  االستنتاجا  أشان  وتحملش -5

: أفريقياا وأقاا البلادان ًاواا والاربامج 5التقييم اخلارجي لربانمج األونكتاد الفرعي  -ألف 
 اخلاصة 

وكفاءتد  ومدد  ف اليتد   5قي م الا التقييم املرتق  واملت مد  مدد  م ءمدن الدربانما الفحملعدي  -6
 2013واسدددتدامت ، كمدددا تفعلتددد  شددد بن أفحمليقيدددا وأقددد  البلددددا  مندددوا  والدددرباما ا اصدددن فيمدددا يدددن عدددامي 

 . ويجرل   الضوء أشان  على االستنتاجا  والتوصيا  الحملئيرين للتقييم.2017و
 امل لدددن ادفددد  حتقيددد  يف كبددرا    إسدددهاما   يجردددهم 5 الفحملعددي الدددربانما أ  إىل التقيددديم و لدد  -7
 التجدددا ة يعددد   الدوليدددن الددددعم وتدددداير األشلدددن علدددى القائمدددن الوطنيدددن الرياسدددا  ت زيدددز يف مثددد املت

 وأش  .الفحملعددي الددربانما إطددا  يف ال كيددز موضدد  البلدددا  يف الفقددحمل مددن واحلددد االقتصدداشين والتنميددن
 يف والناشدةن الحملااندن للتحدداي  الدوليدن االسدتجااب  ف اليدن حتردن إىل 5 الفحملعدي الربانما أعمال
 والتنميددن، ابلتجددا ة املت لقددن األوتاتدداش لواليددن م ئمددنا  أيضدد كاتددت  يينمددا والتنميددن، التجددا ة ميدددا 

 ضددمن ،17و 10و 9و ٨ األاددداه وابلتحديددد املرددتدامن، التنميددن أاددداه حتقيدد  يف وأسددهمت
 وجد  علدى العد بن، وقددمت .التقييم ف ة   ل الفحملعي الربانما ينتائا تحملي  الي أ حمل ، أاداه

 يف أسددددهم ممددددا اجلغحملافيددددن، املؤشددددحملا  يعدددد   التقيدددديم، فدددد ة  دددد ل مهمددددن، مددددد    ا صددددو ،
 إتعداء عملين يفا  أيض الع بن وأسهمت .األفحمليقين القا ين احلحملة التجا ة مبن قن املت لقن املفاوضا 

 وغامبيدددا والردددنغال إثيوييدددا يف التجدددا   ابلتاامددد  املت لقدددن الرياسدددا  ويف إثيوييدددا؛ - جيبدددوي ممدددحمل
 املوجدوشة تلد  من قبيد  األمساك، مصائد ق اعا  يف التقده أوج  ويف والنيجحمل؛ وموزامبي  ومايل
 .وموزامبي  أوغندا يف
 مددن  فيدد  مرددتو  علددى كاتددت  5 الفحملعددي الددربانما حققهددا الددي النددواتا أ  التقيدديم وأكددد -٨

 تدواز  إعداشة يلدزه ذلد  ومد  املصدلحن، صدحابأ واحتياجدا  األوتاتداش لدوالاي  وم ئمدن اجلوشة
 عملد  أ كدا  عدرب التدزز  أوجد  ت زيدز علدى سيرداعد ممدا التقدي، الت او  زايشة لصاحل كا   احلافظن
 مدددن تت دددل والدددي ،5 الفحملعدددي الدددربانما ينتهجهدددا الدددي املتتاي دددن اآلاث  اسددد اتيجين وكاتدددت .الث ثدددن
 شاعمدن أبشوا  مصدحوين   تادو  أ  ينبغدي أت  ييد جواحملاا، يف سليمن األساسي، حمحملكها البحوث
 .شائمن أتثرا  حتقي  أج  من امل لوب الز م على للحفاظ شو ين
 يف   ددا ،5 الفحملعددي الددربانما ذلدد  يف مبددا األوتاتدداش، أ  إىل النهايددن يف التقيدديم و لدد  -9

 لألوتاتداش وجوش إىل االفتقا  ظ  يف أت  ييد العحملاكا ، إقامن حنو واس ن   وا  األ رة اآلوتن
 العدحملاكا  مدن ابالستفاشة يت ل  فيما ياثر أكرب يقد  ابملزيد القياه إىل حاجن توجد امليدا ، يف
 املت لقدن املردائ  يعد   التقددعه ي د  إحدحملاز ولدوح  .الرياسدا  جمال يف وأتثراهتا شو اا إيحملاز يف

ددن هنْددا اتبددا  يت ددن أتدد  إىل  لدد  التقيدديم أ  ييددد اجلنرددن، يددن واملردداواة ا ترددا  حبقددو   حمر 
 .املقبلن الرباما يف اجلنرن ين واملراواة ا ترا  حقو  ُتا  ومنتظم
 لألوتاتدداش ال دداه األمددن إىل توصدديا  سددب  م حظاتدد ، إىل اسددتناشا   التقيدديم، فحمليدد  وقددده -10

 وصددق  حلافظتهددا التددواز  إعدداشة علددى أبتعدد تها، يت لدد  فيمددا العدد بن، وشجددجع  ت .العدد بن ومددديحمل
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 وأوصددى .املتاي دن يغدحملض املقدد ه والددعم التقدي الت داو  علدى الت كيدد زايشة طحمليد  عدن اسد اتيجيتها
 عددن تددد  هتا، مددن يتجددزأ الا  جددزء االسددتدامن اعتبددا ا  مددن ُت دد  أ  للعدد بن ينبغددي أبتدد  التقيدديم
 وضدما  التقدي، الت داو  يف الربانجميدن واالسدتمحملا ين البحدوث يف املواضدي ين االستمحملا ين إش اج طحملي 
 علدددى لدددلل ،ا  وشعمددد .التقدددي والت ددداو  ابلبحدددوث املتصدددلن التدددد    يف والتدددزز  الدو يدددن املتاي دددن
   دد  يف النظددحمل  عدداشةا  تقييمدد األوتاتدداش جيددحمل  أ  ينبغددي أبتدد  التقيدديم أوصددى التنظيمددي، الصدد يد
 يضدد ، أ  لدد  وينبغددي العُّدد  ، يددن املددوا ش ختصددي  عمليددن إ شدداش أجدد  مددن وامليزاتيددا ، ال مدد 

 حافظدددن زايشة أجددد  مدددن امليزاتيدددن عدددن  ا جدددن مدددوا ش لتددددير اسددد اتيجيا  العددد بن، مددد  ابلت ددداو 
 وضدد  يف ينظددحمل أ  لألوتاتدداش وينبغددي .املصددلحن أصددحاب احتياجددا  لتلبيددن ايتغدداء التقددي الت دداو 
 مرددؤوال   املاتدد  اددلا يظدد  أ  وينبغددي أاباب، أشيدد  يف ملاتبدد  مصددفوفن شددا  يف تنظيمددي ايادد 
 وأ  العدد بن مددديحمل مدد  أقددو   وايدد ا  أيضدد لدد  تاددو  أ  علددى ال دداه، األمددن ماتدد  أمدداه مباشددحملة
 علدى والت داو  العدحملاكا  يدزايشة يت ل  وفيما .إلي  التقا يحمل يتقدم تت ل  أقو  مبرؤوليا  يض ل 
 من للموظفن احلوافز زايشة تتضمن شاملن، طحملي   حملي ن يوض  التقييم أوصى املؤسري، الص يد
 األ ددحمل ؛ املتحدددة األمددم كيدداان   مدد  أو املنظمددن شا دد  سددواء الت دداو ، إىل ينعدداط الردد ي أجدد 

 الت دداو ؛ اددلا وت زيددز األ ددحمل  املتحددة األمددم وكدداال  مدد  الت داو  علددى املؤسرددي ال دداي  وإضدفاء
 .أساسدي ي مد  األوتاتداش فيهدا يضد ل  الدي اجملداال  يف الق حمليدن املتحددة األمم أفحملقن عدش وزايشة
 النتدائا قيداس حتردن أجد  مدن النتدائا علدى القدائم الحملصد تظاه حترن أب  الع بن التقييم وأوصى
 املددددوظفن وتاليددددف والتقيدددديم؛ الحملصددددد يف العددددحمليان والوكدددداال  األعضدددداء الدددددول وإشددددحملاك واآلاث ؛
 يف التقيدديم وأوصددى النتددائا؛ علددى قائمددنال اب شا ة يت لدد  فيمددا حمدددشة ومرددؤوليا  أبشوا  والعددحملكاء
 املت لقددن املرددائ  يجدددجما وأ  احلاليددن جهوشمهددا مددن يزيدددا أ  والعدد بن لألوتاتدداش ينبغددي أبتدد  النهايددن
 االضددددد    يف األشاء حتردددددن يغيددددن تدددددد  هتما، يف اجلنرددددن يدددددن وابملردددداواة ا تردددددا  حبقددددو 
 .والتزاماهتا املتحدة األمم يوالاي 
 .(5)الرب  التوصيا  ةي  وقبلت اب شا ة، املت ل   شاا يف ابلتقييم، األماتن و حبت -11

 للتنمية املتحدة األمم حساب مشاريع تقييم -ابء 
األساسااية للنقااا الساااحلي ة منطقااة البحاار  آاثر تغااا املناااى علااك ا يا ااا :خااارجي تقياايم -١ 

 سني( ١4١5) تعزيز قدرة الدول اجلزرية الصغاة النامية علك التكيف :الكارييب
 وكداتو  2014 حزيحملا /يوتيد  يدن ما الف ة يف تجفل الل  املعحملو ، الا من اهلده كا  -12

 اهلياكد  ومدديحمل  النقد    د  وواضد ي الرياسدا  مقحمل   قد ا  ت زيز ،2017 األول/شيرمرب
 تدددداير اختددداذ علدددى الادددا ييب البحدددحمل من قدددن يف الناميدددن الصدددغرة اجلز يدددن الددددول يف للنقددد  األساسدددين
 املعدحملو  وتضدمن .وامل دا ا  البححمليدن املدوات  على املناخ تغر آاث  م  للتايف املناسبن االستجاين
 واسدددتحداث لوسددديا، وسددداتت جامايادددا يف وطنيتدددن إفدددحملاشيتن حلدددالتن وش اسدددتن حبثيدددن، خمحملجدددا 
 الرداحلي للنقد  األساسدين اهلياكد  يف التايف و يا ا  ابملناخ الصلن ذا  اآلاث  لتقييم منهجين
 الناميددن الصددغرة اجلز يددن الدددول يف تجرددت ده أشاة لتاددو  امل ددا ا (، االقتضدداء، وحردد  )املددوات ،
 .القد ا  ويناء للتد ي  عم  حلقا  ث ث عن فض    األ حمل ،

__________ 

(5) TD/B/WP(76)/CRP.1. 
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 وأكدد والرياسداتين، التقنيدن النظدحمل وجهدن مدنا  م ئمد كدا   املعدحملو  أ  إىل التقييم و ل  -13
 املتصدددلن والتحلددي   البحددوث مددن النددو  اددلا يف املن قددن أشددحملك الوحيددد الددل  اددو األوتاتدداش أ 

 عدن فضد    املعدحملو ، أ  إىل التقيديم و لد  .الرداحلي للنقد  األساسدين واهلياك  املناخ تغر آباث 
 ا قليميدددددن األولدددددواي  مل اجلدددددنا  مناسدددددب كدددددا   واملنعدددددو ا (، ال مددددد  )حلقدددددا  ومنتجاتددددد  أتعددددد ت 
 القددد ا ، يندداء مددن االحتياجددا  يتحديددد األوتاتدداش واليددن مدد ا  متامددا  متوائمدد كددا   وأتدد  امل تلفددن؛
 املنداخ، تغدر مد  وال مليدا  للنقد  األساسدين اهلياكد  وتايدف واملحملتدن، املردتدامن النقد  تظم وت زيز
 عقدددهتا قمددن ومددؤمتحملا  مددؤمتحملا  عدددة يف أسددهم وأتدد  ن؛الناميدد الصددغرة اجلز يددن الدددول يف سدديما وال

 ،9 اهلددده مثدد  املرددتدامن، التنميددن أاددداه حتقيدد  يفا  مباشددحمل ا  إسددهام أسددهم وأتدد  املتحدددة؛ األمددم
 تغددر ملاافحدن إجددحملاءا  اختداذ طحمليدد  عدن ،13 واهلددده املحملتدن، األساسددين اهلياكد  ت زيددز طحمليد  عدن
 .وآاث   املناخ
مدددن أجددد  إثبدددا  أ   أتددد  كدددا  ميادددن تددددعيم املعدددحملو  مبن ددد  أكثدددحمل  دددوال   و لددد  التقيددديم إىل -14

النتدددائا واق يدددن. والحددد  التقيددديم، علدددى وجددد  ا صدددو ، أتددد  كدددا  ميادددن تنددداول األي ددداش الث ثدددن لتنميدددن 
القد ا  )ك  مدن الب دد الفدحملش ، واملؤسردي، واملت لد  ابلبيةدن التماينيدن ا ا جيدن( مدن  د ل مصدفوفن 

لدد  التقيدديم إىل أ  املعددحملو  أسددهم يف ت زيددز قددد ة مقددحمل   الرياسددا  وواضدد ي   دد  يددحملاما قويددن. و 
النق  ومديحمل  اهلياك  األساسين للنق  على الت  ي  الف دال ووضد  تدداير التايدف الدي عدزز  محملوتدن 

 التحديد، إىل تعدحمل مقدال يف جملدن اهلياك  األساسين للنق  الراحلي. وأش  تتائا املعحملو ، على وج 
Regional Environmental Change  )(، وادددددي شو يدددددن 201٨)أاي /مدددددايو )التغدددددر البيةدددددي ا قليمدددددي

 شولين حم من، عحمل ض النتائا الحملئيرين وي   ال ناصحمل التقنين للمنهجين.
 حددددوش ويف املقدددحمل  الوقدددت يف املعدددحملو  تجفدددل فقدددد ا ا جيدددن، الصددد واب  مدددن الدددحملغم وعلددى -15

 .املتوق ددن الت صددي  جمدداال  علددى سددليمن ي حمليقددن املعددحملو  أمددوال ووجزعددت لدد ، امل صصددن امليزاتيددن
 األوسداط مدن والعدحملكاء وا قليميدن، الدوليدن املنظما  من ال ديد م  الت او  من املعحملو  واستفاش

 قيمددن وأضدداه مهمددن آتز  أوجدد  أتعدد  ممدا أ ددحمل ، جهددا  ضددمن البحثيددن، واملؤسرددا  األكاشمييدن
 وتيردر عينيدن مردامها  شا  يف املالين املوا ش من االستفاشة مث    منها ي حمل  املعحملو ، إىل ابلغن
 .واالستدامن النعحمل
 ألواتدد  الردداي  فمددن منددل وقددت قحمليدد ، املعددحملو  إجندداز إىل ابلنظددحمل أتدد  إىل التقيدديم و لدد  -16

 إاث ة يف أسدددددهمت املنفددددلة األتعدددد ن أ  أكددددد لاندددد  اسددددتدامت ، يعدددد   اسددددتنتاجا  اسددددت   
 املعدحملو  إسدهاه علدى أشلدن التقييم ووجد .هبا الوعي وزايشة املناخ تغر عن الناةن ابآلاث  االاتماه

 يتضدمن ومل .ابألتعد ن أتثدحملا   ال قليدن يف للتغيدرا  تتيجدن أجطلقت الي األج  ال ويلن ال مليا  يف
 ال دداي  إىلا  جزئيدد ذلدد  وي ددز  تنفيددل ، يف وال تصددميم  يف ال ،شددام   ا  جنردداتيا  منظددو   املعددحملو 
 اندداك وكددا  التنفيددل، أثندداء يف املددحملأة اشدد اك لافالددن يجددللت قدددا  جهددوش أ  ييددد .للموضددو  التقددي
 .املرامهن وا رباء ال م  حلقن يف املعا كن ين النراء من الاثر
 :التالين الحملئيرين التوصيا  التقييم اق ح النتائا، إىل واستناشا   -17
 محملحلدددن عندددد أ ددد  يدددحملاما مصدددفوفن منهجيدددن يصدددو ة ي دددد أ  لألوتاتددداش ينبغدددي )أ( 

 وحتددددش والنتدددائا، األادددداه لتحقيددد  الردددببين الرلردددلن أفضددد ا  توضددديح توضددد  املعدددحملو ، تصدددميم
 اةتملدددن النتيجدددن ول ددد  .املعدددحملو  لردددي حملة ابلضدددحملو ة ختضددد  ال الدددي الوسدددي ن واالف اضدددا  اآلاث 
 القد ا ؛ يناء أي اش من يج د لا  واحد متوق  إجناز تضمن يف تتمث 
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 يف تنظدددددحمل أ  واالجتماعيدددددن االقتصددددداشين للعدددددؤو  املتحددددددة األمدددددم  شا ة ينبغدددددي )ب( 
 املرددددائ  يف ابملردددداعدة التنميددددن حردددداب ألمددددوال الرددددماح أجدددد  مددددن املحملوتددددن مددددن ابملزيددددد التحلددددي
 ل ؛ الت  ي  أو الدائمن املوظفن تنق  ت يف ميان ال أت  إىل ابلنظحمل ا شا ين،

ينبغي  شا ة العؤو  االقتصاشين واالجتماعين واألوتاتاش أ  يرت حملضا إجحملاءاهتمدا  )ج( 
ويضدد ا مبدداشج توجيهيددن وأشوا  مددن أجدد  ضددما  ت مدديم املردداواة يددن اجلنرددن يف آليددا  الت  ددي  
والحملصد وا ي ي؛ وميان أ  يتضمن تصميم املعحملو  إجحملاءا  إجيايين من أجد  كفالدن معدا كن املدحملأة 

ن والنعدددددد ن يف األتعدددددد ن؛ وت زيددددددز القيمددددددن املضددددددافن  ش اج القضددددددااي اجلنردددددداتين يف عمدددددد  املتردددددداوي
املرتفيدين؛ وإش اج مؤشحملا  وغااي  محملاعين ل عتبدا ا  اجلنرداتين. وميادن شعدوة  درباء يف العدؤو  

 الستمحملا  ال كيز على املرائ  اجلنراتين؛ اجلنراتين أو ممثلن عنهم إىل حضو  األتع ن ضماان  
 ي دزز أ  لألوتاتاش ينبغي للمعحملو ، االستدامن من قد  أقصى حتقي  أج  من ش() 

ا  أيضد ذلد  يعدم  أ  وميادن .تنفيل  أثناء و/أو املعحملو  يداين يف ينتهجها الي النعحمل اس اتيجين
 امل تاش؛ األوتاتاش ي م  ومنهجيت  املعحملو  تتائا لحملي  املتاحن الفحمل  وحيدش مرتهدفن، أتع ن

 متويدددد  تددددوفر ومياددددن األتعدددد ن، لتاددددحملا  الدددد ويا يواصدددد  أ  لألوتاتدددداش ينبغددددي )اد( 
 .جمدين متاي تها تاو  الي املعا ي  أج  من التنمين حراب من للمتاي ن

 رواباا  تقويااة علااك أفريقيااا وساا  لاادول االقتصااادية اجلماعااة قاادرة تعزيااز :اخلااارجي التقياايم -٢ 
 عني( ١4١5) املعدنية املوارد قطاع من احمللي اإلنتاج
 2015كددا  اهلددده مددن اددلا املعددحملو ، الددل  تجفددل يف الفدد ة مددا يددن كدداتو  األول/شيرددمرب  -1٨

، ت زيددز قددد ة مقددحمل   الرياسددا  واأل صددائين الفنيددن واملؤسرددا  2017وكدداتو  األول/شيرددمرب 
تداج اةلدي مدن ق دا  الوطنين يف يلدا  اجلماعن االقتصاشين لدول وس  أفحمليقيا على تقويدن  وايد  ا ت
أتعددد ن إضدددافين علدددى ا  املدددوا ش امل دتيدددن. وشدددا كت تعددداش والاوتغدددو يف املعدددحملو . وتفدددل املعدددحملو  أيضددد

 الص يد ا قليمي من أج  توسي  ت ا  أتثر املعحملو  ليعم  يلدا  أ حمل  يف اجلماعن االقتصاشين.
 إىل ابلنظدددحمل االقتصددداشين، اجلماعدددن لبلددددا ا  م ئمددد كدددا   املعدددحملو  أ  إىل التقيددديم و لددد  -19

 البلدددددا  يف القائمددددن والثغددددحملا  امل دددداش ، وق ددددا  اةليددددن العددددحملكا  يددددن الددددحملواي  مرددددتو  اخنفدددداض
 الدحملواي  وإقامدن اةلدي ابةتدو  الصدلن ذا  واألطحمل الرياسا  وتنفيل إبعداش يت ل  فيما األعضاء

 يوصددف  لألوتاتدداش النرددبين زةامليدد علددى الضددوء التقيدديم سددل  ذلدد ، علددى وعدد وة .امل دداش  ق ددا  يف
 .امل اش  ق ا  يف مت و ة وشبان واس ن  ربة من ل  ملا ال ملين ال  يفا  شحمليا
  املعدحملو  تصدميم أ  إال األوتاتداش، واليدن مد  متوائم املعحملو  أ  إىلا  أيض التقييم و ل  -20
 ا طدا  حددوش يف األادداه حتقيد  إىل الحملاميدن   تد  يفا  وط موحد لل  دحمل تقييمد  يف متفدائ    كا 
 وعلدى .املعدحملو  تصدميم محملحلدن عندا  ت اق إبجحملاء معاو ا  أوس  ذل  ت يف ميان وكا  .الزمي
 فقدد التصدميم، عمليدن  د ل  في  مرتو  على املصلحن أصحاب م  معاو ا  إجحملاء من الحملغم
 أ ض علدى صدلحنامل صاحبن اجلها  وخمتلف ا ا  الق ا  شحملكا  إش اج عده أ  التقييم اعترب
 .القصو  أوج  منا  وجه يعا  الواق 
 أتعد ن وتفدل الث ثدن، املردتفيدة البلدا  من اثنن يف املقحمل ة األتع ن ةي  املعحملو  وأجنز -21

 فقدد ذلد ، ومد  .امل صصن امليزاتين من املائن يف 99.5ا  مرت دم ا قليمي الص يد على إضافين
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 إشا ة يدددللتها الدددي اجلهدددوش مدددن ابلدددحملغم الث ثدددن، املردددتفيدة البلددددا  أحدددد غيددداب أ  التقيددديم الحددد 
 فحمليد  أ  التقيديم والحد  .أتعد ت  ي د  تصدميم إعداشة إىل أش  االسدتوائين، غينيا  ش اج املعحملو 
 الصدد يد علددى إضدافين أتعدد ن وتنظدديم يددائ ، إجيدداش يف ذلد ، مددن ابلددحملغم جند ، األوتاتدداش معدحملو 
 يف املعدحملو  وإجنداز االقتصداشين، اجلماعدن من قدن يف املعدحملو  أتثر ت ا  توسي  أج  من ا قليمي
 .املقحمل  الزمي ا طا  حدوش
ا  تقددديحمل  مناقعددتها جددحمل  الددي واملواضددي  ال مدد  حلقددا  توعيددن املصددلحن أصددحاب وقددد  -22
 علدددى وت دددل  .الدددحملواي  وإقامدددن اةلدددي ابةتدددو  امل حملفدددن يدددزايشة تفرددد  الوقدددت يف التردددليم مددد  ،عاليدددا  
 كافيدن  املاتردبن امل دا ه كاتدت  إذا مدا علدى للمعدحملو ، الزمي ا طا  حدوش يف أشلن، إجياش التقييم
 يف تغيددر حدددوث التقيدديم والحدد  .النتددائا مرددتو  علددى تغيددرا  إحددداث مددن للتماددن ومناسددبن
 .الدددزمن مبدددحملو  سدددتتبد  األجددد  ال ويلدددن اآلاث  وأ  املعدددحملو ،  سدددهاما  تتيجدددن الاوتغدددو قدددواتن
 ش اسدين وجدوال  تد يبيدن شو ا  تنظديم عدن وا قليمين الدولين املؤسرا  م  العحملاكا  وأسفحمل 

 .جات  املعا كن من املعحملو  إىل القيمن محملتف ن إضافن ذل  واعتجرب ا ت تت، عرب
 والاوتغدو تعداش أجد  مدن م لومدا  منصدتا أتعدةت املعدحملو ، تصميم إعاشة أعقاب ويف -23
ا  اسدددت دام البلددددا  يردددت دمهما حبيددد  ي دددد تادددتم  مل ولانهمدددا ال مددد  حلقدددن مدددواش ةيددد  وفدددحملا
 على ت م  ، ال أهنما الح  التقييم أ  ييد املعحملو ، من تواتا ومها فحملقتا عم ، وأتعةت .ف اال  
 مدددن يوصدددف  وا قليمدددي الدددوطي الصددد يدين علدددى والتماسددد  الدددداف  إىل االفتقدددا  وأثدددر .يبددددو مدددا

 الدحملاان الوضد  وكدا  .اسد اتيجي سياسداي تغيدر  حدداث لد  التصدد  من يد وال القل ، يواع 
 شلدددي    املصدددلحن أصدددحاب مدددن الدددوا شة والت ليقدددا  املردددتفيدين البلددددين مدددن كددد   يف ال مددد  لفدددحملقي
ا  أيضد شالئ  اناك تان ومل .الاايف ابلقد  االستدامن     ي و ا مل املرتفيدين أ  علىا  واضح
 التفداع   تراعد أ  املحملج  من وكا  .ال حملي   حملائ  تنفيل جيحمل  أت  على الوطي الص يد على
 .املرتدامن ا جحملاءا  ُتا  واق ين أكثحمل هنا يناء على التصميم عملين أثناء املصلحن أصحاب م 
 إشمداج علدى للت كيد املعحملو  فحملي  يلهلا الي اجلهوش من الحملغم على أت  إىل التقييم وأشا  -24

 اجملتم دا  مردتو  على واملعاو ا  الوطي الص يد على ابلرياسا  املت لقن احلوا ا  يف النراء
 أ  ييدد .املائن يف 20.4 تربتها يلغت حي  من فضن، املعحملو  يف معا كتهن ظلت فقد اةلين،
 معددا كن زايشة إىل أش  ممددا ال مدد ، فددحملقي مرددتو  علددى املددحملأة إشمدداج أجدد  مددن يجددللت قدددا  جهددوش
 النرداء الش اك املةوين النربن  ف  أ  إىل التقييم و ل  .والاوتغو تعاش يف ال م  فحملقي يف املحملأة
 ينبغددي االسددت حملاجين الصددناعا  ق ددا  يف للعددباب املةويددن النرددبن وكددلل  الرياسدداتين القددحملا ا  يف
 تعد ن إع ميدن محد    د ل مدن األجد  وطويلن األج  متوس ن اس اتيجين منا  جزء ياو  أ 

 الق اعدا  يف ا تردا ، حقدو  أمهين ذل  يف مبا املنصفن، التنمين أمهين املعحملو   ف  وقد .وف الن
 أثنددداءا  أيضددد وتوقعدددت .االقتصددداشين التنميدددن شعدددم يف املتمثددد  ال ددداه اهلدددده ظددد  يف االسدددت حملاجين،

 العددحملكا  مت لبددا  مددن واحدددة يوصددفها وأجيددحملز  البيةددن، حبمايددن املتصددلن املرددائ  ال مدد  حلقددا 
 .الدنف  قيمدن سلردلن يف احلجدم واملتوسد ن الصدغرة للمعا ي  ال قوش من  عند اجلنريا  املت دشة

 النف ددي، االترددااب مبرددائ  يت لدد  فيمددا وااللتددزاه الددوعي تاددوين علددى ال مدد  حلقددا  وسدداعد 
 الددوطنيتن ال مدد  فددحملقي م حملفددن ت زيددز وجددحمل  .االُتددا  اددلا يف الوقائيددن األعمددال ي دد  تنفيددل وجيددحمل 

 .وشولين وإقليمين حملين ُتا ب ي حملض البيةين ابلرياسا 
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 إقامددددن يف األمهيددددن ابلدددد  وكددددا  املصددددلحن أصددددحاب تقددددديحمل املعددددحملو  القددددى عدددداه، ويوجدددد  -25
 يف أسدددهمت ش اسدددين جدددوال  تنظددديم إىل أش  ممدددا والدوليدددن، ا قليميدددن املؤسردددا  مددد  العدددحملاكا 

 .الت ددداو  زايشة يعددد   مناقعدددا  وإجدددحملاء القدددد ا ، وينددداء وا دددربا ، واألفادددا  امل لومدددا  تبددداشل
 يف احلاوميدن املؤسردا  ين فيما ابلتواص  املباش ة على مباشحملة غر يصو ةا  أيض املعحملو  وساعد
 .املعا كن البلدا 
 :التالين الحملئيرين التوصيا  التقييم اق ح النتائا، إىلا  واستناش -26
 يعددحملك وأ  للم دداطحمل،ا  ت مقدد أكثددحمل حتليدد  إجددحملاء يف األوتاتدداش ينظددحمل أ  ينبغددي )أ( 

 مددن حددد أشىن إىل للتقليدد  املعددحملو  تصددميم يف وا ددا ، ال دداه الق دداعن مددن املرددتفيدين، خمتلددف
 التفاؤل؛ يف املفحملط التصميم وتفاش  املعاك 

ا  هنججدد ي دددا أ  األوتاتدداش وإشا ة واالجتماعيددن االقتصدداشين العددؤو   شا ة ينبغددي )ب( 
 القد ا ؛ يناء أتع ن ف الين مد  قياس أج  من النتائا على القائمن لإلشا ةا   صيص مصممن

ينبغددي لألوتاتدداش أ  يقدديم املزيددد مددن العددحملاكا  مدد  املنظمددا  ا قليميددن والدوليددن  )ج( 
 من أج  متان البلدا  يف اجلماعن االقتصاشين من الت لم من ا ربا  املاتربن يف البلدا  األ حمل ؛

 وطحملائدد  آليدا  وضدد  يف ينظدحمل أ  لألوتاتدداش ينبغدي واالسددتدامن، الف اليدن ايشةلدز  )ش( 
 .الصلن ذا  األتع ن يف املعا كن على وتعجي هن النراء من أكرب عدش لتمان

 االساااتثمار تشاااجيع عااان واملساااؤولني السياساااا  واضاااعي قااادرا  تعزياااز :اخلاااارجي التقيااايم -٣ 
 االسااااتثمار اجتاااا اب علااااك األولويااااة ذا  القطاعااااا  ماااان اثنااااني ة األ ادمييااااة واألوسااااا 
 صاد( ١4١5) للجميع والشاملة املستدامة التنمية ألغراض

 2015 الثاين/ينددايحمل كدداتو   يددن مددا الفدد ة يف تجفددل الددل  املعددحملو ، اددلا مددن اهلددده كددا  -27
 تعددجي  عددن واملرددؤولن احلاددومين الرياسددا  مقددحمل   شعددم ،2017 األول/شيرددمرب كدداتو   إىل

 إىل هتددده ف الددن اسددتثما  سياسددا  وتنفيددل وتصددميم حتديددد يف األكاشمييددن واألوسدداط االسددتثما 
 ادلا إسدهاه مدن قدد  أقصدى وحتقي  األولوين ذا  الق اعا  يف العحملكا  استثما  مرتو  زايشة

 ا دددرباء اجتماعدددا  مثددد   ددددما ، عددددة املعدددحملو  شعدددم و ددد  .املردددتدامن التنميدددن يف االسدددتثما 
 التدد ي ؛ ومدواش القدد ا ؛ لبنداء عناصدحمل كلهدا  تضدمنت الي ا قليمين، واملؤمتحملا  ال م  وحلقا 
 امل صصدددن، األوتاتدداش ييددداان  قواعددد ذلددد  يف مبددا العدددباين، واملنصددا  االستعدددا ين؛ وا دددما 
 ييددددداان  قواعدددددد تاييدددددف إىلا  اسدددددتناش الفضدددددلى، للمما سدددددا  ا ت تدددددت شدددددبان علدددددى ومردددددتوش 
 .إلا وتين مدوان  يتضمن ا ت تت شبان على ومنتد  القائمن، األوتاتاش

 و فد  .املردتفيدة للبلددا  املؤسردين القد ة حترن يف جن  املعحملو  أ  إىل التقييم و ل  -2٨
 التنميددن أاددداه حتقيدد  يف الدددويل االسددتثما  يدد  يضدد ل  أ  مياددن الددل  ابلدددو  الددوعي املعددحملو 

 القدد ة وعدز ز االسدتثما ، سياسدن إجدحملاءا  مدن اختداذ  ميادن مدا أبفضد  امل حملفدن وحر دن املرتدامن،
 أ  التقيدديم والحدد  .وتنفيددلاا الرياسدداتين ا جددحملاءا  اددل  إعددداش علددى املرددتفيدة للبلدددا  التقنيددن
 االسدتثما ،  د ل مدن عامليدن أمهيدن مدن املردتدامن واالجتماعين االقتصاشين للتنمين مبا تنب  املعحملو 
 املعددحملو  وكددا  .امل ءمددن مددنا   في دد مرددتو  وأظهددحمل لأللفيددن، ا منائيددن هاألادددا اعتمدداش قبدد  حددى
 ت ددا  حتقيدد  يف أسددهم املعددحملو  أ  إىل التقيدديم و لدد  .األوتاتدداش واليددن مدد ا  وثيقددا  تواؤمددا  متوائمدد
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 التنفيدل وسدائ  ت زيدز أ  ،17 اهلدده حتقيد  يف مباشدحملة مردامهن أكثدحمل تقدميد  مد  األادداه، من
 ذا  واملؤشددحملا  املقاصددد واتصددلت .املرددتدامن التنميددن حتقيدد  أجدد  مددن ال امليددن العددحملاكن وتنعددي 
 .القد ا  ويناء ابلتموي  الصلن
 مدنا   في د مردتو  مجظهدحملا   سدليمن، ي حمليقدن املوا ش است ده املعحملو  أ  إىل التقييم و ل  -29

 هنايدن يف املائدن يف ٨٨ تردبن امليزاتيدن تنفيدل م ددل ويلد  املردتفيدة؛ البلدا  الحتياجا  االستجاين
 واشددتم  للمددوا ش، األمثدد  االسددت داه يف االسدد اتيجين العددحملاكا ا  أيضدد وأسددهمت .املعددحملو  شو ة
 امل هد م  املع كن ال م  حلقا  مث  األحداث، تنظيم يف واملعا كن املع ك التموي  على ذل 
 وا ددددما  األساسدددين اهلياكددد  يف االسدددتثما  يعددد   ،201٨ عددداه يف املردددتدامن، للتنميدددن الددددويل
 وامل هدد املردتدامن للتنميدن الددويل امل هدد مد  التقنيدن ال مد  وحلقدن تدرو؛؛ يف عجقدد  الدي ال امن،
 .ابتاوك يف عقد  الي والتنمين، للتجا ة الدويل
 كدددا   فقدددد ذلددد ، إىل واب ضدددافن .املقدددحمل ة النتدددائا حقددد  املعدددحملو  أ  إىل التقيددديم و لددد  -30

 ففدي .املقصدوشة غدر ا جياييدن النتدائا ي د  عن  وتع   والفهم، الوعي زايشة يفا  انجح املعحملو 
 إشا ة ت دا  ُتداوز املما سدا  يف تغيدر إحدداث يف املعحملو  أسهم املثال، سبي  على البلدا  أحد

 العددؤو  وزا ة معددا كن إىل وأش  املعددحملو (، مددن املؤسرددين املرددتفيدة )اجلهددن االسددتثما  سياسددا 
 .البلد يف سفا ا  وعدة ا ا جين

 إىل االسدددتدامن، يف املردددامهن أجددد  مدددن سددد ى، املعدددحملو  أ  إىل كدددلل   التقيددديم و لددد  -31
 طحمليدد  عددن البلدددا  مدد  املرددتمحمل ت اوتدد   دد ل مددن النتددائا  شامددن القواعددد وأ سددى امللايددن، حتقيدد 
 وشو ا  سدددنتن، كددد   ي قدددد الدددل  ل سدددتثما  ال ددداملي املنتدددد  مثددد  األ دددحمل ، األوتاتددداش أتعددد ن
 يندددداء أجدددد  مددددن األعمددددال و ايشة وااليتاددددا  االسددددتثما  يعدددد   الرددددنوا  املت دددددش ا ددددرباء اجتمددددا 
  املعدا ي ، أتعد ن اسدتدامن تدحملجي  كفالدن  يف املعدحملو  جند  فقدد ولدلا، .املردتدامن والتنمين القد ا 
 والدي ،جددا   واملحملتف ن املحملتف ن ين تحملاوحت الي ابالستدامن املت لقن التقديحملا  ذل  على تدل كما

 أب  الوطنيددو  املصددلحن أصددحاب وأقددحمل .املعددحملو  مددن املرددتفيدين مددن املائددن يف 6٨ ترددبن قدددمتها
 تقدد  الددي املؤسرددين، القددد ا  مرددتو  علددى اائدد  حتددد ي  ضدد  املعددا ي  أتعدد ن اسددتدامن ضددما 

 مدن البلددا  يدن اال ت فدا  أثعدحمل  وقدد .الوطنيدن احلاومدا  عدات  علدى كبر  حد إىل مرؤوليتها
  أتد  التقيديم وأكدد .املعدا ي  تتدائا استدامن علىا  واضحا  أتثر  املؤسرين واالستمحملا ين القد ة حي 
 .املعدحملو  إطدا  يف هبدا املضد ل  األتعد ن متاي دن يف االسدتمحملا  حيد  مدن املزيدد حتقي  ميان كا 
 سدددبي  علدددى للمعدددحملو  اثتيدددن لدددنمحملح  ددد ل مدددن اهلدددده، اةددددشة التدددد    اسدددتمحملا  شددد   فمدددن
 .واستدامت  للمعحملو  األج  ال وي  األثحمل ت زز أ  املثال،
و لددد  التقيددديم إىل أ  فحمليددد  املعدددحملو  عددداي املردددائ  اجلنرددداتين وحقدددو  ا تردددا  ي حمليقدددن  -32

حراسددن. ومل ياددن للبج دددين اجلنردداين واملت لدد  حبقددو  ا ترددا  يف جمددال  سددم سياسددا  االسددتثما  
ُتدددا  ت مددديم محملاعددداة املنظدددو  ا  اسدددتباقيا  يف وثيقدددن املعدددحملو ، ييدددد أ  املعدددحملو  اعتمدددد هنجدددوجدددوش اب ز 

اجلنردددداين والعددددواغ  املت لقددددن حبقددددو  ا ترددددا  يف أتعدددد ت . ومل ت تددددرب اجلهددددا  صدددداحبن املصددددلحن 
مدن عناصدحمل املعدحملو ، ا  أساسديا  واجلها  املرتفيدة الق حملين املرائ  اجلنراتين وحقو  ا ترا  عنصحمل 

يد أ  االعتبا ا  اجلنراتين واملت لقن حبقو  ا ترا  ظهحمل  يف ال حملوض واملناقعدا  الدي شا   يف ي
 أثناء األحداث املمولن من املعحملو ، وجحمل  تناوهلا يف حبوث الفحملي  امل دي ابملعدحملو  وحتلي تد ، فضد   

ل، أ  عدددددن ا ددددددما  االستعدددددا ين ومنصدددددا  التبددددداشل علدددددى ا ت تدددددت. وثبدددددت، علدددددى سدددددبي  املثدددددا
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إحصاءا  األوتاتاش يع   اجلواتد  اجلنرداتين املت لقدن ابتفاقدا  االسدتثما  الدوليدن كاتدت ف الدن يف 
إظها  ا دت ال  م يندن تت لد  يندو  اجلدن . وجند  يدلل  الفحمليد  امل دي ابملعدحملو  يف يددء مناقعدا  

 .وثقافيا   ا  ين أصحاب املصلحن يف املؤمتحملا  ا قليمين، حى يف الرياقا  احلراسن سياسي
 :التالين الحملئيرين التوصيا  التقييم اق ح النتائا، إىلا  واستناش -33
 التنميدن حرداب من املمولن ملعا ي   يحملاما مصفوفا  ي د أ  لألوتاتاش ينبغي )أ( 

 املعددحملو  وثيقدن مندوذج يف م لدواب   ذلد  يادن مل لدو حدى املعدا ي ، تصدميم ت زيدز مواصدلن أجد  مدن
 التنمين؛ حراب من املمول

أسلوب يقده ي   يف لألوتاتاش التاي ن واملعا ي  االستثما  ش بن تنظحمل أ  ميان )ب( 
 البلدددددا  مددددن إضددددافين جمموعددددن إىل  دماتدددد  املرددددتقب  يف التنميددددن حردددداب مددددن ممددددول معددددحملو  أ 

 مواصدلن يغيدن املتاي دن، أتعد ن يف زايشة مدن تردتفيد أ  عردى تحملكيدز ، ت دا  يف الدا لدن املرتفيدة
 املعحملو ؛ استدامن حترن

 يف معددا كتها مددن لألوتاتدداش التاي ددن واملعددا ي  االسددتثما  شدد بن تزيددد أ  ينبغددي )ج( 
 اتفاقدددا  يف ا ترددا  حبقددو  واملت لقدددن اجلنردداتين اجلواتدد  إبشمددداج املت لقددن والتحلددي   البحددوث
 .الدولين االستثما 

 املنتجاا  لصاادرا  اسارتاتيجيا  وإطاق  وضاع ة األعضاء الدول دعم :اخلارجي التقييم -4 
 الم( ١4١5) املستدامة املنتجا  لصادرا  وطنية استعراضا  خقل من املستدامة

 2014 الثاين/ينددايحمل كدداتو   يددن مددا الفدد ة يف تجفددل الددل  املعددحملو ، اددلا مددن اهلددده كددا  -34
 والرددنغال، مولدددوفا، وةهو يددن وأتغددوال، وإكددواشو ، إثيوييددا، يف 201٨ األول/شيرددمرب كدداتو   إىل

 الق دداعن مددن املصددلحن أصددحاب قددد ة حترددن واملغددحملب، ومدغعددقحمل، ولبنددا ، وفدداتواتو، وعمددا ،
 األعمددال ق ددا  مددن القددحملا  وصددات ي احلاددومين املرددؤولن أ  الناميددن، البلدددا  يف وا ددا  ال دداه

 ادلا حتقيد  وميادن .مردتدامن منتجدا  يف والتصدديحملين ا تتاجيدن القدد ة ينداء على املدين، واجملتم 
 مدن املصدلحن أصدحاب قدد ة حتردن إىل هتدده وسدي ن متوق دن إجندازا  ث ثدن  د ل مدن اهلده

 .وا ا  ال اه الق اعن
مدددن وجهدددن النظدددحمل التقنيدددن والرياسدددين، مبدددا أ  ا  و لددد  التقيددديم إىل أ  املعدددحملو  كدددا  م ئمددد -35

ي  ابلقدددد  الادددايف يف البلددددا  املردددتفيدة حدددى إمااتيدددن تصدددديحمل املنتجدددا  وا ددددما  ا ضدددحملاء مل ت دددا
مل اجلن األولدواي  ا  اآل . وكاتت أتع ن املعحملو  ومنتجات  )حلقا  ال م  واملنعو ا ( مناسبن متام

مد  واليدن ا  متامدا  الوطنين وا قليمين امل تلفن، واستفاش  من  ربا  األوتاتاش. وكدا  املعدحملو  متوائمد
يصدددفن  اصدددن مدددن أادددداه التنميددددن  12و ٨سدددهاه يف حتقيددد  اهلدددددفن األوتاتددداش، مبدددا يف ذلددد  ا 

املرتدامن. واستفاش تصميم املعحملو  من حتلي  شام  لل صائ  الوطنين وا قليمين على حد سدواء. 
ملن   حبثي وقدائم ا  واب ضافن إىل ذل ، استهده املعحملو  تر ن يلدا  مباشحملة، وجاء تصميم  ملبي

  من املدزااي النردبين لألوتاتداش، ومتاعدن األوتاتداش مدن االعتمداش يعدا  على ال ل . واستفاش املعحملو 
ماثف على ا ربة املت دشة الت صصا  من   ل شدبات  غدر الحملمسيدن مدن كبدا  البداحثن وا درباء. 
وأشددا  التقيدديم إىل أتدد  علددى الددحملغم مددن ي دد  الصدد واب ، وال سدديما فيمددا يتصدد  ابل وامدد  ا ا جيددن 

شا   اةددددددوش، فقدددددد أججندددددز املعدددددحملو  يف حددددددوش امليزاتيدددددن امل صصدددددن لددددد ، وجايددددد  والددددددعم التقدددددي وا 
 الص واب  ا ا جين وقلن املوا ش وتغر احتياجا  املرتفيدين.
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 الب ددددين مدددا، ويقدددد  األفدددحملاش، م حملفدددن حتردددن إىل ت دددحمل  املعدددحملو  أ  إىل التقيددديم و لددد  -36
 أجد  مدن القائمدن املؤسردين األطدحمل مد  التواؤه  ئيرين يصفن منها يوسائ  القد ا  لتنمين اآل حملين
 الدددلين ا قليميدددن العدددحملكاء مدد  والت ددداو  التنظيمدددي، املردددتو  علددى اآلاث  مدددن قدددد  أقصدددى حتقيدد 
 التحديدد، وجد  علدى ال مد  حلقدا   د ل مدن املعدحملو ، وأسهم .املعحملو  لنتائا ال ويا ميانهم

 جمدددايل يف واملفاوضدددن الرياسدددا ، ومقدددحمل   احلادددومين )املردددؤولن املردددتفيدين قدددد ا  ت زيدددز يف
 التحلدي علدى احلاوميدن( غدر واملنظمدا  األكاشمييدن، واألوسداط ا دا ، والق دا  والبيةن، التجا ة
 مدن أكثدحمل يف والتصدديحملين ا تتاجيدن القدد ة يتحردن الافيلن التداير وإعداش الت  ي  يف ابلف الين
 الصددد يد علدددى والفهدددم والدددوعي امل دددا ه زايشة يف ا  واضدددحا  إسدددهام املعدددحملو  وأسدددهم .يلددددا  ترددد ن
 علدددى املردددتدامن و/أو ا ضدددحملاء املنتجدددا   تتددداج ق اعدددا  وا تيدددا  يتحديدددد يت لددد  فيمدددا الفدددحملش 
 ت ددويحمل لدددعم واملؤسرددين والتنظيميددن الرياسدداتين االشدد اطا  وتقيدديم وتصددديحملاا؛ الددوطي املرددتو 
 .والتصددديحملين ا تتاجيددن القددد ا  لبندداء عمدد  و  دد  توصدديا  واعتمدداش وإعددداش خمتددا ة؛ منتجددا 
 مياددنهم األمهيددن ابلغددن م لومددا  قدددمت واملنعددو ا  ال مدد  حلقددا  أ  املرددتفيدين م ظددم وأكددد

 .اليومي عملهم يف است دامها
 تنفيدل مبردتو  يت لد  فيمدا البلددا  يدن كبدرة  ا ت فدا  حددثت التقييم، إجحملاء أثناء ويف -37

 علدددى أشلددن التقيددديم وجددد فقدددد منددل وقدددت قحمليدد ، املعدددحملو  إجندداز مدددن الددحملغم وعلدددى .ال مدد    دد 
 أ  علدى أشلدن وانداك .املنفدلة لألتعد ن تتيجدن ات لقدت الدي األجد  ال ويلدن ال مليا  يف إسهام 
 أ  التقيددديم والحددد  .املردددتفيدة البلددددا  يف والت  دددي  القدددحملا ا  صدددن  حتردددن يف أسدددهم املعدددحملو 
 علددددى قدددواي  ا  تحملكيدددز  يحملكدددز معددددحملو  إطدددا  يف البدددال  ل اتمددداه مثددددر أمدددحمل ملموسدددن إمنائيدددن آاث  حتقيددد 

ا  أيضدد وجددحمل  إ شدداش ، تواصدد  وسددوه األوتاتدداش، عمدد  املعددحملو  تتددائا أ شددد  وقددد .البحددوث
 فمدددن املبلولدددن، اجلهدددوش مدددن الدددحملغم علدددى أتددد  التقيددديم والحددد  .أوسددد  مردددتو  علدددى التدددزز  تدددو ي

 إجدددحملاء أثنددداء ويف .أوسددد  ت دددا  علدددى املنعدددو ا  وت مددديم املنجدددز ابل مددد  الت حمليدددف زايشة الضدددحملو  
 يردفحمل أ  املتوقد  ومدن امل تداش، عملد  إطدا  يف االُتدا  الا يفا  جهوش يبلل األوتاتاش كا   التقييم،
 .الرياسي الدعم وزايشة املعحملو  ابمت ك املرتفيدين إحراس ت زيز عن ذل 
 تصددميم  يف ال ا ترددا ، حبقددو ا  مت لقدد أو شددام   ا  جنردداتيا  منظددو   املعددحملو  يتضددمن ومل -3٨
 اشدد اك لافالددن يجددللتا  جهددوش أ  ييددد .للموضددو  التقددي ال دداي  إىل ذلدد  وي ددز  تنفيددل ، يف وال
 .ال م  حلقا  يف املعا كن كثرا  ين  تراء اناك وكاتت التنفيل، أثناء يف املحملأة
 اسدتنتاجا  اسدت    ألواتد  الراي  فمن منل وقت قحملي ، املعحملو  إجناز إىل وابلنظحمل -39

 ابلفدددحمل  االاتمددداه إاث ة يف أسدددهمت املنفدددلة األتعددد ن أ  أكدددد التقيددديم ولادددن اسدددتدامت ، يعددد  
 ت زيددز وجددحمل  .الفدحمل  هبددل  الددوعي وزايشة املردتدامن للمنتجددا  أاحهددا الدي والتصددديحملين ا تتاجيدن
 تيرددحمل أ  املنهجيددن شدد   ومددن واستعددا هتم، املصددلحن أصددحاب إشددحملاك  دد ل مددن اةليددن امللايددن
دددحمل .أمددددا   األطدددول واالسدددتثما  الت  دددي  عمليدددا   وت زيزادددا العدددباا  إتعددداءا  أيضددد املعدددحملو  ويرع
 وأاحدددت .االسدددتدامن ت زيدددز أجددد  مدددن املبددداش ا  مدددنا  عددددش وحفعدددز يينهدددا، وفيمدددا البلددددا  شا ددد 

 .املعدحملو  ت دا  وتوسدي  إضدافين مدوا ش ت بةدن األ دحمل  ا منائيدن والدرباما املؤسردا  مد  العحملاكا 
 ولادن ا ضدحملاء، للصاش ا  وطي است حملاض إبجحملاء ااتمامها عنا  يلد 1٨ عن يق  ال ما وأعحملب
 .اجلديدة ال لبا  هلل  االستجاين أج  من امليزاتين  ا ج من متوي  أتمن سيلزه
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 يوضدددد  املت لقددددن التوصدددديا  إىل فبا ضددددافن واالسددددتنتاجا ، النتددددائا اددددل  إىلا  واسددددتناش -40
 أثنددداء يف وتعدددحمل  دددحملوج اسددد اتيجيي   إعدددداش ويضدددما  األوتاتددداش ملعدددا ي  أقدددو  يدددحملاما مصدددفوفا 

 اجلنرداتين االعتبدا ا  لتحردن شعمدا   وأشوا  توجيهيدن مبداشج ووضد  وتنفيدلاا، املعدا ي  تصميم
 ن،األتعدد  لتاددحملا  الدد ويا يواصدد  أ  لألوتاتدداش ينبغددي أبتدد  التقيدديم أوصددى املعددا ي ، تنفيددل عنددد

 مددن جمديددن معددا ي  لتمويدد  التنميددن حردداب إىل جديدددة معددا ي  مق حددا  تقدددم منهددا يوسددائ 
 يف يردتمحمل أ  التحديد، وج  على لألوتاتاش، وينبغي .اةققن النتائا من االستفاشة مواصلن أج 
 لتنفيددل الددحملاان الوقددت يف أمددواال   يلتمرددو  الددلين وا قليميددن الددوطنين العددحملكاء مدد  التنرددي  أتمددن

 ال مدد    دد   صددد ذلدد  يعددم  أ  ومياددن .ومنهجيتدد  املعددحملو  تتددائا أسدداس علددى ا جددحملاءا 
 شد   ومدن .املعدحملو  توصديا  ابالستناش إىل التجحمليبين للمعا ي  ال ويا وكلل  تنفيلاا، ومتاي ن
 النمدو على قيوش من األ ضحمل االقتصاش إىل االتتقال جيلب  أ  ميان ما مد  إظها  يتي  أ  ذل 
 األقددد  علدددىا  يلدددد 1٨ إ  حيددد  ،كبدددرا    ال لددد  وكدددا  .التنافردددين صددد يد علدددى ضددد ف مدددواطن أو

 يردد ى أ  لألوتاتدداش وينبغددي .ا ضددحملاء للصدداش ا  وطددي اسددت حملاض إبجددحملاء ااتمامهددا عددن أعحمليددت
 .ال ل  تلبين أج  من البلدا  ال  يف آ حملين ماحنن م  املع ك للتموي  خم  ا  وض  إىل
 األوتاتدداش و/أو واالجتماعيددن االقتصداشين العددؤو  إشا ة ُتددحمل  أب  التقيديم أوصددى ،وأ درا   -41
 حنددو علددى للتحقيدد ا  حتديددد وذلدد  أ دد ، منهجيددن وابتبددا  أعلددى اسدد اتيجي مرددتو  علددىا  تقييمدد
 واسددت    النتددائا، عددن ا يدد ي وإثددحملاء التنميددن، حردداب معددا ي  توزيدد  و/أو إسددهاه يف شددام 
 .ش جن أقصى إىل التنمين حراب معا ي  ف الين حترن كيفين  يع   املرتفاشة الد وس

 املستفادة الدروس -اثنياا  
 وتتددائا آلاث  املتحدددة األمددم منظومددن ت زيددز يف املرددامهن يف حاسددم يدددو  التقيدديم يضدد ل  -42

 وحتقيد  2030 ل اه املرتدامن التنمين   ن تنفيل إىل الحملامين جهوشاا يف األعضاء للدول شعمها
 امل ددي املتحدددة األمددم فحمليدد  مببدداشج مر شدددة األوتاتدداش، أماتددن وتلتددزه .املرددتدامن التنميددن أاددداه
دددع ثت الددي وم دداير  ويقواعددد  ابلتقيدديم  التقيدديم، اسددت داه ت زيددز أجدد  مددن جهددوش يبددلل مددؤ حملا ، حج
 ومنهجيددا   شددام    هنجددا   التقيدديم عمليددا  وتددوفحمل .واملردداءلن األشلددن علددى القددائم القددحملا  صددن  وحترددن
 أصددددحاب ةيددد  اتتبددددا  األماتدددن وتثدددر .األوتاتدددداش وعمددد  الدددرباما أشاء لتقيدددديم وموضدددوعيا   وشدددفافا  
 األوتاتداش، يف الدرباما إشا ة أاداه من أوس  ت ا  على الد وس ال  ت بي  أمهين إىل املصلحن
 .ابألوتاتاش االس اتيجي القحملا  وصن  الرباما خت ي  يف لتص  وذل 
، TD/B/WP/291)وتظ  الدد وس املردتفاشة مدن عمليدا  التقيديم الردايقن ألتعد ن األوتاتداش  -43
 (TD/TD/B/WP/263، وTD/TD/B/WP/273، وTD/TD/B/WP/280، وTD/TD/B/WP/286و

محملاجدد  موصددى هبدددا ملددديحمل  الدددرباما واملرددؤولن عددن املعدددا ي  يف تصددميم يدددحملاجمهم ومعددا ي هم وإشا هتدددا. 
لى ما استقحملج من ش وس مرتفاشة من عمليا  التقيديم ا مد  الدي أججندز   د ل ويحملكز الا التقحمليحمل ع

 الف ة املعمولن ابلتقحمليحمل.
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 الربانجمية اجلوانب -ألف 
 تتددددائا حتقيدددد  يف ترددددهم وحددددى جمديددددن، آاث  5 الفحملعددددي الددددربانما ألعمددددال تاددددو  حددددى -44

 الدددول إىل يغددحملض املتاي ددن الدددعم لتقدددم الاددايف الوقددت يتددي  أ  األوتاتدداش علددى يت ددن مرددتمحملة،
 االسدتمحملا ين من قد ا   تتي  ي حمليقن الحملئيرين تقا يحمل  تصميم إعاشة الا يتضمن أ  وميان .األعضاء

 الردايقن( )التقدا يحمل الرداي  التقحمليدحمل )مواضدي ( ملوضدو  حتدديثا   مدث    يجد ج أب  الرايقن، التقا يحمل م 
 .أوث  تحملاي ا   يينها فيما ت اي  مواضي  خيتا  أب  أو
 ابلتجدددا ة وامل نيددن املتحددددة األمددم وكدداال  يدددن املعدد كن للمجموعدددن يقياشتدد  فاألوتاتدداش، -45

 املقيمدن الوكداال  مدن كد   معا كن على تن و  الي املع كن لل مليا  يحملوعج ا تتاجين، والقد ا 
ثن املعددددد كن ال مليدددددا  أ  كمدددددا  .املقيمدددددن وغدددددر  املتحددددددة األمدددددم عمددددد  إطدددددا  سددددديا  يف املردددددتحد 

 املردتقب  يف جيحمل  وقد .الق حمل  الص يد على وتتائا الرياسا  اترا  حتق  ا منائين للمراعدة
 ل سدتجاين الوكداال  يدن معد كن آلين ابعتبا اا الوكاال  ين املع كن اجملموعن شو  ت ويحمل زايشة

 .املتحدة" األمم يف ال م  "وحدة مباش ة إطا  يف املتو  اة لإلص حا 
 تظددحملا   الف اليددن، مددن كدد   منظددو  مددن مجعددا لن الصددغرة التقددي الت دداو  لددت معددا ي مثع  ولحملمبددا -46
 تدزال ال البروقحملاطيدن ال مليدا  أ  إىلا  تظدحمل  والافداءة، فدا  ،  حدداث يافي ال الل  احلجم إىل
 يادددو  الصددددش، اددلا يف موحدددد، إقليمدددي يحملانجمددي هندددا اسدددتحداث ول دد  .تغيدددر شو  تفردددها اددي
 .م ءمن وأكثحملا  مفيد

 واالستدامة املشاريع تصميم -ابء 
 الددوطي الصدد يدين علددى ال مدد  اسدد اتيجين فوائددد جبدد ء التنميددن حردداب معددا ي  توضدد  -47

 ش اسددددا  إش اج  ددد ل مدددن ملموسددددن تتدددائا  اصدددن، يصدددفن الاثددددرو ، حقددد  ولقدددد .وا قليمدددي
 العددددحملكاء مدددد  الوثيدددد  الت دددداو  أ ا  أيضدددد املعددددا ي  اددددل  وأثبتددددت .حمدددددشة وطنيددددن إفحملاشيددددن حدددداال 
 وتوسدي  املعدحملوعا ، تتدائا ت زيز على يدو اا قاش ة مع كن لحملؤين لل ويا ف الن وسيلن ا قليمين
 .االستدامن وحترن املنتجا ، تعحمل ت ا 
 عمليدددن يف ا دددا ، الق دددا  ذلددد  يف مبدددا املعدددحملو ، يف املصدددلحن أصدددحاب إشدددحملاك ويظددد  -4٨

 اةتملددن، للم دداطحمل أفضدد  فهددم إىل التوصدد  أجدد  مددن املعددا ي ، ملددديحمل  جيدددة مما سددن التصددميم،
 .مرتدامن إجحملاءا  يوض  املرتفيدة البلدا  التزاه مرتو  عن فض   
دددد    عددددة جنحددددت وقدددد -49  إشمدددداج يف التنميددددن حرددداب مددددن ممولدددن معددددا ي  تنفيددددل تتدددوىل شج

 معاوك الستدامن يلات  قائم عنصحمل إتعاء من يدال   الع بن أتع ن حافظن يف وأتع تها املعا ي 
 املنتجدددددا  أادددددداه حتقيددددد  يف ا سدددددهاه يفا  أيضددددد املعدددددا ي  جنحدددددت احلددددداال ، ادددددل  ويف .فيهدددددا

 .للعُّ   األساسين

 املشاريع فعالية -جيم 
ددن امل ددا ه يف زايشة إىلا  تلقائيدد تددؤش  القددد ا  يندداء أتعدد ن أب  عدداه افدد اض اندداك -50  ومتاع

 أوال   ينبغدي أتد  عديددة م حظدا  ييعندت وقدد .عليها شج ع يوا الي ابملهاه االض    من املرتفيدين
 اسدتي اب مدد  اثتيدا   يقديعم وأ  املناسد ، العد   تدد ي  ياف  أ  القد ا  لبناء معحملو  أل 
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 امل ا ه، يف زايشة علىا  كافي  شلي    لي  ا قحملا  أ  املهمن الد وس من كا   وللا، .املوف حملة امل ا ه
 يغدددحملض املقبلددن، املعدددا ي  أجدد  مدددن وا تبا اددا امل دددا ه لقيدداس أشوا  إعدددداش مباددا  األمهيدددن ومددن
 .للتد   ا ةالين الف الين تقييم
وينبغدي أ  تنظدحمل معدا ي  حرداب التنميدن املقبلدن يف تدوفر تدواز  سدليم  يصدال امل لومددا ،  -51

 على القد ة االستي ايين للمعحملو  وف اليت .ا  مباشحمل ا  أتثر إىل تو  اجلمهو  امل ي، مما قد يؤثحمل ا  استناش
 ا سدهاه يف تدنج  الدي األشوا  إحدد  ابعتبا ادا الد اسين اجلوال  على الضوء وسجل  -52
 .اجلديدة امل ا ه اكتراب عن فض    األ حمل ، البلدا  من املعا كن م  التفاع  زايشة يف
 ولادددن االقتصددداشين، التنميدددن أتعددد ن مدددن ومردددتفيد شدددحملي  أادددم ا دددا  الق دددا  ويظددد  -53

 علددى أكددربا  تحملكيددز   كددز  املعددا ي  م ظددم أ  مدن الددحملغم وعلددى .ضدد يفن كاتددت  املعددا ي  يف معدا كت 
 يف مبددا النهددائين، املرددتهلان مدد  املرددتمحمل التفاعدد  علددى ا يقدداء مددن يددد فدد  احلاددومي، املرددتو 
 .ا ا  الق ا  ذل 

 األونكتاد ة التقييما  -اثلثاا  
 وحدددة إىل مرددندة عليهددا وا شددحملاه وتنردديقها األوتاتدداش يف التقييمددا  إجددحملاء واليددن إ  -54

 واملعددا ي  ال اشيددن امليزاتيددن إطددا  يف املند جددن واملعددا ي  الددرباما ةيدد  الواليددن اددل  وتعددم  .التقيدديم
 اددددل  التقيدددديم وحدددددة وتنفددددل .األوتاتدددداش ينفددددلاا الددددي امليزاتيددددن عددددن ا ا جددددن املصدددداش  مددددن املمولددددن

 وم دداير قواعددد مدد  يتفدد  ومبددا والتنميددن، التجددا ة وجملدد  ال امددن اجلم يددن ملت لبددا ا  وفقدد التقييمددا 
 عدن للم لومدا ا  حتدديث الفصد  ادلا ويقدده .ابلتقيديم امل دي املتحددة األمم فحملي  أعداا الي التقييم
 .2019-201٨ الف ة يف ابلتقييم املت لقن واألتع ن املرائ 

 التنمية حساب من املمولة املشاريع لتقييم جديدة توجيهية ومبادئ إبطار العما -ألف 
ليادو  يدحملانما تنميدن  1997أتع   اجلم ين ال امن حراب األمم املتحدة للتنمين يف عاه  -55

القدد ا  يف األماتددن ال امدن لألمددم املتحددة. ويقددده حرداب التنميددن الددعم لتنفيددل معدا ي   رددن مددن  
األمددددم املتحدددددة و دددد  مددددن اللجددددا  ا قليميددددن، هبددددده ت زيددددز قددددد ا  البلدددددا  الناميددددن يف  كيدددداان 

اجملاال  ذا  األولوين من   ن األمم املتحدة للتنمين. ومن أجد   فد  مردتو  توعيدن تقدا يحمل التقيديم 
ومدددددد  الدددددت لم مدددددن تقييمدددددا  معدددددا ي  حرددددداب التنميدددددن، أجعدددددد إطدددددا  لتقيددددديم حرددددداب التنميدددددن يف 

، وسدديجحمل  ال مدد  يدد  يف العددحملحين الثاتيددن ععددحملة مددن املعددا ي . ويبددنع ا طددا  2019-201٨ الفدد ة
أاداه وظيفن تقييم حراب التنميدن مدن أجد  التمادن مدن  ضدو  حرداب التنميدن للمرداءلن عدن 
اسدددت داه املدددوا ش والدددت لم مدددن تنفيدددل املعدددا ي  املدعومدددن،   شددداش تصدددميم املعدددا ي  يف إطدددا  العدددحملائ  

عددن عمليددن التنميددن  التنميددن، وشعددم التددد    ا منائيددن للايدداان  املنفددلة، فضدد    اجلديدددة حلردداب
 الي ترهم فيها. 2030وا جنازا  الي حتققت يف إطا    ن عاه ا  املرتدامن األوس  ت اق

 مرددددتو  علددددى التقييمددددا  :اددددي ماددددوان ، ث ثددددن مددددن اجلديددددد التقيدددديم إطددددا  ويتدددد لف -56
 التقيديم، أتعد ن  د ل مدن واسدت دام  الدت لم وتوليد الرباما، مرتو  على والتقييما  املعا ي ،
 :التايل النحو على وذل 
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 .املعدددا ي  مدددن عيعندددن تقيددديم سددديجحمل  العدددحملحين، يف معدددحملو  كددد   تقيددديم مدددن يددددال   )أ( 
 وتقيدديم شقددن أكثددحمل عمليددن إجددحملاء مددن التنميددن حردداب معددا ي  مددن أقدد  عدددش تقيدديم مياعددن وسددوه
  جددددحملاء املددددوا ش ذلدددد  حيددددحمل  سددددوه ذلدددد ، علددددى وعدددد وة .امل نيددددن للمرددددائ ا  ت مقدددد أكثددددحمل وحتليدددد 
 الرباما؛ مرتو  علىا  ت قد أكثحمل تقييما 

 وتقييمددددا  جممع ددددن، تقييمددددا  مددددن الددددرباما مرددددتو  علددددى التقييمددددا  تتدددد لف )ب( 
 فوقين؛ وحتلي   وتقييما  الحقن،

 الستجاين امل نين الوكاال  صياغن   ل من التوصيا  الست داه تحملتي  يوف حمل )ج( 
 .تنفيلاا متاي ن وسب  ا شا ة

 التقييم ونوعية التقييم وحدة أداء -ابء 
 املتحددددة، لألمدددم الدا ليدددن الحملقايدددن ايةدددن وادددو الدا ليدددن، الحملقايدددن  ددددما  ماتددد  جيدددحمل  -57

 فد ا  مدن فد ة ك   يف 31 الد املتحدة األمم كياان   ةي  عرب التقييما  حلالنا  منهجيا  است حملاض
 إىل 2017-2016 الردنتن فد ة تقحمليحمل قجده وقد .املتحدة األمم يف التقييم لت زيز شعما   الرنتن،

 تقحمليدحمل   سدنتن ك   يقده است حملاض يا  ويق  . (6)2019 حزيحملا /يوتي  يف والتنري  الربانما جلنن
 كيدا ،  كد   يف للتقييم تقديحمل تقدم إىل يهده املتحدة"، األمم يف التقييما  تتب  "جداول ي نوا 
 التقيديم وظيفدن ت زيدز شعدم يف ذلد  مدن اهلدده ويتمث . (7)وتوعيتها والتقا يحمل واملوا ش األطحمل يعم 
 الددي التقيدديم وظيفددن جواتدد  لتحديددد ا شا ة إليهددا حتتدداج الددي البيدداان  يتقدددم ال امددن، األماتددن عددرب
 مددن التقيدديم ملددوا ش الواجدد  االعتبددا  إيدد ء مدد  ،حترددينا   تت لدد  الددي واجلواتدد  جيددد يعددا  ت مدد 
 أش  وقددد .سددواء حددد علددى الربانجميددن امليزاتيددن إةددايل مددن النرددبن حيدد  ومددن امل لقددن الق ددي م حيدد 
 م حظددددن مدددد  ،2017-2016 الفدددد ة تقددددديحمل يفا  محملضددددي أشاء لألوتاتدددداش التاي ددددن التقيدددديم وحدددددة

 :2017-2016 للف ة املتحدة األمم يف التقييما  تتب  جداول يف يلي ما
 وتوجددد املؤشددحملا ، ةيد  عددرب للتقيدديم قويدن يددنظم األوتاتدداش يتمتد  :التقيدديم إطدا  )أ( 

 للتقييم؛ قوين و    وإجحملاءا  سياسا  لدي 
ا تفددددا  علددددى التقددددا يحمل وتتائجهددددا وت ددددا  تغ يتهددددا: مل يرددددتوه األوتاتدددداش احلددددد  )ب( 

يف املائدن مددن امليزاتيددن  0.35علدى التقيدديم األشىن مدن مددوا ش ا تفدا  علددى التقيديم، حيدد  يلد  ا تفددا  
يف املائدن.  0.54الربانجمين. وعلى سبي  املقا تن، تبل  تردبن إتفدا  محملكدز التجدا ة الدوليدن علدى التقيديم 

يف املائددن مددن تفقددا  املنظمددن  3و 0.5وقددد أشددا   وحدددة التفتددي  املعدد كن إىل مقيدداس يدد اوح يددن 
 ابلوظائف كحد مايل أشىن  جحملاء تقييم ألغحملاض الت لم واملراءلن؛املت لقن ابلوظائف وغر املت لقن 

 أو جيددة أبهندا عيندن   املت دل ة التقدا يحمل مدن املائدن يف 100 قجد   :التقا يحمل جوشة )ج( 
 اندداك أ  غددر .للتقيدديم قويددن مما سددن وجددوش إىل يعددر ممددا ا ةاليددن، النوعيددن حيدد  مددنا  جددد جيدددة
 التقييم؛ مما سن يف ا ترا  حقو  م اير إشماج جماال  يف ثغحملا 

__________ 

(6) A/74/67. 
(7) https://oios.un.org/page?slug=evaluation-report. 
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 حبيد  تغ يتهدا، وت دا  وتتائجهدا التقدا يحمل علدى ا تفدا  :التقيديم ت زيز جماال  )ش( 
 وجددوشة الددرباما؛ تفقددا  مددن األقدد  علددى 0.5 ترددبن السددتيفاء التقيدديم علددى ا تفددا  زايشة مياددن

 املتحددة األمم لفحملي  اجلوشة م اير أكم  حنو على التقييم تقا يحمل ترتويف أ  ميان حبي  التقا يحمل،
 أ  وينبغددي .ا ترددا  وحقددو  اجلنردداتين املرددائ  يج ددد   إشمدداج زايشة ذلدد  يف مبددا ابلتقيدديم، امل ددي
 .اهلده وحمدشة للتنفيل قايلن التقا يحمل توصيا  تاو 

 احملدثة التقييمية األونكتاد سياسة -جيم 
 وحتدددش التوجيهيددن، املبدداشج وتحملسددي الحملئيرددين، املفدداايم التقييميددن األوتاتدداش سياسددن توضدد  -5٨

 عمليددا  وحتدددش املؤسرددي، ا طددا  شا دد  الحملئيرددين التقيدديم ومرددؤوليا  ألشوا  ال حمليضددن ا  ددوط
 .الرياسن ال  تنفيل آليا  عن فض    التقييم،
ويف وي ادد  قددحملا  تنقدددي  الرياسددن التقييميدددن التغيددرا  املهمددن الدددي حدددثت يف األوتاتددداش،  -59

، مثدددددد    ددددددن 2011منددددددل عدددددداه ا  منظومددددددن األمددددددم املتحدددددددة، ويف أوسدددددداط التقيدددددديم األوسدددددد  ت اقدددددد
، الدي تردتلزه عمليدا  متاي دن واسدت حملاض تبحد  التقدده اةدحملز صدوب حتقيد  األادداه 2030 عاه

 2016ا منائين لأللفين؛ وا ص ح اجلا   لألمم املتحدة الل  تقده ي  األمدن ال داه؛ وتنقدي  عداه 
واعددد وم دداير التقيدديم الددي أعددداا فحمليدد  األمددم املتحدددة امل ددي ابلتقيدديم؛ والددنها امل دداش تنعددي   إزاء لق

لقواعددد  2016ا شا ة القائمددن علددى النتددائا يف األوتاتدداش. ف لددى سددبي  املثددال، يتضددمن تنقددي  عدداه 
؛ وحقددو  وليددا  وم دداير التقيدديم أ ي ددن م دداير جديدددة تت لدد  مببدداشج وأاددداه وغددااي  متفدد  عليهددا ش

ا ترددا  واملردداواة يددن اجلنرددن؛ وقددد ا  التقيدديم الوطنيددن؛ واالحدد اه، اب ضددافن إىل زايشة ال كيددز 
الت ليقدا  املردتمدة مدن اسدت حملاض فد ة ا  على فائدة التقييم واست دام . وسوه يحملاعدي التنقدي  أيضد

داا ماتددد   ددددما  الحملقايدددن الردددنتن األ دددر وجدددداول تتبددد  التقييمدددا  يف األمدددم املتحددددة الدددي ي ددد
 .2019الدا لين. ومن املتوق  صدو  الرياسن املنقحن حبلول النصف الثاين من عاه 

 ٢0٢0 لعام التقييم خطة -دال 
 لتقيدديم هنجهددا تواصدد  أ  األماتددن إىل والرددب ن الراشسددن شو هتددا يف ال املددن الفحملقددن طلبدت -60

 علددى تحملكددز وأ  والتنميددن، للتجددا ة املتحدددة األمددم ملددؤمتحمل ععددحملة ا امرددن الدددو ة ي ددد الفحملعيددن الددرباما
 تتددائا محملاعدداة مدد  الغددحملض، هلددلا امليزاتيددن عددن ا ا جددن املددوا ش مددن األمددوال وةدد  التادداليف تحملشدديد

 يف  ا جي مت م  تقييم إجحملاء يجق ح وال .والرب ن الثامنن شو هتا يف التقييم   صا  است حملاض
 املتحدددة األمددم ملددؤمتحمل ععددحملة ا امرددن ابلدددو ة املق تددن واألتعدد ن التحضددرا  ضددوء يف 2020 عدداه

 حردداب مددن املمولددن املعددا ي  مددن عدددشا   2020 ل دداه التقيدديم   ددن وستتضددمن .والتنميددن للتجددا ة
 املعددا ي  إىل اب ضددافن ،2020-2019 الفدد ة يف إمتامهددا املقددحمل  مددن الددي للتنميددن املتحدددة األمددم
 االحتداش ين املع ك الربانما مث  هنايتها، يف املدة منتصف عند تقييمها املقحمل ا  ثنائي متوي    املمولن
 .التجا ة( جمال يف للتد ي  الثاين )الربانما أتغوال لصاحل واألوتاتاش األو و؛

    


