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مقدمة
 -1يقددده اددلا التقحملي دحمل ةددن عامددن عددن التقييمددا ا ا جيددن ل درباما األوتاتدداش ومعددا ي د ل
الفد ة مددا يددن تيرددا /أيحملي  201٨وتيرددا /أيحملي  .2019واهلددده اددو ا يد ي عددن ةيد أتعد ن
التقييم ،وت زيز املراءلن وال ويا للد وس املرتفاشة .وتقا يحمل التقييم التوليفين منتجا م حملفيدن ووسديلن
لتوحيد امل ا ه املاتربن وتباشهلا وت زيز شوش الف على تقييم األوتاتاش وحلقا الت لم.
وُتددحمل التقييمددا يف األوتاتدداش قياسددا يرياسددن التقيدديم ل دداه  ،)1(2011وقواعددد وم دداير
-2
ج
()2
التقيدديم اةدثددن ل دداه  2016الددي حدددشاا فحملي د األمددم املتحدددة امل ددي ابلتقيدديم  .وتتددو ى ا ددل
اس ددتنتاجا مم ددا أججن ددز م ددن عمد د  ،وتق دددم توص دديا يعد د التحر ددينا
التقييم ددا اس ددت
ال زمدن ،وحتديددد الددد وس املرددتفاشة واملما سددا الفضدلى .ومددن شد اددل امل لومددا أ تردداعد
عل ددى إ ش دداش عملي ددن تص ددميم األعم ددال املقبل ددن وخت ي ه ددا وتنفي ددلاا .ويع ددج م ددديحملو الد درباما يف
األوتاتداش علدى الحملجددو إىل التقدا يحمل واللمحدا ال امددن الردايقن املت لقدن أبتعد ن األوتاتداش( )3عنددد
تصميم الرباما وتنفيلاا و صداا.

أوالا -موجز نتائج التقييم
 -3طل د جمل د التجددا ة والتنميددن ،يف شو ت د الرددنوين الثاتيددن والرددتن ،مددن أماتددن األوتاتدداش
إجحملاء تقييم مرتق للربانما الفحملعي  5املت ل أبفحمليقيا وأق البلدا منوا والرباما ا اصن( .)4وادلا
التقيدديم ،الددل اسددتج ده في د هنْددا خمددتل ال ددحمل جة ددت في د البيدداان مددن مصدداش مت دددشة ،قدديم
جوات د د الد ددربانما الفحملعد ددي  5املت لق د ددن مبد ددد امل ءمد ددن والاف د دداءة والف اليد ددن والت د د ثر واالس د ددتدامن
والعحملاكا وحقو ا ترا واملراواة ين اجلنرن يف الف ة .2017-2013
 -4وقد أججنز التقييما ا ا جين للمعا ي فيما يت لد مبدا يلدي مدن املعدا ي املدعومدن مدن
حراب األمم املتحدة للتنمين:
املعحملو  1415سن :آاث تغر املناخ على اهلياك األساسين للنق الرداحلي
(أ)
يف من قن البححمل الاا ييب :ت زيز قد ة الدول اجلز ين الصغرة النامين على التايف؛
(ب) املعحملو  1415عن :ت زيز قد ة اجلماعن االقتصاشين لدول وس أفحمليقيا على
تقوين واي ا تتاج اةلي من ق ا املوا ش امل دتين؛
(ج) املعد ددحملو  1415صد دداش :ت زيد ددز قد ددد ا واض د د ي الرياسد ددا واملرد ددؤولن عد ددن
تعجي االستثما واألوساط األكاشميين من البلدا النامين يف اثنن مدن الق اعدا ذا األولويدن
على اجتلاب االستثما ا ألغحملاض التنمين املرتدامن والعاملن للجمي ؛
__________
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(ش) املع ددحملو  1415اله :شع ددم ال دددول األعض دداء يف وض د وإط د اس د اتيجيا
لصاش ا املنتجا املرتدامن من ل است حملاضا وطنين لصاش ا املنتجا املرتدامن.
-5

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

ألف -التقييم اخلارجي لربانمج األونكتاد الفرعي  :5أفريقياا وأقاا البلادان ًاوا والاربامج
اخلاصة
 -6قيم الا التقييم املرتق واملت مد مدد م ءمدن الدربانما الفحملعدي  5ومدد ف اليتد وكفاءتد
واسددتدامت  ،كمددا ت عفلت د ش د بن أفحمليقيددا وأق د البلدددا من دوا وال درباما ا اصددن فيمددا يددن عددامي 2013
و .2017ويجرل الضوء أشان على االستنتاجا والتوصيا الحملئيرين للتقييم.
 -7و ل د التقيدديم إىل أ الددربانما الفحملعددي  5يجرددهم إسددهاما كب درا يف حتقي د ادف د امل لددن
املتمث د يف ت زيددز الرياسددا الوطنيددن القائمددن علددى األشلددن وتددداير الدددعم الدوليددن يع د التجددا ة
والتنميددن االقتصدداشين واحلددد مددن الفقددحمل يف البلدددا موضد ال كيددز يف إطددا الددربانما الفحملعددي .وأش
أعمال الربانما الفحملعدي  5إىل حتردن ف اليدن االسدتجااب الدوليدن للتحدداي الحملااندن والناشدةن يف
ميدددا التجددا ة والتنميددن ،يينمددا كاتددت أيض دا م ئمددن لواليددن األوتاتدداش املت لقددن ابلتجددا ة والتنميددن،
وأسددهمت يف حتقيد أاددداه التنميددن املرددتدامن ،وابلتحديددد األاددداه  ٨و 9و 10و ،17ضددمن
أاداه أ حمل  ،الي تحملي ينتائا الربانما الفحملعي ل ف ة التقييم .وقددمت العد بن ،علدى وجد
مهم ددن ،د د ل ف د د ة التقي دديم ،يع د د املؤش د دحملا اجلغحملافي ددن ،مم ددا أس ددهم يف
ا ص ددو  ،م ددد
املفاوضا املت لقن مبن قن التجا ة احلحملة القا ين األفحمليقين .وأسهمت الع بن أيضا يف عملين إتعداء
ممددحمل جيبددوي  -إثيوييددا؛ ويف الرياسددا املت لقددن ابلتاام د التجددا يف إثيوييددا والرددنغال وغامبيددا
ومايل وموزامبي والنيجحمل؛ ويف أوج التقده يف ق اعا مصائد األمساك ،من قبيد تلد املوجدوشة
يف أوغندا وموزامبي .
 -٨وأكددد التقيدديم أ الندواتا الددي حققهددا الددربانما الفحملعددي  5كاتددت علددى مرددتو فيد مددن
اجلوشة وم ئمدن لدوالاي األوتاتداش واحتياجدا أصدحاب املصدلحن ،ومد ذلد يلدزه إعداشة تدواز
احلافظن كا لصاحل زايشة الت او التقدي ،ممدا سيرداعد علدى ت زيدز أوجد التدزز عدرب أكدا عملد
الث ث ددن .وكات ددت اس د اتيجين اآلاث املتتاي ددن ال ددي ينتهجه ددا ال ددربانما الفحملع ددي  ،5وال ددي تت ددل م ددن
البحوث حمحملكها األساسي ،سليمن يف جواحملاا ،ييد أت ينبغدي أ تادو مصدحوين أبشوا شاعمدن
شو ين للحفاظ على الز م امل لوب من أج حتقي أتثرا شائمن.
 -9و لد التقيدديم يف النهايددن إىل أ األوتاتدداش ،مبددا يف ذل د الددربانما الفحملعددي  ،5ددا يف
اآلوتن األ رة وا واس ن حنو إقامن العحملاكا  ،ييد أت يف ظ االفتقا إىل وجوش لألوتاتداش
يف امليدا  ،توجد حاجن إىل القياه ابملزيد يقد أكرب ياثر فيما يت ل ابالستفاشة مدن العدحملاكا
يف إيحملاز شو اا وأتثراهتا يف جمال الرياسدا  .ولدوح إحدحملاز ي د التقد عده يعد املردائ املت لقدن
حبقددو ا ترددا واملردداواة يددن اجلنرددن ،ييددد أ التقيدديم ل د إىل أت د يت ددن اتبددا هنْددا حمرددن
ومنتظم ُتا حقو ا ترا واملراواة ين اجلنرن يف الرباما املقبلن.
 -10وقددده فحملي د التقيدديم ،اسددتناشا إىل م حظات د  ،سددب توصدديا إىل األمددن ال دداه لألوتاتدداش
دج ت الع د بن ،فيمددا يت ل د أبتع د تها ،علددى إعدداشة الت دواز حلافظتهددا وصددق
ومددديحمل الع د بن .ج
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اسد اتيجيتها عدن طحمليد زايشة الت كيدد علدى الت داو التقدي والددعم املقدده يغدحملض املتاي دن .وأوصددى
التقيدديم أبت د ينبغددي للع د بن أ ُت د مددن اعتبددا ا االسددتدامن جددزءا ال يتجدزأ مددن تددد هتا ،عددن
طحملي إش اج االستمحملا ين املواضدي ين يف البحدوث واالسدتمحملا ين الربانجميدن يف الت داو التقدي ،وضدما
املتصددلن ابلبحددوث والت دداو التقددي .وشعم دا لددلل  ،علددى
املتاي ددن الدو يددن والتددزز يف التددد
الصد يد التنظيمددي ،أوصددى التقيدديم أبتد ينبغددي أ جيددحمل األوتاتدداش تقييمدا عدداشة النظددحمل يف د
الع د  ،وينبغددي ل د أ يض د ،
ال م د وامليزاتيددا  ،مددن أج د إ شدداش عمليددن ختصددي امل دوا ش يددن ُّ
ابلت دداو مد د العد د بن ،اسد د اتيجيا لت دددير مد دوا ش ا ج ددن ع ددن امليزاتي ددن م ددن أجد د زايشة حافظ ددن
الت دداو التقددي ايتغدداء لتلبيددن احتياجددا أصددحاب املصددلحن .وينبغددي لألوتاتدداش أ ينظددحمل يف وضد
اياد تنظيمددي يف شددا مصددفوفن ملاتبد يف أشيد أاباب ،وينبغددي أ يظد اددلا املاتد مرددؤوال
مباشددحملة أمدداه مات د األمددن ال دداه ،علددى أ تاددو ل د أيض دا واي د أقددو م د مددديحمل الع د بن وأ
يض ل مبرؤوليا أقو تت ل يتقدم التقا يحمل إلي  .وفيما يت ل يدزايشة العدحملاكا والت داو علدى
الص يد املؤسري ،أوصى التقييم يوض حملي ن طحملي شاملن ،تتضمن زايشة احلوافز للموظفن من
أج د الر د ي ينعدداط إىل الت دداو  ،س دواء شا د املنظمددن أو م د كيدداان األمددم املتحدددة األ ددحمل ؛
وإضدفاء ال دداي املؤسرددي علددى الت داو مد وكدداال األمددم املتحددة األ ددحمل وت زيددز اددلا الت دداو ؛
وزايشة عدش أفحملقن األمم املتحددة الق حمليدن يف اجملداال الدي يضد ل فيهدا األوتاتداش ي مد أساسدي.
وأوصى التقييم الع بن أب حترن تظاه الحملصد القدائم علدى النتدائا مدن أجد حتردن قيداس النتدائا
واآلاث ؛ وإشد دحملاك ال دددول األعض دداء والوك دداال العد دحمليان يف الحملص ددد والتقي دديم؛ وتالي ددف امل ددوظفن
والعددحملكاء أبشوا ومرددؤوليا حمدددشة فيمددا يت لد اب شا ة القائمددن علددى النتددائا؛ وأوصددى التقيدديم يف
النهايددن أبت د ينبغددي لألوتاتدداش والع د بن أ يزيدددا مددن جهوشمهددا احلاليددن وأ يدجددجما املرددائ املت لقددن
حبقد ددو ا ترد ددا وابملرد دداواة يد ددن اجلنرد ددن يف تد ددد هتما ،يغيد ددن حترد ددن األشاء يف االض د د
يوالاي األمم املتحدة والتزاماهتا.
 -11و حبت األماتن ابلتقييم ،يف شاا املت ل اب شا ة ،وقبلت ةي التوصيا الرب (.)5

ابء -تقييم مشاريع حساب األمم املتحدة للتنمية
 -١تقياايم خااارجي :آاثر تغااا املناااى علااك ا يا ااا األساسااية للنقااا الساااحلي ة منطقااة البحاار
الكارييب :تعزيز قدرة الدول اجلزرية الصغاة النامية علك التكيف ( ١4١5سني)
 -12كا اهلده من الا املعحملو  ،الل تجفل يف الف ة ما يدن حزيحملا /يوتيد  2014وكداتو
األول/شيرمرب  ،2017ت زيز قد ا مقحمل الرياسدا وواضد ي د النقد ومدديحمل اهلياكد
األساسددين للنق د يف الدددول اجلز يددن الصددغرة الناميددن يف من قددن البحددحمل الاددا ييب علددى اختدداذ تددداير
االستجاين املناسبن للتايف م آاث تغر املناخ على املدوات البححمليدن وامل دا ا  .وتضدمن املعدحملو
خمحملجددا حبثيددن ،وش اسددتن حلددالتن إف دحملاشيتن وطنيتددن يف جاماياددا وسدداتت لوسدديا ،واسددتحداث
منهجين لتقييم اآلاث ذا الصلن ابملناخ و يا ا التايف يف اهلياكد األساسدين للنقد الرداحلي
(املدوات  ،وحرد االقتضدداء ،امل ددا ا ) ،لتاددو أشاة تجرددت ده يف الدددول اجلز يددن الصددغرة الناميددن
األ حمل  ،فض عن ث ث حلقا عم للتد ي ويناء القد ا .
__________
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 -13و ل التقييم إىل أ املعدحملو كدا م ئمدا مدن وجهدن النظدحمل التقنيدن والرياسداتين ،وأكدد
أ األوتاتدداش اددو الوحيددد الددل أشددحملك املن قددن يف اددلا النددو مددن البحددوث والتحلددي املتصددلن
آباث تغر املناخ واهلياك األساسدين للنقد الرداحلي .و لد التقيديم إىل أ املعدحملو  ،فضد عدن
أتع د د ت ومنتجات د د (حلقد ددا ال م د د واملنعد ددو ا ) ،كد ددا مناسد ددبا مل اجلد ددن األولد ددواي ا قليميد ددن
امل تلفددن؛ وأت د كددا متوائم دا متام دا م د واليددن األوتاتدداش يتحديددد االحتياجددا مددن يندداء القددد ا ،
وت زيز تظم النقد املردتدامن واملحملتدن ،وتايدف اهلياكد األساسدين للنقد وال مليدا مد تغدر املنداخ،
وال سدديما يف الدددول اجلز يددن الصددغرة النامي دن؛ وأتد أسددهم يف عدددة مدؤمتحملا وم دؤمتحملا قمددن عقدددهتا
األمددم املتحدددة؛ وأتد أسددهم إسددهاما مباشددحملا يف حتقيد أاددداه التنميددن املرددتدامن ،مثد اهلددده ،9
عدن طحمليد ت زيددز اهلياكد األساسددين املحملتدن ،واهلددده  ،13عدن طحمليد اختداذ إجدحملاءا ملاافحدن تغددر
املناخ وآاث .
 -14و ل د التقيدديم إىل أت د كددا مياددن تدددعيم املع دحملو مبن د أكث دحمل دوال مددن أج د إثبددا أ
النتددائا واق يددن .والح د التقيدديم ،علددى وج د ا صددو  ،أت د كددا مياددن تندداول األي دداش الث ثددن لتنميددن
القد ا (ك مدن الب دد الفدحملش  ،واملؤسردي ،واملت لد ابلبيةدن التماينيدن ا ا جيدن) مدن د ل مصدفوفن
يدحملاما قويددن .و لد التقيدديم إىل أ املعدحملو أسددهم يف ت زيددز قددد ة مقدحمل الرياسددا وواضد ي د
النق ومديحمل اهلياك األساسين للنق على الت ي الف دال ووضد تدداير التايدف الدي عدزز محملوتدن
اهلياك األساسين للنق الراحلي .وأش تتائا املعحملو  ،على وج التحديد ،إىل تعدحمل مقدال يف جملدن
( Regional Environmental Changeالتغد ددر البيةد ددي ا قليمد ددي) (أاي /مد ددايو  ،)201٨واد ددي شو يد ددن
شولين حم من ،عحملض النتائا الحملئيرين وي ال ناصحمل التقنين للمنهجين.
 -15وعلددى الددحملغم مددن الص د واب ا ا جيددن ،فقددد تجفددل املعددحملو يف الوقددت املقددحمل ويف حدددوش
ووزعددت أمدوال املعددحملو ي حمليقددن سددليمن علددى جمدداال الت صددي املتوق ددن.
امليزاتيددن امل صصددن لد  ،ج
واستفاش املعحملو من الت او م ال ديد من املنظما الدوليدن وا قليميدن ،والعدحملكاء مدن األوسداط
األكاشمييدن واملؤسرددا البحثيددن ،ضددمن جهددا أ ددحمل  ،ممدا أتعد أوجد آتز مهمددن وأضدداه قيمددن
ابلغن إىل املعحملو  ،ي حمل منها مث االستفاشة من املوا ش املالين يف شا مردامها عينيدن وتيردر
النعحمل واالستدامن.
 -16و لد التقيدديم إىل أتد ابلنظددحمل إىل إجندداز املعددحملو منددل وقددت قحمليد  ،فمددن الردداي ألواتد
اسد ددتنتاجا يع د د اسد ددتدامت  ،لان د د أكد ددد أ األتع د د ن املنفد ددلة أسد ددهمت يف إاث ة
اسد ددت
االاتماه ابآلاث الناةن عن تغر املناخ وزايشة الوعي هبا .ووجد التقييم أشلدن علدى إسدهاه املعدحملو
يف ال مليا ال ويلن األج الي أجطلقت تتيجدن للتغيدرا يف ال قليدن أتثدحملا ابألتعد ن .ومل يتضدمن
املعددحملو منظددو ا جنردداتيا شددام  ،ال يف تصددميم وال يف تنفيددل  ،وي ددز ذل د جزئي دا إىل ال دداي
التقددي للموضددو  .ييددد أ جهددوشا قددد يدجدللت لافالددن اش د اك امل دحملأة يف أثندداء التنفيددل ،وكددا اندداك
الاثر من النراء ين املعاكن يف حلقن ال م وا رباء املرامهن.
 -17واستناشا إىل النتائا ،اق ح التقييم التوصيا الحملئيرين التالين:
ينبغ ددي لألوتات دداش أ ي ددد يص ددو ة منهجي ددن مص ددفوفن ي دحملاما أ د عن ددد محملحل ددن
(أ)
تصددميم املعددحملو  ،توض د توضدديحا أفض د الرلرددلن الرددببين لتحقي د األاددداه والنتددائا ،وحتدددش
اآلاث واالف اض ددا الوس ددي ن ال ددي ال ختض د ابلض ددحملو ة لر ددي حملة املع ددحملو  .ول د النتيج ددن اةتمل ددن
تتمث يف تضمن إجناز متوق واحد لا يج د من أي اش يناء القد ا ؛
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(ب) ينبغد ددي شا ة األمد ددم املتحد دددة للعد ددؤو االقتصد دداشين واالجتماعيد ددن أ تنظد ددحمل يف
التحل ددي ابملزي ددد م ددن املحملوت ددن م ددن أجد د الر ددماح ألمد دوال حر دداب التنمي ددن ابملر دداعدة يف املر ددائ
ا شا ين ،ابلنظحمل إىل أت ال ميان ت يف تنق املوظفن الدائمن أو الت ي ل ؛
(ج) ينبغي شا ة العؤو االقتصاشين واالجتماعين واألوتاتاش أ يرت حملضا إجحملاءاهتمدا
ويضد ا مبدداشج توجيهيددن وأشوا مددن أجد ضددما ت مدديم املردداواة يددن اجلنرددن يف آليددا الت ددي
والحملصد وا ي ي؛ وميان أ يتضمن تصميم املعحملو إجحملاءا إجيايين من أجد كفالدن معداكن املدحملأة
املتر د دداوين والنع د د د ن يف األتع د د د ن؛ وت زي د ددز القيم د ددن املض د ددافن ش اج القض د ددااي اجلنر د دداتين يف عم د د د
املرتفيدين؛ وإش اج مؤشحملا وغااي محملاعين ل عتبدا ا اجلنرداتين .وميادن شعدوة درباء يف العدؤو
اجلنراتين أو ممثلن عنهم إىل حضو األتع ن ضماان الستمحملا ال كيز على املرائ اجلنراتين؛
(ش) من أج حتقي أقصى قد من االستدامن للمعحملو  ،ينبغي لألوتاتاش أ ي دزز
اس اتيجين النعحمل الي ينتهجها يف يداين املعحملو و/أو أثناء تنفيل  .وميادن أ يعدم ذلد أيضدا
أتع ن مرتهدفن ،وحيدش الفحمل املتاحن لحملي تتائا املعحملو ومنهجيت ي م األوتاتاش امل تاش؛
(اد) ينبغ ددي لألوتات دداش أ يواص د د ال د د ويا لتا د دحملا األتع د د ن ،وميا ددن ت ددوفر متوي د د
للمتاي ن من حراب التنمين من أج املعا ي الي تاو متاي تها جمدين.
 -٢التقياايم اخلااارجي :تعزيااز قاادرة اجلماعااة االقتصااادية لاادول وس ا أفريقيااا علااك تقويااة رواب ا
اإلنتاج احمللي من قطاع املوارد املعدنية ( ١4١5عني)
 -1٨كددا اهلددده مددن اددلا املع دحملو  ،الددل تجفددل يف الف د ة مددا يددن كدداتو األول/شيرددمرب 2015
وكدداتو األول/شيرددمرب  ،2017ت زيددز قددد ة مق دحمل الرياسددا واأل صددائين الفنيددن واملؤسرددا
الوطنين يف يلدا اجلماعن االقتصاشين لدول وس أفحمليقيا على تقويدن وايد ا تتداج اةلدي مدن ق دا
امل دوا ش امل دتيددن .وشدداكت تعدداش والاوتغددو يف املع دحملو  .وتفددل املع دحملو أيض دا أتع د ن إضددافين علددى
الص يد ا قليمي من أج توسي ت ا أتثر املعحملو ليعم يلدا أ حمل يف اجلماعن االقتصاشين.
 -19و لد د التقي دديم إىل أ املع ددحملو ك ددا م ئمد دا لبل دددا اجلماع ددن االقتص دداشين ،ابلنظ ددحمل إىل
اخنف دداض مر ددتو ال ددحملواي ي ددن الع ددحملكا اةلي ددن وق ددا امل دداش  ،والثغد دحملا القائم ددن يف البل دددا
األعضاء فيما يت ل إبعداش وتنفيل الرياسا واألطحمل ذا الصدلن ابةتدو اةلدي وإقامدن الدحملواي
يف ق ددا امل دداش  .وعد وة علددى ذلد  ،سددل التقيدديم الضددوء علددى امليدزة النرددبين لألوتاتدداش يوصددف
شحملياا يف ال ال ملين ملا ل من ربة واس ن وشبان مت و ة يف ق ا امل اش .
 -20و ل التقييم أيضا إىل أ املعحملو متوائم مد واليدن األوتاتداش ،إال أ تصدميم املعدحملو
كا متفدائ يف تقييمد لل دحمل وطموحدا يف تد الحملاميدن إىل حتقيد األادداه يف حددوش ا طدا
الزمي .وكا ميان ت يف ذل إبجحملاء معاو ا أوس ت اقا عند محملحلدن تصدميم املعدحملو  .وعلدى
الحملغم من إجحملاء معاو ا م أصحاب املصلحن على مرتو في د ل عمليدن التصدميم ،فقدد
اعترب التقييم أ عده إش اج شحملكا الق ا ا ا وخمتلف اجلها صاحبن املصدلحن علدى أ ض
الواق يعا وجها من أوج القصو .
 -21وأجنز املعحملو ةي األتع ن املقحمل ة يف اثنن من البلدا املردتفيدة الث ثدن ،وتفدل أتعد ن
إضافين على الص يد ا قليمي مرت دما  99.5يف املائن من امليزاتين امل صصن .ومد ذلد  ،فقدد
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الح د التقي دديم أ غيدداب أح ددد البلدددا املر ددتفيدة الث ث ددن ،ابلددحملغم م ددن اجلهددوش ال ددي ي ددللتها إشا ة
املعحملو ش اج غينيا االسدتوائين ،أش إىل إعداشة تصدميم ي د أتعد ت  .والحد التقيديم أ فحمليد
معدحملو األوتاتدداش جند  ،ابلددحملغم مددن ذلد  ،يف إجيدداش يددائ  ،وتنظدديم أتعد ن إضدافين علددى الصد يد
ا قليمي من أج توسي ت ا أتثر املعدحملو يف من قدن اجلماعدن االقتصداشين ،وإجنداز املعدحملو يف
حدوش ا طا الزمي املقحمل .
 -22وقددد أصددحاب املصددلحن توعيددن حلقددا ال م د واملواضددي الددي جددحمل مناقعددتها تقددديحملا
عاليددا ،م د الترددليم يف الوقددت تفر د ي دزايشة امل حملفددن ابةتددو اةلددي وإقامددن الددحملواي  .وت ددل علددى
التقييم إجياش أشلن ،يف حدوش ا طا الزمي للمعدحملو  ،علدى مدا إذا كاتدت امل دا ه املاتردبن كافيدن
ومناسددبن للتماددن مددن إحددداث تغيدرا علددى مرددتو النتددائا .والحد التقيدديم حدددوث تغيددر يف
ق دواتن الاوتغ ددو تتيج ددن س ددهاما املع ددحملو  ،وأ اآلاث ال ويل ددن األج د س ددتتبد مب ددحملو ال ددزمن.
وأسفحمل العحملاكا م املؤسرا الدولين وا قليمين عدن تنظديم شو ا تد يبيدن وجدوال ش اسدين
عرب ا ت تت ،واعتجرب ذل إضافن محملتف ن القيمن إىل املعحملو من جات املعاكن.
 -23ويف أعقاب إعاشة تصميم املعدحملو  ،أتعدةت منصدتا م لومدا مدن أجد تعداش والاوتغدو
وفددحملا ةي د م دواش حلقددن ال م د ولانهمددا مل تاددتم ي ددد حبي د يرددت دمهما البلدددا اسددت داما
ف اال .وأتعةت فحملقتا عم  ،ومها من تواتا املعحملو  ،ييد أ التقييم الح أهنما ال ت م  ،على
مددا يب دددو .وأث ددر االفتقددا إىل ال ددداف والتماس د علددى الص د يدين ال ددوطي وا قليمددي يوص ددف م ددن
يواع القل  ،وال يد من التصدد لد حدداث تغيدر سياسداي اسد اتيجي .وكدا الوضد الدحملاان
لفددحملقي ال م د يف ك د مددن البلدددين املرددتفيدين والت ليقددا ال دوا شة مددن أصددحاب املصددلحن شلددي
االستدامن ابلقد الاايف .ومل تان اناك شالئ أيضدا
واضحا على أ املرتفيدين مل ي و ا
على الص يد الوطي على أت جيحمل تنفيل حملائ ال حملي  .وكا من املحملج أ تراعد التفداع
م أصحاب املصلحن أثناء عملين التصميم على يناء هنا أكثحمل واق ين ُتا ا جحملاءا املرتدامن.
 -24وأشا التقييم إىل أت على الحملغم من اجلهوش الي يلهلا فحملي املعحملو للت كيد علدى إشمداج
النراء يف احلوا ا املت لقن ابلرياسا على الص يد الوطي واملعاو ا على مردتو اجملتم دا
اةلين ،فقد ظلت معاكتهن يف املعحملو من فضن ،حي يلغت تربتها  20.4يف املائن .ييدد أ
جهددوشا قددد يدجدللت مددن أجد إشمدداج املدحملأة علددى مرددتو فددحملقي ال م د  ،ممددا أش إىل زايشة معدداكن
املحملأة يف فحملقي ال م يف تعاش والاوتغو .و ل التقييم إىل أ ف النربن املةوين الش اك النرداء
يف القدحملا ا الرياسدداتين وكددلل النرددبن املةويددن للعددباب يف ق ددا الصددناعا االسددت حملاجين ينبغددي
أ ياو جزءا من اس اتيجين متوس ن األج وطويلن األجد مدن د ل محد إع ميدن تعد ن
وف الن .وقد ف املعحملو أمهين التنمين املنصفن ،مبا يف ذل أمهين حقدو ا تردا  ،يف الق اعدا
االسددت حملاجين ،يف ظ د اهلددده ال دداه املتمث د يف شعددم التنميددن االقتصدداشين .وتوقعددت أيض دا أثندداء
حلقددا ال م د املرددائ املتصددلن حبمايددن البيةددن ،وأجيددحملز يوصددفها واحدددة مددن مت لبددا العددحملكا
املت دشة اجلنريا عند من ال قوش للمعا ي الصدغرة واملتوسد ن احلجدم يف سلردلن قيمدن الدنف .
وسدداعد حلقددا ال مد علددى تاددوين الددوعي وااللتدزاه فيمددا يت لد مبرددائ االترددااب النف ددي،
وجيددحمل تنفيددل ي د األعمددال الوقائيددن يف اددلا االُتددا  .وجددحمل ت زيددز م حملفددن فددحملقي ال مد الددوطنيتن
ابلرياسا البيةين ي حملض ُتا ب حملين وإقليمين وشولين.
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 -25ويوج د د ع دداه ،الق ددى املع ددحملو تق ددديحمل أص ددحاب املص ددلحن وك ددا ابل د د األمهي ددن يف إقام ددن
الع دحملاكا م د املؤسرددا ا قليميددن والدوليددن ،ممددا أش إىل تنظدديم جددوال ش اسددين أسددهمت يف
تبدداشل امل لومددا واألفاددا وا دربا  ،ويندداء القددد ا  ،وإج دحملاء مناقعددا يع د زايشة الت دداو .
وساعد املعحملو أيضا يصو ة غر مباشحملة على املباش ة ابلتواص فيما ين املؤسردا احلاوميدن يف
البلدا املعاكن.
 -26واستناشا إىل النتائا ،اق ح التقييم التوصيا الحملئيرين التالين:
ينبغددي أ ينظددحمل األوتاتدداش يف إج دحملاء حتلي د أكثددحمل ت مق دا للم دداطحمل ،وأ يعددحملك
(أ)
خمتلددف املرددتفيدين ،مددن الق دداعن ال دداه وا ددا  ،يف تصددميم املعددحملو للتقليد إىل أشىن حددد مددن
املعاك وتفاش التصميم املفحملط يف التفاؤل؛
(ب) ينبغددي شا ة العددؤو االقتصدداشين واالجتماعيددن وإشا ة األوتاتدداش أ ي دددا هنجج دا
مصممن صيصا لإلشا ة القائمن على النتائا من أج قياس مد ف الين أتع ن يناء القد ا ؛
(ج) ينبغددي لألوتاتدداش أ يقدديم املزيددد مددن الع دحملاكا م د املنظمددا ا قليميددن والدوليددن
من أج متان البلدا يف اجلماعن االقتصاشين من الت لم من ا ربا املاتربن يف البلدا األ حمل ؛
(ش) لدزايشة الف اليدن واالسددتدامن ،ينبغدي لألوتاتدداش أ ينظدحمل يف وضد آليدا وطحملائد
لتمان عدش أكرب من النراء وتعجي هن على املعاكن يف األتع ن ذا الصلن.
 -٣التقي اايم اخل ااارجي :تعزي ااز ق اادرا واض ااعي السياس ااا واملس ااؤولني ع اان تش ااجيع االس ااتثمار
واألوسا ااا األ ادمييا ااة ة اثنا ااني ما اان القطاعا ااا ذا األولويا ااة علا ااك اجت ا ا اب االسا ااتثمار
ألغراض التنمية املستدامة والشاملة للجميع ( ١4١5صاد)
 -27كددا اهلددده مددن اددلا املعددحملو  ،الددل تجفددل يف الفد ة مددا يددن كدداتو الثاين/ينددايحمل 2015
إىل كدداتو األول/شيرددمرب  ،2017شعددم مقددحمل الرياسددا احلاددومين واملرددؤولن عددن تعددجي
االسددتثما واألوسدداط األكاشمييددن يف حتديددد وتصددميم وتنفيددل سياسددا اسددتثما ف الددن هتددده إىل
زايشة مرتو استثما العحملكا يف الق اعا ذا األولوين وحتقي أقصدى قدد مدن إسدهاه ادلا
االس ددتثما يف التنمي ددن املر ددتدامن .و د د شع ددم املع ددحملو ع دددة دددما  ،مثد د اجتماع ددا ا د درباء
وحلقا ال م واملؤمتحملا ا قليمين ،الي تضدمنت كلهدا عناصدحمل لبنداء القدد ا ؛ ومدواش التدد ي ؛
وا دددما االستعددا ين؛ واملنصددا العددباين ،مبددا يف ذل د قواعددد ييدداان األوتاتدداش امل صصددن،
ومرد ددتوش علد ددى شد ددبان ا ت تد ددت للمما سد ددا الفضد ددلى ،اسد ددتناشا إىل تاييد ددف قواعد ددد ييد دداان
األوتاتاش القائمن ،ومنتد على شبان ا ت تت يتضمن مدوان إلا وتين.
 -2٨و ل التقييم إىل أ املعحملو جن يف حترن القد ة املؤسردين للبلددا املردتفيدة .و فد
املعددحملو الددوعي ابلدددو الددل مياددن أ يض د ل ي د االسددتثما الدددويل يف حتقي د أاددداه التنميددن
املرتدامن ،وحردن امل حملفدن أبفضد مدا ميادن اختداذ مدن إجدحملاءا سياسدن االسدتثما  ،وعدزز القدد ة
التقنيددن للبلدددا املرددتفيدة علددى إعددداش اددل ا جدحملاءا الرياسدداتين وتنفيددلاا .والح د التقيدديم أ
املعحملو تنب مبا للتنمين االقتصاشين واالجتماعين املردتدامن مدن أمهيدن عامليدن مدن د ل االسدتثما ،
حددى قبد اعتمدداش األاددداه ا منائيددن لأللفيددن ،وأظهددحمل مرددتو في دا مددن امل ءمددن .وكددا املعددحملو
متوائمدا تواؤمدا وثيقدا مد واليددن األوتاتدداش .و لد التقيدديم إىل أ املعددحملو أسددهم يف حتقيد ت ددا
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من األادداه ،مد تقدميد أكثدحمل مردامهن مباشدحملة يف حتقيد اهلدده  ،17أ ت زيدز وسدائ التنفيدل
وتنعددي الع دحملاكن ال امليددن مددن أج د حتقيد التنميددن املرددتدامن .واتصددلت املقاصددد واملؤش دحملا ذا
الصلن ابلتموي ويناء القد ا .
 -29و ل التقييم إىل أ املعحملو است ده املوا ش ي حمليقدن سدليمن ،جمظهدحملا مردتو في دا مدن
االستجاين الحتياجا البلدا املردتفيدة؛ ويلد م ددل تنفيدل امليزاتيدن تردبن  ٨٨يف املائدن يف هنايدن
شو ة املعددحملو  .وأسددهمت أيضدا العدحملاكا االسد اتيجين يف االسددت داه األمثد للم دوا ش ،واشددتم
ذل على التموي املع ك واملعاكن يف تنظيم األحداث ،مث حلقا ال م املع كن م امل هد
ال دددويل للتنمي ددن املر ددتدامن ،يف ع دداه  ،201٨يع د االس ددتثما يف اهلياك د األساس ددين وا دددما
ال امن ،الدي جعقدد يف تدرو؛؛ وحلقدن ال مد التقنيدن مد امل هدد الددويل للتنميدن املردتدامن وامل هدد
الدويل للتجا ة والتنمين ،الي عقد يف ابتاوك.
 -30و ل د التقيدديم إىل أ املعددحملو حق د النتددائا املقددحمل ة .واب ضددافن إىل ذل د  ،فقددد كددا
املعحملو انجحا يف زايشة الوعي والفهم ،وتع عن ي د النتدائا ا جياييدن غدر املقصدوشة .ففدي
أحد البلدا على سبي املثال ،أسهم املعحملو يف إحدداث تغيدر يف املما سدا ُتداوز ت دا إشا ة
سياسددا االسددتثما (اجلهددن املرددتفيدة املؤسرددين مددن املعددحملو ) ،وأش إىل معدداكن وزا ة العددؤو
ا ا جين وعدة سفا ا يف البلد.
 -31و لد د التقي دديم ك ددلل إىل أ املع ددحملو سد د ى ،م ددن أجد د املر ددامهن يف االس ددتدامن ،إىل
حتقيد امللايددن ،وأ سددى القواعددد شامددن النتددائا مددن د ل ت اوتد املرددتمحمل مد البلدددا عددن طحمليد
أتع د ن األوتات دداش األ ددحمل  ،مث د املنت ددد ال دداملي ل س ددتثما ال ددل ي ق ددد ك د س ددنتن ،وشو ا
اجتم ددا ا د درباء املت دددش الر ددنوا يعد د االس ددتثما وااليتا ددا و ايشة األعم ددال م ددن أجد د ين دداء
القد ا والتنمين املردتدامن .ولدلا ،فقدد جند املعدحملو يف كفالدن تدحملجي اسدتدامن أتعد ن املعدا ي ،
كما تدل على ذل التقديحملا املت لقن ابالستدامن الي تحملاوحت ين املحملتف ن واملحملتف ن جددا ،والدي
قدددمتها ترددبن  6٨يف املائددن مددن املرددتفيدين مددن املعددحملو  .وأقددحمل أصددحاب املصددلحن الوطنيددو أب
ضددما اسددتدامن أتعد ن املعددا ي ي ضد حتددد اائد علددى مرددتو القددد ا املؤسرددين ،الددي تقد
مرؤوليتها إىل حد كبر علدى عدات احلاومدا الوطنيدن .وقدد أثعدحمل اال ت فدا يدن البلددا مدن
حي القد ة واالستمحملا ين املؤسرين أتثرا واضحا على استدامن تتدائا املعدا ي  .وأكدد التقيديم أتد
كا ميان حتقي املزيدد مدن حيد االسدتمحملا يف متاي دن األتعد ن املضد ل هبدا يف إطدا املعدحملو .
اةدددشة اهلددده ،مددن د ل محملحلددن اثتيددن للمعددحملو علددى سددبي
فمددن ش د اسددتمحملا التددد
املثال ،أ ت زز األثحمل ال وي األج للمعحملو واستدامت .
 -32و ل د التقي دديم إىل أ فحمليد د املعد دحملو ع دداي املر ددائ اجلنر دداتين وحق ددو ا تر ددا ي حمليق ددن
حراسددن .ومل ياددن للبج دددين اجلنردداين واملت ل د حبقددو ا ترددا يف جمددال سددم سياسددا االسددتثما
وج ددوش اب ز يف وثيق ددن املع دحملو  ،يي ددد أ املع دحملو اعتم ددد هنجد دا اس ددتباقيا ُت ددا ت م دديم محملاع دداة املنظ ددو
اجلنرد دداين والع د دواغ املت لقد ددن حبقد ددو ا ترد ددا يف أتع د د ت  .ومل ت تد ددرب اجلهد ددا صد دداحبن املصد ددلحن
واجلها املرتفيدة الق حملين املرائ اجلنراتين وحقو ا ترا عنصحملا أساسديا مدن عناصدحمل املعدحملو ،
ييد أ االعتبا ا اجلنراتين واملت لقن حبقو ا ترا ظهحمل يف ال حملوض واملناقعدا الدي شا يف
أثناء األحداث املمولن من املعحملو  ،وجحمل تناوهلا يف حبوث الفحملي امل دي ابملعدحملو وحتلي تد  ،فضد
عد ددن ا د دددما االستعد ددا ين ومنصد ددا التبد دداشل علد ددى ا ت تد ددت .وثبد ددت ،علد ددى سد ددبي املثد ددال ،أ
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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
ين أصحاب املصلحن يف املؤمتحملا ا قليمين ،حى يف الرياقا احلراسن سياسيا وثقافيا.
 -33واستناشا إىل النتائا ،اق ح التقييم التوصيا الحملئيرين التالين:
ينبغي لألوتاتاش أ ي د مصفوفا يحملاما ملعا ي املمولن من حرداب التنميدن
(أ)
مدن أجد مواصدلن ت زيدز تصدميم املعدا ي  ،حدى لدو مل يادن ذلد م لدواب يف مندوذج وثيقدن املعددحملو
املمول من حراب التنمين؛
(ب) ميان أ تنظحمل ش بن االستثما واملعا ي التاي ن لألوتاتاش يف أسلوب يقده ي
أ مع ددحملو مم ددول م ددن حر دداب التنمي ددن يف املر ددتقب دماتد د إىل جمموع ددن إض ددافين م ددن البل دددا
املرتفيدة الدا لدن يف ت دا تحملكيدز  ،عردى أ تردتفيد مدن زايشة يف أتعد ن املتاي دن ،يغيدن مواصدلن
حترن استدامن املعحملو ؛
(ج) ينبغددي أ تزيددد ش د بن االسددتثما واملعددا ي التاي ددن لألوتاتدداش مددن معدداكتها يف
البحددوث والتحلددي املت لقددن إبشمدداج اجلوات د اجلنردداتين واملت لقددن حبقددو ا ترددا يف اتفاقددا
االستثما الدولين.
 -4التقييم اخلارجي :دعم الدول األعضاء ة وضاع وإطاق اسارتاتيجيا لصاادرا املنتجاا
املستدامة من خقل استعراضا وطنية لصادرا املنتجا املستدامة ( ١4١5الم)
 -34كددا اهلددده مددن اددلا املعددحملو  ،الددل تجفددل يف الفد ة مددا يددن كدداتو الثاين/ينددايحمل 2014
إىل كدداتو األول/شيرددمرب  201٨يف إثيوييددا ،وإكدواشو  ،وأتغددوال ،وةهو يددن مولدددوفا ،والرددنغال،
وعمددا  ،وفدداتواتو ،ولبنددا  ،ومدغعددقحمل ،واملغددحملب ،حترددن قددد ة أصددحاب املصددلحن مددن الق دداعن
ال دداه وا ددا يف البلدددا الناميددن ،أ املرددؤولن احلاددومين وصددات ي الق دحملا مددن ق ددا األعمددال
واجملتم املدين ،على ينداء القدد ة ا تتاجيدن والتصدديحملين يف منتجدا مردتدامن .وميادن حتقيد ادلا
اهلده مدن د ل ث ثدن إجندازا متوق دن وسدي ن هتدده إىل حتردن قدد ة أصدحاب املصدلحن مدن
الق اعن ال اه وا ا .
 -35و ل د التقيدديم إىل أ املع دحملو كددا م ئم دا مددن وجهددن النظ دحمل التقنيددن والرياسددين ،مبددا أ
إمااتيددن تصددديحمل املنتجددا وا دددما ا ض دحملاء مل ت دداي ابلقددد الاددايف يف البلدددا املرددتفيدة حددى
اآل  .وكاتت أتع ن املعحملو ومنتجات (حلقا ال م واملنعو ا ) مناسبن متاما مل اجلن األولدواي
الوطنين وا قليمين امل تلفن ،واستفاش من ربا األوتاتاش .وكدا املعدحملو متوائمدا متامدا مد واليدن
األوتات دداش ،مب ددا يف ذلد د ا س ددهاه يف حتقيد د اهل دددفن  ٨و 12يص ددفن اص ددن م ددن أا ددداه التنمي ددن
املرتدامن .واستفاش تصميم املعحملو من حتلي شام لل صائ الوطنين وا قليمين على حد سدواء.
واب ضافن إىل ذل  ،استهده املعحملو تر ن يلدا مباشحملة ،وجاء تصميم ملبيا ملن حبثي وقدائم
على ال ل  .واستفاش املعحملو من املدزااي النردبين لألوتاتداش ،ومت عادن األوتاتداش مدن االعتمداش يعدا
ماثف على ا ربة املت دشة الت صصا من ل شدبات غدر الحملمسيدن مدن كبدا البداحثن وا درباء.
وأشددا التقيدديم إىل أت د علددى ال دحملغم مددن ي د الص د واب  ،وال سدديما فيمددا يتص د ابل وام د ا ا جيددن
والد دددعم التقد ددي وا شا اةد دددوش ،فقد ددد أججند ددز املع د دحملو يف حد دددوش امليزاتيد ددن امل صصد ددن ل د د  ،وجاي د د
الص واب ا ا جين وقلن املوا ش وتغر احتياجا املرتفيدين.
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 -36و ل د التقي دديم إىل أ املع ددحملو ت ددحمل إىل حتر ددن م حملف ددن األف دحملاش ،ويق ددد م ددا ،الب دددين
اآل حملين لتنمين القد ا يوسائ منها يصفن ئيرين التواؤه مد األطدحمل املؤسردين القائمدن مدن أجد
حتقي د أقصددى قددد مددن اآلاث علددى املرددتو التنظيمددي ،والت دداو م د العددحملكاء ا قليميددن الددلين
ميانهم ال ويا لنتائا املعحملو  .وأسهم املعدحملو  ،مدن د ل حلقدا ال مد علدى وجد التحديدد،
يف ت زي ددز ق ددد ا املر ددتفيدين (املر ددؤولن احلا ددومين ومق ددحمل الرياس ددا  ،واملفاوض ددن يف جم ددايل
التجا ة والبيةن ،والق دا ا دا  ،واألوسداط األكاشمييدن ،واملنظمدا غدر احلاوميدن) علدى التحلدي
ابلف الين يف الت ي وإعداش التداير الافيلن يتحردن القدد ة ا تتاجيدن والتصدديحملين يف أكثدحمل مدن
تر د ن يلدددا  .وأسددهم املعددحملو إسددهاما واضددحا يف زايشة امل ددا ه والددوعي والفهددم علددى الص د يد
الفددحملش فيمددا يت ل د يتحديددد وا تيددا ق اعددا تتدداج املنتجددا ا ض دحملاء و/أو املرددتدامن علددى
املرددتو الددوطي وتصددديحملاا؛ وتقيدديم االش د اطا الرياسدداتين والتنظيميددن واملؤسرددين لدددعم ت ددويحمل
منتجددا خمتددا ة؛ وإعددداش واعتمدداش توصدديا و د عم د لبندداء القددد ا ا تتاجيددن والتصددديحملين.
وأكددد م ظددم املرددتفيدين أ حلقددا ال م د واملنعددو ا قدددمت م لومددا ابلغددن األمهيددن مياددنهم
است دامها يف عملهم اليومي.
 -37ويف أثناء إجحملاء التقييم ،حددثت ا ت فدا كبدرة يدن البلددا فيمدا يت لد مبردتو تنفيدل
د ال م د  .وعلددى الددحملغم مددن إجندداز املعددحملو منددل وقددت قحملي د  ،فقددد وجددد التقيدديم أشلددن علددى
إسهام يف ال مليا ال ويلدن األجد الدي ات لقدت تتيجدن لألتعد ن املنفدلة .وانداك أشلدن علدى أ
املعددحملو أس ددهم يف حتر ددن ص ددن الق دحملا ا والت ددي يف البل دددا املر ددتفيدة .والح د التقي دديم أ
حتقيد د آاث إمنائي ددن ملموس ددن أم ددحمل مث ددر ل اتم دداه الب ددال يف إط ددا مع ددحملو يحملك ددز تحملكي ددزا ق ددواي عل ددى
البحددوث .وقددد أ شددد تتددائا املعددحملو عم د األوتاتدداش ،وسددوه تواص د إ شدداش  ،وجددحمل أيض دا
تددو ي التددزز عل ددى مرددتو أوس د  .والح د التقيدديم أت د عل ددى الددحملغم مددن اجله ددوش املبلولددن ،فم ددن
الضددحملو زايشة الت حمليددف ابل م د املنجددز وت مدديم املنعددو ا علددى ت ددا أوس د  .ويف أثندداء إج دحملاء
التقييم ،كا األوتاتاش يبلل جهوشا يف الا االُتدا يف إطدا عملد امل تداش ،ومدن املتوقد أ يردفحمل
ذل عن ت زيز إحراس املرتفيدين ابمت ك املعحملو وزايشة الدعم الرياسي.
 -3٨ومل يتضددمن املعددحملو منظددو ا جنردداتيا شددام أو مت لقدا حبقددو ا ترددا  ،ال يف تصددميم
وال يف تنفيددل  ،وي ددز ذل د إىل ال دداي التقددي للموضددو  .ييددد أ جهددوشا يدجدللت لافالددن اش د اك
املحملأة يف أثناء التنفيل ،وكاتت اناك تراء كثرا ين املعاكن يف حلقا ال م .
اسدتنتاجا
 -39وابلنظحمل إىل إجناز املعحملو منل وقت قحملي  ،فمن الراي ألواتد اسدت
يع د اس ددتدامت  ،ولا ددن التقي دديم أك ددد أ األتع د ن املنف ددلة أس ددهمت يف إاث ة االاتم دداه ابلف ددحمل
ا تتاجيدن والتصددديحملين الدي أاحهددا للمنتجددا املردتدامن وزايشة الددوعي هبددل الفدحمل  .وجددحمل ت زيددز
امللايددن اةليددن مددن د ل إش دحملاك أصددحاب املصددلحن واستعددا هتم ،ومددن ش د املنهجيددن أ تيرددحمل
ويرددحمل املعددحملو أيض دا إتعدداء العددباا وت زيزا ددا
عمليددا الت ددي واالسددتثما األطددول أمدددا .ع
شا د البل دددا وفيم ددا يينه ددا ،وح عف ددز ع دددشا م ددن املب دداش ا م ددن أجد د ت زي ددز االس ددتدامن .وأاح ددت
العحملاكا مد املؤسردا والدرباما ا منائيدن األ دحمل ت بةدن مدوا ش إضدافين وتوسدي ت دا املعدحملو .
وأعحملب ما ال يق عن  1٨يلدا عن ااتمامها إبجحملاء است حملاض وطي للصاش ا ا ضدحملاء ،ولادن
سيلزه أتمن متوي من ا ج امليزاتين من أج االستجاين هلل ال لبا اجلديدة.

GE.19-10401

11

TD/B/WP/298

 -40واسد ددتناشا إىل اد ددل النتد ددائا واالسد ددتنتاجا  ،فبا ضد ددافن إىل التوصد دديا املت لقد ددن يوض د د
مصددفوفا ي دحملاما أقددو ملعددا ي األوتاتدداش ويضددما إعددداش اس د اتيجيي ددحملوج وتعددحمل يف أثندداء
تصميم املعدا ي وتنفيدلاا ،ووضد مبداشج توجيهيدن وأشوا شعمدا لتحردن االعتبدا ا اجلنرداتين
عنددد تنفيددل املعددا ي  ،أوصددى التقيدديم أبت د ينبغددي لألوتاتدداش أ يواص د ال د ويا لتا دحملا األتع د ن،
يوسددائ منهددا تقدددم مق حددا معددا ي جديدددة إىل حردداب التنميددن لتموي د معددا ي جمديددن مددن
أج مواصلن االستفاشة من النتائا اةققن .وينبغي لألوتاتاش ،على وج التحديد ،أ يردتمحمل يف
أتمددن التنرددي مد العددحملكاء الددوطنين وا قليميددن الددلين يلتمرددو أمدواال يف الوقددت الدحملاان لتنفيددل
ا ج دحملاءا علددى أسدداس تتددائا املعددحملو ومنهجيت د  .ومياددن أ يعددم ذل د صددد د ال م د
ومتاي ن تنفيلاا ،وكلل ال ويا للمعا ي التجحمليبين ابالستناش إىل توصديا املعدحملو  .ومدن شد
ذل أ يتي إظها مد ما ميان أ جيلب االتتقال إىل االقتصاش األ ضحمل من قيوش على النمدو
أو م دواطن ض د ف علددى ص د يد التنافرددين .وكددا ال ل د كب درا ،حي د إ  1٨يلدددا علددى األق د
أعحمليددت عددن ااتمامهددا إبجدحملاء اسددت حملاض وطددي للصدداش ا ا ضدحملاء .وينبغددي لألوتاتدداش أ يرد ى
إىل وض خم ا للتموي املع ك م ماحنن آ حملين يف ال البلدا من أج تلبين ال ل .
 -41وأ درا ،أوصددى التقيديم أب ُتددحمل إشا ة العددؤو االقتصداشين واالجتماعيددن و/أو األوتاتدداش
تقييمدا علددى مرددتو اسد اتيجي أعلددى وابتبددا منهجيددن أ د  ،وذلد حتديدددا للتحقيد علددى حنددو
شددام يف إسددهاه و/أو توزيد معددا ي حردداب التنميددن ،وإثدحملاء ا يد ي عددن النتددائا ،واسددت
الد وس املرتفاشة يع كيفين حترن ف الين معا ي حراب التنمين إىل أقصى ش جن.

اثنيا -الدروس املستفادة
 -42يض د ل التقيدديم يدددو حاسددم يف املرددامهن يف ت زيددز منظومددن األمددم املتحدددة آلاث وتتددائا
شعمها للدول األعضاء يف جهوشاا الحملامين إىل تنفيل ن التنمين املرتدامن ل اه  2030وحتقيد
أاددداه التنميددن املرددتدامن .وتلتددزه أماتددن األوتاتدداش ،مر شدددة مببدداشج فحملي د األمددم املتحدددة امل ددي
ابلتقيدديم ويقواعددد وم دداير الددي جح د عدثت مددؤ حملا ،يبددلل جهددوش مددن أج د ت زيددز اسددت داه التقيدديم،
وحترددن صددن القدحملا القددائم علددى األشلددن واملردداءلن .وتددوفحمل عمليددا التقيدديم هنجددا شددام ومنهجيددا
وش ددفافا وموض ددوعيا لتقي دديم أشاء الد درباما وعمد د األوتات دداش .وتث ددر األمات ددن اتتب ددا ةيد د أص ددحاب
املصلحن إىل أمهين ت بي ال الد وس على ت ا أوس من أاداه إشا ة الدرباما يف األوتاتداش،
وذل لتص يف خت ي الرباما وصن القحملا االس اتيجي ابألوتاتاش.
 -43وتظ الدد وس املردتفاشة مدن عمليدا التقيديم الردايقن ألتعد ن األوتاتداش (،TD/B/WP/291
و ،TD/TD/B/WP/286و ،TD/TD/B/WP/280و ،TD/TD/B/WP/273و)TD/TD/B/WP/263
محملاج د موصددى هبددا ملددديحمل ال درباما واملرددؤولن عددن املعددا ي يف تصددميم ي دحملاجمهم ومعددا ي هم وإشا هتددا.
ويحملكز الا التقحمليحمل على ما استقحملج من ش وس مرتفاشة من عمليا التقيديم ا مد الدي أججندز د ل
الف ة املعمولن ابلتقحمليحمل.
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ألف -اجلوانب الربانجمية
 -44ح ددى تا ددو ألعم ددال ال ددربانما الفحملع ددي  5آاث جمدي ددن ،وح ددى تر ددهم يف حتقيد د تت ددائا
مرددتمحملة ،يت ددن علددى األوتاتدداش أ يتددي الوقددت الاددايف لتقدددم الدددعم يغددحملض املتاي ددن إىل الدددول
األعضاء .وميان أ يتضمن الا إعاشة تصميم تقا يحمل الحملئيرين ي حمليقن تتي قد ا من االسدتمحملا ين
م التقا يحمل الرايقن ،أب يجد ج مدث حتدديثا ملوضدو (مواضدي ) التقحمليدحمل الرداي (التقدا يحمل الردايقن)
أو أب خيتا مواضي ت اي فيما يينها تحملاي ا أوث .
 -45فاألوتاتدداش ،يقياشت د للمجموعددن املع د كن يددن وكدداال األمددم املتحدددة وامل نيددن ابلتجددا ة
يحملوج لل مليا املع كن الي تن و على معاكن كد مدن الوكداال املقيمدن
والقد ا ا تتاجين ،ع
وغد ددر املقيمد ددن .كمد ددا أ ال مليد ددا املع د د كن املرد ددتحدثن يف سد دديا إطد ددا عم د د األمد ددم املتحد دددة
للمراعدة ا منائين حتق اترا الرياسا وتتائا على الص يد الق حمل  .وقد جيحمل يف املردتقب
زايشة ت ويحمل شو اجملموعن املع كن ين الوكاال ابعتبا اا آلين معد كن يدن الوكداال ل سدتجاين
لإلص حا املتو اة يف إطا مباش ة "وحدة ال م يف األمم املتحدة".
 -46ولحملمبددا مثعلددت معددا ي الت دداو التقددي الصددغرة جمعددالن مددن منظددو كد مددن الف اليددن ،تظدحملا
إىل احلجم الل ال يافي حدداث فدا  ،والافداءة ،تظدحملا إىل أ ال مليدا البروقحملاطيدن ال تدزال
اددي تفرددها شو تغيددر .ول د اسددتحداث هنددا يحملانجمددي إقليمددي موحددد ،يف اددلا الصدددش ،ياددو
مفيدا وأكثحمل م ءمن.

ابء -تصميم املشاريع واالستدامة
 -47توضد معددا ي حردداب التنميددن جبد ء فوائددد اسد اتيجين ال مد علددى الصد يدين الددوطي
وا قليم ددي .ولق ددد حقد د الاث ددرو  ،يص ددفن اص ددن ،تت ددائا ملموس ددن م ددن د د ل إش اج ش اس ددا
ح دداال إفحملاشي ددن وطني ددن حم دددشة .وأثبت ددت اد ددل املع ددا ي أيض د دا أ الت دداو الوثي د د م د د العد ددحملكاء
ا قليمين وسيلن ف الن لل ويا لحملؤين مع كن قاش ة يدو اا على ت زيز تتدائا املعدحملوعا  ،وتوسدي
ت ا تعحمل املنتجا  ،وحترن االستدامن.
 -4٨ويظ د إش دحملاك أصددحاب املصددلحن يف املعددحملو  ،مبددا يف ذل د الق ددا ا ددا  ،يف عمليددن
التصددميم ،مما سددن جيدددة ملددديحمل املعددا ي  ،مددن أج د التوصد إىل فهددم أفضد للم دداطحمل اةتملددن،
فض عن مرتو التزاه البلدا املرتفيدة يوض إجحملاءا مرتدامن.
 -49وق ددد جنح ددت ع دددة جشد د تت ددوىل تنفي ددل مع ددا ي ممول ددن م ددن حر دداب التنمي ددن يف إشم دداج
املعا ي وأتع تها يف حافظن أتع ن الع بن يدال من إتعاء عنصحمل قائم يلات الستدامن معاوك
فيهد ددا .ويف اد ددل احلد دداال  ،جنحد ددت املعد ددا ي أيض د دا يف ا سد ددهاه يف حتقي د د أاد ددداه املنتجد ددا
للع .
األساسين ُّ

جيم -فعالية املشاريع
 -50اندداك افد اض عدداه أب أتعد ن يندداء القددد ا تددؤش تلقائيدا إىل زايشة يف امل ددا ه ومت عاددن
ابملهاه الي جش عيوا عليها .وقدد ييعندت م حظدا عديددة أتد ينبغدي أوال
املرتفيدين من االض
املناسد  ،وأ يقديعم اثتيدا مدد اسدتي اب
أل معحملو لبناء القد ا أ ياف تدد ي العد
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امل ا ه املوفحملة .وللا ،كا من الد وس املهمن أ ا قحملا لي شلي كافيا على زايشة يف امل ا ه،
ومددن األمهيددن مباددا إعددداش أشوا لقيدداس امل ددا ه وا تبا اددا مددن أج د املعددا ي املقبلددن ،يغددحملض
تقييم الف الين ا ةالين للتد .
 -51وينبغدي أ تنظدحمل معدا ي حرداب التنميدن املقبلدن يف تدوفر تدواز سدليم يصدال امل لومددا ،
استناشا إىل تو اجلمهو امل ي ،مما قد يؤثحمل أتثرا مباشحملا على القد ة االستي ايين للمعحملو وف اليت .
وسل الضوء على اجلوال الد اسين ابعتبا ادا إحدد األشوا الدي تدنج يف ا سدهاه
 -52ج
يف زايشة التفاع م املعاكن من البلدا األ حمل  ،فض عن اكتراب امل ا ه اجلديدة.
 -53ويظد د الق ددا ا ددا أا ددم شد دحملي ومر ددتفيد م ددن أتعد د ن التنمي ددن االقتص دداشين ،ولا ددن
معداكت يف املعددا ي كاتددت ضد يفن .وعلددى الددحملغم مدن أ م ظددم املعددا ي كددز تحملكيددزا أكددرب علددى
املرددتو احلاددومي ،ف د يددد مددن ا يقدداء علددى التفاعد املرددتمحمل م د املرددتهلان النهددائين ،مبددا يف
ذل الق ا ا ا .

اثلثا -التقييما ة األونكتاد
 -54إ واليددن إج دحملاء التقييمددا يف األوتاتدداش وتنردديقها وا ش دحملاه عليهددا مرددندة إىل وحدددة
التقيدديم .وتعددم اددل الواليددن ةيد الدرباما واملعددا ي املند جددن يف إطددا امليزاتيددن ال اشيددن واملعددا ي
املمول ددن م ددن املص دداش ا ا ج ددن ع ددن امليزاتي ددن ال ددي ينف ددلاا األوتات دداش .وتنف ددل وح دددة التقي دديم ا ددل
التقييمددا وفقدا ملت لبددا اجلم يددن ال امددن وجملد التجددا ة والتنميددن ،ومبددا يتفد مد قواعددد وم دداير
التقييم الي أعداا فحملي األمم املتحددة امل دي ابلتقيديم .ويقدده ادلا الفصد حتدديثا للم لومدا عدن
املرائ واألتع ن املت لقن ابلتقييم يف الف ة .2019-201٨

ألف -العما إبطار ومبادئ توجيهية جديدة لتقييم املشاريع املمولة من حساب التنمية
 -55أتع اجلم ين ال امن حراب األمم املتحدة للتنمين يف عاه  1997ليادو يدحملانما تنميدن
القدد ا يف األماتددن ال امدن لألمددم املتحددة .ويقددده حرداب التنميددن الددعم لتنفيددل معدا ي رددن مددن
كي دداان األم ددم املتح دددة و د د م ددن اللج ددا ا قليمي ددن ،هب ددده ت زي ددز ق ددد ا البل دددا النامي ددن يف
اجملاال ذا األولوين من ن األمم املتحدة للتنمين .ومن أجد فد مردتو توعيدن تقدا يحمل التقيديم
ومد ددد الد ددت لم مد ددن تقييمد ددا معد ددا ي حرد دداب التنميد ددن ،أجعد ددد إطد ددا لتقيد دديم حرد دداب التنميد ددن يف
الفد ة  ،2019-201٨وسدديجحمل ال مد ي د يف العدحملحين الثاتيددن ععدحملة مددن املعددا ي  .ويبد عدن ا طددا
أاداه وظيفن تقييم حراب التنميدن مدن أجد التمادن مدن ضدو حرداب التنميدن للمرداءلن عدن
اسددت داه امل دوا ش والددت لم مددن تنفيددل املعددا ي املدعومددن ،شدداش تصددميم املعددا ي يف إطددا الع دحملائ
ا منائيددن للايدداان املنفددلة ،فض د عددن عمليددن التنميددن
اجلديدددة حلردداب التنميددن ،وشعددم التددد
املرتدامن األوس ت اقا وا جنازا الي حتققت يف إطا ن عاه  2030الي ترهم فيها.
 -56ويت د د لف إطد ددا التقيد دديم اجلديد ددد مد ددن ث ث ددن ماد ددوان  ،اد ددي :التقييمد ددا علد ددى مرد ددتو
املعا ي  ،والتقييما على مرتو الرباما ،وتوليد الدت لم واسدت دام مدن د ل أتعد ن التقيديم،
وذل على النحو التايل:
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يدددال مددن تقيدديم ك د معددحملو يف العددحملحين ،سدديجحمل تقيدديم عيعنددن مددن املعددا ي .
(أ)
وسددوه مي عاددن تقيدديم عدددش أق د مددن معددا ي حردداب التنميددن مددن إج دحملاء عمليددن أكثددحمل شقددن وتقيدديم
وحتليد د أكث ددحمل ت مقد دا للمر ددائ امل ني ددن .وعد د وة عل ددى ذلد د  ،س ددوه حي ددحمل ذلد د املد دوا ش جد دحملاء
تقييما أكثحمل ت قدا على مرتو الرباما؛
جمم د ددن ،وتقييمد ددا
(ب) تت د د لف التقييمد ددا علد ددى مرد ددتو ال د درباما مد ددن تقييمد ددا
ع
الحقن ،وتقييما وحتلي فوقين؛
(ج) يوفحمل تحملتي الست داه التوصيا من
ا شا ة وسب متاي ن تنفيلاا.

ل صياغن الوكاال امل نين الستجاين

ابء -أداء وحدة التقييم ونوعية التقييم
 -57جي ددحمل مات د دددما الحملقاي ددن الدا لي ددن ،وا ددو اية ددن الحملقاي ددن الدا لي ددن لألم ددم املتح دددة،
است حملاضا منهجيا حلالن التقييما عرب ةي كياان األمم املتحدة الد  31يف ك فد ة مدن فد ا
الرنتن ،شعما لت زيز التقييم يف األمم املتحدة .وقد قجده تقحمليحمل فد ة الردنتن  2017-2016إىل
جلنن الربانما والتنري يف حزيحملا /يوتي  .)6(2019ويق يا است حملاض يقده ك سدنتن تقحمليدحمل
ي نوا "جداول تتب التقييما يف األمم املتحدة" ،يهده إىل تقدم تقديحمل للتقييم يف كد كيدا ،
يعم األطحمل واملوا ش والتقا يحمل وتوعيتها( .)7ويتمث اهلدده مدن ذلد يف شعدم ت زيدز وظيفدن التقيديم
عددرب األماتددن ال امددن ،يتقدددم البيدداان الددي حتتدداج إليهددا ا شا ة لتحديددد جواتد وظيفددن التقيدديم الددي
ت مد يعددا جيددد واجلواتد الددي تت لد حترددينا ،مد إيد ء االعتبددا الواجد ملدوا ش التقيدديم مددن
حيد القدديم امل لقددن ومددن حيد النرددبن مددن إةددايل امليزاتيددن الربانجميددن علددى حددد سدواء .وقددد أش
وح دددة التقي دديم التاي ددن لألوتات دداش أشاء محملض دديا يف تق ددديحمل الفد د ة  ،2017-2016م د د م حظ ددن
ما يلي يف جداول تتب التقييما يف األمم املتحدة للف ة :2017-2016
إطدا التقيدديم :يتمتد األوتاتدداش يددنظم قويدن للتقيدديم عددرب ةيد املؤشدحملا  ،وتوجددد
(أ)
قوين للتقييم؛
لدي سياسا وإجحملاءا و
(ب) ا تف ددا عل ددى التق ددا يحمل وتتائجه ددا وت ددا تغ يته ددا :مل ير ددتوه األوتات دداش احل ددد
األشىن مدن مدوا ش ا تفدا علددى التقيديم ،حيد يلد ا تفددا علدى التقيدديم  0.35يف املائدن مددن امليزاتيددن
الربانجمين .وعلى سبي املقا تن ،تبل تردبن إتفدا محملكدز التجدا ة الدوليدن علدى التقيديم  0.54يف املائدن.
وقددد أشددا وحدددة التفتددي املعد كن إىل مقيدداس يد اوح يددن  0.5و 3يف املائددن مددن تفقددا املنظمددن
املت لقن ابلوظائف وغر املت لقن ابلوظائف كحد مايل أشىن جحملاء تقييم ألغحملاض الت لم واملراءلن؛
(ج) جوشة التقا يحمل :قجد  100يف املائدن مدن التقدا يحمل املت دلة عيندن أبهندا جيددة أو
جيدددة جدددا مددن حيد النوعيددن ا ةاليددن ،ممددا يعددر إىل وجددوش مما سددن قويددن للتقيدديم .غددر أ اندداك
ثغحملا يف جماال إشماج م اير حقو ا ترا يف مما سن التقييم؛
__________
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(ش) جماال ت زيز التقيديم :ا تفدا علدى التقدا يحمل وتتائجهدا وت دا تغ يتهدا ،حبيد
مياددن زايشة ا تفددا علددى التقيدديم السددتيفاء ترددبن  0.5علددى األق د مددن تفقددا ال درباما؛ وجددوشة
التقا يحمل ،حبي ميان أ ترتويف تقا يحمل التقييم على حنو أكم م اير اجلوشة لفحملي األمم املتحددة
امل ددي ابلتقيدديم ،مبددا يف ذلد زايشة إشمدداج يج ددد املرددائ اجلنردداتين وحقددو ا ترددا  .وينبغددي أ
تاو توصيا التقا يحمل قايلن للتنفيل وحمدشة اهلده.

جيم -سياسة األونكتاد التقييمية احملدثة
 -5٨توضد سياسددن األوتاتدداش التقييميددن املفدداايم الحملئيرددين ،وتحملسددي املبدداشج التوجيهيددن ،وحتدددش
ا ددوط ال حمليضددن ألشوا ومرددؤوليا التقيدديم الحملئيرددين شا د ا طددا املؤسرددي ،وحتدددش عمليددا
التقييم ،فض عن آليا تنفيل ال الرياسن.
 -59وي ا د ق دحملا تنقددي الرياسددن التقييميددن التغي درا املهمددن الددي حدددثت يف األوتاتدداش ،ويف
د ددن
منظوم د ددن األم د ددم املتح د دددة ،ويف أوس د دداط التقي د دديم األوسد د د ت اقد د دا من د ددل ع د دداه  ،2011مثد د د
عاه  ،2030الدي تردتلزه عمليدا متاي دن واسدت حملاض تبحد التقدده اةدحملز صدوب حتقيد األادداه
ا منائين لأللفين؛ وا ص ح اجلا لألمم املتحدة الل تقده ي األمدن ال داه؛ وتنقدي عداه 2016
لقواعددد وم دداير التقيدديم الددي أعددداا فحملي د األمددم املتحدددة امل ددي ابلتقيدديم؛ والددنها امل دداش تنعددي إزاء
ا شا ة القائمددن علددى النتددائا يف األوتاتدداش .ف لددى سددبي املثددال ،يتضددمن تنقددي عدداه  2016لقواعددد
وم دداير التقيدديم أ ي ددن م دداير جديدددة تت ل د مببدداشج وأاددداه وغددااي متف د عليهددا شوليددا؛ وحقددو
ا ترددا واملردداواة يددن اجلنرددن؛ وقددد ا التقيدديم الوطنيددن؛ واالح د اه ،اب ضددافن إىل زايشة ال كيددز
على فائدة التقييم واست دام  .وسوه يحملاعدي التنقدي أيضدا الت ليقدا املردتمدة مدن اسدت حملاض فد ة
الر ددنتن األ ددر وج ددداول تتب د التقييم ددا يف األم ددم املتح دددة ال ددي ي دداا مات د دددما الحملقاي ددن
الدا لين .ومن املتوق صدو الرياسن املنقحن حبلول النصف الثاين من عاه .2019

دال -خطة التقييم لعام ٢0٢0
 -60طلبدت الفحملقددن ال املددن يف شو هتددا الراشسددن والرددب ن إىل األماتددن أ تواصد هنجهددا لتقيدديم
الدرباما الفحملعيددن ي ددد الدددو ة ا امرددن ععددحملة ملدؤمتحمل األمددم املتحدددة للتجددا ة والتنميددن ،وأ تحملكددز علددى
تحملشدديد التادداليف وة د األم دوال مددن امل دوا ش ا ا جددن عددن امليزاتيددن هلددلا الغددحملض ،م د محملاعدداة تتددائا
است حملاض صا التقييم يف شو هتا الثامنن والرب ن .وال يجق ح إجحملاء تقييم مت م ا جي يف
عدداه  2020يف ضددوء التحضدرا واألتعد ن املق تددن ابلدددو ة ا امرددن ععددحملة ملدؤمتحمل األمددم املتحدددة
للتجددا ة والتنميددن .وستتضددمن ددن التقيدديم ل دداه  2020عدددشا مددن املعددا ي املمولددن مددن حردداب
األمددم املتحدددة للتنميددن الددي مددن املقددحمل إمتامهددا يف الف د ة  ،2020-2019اب ضددافن إىل املعددا ي
املمولن متوي ثنائيا املقحمل تقييمها عند منتصف املدة يف هنايتها ،مث الربانما املع ك ين االحتداش
األو و؛ واألوتاتاش لصاحل أتغوال (الربانما الثاين للتد ي يف جمال التجا ة).
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