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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة التاسعة والعشرون

 2004نوفمرب / تشرين الثاين11 - 9فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت) أ (3البند 

   
 أنشطة فريق التقييم

 قرير من األمانةت

تقريـر عن التقييمات واألنشطة ذات الصلة، مبا يف ذلك االستنتاجات الرئيسية الواردة يف تقارير تقييم الربامج                  
 .2004 إىل منتصف عام 2003املتكاملة، خالل الفترة من عام 

 
 مقدمة

يتوىل فريق التقييم التابع ملكتب املراقب العام   -1
يد اإلدارة باإلفادة املرجتعة التحليلية املسؤولية العامة عن تزو 

مشاريع اليونيدو وجناعتها /واملوضوعية عن جدوى برامج
ونتائجها، وذلك خدمةً ألغراض الشفافية حيال أصحاب 
املصلحة وسعيا إىل التمكني من حتسني نوعية تصميم وتنفيذ 

 .خدمات اليونيدو احلالية واملقبلة

يوليه /متوز حىت 2003وخالل الفترة من عام  -2
، أصدر فريق التقييم تقارير عن عمليات تقييم 2004

يف إثيوبيا وأوغندا (مستقلة لثمانية من الربامج املتكاملة 
وبوركينا فاسو ومجهورية تنـزانيا املتحدة وغواتيماال 

وألربعة من املشاريع القائمة ) وسري النكا والسنغال وكوبا
 يف املغرب، و املركز املركز الوطين لإلنتاج األنظف(بذاهتا 

الوطين لإلنتاج األنظف يف فييت نام، ومكتب أثينا لترويج 

االستثمار والتكنولوجيا، ومكتب طوكيو لترويج االستثمار 
واشترك الفريق أيضا مع فريق الرقابة ). والتكنولوجيا

الداخلية يف إجراء تقييم على الصعيد االقليمي ملكتب التنمية 
لمخطط اإلطاري للخدمات القطرية    الصناعية اإلقليمي ول

يف نيجرييا، وشارك يف تقييم متثيل اليونيدو امليداين الذي  
وتوىل الفريق، مبساعدة . كُلّف مكتب املراقب العام بإجرائه  

وحدة إدارة املعلومات واالتصاالت التابعة ملكتب املراقب  
العام، إجراء تقييم لنظام اليونيدو اإلداري القائم على 

 GC.10/CRP.5وقد تضّمنت ورقة غرفة االجتماعات  . النتائج
 معلومات عن األنشطة املنفذة 2003والتقرير السنوي لعام  

وتقّدم تقارير التقييم عمال بسياسة اليونيدو . 2003يف عام 
العامة املتعلقة بالكشف الصريح عن أعماهلا وتدرج بصورة 

لع عليها منتظمة يف موقع فريق التقييم على اإلنترنت لكي يطّ
 .عامة الناس 
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ونظرا إىل أن الربامج املتكاملة هي السمة الرئيسية  -3
من مسات إصالح برامج اليونيدو، فإن هذا التقرير يعرض  
معلومات عن الدروس املستفادة من عمليات تقييم الربامج 
املتكاملة مع التركيز على املسائل الربناجمية واإلدارية  

ومن املهم يف هذا  . ة عامةوالسياساتية ذات الصلة بصور
السياق التشديد على مثانية من الربامج املتكاملة وواحد من 

  25املخططات اإلطارية للخدمات القطرية متثل نسبة قدرها 
. يف املائة تقريبا من احلافظة اإلمجالية للربامج املتكاملة

وتنطبق الدروس املستفادة بصورة رئيسية على اجليل األول 
ملتكاملة وعلى األنشطة املضطلع هبا يف أفريقيا من الربامج ا

 .جنويب الصحراء، حيث أُجري معظم التقييمات 

كما يقّدم التقرير حملة عامة عن التدابري اليت تعمل  -4
األمانة على اختاذها من أجل متابعة توصيات التقييمات، مما 
يثبت اهتمام اإلدارة واملوظفني اجلاد هبذه النتائج والتوصيات 

 .لتزامهم مبعاجلتهاوا

جمموعات من "والربامج املتكاملة هي عبارة عن  -5
منائط اخلدمات املتداعمة ُوضعت للمساعدة على التغلب 
على مشاكل التنمية الصناعية العويصة اليت تواجهها البلدان 
على املستوى الوطين والتغلّب على املشاكل اخلاصة مبنطقة 

 وعلى أساس الواليات اليت )1(".جغرافية معّينة داخل البلدان
، اسُتهلّ هنج الربامج املتكاملة من خطة األعمالتتضمنها 

أجل تعزيز جدوى خدمات اليونيدو للتعاون التقين وفعاليتها 
 .ووضوحها وقاعدهتا التمويلية 

والغرض من التقييمات هو تزويد احلكومات  -6
حليل والنظراء واملاحنني والدول األعضاء وإدارة اليونيدو بت

، ووضع )فعاليتها (متعّمق جلدوى الربامج وجناعتها ونتائجها 
توصيات بشأن توسيعها وإعادة توجيهها، واستقاء الدروس   

 .لتحسني هنج الربامج املتكاملة 

أّما الربامج اليت متّ تقييمها فقد اختريت على أساس   -7
حجمها وطول أنشطتها العملياتية وما إذا كان من املعتزم 

وقد أُجريت التقييمات على . يف إطار مرحلة ثانيةتوسيعها 
_______________ 

(1) “Guidelines for the formulation of Integrated 

Programmes”, Vienna, May 1999. 

فقد مت يف املرحلة األوىل تقييم الربنامج برّمته  . مرحلتني
الستبانة املسائل الربناجمية والسياساتية واإلدارية والتنفيذية 

وجرى يف مرحلة ثانية تقييم . ذات الصلة بصورة عامة
توصيات إىل العناصر الرئيسية والفرعية للربامج من أجل رفع 

النظراء وإدارة الربامج بشأن حتسني األنشطة املوضوعية 
 .املعنية ومواصلتها وإعادة توجيهها

  
 هنج الربامج املتكاملة -أوال

كان للربامج املتكاملة تأثريها يف إبراز صورة  -8
اليونيدو ومكانتها يف البلدان املعنية ويف إسهامها يف حتسني 

 .تساقهاتنسيق األنشطة القطرية وا

وهنج الربامج املتكاملة شرط ال غىن عنه بالنسبة    -9
للطرائق اجلديدة للتعاون امليداين املتعدد األطراف، الذي  
يتطلب تعاونا أقوى ومواءمة لكافة برامج األمم املتحدة اليت   
ُتنفَّذ يف إطار ورقات استراتيجية احلّد من الفقر والتقييمات 

مم املتحدة للمساعدة القطرية املشتركة وأطر عمل األ
 .اإلمنائية

ورغم أنه ال ميكن بعد قياس األثر اإلمنائي يف معظم  -10
جرى تقييم الربامج اليت تبلغ مدة (احلاالت بسبب قصر املّدة 

، فقد متّخضت الربامج  )تنفيذها ثالث سنوات يف املتوسط
املتكاملة، بدرجات خمتلفة، عن نتائج وعن إمكانات جيدة 

 .شىت امليادينللتأثري يف 

وقد جنح هنج الربامج املتكاملة يف أغلب احلاالت،  -11
يف حشد دعم حكومي رفيع املستوى وطائفة واسعة من 

وقد عّزز ذلك خصوصية . النظراء يف القطاعني العام واخلاص
الربامج فضال عن حتقيق التفاهم املتبادل واحلوار ومواءمة 

 .األنشطة

، خلصت التقييمات إىل أن وبالنظر إىل ما ورد آنفا -12
وقد . الربامج املتكاملة كانت خطوة يف االجتاه الصحيح

اسُتبني عدد من املمارسات اجليدة ووضعت مجلة من  
وبّينت التقييمات كذلك أوجه النقص اليت   . التوصيات

تتطلب إدخال حتسينات يف خمتلف مراحل دورة الربامج 
 ).التحديد والصوغ وحشد األموال والتنفيذ(
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 حتديد الربامج وصوغها -ثانيا 

هذه هي املرحلة من دورة الربامج اليت اسُتبني فيها  -13
 .معظم أوجه النقص

وقد بّينت التقييمات أن مدة األنشطة التحضريية  -14
كانت أقصر مما جيب بسبب قيود التمويل والوقت، مما حال   
دون تركيز بعض الربامج على القيود الرئيسية وجعلها يف   

ومل تكن هنالك يف . احلاالت موجهة حنو العرضبعض 
حاالت كثرية خطوط أساسية وال مؤشرات ألهداف حمددة 

أّما فرص التنسيق والتعاون مع . كميا على الوجه الصحيح 
الربامج املتعددة األطراف فقد ورد ذكرها، لكنها مل ُتحلّل 

 .بتعّمق إال يف حاالت قليلة يف أغلب احلاالت

يمات إىل ضرورة تعزيز جدوى وخلصت التقي -15
الربامج وتركيزها فضال عن حتقيق التكامل مع أطر املساعدة 

ولكي يتحقّق هذا األمر، ال بّد . على نطاق األمم املتحدة
للربامج املتكاملة من أن تستند إىل تشخيص قطري أمشل 
لقيود وإمكانات القطاع الصناعي، مبا يف ذلك استبانة 

ساسية املتصلة بشكل مباشر أو غري البيانات واملؤشرات األ
 .مباشر باألهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة 

وينبغي تعزيز أنشطة التحليل التمهيدية على املستوى  -16
وبذلك . القطري وختصيص األموال االبتدائية هلذا الغرض

ستتمكّن اليونيدو من صوغ براجمها بصورة أفضل، ومن 
بشأن األنشطة ذات األولوية تقدمي املشورة إىل احلكومات 

اليت ينبغي تشجيعها يف جمال التنمية الصناعية املستدامة، ومن 
توفري املدخالت ذات الصلة يف التشخيص واألطر الربناجمية 
على الصعيد القطري، مع تركيز خاص على ورقات      
استراتيجية احلّد من الفقر والتقييمات القطرية املشتركة وأطر 

 .ة للمساعدة اإلمنائيةعمل األمم املتحد

كما خلصت التقييمات إىل ضرورة أن يتّم خالل  -17
مرحلة صوغ الربامج تطبيق النهج اإلطاري املنطقي بقدر  
أكرب من االنتظام وحتليل عوامل املخاطر بقدر أكرب من 

ومن الضروري أن تتضّمن الوثائق مؤشرات نوعية . الدقة 
 بغية إتاحة الرصد وكمية حمّددة بشكل أفضل خاصة بالنتائج

والتقييم املناسبني فضال عن إقامة الصالت مع املقاصد  

القطرية ذات الصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك 
تقدمي الدعم إىل احلكومات لكي تضع بيانات مفيدة وقابلة 
لإلدارة من أجل رصد التقّدم يف حتقيق أهداف األلفية على 

وري أيضا وضع مؤشرات أفضل ومن الضر. الصعيد القطري
لربطها مبقياس نتائج أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة 

 )2(.اإلمنائية
  

 حشد األموال -ثالثا
مل يتحقّق سوى جزء من الّتوقعات املتعلقة بزيادة  -18

وما تبّين هو أن . التمويل واليت ستحققها الربامج املتكاملة
الت، هنجهم املتعلق املاحنني مل يغّيروا بعد، يف معظم احلا

بتمويل املشاريع، إذ خّصصوا األموال ملشاريع ولعناصر 
. الربامج املتكاملة على أساس التزاماهتم الثنائية وأولوياهتم

 .وقد أضّر هذا األمر بطبيعة التكامل يف حّد ذاهتا

ونتيجة هلذا النمط يف الّتمويل، كانت هناك حاالت   -19
اسية نظرا النعدام التمويل، يف مل يتسّن فيها تنفيذ عناصر أس

حني تسىن تنفيذ عناصر أخرى أقلّ أمهية بالنسبة لألهداف 
وتبّين التقييمات أن  . الربناجمية بسبب توافر األموال

احلكومات مل تضطلع بدور قوي وحثيث مبا فيه الكفاية   
 .حلشد األموال

وعلى الرغم من أوجه النقص هذه أوصت  -20
لك متابعة هنج الربامج املتكاملة من   التقييمات بأن تتّم كذ 
وينبغي جلهود حشد األموال أن . منظور حشد األموال

تكفل األخذ بنهج موحد يف احلاالت اليت تعتمد فيها 
أّما إقامة صالت أوثق مع . األنشطة على جناح بعضها البعض

وخباصة إطار عمل األمم املتحدة (أطر التنسيق القطرية 
تقوية التمثيل امليداين فمن شأهنما أن و) للمساعدة اإلمنائية

 .يكونا حامسني يف كفالة املزيد من التمويل 
ب على آليات متويل املاحنني اجلديدة، وال ترّتوست -21

 ةلعمليات االستراتيجيلنشئت استجابة سيما اآلليات اليت أُ
 مثل امليزانية األساسية والتمويل من ، الفقرللحد منالوطنية 

 . وعلى حشد األموال الربامجصوغى السلة، آثار عل
_______________ 

(2) Guidelines for CCAs and UNDAFs, October 2003. 
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 تنفيذ الربامج -رابعا 

أوردت التقييمات قائمة بالنتائج اليت حتققت يف   -22
جمال املدخالت واملخرجات على مستوى السياسة العامة  

وقد متكّنت اليونيدو، يف كثري من . واملؤسسات واملنشآت
احلاالت، من توفري خدمات رفيعة النوعية ومبتكرة أفضت 

 حتقيق نتائج ممتازة وحىت إىل حتقيق إجنازات بارزة يف إىل
 .بعض احلاالت

وكانت أنشطة بناء املؤسسات وتعزيزها هي  -23
األنشطة اليت حقّقت أفضل النتائج، مما يؤكّد على أن أهّم  
تدخالت اليونيدو وأكثرها جناحا هي التدخالت يف جمال  

قصرية، فإن    وبسبب مدة الربامج ال. بناء القدرات املؤسسية
األثر االقتصادي واالجتماعي الذي ميكن التحقّق منه مل  

وقد حتقّقت . يتسّن تبّينه سوى يف عدد قليل من احلاالت
نتائج على مستوى اجملموعات املستهدفة لكن األثر على 
مستوى القطاعات مل يتحقّق سوى يف حاالت قليلة ألن    

 . حجم تدخالت اليونيدو كان حمدودا

 التقييمات إىل أن الربامج حقّقت أكرب قدر  وأشارت -24
من النجاح يف احلاالت اليت عملت فيها اليونيدو مع نظراء 
وسيطني أقوياء نسبيا ممن يتمتعون بدرجة عالية من  
اخلصوصية وحبّس توّجهي وبالقدرة على استيعاب خدمات 

أّما املنشآت التجريبية اليت استفادت إىل أقصى حد . اليونيدو
نشآت اليت لقيت دعما متعدد االختصاصات من  فهي امل

خمتلف منائط اخلدمات وحظيت خبدمات مشتركة من حيث   
املشورة والدعم املباشر وكذلك بإقامة صالت مع مؤسسات 

وقد حتقّقت نتائج جيدة يف احلاالت اليت . الدعم اجليدة األداء
شهدت شراكات مع منظمات نشطة، يف القطاع اخلاص 

 . بشكل جّيدومع منشآت ُتدار

وُتربز هذه االستنتاجات أن أنشطة اليونيدو يف جمال  -25
ومع أن حتقيق النجاح . التعاون التقين تواجه مأزقا أساسيا 

والنتائج اجلّيدة يعتمد كثريا على استهداف املؤسسات 
النظرية واجلهات املستفيدة ذات القدرة املناسبة على 

ليونيدو، فإن هناك استيعاب أنواع اخلدمات اليت تقّدمها ا
حاجة أيضا إىل التركيز على أقل البلدان منوا وعلى املناطق  

املتخلّفة والفئات السكانية األفقر اليت لديها، حسب  
. تعريفها، فرصة أقل، للنجاح يف األمدين القصري واملتوسط 

ويف هذا السياق، شّددت التقييمات أيضا على األمهية 
الربامج املتكاملة إىل تقييم األساسية اليت حيظى هبا إسناد 

وينبغي أن تستهدف اخلدمات على حنو . شامل لالحتياجات
صحيح وجمد الظروف احملددة اخلاصة بالبلدان والنظراء 

 .واألطراف املستفيدة

وأشارت التقييمات إىل وجود اجتاه إجيايب حنو زيادة  -26
. استخدام اخلربات الوطنية وأبدت دعمها الكامل هلذا النهج

أّما اخلربة الدولية الرفيعة املستوى يف اجملاالت التخصصية 
اليت تضطلع هبا اليونيدو واليت ال تتوافر يف البلد، فيكثر عليها 
الطلب أيضا لسّد الفجوات يف املعارف واملعلومات؛ ومن  
املمارسات اجلّيدة يف هذا اجملال استخدام هذه اخلربة الدولية 

 من أجل بناء القدرات وحتقيق  باملوازاة مع اخلربة الوطنية
والقاعدة املعرفية لليونيدو وممارساهتا اجليدة . االستدامة

وخرباهتا وحلوهلا العملية وأدواهتا ومنهجياهتا أثبتت فائدهتا يف   
كثري من احلاالت وأقامت، على مستوى التنفيذ، التوازن مع  

 .بعض العيوب يف التصميم

قوي على   وقد أظهرت التقييمات وجود طلب  -27
املشورة واملعلومات بشأن الدور اجلديد للحكومات عامة   
ووزارات الصناعة خاصة يف حتديد ما يلزم من التدخالت 
السياساتية الرامية إىل تعزيز القدرة على املنافسة ومنو 

ويف احلاالت اليت جنح فيها دعم اليونيدو يف هذا  . اإلنتاجية
ملنافسة من إمكانات اجملال، تبّين ما لتحليل القدرة على ا

وجدوى بالنسبة لوضع السياسات الصناعية واستراتيجيات   
ترويج الصادرات واالستثمارات القطاعية ودون القطاعية  
وكذلك بالنسبة لتخطيط وتقييم الربامج الثنائية واملتعّددة  

وبذلك خلُصت التقييمات إىل ضرورة أن تتضّمن . األطراف
امة عنصرا حتليليا للمشورة كلّ الربامج املتكاملة بصورة ع

السياساتية والقدرة على املنافسة يتّم تنفيذه على أساس النهج 
 .واألسلوب املوّحدين لليونيدو

ومثّة جمال آخر يكثر طلب املساعدة عليه هو تعزيز   -28
قدرات احلكومات واملؤسسات، مثل الرابطات الصناعية  
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ومكاتب اإلحصاء الوطنية ومؤسسات دعم املنشآت 
الصغرية واملتوسطة، على مجع وجتهيز اإلحصاءات الصناعية 

وحتظى القدرات اإلحصائية . وعلى إنشاء شبكات معلومات
املعزَّزة بأمهية فائقة يف متكني احلكومات من وضع معايري 
. قياسية لألداء الصناعي ومن قياس منو القطاع الصناعي

طا ال غىن وتعترب املعلومات اإلحصائية الصناعية احملّسنة شر
عنه يف وضع خطوط أساس ومؤشرات لقياس التقّدم احملرز 

وخلصت التقييمات إىل  . يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
االستنتاج بأنه من املستصوب جّدا إدراج عنصر إحصائي يف 
كافة الربامج املتكاملة وأن اليونيدو ينبغي أن تأخذ بنهج  

 .موّحد
  

 توى القطريالتعاون على املس -خامسا
متّ تنظيم التعاون بني العناصر يف امليدان بصورة أولية  -29

بواسطة هنج تصاعدي يستند إىل املنافع املترتبة على عالقة  
ويتمثّل أكثر أشكال . التآزر اليت حيّددها النظراء أنفسهم

التكامل الداخلي املفيد تواترا داخل أي برنامج يف استهداف 
أّما . دين بواحد أو أكثر من العناصرنفس النظراء أو املستفي

آثار التآزر امللموسة أكثر من غريها واملترتبة على هذا النوع 
من التكامل فيمكن أن ترى يف وفورات التكاليف ويف زيادة 

 .فعالية القدرات اليت جرت تنميتها 

كما حقّقت نتائج طيبة الربامج اليت شهدت تنسيقا  -30
لة التنفيذ واليت وضعتها هيئات جّيدا مع املاحنني خالل مرح

وكثريا ما . اختاذ القرارات والتنسيق الوطين الرفيعة املستوى
كانت الربامج املتكاملة حامسة يف كفالة إجياد تعاون أفضل 
على املستوى القطري بني خمتلف النظراء الذين أقاموا حوارا  
وعالقات تآزر مفيدة، مبا يف ذلك حتسني مستوى السياسة 

 . والتعاون املؤسسي العامة

فهي اليت    اليت أصابت جناحا   املتكاملةالربامجأّما  -31
 واليت ُنسِّقت وضعتها هيئات اختاذ القرارات الرفيعة املستوى

على املستوى القطري عن طريق آليات توجيهية فعالة على    
لكن هذه اآللية ال تكون جمدية . مستوى الربامج واملشاريع
ف إالّ عندما تستند إىل وجود وناجعة من حيث التكالي

ووجود مكتب اليونيدو يف البلد . برنامج من احلجم الكبري
املعين شرط مسبق لكفالة التنفيذ احلسن التنسيق والكفاءة   

وجيري حاليا تناول   . ملشاريع متشّعبة مثل الربامج املتكاملة
هذه املسألة يف سياق الشراكة االستراتيجية بني اليونيدو  

 .مم املتحدة اإلمنائي على املستوى امليداينوبرنامج األ
  

 التدابري اليت اختذهتا األمانة -سادسا
 طائفة خمتارة من التدابري اليت اختذهتا األمانة ملتابعة 

 نتائج التقييم وتوصياته ودروسه املستفادة

 اإلفادة املرجتعة للتقييم

لنسبة تشكّل اإلفادة املرجتعة للتقييم يف العادة حتّديا با -32
فهي تنطوي على . لليونيدو وملؤسسات األمم املتحدة ككل

نشر النتائج بصورة مستهدفة وكفالة متابعة التوصيات متابعة  
 . نشطة وإدراج الدروس املستفادة يف العمليات اجلديدة

ويف مشروع تقرير حديث لوحدة التفتيش املشتركة  -33
مم املتحدة، اإلدارة لتحقيق النتائج يف منظومة األ"بعنوان 

تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج يف مؤسسات األمم 
حددت العوامل احلامسة يف جناح  ) 2004جنيف، " (املتحدة

تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج، وقُّدم إطار لوضع املعايري 
ومن هذه املعايري ضرورة استخدام نتائج  . القياسية للنجاح

 .التقييم استخداما فّعاال

أّما نظام اإلفادة املرجتعة للتقييم التابع لليونيدو فقد  -34
أفاد من املوقع اجلديد لفريق التقييم داخل مكتب املراقب  

 .العام ومن اهتمام األمانة املتزايد بنظم االمتثال

ويشتمل كل تقرير من تقارير التقييم حاليا على  -35
 خطة للمتابعة تعرض النتائج والتوصيات حسب اجملموعات

احلكومات أو النظراء أو إدارة اليونيدو أو إدارة (املستهدفة 
وتشمل اخلطة حتديد مواعيد حمددة ملراقبة تنفيذ ). الربامج

ويتّم بصورة منتظمة عرض صيغة موجزة لتقارير . التوصيات
كما ُتعترب التقييمات مبثابة . التقييم على اجمللس التنفيذي

يت تتخذها جلان املوافقة معلومات خلفية بالنسبة للمقررات ال
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على الربامج بشأن توسيع الربامج ووثائق املرحلة الثانية من 
 .الربامج

وباالعتماد على النظام اجلديد، حقّق فريق التقييم  -36
.  يف املائة تقريبا70مستوى من االمتثال للتوصيات قدره 

وجتدر اإلشارة إىل أن املقّررات اليت تتناول تنفيذ التوصيات 
مد على عّدة عوامل ال تتسىن لليونيدو السيطرة على كثري تعت

منها، مثل توافر األموال، ومدى استعداد األطراف املستفيدة 
لتوفري االستثمارات الالزمة، واستدامة املؤسسات املناسبة 

 .ودعمها وطنيا، والتغيريات اليت تطرأ يف البيئة اخلارجية
  

  توجيهية جديدةإجراءات ومبادئ: دورة التعاون التقين
أشارت نتائج التقييم بانتظام إىل ضرورة حتسني  -37

االمتثال ملبادئ التعاون التقين ومعايري النوعية يف كافة مراحل  
وبّينت التقييمات بانتظام . املشاريع/إدارة دورة الربامج

االمتثال األفضل لنهج اإلطار املنطقي، والتوجيه األقوى 
وجيري . ساءلة وضوابط االمتثال لتحقيق النتائج، ومسائل امل

حاليا استعراض شامل لكافة اإلجراءات واملبادئ التوجيهية   
وُعهد إىل الفريق . املشاريع/ذات الصلة بدورة الربامج

االستشاري بشأن جلان املوافقة على الربامج باملهّمة املتمثلة   
يف إعداد جمموعة موّحدة من املبادئ التوجيهية اهلادفة إىل 

كما جرى ختطيط برامج تدريب  . إدارة التعاون التقينتيسري 
املوظفني ذات الصلة من أجل دعم املبادئ التوجيهية  

املشاريع /اجلديدة، مما سيسهم يف تعزيز تصميم الربامج
 .وتنفيذها ووضع التقارير املتعلقة هبا واملساءلة عنها

  
 اإلدارة القائمة على النتائج

 ضرورة أن تتوىل اليونيدو بّينت التقييمات بانتظام -38
الربط بني النتائج يف مرحلة التشخيص والصياغة اخلاصة  

كما اسُتبينت ضرورة إقامة صالت أفضل . بوضع الربامج
بالتشخيص القطري والسياسة العامة واألطر الربناجمية 

ورقات استراتيجية احلّد من الفقر والتقييمات القطرية (
أّما  ). حدة للمساعدة اإلمنائيةاملشتركة وإطار عمل األمم املت

األنشطة اجلارية ذات الصلة يف األمانة واهلادفة إىل األخذ  

باإلدارة القائمة على النتائج فقد وفّّّرت األساس املنهجي 
وقد ُوضع إطار للرصد . لالستجابة إىل هذه املتطلبات

والتقييم قائم على النتائج يطابق إىل حد كبري مقاييس الرصد 
 الواردة يف املبادئ التوجيهية الصادرة يف تشرين والتقييم
 بشأن التقييمات القطرية املشتركة 2003أكتوبر /األّول

وتنفّذ اآلن . وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
أنشطة من أجل العمل بشكل أفضل على وضع مؤشرات 
لكافة األنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة، مبا يف ذلك مؤشرات  

نتائج ذات الصلة بأنشطة التعاون التقين اليت جيري ربطها ال
وستكون هذه املنهجيات اليت . باألهداف اإلمنائية لأللفية

تعتمد اإلدارة القائمة على النتائج، عند تطبيقها بالكامل،    
حامسة يف إدخال التحسينات اليت حّددهتا التقييمات، أي    

عم التقييمات ضرورة إعداد التشخيصات القطرية الالزمة لد
القطرية املشتركة والربجمة الالحقة، وإقامة صلة وثيقة مع أطر   
الربجمة على املستوى القطري، وتطبيق اإلطار املنطقي بشكل   

 .أفضل يف تصميم أنشطة التعاون التقين ورصدها وتقييمها

وعلى الرغم من أن التحليالت والتشخيصات  -39
ائمة على النتائج تتطلب واملؤشرات املتعلقة بنهج اإلدارة الق

وقتا وتكاليف باهظة، فإن من شأهنا أن تسّهل على البلدان   
 .رصد التقّدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

  
استمرار التحسينات يف عملية التقييم ومبادئها التوجيهية    

 وإجراءاهتا
 مبادئ توجيهية 2002أعّد فريق التقييم يف عام  -40

لتقييم الربامج املتكاملة وأطر اخلدمات القطرية وإجراءات 
واملشاريع القائمة بذاهتا، وهو يتوىل حاليا تنقيح هذه املبادئ 

ويكمن . واإلجراءات على أساس اخلربة املكتسبة من تطبيقها
الغرض من هذه املراجعة، اليت ستصدر كجزء من املبادئ   

اون التقين،  مشاريع التع/التوجيهية الشاملة بشأن إدارة برامج
يف جعل املبادئ التوجيهية سهلة االستعمال قدر اإلمكان 
ويف جتسيد أحدث مبادئ ومعايري التقييم يف منظومة األمم 
املتحدة، مبا يدعم إنتاج تقارير تقييمية موثوقة وموضوعية 
ويزيد تعزيز املساءلة جتاه أصحاب املصلحة عن طريق تقارير  

بادئ، ينبغي أن ُتفهم التقييمات  ووفقا هلذه امل. تقييمية حمّسنة
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على أهنا أداة تعلّم هتدف إىل فهم حتقيق النتائج وحتسني 
كما ينبغي للتقييمات أن تضيف قيمة . فعالية الربامج 

وينبغي أن تستند إىل هنج . باستحداث منظور مستقبلي
تكويين ُيتيح مشاركة أصحاب املصلحة يف عملية التقييم 

حتياجات من منظور البلدان ويركّز على اآلراء واال
وهتدف املبادئ التوجيهية واإلجراءات احملسَّنة إىل . املستفيدة

كفالة إعداد وتنفيذ خطط عمل صارمة وإىل إتاحة املوارد 
وجيب على خطط التقييم أن تيّسر . الكافية إلجراء التقييمات

وضع استنتاجات موضوعية وذات صلة ومناسبة التوقيت 
 .اذ القراراتتكون مفيدة يف اخت

وجيرى العمل على زيادة تعزيز آليات اإلفادة  -41
املرجتعة لكفالة استعمال الدروس املستفادة من التقييمات يف  
مواصلة حتسني أنشطة التعاون التقين ويف استخدامها 

ومثة . كمدخل من مدخالت وظيفة احملفل العاملي لليونيدو
فادة جيري اآلن قاعدة بيانات باالستنتاجات والدروس املست

إنشاؤها كمسامهة يف التحديث املتواصل لقاعدة اليونيدو 
 .املعرفية

  
 اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه -سابعا

رمبا يوّد اجمللس أن حييط علما باملعلومات الواردة يف  -42
 .هذا التقرير
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