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  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة األربعون

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٥البند 

      أنشطة فريق التقييم
    أنشطة فريق التقييم    
      مذكرة من األمانة    

 كلّ ، ُتِعدُّ األمانة تقريراً عن أنشطة التقييم مرة٧-م/٢٩-عمالً مبقرَّر اجمللس م ت ص  
 .٢٠١١و ٢٠١٠ السنويني اليونيدو تقريريسنتني، مستكملة بذلك املعلومات الواردة يف 

      
  احملتويات

الصفحة الفقرات 
  ٢  ١...............................................................................................اخللفية -أوالً
  ٢  ٣-٢.....................................................................................السياق والوظيفة -ثانياً
  ٢  ٤................................................................أنشطة فريق التقييم ومسامهاته -ثالثاً
  ٣ ٢٥-٥.................................................................خالصة جامعة لنتائج التقييم -رابعاً
  ٨ ٢٩-٢٦.............................................................خالصة جامعة للدروس املستفادة -خامساً
  ٩  ٣٠...............................................................تقبُّل توصيات التقييم وتنفيذها -سادساً
  ٩  ٣١............................................................اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه -سابعاً
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    اخللفية  -أوالً  
 على أمور منها أمهية تلقّي الدول األعضاء ٧-م/٢٩-أكّد اجمللس يف املقّرر م ت ص  -١

طرية، استناداً إىل النتائج والدروس قُن أداء برامج اليونيدو الوضوعية وموثوقة بشألتعليقات م
 من ذلك املقّرر، اليت طُلب )ح(وهذا التقرير ُمقدَّم وفقاً للفقرة . املستخلصة من التقييمات املستقلة

رونة ق الوثيقة مر يفوينبغي النظ. تقييم مرة كل سنتنيفيها إىل األمانة أن تقّدم تقريراً عن أنشطة ال
 ٢٠١٠السنويني اليونيدو  قريريتباملعلومات عن األنشطة ذات الصلة بالتقييم، الواردة يف 

النتائج والدروس املستخلصة وسيقدم يف ورقة غرفة االجتماعات مزيد من املعلومات عن . ٢٠١١و
 مجيع تقارير أنَّ ذلك وُيضاف إىل. ٢٠١١ و٢٠١٠من تقييمات اليونيدو اليت أُجريت يف عامي 

  ).www.unido.org/evaluation(التقييم املستقل لليونيدو متاحة على املوقع الشبكي 
    

    السياق والوظيفة  -ثانياً  
ــستمّد  -٢ ــيم أدوا ي ــق التقي ــدو      ر فري ــدة يف اليوني ــيم املعتم ــة التقي ــن سياس ــسؤولياته م ه وم
غراض، فهـو يؤكِّـد علـى املـساءلة ويـدعم            ووفقاً هلذه السياسة، خيدم التقييم ثالثة أ       .)٢٠٠٦(

ــتعلُّم واالبتكــار  ــيم مــسؤول عــن التقييمــات املــ   . اإلدارة ويوجــه ال ــق التقي ــشاريع ففري ستقلة مل
.  إىل جانــب إجــراء تقييمــات مــستقلة ملــسائل عامليــة أو إقليميــة أو تنظيميــةاليونيــدو وبراجمهــا،

ــات مواضــيعية متعل      ــق تقييم ــك، ُيجــري الفري ــى ذل ــالوة عل ــة حمــددة،    وع ــة مبجــاالت براجمي ق
ووظيفة التقييم يف اليونيـدو متوائمـة       . م على صعيد املنظمة   م يف التعلُّ  وأولويات إمنائية، ولإلسها  

  .واجلدوى مع قواعد األمم املتحدة ومعايريها للتقييم، وتركيزها على االستقاللية واملصداقية
لتقيـيم يف تقــدير النتـائج وتأكيــد   اعترافـاً منــها بالـدور احلاســم ل  نيــدو، وقـد رصـدت اليو    -٣

 يورو لتنفيذ برنـامج عمـل   ٦٤٠ ٠٠٠صحتها ويف تعزيز التعلُّم الداخلي واخلارجي، مبلغاً قدره      
طريــة واالســتراتيجية قُ، وذلــك لتغطيــة التقييمــات ال٢٠١١-٢٠١٠فريــق التقيــيم لفتــرة العــامني 

وال تـزال   . ة بفتـرة الـسنتني الـسابقة       يف املائـة مقارنـ     ١٢واستتبع ذلك زيادة نـسبتها      . واملواضيعية
  .التقييمات املستقلة للمشاريع والربامج متوَّل مباشرة من امليزانيات ذات الصلة هبا

    
    أنشطة فريق التقييم ومسامهاته  -ثالثاً  

استمرَّ التركيز على التقييمـات املواضـيعية واالسـتراتيجية، نظـراً ملـا ميكـن أن تعـود بـه                      -٤
د الـتعلُّم ولقيمتـها املـضافة العليـا، وبغيـة إجيـاد أوجـه تـآزر بـني التقييمـات                     من فوائد على صعي   

ــاءة املــوارد   ــق بكف ــار مخــسة تقييمــات مواضــيعية هــي   .وألســباب تتعل مــسامهة :  وجــرى اختي
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اليونيدو يف آليات وحدة العمل يف األمم املتحـدة؛ وأداء املكاتـب امليدانيـة لليونيـدو؛ ومـسامهة                
فيــة؛ ومبــادرات النــهوض باملؤســسات؛ ومــشاريع اليونيــدو  لاإلمنائيــة لألاليونيــدو يف األهــداف 

وقـد  . املتعلقة بامللوِّثـات العـضوية الثابتـة، نظـراًً ألمهيتـها االسـتراتيجية وإمكانيـات الـتعلُّم منـها                  
مشلت التقييمات جماالت ذات حافظات مشاريع متنامية، ويلزم فيهـا احلـصول علـى معلومـات      

الً عـن   وفـض . يف صنع السياسات واختاذ القرارات االستراتيجية     الستخدامها   األدلة   إىلمستندة  
مــن جهــة و. طريــة الفــرص إلجــراء حتاليــل منهجيــة وللــتعلُّم قُذلــك، أتاحــت عــشرة تقييمــات  

  . نتائج التقييم تعطي صورة عن مجيع تدخُّالت اليونيدونَّأخرى، ينبغي أال ُيعترب أ
    

      قييمخالصة جامعة لنتائج الت  -رابعاً  
    النتائج العامة    

تدلّ التقييمات علـى أنَّ العمليـة اإلصـالحية اجلاريـة لتعزيـز احلـضور امليـداين لليونيـدو                     -٥
ــا  ــدان"وتأثريه ــة    "يف املي ــود الرامي ــن اجله ــضالً ع ــة  إىل ، ف ــها منظم ــديرة "متماســكة"جعل ، ج

. يت ســبق حتديــدهاباالهتمــام، وتتَّــسم بالقــدرة علــى ختفيــف العديــد مــن التحــديات والقيــود الــ
وجتــري، مــن خــالل النظــام اجلديــد لتخطــيط مــوارد املؤســسات، االســتجابة لعــدد كــبري مــن    
ــادة صــالحيات املكاتــب       ــة، وزي ــز الالمركزي ــل تعزي ــيم، مث ــصادرة يف إطــار التقي التوصــيات ال

وزيـادة  امليدانية يف رصد املشاريع وتنفيـذها،  املكاتب امليدانية وممثِّلي اليونيدو، والنهوض بدور     
  .القدرات اإلدارية لتلك املكاتب

طرية لليونيدو مزيداً من األمهيـة، وُتعَتـرب أدوات أكثـر مرونـة مـن         قُوتكتسب الربامج ال    -٦
طـري  قُيح اخلصائص الرئيسية للربنامج ال    الربامج املتكاملة، ولكن ال تزال هناك حاجة إىل توض        

طريـة الـيت متَّ   قُالبيد أنَّ معظم الربامج . جاته عمله حنو تناول االحتيا    جُّوهيكله، وإىل تعزيز تو   
ــة، وكــذل      ــات الوطني ــها لالســتراتيجيات واألولوي ــت مواءمت ــا ُتثب ــة  تقييمه ــر التخطيطي   ك لألط

وكـثرياً مـا يكـون ملـشاريع        . لألمم املتحدة، مثـل أطـر عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة               
طـوير الـسياسة أو االسـتراتيجية، لكـن ميكـن           اليونيدو وبراجمها دور حتفيزي، حبيث تؤدي إىل ت       

للعديد من املشاريع التجريبية االستفادة من االهتمام املتزايـد بتقيـيم النتـائج، واالسـتناد إليـه يف              
  .التعميم وأتطوير استراتيجيات للتحسني 

د مـن التعـاون بـني الفـروع، وإىل          وكثرياً ما خلصت التقييمات إىل وجود جمـال للمزيـ           -٧
جه التـآزر احملتملـة بـني املـشاريع غـري مـستثمرة، وأنَّ أدوار الوحـدات، باسـتثناء الوحـدة                      أو نَّأ

وكمثــال علــى ذلــك، ميكــن أن تــستفيد املبــادرات التجريبيــة يف قطــاع  . الرائــدة، غــري واضــحة
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الصناعة الزراعية أو الطاقة املتجددة من التعاون املعزَّز مع فـرع خـدمات األعمـال واالسـتثمار                 
ــز االســتدامة     والتكنو ــائج أفــضل وإىل تعزي ــق نت ــدو، ممــا سيفــضي إىل حتقي ــابع لليوني ــا الت . لوجي

ــواتر ِذكــر             ــه يت ــع أنَّ ــاً، وم ــاع اخلــاص ضــعيفة غالب ــروابط بالقط ــإنَّ ال ــك، ف ــى ذل ــالوة عل وع
  .الشراكات مع هذا القطاع، فإنَّ وثائق املشاريع ال ُتحدِّد كيفية إقامة تلك الروابط

جة إىل أن يوَضع موضع التنفيذ نظام رصد شامل قـائم علـى النتـائج،       وال تزال هناك حا     -٨
فقـد افتقـر العديـد مـن الـربامج      . عـن األداء الكُلّـي  وبغية إعطاء صورة عن نتـائج فـرادى الـربامج         

أو مؤشـرات مالئمـة ميكـن علـى أساسـها قيـاس       /واملشاريع اليت متَّ تقييمهـا إىل مبـادئ أساسـية و    
 حالياً إلعداد إطار نتائج متناسق للمنظمة، مبا يشمل استخدام املؤشرات           واجلهود جارية . التقدُّم

كمـا أُعـدَّت وثيقـة مـشروع بـشأن اإلدارة القائمـة علـى النتـائج، ستـشكِّل أداة                    . الرئيسية لألداء 
  . فضالً عن التركيز على اإلدارة القائمة على النتائجلتحديد املخاطر وإدارهتا

عزيز املساواة بني اجلنسني وتعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين،          وكثرياً ما غابت مسائل ت      -٩
  .مع بعض االستثناءات الواعدة يف مشاريع األعمال الزراعية

    
    الصلة وامللكية    

ــشريكة        -١٠ ــات الـ ــات احلكومـ ــلة بأولويـ ــشاريع ذات صـ ــربامج واملـ ــاً أنَّ الـ ــد عمومـ ُوجِـ
ألمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة وسـائر          واستراتيجياهتا، وأهنا متوائمـة معهـا ومـع أُطـر عمـل ا            

وفـضالً عـن ذلـك، عاجلـت التـدخُّالت الـيت متَّ تقييمهـا        . آليات وحدة العمل يف األمم املتحـدة   
حتــــديات التنميــــة الــــصناعية املــــستدامة، وكانــــت متوائمــــة مــــع اجملــــاالت واالختــــصاصات  

وال سّيما حـني كـان أصـحاب        وكانت املُلكية الوطنية حاضرة عموماً،      . االستراتيجية لليونيدو 
املصلحة الوطنيون مشاركني بفعالية يف تصميم التـدخُّل وتـشكيل اللجـان التوجيهيـة أو إعـداد                 

املـشاريع  بعـض   ومـن جهـة أخـرى، خلـص تقيـيم           . اآلليات املشتركة األخرى الختاذ القـرارات     
ــوطنيني     ــصلحة ال ــشاركة حمــدودة ألصــحاب امل ــى   . إىل وجــود م ــب عل ــد أنَّ الطل خــربة وُوجِ

  .مرتفع اليونيدو
    

    حتقيق األهداف    
وكـان تقيـيم النـواتج    . قـت األهـداف احملـدَّدة هلـا    قَّظم املـشاريع الـيت متَّ تقييمهـا ح     إنَّ مع   -١١

والتثبُّت من صحتها أصعب بسبب تدين مستوى أنظمـة الرصـد واإلبـالغ، وعـدم حتديـد معـايري         
 نظـــم وتطبيقـــات" SAP"" (ســـاب"اجميـــات ومـــن املتوقَّـــع لنظـــام بر. أو مؤشـــرات أداء ثابتـــة/و

  .الذي اعُتمد مؤخراً يف اليونيدو أن يعاجل العديد من العيوب القائمة) ومنتجات جتهيز البيانات
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ــا املدعومــة مــن اليونيــدو     وحتقــق  -١٢ ــة ومراكــز التكنولوجي  العديــد مــن املــشاريع التجريبي
طاقة املتجددة علـى سـبيل املثـال،    أهدافها على صعيد عرض التكنولوجيات املالئمة، يف جمال ال  

  .ولكنها تفتقر إىل استراتيجيات التوعية والتعميم الالزمة لتعزيز التأثري
واستبانت التقييمات أيضاً أمثلة علـى ضـعف منطـق التـدخُّل، أي اُألطُـر املنطقيـة الـيت                     -١٣

هـا، وال ميكـن واقعيـاً      ، مقارنـة باملُخَرجـات املنـشود إنتاج       ُتحدَّد فيها نتائج ختامية بعيـدة املنـال       
  .بلوغها يف غضون ُعمر املشروع

    
    الكفاءة يف التنفيذ    

وقـد صـودفت تـأخريات يف       . برامج اليونيـدو عاليـة عمومـاً      / فعالية تكاليف مشاريع   نَّإ  -١٤
 التخطيط غري الواقعي، وال سّيما يف ما يتعلـق باالشـتراء وإيفـاد              غالباًعدد من املشاريع، سببها     

 كانت هناك أمثلـة علـى تـأخريات يف تـوفري مـسامهات النظـراء، وخباصـة اهلياكـل                    اخلرباء، كما 
سـيما   وتبـيَّن يف بعـض احلـاالت أنَّ اإلدارة املركزيـة قـد أعاقـت التنفيـذ، وال                 . املاديـة األساسية  

كمــا تبــيَّن أنَّ مــسائل االشــتراء قــد أبطــأت التنفيــذ يف  . فيمــا خيــص املــشاريع الريفيــة الــصغرية 
  .ةأحيان كثري

    
    االستدامة    

تبيَّن أنَّ االسـتدامة املؤسـسية كانـت عاليـة عنـدما شـاركت مؤسـسات البلـد املـضيف                   -١٥
ــرة يف ال  ــشاركة مباش ــت أضــعف حــني تو    م ــا كان ــذ، وأنَّه ــتنفي ــشاريع وحــدات   لَّ ــذ امل ت تنفي

  .إلدارهتا مستقلة
يــة وكانــت االســتدامة املاليــة واعــدة بــشكل خــاص حــني شــاركت املؤســسات الوطن     -١٦

لكـن لـوِحظ غيـاب اسـتراتيجيات اخلـروج يف العديـد مـن        . القائمـة يف عمليـة التنفيـذ بأكملـها    
ــد إجنــاز         ــات بع ــداً ملواصــلة العملي ــوطين مؤكَّ ــل ال ــوافر التموي ــا مل يكــن ت ــشاريع، وكــثرياً م امل

ــشروع ــصدد، أوصــى املقّيمــون بت  . امل ــذا ال ــع    ويف ه ــدو م ــشاريع اليوني ــة م طــر أُحــسني مواءم
  . احلكوميةمليزانياتالتخطيط وا

بـل كـان   . ومل ُيبلغ عن حاالت تنطوي على مشاريع تـشكِّل هتديـداً لالسـتدامة البيئيـة          -١٧
للعديد من املشاريع آثار بيئية إجيابية بعيدة املدى، مثل املـشاريع املتعلقـة بربوتوكـول مونتريـال                 

  .كفاءة الطاقةووالتخلُّص التدرجيي من امللوِّثات العضوية الثابتة واإلنتاج األنظف 
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    االستنتاجات الرئيسية من التقييمات القُطْرية    
فقـد أعربـت    .  اليونيدو شريك جدير بالتقدير وأنَّ اختصاصها وخربهتـا قيِّمـان          نَّتبيَّن أ   -١٨

حكومــات بلــدان مــضيفة عديــدة عــن حاجتــها إىل خــدمات اليونيــدو، ورغبتــها يف أن تكــون   
ــا ــريكة هلـ ــة  .شـ ــدو متثـــل قيمـ ــر أنَّ مـــشاركة اليونيـ ــدة العمـــل يف   واعُتبِـ ــافية آلليـــات وحـ    إضـ

ــة     ــات الوطني ــستجيب لالحتياجــات واألولوي ــا ت ــم املتحــدة، وأهن ــة  . األم وكانــت صــلة األغلبي
العظمــى مــن بــرامج اليونيــدو ومــشاريعها باالحتياجــات واألولويــات الوطنيــة كــبرية، كمــا أنَّ 

 مجيــع احلــاالت، امللكيــة الوطنيــة ُصــنِّفت يف مرتبــة عاليــة يف حــاالت عديــدة، ولكــن لــيس يف   
ه الـربامج  جُّـ  تودجيّسوكثرياً ما . بسبب املشاركة احملدودة من جانب أصحاب املصلحة احملليني       

والواقـع  . القُطْرية وحمورها توافر التمويل أكثر من جتسيدمها لألولويات واالحتياجـات الوطنيـة           
 اليونيـــدو، هـــو أنَّ نقـــص املـــوارد الـــيت ميكـــن ختصيـــصها للـــربامج واملوضـــوعة حتـــت تـــصرُّف

طريـة  قُعـل مـن الـصعب إعـداد وتنفيـذ بـرامج       واالعتماد على التمويل الذي يـديره املـاحنون، جي        
  .شاملة تتوىل شأهنا البلدان املعنية هبا

    
      االستنتاجات الرئيسية من التقييمات املواضيعية    
    مسامهة اليونيدو يف آليات وحدة العمل يف األمم املتحدة    

 املواضيعي ملسامهة اليونيدو يف آليات وحدة العمل يف األمـم املتحـدة أهنـا               أظهر التقييم   -١٩
فقـد شـاركت علـى وجـه        . أسهمت إسهاماً ُمرضياً يف اتِّساق وحـدة العمـل يف األمـم املتحـدة             

، وأصــبحت ي جتــريباخلــصوص يف إعــداد برنــامج موحَّــد لتوحيــد األداء يف بلــدان علــى صــعيد  
ــس   حمّر ــرويج مل ــاً يف الت ــاً هام ــم املتحــدة      ك ــة اســتجابة األم ــصناعية وضــمان مشولي ــة ال ائل التنمي

 الربامج املوحَّدة أتاحـت الفـرص أمـام اليونيـدو         أنَّوقد تبيَّن   . لألولويات واالحتياجات الوطنية  
  .طريةقُ الاُألطرجماالهتا املواضيعية يف لتثبيت قيادهتا يف جماالت واليتها وتعزيز 

  
    أداء املكاتب امليدانية    

أثبـــت التقيـــيم املواضـــيعي ألداء املكاتـــب امليدانيـــة جناعـــة التمثيـــل امليـــداين لليونيـــدو     -٢٠
. وجدواه، إذ ُتسهم تلك املكاتب يف حتديد وصياغة مـشاريع وبـرامج التعـاون الـتقين لليونيـدو          

الـربامج، ولكنـها تـؤدي وظـائف إداريـة          /وتقدِّم تلك املكاتب أيضاً دعماً قيِّماً لتنفيـذ املـشاريع         
 يف املائـة    ٧,٥، قُدِّر أنَّ موظَّفي املكاتـب امليدانيـة نفَّـذوا           ٢٠١١ففي عام   . كثر مما تكون فنية   أ

لكـنَّ مكاتـب عديـدة أثـارت تـساؤالت بـشأن            . من مـشاريع وبـرامج التعـاون الـتقين لليونيـدو          
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) ايـدة الالمركزيـة املتز (إمكانية تويل املزيـد مـن املـسؤوليات املباشـرة عـن تنفيـذ التعـاون الـتقين                
  .بسبب حمدودية القدرات

    
    مسامهة اليونيدو    

 االستعراض إىل أنَّ مسامهات مشاريع اليونيدو يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة               َخلص  -٢١
وكـان االسـتثناء مـشاريع بروتوكـول     . كانت متنّوعة، إالّ أنه مل يتمَّ قياسها واإلبالغ عنـها منـهجياً           

اسـتهالك املـوارد     (٣-٧ واضحاً يف اجلهود الرامية إىل حتقيق املؤشـر          مونتريال اليت أسهمت إسهاماً   
وقـد لوِحظـت مـسامهات، أبلـغ عنـها بـصورة أقـل انتظامـاً، يف                 . ٧ من اهلدف    )ة لألوزون املستنفد

ــة إىل حتقيــق  بَّاألنظــف، صــبكفــاءة املــوارد واملــشاريع  إطــار املــشاريع املتعلقــة   ت يف اجلهــود الرامي
ومـن  ). ٧اسـتهالك امليـاه مـن اهلـدف          (٥-٧و) عاثات ثـاين أوكـسيد الكربـون      انب (٢-٧املؤشرين  

املرجَّح أن ُتسهم مشاريع اليونيدو، ضمن إطار األولويـات املواضـيعية للحـّد مـن الفقـر مـن خـالل                    
املُنتجــة وتـوفري العمالـة الكاملـة    "األنـشطة اإلنتاجيـة وبنـاء القـدرات التجاريـة، يف حتقيــق الغايـة بـاء        

لكـّن االسـتعراض مل جيـد       . ١مـن اهلـدف رقـم       "  مبن فيهم النساء والـشباب     ،لالئق للجميع والعمل ا 
سوى بضع مسامهات حمدَّدة الكمية ملشاريع اليونيدو يف إجياد فرص العمل أو سـبل العـيش احملـسَّنة                  

ومتثلـت االسـتثناءات يف مـشاريع      . للمستفيدين املستهَدفني الذين يعيـشون دون خـط الفقـر الـوطين           
وقـد ُسـلِّط الـضوء أيـضاً        . أجل التدريب وتنمية األعمـال احلـرَّة يف الفتـرات الالحقـة لألزمـات             من  

  .على الروابط املمكنة بني مشاريع بناء القدرات والعمالة
ويتعيَّن على اليونيدو إيالء اهتمام أكرب لتعريف األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الـصلة،               -٢٢

ومـــن شـــأن اســـتخدام مؤشـــرات املـــشاريع . سامهة يف حتقيقهـــاوغاياهتـــا ومؤشـــراهتا، بغيـــة املـــ
املنسجمة مع املؤشرات الوطنية لألهداف اإلمنائية لأللفيـة أن يـسهم علـى حنـو إجيـايب يف تعزيـز          

  .حتقيق النتائج املرجوة املتعلقة بتلك األهداف
    

    جمال امللوِّثات العضوية الثابتةأعمال اليونيدو يف     
واضيعي جملال امللوِّثـات العـضوية الثابتـة أنَّ مـساعدة اليونيـدو أساسـية               خلص التقييم امل    -٢٣

وقـد مشـل ذلـك بنـاء قـدرات تأسيـسية            .  التنفيذية الوطنيـة   خططهاللعديد من البلدان يف إعداد      
للحكومات، وإجراء عمليات جـرد أوليـة للملوِّثـات العـضوية الثابتـة واالرتقـاء بـوعي صـانعي          

  .السياسة العامة
ــدة      وقا  -٢٤ ــب التكنولوجيــات اجلدي ــدور رئيــسي يف جتري ــدو أيــضاً ب ــت اليوني  ونقلــها، م

وُتظهر املعلومـات املـستقاة مـن       . ثات العضوية الثابتة وتدمريها املأمون    وِّللتمكني من معاجلة املل   
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تلك املـشاريع نتـائج إجيابيـة، وتـدل علـى أنَّ اليونيـدو تّتخـذ اإلجـراءات الـسليمة عمومـاً، أي                       
ــة االحت ــاالقتران باســتثمارات يف       تلبي ــدرات، ب ــاء الق ــة وبن ــسياسة العام ــى صــعيد ال ياجــات عل

  .التكنولوجيات للتخلُّص تدرجيياً من امللوِّثات العضوية الثابتة
وأبــرز التقيــيم املواضــيعي أنَّ حافظــة املــشاريع املتناميــة ســريعاً املتعلقــة بامللوِّثــات العــضوية     -٢٥

-ات نظراً حملدودية قدرات اليونيدو، ومن شـأن هـذه الـصعوبات             الثابتة قد أدَّى إىل بعض الصعوب     
فلـيس لـدى املنظمـة اآلن املـوارد         .  أن هتدِّد قدرة اليونيدو على حتقيق النتائج املنـشودة         -إذا مل تعاجل  

وقـد أُوصـي يف إطـار    . بفعاليـة  البشرية الالزمة لتنفيذ حافظة املشاريع الكبرية اجلاريـة واملخطـط هلـا         
 للتنفيذ إىل شـركاء      ُتواصل اليونيدو التركيز على مهام التخطيط والتنظيم وتفويض مهام         التقييم بأن 

  .وطنيني مؤهَّلني، ومعاجلة حمدودية املوارد البشرية بإعادة تنظيمها أو بتعيني موظفني ُجُدد
    

    خالصة جامعة للدروس املستفادة  -خامساً  
 يف مـرحليت التـصميم      ،ية إىل أمهيـة العمـل     شري الدروس املستفادة من التقييمات القُطْر     ت  -٢٦

ــرين          ــصلحة اآلخ ــشريكة وأصــحاب امل ــار ال ــات األقط ــع حكوم ــق م ــاون الوثي ــذ، بالتع والتنفي
فاملُلكيــة واملــشاركة . الــوطنيني والتــابعني لألمــم املتحــدة، وإىل أمهيــة حــضور اليونيــدو ميــدانياً  

ع، كمــا يــصدق القــول نفــسه علــى النــشيطة للنظــراء احلكــوميني تزيــد فعاليــة الــربامج واملــشاري
وضـماناًً الســتدامة املؤســسات  . الـروابط مــع االسـتراتيجيات الوطنيــة واُألطُــر املتعلقـة بامليزانيــة   

وقـد ارُتئـي    .  لفتـرة جتـاوز ُعمـر املـشروع        الوطنيـة املدعومة، يتعيَّن توافر املوارد البشرية واملاليـة        
  .ل ُتعزِّز املُلكية وُتيسِّر التنفيذ السلسأيضاً أنَّ مشاركة البلدان املستفيدة يف التموي

 العالقات األفقية املُنشأة بني مشاريع اليونيـدو وبراجمهـا علـى املـستوى القُطْـري         وتعزِّز  -٢٧
تــأثري هــذه املــشاريع والــربامج وفعاليتــها مــن حيــث تكلفتــها، لكــنَّ اجملــاالت احملتملــة العديــدة    

 وعلى الرغم مـن اجلهـود التنظيميـة الراميـة إىل تعزيـز              .ألوجه التآزر األفقي تبقى غري ُمستثَمرة     
 وإىل ،التعــاون الــداخلي، فــإنَّ تنــسيق الــربامج وإجيــاد أوجــه التــآزر حباجــة إىل اهتمــام خــاص    

  .ختصيص املوارد وتعيني املسؤوليات
وينطوي الدعم املباشر لفرادى املؤسسات والـشركات، العامـة واخلاصـة، علـى خطـر                 -٢٨

وميكـن أن   . ا، ُيفضَّل توفري دعم أوسع لعـدد أكـرب مـن الـشركات إذا أمكـن               لذ. تشويه السوق 
يؤدي بناء قدرات مقدِّمي اخلدمات العامة، مثـل املختـربات، إىل سـوق أكثـر تنافـسية الختبـار              

وميكـن  . اخلدمات مع مقـدِّمي اخلـدمات يف القطـاع اخلـاص واجلهـات املـستفيدة علـى الـسواء                  
  .هِدف القطاع اخلاص بوضوحالنتائج إذا اسُتتعزيز زيادة 
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 التعاون بني بلدان اجلنـوب جمـاالً مالئمـاً للتعـاون، بيـد أنـه توجـد فـرص عديـدة                      عدُّوُي  -٢٩
يف منـاطق نائيـة، يف ظـلّ ظـروف صـعبة ومـوارد              غالباً  وُتنفَّذ مشاريع هذا التعاون     . مةغري ُمغتنَ 

ويـصعب  . ال ُتقدَّر حّق قدرها   ا  مغري كافية، حيث تكون اإلدارة الفورية حيوية ولكنها كثرياً          
  .على اليونيدو أن ترصد الوضع يف البلدان اليت ليس هلا فيها حضور

    
    تقبُّل توصيات التقييم وتنفيذها  -سادساً  

وضع فريـق التقيـيم التـابع لليونيـدو موضـع التنفيـذ نظـام اسـتجابة إداريـة لرصـد تقبُّـل                    -٣٠
 نـسبته ول تلـك التوصـيات عاليـاً، حيـث بلغـت           ويبقـى مـستوى قبـ     . توصيات التقييم وتنفيـذها   

وتبقى مسألة تقـدمي املعلومـات مـن جانـب مـديري املـشاريع بـشأن                . ٢٠١١ يف املائة عام     ٩٤
وفيمـا  . اًالبـاً أو أهنـا ُتقـدَّم متـأخرة جـد          فهـذه املعلومـات ال ُتقـدَّم غ       . تنفيذ التوصيات مطروحة  

 يف املائـة، بينمـا ال تـزال         ٤٣ُنفِّذت منها نسبة    يتعلق بالتوصيات اليت قُدِّمت بشأهنا املعلومات،       
ا  يف املائـة منـها، إّمـا لعـدم تقبُّلـها وإمّـ             ٢١ومل ُتنفَّـذ نـسبة      .  يف املائة منها قيد التنفيـذ      ٣٦نسبة  

  .لكون تنفيذها يعتمد على موارد مل يتّم توفريها من خالل مشروع متابعة غالباً
    

    اذهاإلجراء املطلوب من اجمللس اخت  -سابعاً  
  : اجمللس يوّد أن ينظر يف اعتماد مشروع املقرَّر التايللعلَّ  -٣١

  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ"  
  ؛)IDB.40/13(حييط علماً بالتقرير املتعلق بأنشطة فريق التقييم   )أ(  

   ٣- م/٣٤- ص  ت   وم٧- م/٢٩- ص  ت  يستذكر مقّرراته م  )ب(   
  ؛٤- م/٣٧- وم ت ص
وظيفة التقييم من أجل املساءلة والتعلُّم واملـسامهة       داً دعمه ل  يؤكِّد جمدّ   )ج(  

  ؛املنظمةيف التغيري والتحسني يف 
يــشجِّع علــى مواصــلة إجــراء تقييمــات بــشأن النتــائج علــى مــستويي    )د(  

ــر، ودمــج املعلومــات عــن    ــواتج واألث ــات   األداء الن ــدروس املــستفادة ضــمن العملي وال
  ".اإلدارية وعمليات التخطيط االستراتيجي

  


