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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الثانية واألربعونالدورة
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧-٢٥فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٦البند

       أنشطة مكتب التقييم املستقل
      أنشطة مكتب التقييم املستقل    
      مذكرة من األمانة    

 ةًتقريـراً عـن أنشـطة التقيـيم مـرَّ      انـةُ (ح)، ُتِعـدُّ األم  ٧- /م٢٩- عمالً مبقرَّر اجمللس م ت ص  
 .٢٠١٣و ٢٠١٢تقريري اليونيدو السنويني بذلك املعلومات الواردة يف  سنتني، مستكملةً كلَّ
    

  احملتويات
 الصفحة الفقرات 

  ٢  ١.................................................................................  اخللفية -أوالً
  ٢  ٤-٢.............................................................. وظيفة التقييم لدى اليونيدو -ثانياً
  ٢  ٧-٥................................................... اتهأنشطة مكتب التقييم املستقل ومسامه -ثالثاً
  ٣  ٢١-٨.............................................................. خالصة جامعة لنتائج التقييم -رابعاً
  ٧  ٢٢........................................................ اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه - خامساً
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    اخللفية  - أوالً  
ــ علـــى أمـــور منـــها أمهيـــة  ٧-/م٢٩-صر م ت د اجمللـــس يف املقـــرَّكَّـــأ  -١ ي الـــدول تلقِّـ

قُطريـــة، اســـتناداً إىل لتعليقـــات موضـــوعية وموثوقـــة بشـــأن أداء بـــرامج اليونيـــدو ال  األعضـــاء
 (ح) مـن  والدروس املستخلصة من التقييمات املستقلة. وهذا التقرير ُمقدَّم وفقاً للفقـرة  النتائج

 م تقريـراً عـن أنشـطة التقيـيم مـرة كـل سـنتني.       ر، اليت طُلب فيهـا إىل األمانـة أن تقـدِّ   ذلك املقرَّ
ــيم املســتقل لــدى اليونيــدو متاحــة    ــدو   كمــا أنَّ مجيــع تقــارير التقي علــى املوقــع الشــبكي لليوني

)http://www.unido.org/en/resources/evaluation.html.(  
    

    وظيفة التقييم لدى اليونيدو  - ثانياً  
دة لـدى  عتمَـ مكتب التقيـيم املسـتقل أدواره ومسـؤولياته مـن سياسـة التقيـيم امل       يستمدُّ  -٢

ووفقاً هلذه السياسة، خيدم التقييم ثالثة أغراض، فهو يؤكِّـد علـى املسـاءلة ويـدعم      )١(اليونيدو.
  ز التعلُّم واالبتكار.  اإلدارة وحيفِّ

ــام املؤرَّ     -٣ ــدير العــ ــرة املــ ــاء يف نشــ ــا جــ ــة وكمــ ــاير   ٣١خــ ــانون الثاين/ينــ  ٢٠١٣كــ
)UNIDO/DGB/(O).124   ى اآلن مكتــب التقيــيم  ســمَّصــبح ُي)، انتقــل فريــق التقيــيم (الــذي أ

ز مـن  املستقل) إىل مكتب املدير العام. وهذا املوقـع اجلديـد للمكتـب يف اهليكـل التنظيمـي يعـزِّ      
  استقالليته حيث إنه أصبح اآلن يرفع تقاريره مباشرة إىل املدير العام.

يــورو لتنفيــذ برنــامج عمــل   ٥٩٠ ٠٠٠وقــد رصــد اجمللــس التنفيــذي لليونيــدو مبلــغ     -٤
طريــة واســتراتيجية . واســتخدم هــذا املبلــغ إلجــراء تقييمــات ق٢٠١٣ُ-٢٠١٢املكتــب للفتــرة 

ــة ختفيضــاً   ــرة الســنتني الســابقة.    ٨بنســبة  ومواضــيعية. واســتتبع حجــم امليزاني ــة عــن فت يف املائ
  تزال التقييمات املستقلة للمشاريع متوَّل مباشرة من ميزانيات املشاريع ذات الصلة.  وال
    

    أنشطة مكتب التقييم املستقل ومسامهاته  - ثالثاً  
ــرة    -٥ ــي:     ٢٠١٣-٢٠١٢أُجنــزت خــالل الفت مخســة تقييمــات مواضــيعية، هــي فيمــا يل

مسامهة اليونيـدو يف آليـات مبـادرة وحـدة العمـل يف األمـم املتحـدة؛ وعمـل اليونيـدو يف جمـال           
منائيــة لأللفيــة؛ وأداء ثــات العضــوية املستعصــية؛ ومســامهة اليونيــدو يف حتقيــق األهــداف اإل امللوِّ

مكاتــب اليونيــدو امليدانيــة؛ ومشــاريع اليونيــدو املتصــلة بالنــهوض بالصــناعة. وأجريــت أربعــة    
                                                           

  .٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٢خة املؤرَّ (UNIDO/DGB(M).98)نشرة املدير العام   )١(  
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تقييمات مواضيعية جديدة، هـي فيمـا يلـي: شـراكات اليونيـدو مـع القطـاعني العـام واخلـاص؛          
ــة ببنــ       ــة املعني ــدو اإلقليمي ــرامج اليوني ــدو االســتئماين للتجــارة؛ وب ــدرات وصــندوق اليوني اء الق

  الت اليونيدو الالحقة النتهاء األزمات.التجارية يف غرب أفريقيا؛ وتدخُّ
ــك، أُجريــت ســبعة تقييمــات قُ     -٦ ــة (االحتــاد الروســي، باكســتان،   وعــالوة علــى ذل طري

زامبيا، العراق، كوبا، كينيـا، املكسـيك)، كمـا وفَّـر املكتـب الـدعم لعـدد كـبري مـن تقييمـات           
  شكل مستقل.املشاريع اليت أجريت ب

    
    بناء القدرة على التعلم والتقييم    

فمــن  التقيــيم. عمليــات وتنفيــذ توصــيات قبــول ة مــدىيــاإلدار ن نظــام االســتجابةيبــيِّ  -٧
يف  ٩٠( توصـــيةً ٢٩٦، وردت ردود بشـــأن ٢٠١٢وجِّهـــت يف عـــام  توصـــيةً ٣٢٨جممـــوع 

، ٢٩٦  تلـك التوصـيات ال  املائة) حبلول هنايـة دورة االسـتجابة ومـدهتا سـنة واحـدة. ومـن بـني        
ا. وفيمـا يتعلـق حبالـة تنفيـذ     ا أو جزئيـ يـ لك يف املائـة منـها قبـوالً    ٩٤أفاد اجمليبون بأهنم قد قبلـوا  
واليت انقضت بشأهنا دورة متابعة مـدهتا عـام واحـد حبلـول      ٢٠١٢التوصيات الصادرة يف عام 

يف  ٤٤زال  ات بشـأهنا، ومـا  يف املائة من التوصـيات الـيت وردت معلومـ    ٣٨، نفِّذ ٢٠١٣عام 
م بصــفة دوريــة نظَّذت يف وقــت اإلبــالغ. وُتــفِّــيف املائــة مل تكــن قــد ُن ١٨املائــة قيــد التنفيــذ و

ى فيهـا بشـكل رئيسـي نتـائج التقييمـات املواضـيعية.       إحاطات من أجل الـدول األعضـاء، ُتغطَّـ   
جـل دعـم وتعزيـز قـدراهتا     ى االستجابة للطلب املتزايد مـن الـوزارات املنـاظرة مـن أ    وحىت تتسنَّ

خـذ  مت حلقتا عمل بشأن التقييم وإدارته. وُعقدت األوىل يف فييت نام، بينمـا اتَّ التقييمية، ُنظِّ
ا، حيــث اســتهدفت مــوظفي الــوزارات املنــاظرة لليونيــدو يف بلــدان إقليميــ تنظــيم الثانيــة شــكالً

  أفريقيا الناطقة باإلنكليزية.
    

    التقييم خالصة جامعة لنتائج  - رابعاً  
    النتائج العامة    

ســـقة مـــع األولويـــات حتظـــى مشـــاريع اليونيـــدو بوجـــه عـــام بأمهيـــة كـــبرية وهـــي متَّ   -٨
واالستراتيجيات الوطنية كمـا تعـاجل التحـديات الرئيسـية الـيت تعتـرض طريـق التنميـة الصـناعية          

يـات املـاحنني. وهنـاك    سـقة مـع أولو  املشاريع متَّ أنَّ أيضاًن الشاملة للجميع واملستدامة. وقد تبيَّ
زالـت مناسـبة    طلب مرتفع على خدمات اليونيدو، ومنـائط الواليـات واخلـدمات التنظيميـة مـا     

  ملقتضى احلال.
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وتعاجل مشاريع اليونيدو وبراجمها القيود املعرقلة للتنمية الصـناعية أو ختفـف مـن اآلثـار       -٩
ني القـدرة التنافسـية مـن خـالل     السلبية الناجتـة (مثـل التلـوث ونضـوب املـوارد النـادرة). وحتسـ       

ساق مع املعايري االجتماعية والبيئية هـو  زيادة اإلنتاجية وحتسني النوعية وكذلك من خالل االتِّ
ر جداول أعمال الكثري مـن البلـدان الشـريكة كمـا أنـه عنصـر أساسـي يف        زال يتصدَّ جانب ما

  حافظة اليونيدو للتعاون التقين.  
ضـعت مـن أجـل ممارسـة الرصـد القـائم علـى        ت اإلجيابيـة قـد وُ  بعض املبادرا ورغم أنَّ  -١٠

زالـت   أعمال الرصد واإلبالغ لـدى اليونيـدو مـا    فهناك جمال لتحسنيالنتائج وتبادل املعارف، 
  قابلة للتحسني.

ــة إىل تعمــيم     وي  -١١ ــادة املســاعي الرامي ــيم إىل احلاجــة إىل زي  شــري الكــثري مــن عمليــات التقي
لتشجيع على تصميم وتنفيذ مشاريع تراعي األبعاد اجلنسانية. ويف الوقت املنظور اجلنساين وإىل ا

ا تتعـاظم عـن ذي قبـل. كمـا جـرى      دة جنسـاني نفسه، أخـذت مكانـة املؤشـرات املتكاملـة واحملـدَّ     
توثيــق حــاالت حتققــت فيهــا نتــائج ملموســة مــن أجــل املــرأة يف صــورة زيــادة دخلــها أو إتاحــة   

الكثري منها يف مشاريع تنمية الصـناعات الزراعيـة. وممـا يـذكر     الفرصة هلا لكسب الرزق، وكان 
ــادة املشــاريع يف    مشــروعاً يف هــذا الشــأن علــى وجــه اخلصــوص أنَّ   لتنميــة قــدرة املــرأة علــى ري

  إمنائية. ق آثاراًق نتائج إجيابية، لكنه حيتاج إىل توسعة من أجل أن حيقِّباكستان قد حقَّ
    

    ٢٠١٣- ٢٠١٢رية اليت أجريت يف الفترة القُطلنتائج الرئيسية للتقييمات ا    
ــة أنَّظهــر الكــثري مــن التقييمــات القُ  ُي  -١٢ ــوفِّ  طري ــدو أن ت  ر خــدمات يف ظــلِّ بوســع اليوني

عـزى هـذا التـأخري    ض للتأخري. وميكـن أن يُ ما تتعرَّ ظروف عسرية، لكن عمليات التنفيذ كثرياً
سـتعني  ي ضـعف يف عمليـة االشـتراء. و   ا إىل عدم واقعية التخطيط، وقد يرجـع كـذلك إىل  جزئي

ى يف بعـض  ز مـن كفـاءة التكلفـة. وقـد تبـدَّ     ا يعـزِّ لني، ممَّالكثري من املشاريع خبرباء وطنيني مؤهَّ
 ذ والقيــود املفروضــة مــن املــانح بالنســبة للحــدِّم/املنفَّاحلــاالت تبــاين بــني نــوع املشــروع املصــمَّ

ريع اليونيــدو حمــدودة، لكــن التعــاون مــع شــركاء األدىن ملــدة التنفيــذ. وأوجــه التــآزر بــني مشــا
  األمم املتحدة اآلخرين يتزايد.

نــة أو عــادت علــى احلكومــات أو اجملتمــع نتــائج بيِّيف معظمهــا قــت املشــاريع وقــد حقَّ  -١٣
تلك املشاريع كانـت تنحـو إىل تنفيـذ     ن، يف الوقت نفسه، أنَّككل بفوائد ملموسة، ولكن تبيَّ

بتحقيق نتائج علـى صـعيدي    كافياً بعض النواتج دون أن هتتم اهتماماً بعض األنشطة أو حتقيق
  لة أو التأثري.  احملصِّ
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ــوحظ أنَّ  -١٤ ــة         ول ــني احلكوم ــوي ب ــدما ينشــأ حتــالف ق ــة خباصــة عن ــائج تكــون إجيابي النت
  ا علـى حتقيـق أهـداف مشـتركة واضـحة. ومـن النتـائج        والقطاع اخلاص واليونيدو للعمـل سـوي

ر علــى غــري مباشــرة، كــأن يــؤثِّ  إجيابيــةً مــا حيــدث آثــاراً االســتثمار يف البيئــة كــثرياً الواعــدة أنَّ
مــن عوامــل النجــاح القويــة مشــاركة القطــاع اخلــاص مــع وجــود   ن أنَّ. وتبــيَّالصــادرات مــثالً

ا يف مشـاريع  أساسـي  زالت امللكية الوطنية للمشـاريع شـرطاً   ملكية انتفاعية وتوافر االلتزام. وما
ــوير  ــإنَّ       تط ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ــدرات ذات الصــلة. وع ــة والق ــة الوطني ــة التحتي ــاركة  البني مش

قــة. احلكومــات عــن كثــب يف تنفيــذ املشــاريع تســاهم يف حتقيــق الكفــاءة وتعزيــز النتــائج احملقَّ   
  من القصور يف امللكية الوطنية والدعم. وهناك حاالت ماثلة أيضاً

 بيئيـــةً ألنظـــف والصـــناعة اخلضـــراء آثـــاراًوقـــد أظهـــرت املشـــاريع يف جمـــال اإلنتـــاج ا  -١٥
إىل احلاجــة إىل معاجلــة مســألة االســتدامة البيئيــة   ملموســة، لكــن عمليــات التقيــيم تشــري أيضــاً 

ة جماالت. ولتحقيق الفعالية املثلى، يلزم عـالوة علـى   معاجلة منهجية باعتبارها قضية شاملة لعدَّ
اللـوائح والسياسـات، وهـو أمـر ال حيـدث يف      ذلك مواكبة مشـاريع املسـاعدة التقنيـة بتغـيري يف     

بـاع ُنهـج تعتمـد يف توجيههـا علـى اسـتخدام       احلاالت. وقد عانـت بعـض املشـاريع مـن اتِّ     كلِّ
باالسـتدامة علـى    ما تبـدي اهتمامـاً  ز على جتريب التكنولوجيا اجلديدة ولكنها قلَّاملعدات وتركِّ

ذي تنمــو فيــه حافظــة املشــاريع املتصــلة  املــدى البعيــد أو باالســتخدام النــهائي. ويف الوقــت الــ  
وتشـري أعمـال التقيـيم إىل     قائمـاً  ياًالقصور يف إمكانيات احلصول على الطاقـة حتـدِّ   بالبيئة، يظلُّ

  ضرورة زيادة السعي إىل تعزيز الكفاءة يف استخدام الطاقة الصناعية.
    

    النتائج الرئيسية للتقييمات املواضيعية    
    لقطاعني العام واخلاصشراكات اليونيدو مع ا    

لقد أظهـر التقيـيم املواضـيعي للشـراكات مـع القطـاعني العـام واخلـاص وجـود اهتمـام             -١٦
لدى الشركات اخلاصة بالتعاون مع اليونيـدو، لكـن برنـامج الشـراكة يعمـل مبسـتوى أقـل مـن         

ة مــع يف مجيــع الشــراكات القائمــ إمكاناتــه احلقيقيــة. ويلعــب الشــركاء مــن القطــاع العــام دوراً
ر هـؤالء الشـركاء مسـامهات    القطاع اخلاص، اليت ميكن بالتايل وصفها بشراكات ثالثية، ويـوفِّ 

مـن حيـث    الكثري من النتائج اإلجيابية من الشراكة مع القطاع اخلاص، مـثالً  قكبرية. ولقد حتقَّ
ة هيوليـت  االستدامة البيئية (مبادرة إجيار املواد الكيميائيـة) وفـتح أبـواب العمـل (مبـادرة شـرك      

اد املشـاريع "إتـش يب اليـف") أو معاجلـة عوائـق حقيقيـة يف سلسـلة        اخلاصـة بـروَّ   بكارد للـتعلمُّ 
نتـائج حافظـة الشـراكة مـع قطـاع األعمـال كانـت بوجـه عـام متواضـعة علـى             القيمة. غـري أنَّ 
خـرى  لة (والتأثري) بسبب حمدودية النطاق والقدرة على التواصـل. ومـن النتـائج األ   صعيد احملصِّ
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ساق بني حافظـة الشـراكة وأهـداف اليونيـدو االسـتراتيجية      ق املزيد من االتِّيمن املمكن حتق أنَّ
  اليونيدو تنقصها استراتيجية شاملة للشراكة. وأنَّ

    
    صندوق اليونيدو االستئماين للتجارة    

ــام يف تعظــيم وتوســيع حافظــة         -١٧ ــد أســهم الصــندوق االســتئماين للتجــارة بشــكل ع لق
هنـج الصـندوق مل يكـن ينحـو بصـورة       ن أنَّدو يف جمال بناء القدرات التجارية. ولكن تبيَّاليوني

وقـد اسـتبينت إمكانـات     كافية صوب حتقيق النتائج. والصندوق حباجـة إىل إدارة أكثـر نشـاطاً   
  ة للتعاون فيما بني الفروع.غري مستغلَّ

    
    غرب أفريقيابرامج اليونيدو اإلقليمية لبناء القدرات التجارية يف     

دعمــت اليونيــدو إنشــاء مكاتــب وطنيــة للنــهوض بالصــناعة يف غــرب أفريقيــا، ولكــن    -١٨
ن تكن كل الربامج الوطنية للنهوض بالصناعة حتظى بتمويل أو تعمل وقت التقييم. وقـد تبـيَّ   مل

  اعة.ساق مع الربامج الوطنية القائمة بالفعل املعنية بالنهوض بالصنيف بعض البلدان ضعف االتِّ
ة التحتية الوطنية للجـودة. وكـان كـال    يوكانت هناك مبادرة أخرى لتطوير/تدعيم البن  -١٩

الربناجمني يهدف إىل حتسني القدرة التنافسية للمنطقة وإدماجهـا يف االقتصـاد العـاملي. وجـرت     
تَّبـع  حماولة لتحديد "املنتجات ذات األولوية" من أجل زيادة الفرصة لتحقيق آثار إجيابيـة. ومل يُ 

اجلهـود املبذولـة يف إطـاره قـد أسـهمت       ن أنَّهذا النهج على حنو منتظم خالل التنفيذ، وإن تبيَّ
  جاري.تيف حتسني األداء ال

    
    الت اليونيدو الالحقة النتهاء األزماتتدخُّ    

بـرامج اليونيـدو مـن فئـة مـا بعـد األزمـات.         أكـربَ والعراق من السودان  استضاف كلٌّ  -٢٠
ن مــن . وتبــي٢٠٠٩َّطــري وحيــد يف عــام ذلــك، اســتأثر العــراق بــأكرب برنــامج قُوعــالوة علــى 

مشاريع إعادة التأهيل الصناعي وفتح أبواب العمل اليت جرى تقييمها أهنا كانت بالغـة األمهيـة   
ولكن كان من املمكن زيادة فعاليتـها مـن خـالل التعـاون مـع القطـاع اخلـاص وتوسـيع نطـاق          

ذ على مستوى احملافظات أو املسـتوى الـوطين وتـوفري دعـم سياسـايت.      نفَّأنشطة إدرار الدخل لُت
 . غـري أنَّ الكثري من املشاريع النتائج املنشودة وكان أثرهـا يف إدرار الـدخل مشـهوداً    قوقد حقَّ

استدامة تلك املشاريع كانت مشكلة مرجعها يف كثري من األحيان عـدم تـوافر خـدمات ماليـة     
  تابعة.مناسبة أو دعم لعمليات امل
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    مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية    
تنمية األعمـال التجاريـة الزراعيـة والصـناعات الزراعيـة األفريقيـة       مت مبادرة لقد ُصمِّ  -٢١

ل يهدف إىل زيادة اإلنتاجية والرحبية يف األعمـا  شامالً (مبادرة التنمية األفريقية) لتكون برناجماً
التجارية الزراعية مع التركيز على إضافة قيمة للسلع الغذائية وغري الغذائية على امتداد سلسـلة  

ــيم أنَّ   ــها. وكشــف التقي ــد بأكمل ــة     التوري ــة بشــأن تنمي ــة األفريقي ــادرة التنمي ــة ملب ــة املبدئي الرؤي
صـــلة زالـــت وثيقـــة ال الزراعـــة واألعمـــال التجاريـــة الزراعيـــة يف البلـــدان الناميـــة كانـــت ومـــا 

باحتياجــات تلــك البلــدان. وقــد اســتفادت تلــك املبــادرة لــدى بــدئها مــن املشــاركة السياســية  
 الزعماء األفارقة واملنظمات اإلقليميـة (االحتـاد   -ى املستويات القوية وااللتزام الشامل على شتَّ

لتنميـة  األفريقي وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا) ورؤساء األجهزة املشاركة (مصرف ا
األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنميـة الزراعيـة واليونيـدو). وبعـد بـدء      
املبادرة بثالث سنوات، باتت الصورة العامة بشـأن أداء تلـك املبـادرة خمتلطـة وفقـدت املبـادرة       

ن قــت مبــادرة التنميــة األفريقيــة ككــل بعــض اإلجنــازات وأســفرت عــ  زمخهــا األويل. وقــد حقَّ
حتقيق جوانب من التآزر املتبـادل يف عـدة جمـاالت، ولكـن القـدرات الكامنـة للقيـام مبزيـد مـن          

ة. وقد أخذت اليونيـدو زمـام القيـادة بسـبل كـثرية      زالت غري مستغلَّ العمل ولتعميق التعاون ما
  ر الشركاء األساسيني فيها.يف تسيري تلك املبادرة وتتصدَّ

    
    اجمللس اختاذهاإلجراء املطلوب من   - خامساً  

  أن ينظر يف اعتماد مشروع املقرَّر التايل: لعلَّ اجمللس يودُّ  -٢٢
  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:    

  )؛IDB.42/10حييط علماً بالتقرير املتعلق بأنشطة مكتب التقييم املستقل (  (أ)  
سـامهة  داً دعمه لوظيفة التقييم من أجل املساءلة والتعلُّم وامليؤكِّد جمدَّ  (ب)    

  ؛يف فعالية التنمية
لة والتأثري، ودمج املعلومـات  يشجِّع على تقييم النتائج على مستويي احملصِّ  (ج)  

  ".عن األداء والدروس املستفادة يف أعمال اإلدارة وعمليات التخطيط االستراتيجي
 


