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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . ع هذه الوثيقةطَبمل ُت، ريالتوفلدواعي 

  الصناعية التنمية جملس
  واألربعون الرابعة الدورة
  ٢٠١٦ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٤-٢٢ فيينا،
  املؤقَّت األعمال جدول من ٨ البند

      التقييم أنشطة
      التقييم أنشطة    
    األمانة من رةمذكِّ    

 التقيـيم  أنشـطة  عـن  تقريراً األمانة تعدُّ (ح)، ٧-م/٢٩-ص ت م اجمللس رمبقرَّ عمالً  
 ٢٠١٤ السـنويني  اليونيـدو  تقريـري  يف الـواردة  املعلومـات  بـذلك  مسـتكملة  سـنتني،  كل ةمر
  .٢٠١٥و

    
  احملتويات

 الصفحة الفقرات 
  ٢  ١  ...................................................................................  اخللفية -أوال
  ٢  ٤-٢  ................................................................... يةالتقييماليونيدو  وظيفة -ثانيا
  ٣  ٩-٥  ........................................................... ومسامهاتهاملستقل التقييم أنشطة -ثالثا
  ٤ ٢٥- ١٠  ............................................................... التقييملنتائج جامعة خالصة -رابعا
 ٨  ٢٦  .......................................................... اختاذهاجمللسمناملطلوب اإلجراء - خامسا
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    اخللفية  - أوالً  
ــ  -١ ــرَّ يف اجمللــس دأكَّ ــى ٧-م/٢٩-ص ت م راملق ــها مــن أمــور عل ــة بين ــدول تلقــي أمهي  ال

ــرامج أداء بشــأن مصــداقية وذات موضــوعية تعليقــات األعضــاء ــدو ب ــة اليوني  إىل اســتناداً القطري
 (ح) للفقـرة  وفقاً ممقدَّ التقرير وهذا .املستقلة التقييمات من خلصةاملست والدروس االستنتاجات

 .سـنتني  كـل  مـرة  التقيـيم  أنشـطة  عـن  تقريراً متقدِّ أن األمانة إىل فيها طلب اليت ر،املقرَّ ذلك من
 والـدروس  التقييمـات  اسـتنتاجات  دوتوحِّـ  اليونيـدو،  تدخالت أداء عن املستقلة التقييمات وتبلغ

 .اإلمنائية اليونيدو فعالية تعزيز زيادة هبدف املنهجية، مسائل إىل االنتباه وتلفت ا،منه املستخلصة
 موقـع  علـى  متاحـة  اليونيـدو  عـن  الصـادرة  املسـتقل  التقيـيم  تقـارير  مجيـع فـإنَّ   ،ذلـك  لـى ع عالوة

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

    التقييمية ونيدوالي وظيفة - ثانياً  
 التقيـيم  مهمـة  بتنفيـذ  لعاضـطَ  )،٢٠١٥-٢٠١٤( التقريـر  هبـذا  املشـمولة  الفتـرة  خالل  -٢

ــدو يف املســتقل ــُب اليوني ــيم مكت ــب ضــمن املســتقل، التقي ــدير مكت ــام، امل وتســتند األدوار  الع
 السياسـة،  ههلـذ  ووفقاً )١(.اليونيدو يف التقييم سياسة واملسؤوليات اليت ينطوي عليها التقييم إىل

    .واالبتكار التعلم وحيفز اإلدارة ويدعم املساءلة يكفل فهو :أغراض ثالثة التقييم خيدم
 ٢٠١٦ ينـاير /الثـاين  كانون ٢٧ خةاملؤرَّ العام املدير نشرة يف عليه منصوص هو وكما  -٣
)UNIDO/DGB/2016/01(، ــد تنظيمــي هيكــل أنشــئ فقــد ــه تكــون جدي ــيم شــعبة مبوجب  التقي

    .العام املدير مكتب ضمن النوعية، ومراقبة املستقل التقييم مكتب إشراف تحت املستقل
 وامليزانيـة  العمـل  برنـامج  يف التنفيـذي  اليونيـدو  جملـس  نظـر  ،٢٠١٤ أبريـل /نيسان ويف  -٤

 لعــام يــورو ٢٨٥ ٠٠٠ مببلــغ ميزانيــة أوىل، مرحلــة يف ،وأقــرَّ املســتقل التقيــيم ملكتــب تــةاملؤقَّ
ــذ فقــط ٢٠١٤ ــا لتنفي ــيم مكتــب عمــل مجبرن ــر/شــباط ويف .٢٠١٤ لعــام املســتقل التقي  فرباي
 مكتــب عمــل برنــامج لتنفيــذ يــورو ٣٠٥ ٠٠٠ مبلــغ التنفيــذي اليونيــدو جملــس رصــد ٢٠١٥
ــيم ــرة، تلــك وخــالل .٢٠١٥ لعــام املســتقل التقي ــ خدماســُت الفت  التقييمــات إلجــراء صاملخصَّ
 امليزانيـة  وبقيـت  .الوطنيـة  التقيـيم  قـدرات  بنـاء  عـن  فضـالً  واملواضـيعية،  واالسـتراتيجية  القطرية
 تـدار  للمشـاريع  املسـتقلة  التقييمـات  وظلـت  .السـابقة  السنتني بفترة مقارنة املستوى نفس عند
 مــن مباشــرة لمتــوَّهـي  و نوعيتــها، بضــمان املسـتقل  التقيــيم شــعبة وتقـوم  الواجــب النحــو علـى 

    .الصلة ذات املشاريع ميزانيات
                                                           

 .٢٠٠٦مايو /أيار ٢٢املؤرخة ) UNIDO/DGB(M).98( نشرة املدير العام  )١(  
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     ومسامهاته املستقل التقييم أنشطة - ثالثاً 
    التقييمات    

 :ومهـا  مواضـيعيني،  لتقيـيمني  النهائيـة  الصـيغة  تضـع ُو ،٢٠١٥-٢٠١٤ الفتـرة  خالل  -٥
 .األزمـات  النتـهاء  الالحقة اليونيدو وتدخالت واخلاص، العام القطاعني مع اليونيدو شراكات
 األجــل املتوســط الربنــاجمي اإلطــار تنفيــذ :وهــي جديــدة، مواضــيعية تقييمــات أربــع وأجريــت

 وإجـراءات  دةاملتجـدِّ  للطاقـة  االسـتئماين  اليونيـدو  وصندوق ؛٢٠١٣-٢٠١٠ لليونيدو عاملوسَّ
 العمـل،  فـرص  إجياد أجل من املنشآت تنمية جمال يف اليونيدو وتدخالت اليونيدو؛ يف االشتراء

 يعمشـار  مـن  جملموعـة  واحـد  تقيـيم  أجـري  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .والشـباب  للنساء ذلك يف مبا
 اتفاقيـة  لتنفيـذ  الوطنيـة  اخلطـط  وحتـديث  استعراض أجل من التمكينية، األنشطة بشأن اليونيدو

 جتميعــي اســتعراض ٢٠١٥ عــام بنهايــة وأعــدَّ .الثابتــة العضــوية امللوثــات بشــأن اســتكهومل
 أوائـل  يف ذلـك االسـتعراض   وصـدر  ،٢٠١٥-٢٠١٢ الفترة إىل ترجع اليت املستقلة للتقييمات

  .٢٠١٦ عام
 وتايلنــد وأوروغــواي (إندونيســيا قطريــة تقييمــات مخســة أجريــت ذلــك، عــن وفضــالً  -٦

 املشـاريع  تقييمـات  من كبري لعدد الدعم املستقل التقييم شعبة ووفرت النكا)، وسري وتونس
    .مستقل حنو على أجريت اليت

    
    والتقييم التعلم على القدرة بناء    

 جممــوع فمــن .هاوتنفيــذ التقيــيم توصــيات ولقبــ مــدى اإلداريــة االســتجابة نظــاُم َيرصــد  - ٧
ــة) يف ٩٤( توصــيةً  ٢٩١ بشــأن إجابــات وردت ،٢٠١٤ عــام يف صــدرت توصــيات ٣٠٩  املائ
 يف ٩٤ اجمليبـون  قبـل  ،٢٩١ الــ  اإلجابـات  هـذه  بـني  ومـن  .واحدة سنة مدهتا استجابة دورة بنهاية
ــة ــوالً مــن التوصــيات  املائ ــ قب ــ أو اكلي ــا رصــد ٢٠١٥ عــام ويف .اجزئي  توصــية ٣٠١ جمموعــه م

ومـن بـني هـذه     .التقريـر  هـذا  إعـداد  وقت حىت املائة) يف ٨٦( ةتوصي ٢٥٨ عن إجابات ووردت
    .اا أو جزئيكلي قبوالً من التوصيات يف املائة ٩٥اإلجابات، قبل اجمليبون 

 بشــأهنا انقضــت والــيت ٢٠١٤ عــام يف الصــادرة التوصــيات تنفيــذ حبالــة يتعلــق وفيمــا  -٨
 مـن  املائة يف ٣٤ تنفيذ مت قد كان ،واحداً عاماً مدهتا تبلغ اليت املتابعة دورة ٢٠١٥ عام يةبنها

 تكـن  ومل التنفيـذ،  قيـد  زالت ما املائة يف ٥٣ وكانت بشأهنا، معلومات وردت اليت التوصيات
 معلومـات  اجمللـس  إىل مقبـل  تقريـر  يف متقدَّ وسوف .اإلبالغ وقت يف ذت،فُِّن قد املائة يف ١٣
  .٢٠١٥ عام يف الصادرة التوصيات تنفيذ مستوى عن
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 التقييمــات اســتنتاجات أساســاً تناولــت األعضــاء، للــدول إحاطــات بانتظــام قــدتوُع  -٩
 التقييميـة،  قدراهتا وتعزيز لدعم النظرية الوزارات من متزايد لطلب وتلبية .والقطرية املواضيعية

 تذفِّــوُن .التقيــيم إدارة بشــأن )٢٠١٥( وكولومبيــا )٢٠١٤( تايلنــد يف عمــل حلقتــا ظمــتُن
 يف لليونيـدو  الـنظريتني  الـوزارتني  واستهدفتا إقليمي، تدرييب نشاط يف شكل العمل حلقيت تاكل
 العمـل  حلقـة  قدتُع وفعاليتها، التدريبية األنشطة مالءمة لزيادة مسعى ويف .املنطقتني من كل
    .اللغة بتلك العمل حلقة مواد يعمج وأتيحت اإلسبانية، باللغة كولومبيا يف فذتُن اليت

  
    التقييم لنتائج جامعة خالصة - رابعاً 

    العامة االستنتاجات    
 الـربامج  أهـداف  وكانـت  .املالءمـة  مـن  عاليـة  بدرجـة  وبراجمها اليونيدو مشاريع تتسم  -١٠

 الـيت  والتحـديات  املسـتهدفة  املنشـآت /املؤسسـات  احتياجـات  علـى  قائمـة  مشاريعها/ومكوناهتا
 واألولويـات  واالسـتراتيجيات  السياسـات  مع داًجيِّ اتساقاً سقةمتَّ كانت أهنا واتضح جهها،توا

ــة، ــاول احلكوميـ ــذلك وتتنـ ــديات كـ ــية التحـ ــيت الرئيسـ ــه الـ ــة تواجـ ــناعية التنميـ ــاملة الصـ  الشـ
  .واملستدامة  للجميع

 تـدخالت ال أمهيـة  مـن  انتزيـد  النظـراء  جانـب  مـن  النشطة واملشاركة امللكية أنَّ ربواعُت  -١١
 كـبرية  نسـبة  بـرامج  عـدة  يف هنـاك  كانـت  ذلـك،  على وعالوة .واستدامتها وفعاليتها وكفاءهتا

 علـى  تشـجيع ال يف أسـهم  عامالً رباعُت الذي األمر املتلقية، البلدان جانب من الذايت التمويل من
 مــن قليــل عــدد هنــاك وكــان .الربناجميــة الــدورة طــوال النظــراء جانــب مــن النشــطة املشــاركة

 تـأخري  بينـها  مـن  أمـور  مجلة إىل أدى الذي األمر ضعيفة، امللكية أنَّ عن فيها أبلغ اليت حلاالتا
  .املشاريع سياق يف املوضوعة السياسات على املوافقة
 النتـائج،  تقيـيم  احلـاالت،  مـن  العديـد  يف ألوانـه،  السابق من كان الفعالية، حيث ومن  -١٢

 األحيـان  بعض يف وأشري .التنفيذ من املبكرة املراحل يف تزال ال املشاريع كانت عندما وخباصة
 مـن  كـثري  ويف .املشـاريع  لتـدخالت  نتيجـة  باعتبارهـا  املنشـأة،  الوظائف مثل النتائج، ترابط إىل

 مـن  بـدالً  النـواتج /النشـاط  كان للمشاريع احملرك العامل أنَّ إىل التقييم تقارير أشارت األحيان،
  .نتائجال على امنصب تركيزها يكون أن
 أدوار عـن  فضـالً  ومسـامهاهتا،  اليونيـدو  لـدور  التقـدير  عن عربأُ الكفاءة، حيث ومن  -١٣

 التـدخالت  أنَّالـذي مفـاده    رتصـوُّ ال جيسـد  الـذي  األمـر  والعينيـة)،  (املاليـة  ومسـامهاهتم  النظراء
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 ديـد الع يف أيضـاً  وأشري .التكاليف املنافع بررت حيث مرضية، بدرجة "املال لقاء قيمة" جلبت
  .الوطنية للخربات الفعال االستخدام إىل واملشاريع الربامج من
ــ حيــث تــراوح مــا بــني  والتنظيميــة، والتقنيــة املاليــة االســتدامة احتمــال وتفــاوت  -١٤  دجيِّ
 بـدور  النظـراء  اضـطالع  أنَّ إىل وأشـري  .املشـاريع /الـربامج  تصـميم  بنوعيـة  رهنـاً  فيه، مشكوكو

 تعزيـز  يف يسـهم  أن عاملتوقَّـ  مـن  القدرات وبناء الوطنية خلططا ومواءمة التنفيذ جهود يف نشط
 مؤسسـات  مثـل  الـوطين،  النظـام  مـن  جزءاً تشكل اليت املؤسسات مع العمل ربواعُت .االستدامة
    .االستدامة احتمال يدعم عامالً الوطين، التعليم نظام من جزءاً تشكل اليت املهين التدريب

 إىل الـربامج  بعـض  متويـل  يف احلـاد  الـنقص  أدى التـأثري،  احتمـال  أو التأثري، حيث ومن  -١٥
 يف واعتـرب  .التقيـيم  إجـراء  وقـت  يف األقـل  علـى  النطـاق،  مـن  احلد إىل أو التأثري فرص من احلد
 يشـكل  واآلثـار  النتـائج  لتقيـيم  الالزمـة  املفصلة الرصد بيانات إىل االفتقار أنَّ األحيان من كثري
  .األدلة إىل تستند التأثري عن بتصرحيات اإلدالء لدى حتدياً

  
    ٢٠١٥- ٢٠١٤ الفترة يف أجريت اليت القطرية للتقييمات الرئيسية النتائج  

 للدراســة، اخلاضــعة البلــدان يف املالءمــة مــن عاليــة بدرجــة اليونيــدو تــدخالت تتســم  -١٦
 كمـا  .القطـري  الربنـامج  بشـأن  تشـاورية  عملية خالل من استراتيجية صياغة صيغت إذا سيما  ال
 أيضـاً  هـي  املاحنني، وأولويات واملستدامة، الشاملة الصناعية التنمية يف املتمثلة اليونيدو أهداف أنَّ

 الــيت املشــاريع مــن بالعديــد يتعلــق فيمــا ظتالَحــ قويــة وطنيــة ملكيــة وهنــاك .كــبري تقــدير موضــع
  .الوطنية واألولويات واالحتياجات والسياسات االستراتيجيات مع متاماً متسقة كانت
 يف الصـلة  ذات الفاعلـة  واجلهـات  اليونيـدو  بـني  التعـاون  من دجيِّ مستوى هناك وكان  -١٧

 .أيضـــاً القطـــري املتحـــدة األمـــم فريـــق مـــع احلـــاالت بعـــض ويف واخلـــاص، العـــام القطـــاعني
 املشــاركة رتووفَّــ واخلــاص، العــام القطــاعني بــني الشــراكات مــن املشــاريع بعــض واســتفادت

    .واالستدامة الفعالية يف وسامهت مضافة قيمة اخلاص القطاع من الشركاء جانب من النشطة
 .عاليـة  االسـتدامة  ُتعتـرب  ،وطنيـة  سياسـة  أو اوطنيـ  برناجمـاً  املشاريع أحد يصبح وعندما  -١٨

 ولــوائح معــايري اعتمــاد مثــل حكوميــة، إجــراءات اختــاذ إىل اليونيــدو تــدخالت تــؤدي وعنــدما
  .أيضاً عالية االستدامة ُتعترب أخرى، ظيميةتن

 احملشـودة  املوارد ألنَّ القطرية الربامج بعض يف اليونيدو تدخالت كفاءة اخنفضت وقد  -١٩
 إىل احلاجـة  إىل التقييمـات  مـن  العديـد  وأشـار  .رةاملقـرَّ  املشـاريع  غالبية لتنفيذ كافية غري كانت
 الطمــوح، رطــةاملف األهــداف وأدت .الوطنيــة وامليزانيــات القطاعيــة اخلطــط مــع الــروابط تعزيــز
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 كــان ممــا أقــل كانـت  العامــة النتــائج أنَّمفــاده  رتصـوُّ  إىل املعتدلــة، التمويــل ســتوياتمب مقرونـة 
  .عاًمتوقَّ

    
     املواضيعية التقييمات من املستخلصة الرئيسية االستنتاجات    
     ٢٠١٣‐ ٢٠١٠ للفترة لليونيدو عاملوسَّ األجل املتوسط الربناجمي اإلطار تنفيذ    

 لليونيـدو  األجـل  املتوسـط  الربنـاجمي  اإلطـار  بشـأن  املستقل االستراتيجي التقييم خلص  -٢٠
 اإلطـــار اليونيـــدو فيهـــا ربطـــت الـــيت األوىل املـــرة كـــان اإلطـــار هـــذا أنَّ إىل ٢٠١٣-٢٠١٠
 األجــل املتوســط الربنــاجمي اإلطــار وثيقــة وكانــت .بأســرها للمنظمــة نتــائج مبصــفوفة الربنــاجمي
 للمسـاءلة  خاضـعة  املنظمـة  وجعلت النتائج، على القائمة لإلدارة دةاجليِّ املمارسات مع متوافقة

 علـى  قائمـة  منظمـة  إىل التحـول  حنـو  هامـة  أوىل وخطـوة  اابتكاري أمراً ذلك واعترب .النتائج عن
 هـو  وكـان  ،املواضـيعية  اليونيدو أولويات األجل املتوسط الربناجمي االطار وأكد .النتائج حتقيق

 الـدول  وأعربـت  .للمنظمـة  التوجيـه  وفـر  وبـذلك  الالحقـة،  وامليزانيـات  ربامجال لوضع األساس
  .اوابتكاري متيناً واعتربته األجل، املتوسط الربناجمي لإلطار تقديرها عن األعضاء

 حيتـاج  جمـال  األجـل  املتوسـط  الربنـاجمي  اإلطـار  يف النتـائج  عـن  اإلبالغ أنَّ تبني أنه بيد  -٢١
 املتوســط الربنــاجمي اإلطــار حصــائل باســتخدام النتــائج عــن تبلــغ مل ظمــةاملن ألنَّ التحســني، إىل

 فعاليــة مــدى معرفــة بالوســع يكــن مل مث ومــن .بــه اخلاصــة األداء مؤشــرات أو أثــره أو األجــل
 أن ويــتعني .األجــل املتوسـط  الربنــاجمي اإلطـار  يف عــةاملتوقَّ واآلثــار احلصـائل  حتقيــق يف اليونيـدو 
 األجـل  املتوسـطة  الربناجميـة  األطـر  يف يعـاجل  أن عاملتوقَّـ  ومن التحدي، ذاهب العليا اإلدارة تعترف
 واألداء للنتـائج  املتكامـل  اإلطـار  يف وكـذلك  هبـا،  اخلاصـة  املـدة  منتصف واستعراضات القادمة
  .احالي فيه النظر جيري الذي

    
     اليونيدو يف االشتراء إجراءات    

 علــى مرضــية، بصــورة هاعملــ ؤديتــ اليونيــدو يف االشــتراء إجــراءات أنَّ عمومــاً تــبني  -٢٢
 للقلـق  املـثرية  املسـائل  بعـض  هنـاك  وكانـت  .واملعوقـات  القصـور  أوجـه  بعض وجود من الرغم
 ضـعف  هنـاك  كـان  فمـثالً  .االشـتراء  دليـل  يف الواردة واإلجراءات والصالحيات املبادئ بشأن
 هنــج بشــأن التوجيهيــة بــادئامل تكــن مل أو الالمركــزي، االشــتراء يف الواجبــات بــني الفصــل يف
  .بعد متوفرة "تقنيا مقبولة تكلفة أقل" وهنج "الثمن مقابل قيمة أفضل"
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ــى  -٢٣ ــرغم وعل ــن ال ــدم م ــة وجــود ع ــة آلي ــادات منهجي ــدو العكســية، لإلف  الســلع أنَّ يب
 أهــداف وتلــيب ،للغــرض ومالئمــة كافيــة نوعيــة مــن نــتكا اليونيــدو اشــترهتا الــيت واخلــدمات
  .مرضياً كان االشتراء توقيت أن عموماً ويبدو .النظراء اتومتطلب املشاريع

    
   العمل، فرص إجياد أجل من املنشآت تنمية جمال يف اليونيدو تدخالت    

     والشباب للنساء ذلك يف مبا
 يف ارئيسـي  موضـوعاً  كـان  العمل فرص إجياد أجل من نشآتامل تنمية موضوع أنَّ تبني  -٢٤

 عنصـر  فيهـا  يوجـد  الـيت  املستعرضـة  املشاريع غالبية ويف التوجيهية، ومبادئها اليونيدو سياسات
ــري أو مباشــرة بصــورة يســهم ــة يف مباشــرة غ ــت .املنشــآت تنمي ــن والشــباب النســاء وكان  م

 حسـب  املصـنفة  للبيانـات  اإلمجـايل  التـوافر  كـان  ذلك ومع املشاريع، هذه معظم يف املستفيدين
 املنشـآت،  بتنميـة  املتصـلة  دةاجليِّـ  املشـاريع  مـن  ديـد الع ولليونيـدو  .حمـدوداً  والسـن  اجلنس نوع

 القطــاع بشــأن الدرايــة مثــل اجملــال، هــذا يف النســبية املزايــا مــن عــدداً متتلــك املنظمــة أنَّ ويبــدو
 بعـــض اليونيــدو  تواجـــه نفســه،  الوقـــت ويف .واملتوســطة  الصـــغرية املنشــآت  وبشـــأن اخلــاص 

ــة املتــاح التمويــل حمدوديــة إىل اريعاملشــ نطــاق صــغر مــن متتــد الــيت الرئيســية التحــديات  لتنمي
    .اتاإلجناز موادليق املوظفني على الواقع الضغط وإىل اخلاص القطاع
 ملعظـم  بالنسـبة  العمـل  وفرص الوظائف أعداد بزيادة متعلقة نتائج من عنه أبلغ ما وكان  - ٢٥

 أنــه إالَّ .مئــات عــدة إىل عشــرات بضــع مــن اممتــد مــا، حــد إىل النطــاق َقضــيِّ اليونيــدو مشــاريع
 تفسـري  وميكـن  .احملـتملني  املسـتفيدين  مـن  اآلالف فيهـا  جدُو اليت االستثناءات بعض هناك كانت
 طـابع  وذا مـا  نوعاً صغرياً كان اليونيدو مشاريع من العديد أنَّ (أ) :هي ثالثة بعوامل التباين هذا

 مشــاريع خيـص  يمـا ف أسـهل  كـان  العمـل  وفـرص  الوظـائف  عـدد  زيـادة  قيـاس  أنَّ (ب)و جتـرييب، 
 العديــدة اليونيــدو مبشــاريع يتعلــق فيمــا كــثرياً أصــعب نكــا ولكــن اجلزئــي، املســتوى علــى قليلــة

 مـن  املزيـد  إجيـاد  احتمـال  كـان  حيـث  والكلـي،  الوسـيط  الصعيدين على تدخالت على املشتملة
 .نـاقص  الوظـائف  إجيـاد  يف اليونيدو مسامهة عن اإلبالغ أنَّ (ج)و أكرب؛ العمل وفرص الوظائف
 يف تدريبـهم،  مت مـن  عدد مثل املباشرة، النتائج على واإلبالغ للرصد احلايل اليونيدو نظام ويركز
 مؤشـر  أمَّـا  .حمـدود  العمـل  وفـرص  بالوظـائف  يتعلـق  فيمـا  األجـل  الطويلـة  النتـائج  رصد أنَّ حني
 ختطــيط نظــام يف والشــباب ُتفــتح أمــام النســاء الــيت العمــل فــرص بشــأن للمنظمــة الرئيســي األداء
 ابتكاريـة  مبـادرات  عـدة هنـاك   أنَّ بيد .، فهو مل ُيطوَّر بالقدر الكايفاليونيدو يف املؤسسية املوارد
  .العمل لفرص اليونيدو إجياد عن واإلبالغ الرصد لتحسني االستعداد على تربهن
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    اختاذه اجمللس من املطلوب اإلجراء - خامساً 
  :التايل راملقرَّ مشروع اعتماد يف ينظر أن يود اجمللس لعل  -٢٦

  :الصناعية التنمية جملس إنَّ"  
  ؛(IDB.44/13) يمالتقي أنشطة عن بالتقرير علماً حييط  (أ)    
 والــتعلم املســاءلة أجــل مــن التقيــيم لوظيفــة دعمــه عــن داًجمــدَّ يعــرب  (ب)    

  التنمية؛ فعالية يف واملسامهة
 احلصـيلة  مسـتويي  علـى  النتـائج  بشـأن  التقييمـات  إجـراء  على عيشجِّ  (ج)    

ــتفادة والــــدروس األداء عــــن املعلومــــات وإدراج واألثــــر،  اإلدارة عمليــــات يف املســ
  ".جياالستراتي التخطيط وعمليات

 

 


