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البند  16من جدول األعمال المؤقت
أنشطة التقييم والرقابة الداخلية

أنشطة التقييم
تقرير من مدير مكتب التقييم والرقابة الداخلية
تقدم هذه الوثيقة معلومات عن أنشط ط طططة وليقة التقييم في عام  2019وفقا للمقرر م ت ص/44-م،3-

كما تقدم تحديثا للتقرير السابق الوارد في الوثيقة .IDB.47/23

أول -الخلفية
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يتولى مكتب التقييم والرقابة الداخلية (المكتب) اإلشط ط ط ط ط ط ار

على ولائا الرقابة ،التي تش ط ط ط ط ططم ولائا

المراجعة الداخلية والتحقيق والتقييم .وتتمث والية المكتب في توفير خدمات الضط ططمال والمشط ططوري والتحقيق والتقييم
المستق والموضوعي بغرض إضافة قيمة إلى عمليات اليونيدو وتحسين كقاءتها وفعاليتها ،وكذلك تحسين كقاءي
وفع ططالي ططة إا ططاره ططا المعني ب ططالرق ططاب ططة ال ططداخلي ططة ومداري المخ ططاار واإلداري الق ططائم ططة على النت ططائ وعملي ططات الحوكم ططة.

وباإلض ط ططافة إلى فلك ،فإل المكتب أيض ط ططا هو جهة االتة ط ططال المعنية بتنس ط ططيق أنش ط طططة وحدي التقتي

ويعم بمثابة األمانة للجنة االستشارية المستقلة لمراجعة الحسابات (اللجنة االستشارية).
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ويتألا المكتب من شعبتين ،هما :شعبة التقييم المستق وشعبة الرقابة الداخلية.
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وتخضط ط ططع وظيفة التقييم لميثاق المكتب ،وسط ط ططياسط ط ططة اليونيدو في مجال التقييم.

()1

المش ط ططتركة،

وتتولى وليقة التقييم

إداري خدمات ض ط ططمال الجودي وتنقيذها وتقديمها ييما يتعلق بأنوال مختلقة من التقييمات المس ط ططتقلة داخ اليونيدو،

( )1حسبما وردت في نشرتي المدير العام  DGB/2019/07و ،DGB/2018/08على التوالي.
لدواعي التوفير ،لم تطبع هذه الوثيقة .لذا ،يرجى من أعضاء الوفود التكرم بإحضار نسخهم من الوثائق إلى االجتماعات.
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وترصط ط ططد رد اإلداري على هذه التقييمات .ويكق المكتب أيضط ط ططا نشط ط ططر نتائ التقييم والدروو المسط ط ططتقادي على نحو

فعال على نطاق اليونيدو وألصحاب المةلحة الخارجيين.
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وقططد وافق المط دير العططام على الميثططاق الحططالي للمكتططب ،المنةط ط ط ط ط ط ططوص علي ط في نشط ط ط ط ط ط طري المططدير العططام

 DGB/2019/07المؤرخطة  26آفار/مطارو  ،2019والتي جرى تعميمهطا على جميع البعثطات الطدائمطة .وسط ط ط ط ط ط ططيقطدم
تعدي آخر إلى الدوري الحالية لمجلس التنمية الةناعية في وثيقة مستقلة ) (IDB.48/25للنظر يي واعتماده.
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وفي عام  ،2019كانت ولائا التقييم التطابعطة للمكتطب المشط ط ط ط ط ط ططمولة بالميثانيطة تتطألا من ث

من القئة القنية ،منها الرئيس ،ومولقين اثنتين من فئة الخدمات العامة.

ولائا

ثانيا -لمحة عامة عن أعمال التقييم في عام 2019
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خ ل هذا العام ،واصط ط ططلت وليقة التقييم مواءمة خطة عملها بغرض معالجة وتوفير المعلومات القائمة على

أدلة على المستوى االستراتيجي ،والمساهمة في أولويات اإلداري واستراتيجية اليونيدو من خ ل تقديم النتائ والتوصيات
والدروو المستقادي المستمدي من التقييمات في الوقت المناسب لجع المنظمة أكثر فعالية وتأثيرا.
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وقد خةةت خطة عم المكتب المتعلقة بالتقييم للقتري  ،2019-2018التي أقرها المجلس التنقيذي،

ميثانيطة قطدرهطا  260 000يورو لتنقيطذ برنطام العمط في عطام  .2019واسط ط ط ط ط ط ططتخطدمطت هطذه الموارد إلجراء تقييمطات
وأنشططة على الةطعيد االسطتراتيجي أو المؤسطسطي (التقييمات القطرية ،والتقييمات المواضطيعية ،وتجميع التقييمات،
وتطوير القطدرات التقييميطة ،والمشط ط ط ط ط ط ططاركطة في أنشط ط ط ط ط ط طططة فريق األمم المتحطدي المعني بطالتقييم ودعم إداري تقييمطات

المشاريع والبرام واألنشطة األخرى المتةلة بالتقييم).
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واسط ططتمر تقديم خدمات ضط ططمال جودي في إاار التقييمات المسط ططتقلة للمشط ططاريع والبرام  .ومولت تقييمات
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وفي عام  ،2019تم إجراء التقييمات االستراتيجية التالية ،و/أو ووضعت في صيغتها النهائية و/أو صدرت:

المشاريع والبرام من ميثانيات المشاريع/البرام المعنية.

(أ)

تقييم أثر برنام اليونيدو المتعلق بكقاءي الطاقة الةناعية

(ب)

التقييم المواضيعي المستق لشبكة اليونيدو الميدانية

(ج)

تجميع تقييمات اليونيدو المستقلة للقتري 2018-2015

(د)

التقييم النهائي المستق لبرنام الشراكة القطرية في إثيوبيا.2019-2015 ،
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وباإلض ط ططافة إلى فلك ،اض ط طططلع بإداري  26تقييما مس ط ططتق للمش ط ططاريع ،وقدمت بش ط ططأنها خدمات لض ط ططمال
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وجميع تق ططارير اليوني ططدو الخ ططاص ط ط ط ط ط ط ط ططة ب ططالتقييم ططات المسط ط ط ط ط ط ططتقل ططة مت ططاح ططة في موقع اليوني ططدو الشط ط ط ط ط ط ططبكي

-12

واسططتمر رصططد قبول وتنقيذ التوصططيات التقييمية .وصططدر خ ل عام  2019ما مجموع  230توصططية.

الجودي وصدرت تقارير بشأل التقييم.

).(www.unido.org/resources/evaluation

ول معدل قبول التوصططيات مرتقعا ،عند  94في المائة .وألهرت سططنة من متابعة تنقيذ التوصططيات ،حتى نهاية

عام  ،2019أل حالة تنقيذ ما مجموع  83في المائة من التوصيات هي قيد التنقيذ أو أنجثت.
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وكمس ط ططاهمة في بناء وتدعيم قدرات التقييم الوانية في الدول األعض ط ططاء ،عقدت في اس ط طططنبول ،تركيا،

من  22إلى  27أيلول/سط ط ط ط ط ط ططبتمبر  ،2019حلقطة عمط تقييميطة إقليميطة لة ط ط ط ط ط ط ططال  14ممث من الو ازرات النظيري
لليونيدو في سبعة بلدال أوروبية.
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وعقدت إحااات إع مية للدول األعضاء بغرض مواصلة الحوار المباشر وأنشطة التقييم وخطة العم
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ويؤكد المكتب أن اضط طططلع بأنشط طططت التقييمية أثناء عام  2019بةط ططوري مسط ططتقلة وموضط ططوعية دول أي

الحالية ،وتبادل النتائ الرئيسية للتقييمات االستراتيجية (التقييمات المواضيعية والقطرية).

تدخ و/أو تأثير من أي أا ار

إلى القيود على الميثانية.

داخلية أو خارجية .غير أن تجدر اإلشط ط ط ططاري إلى وجود تقييدات تشط ط ط ططغيلية تعثى

تمويل عمليات التقييم
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بعد صططدور المقرر م ت ص/47-م( 8-المعني باسططتكشططا

ُنه تةزرية لضططمال تموي تشططغيلي كا

ألنشط ط ط ط ط ط طططة التقييم والرقطابطة الطداخليطةُ) ،وبغرض معطالجطة التقييطدات التشط ط ط ط ط ط ططغيليطة المطاليطة وتخ يضط ط ط ط ط ط طهطا إلى حطد مطا،

قام المكتب باس ططتط ل إمكانية إنش ططاء ص ططندوق للتقييم أو آلية مش ططابهة بهد

زيادي تعثيث االس ططتق لية التش ططغيلية

لول يقة التقييم عن اريق دم الميثانيات المخةط ط ط ط طة ط ط ط ططة لتقييم المش ط ط ط ططاريع والبرام  .وع وي على فلك ،فإل آلية
التموي المقترحة سطتيسطر إيجاد أوج للتةزر وتيسطر القدري التشطغيلية لدى المكتب من خ ل تجميع ميثانيات تقييم
المش ط ط ط ط ط ط ططاريع .ولقي هططذا االقترال ترحيبططا من حيط

المبططدأ من اإلداري العليططا لليونيططدو والططدول األعض ط ط ط ط ط ط ططاء ومراجع

الحسط ط ط ط ط ططابات الخارجي .غير أل بعا القيود المالية واإلدارية ،بما في فلك المتطلبات المحددي للجهات المانحة،

قد تشك عائقا أمام إنشاء هذه اآللية ،وتحتاج إلى مثيد من الدراسة.

ثالثا -الستنتاجات الرئيسية المستخلصة من التقييمات الستراتيجية في عام 2019
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تقييم أثر كفاءة الطاقة الصننناعية :كش ططا تحلي  21تقييما لمش ططاريع اليونيدو المنجثي مؤخ ار (أو التي على

وشط ط ط ط ط ط ططك اإلنجطاز) ،التي نقطذت بين عطامي  2012و ،2018أل المشط ط ط ط ط ط ططاريع في البرام الث ثطة المتعلقطة بكقطاءي الططاقطة

الةط ط ط ط ططناعية ‘1 :كثي ار ما تشط ط ط ط ططتر في نه ومكونات متشط ط ط ط ططابهة ،و  ‘2تتعام بوج عام مع مجموعات أصط ط ط ط ططحاب
المة ط ططلحة نقس ط ططها ،و  ‘3تتناول تعثيث كقاءي الطاقة الة ط ططناعية بطريقة مماثلة .ويش ط ططير االس ط ططتعراض إلى أل مش ط ططاريع

اليونيدو أدت إلى تنقيذ تدابير تتعلق بكقاءي الطاقة ،وأسططقرت عن تحقيق وفورات في الطاقة قابلة للقياو وملى الحد من

انبعاثات غازات الدفيئة .وتبين أيضططا أل تدخ ت اليونيدو تؤثر إيجابيا على أسطواق كقاءي الطاقة ييما يتعلق بالخدمات

والمعدات .وكش ططا التقييم عن وجود مجال للتحس ططين ييما يتعلق بالرص ططد ،وال س ططيما ييما يتعلق بالتغيرات الس ططلوكية في

الشركات .كما أسقر عن توصيات ملموسة ييما يتعلق بتعثيث تةميم المشاريع.
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شنننناكة اليونيدو الميدانية :خلص التقييم المواض ط ط ططيعي إلى أل تقدما كبي ار قد أحرز في تحس ط ط ططين آليات

التنسططيق واالتةططال والتنقيذ واإلب ن بين المقر والشططبكة الميدانية .كما سططلع الضططوء على تمثي اليونيدو والتثامها

ومش ططاركتها في أفرقة األمم المتحدي القطرية وأار التعاول التابعة ل مم المتحدي من خ ل الش ططبكة الميدانية ،مما
يتي أيضططا فرصططا لمثيد من المشططاركة القيمة في تنقيذ والية اليونيدو في مجال التنمية الةططناعية الشططاملة للجميع

والمس ط ط ط ططتدامة .ومن جهة أخرى ،خلص التقييم إلى اس ط ط ط ططتمرار وجود وجهات نظر متباينة بش ط ط ط ططأل مكاتب اليونيدو

الميدانية من حي

الواليات والموارد والنتائ المتوقعة ،وملى أل مسط ططاهمات اليونيدو على الةط ططعيد القطري تتباين

تباينا كبي ار حسطب نول المكتب وتوافر الموارد .وسطلع الضطوء على ضطروري تحسطين التقاوت بين المكاتب الميدانية
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من حي

المهام المسططندي وتوافر الموارد ،وكذلك زيادي الرصططد الموج نحو النتائ وتحسططين فرص الحةططول على
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تجميع تقييمات اليونيدو المسننتقلة للفترة  :2018-2015اس ططتنادا إلى  53مش ططروعا جرى تقييمها في القتري

الخبري التقنية على أرض الواقع.

 ،2018-2015تبين أل نسططبة  77في المائة ( 41مشططروعا) إلى  100في المائة ( 53مشططروعا) قد صططنقت باعتبارها

مرضط ط ط ططية في مختلا معايير التقييم ،وهي :القائدي والقعالية والكقاءي واالسط ط ط ططتدامة .وصط ط ط ططنقت مشط ط ط ططاريع اليونيدو عموما
بطاعتبطارهطا قويطة من حيط

القطائطدي والقعطاليطة الجثئيطة ،وض ط ط ط ط ط ططعيقطة من حيط

الكقطاءي واالسط ط ط ط ط ط طتطدامطة .كمطا قيم أداء اليونيطدو

التنظيمي من حي تةططميم المشططاريع ومدارتها ودعمها باعتباره مرضططيا .ويشططير تحلي تجميع التقييمات إلى أل احتمال
اإلسططهام في تحقيق آثار يكول غالبا أعلى في المجاالت االقتةططادية والبيئية ،وأق في القطال االجتماعي .وقد أسططقرت

بعا المش ططاريع بعد إنجازها عن نتائ على النطاق المحلي بالنس ططبة للجهات التي تس ططتقيد مباش طري منها ،ومل كال أثرها

محدودا على نطاق المنظومة .ومن بين المجاالت الث ثة التي تقاب أولويات اليونيدو المواضط ط ط ط ط ططيعية  -وهي النهوض
بالقدري التنافسططية االقتةططادية ،وحماية البيئة ،وتحقيق الرخاء المشططتر  -حققت نسططبة  78في المائة من المشططاريع التي

جرى تقييمها بعا المساهمات اإليجابية في النتائ االقتةادية على النطاق المحلي ،وحققت نسبة  65في المائة أث ار
بيئيا ،ونس ط ط ط ططبة  43في المائة أث ار اجتماعيا .واس ط ط ط ططتبال تجميع التعليقات مجاالت هامة تحتاج إلى تحس ط ط ط ططين ،ووض ط ط ط ططع

توص ططيات في المجاالت فات الة ططلة ،من بينها :مواص ططلة التركيث على االس ططتنس ططاع والتوس ططيع ،وتحس ططين إدماج الس ططياق

المحلي في تة ط ططميم المش ط ططاريع ،وتحس ط ططين النه المتبعة إزاء التموي المش ط ططتر  ،وتحس ط ططين رص ط ططد النتائ على مس ط ططتوى
المشاريع وعلى الةعيد المؤسسي.
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برنامج الشنننننن نراية القطرية في ثيوبيا  :2019-2015رصط ط ط ط ط ططد التقييم إحراز البرنام لتقدم جيد نحو

إنش ططاء مجمعات ص ططناعية زراعية ،إلى جانب األهمية البالغة للبرنام بالنس ططبة لخطة التنمية الة ططناعية الش ططاملة

للجميع والمسطتدامة .وقد نج برنام الشطراكة القطرية في إثيوبيا في تعبئة موارد كبيري من القطال العام والجهات
المانحة .ولم يتسطن حتى اآلل تعبئة االسطتثمارات الخاصطة إلى حد كبير ،وال يثال فلك يمث التحدي الرئيسطي في
المسط ططتقب  .وع وي على فلك ،يتوقا نجال اسط ططتراتيجية الةط ططناعة الثراعية على عوام خارجية تتجاوز ما يمكن

معالجت في إاار برنام الشطراكة القطرية ،وال سططيما الجهود المرتبطة بثيادي إنتاجية صططغار المثارعين .ويوصططي

التقييم باس ط ططتمرار اليونيدو في المش ط ططاركة في برام الش ط طراكة القطرية ،مع التركيث بش ط ططك أقوى على االس ط ططتثمارات
الخاصط ط ططة ومشط ط ططاركة أقوى من الشط ط ططركاء في إداري ورصط ط ططد البرام  .وينبغي النظر إلى النتائ الجيدي للبرنام في

إثيوبيا في ضططوء عوام النجال القائمة ،مث ارتقال مسططتوى المسططاعدي اإلنمائية الرسططمية واسططتمرار االلتثام الرييع

المسط ط ط ططتوى بالتنمية الةط ط ط ططناعية من جانب حكومة إثيوبيا ،وهو ما يتضط ط ط ط من البرنام الواني الواضط ط ط ط للتنمية

الةناعية وتخةيص الموارد المالية على الةعيد القطري.

رابعا -التعاون مع األمم المتحدة وهيئات التقييم األخرى
-21

اوال عام  ،2019ش ططار المكتب بنش ططان في أنش طططة فريق األمم المتحدي المعني بالتقييم ،بما في فلك

المشطاركة النشططة في وضطع سطياسطة للتقييم على نطاق منظومة األمم المتحدي .وحظي عرض إيضطاحي عن نه

التقييم المبتكري التي ابقتها اليونيدو بتعليقات إيجابية للغاية أثناء انعقاد الجمعية العالمية للرابطط ططة الدوليط ططة لتقييط ططم

التنميطة في بران ،تشيكيا ،في أيلول/سبتمبر .2019
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خامسا -تدعيم عمليات الحوكمة التي تضطلع بها وظيفة التقييم
-22

خ ل عام  ،2019أجريت مشطاورات إلدماج وليقة التقييم في والية اللجنة االسطتشطارية ،من أج زيادي

تعثيث االستق ل الهيكلي لوليقة التقييم ،وتماشيا مع توصيات وحدي التقتي

المشتركة فات الةلة.

سادسا -التوقعات
-23

أجرى المكتب عملية تخطيع اسطتراتيجي منهجية ،أسطقرت عن صطدور اسطتراتيجية مكتب التقييم والرقابة

الداخلية للقتري  2024-2020في شط ط ططبان/فبراير  .2020وتثود اسط ط ططت ارتيجية المكتب جميع أصط ط ططحاب المةط ط ططلحة
بخريطة اريق واض ططحة عن الكي ية التي يض ططيا بها المكتب قيمة ألداء اليونيدو التنظيمي وحوكمتها ،ومس ططهام

في نهاية المطا

في تحقيق الغايات واألهدا

المؤس طس ططية .وتوفر اس ططتراتيجية المكتب أيض ططا األس ططاو لمواص ططلة

مواءمة خطع العم لقتري السنتين  2021-2020المتعلقة بولائا المكتب المختلقة.
-24

وأعد المكتب خطة العم المتعلقة بالتقييم لقتري السطنتين  2021-2020على أسطاو تحلي القجوي في األدلة.

وتتوخى خطة العم إجراء تقييمات اسطتراتيجية مث سطياسطة اليونيدو الجنسطانية ،وولائا الةطياغة والتقييم والموافقة في

اليونيدو ،وقدري اليونيدو على اإلس ططهام في التغيير التحولي واالعتماد األوس ططع نطاقا وتكرار التجارب الناجحة واألثر في
األمد الطوي  .وع وي على فلك ،من المتوقع أل يجري إداري وتنقيذ ما يثيد على  30تقييميا نهائيا إلثاميا للمشاريع.

-25

وسططيعم المكتب على تحدي

ومواصططلة تحسططين أاره التوجيهية ووثائق بغرض التكيا مع المتطلبات

المتجددي من الجهات المانحة ،ومص ل منظومة األمم المتحدي ،ومعايير التقييم الدولية.

تواص ط ط وليقة التقييم في إاار المكتب الوفاء بواليتها والتحسط ططين المسط ططتمر لقدرتها على تقديم

-26

وسط ططو

-27

وال تثال حالة الموارد التشط ط ط ططغيلية تشط ط ط ططك تقييدا لنطاق العم  .وال يتوخى حدو زيادي كبيري في الموارد

خدمات تقضي إلى تعثيث الرقابة واتخاف الق اررات اإلدارية والتعلم والمساءلة في اليونيدو.

تسط ط ط ططم بإجراء المثيد من التقييمات االسط ط ط ططتراتيجية ومن ثم ،فليس في وسط ط ط ططع وليقة التقييم أل تغطي على نحو

شام وكلي من خ ل خطة عملها جميع القجوات العالية األولوية المستبانة المتعلقة باألدلة.
-28

ويجري جمع الدروو المسط ط ططتقادي والمعار المسط ط ططتمدي من جائحة كوفيد ،19-وتوحيدها والتحقق منها،

بوسط ططائ منها تبادل الخبرات من خ ل شط ططبكات الرقابة على نطاق منظومة األمم المتحدي ،وسط ططو

باستخدامها بغرض المساهمة في إدماجها في عملية اتخاف الق اررات االستراتيجية لليونيدو.
-29

يقوم المكتب

وكمططا هو الحططال دائمططا ،فططإل أثر التقييم والرقططابططة الططداخليططة ،من خ ل ولططائقهمططا المسط ط ط ط ط ط ططتقلططة والموثوقططة

والموض ططوعية القعالة ،في مس ططاعدي المنظمة على تحقيق أهدافها ،يتوقا في نهاية المطا

الذي تتلقاه من اإلداري العليا لليونيدو ودولها األعضاء.

على الدعم المس ططتمر

سابعا -اإلجراء المطلوب من المجلس اتخاذه
-30

لع المجلس يود النظر في اعتماد مشرول المقرر التالي:
ُإل مجلس التنمية الةناعية:
(أ)

V.20-04932

يحيع علما بالتقرير المتعلق بأنشطة التقييم )(IDB.48/24
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(ب)

يعرب مجددا عن دعم لوليقة التقييم من أج المسط ط ط ط ط ططاءلة والتعلم واإلسط ط ط ط ط ططهام في

(ج)

يواص التشجيع على إجراء تقييمات استراتيجية تعنى بالنوات واألثر ،وعلى إدماج

(د)

نه تةزرية ،مث إنشط ططاء صط ططندوق للتقييم أو أداي

فعالية التنمية

استنتاجاتها المتعلقة باألداء والدروو المستقادي في اإلجراءات اإلدارية والتخطيع االستراتيجي
يشط ططجع على مواصط ططلة اسط ططتكشط ططا

ممكنة أخرى ،لضط ط ططمال تموي تشط ط ططغيلي كا
شمول ولائا الرقابة وتعثيث استق ليتهاُ.
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