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  ٢٠١٤الدورة العادية األوىل لعام 
  ، نيويورك٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣١ إىل ٢٧

   من جدول األعمال املؤقت٦البند 
         التقييم-  للسكان صندوق األمم املتحدة 

  للسكان صندوق األمم املتحدة     
   املدرجة يف امليزانية٢٠١٥-٢٠١٤خطة التقييم االنتقالية لفترة السنتني     

    

  موجز  
الــسنتني لفتــرة االنتقاليــة ة التقييميــللــسكان  خطــة صــندوق األمــم املتحــدة    تتوافــق   
الـصندوق الـيت وافـق      املتبعـة يف    تقييم املنقحـة    المع سياسة     املدرجة يف امليزانية   ٢٠١٥-٢٠١٤
ــة  ١٧٥  و١٧٤، والفقــرتني ٢٠١٣/٢١قــرر املاجمللــس التنفيــذي يف  عليهــا  ــرار اجلمعي  مــن ق
نـشطة  لـسياسة األ لكـل أربـع سـنوات    الذي جيري    بشأن االستعراض الشامل     ٦٧/٢٢٦العامة  

املقترحـة  خطـة التقيـيم     وتـشمل    .التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية         
عية يضـ ا املو اتتقييمـ ضم ال تـ  كال من التقييمات املؤسسية، الـيت        ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني   

بيـان   تقيـيم يف خطة ال   ويرد أيضا . ، والتقييمات على مستوى الربامج     للربامج القطرية  واملستقلة
ــيم    ــوارد املخصــصة للتقي ــم املتحــدة     املدرجــة يف الامل ــة صــندوق األم ــة مليزاني ــديرات املتكامل تق

اجمللــس التنفيــذي يف عليهــا  وافــق يت، الــ)DP/FPA/2013/14( ٢٠١٧-٢٠١٤للــسكان للفتــرة 
  .٢٠١٣يف دورته العادية الثانية لعام الذي اختذه  ٢٠١٣/٣٢القرار 

 املدرجــة يف امليزانيــة ٢٠١٥-٢٠١٤خطــة التقيــيم االنتقاليــة لفتــرة الــسنتني  وَتعــرض   
. واألنـشطة الـيت تغطيهـا      ٢٠١٥-٢٠١٤رة  املتعلقـة بـالفت   تقييمـات   للالنهج املتبع يف التخطـيط      

خطـة التقيـيم، وتغطيـة      وضـع   يف  العمليـة املتبعـة     وتشمل عناصر هـذا النـهج معـايري االختيـار، و          
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لتـوفري املعلومـات الالزمـة      ، وذلـك    ٢٠١٣-٢٠٠٨ستراتيجية للفتـرة    االالصندوق  نتائج خطة   
. ٢٠١٧-٢٠١٤ ســـتراتيجية للفتـــرةاالالـــصندوق اســـتعراض منتـــصف املـــدة خلطـــة  لعمليـــة 

تــبني مــدى االلتــزام بتقــدمي ) أ (: أن مــن شــأهناحزمــة التقيــيم الــيتمعــا هــذه العناصــر وتــشكل 
ــة   ــات املعني ــق ب  عــن كــشف حــساب للجه ــا يتعل ــائج  األداء فيم ــق النت ــة تحقي ؛ يف جمــال التنمي

تــسريع مهمــة يف دروس مــستفادة تــسهم بــ) ج (؛دلــةاألىل اســتنادا إدعم اختــاذ القــرار تــ )ب(
ميكــن أفــضل الــسبل الــيت تنفيــذ برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة وحتديــد  وتــرية 

  .دعم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةيف لصندوق يساهم هبا ا أن
  



DP/FPA/2014/2  
 

13-58230 3/24 
 

  احملتويات
الصفحة  

 املدرجة يف امليزانية ٢٠١٥- ٢٠١٤ خطة التقييم االنتقالية لفترة السنتنيعلومات أساسية عن م  -  أوال  
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والغرض منها

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هنج التخطيط والتغطية  - ثانيا  
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بادئامل  -ألف     
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معايري االختيار  - باء     
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمليةال  -  جيم    
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تغطيةال  -  دال    

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ؤسسية املاتتقييمال  - ثالثا   
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقييمات املواضيعية املقترحة  - ألف    
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القطريةالتقييمات املستقلة املقترحة للربامج   - باء     

١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقييمات اجملراة على مستوى الربامج  - رابعا   
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امليزانية املتوقعة  -خامسا   
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عناصر مقرر  - سادسا   
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ــن   م  - أوال   ــية عــ ــات أساســ ــسنتني   علومــ ــرة الــ ــة لفتــ ــيم االنتقاليــ ــة التقيــ   خطــ
  والغرض منها املدرجة يف امليزانية ٢٠١٥-٢٠١٤

ــيم  امت  - ١ ــة تقيـ ــع سياسـ ــيا مـ ــة شـ ــصندوق املنقحـ ــإن ، )DP/FPA/2013/5(الـ ــيم يف فـ التقيـ
 :الصندوق خيدم ثالثة أغراض رئيسية هي

ظهــار مــدى االلتــزام بتقــدمي كــشف حــساب للجهــات املعنيــة    وســيلة إليعــد  )أ(  
 داء؛األ عن

 دلة؛األىل استنادا إيدعم اختاذ القرار   )ب(  

  .القاعدة املعرفية للمنظمةيف املهمة املستفادة دروس بالساهم ي  )ج(  
 :فئتنييف التقييم يندرج املنقحة، الصندوق التقييمية كما هو حمدد يف سياسة و  - ٢

ؤسـسي ممارسـات مـستقلة      تقيـيم امل  تعـد عمليـات ال    : ؤسسياملعمليات التقييم     )أ(  
هم يف حتقيـق أهـداف      االـيت تـس   سائل  ل تقيـيم املـ    من أج هبا  ف  كلَّأو يُ ضطلع هبا مكتب التقييم     ي

 ؛املؤسسي فعالية التنمية واألداءبفيما يتعلق ستراتيجية االلصندوق اخطة 

املكلفــة  العمــل  وحــداتتــديرها : علــى مــستوى الــربامج   التقيــيمعمليــات   )ب(  
قييمـات  إجـراء الت  مكتب التقييم مسبقايؤهلها  لة مستق جهات خارجية  وتتوىلالربامج املعنية؛   ب

 .مكتب التقييميقرها لالختصاصات اليت  وفقاية اجمنالرب

 املدرجـــة يف امليزانيـــة ٢٠١٥-٢٠١٤خطـــة التقيـــيم االنتقاليـــة لفتـــرة الـــسنتني  تتفـــق   - ٣
قـرر  امل املنقحة اليت وافق عليهـا اجمللـس التنفيـذي يف            ية من سياسة الصندوق التقييم    ٣٧لفقرة  وا

املتعلـق   ٦٧/٢٢٦ من قرار اجلمعيـة العامـة        ١٧٥  و ١٧٤، وتتماشى مع الفقرتني     ٢٠١٣/٢١
هبـا   الـيت تـضطلع   التنفيذيـة   الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة  االستعراض ب

 عــرض فهــوطــة التقيــيم االنتقاليــة ح الغــرض منأمــا. منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة 
  .٢٠١٥-٢٠١٤التقييمات املقترحة لفترة السنتني 

    
 هنج التخطيط والتغطية  - ثانيا  
 بادئامل  -ألف   

  وضـــع خطـــة التقيـــيم االنتقاليـــة لفتـــرة الـــسنتني     يف املبـــادئ التاليـــة  مت االسترشـــاد ب  - ٤
 : املدرجة يف امليزانية٢٠١٥-٢٠١٤
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ــستند اخلطــة    )أ(   ــيت طرحــت يف   إت ــة ال ــايري األولوي ــرة ىل مع  مــن سياســة  ١٤الفق
 التقييم املنقحة؛

 تدخالت الصندوق؛ل جغرافيا ة ومتوازنة معقول تغطيةًطةَُتكفل اخل  )ب(  

 .من خالل عملية تشاوريةبوضع اخلطة مكتب التقييم قام   )ج(  

قــدرة الــصندوق علــى اســتيعاب نتــائج  يف مكتــب التقيــيم نظــر باإلضــافة إىل ذلــك، و  - ٥
 .املقدمةالتقييم وتنفيذ التوصيات 

  
 معايري االختيار  -باء   

ميــع يف عمليــة اختيــار التقييمــات علــى صــعيدي املؤســسة والــربامج، جب، مت االسترشــاد  - ٦
بالتقييمــات فيمــا يتعلــق  و.  ترتيــب األولويــات احملــددة يف الــسياسة   حــسبمعــايري االختيــار  

ذا هبــاطر املرتبطــة املخــ) ب(ســتراتيجية؛ االمهيــة األ) أ( : علــىمكتــب التقيــيمركــز ، ؤســسيةامل
ــة ) ج (؛املوضــوع ــيمبعمليــات يتعلــق أمــا فيمــا  . حتــسني املــستوى تكــرار والإمكاني علــى  التقي

 .تم التركيز على جدوى تنفيذ عمليات التقييمفمستوى الربامج 
  

  عمليةال  - جيم  
يف امليزانيـة    املدرجة   ٢٠١٥-٢٠١٤عملية خطة التقييم االنتقالية لفترة السنتني       مشلت    - ٧
، أجـرى   يةاملؤسـس بالتقييمـات   فيما يتعلـق    ف. املعنية يف الصندوق  اورات مع وحدات العمل     مش

مستوى املقر، ومع منظمـات األمـم املتحـدة األخـرى مـن أجـل              مكتب التقييم مشاورات على   
ــد التقييمــ  ــة ات حتدي ــشتركة املمكن ــا .امل ــ أم ــت    التقييم ــربامج فكان ــستوى ال ــى م  نتيجــةًات عل

وقــدمت جلنــة الــصندوق التنفيذيــة أيــضا . صندوق اإلقليميــة الــستةمكاتــب الــلمــشاورات مــع ل
 .خطة التقييم االنتقالية لفترة السنتني املدرجة يف امليزانيةمسامهة يف مشروع 

  
 تغطيةال  - دال  

ــستكمل   - ٨ ــسنتني   َتــ ــرة الــ ــة لفتــ ــيم االنتقاليــ ــة التقيــ ــة ٢٠١٥-٢٠١٤خطــ يف  املدرجــ
ــة ــة  َضاســتعرا امليزاني ــائج خط ــصندوق  نت ــرة لســتراتيجية الاال ــن أجــل  ، ٢٠١٣-٢٠٠٨لفت م
  ســـتراتيجية للفتـــرةخلطـــة االاملتعلـــق باســـتعراض منتـــصف املـــدة املعلومـــات الالزمـــة ال تـــوفري
مبــادئ وقــضايا مــشتركة بــني    مــا يلــي مــن    التقيــيم أيــضا  خطــةُ وتراعــي .٢٠١٧-٢٠١٤

 ؛يـة الوطنيـة   امللك) أ: (٢٠١٣-٢٠٠٨ستراتيجية للفتـرة    االالصندوق  القطاعات يف إطار خطة     
املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني  ) د (؛املــراهقني والــشباب) ج (؛تنميــة القــدرات الوطنيــة ) ب(

 علـى  اتركز التقييمـ توسـ . بـني بلـدان اجلنـوب     فيمـا   التعـاون   ) و (؛اإلنسان حقوق )ـه(املرأة؛  
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ء شركامـشاركة مـن الـ     يتطلب فترة زمنية أطول و     حيث أن ذلك     األثرإىل   ولن تتطرق النتائج؛  
 .)١(اآلخرين يف التنمية

القــضايا علــى معاجلــة ) الــيت تــوفر تغطيــة مواضــيعية (ؤســسية املاتتقييمــال ُوينــشد مــن  - ٩
وتراعـي فيهـا    سـتراتيجية   االخطـة الـصندوق      نتـائج    وجه خـاص  بهي تتناول   مستوى املنظمة، و  

 .حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني

، مت التأكيـد علـى   )اليت تـوفر تغطيـة جغرافيـة    (مج  على مستوى الربا  يف حالة التقييمات      - ١٠
من الربامج ليـشملها التقيـيم       معقولة   نسبة ديدمت حت  و .النظر يف نتائج الربامج القطرية واإلقليمية     

تنتـهي دورهتـا الربناجميـة     يتالالقطرية الربامج    يف املائة من   ٥٠قدرها   ٢٠١٧-٢٠١٤لفترة  يف ا 
جراء تقييمـات علـى مـستوى املـشروع          املعنيـون بـإ    املـشاريع  وديرويقوم مـ  . املذكورةفترة  يف ال 

تقيـيم االنتقاليـة    خطة ال  ستبعدت من سياسة التقييم املنقحة، ومن مث ا     يف نطاق   وال يتم إدراجها    
 . املدرجة يف امليزانيةاحلاليةلفترة السنتني 

توحيـد  ”مج بـرا لمـساعدة اإلمنائيـة، أو    لألمم املتحـدة    عمل ا أطر  بتقييمات  فيما يتعلق     - ١١
ــري،    “األداء ــى املــستوى القط ــفــإن أعل ــة   ةفرق ــيت جتــري هــذه     األمــم املتحــدة القطري هــي ال

 التوجيـه مـن جمموعـة األمـم املتحـدة           ىتلقـ تمتويل خمتلفة و  وَتستخدم التقييماُت آلية    . التقييمات
يهــا جــرى فالبلــدان الــيت ومت إدراج . اإلمنائيــة، ال ســيما مــن مكتــب تنــسيق العمليــات اإلمنائيــة

علـى مـستوى الـربامج     عمل األمم املتحدة يف قائمة التقييمات     طارِإل  أو تقييمٌ  “ األداء توحيُد”
. حاليـا معروفـة   نفقات امليزانية، ألهنـا ليـست  اإلشارة إىل  تم   ت هذه الوثيقة، ولكن مل   الواردة يف   

عيـة ذات  التقييمـات، سيواصـل مكتـب التقيـيم املـشاركة يف اجملموعـات الفر       وفيما يتعلـق هبـذه      
  .لفريق األمم املتحدة املعين بالتقييمالتابعة الصلة 

    
 ؤسسية املاتتقييمال  -ثالثا   

ــام   - ١٢ ــيم  ق ــة مــن خطــة   بمكتــب التقي ــائج التالي ــيم النت ــصندوق ااتقي ــرة  الل ســتراتيجية للفت
 :)٢(٢٠١٣-٢٠١١ئيا أو كليا خالل الفترة جز ،٢٠١٣-٢٠٠٨

__________ 
األثـر بأنـه آثـار النتـائج املباشـرة          ف  عـرَّ ؛ ويُ التدخالت على املـديني القـصري واملتوسـط       آثار  بأهنا  النتائج  ُتعرَّف    )١(  

نة املساعدة اإلمنائيـة، ومنظمـة   تعريفات من جلوقد جاءت هذه ال. قصودةاملقصودة أو غري املباشرة،  املغري   أو
 .التعاون االقتصادي والتنمية

وتقيـيم منتـصف املـدة    ) ٢٠١١-٢٠٠٠(تشمل هذه التقييمـات الـدعم الـذي يقدمـه الـصندوق لـصحة األم              )٢(  
ــ)٢٠١١-٢٠٠٨(صحة األم املعـــين بـــللـــصندوق املواضـــيعي  األمـــم صـــندوق قـــام بـــه  ا مـــشتركا، وتقييمـ

ــسكان  املتحــدة ــسيفلل ــشويهاملعــين ب همــاربناجمل، واليوني ــاث  /ت ــر األعــضاء التناســلية لإلن ــيري  :بت ــسريع التغ  ت
 ).٣انظر اهلامش (ا  جاريامشتركوتقييما ؛ )٢٠١٣-٢٠٠٨(
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ــة   )أ(   ــن اخلـــ  : ٢النتيجـ ــاح مـ ــاد املتـ ــدة ازديـ ــصحية اجليـ ــد   دمات الـ ــألم والوليـ لـ
  ؛واالستفادة منها

ــدة     : ٣النتيجــة   )ب(   ــة اجلي ــاح مــن خــدمات تنظــيم األســرة ذات النوعي ــاد املت ازدي
مت تقيــيم دور تنظــيم األســرة يف (؛ لألفــراد واألزواج واالســتفادة منــها وفقــا للرغبــات اإلجنابيــة

يف جمـال   الـذي يقدمـه الـصندوق       لـدعم   لحتسني صحة األمهات كجـزء مـن التقيـيم املوضـوعي            
  ؛)٢٠١٢ يف عام استكملصحة األم، و

اخلـدمات ذات النوعيـة اجليـدة يف جمـال الوقايـة             ازديـاد املتـاح مـن      :٤النتيجة    )ج(  
نقــص املناعــة البــشرية واألمــراض املنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي وخاصــة     مــن فــريوس

الرئيــسية مــن الــسكان املعرضــني للخطــر وغريهــم مــن الفئــات ) مبــن فــيهم املراهقــون(للــشباب 
  وازدياد االستفادة من تلك اخلدمات؛

النهوض باملـساواة بـني اجلنـسني واحلقـوق اإلجنابيـة، ال سـيما عـن        : ٥النتيجة    )د(  
  وتطبيق القوانني والسياسات؛ طريق الدعوة

حتـسني فـرص احلـصول علـى خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة          : ٦النتيجة    )ـه(  
 ).مبن فيهم املراهقون(قيف اجلنسي للشباب والتث

 ســـتعاجل التقييمـــات املؤســـسية ٢٠١٥-٢٠١٤فيمـــا يتعلـــق بفتـــرة الـــسنتني    - ١٣  
 :٢٠١٣-٢٠٠٨ستراتيجية للفترة املقترحة النتائج اآلتية خلطة الصندوق اال

مبـن  (الديناميات السكانية وأوجه ترابطها مع احتياجـات الـشباب          : ١النتيجة    )أ(  
، واملـساواة بـني اجلنـسني    )مبا فيها تنظـيم األسـرة  (اجلنسية واإلجنابية    ، والصحة )راهقونفيهم امل 

  ؛واحلد من الفقر اليت جرى تناوهلا يف اخلطط واالستراتيجيات اإلمنائية والقطاعية الوطنية
ــدة     : ٣النتيجــة   )ب(   ــة اجلي ــاح مــن خــدمات تنظــيم األســرة ذات النوعي ــاد املت ازدي

  ؛واالستفادة منها وفقا للرغبات اإلجنابيةلألفراد واألزواج 
ازديـاد املتـاح مـن اخلـدمات ذات النوعيـة اجليـدة يف جمـال الوقايـة                  : ٤النتيجة    )ج(  

 ، وخاصــةاملنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسياملناعــة البــشرية واألمــراض  مــن فــريوس نقــص
 املعرضــني للخطــر وغريهــم مــن الفئــات الرئيــسية مــن الــسكان) مبــن فــيهم املراهقــون(للــشباب 

  وازدياد االستفادة من تلك اخلدمات؛
مـن خـدمات    ) مبن فيهم املراهقـون   (حتسني فرص استفادة الشباب      :٦النتيجة    )د(  

  ؛الصحة اجلنسية واإلجنابية والتثقيف اجلنسي
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ــسكانية      : ٧النتيجــة   )ـه(   ــالقوى ال ــة ب ــيالت املتعلق ــات والتحل ــوافر البيان حتــسني ت
 .، واملساواة بني اجلنسني)مبا يف ذلك تنظيم األسرة(نسية واإلجنابية احملركة، والصحة اجل

 اجلمــع بــني ثالثــة تقييمــات    ٢٠١٥-٢٠١٤ فتــرة التقييمــات املؤســسية لل تاقترحــ  - ١٤
أجـرى مكتـب التقيـيم    و. القطرية على مستوى الربامج     تقييمات املستقلة الاثنني من   ومواضيعية  

وغريهـا مـن    األخـرى   كة مـع منظمـات األمـم املتحـدة          حتليال إلمكانات إجـراء تقييمـات مـشتر       
 .)٣(قيد التنفيذهي ، باإلضافة إىل تلك اليت أجنزت أو ٢٠١٥-٢٠١٤الشركاء يف 

إجراء التقييمـات املؤسـسية     بـ التقييم  سيقوم مكتب    ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة  بالنسبة إىل ا    - ١٥
ناقــشات مــع أســاس املتحدد توقيتــها علــى وســي. عية، علــى مراحــليضــااملوســيما  ، الاملقترحــة

ــا،  ــلوحــدات الواإلدارة العلي ــصلحة عم ــيني وأصــحاب امل ــراد مت و.  املعن ــة  إي ــات األولي املعلوم
 . ألف وباء أدناه  الفرعنييفاملقررة نطاق التقييمات املؤسسية املتعلقة ب

  
 التقييمات املواضيعية املقترحة  - ألف  

يف تنظـيم األسـرة      جيدة يف جمـال   ات   خدم لكفالة توافر الصندوق   املقدم من دعم  التقييم      
 ٢٠١٤- ٢٠٠٨الفترة 

تـوافر  لكفالـة   الـصندوق   املقـدم مـن     دعم  الـ  ملـدى أمهيـة      مـستقال ديرا  تقـ سيوفر التقيـيم      - ١٦
، وزيادة الطلب على االستفادة من خـدمات تنظـيم األسـرة        جبودة أعلى  خدمات تنظيم األسرة  

إمكانيـة   و تـه وكفاءذلـك الـدعم     عاليـة   فملـدى   و كجزء من خدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة        
الـصحة  سياسـات   مسامهة الصندوق يف ترسـيخ تنظـيم األسـرة يف أطـر             وسيتم تقدير   . تهاستدام

دارة شـراء  يف جمـال إ القـدرات الوطنيـة   تنميـة  ويف البلـدان املـشمولة بـالربامج       اجلنسية واإلجنابية   
على مستوى اجملتمـع احمللـي      وزيع  لتإىل ا  الصندوق   جلوء وسيجري أيضا تقييم  . السلع وتوزيعها 

 نظـــم ســـتفادة مـــنلال اإلمكانيـــات احملـــدودةفئـــات الـــسكان مـــن أجـــل فـــتح قنـــوات بديلـــة ل
 .العامة الصحة

__________ 
األمـم املتحـدة للـسكان      صندوق  الذي أجراه   التقييم املشترك    من   ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول مت االنتهاء يف      )٣(  

ــة لربن  ــدة للطفولـ ــا املعـــين باجموصـــندوق األمـــم املتحـ ــر/تـــشويههمـ ــلية لإلنـــاث  بتـ تـــسريع : األعـــضاء التناسـ
شتركة بــني اجلنــسني يف منظومــة األمــم املتحــدة  املــلــربامج لالتقيــيم املــشترك أمــا . )٢٠١٣-٢٠٠٨( التغــيري

األمم املتحدة  هيئة  (هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة         الذي تقوم به    ) ٢٠١٣-٢٠٠٦(
لـسكان وصــندوق األمـم املتحــدة للطفولـة، وصــندوق األهـداف اإلمنائيــة     األمـم املتحــدة ل وصــندوق ) للمـرأة 

ــدويل،         ــائي ال ــاون اإلمن ــة اإلســبانية للتع ــائي، والوكال ــات األمــم املتحــدة اإلمن ــسيق عملي ــة، ومكتــب تن لأللفي
 .جاريازال يال فوالوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي، 
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ــوف و  - ١٧ ــسـ ــة،      يـ ــسية واإلجنابيـ ــصحة اجلنـ ــسياسات الـ ــصال لـ ــيال مفـ ــيم حتلـ شمل التقيـ
، )٢٠٢٠-٢٠١٢للفتـرة   األسـرة   سـتراتيجية الـصندوق يف تنظـيم        امبا يف ذلك     (اواستراتيجياهت

إحـدى  املكونات الرئيسية للصحة اجلنسية واإلجنابيـة و      أحد  والربامج اليت جعلت تنظيم األسرة      
لع التقيـيم بتقـدير     طوسيض.  واألمراض النفاسية  حلد من وفيات األمهات   ادعم  لالركائز الثالث   
وتقـدمي   وتثقيـف العمـالء   التواصـل   الدعوة و وتنظيم األسرة     سياساتِ تنفيذ مزيجِ مدى مسامهة   

شاملة يف جمال الصحة اجلنـسية      الدمات  اخلاجلودة، وإدماجها يف    احلق يف   اخلدمات على أساس    
تقـسيم العمـل بـني      وآليـات التنـسيق،     وسيعمل أيضا على تقـدير      . ةاملتوقعيف النتائج   واإلجنابية،  

إقامـة  ، واجلهات الفاعلة األخـرى يف جمـال تنظـيم األسـرة يف سـياق الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة               
 .شراكات معها

ــيم ركــز يوســوف   - ١٨ ــيم   التقي ــى تقي ــام األول عل ــن خطــة   ٣النتيجــة يف املق ــصندوق م ال
للفتــرة اجلديــدة ســتراتيجية االالــصندوق خطــة ســتتيح و. ٢٠١٣-٢٠٠٨ســتراتيجية للفتــرة اال

تنظـيم  ل الـشاملَ الـصندوق     دعـمَ  وسـيتناول التقيـيم   .  معلومات لعمليـة للتقيـيم     ٢٠١٧-٢٠١٤
الربنـامج  بوجـه خـاص     والـصناديق املواضـيعية، و    ك  التمويل املـشتر  و،  املوارد العادية ، أي   األسرة
، ٢٠١٤-٢٠٠٨لـى الفتـرة      ع سـوف يركـز التقيـيم     و.  لتعزيز أمن سلع الصحة اإلجنابية     يالعامل
لـصندوق  اإلدارة  لتـوفري املعلومـات     الدروس وتقدمي جمموعة من التوصـيات       نباط  استجري  وسي

 .٢٠٢٠-٢٠١٢ للفترةتنظيم األسرة ته يف تراتيجيسالتنفيذ العليا 

قـــــدرها ، مبيزانيـــــة ٢٠١٥ التقيـــــيم يف عـــــام عمليـــــةمكتـــــب التقيـــــيم وسيـــــستهل   - ١٩
  .دوالر ٥٥٠ ٠٠٠

  
  ٢٠١٣- ٢٠٠٨ تقييم الدعم الذي قدمه الصندوق إىل املراهقني والشباب يف الفترة    

ندوق يف إتاحـة خـدمات الـصحة      سيوفر التقييم تقديرا مستقال ملدى أمهية مسامهة الص         - ٢٠
اجلنــسية واإلجنابيــة للمــراهقني والــشباب، مبــا فيهــا خــدمات تنظــيم األســرة والتثقيــف اجلنــسي  
وخــدمات الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واألمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي،     

يجري أيـضا تقيـيم     وسـ . وتيسري استفادهتم منها، وملدى فعاليتها وكفاءهتا وإمكانيـة اسـتمرارها         
مسامهة الصندوق يف تعزيز القـدرات الوطنيـة علـى إدمـاج احتياجـات الـشباب يف                 ) أ: (ما يلي 

الــدعم املقــدم إىل الــشباب للمــشاركة يف أنــشطة ) ب( الــديناميات الــسكانية وأوجــه ترابطهــا؛
  .احلوار والربجمة املتعلقة بالسياسات

مفـصال لـسياسات الـصندوق واسـتراتيجياته       وسيشمل التقيـيم، يف مجلـة أمـور، حتلـيال             - ٢١
وبراجمــه الراميــة إىل إدمــاج قــضايا املــراهقني والــشباب والــديناميات الــسكانية يف تــدخالت         
الــصندوق، وذلــك مــن أجــل كفالــة وصــول مجيــع بــرامج الــصندوق إىل املــراهقني والــشباب،   
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عنـيني بإنـشاء آليـات    سيما األشد تعرضا للتهميش، فضال عن كفالة قيام مجيـع الـشركاء امل          وال
وســيقّيم آليــات . مؤســسية ملــشاركة الــشباب علــى الــُصعد العــاملي واإلقليمــي والــوطين واحمللــي

التنسيق وتقسيم العمل فيما بني اجلهات الفاعلة األخرى والشراكات املقامة معهـا فيمـا يتعلـق                
  .بتقدمي الدعم إىل املراهقني والشباب يف سياق الصحة اجلنسية واإلجنابية

 الـواردة يف خطـة الـصندوق االسـتراتيجية للفتـرة      ٦ و ٤ و ١وسيغطي التقييم النواتج    - ٢٢
 الـواردة يف إطـار عمـل        “العناصـر األساسـية األربعـة     ”وسيأخذ يف احلـسبان     . ٢٠١٣-٢٠٠٨

الــصندوق املتعلــق بــاملراهقني والــشباب، باإلضــافة إىل اجملــال ذي األولويــة املتعلــق بالــشباب يف 
 الذي وضعه برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس           ٢٠١١-٢٠٠٩ للفترة   إطار النتائج 

  .اإليدز/نقص املناعة البشرية
وسيستخلص الدروس املـستفادة ويقـدم   . ٢٠١٣-٢٠٠٨وسريكز التقييم على الفترة       - ٢٣

تعلقـة  جمموعة من التوصيات االستشرافية إلبالغ اإلدارة العليا للصندوق بتنفيذ االسـتراتيجية امل      
  .٢٠٢٠-٢٠١٢باملراهقني والشباب للفترة 

وُتقـدر ميزانيـة التقيـيم مببلـغ     . ٢٠١٤وسيستهل مكتب التقيـيم عمليـة التقيـيم يف عـام          - ٢٤
  . دوالر٤٥٠ ٠٠٠

  
تقييم الدعم الذي قدمه الصندوق من أجل إتاحة البيانات الالزمة إلرشاد عملييت صنع                 

  ٢٠١٣- ٢٠٠٨القرارات ورسم السياسات يف الفترة 
دعم الصندوق إجـراء تعـدادات الـسكان واملـساكن مـن خـالل تعزيـز عمليـات توليـد                      - ٢٥

بيانــات إحــصائية عاليــة اجلــودة، وإنتاجهــا وحتليلــها واســتخدامها ونــشرها وحتــسني القــدرات   
وميثل هذا الدعم عنصرا أساسـيا يف تـدخالت الـصندوق علـى الـصعيد              . الوطنية يف هذا الصدد   

ثل نسبة ال يستهان هبا من املوارد املتاحـة يف اجملـال الربنـاجمي املتعلـق بالـسكان                  القطري، كما مي  
 لتعـدادات الـسكان واملـساكن       ٢٠١٠وتندرج أغلبية التعدادات يف إطـار جولـة عـام           . والتنمية

  . ٢٠١٣ و ٢٠٠٨، وقد أُجريت يف الفترة بني عامي )٢٠١٤-٢٠٠٥(
 الدعم الذي يقدمه الصندوق، وفعاليتـه وكفاءتـه         وسيوفر التقييم تقديرا مستقال ألمهية      - ٢٦

وقابليــة اســتمراره، هبــدف إتاحــة البيانــات املتعلقــة بالــديناميات الــسكانية والــشباب والــصحة    
اإلجنابيـــة وقـــضايا املـــساواة بـــني اجلنـــسني مـــن أجـــل إفـــادة عملـــييت اختـــاذ القـــرارات ورســـم  

ــسياسات ــدة     . ال ــات املول ــشر البيان ــدى ن ــيم م ــيقّيم التقي ــسياسات   وس ــداد ال واســتخدامها إلع
وحيثمــا كــان مناســبا، ســيقيم التقيــيم تعزيــز  . واخلطــط والــربامج اإلمنائيــة ولرصــدها وتقييمهــا 

وسيقيم أيضا نتائج الدعم الذي يقدمه الـصندوق لتـوفري البيانـات            . املكاتب اإلحصائية الوطنية  
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القطـري، مـع التركيـز يف املقـام         املتعلقة بالديناميات السكانية علـى الـُصعد العـاملي واإلقليمـي و           
  .٢٠١٣-٢٠٠٨ من اخلطة االستراتيجية للصندوق للفترة ٧األول على النتيجة 

وســيفحص اإلجنــازات احملققــة واملعوقــات  . ٢٠١٣-٢٠٠٨وســيغطي التقيــيم الفتــرة    - ٢٧
املعترضة يف هذا اجملال الربناجمي اهلام، ويصوغ االستنتاجات، ويـستخلص الـدروس املـستفادة،              

  . يقترح توصيات قابلة للتنفيذو
ــام       - ٢٨ ــيم يف ع ــيم يف التقي ــب التقي ــشرع مكت ــغ    . ٢٠١٤وسي ــيم مببل ــة التقي ــدر ميزاني وُتق

  . دوالر٤٥٠ ٠٠٠
  

  التقييمات املستقلة املقترحة للربامج القطرية  -باء   
سيواصـل مكتـب التقيـيم إجـراء تقييمـات مـستقلة للـربامج القطريـة ألغـراض املــساءلة            - ٢٩
وُتعــد التقييمــات املــستقلة للــربامج القطريــة طريقــة لتزويــد اجمللــس التنفيــذي واملــدير    . علموالــت

التنفيــذي للــصندوق وإدارة الــصندوق، فــضال عــن أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني، مبعلومــات     
وعالوة على ذلك، فـإن إجـراء التقييمـات         . موثوقة عن أنشطة الصندوق على الصعيد القطري      

ــة ســـيم  ــاليب   الـــربامج القطريـ ــلة وضـــع منـــاهج وأدوات وأسـ ــيم مـــن مواصـ كن مكتـــب التقيـ
ــة احتياجــات مــديري       ــة يف تلبي ــها التقني ــدهتا ومالءمت ــة فائ ــيم لكفال وتوجيهــات لعمليــات التقي

  . التقييم يف املكاتب القطرية واإلقليمية التابعة للصندوق
ــسنتني    - ٣٠ ــرة ال ــربا  ٢٠١٥-٢٠١٤وخــالل فت ــيم تقييمــات ال مج ، ســيجري مكتــب التقي

القطرية يف منطقتني مل تشملهما التقييمات بعد، ومها آسـيا واحملـيط اهلـادئ؛ وأوروبـا الـشرقية                   
  .)٤(وآسيا الوسطى

وتقــدر امليزانيــة املرصــودة لتقييمــي الــربامج القطريــة يف املنطقــتني املــذكورتني مببلــغ          - ٣١
ــيم ١٠٠ ٠٠٠ ــة ذات   .  دوالر لكــل تقي ــة القطري ــة الربناجمي ــسبة مــن  وســتغطي امليزاني ــصلة ن ال

  . وسيوفر مكتب التقييم التمويل التكميلي. تكاليف التقييم
    

__________ 
أمريكـا الالتينيـة    : ٢٠١٣ و   ٢٠١١تقلة للـربامج القطريـة يف املنـاطق التاليـة بـني عـامي               أُجريت تقييمات مس    )٤(  

؛ منطقـة  )الكامريون(؛ ومنطقة غرب ووسط أفريقيا )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(ومنطقة البحر الكارييب    
 .قييم اخلاص بلبنانوجيري تنفيذ الت). لبنان(؛ والدول العربية )مدغشقر(شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي 
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  التقييمات اجملراة على مستوى الربامج  -رابعا   
يتمثل الغرض من التقييمات اجملـراة علـى مـستوى الـربامج يف االسترشـاد هبـا يف وضـع                     - ٣٢

دات العمل املـسؤولة عـن      ويتوىل إجراءها جهات تقييم خارجية وتديرها وح      . الربامج الالحقة 
ــه يف الفقــرة     ــة  ) أ (١٣الــربامج اجلــاري تقييمهــا، علــى النحــو املــشار إلي ــسياسة التقييمي مــن ال

ــربامج       ). DP/FPA/2013/5(املنقحــة  ــة وال ــربامج القطري ــن ال ــل كــال م ــذا التحلي ــاول ه ــد تن وق
  . املواضيعية ذات األمهية اإلقليمية

التقييميـة املنقحـة، ُتجـرى عمليـات تقيـيم الـربامج            مـن الـسياسة     ) أ (١٣ووفقا للفقرة     - ٣٣
ومبـا أن هـذه أول خطـة تقيـيم يف       . القطرية مرة واحـدة علـى األقـل يف كـل دورتـني برنـاجميتني              

إطــار الــسياسة التقييميــة املنقحــة، فــإن مجيــع الــربامج القطريــة الــيت تقــع هنايــة دورهتــا الربناجميــة  
وبالتـايل، فـإن التقييمـات الـواردة يف         . تحليـل  أُدرجـت يف هـذا ال      ٢٠١٥-٢٠١٤خالل الفترة   

  .القائمة املقترحة تغطي دورة برناجمية واحدة فقط
وقـد تنــاول مكتــب التقيــيم يف التحليــل الــذي أجــراه مجيــع معــايري االختيــار احملــددة يف    - ٣٤

السياسة التقييمية املنقحـة للـصندوق حـسب أولويتـها يف ترتيـب األولويـات احملـددة يف التقيـيم                    
املنقحة لصندوق األمم املتحدة للـسكان، يف حتليـل الـسياسات، مـع مراعـاة اجلـدوى كعامـل                   و

وتتــوىل وحــدات العمــل منفــردة  . رئيــسي يف اختيــار التقييمــات اجملــراة علــى مــستوى الــربامج  
وتـشري تلـك    . مسؤولية التحقق من مدى توافر الظروف الالزمة إلجناز تقييمات جيدة النوعيـة           

  :ليالشروط إىل ما ي
 كفالة حتقق كتلة حرجة من النتائج يف امليـدان وإمكانيـة            ‘١’: حسن التوقيت   )أ (  

االنتـهاء مـن التقيـيم داخـل إطـار زمـين يتـيح              ‘ ٢’؛  إسهامها يف مجع البيانات مـن ِقبـل املقـّيمني         
  للتقييم تلبية احتياجات املستعملني الرئيسيني يف أنسب وقت؛

 ســـالمة إطـــار النتـــائج؛ ‘١’: مـــد علـــى مـــا يلـــيوالقابليـــة للتقيـــيم، الـــيت تعت  )ب (  
  وجود نظام رصد موجه حنو حتقيق النتائج؛  ‘٢’

  وجود موظفني مهرة إلدارة التقييم؛   )ج (  
  .توافر ما يكفي من املوارد املالية  )د (  

 تقييما على مـستوى الـربامج   ٣٦ إجراء ٢٠١٥-٢٠١٤يتوقع أن تشهد فترة السنتني     - ٣٥
  .غرافية الست لصندوق األمم املتحدة للسكانيف مجيع املناطق اجل
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   ١جلدول ا    
  ٢٠١٥- ٢٠١٤التقييمات املقترحة على مستوى الربامج لفترة السنتني     

  
  تقييمات الربامج القطرية  

 اجملموع، حسب املنطقة  ٢٠١٥  ٢٠١٤  املناطق

 ٤ ٢ ٢  )شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي(أفريقيا 
 ٤ ٣ ١ )ريقياغرب ووسط أف(أفريقيا 

 ٤ ٢ ٢ الدول العربية 
 ٩ ٣ ٦ آسيا واحمليط اهلادئ

 ٥ صفر ٥ أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
 ٩ ٥ ٤ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٣٥ ١٥ ٢٠ جمموع تقييمات الربامج القطرية  
 ١ ١ - الربنامج اإلقليمي

 ٣٦ ١٦ ٢٠  اجملموع العام يف السنة  
    

يمــا يتعلــق بــاملوارد املاليــة، فــإن تكلفــة إجــراء تقيــيم لربنــامج قطــري علــى الــصعيد    وف  - ٣٦
إمجـايل  ) ج(حجـم األنـشطة ذات الـصلة؛        ) ب(تعقيـد الربنـامج؛     ) أ: ( تعكس ما يلي   ياملركز

ويقـــدر مكتـــب التقيـــيم أن امليزانيـــة ). املـــوارد العاديـــة واملـــوارد األخـــرى(امليزانيـــة الربناجميـــة 
ــيملاملخصــصة  ــامج قطــري ينبغــي أال يقــل عــن     لتقي ــى مــستوى برن  دوالر، ألن ٧٠ ٠٠٠ عل

التكاليف الثابتة إلجراء تقييم تعتمد على عدد أيام عمل اخلـرباء االستـشاريني أو عـدد النـواتج                  
  ).مثل تصميم التقرير وصياغته ووضعه يف صيغته النهائية(املتوخاة 

ــرة    - ٣٧ ــيم تقــدمي دعمــه للتقييمــات    ٢٠١٥-٢٠١٤وخــالل الفت ، سيواصــل مكتــب التقي
اجملـراة علـى مـستوى الـربامج ولوحـدات العمـل الـيت تتـوىل إدارهتـا، وذلـك مـن خـالل عمليتــه             

تـوفري التوجيـه املنـهجي      ) أ: (وتتـألف هـذه العمليـة ممـا يلـي          .الثالثية املسارات لتحسني اجلـودة    
تـصميم وإدارة دورات  ) ب( برنامج قطـري وإجرائـه يف الـصندوق؛    بشأن كيفية تصميم تقييم   

تدريبية بشأن منهجية تقييم الـربامج القطريـة، مـن أجـل تطـوير قـدرات التقيـيم لـدى املكاتـب                      
قيام مكتب التقييم بإجراء تقييمـات مـستقلة        ) ج(القطرية التابعة للصندوق والنظراء الوطنيني؛      

ومتـشيا مـع الـسياسة التقييميـة        . ن مـع املكاتـب القطريـة املعنيـة        خمتارة للـربامج القطريـة، بالتعـاو      
املنقحة للصندوق، سيكون مكتب التقييم مـسؤوال عـن نظـام ضـمان جـودة التقييمـات اجملـراة                   

وسـيقوم أيـضا بنـشر وتبـادل املعـارف املنبثقـة مـن مجيـع التقييمـات مـن                    . على مستوى الربامج  
 .بعة للصندوقخالل شبكات وممارسات إدارة املعارف التا
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  امليزانية املتوقعة  - خامسا 
جبت عملية إعداد تقديرات امليزانية املتكاملة لصندوق األمم املتحـدة للـسكان للفتـرة                - ٣٨

وتدخل تكلفـة   . ٢٠١٥-٢٠١٤، إعداد خطة التقييم االنتقالية لفترة السنتني        ٢٠١٧-٢٠١٤
ــوارد      ــى مــستوى املؤســسة يف نطــاق امل ــديرات  التقييمــات املقترحــة عل ــدرة املدرجــة يف تق املق

، باإلضـافة إىل بعـض   ٢٠١٧-٢٠١٤امليزانية املتكاملة لصندوق األمم املتحدة للسكان للفتـرة         
ــشكل       ــيم ب ــذين ســيقيِّمهما مكتــب خــدمات التقي ــاجمني القطــريني الل ــل املقــدم مــن الربن التموي

مزيـدا مـن    ١ملرفـق   أدناه، حملة عامة عن تلك التكاليف، ويتضمن ا ٢وترد يف اجلدول    . مستقل
  .التفاصيل يف هذا الصدد

  
   ٢اجلدول     

  ٢٠١٥- ٢٠١٤حملة عامة عن تكاليف التقييمات على مستوى املؤسسة للفترة     
  

  امليزانية املقدرة  سنة البدء  التقييمات

تقييم الدعم املقدم من صندوق األمم املتحدة للـسكان إلتاحـة خـدمات تنظـيم             
٠٠٠ ٥٥٠ ٢٠١٥ ٢٠١٤-٢٠٠٨ة للفترة النوعية اجليد األسرة ذات

٠٠٠ ٤٥٠ ٢٠١٤ ٢٠١٣-٢٠٠٨تقييم الدعم املقدم من الصندوق للمراهقني والشباب للفترة 
تقييم الدعم املقـدم مـن الـصندوق إلتاحـة البيانـات الـيت يـتم االسترشـاد هبـا يف                     

٠٠٠ ٤٥٠ ٢٠١٤ ٢٠١٣-٢٠٠٨اختاذ القرارات وصياغة السياسات، للفترة 
٠٠٠ ٤٥٠ ١  تقييمات املواضيعيةجمموع ال  

٠٠٠ ١٠٠ ٢٠١٤ )أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى(تقييم الربنامج القطري لتركيا 
٠٠٠ ١٠٠ ٢٠١٥ ) آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ(تقييم الربنامج القطري لبنغالديش 

٠٠٠ ٢٠٠  جمموع التقييمات املستقلة للربامج القطرية  
٠٠٠ ٦٥٠ ١   اجملموع الكلي للميزانية  

    
ــربامج        - ٣٩ ــستوى ال ــى م ــسها تكــاليف التقييمــات عل ــة نف ــربامج القطري ــرد . تتحمــل ال وت

  . حملة عامة عن تلك التكاليف٣؛ وترد يف اجلدول ٢التفاصيل حبسب البلد يف املرفق 
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   ٣اجلدول     
  حملة عامة عن تكاليف التقييمات على مستوى الربامج    

  
  ريةخمصصات الربامج القط  املناطق

٠٠٠ ٢٩٥ )شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي(أفريقيا 
٠٠٠ ٣١٠ )غرب ووسط أفريقيا(أفريقيا 

٠٠٠ ٢٧٥ الدول العربية 
٠٠٠ ٧١٥ آسيا واحمليط اهلادئ

٠٠٠ ٢٤٥ أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
٠٠٠ ٦٣٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

٠٠٠ ٤٧٠ ٢  املستوى القطريجمموع تقييمات الربامج على  
٠٠٠ ٨٠ التقييم اإلقليمي على مستوى الربامج

٠٠٠ ٥٥٠ ٢  اجملموع الكلي  
    

 الــوارد أدنــاه تقــديرا للتكلفــة اإلمجاليــة ملهمــة التقيــيم يف صــندوق   ٤يتــضمن اجلــدول   - ٤٠
امليزانيـة  ويقـسم فيـه املبلـغ اخلـاص مبكتـب التقيـيم الـوارد يف تقـديرات                  . األمم املتحدة للسكان  

. ٢٠١٣/٣٢، الــيت وافــق عليهــا اجمللــس التنفيــذي يف املقــرر  ٢٠١٧-٢٠١٤املتكاملــة للفتــرة 
ويستثىن من التقييم أدناه تكلفة مستشاري الرصد والتقيـيم علـى املـستوى اإلقليمـي، وجهـات                 

  .تنسيق الرصد والتقييم أو مستشاري الرصد والتقييم على املستوى القطري
  

   ٤اجلدول     
  ٢٠١٥- ٢٠١٤ة عامة عن امليزانية املقدرة ملهمة التقييم للفترة حمل    

  
  ٢٠١٥‐٢٠١٤تقديرات امليزانية للفترة   نوع التقييم

٠٠٠ ٩١١ ٢  )أ()تكاليف املوظفني والتكاليف املتنوعة(تكاليف مكتب التقييم 
٠٠٠ ٦٥٠ ١ تقييمات على مستوى املؤسسة 
٠٠٠ ٥٥٠ ٢ تقييمات على مستوى الربامج

٠٠٠ ١١١ ٧ ٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات ميزانية وظيفة التقييم للفترة   
  

  .األرقام مقربة إىل أقرب ألف  )أ(  
    

، ٢٠١٥-٢٠١٤، للفتــرة ٤متثــل تقــديرات ميزانيــة وظيفــة التقيــيم املبينــة يف اجلــدول    - ٤١
 األخـرى علـى      يف املائة من امليزانية الربناجمية املقدرة للموارد العاديـة واملـوارد           ٠,٤نسبة قدرها   
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 يف  ١وتـصل هـذه النـسبة إىل        . ٢٠١٧-٢٠١٤حد سواء يف تقديرات امليزانية املتكاملة للفترة        
  .املائة عند حساب املوارد العادية وحدها

  وقـــد يتـــأثر تطبيـــق خطـــة التقيـــيم االنتقاليـــة املدرجـــة يف امليزانيـــة لفتـــرة الـــسنتني           - ٤٢
 تقليصها أو إذا كانت هناك حتركـات غـري           سلبا إذا مل تتوفر األموال أو إذا مت        ٢٠١٥-٢٠١٤

  .متوقعة للموظفني
وسيدمج مكتب التقييم الدروس املستفادة من تنفيذ هذه اخلطة، مبا يف ذلـك مـستوى                  - ٤٣

ــة لكــي ينظــر فيهــا اجمللــس        ــيم املقبل ــائج املتوقعــة، يف إعــداد خطــة التقي ــسبة إىل النت املــوارد بالن
  . ٢٠١٥التنفيذي يف عام 

    
  عناصر مقرر  -سادسا  

  :قد يرغب اجمللسي التنفيذي يف أن  - ٤٤
حييط علما خبطة التقييم االنتقالية لصندوق األمم املتحدة للسكان املدرجة   )أ (  

  ؛ )DP/FPA/2014/2 (٢٠١٥-٢٠١٤يف امليزانية لفترة السنتني 
ينــوه بعمليــة التــشاور القائمــة علــى املــشاركة والــشفافية الــيت يــضطلع هبــا   )ب (  
 األمم املتحدة للسكان يف سياق وضع خطة التقييم االنتقاليـة املدرجـة يف امليزانيـة      صندوق

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني 
ــة لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان،       )ج (   ــيم االنتقالي يوافــق علــى خطــة التقي

، بـــصيغتها الـــواردة يف الوثيقـــة   ٢٠١٥-٢٠١٤املدرجـــة يف امليزانيـــة لفتـــرة الـــسنتني    
DP/FPA/2014/2 يف ذلك النهج الذي تتبعه؛ وعلى التقييمات املقترحـة علـى مـستوى              ، مبا

ــق   ــة يف املرف ــة يف      ١ املؤســسة املبين ــربامج املبين ــستوى ال ــى م ــيم عل ــات التقي ــى عملي ؛ وعل
  ؛٢ املرفق

ــرة        )د (   ــيم للفت ــة التقي ــياق خط ــا باملواضــيع املطروحــة للنظــر يف س   حيــيط علم
  .٣ املبينة يف املرفق ٢٠١٧-٢٠١٦
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   ١رفق امل
  التقييمات املقترحة على مستوى املؤسسة    

  
 امليزانية املقدرة  تاريخ البدء  التقييمات

تقييم الدعم املقدم من صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان إلتاحـة              
البيانــات الــيت يــتم االسترشــاد هبــا يف اختــاذ القــرارات وتــشكيل    

 ٢٠١٣-٢٠٠٨السياسات، للفترة 

٠٠٠ ٤٥٠ ٢٠١٤الربع األول من عام 

تقيــيم الــدعم املقــدم مــن الــصندوق للمــراهقني والــشباب للفتــرة  
٢٠١٣-٢٠٠٨ 

٠٠٠ ٤٥٠ ٢٠١٤الربع األول من عام 

تقييم الدعم املقدم من الصندوق إلتاحة خدمات تنظـيم األسـرة           
 ٢٠١٤-٢٠٠٨ذات النوعية اجليدة للفترة 

٠٠٠ ٥٥٠ ٢٠١٥الربع الثاين من عام 

٠٠٠ ٤٥٠ ١  ضيعيةجمموع التقييمات املوا  
٠٠٠ ١٠٠ ٢٠١٤الربع األول من عام  )أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى(تقييم الربنامج القطري لتركيا 

٠٠٠ ١٠٠ ٢٠١٥الربع األول من عام  )آسيا واحمليط اهلادئ(تقييم الربنامج القطري لبنغالديش 
٠٠٠ ٢٠٠ - جمموع التقييمات املستقلة للربامج القطرية  
٠٠٠ ٦٥٠ ١  -  وع الكلي للميزانيةاجملم  

    
  التقييمات املستقلة للربامج القطرية

  
ــامج   ــيم الربنـــــ تقيـــــ

  السنة  امليزانية املقدرة  القطري

موظفـــــو التقيـــــيم  
املوجـــــــــــودون يف 
  املكتب القطري

ــامج القطــري   ــة الربن  ميزاني
املـــوارد العاديـــة واملـــوارد (

  )األخرى
ــة   ــاالت الربناجميــــ اجملــــ

  للربنامج القطري 
ع عدد نـواتججممو

  الربنامج القطري

ــا، -٢٠١٠تركيــــــ
٢٠١٥  

جهـــــات تنـــــسيق    ٢٠١٤  )ب( دوالر١٠٠ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

ــة    دوالر٨ ٩٠٠ ٠٠٠ الــــــــصحة اإلجنابيــــــ
ــسكانية  ــديناميات ال وال
 واملساواة بني اجلنسني 

٦  

بــــــــــــــــــــنغالديش، 
٢٠١٦-٢٠١٢   

ــد   ٢٠١٥  )ج( دوالر١٠٠ ٠٠٠ موظـــــف الرصـــ
  والتقييم

ــة   والر د٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠ الــــــــصحة اإلجنابيــــــ
ــسكانية  ــديناميات ال وال
  واملساواة بني اجلنسني

٧  

             دوالر٢٠٠ ٠٠٠  اجملموع  
  

  .وثائق الربنامج القطري: املصدر  )أ(  
.  دوالر ٦٠ ٠٠٠ دوالر يف حـني يـدفع مكتـب التقيـيم            ٤٠ ٠٠٠ دوالر، سـيدفع الربنـامج القطـري مبلغـا قـدره             ١٠٠ ٠٠٠من مبلغ الـ      )ب(  

  .  من هذه األرقام هو التوضيحوالغرض
.  دوالر ٢٠ ٠٠٠ دوالر يف حـني يـدفع مكتـب التقيـيم            ٨٠ ٠٠٠ دوالر، سـيدفع الربنـامج القطـري مبلغـا قـدره             ١٠٠ ٠٠٠من مبلغ الـ      )ج(  

  . والغرض من هذه األرقام هو التوضيح



DP/FPA/2014/2
 

18/24 13-58230 
 

   ٢املرفق 
  التقييمات املقترحة على مستوى الربامج    

  
ــامج   ــيم الربنـــــ تقيـــــ

  السنة  يزانية املقدرةامل  القطري

موظفــــو التقيــــيم  
املوجـــــــــودون يف 
  املكتب القطري

 ميزانيـــة الربنـــامج القطـــري
ــوارد  ( ــة واملـ ــوارد العاديـ املـ

  )األخرى
اجملـــاالت الربناجميـــة للربنـــامج 

  القطري 

ــدد ــوع عــ جممــ
نــواتج الربنــامج

  القطري

     )شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي(منطقة أفريقيا 
ــوال، -٢٠٠٩أنغـــــ
٢٠١٣   

ــد   ٢٠١٤   دوالر ١٠٠ ٠٠٠ موظــــف الرصــ
  والتقييم

ــديناميات      دوالر ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال
الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 

  اجلنسني

٨ 

-٢٠١١سوازيلند،  
٢٠١٥  

ــد   ٢٠١٤   دوالر٧٠ ٠٠٠ موظــــف الرصــ
  والتقييم

ــديناميات      دوالر ٩ ١٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال
الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 

  جلنسنيا

٦ 

       بوروندي 
ــد   ٢٠١٥   دوالر ٨٠ ٠٠٠   ٢٠١٤-٢٠١٠ موظــــف الرصــ

  والتقييم
ــديناميات      دوالر ١٦ ٥٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال

الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 
  اجلنسني

٧ 

ــسوانا،  -٢٠١٠بوت
٢٠١٤  

ــد   ٢٠١٥   دوالر ٤٥ ٠٠٠ موظــــف الرصــ
  والتقييم

ــدينا     دوالر ١٣ ٦٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ميات ال
الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 

  اجلنسني

٦  

-٢٠١٢زميبــابوي، 
  )ب(٢٠١٥

  )ال يوجد تقييم للربنامج القطري(تقييم إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 

   يف املائة٠,٤  ٦٩ ٢٠٠ ٠٠٠      ٢٩٥ ٠٠٠  اجملموع  
ــة  ( ــيم كنــسبة مئوي ــة التقي ميزاني

 )من ميزانية الربامج القطرية

  

     )غرب ووسط أفريقيا(قيا منطقة أفري
ــو،   ــا فاســــ بوركينــــ

٢٠١٥-٢٠١١  
ــد   ٢٠١٤   دوالر ٧٠ ٠٠٠ موظــــف الرصــ

  والتقييم
ــديناميات      دوالر ٣١ ٧٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال

الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 
  اجلنسني

٧  

كــــــــابو فــــــــريدي، 
٢٠١٦-٢٠١٢  

  )ال يوجد تقييم للربنامج القطري (“توحيد األداء”تقييم 

ــشاد،  -٢٠١٢تـــــــ
٢٠١٦   

ــد   ٢٠١٥   دوالر ٩٠ ٠٠٠ موظــــف الرصــ
  والتقييم

ــديناميات      دوالر ٢٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال
الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 

  اجلنسني

١٠  

ــا،  -٢٠١٢غانـــــــــ
٢٠١٦   

  )ال يوجد تقييم للربنامج القطري (“توحيد األداء”تقييم 

ــا،  -٢٠١٢موريتاني
٢٠١٦  

ــد   ٢٠١٥   دوالر ٨٠ ٠٠٠ موظــــف الرصــ
  والتقييم

ــديناميات      دوالر ١٦ ٥٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال
الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 

  اجلنسني

٨ 
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ــامج   ــيم الربنـــــ تقيـــــ
  السنة  يزانية املقدرةامل  القطري

موظفــــو التقيــــيم  
املوجـــــــــودون يف 
  املكتب القطري

 ميزانيـــة الربنـــامج القطـــري
ــوارد  ( ــة واملـ ــوارد العاديـ املـ

  )األخرى
اجملـــاالت الربناجميـــة للربنـــامج 

  القطري 

ــدد ــوع عــ جممــ
نــواتج الربنــامج

  القطري

-٢٠١٢ الـــسنغال،
٢٠١٦   

ــد   ٢٠١٥   دوالر ٧٠ ٠٠٠ موظــــف الرصــ
  والتقييم

ــديناميات      دوالر ١٩ ٥٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال
الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 

  اجلنسني

٦ 

   يف املائة٠,٣   دوالر ٨٩ ٧٠٠ ٠٠٠       دوالر ٣١٠ ٠٠٠  اجملموع  
ــة  ( ــيم كنــسبة مئوي ــة التقي ميزاني

 )من ميزانية الربامج القطرية

 

     منطقة الدول العربية
-٢٠١١الصومال،  

٢٠١٥   
ــد   ٢٠١٤   دوالر ٧٠ ٠٠٠ موظــــف الرصــ

  والتقييم
ــديناميات      دوالر ٢٧ ٢٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال

الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 
  اجلنسني

٥ 

-٢٠١٢الــــــــيمن، 
٢٠١٥   

ــد   ٢٠١٤   دوالر ٧٠ ٠٠٠ موظــــف الرصــ
  والتقييم

ــديناميات      دوالر ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال
الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 

  اجلنسني

٧ 

-٢٠١٢املغـــــرب، 
٢٠١٦   

ــد   ٢٠١٥   دوالر ٦٥ ٠٠٠ موظــــف الرصــ
  والتقييم

ــديناميات      دوالر ١٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال
الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 

  نياجلنس

٥ 

-٢٠١٣الــسودان،  
٢٠١٦  

ــد   ٢٠١٥   دوالر ٧٠ ٠٠٠ موظــــف الرصــ
  والتقييم

الــديناميات الــسكانية، وصــحة    دوالر ٩١ ٠٠٠ ٠٠٠
ــديثي    ــال حـ ــات واألطفـ األمهـ
الـــــوالدة، وتنظـــــيم األســـــرة، 
واملساواة بني اجلنسني، وتـوافر     

  البيانات وحتليلها

٦ 

 ١٥٧ ٢٠٠ ٠٠٠       دوالر ٢٧٥ ٠٠٠  اجملموع  
  دوالر 

  يف املائة ٠,٢
ــيم ( ــة التقي ــة كنــسبةميزاني  مئوي

 )من ميزانية الربامج القطرية

 

     منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
  .٢٠١٥سيقوم مكتب التقييم بإجراء تقييم مستقل للربنامج القطري يف بنغالديش كجزء من خطة عمله للعام : ملحوظة

-٢٠١١الـــــــصني، 
٢٠١٥  

ــد   ٢٠١٤   دوالر ٧٥ ٠٠٠ موظــــف الرصــ
  موالتقيي

ــديناميات     دوالر ٢٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ــة وال الــصحة اإلجنابي
  السكانية

١١ 

ــا، -٢٠١١كمبودي
٢٠١٥  

جهــــات تنــــسيق    ٢٠١٤   دوالر ١٢٠ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

ــديناميات     دوالر ٢٤ ٢٠٠ ٠٠٠ ــة وال الــصحة اإلجنابي
الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 

  اجلنسني

١٣ 

مجهوريـــــة كوريـــــا  
الشعبية الدميقراطيـة،   

٢٠١٥-٢٠١١  

جهــــات تنــــسيق    ٢٠١٤   دوالر ٦٠ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

ــديناميات     دوالر ٩ ٧٠٠ ٠٠٠ ــة وال الــصحة اإلجنابي
  السكانية

٤ 

ــسيا،  إندونيــــــــــــــــــ
٢٠١٥-٢٠١١  

ــد   ٢٠١٤   دوالر ٨٠ ٠٠٠ موظــــف الرصــ
  والتقييم

ــديناميات      دوالر ٢٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال
الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 

  اجلنسني

٣ 
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ــامج   ــيم الربنـــــ تقيـــــ
  السنة  يزانية املقدرةامل  القطري

موظفــــو التقيــــيم  
املوجـــــــــودون يف 
  املكتب القطري

 ميزانيـــة الربنـــامج القطـــري
ــوارد  ( ــة واملـ ــوارد العاديـ املـ

  )األخرى
اجملـــاالت الربناجميـــة للربنـــامج 

  القطري 

ــدد ــوع عــ جممــ
نــواتج الربنــامج

  القطري

ــة الو  مجهوريــــــــــــــ
 راطية الـشعبية،  الدميق

٢٠١٥-٢٠١٢   
ــد   ٢٠١٤   دوالر٨٠ ٠٠٠ موظــــف الرصــ

  والتقييم
ــديناميات      دوالر ٢٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال

الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 
  اجلنسني

٧ 

جـــــــزر امللـــــــديف، 
٢٠١٥-٢٠١١  

جهــــات تنــــسيق    ٢٠١٤   دوالر٦٥ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

ــديناميات      دوالر ٢ ٧٥٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال
الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 

  اجلنسني

٦ 

- مجهوريـــة(إيـــران 
ــالمية ، )اإلســــــــــــــــ

٢٠١٦-٢٠١٢  
/٢٠١٤   دوالر٨٠ ٠٠٠

٢٠١٥  
ــد  موظــــف الرصــ

  والتقييم
ــديناميات      دوالر ١٠ ٧٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال

  السكانية
٥ 

-٢٠١٢ميامنـــــــار، 
٢٠١٥  

ــد   ٢٠١٥   دوالر ٨٥ ٠٠٠ موظــــف الرصــ
  والتقييم

ــصحة ا   دوالر ٢٩ ٥٠٠ ٠٠٠ ــديناميات  ال ــة وال إلجنابي
الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 

  اجلنسني

٤ 

ــد،  -٢٠١٢تايلنــــــ
٢٠١٦  

جهــــات تنــــسيق    ٢٠١٥   دوالر ٧٠ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

ــديناميات      دوالر ١١ ٥٠٠ ٠٠٠ ــة وال ــصحة اإلجنابي ال
الــــــسكانية واملــــــساواة بــــــني 

  اجلنسني

٤ 

 ١٦١ ٨٥٠ ٠٠٠       دوالر ٧١٥ ٠٠٠  اجملموع  
  دوالر 

  ة يف املائ٠,٤
ــة  ( ــيم كنــسبة مئوي ــة التقي ميزاني

   )من ميزانية الربامج القطرية
        منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

  .٢٠١٤سيقوم مكتب التقييم بإجراء تقييم مستقل للربنامج القطري يف تركيا كجزء من خطة عمله للعام : ملحوظة
-٢٠١٠أرمينيـــــا،
٢٠١٥  

جهـــات تنـــسيق    ٢٠١٤   دوالر٤٠ ٠٠٠
  لتقييمالرصد وا

الصحة اإلجنابيـة والـديناميات        دوالر٤ ٨٠٠ ٠٠٠
ــني    ــساواة بـــ ــسكانية واملـــ الـــ

  اجلنسني

٧  

ــان  ،أذربيجــــــــــــــــ
٢٠١٥-٢٠١١  

جهـــات تنـــسيق    ٢٠١٤   ٤٠ ٠٠٠
  الرصد والتقييم 

الصحة اإلجنابيـة والـديناميات        دوالر٦ ٠٠٠ ٠٠٠
ــني    ــساواة بـــ ــسكانية واملـــ الـــ

  اجلنسني

٨  

ــستان،  طاجيكــــــــــ
٢٠١٠-
  )ج(٢٠١٥

جهـــات تنـــسيق    ٢٠١٤  الر دو٥٥ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

الصحة اإلجنابيـة والـديناميات        دوالر٨ ٩٠٠ ٠٠٠
ــني    ــساواة بـــ ــسكانية واملـــ الـــ

  اجلنسني

٦  

تركمانـــــــــــــستان، 
٢٠١٠-
  )ج(٢٠١٥

جهـــات تنـــسيق    ٢٠١٤   دوالر٤٠ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

الصحة اإلجنابيـة والـديناميات        دوالر٦ ٢٠٠ ٠٠٠
ــني    ــساواة بـــ ــسكانية واملـــ الـــ

  اجلنسني

٧  

أوزبكــــــــــــــستان، 
٢٠١٠-
  )ج(٢٠١٥

جهـــات تنـــسيق    ٢٠١٤   دوالر٧٠ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

الصحة اإلجنابيـة والـديناميات        دوالر٨ ٩٠٠ ٠٠٠
ــني    ــساواة بـــ ــسكانية واملـــ الـــ

  اجلنسني

٦  

   يف املائة٠,٧   دوالر ٣٤ ٨٠٠ ٠٠٠       دوالر٢٤٥ ٠٠٠  اجملموع  
ــة   ( ــسبة مئوي ــيم كن ــة التقي ميزاني

  )لقطريةمن ميزانية الربامج ا

  



DP/FPA/2014/2  
 

13-58230 21/24 
 

ــامج   ــيم الربنـــــ تقيـــــ
  السنة  يزانية املقدرةامل  القطري

موظفــــو التقيــــيم  
املوجـــــــــودون يف 
  املكتب القطري

 ميزانيـــة الربنـــامج القطـــري
ــوارد  ( ــة واملـ ــوارد العاديـ املـ

  )األخرى
اجملـــاالت الربناجميـــة للربنـــامج 

  القطري 

ــدد ــوع عــ جممــ
نــواتج الربنــامج

  القطري

        منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
ــل، -٢٠١٢ الربازي
٢٠١٥  

جهـــات تنـــسيق    ٢٠١٤   دوالر٧٠ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

الصحة اإلجنابية، والديناميات      دوالر١٣ ٥٠٠ ٠٠٠
السكانية، والتعـاون فيمـا بـني     

  بلدان اجلنوب

٧  

ــسلفادور،  الـــــــــــــــ
٢٠١٥-٢٠١٢  

 جهـــات تنـــسيق   ٢٠١٤   دوالر٧٠ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

الصحة اإلجنابيـة والـديناميات        دوالر٦ ٤٠٠ ٠٠٠
ــني    ــساواة بـــ ــسكانية واملـــ الـــ

  اجلنسني

٧  

ــا، -٢٠١٢ بنمـــــــ
٢٠١٥   

جهـــات تنـــسيق    ٢٠١٤   دوالر٥٠ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

الصحة اإلجنابيـة والـديناميات        دوالر٤ ٠٠٠ ٠٠٠
ــني    ــساواة بـــ ــسكانية واملـــ الـــ

  اجلنسني

٦  

ــواي،  أوروغــــــــــــــ
٢٠١٥-٢٠١١   

جهـــات تنـــسيق    ٢٠١٤   دوالر٤٠ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

الصحة اإلجنابيـة والـديناميات        دوالر٩ ٠٠٠ ٠٠٠
ــني    ــساواة بـــ ــسكانية واملـــ الـــ

  اجلنسني

٧  

ــة  اجلمهوريـــــــــــــــــ
 الدومينيكيــــــــــــــة،

٢٠١٦-٢٠١٢   

جهـــات تنـــسيق    ٢٠١٥   دوالر٥٠ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

الصحة اإلجنابيـة والـديناميات        دوالر١٠ ٣٠٠ ٠٠٠
ــسكانية واملـــــ  ــني الـــ ساواة بـــ

  اجلنسني

٥  

-٢٠١٣ هـــــــاييت،
٢٠١٦  

ــد   ٢٠١٥   دوالر١٠٠ ٠٠٠ موظـــف الرصـ
  والتقييم

الصحة اإلجنابيـة والـديناميات        دوالر٢٦ ٠٠٠ ٠٠٠
ــني    ــساواة بـــ ــسكانية واملـــ الـــ

  اجلنسني

٩  

ــدوراس،  هنــــــــــــــــ
٢٠١٦-٢٠١٢  

جهـــات تنـــسيق    ٢٠١٥   دوالر٨٠ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

يناميات الصحة اإلجنابيـة والـد       دوالر١٨ ٠٠٠ ٠٠٠
ــني    ــساواة بـــ ــسكانية واملـــ الـــ

  اجلنسني

٧  

ــامج املتعـــــدد  الربنـــ
ــدان  ــار للبلـــ األقطـــ
الناطقــة باالنكليزيــة 
ــة،  واهلولنديــــــــــــــــ

٢٠١٦-٢٠١٢  

ــد   ٢٠١٥   دوالر١٠٠ ٠٠٠ موظـــف الرصـ
  والتقييم

الصحة اإلجنابيـة والـديناميات        دوالر١٧ ٥٠٠ ٠٠٠
ــني    ــساواة بـــ ــسكانية واملـــ الـــ

  اجلنسني

٨  

ــريو،  -٢٠١٢بـــــــ
٢٠١٦  

جهـــات تنـــسيق    ٢٠١٥   دوالر٧٠ ٠٠٠
  الرصد والتقييم

الصحة اإلجنابيـة والـديناميات        دوالر١٤ ٥٠٠ ٠٠٠
ــني    ــساواة بـــ ــسكانية واملـــ الـــ

  اجلنسني

٨  

 ١١٩ ٢٠٠ ٠٠٠       دوالر٦٣٠ ٠٠٠  اجملموع  
  دوالر

   يف املائة٠,٥
ــة   ( ــسبة مئوي ــيم كن ــة التقي ميزاني

  )من ميزانية الربامج القطرية

  

ــوع    اجملمــــــــــــ
  الكلي

٢ ٤٧٠ ٠٠٠ 
  دوالر

    ٦٣١ ٩٥٠ ٠٠٠ 
  دوالر

   يف املائة٠,٤
ــة   ( ــسبة مئوي ــيم كن ــة التقي ميزاني

  )من ميزانية الربامج القطرية

  

  
  .وثائق الربنامج القطري: املصدر  )أ(  
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وطلبـت احلكومـة أال جتـرى تقييمـات مـستقلة لكـل             . ٢٠١٣أجرى املكتب القطري زمبابوي اسـتعراض منتـصف املـدة للربنـامج يف عـام                  )ب(  
  .وسيجرى تقييم إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. كالةو

سيجرى تقييم الربنامج القطري ألوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان باستخدام طريقة تسمح باالسـتفادة إىل أقـصى حـد مـن مـوارد               )ج(  
  .من أجل إحداث أثر على أوسع نطاق ممكن) االستشاريني على سبيل املثال(التقييم 

    
  نطاق التقييم  هدف التقييم  موظفو التقييم   السنة  امليزانية  تقييم الربنامج اإلقليمي

التقيــيم املواضــيعي للــدعم   
ــصندوق مــن    املقــدم مــن ال
ــسلع   ــن الـ ــز أمـ ــل تعزيـ أجـ
األساســية املتعلقــة بتنظــيم    
األســـرة يف بلـــدان أوروبـــا 
ــشرقية وآســيا الوســطى،   ال

  ٢٠١٤-٢٠٠٨للفترة 

ــشار امل  ٢٠١٥   دوالر٨٠ ٠٠٠ ستــــــــــــ
اإلقليمــي املعــين 
بالرصـــــــــــــــــد 

  والتقييم

تقييم مدى أمهية وفعالية وكفاءة دعـم الـربامج     
اإلقليميـــة ألوروبـــا الـــشرقية وآســـيا الوســـطى  
ــسامهة الــيت       ــدعم وامل ــتمرار هــذا ال ــة اس وقابلي
يقدمها يف حتسني أمن السلع األساسية املتعلقـة        
ــدروس     ــد ال ــة؛ وحتدي بتنظــيم األســرة يف املنطق

 أجـــل حتـــسني دورة ستفادة مـــناألساســـية املـــ
  الربجمة املقبلة

ــع ــيم مجيــــ ــيغطي التقيــــ ســــ
ــة ذات ــدخالت الربناجميــ التــ
الــصلة املباشــرة بــأمن الــسلع

ــار و  ــية يف إطــ ــةاألساســ اليــ
ــدة ــم املتحـــ ــندوق األمـــ صـــ

  للسكان
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  ٣املرفق 
  ٢٠١٧-٢٠١٦مواضيع مطروحة للنظر يف سياق خطة التقييم للفترة     
يكلــة اإلقليميــة يف النتــائج املؤســسية واإلمنائيــة لــصندوق األمــم تقيــيم مــسامهة عمليــة اهل    

  ٢٠١٤- ٢٠٠٩املتحدة للسكان، للفترة 
سيوفر التقييم املقترح حتليال منـهجيا ومـستقال ملـدى مـسامهة عمليـة اهليكلـة اإلقليميـة                    - ١

لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان يف حتقيــق أهــداف الــصندوق علــى النحــو الــوارد يف خطتيــه  
. ، ويف أطر الربجمة ذات الـصلة      ٢٠١٧-٢٠١٤ والفترة   ٢٠١٣-٢٠٠٨ستراتيجيتني للفترة   اال

وسيتناول الترتيبات املؤسسية اجلديدة لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان وترتيبـات العمـل بـني                  
  .املقر واملكاتب اإلقليمية والقطرية، من أجل حتقيق النتائج املؤسسية واإلمنائية

ألمـم املتحـدة للـسكان بتعزيـز وجـوده اإلقليمـي عـن طريـق إنـشاء               ولقد قام صندوق ا     - ٢
ســتة مكاتــب إقليميــة يف بــانكوك، تايلنــد؛ والقــاهرة، مــصر؛ وداكــار، الــسنغال؛ واســطنبول،   

ــا؛ وبنمــا ســييت، بنمــا    صــندوق األمــم املتحــدة  أوأنــش. تركيــا، وجوهانــسربغ، جنــوب أفريقي
 تركــز علــى امليــدان وليقــدم املزيــد مــن للــسكان املكاتــب اإلقليميــة لكــي يــصبح منظمــة أقــوى

الدعم التقين للمكاتب القطرية يف اجملاالت اليت حددها برنامج العمل واملـؤمتر الـدويل للـسكان            
ومل جير حىت اآلن تقييم متعمـق       . والتنمية، وكذلك إلقامة تعاون أقوى فيما بني بلدان اجلنوب        

  .هلذا القرار االستراتيجي
إتاحة الوقت الكايف لصندوق األمم املتحدة للـسكان لكـي يـستفيد         وسيتم التقييم بعد      - ٣

، ولكــي يؤكــد مــن ٢٠١٧-٢٠١٤مــن منــوذج األعمــال املــرتبط باخلطــة االســتراتيجية للفتــرة 
ــد علــى وجــوده اإلقليمــي، الــذي مشــل يف عــام     ــشاء املكتــب اإلقليمــي لغــرب   ٢٠١٣جدي  إن

  . ووسط أفريقيا يف داكار
، لكــي جيــري االسترشــاد بــه يف إعــداد ٢٠١٦لتقيــيم يف عــام وســيبدأ املكتــب إجــراء ا  - ٤

  .٢٠٢٢-٢٠١٨اخلطة االستراتيجية للفترة 
  . دوالر٥٥٠ ٠٠٠وتبلغ امليزانية املقدرة هلذا التقييم   - ٥
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 تقييم الربنـامج العـاملي لتعزيـز أمـن الـسلع األساسـية املرتبطـة بالـصحة اإلجنابيـة، للفتـرة                        
٢٠٢٠- ٢٠١٣  

الربنـامج اخلاصـة بالربنـامج العـاملي لتعزيـز أمـن الـسلع األساسـية املرتبطـة             تقضي وثيقة     - ٦
بإجراء عملية تقييم مستقلة حلالة تنفيـذ الربنـامج يف منتـصف            ) املرحلة الثانية (بالصحة اإلجنابية   

  . املدة، وإجراء تقييم هنائي
زيـز أمـن الـسلع    ويقترح مكتب التقييم إجراء تقييم منتـصف املـدة للربنـامج العـاملي لتع         - ٧

  .٢٠١٦يف عام ) املرحلة الثانية(املرتبطة بالصحة اإلجنابية 
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	جيم - العملية
	7 - شملت عملية خطة التقييم الانتقالية لفترة السنتين 2014-2015 المدرجة في الميزانية مشاورات مع وحدات العمل المعنية في الصندوق. ففيما يتعلق بالتقييمات المؤسسية، أجرى مكتب التقييم مشاورات على مستوى المقر، ومع منظمات الأمم المتحدة الأخرى من أجل تحديد التقييمات المشتركة الممكنة. أما التقييمات على مستوى البرامج فكانت نتيجةً للمشاورات مع مكاتب الصندوق الإقليمية الستة. وقدمت لجنة الصندوق التنفيذية أيضا مساهمة في مشروع خطة التقييم الانتقالية لفترة السنتين المدرجة في الميزانية.
	دال - التغطية
	8 - تَستكمل خطة التقييم الانتقالية لفترة السنتين 2014-2015 المدرجة في الميزانية استعراضَ نتائج خطة الصندوق الاستراتيجية للفترة 2008-2013، من أجل توفير المعلومات اللازمة لاستعراض منتصف المدة المتعلق بالخطة الاستراتيجية للفترة2014-2017. وتراعي خطةُ التقييم أيضا ما يلي من مبادئ وقضايا مشتركة بين القطاعات في إطار خطة الصندوق الاستراتيجية للفترة 2008-2013: (أ) الملكية الوطنية؛ (ب) تنمية القدرات الوطنية؛ (ج) المراهقين والشباب؛ (د) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ (هـ) حقوق الإنسان؛ (و) التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وستركز التقييمات على النتائج؛ ولن تتطرق إلى الأثر حيث أن ذلك يتطلب فترة زمنية أطول ومشاركة من الشركاء الآخرين في التنمية().
	9 - وُينشد من التقييمات المؤسسية (التي توفر تغطية مواضيعية) معالجة القضايا على مستوى المنظمة، وهي تتناول بوجه خاص نتائج خطة الصندوق الاستراتيجية وتراعي فيها حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
	10 - في حالة التقييمات على مستوى البرامج (التي توفر تغطية جغرافية)، تم التأكيد على النظر في نتائج البرامج القطرية والإقليمية. وتم تحديد نسبة معقولة من البرامج ليشملها التقييم في الفترة 2014-2017 قدرها 50 في المائة من البرامج القطرية التي تنتهي دورتها البرنامجية في الفترة المذكورة. ويقوم مديرو المشاريع المعنيون بإجراء تقييمات على مستوى المشروع ولا يتم إدراجها في نطاق سياسة التقييم المنقحة، ومن ثم استبعدت من خطة التقييم الانتقالية لفترة السنتين الحالية المدرجة في الميزانية.
	11 - فيما يتعلق بتقييمات أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، أو برامج ”توحيد الأداء“ على المستوى القطري، فإن أفرقة الأمم المتحدة القطرية هي التي تجري هذه التقييمات. وتَستخدم التقييماتُ آلية تمويل مختلفة وتتلقى التوجيه من مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، لا سيما من مكتب تنسيق العمليات الإنمائية. وتم إدراج البلدان التي جرى فيها ”توحيدُ الأداء“ أو تقييمٌ لإطارِ عمل الأمم المتحدة في قائمة التقييمات على مستوى البرامج الواردة في هذه الوثيقة، ولكن لم تتم الإشارة إلى نفقات الميزانية، لأنها ليست معروفة حاليا. وفيما يتعلق بهذه التقييمات، سيواصل مكتب التقييم المشاركة في المجموعات الفرعية ذات الصلة التابعة لفريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم.
	ثالثا - التقييمات المؤسسية
	12 - قام مكتب التقييم بتقييم النتائج التالية من خطة الصندوق الاستراتيجية للفترة 2008-2013، جزئيا أو كليا خلال الفترة 2011-2013():
	(أ) النتيجة 2: ازدياد المتاح من الخدمات الصحية الجيدة للأم والوليد والاستفادة منها؛
	(ب) النتيجة 3: ازدياد المتاح من خدمات تنظيم الأسرة ذات النوعية الجيدة للأفراد والأزواج والاستفادة منها وفقا للرغبات الإنجابية؛ (تم تقييم دور تنظيم الأسرة في تحسين صحة الأمهات كجزء من التقييم الموضوعي للدعم الذي يقدمه الصندوق في مجال صحة الأم، واستكمل في عام 2012)؛
	(ج) النتيجة 4: ازدياد المتاح من الخدمات ذات النوعية الجيدة في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وخاصة للشباب (بمن فيهم المراهقون) وغيرهم من الفئات الرئيسية من السكان المعرضين للخطر وازدياد الاستفادة من تلك الخدمات؛
	(د) النتيجة 5: النهوض بالمساواة بين الجنسين والحقوق الإنجابية، لا سيما عن طريق الدعوة وتطبيق القوانين والسياسات؛
	(هـ) النتيجة 6: تحسين فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف الجنسي للشباب (بمن فيهم المراهقون).
	13 - فيما يتعلق بفترة السنتين 2014-2015 ستعالج التقييمات المؤسسية المقترحة النتائج الآتية لخطة الصندوق الاستراتيجية للفترة 2008-2013:
	(أ) النتيجة 1: الديناميات السكانية وأوجه ترابطها مع احتياجات الشباب (بمن فيهم المراهقون)، والصحة الجنسية والإنجابية (بما فيها تنظيم الأسرة)، والمساواة بين الجنسين والحد من الفقر التي جرى تناولها في الخطط والاستراتيجيات الإنمائية والقطاعية الوطنية؛
	(ب) النتيجة 3: ازدياد المتاح من خدمات تنظيم الأسرة ذات النوعية الجيدة للأفراد والأزواج والاستفادة منها وفقا للرغبات الإنجابية؛
	(ج) النتيجة 4: ازدياد المتاح من الخدمات ذات النوعية الجيدة في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وخاصة للشباب (بمن فيهم المراهقون) وغيرهم من الفئات الرئيسية من السكان المعرضين للخطر وازدياد الاستفادة من تلك الخدمات؛
	(د) النتيجة 6: تحسين فرص استفادة الشباب (بمن فيهم المراهقون) من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف الجنسي؛
	(هـ) النتيجة 7: تحسين توافر البيانات والتحليلات المتعلقة بالقوى السكانية المحركة، والصحة الجنسية والإنجابية (بما في ذلك تنظيم الأسرة)، والمساواة بين الجنسين.
	14 - اقترحت التقييمات المؤسسية للفترة 2014-2015 الجمع بين ثلاثة تقييمات مواضيعية واثنين من التقييمات المستقلة على مستوى البرامج القطرية. وأجرى مكتب التقييم تحليلا لإمكانات إجراء تقييمات مشتركة مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من الشركاء في 2014-2015، بالإضافة إلى تلك التي أنجزت أو هي قيد التنفيذ().
	15 - بالنسبة إلى الفترة 2014-2015 سيقوم مكتب التقييم بإجراء التقييمات المؤسسية المقترحة، لا سيما المواضيعية، على مراحل. وسيتحدد توقيتها على أساس المناقشات مع الإدارة العليا، ووحدات العمل وأصحاب المصلحة المعنيين. وتم إيراد المعلومات الأولية المتعلقة بنطاق التقييمات المؤسسية المقررة في الفرعين ألف وباء أدناه .
	ألف - التقييمات المواضيعية المقترحة
	تقييم الدعم المقدم من الصندوق لكفالة توافر خدمات جيدة في مجال تنظيم الأسرة في الفترة 2008-2014

	16 - سيوفر التقييم تقديرا مستقلا لمدى أهمية الدعم المقدم من الصندوق لكفالة توافر خدمات تنظيم الأسرة بجودة أعلى، وزيادة الطلب على الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة كجزء من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ولمدى فعالية ذلك الدعم وكفاءته وإمكانية استدامته. وسيتم تقدير مساهمة الصندوق في ترسيخ تنظيم الأسرة في أطر سياسات الصحة الجنسية والإنجابية في البلدان المشمولة بالبرامج وتنمية القدرات الوطنية في مجال إدارة شراء السلع وتوزيعها. وسيجري أيضا تقييم لجوء الصندوق إلى التوزيع على مستوى المجتمع المحلي من أجل فتح قنوات بديلة لفئات السكان المحدودة الإمكانيات للاستفادة من نظم الصحة العامة.
	17 - وسوف يشمل التقييم تحليلا مفصلا لسياسات الصحة الجنسية والإنجابية، واستراتيجياتها (بما في ذلك استراتيجية الصندوق في تنظيم الأسرة للفترة 2012-2020)، والبرامج التي جعلت تنظيم الأسرة أحد المكونات الرئيسية للصحة الجنسية والإنجابية وإحدى الركائز الثلاث لدعم الحد من وفيات الأمهات والأمراض النفاسية. وسيضطلع التقييم بتقدير مدى مساهمة تنفيذ مزيجِ سياساتِ تنظيم الأسرة والدعوة والتواصل وتثقيف العملاء وتقديم الخدمات على أساس الحق في الجودة، وإدماجها في الخدمات الشاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، في النتائج المتوقعة. وسيعمل أيضا على تقدير آليات التنسيق، وتقسيم العمل بين الجهات الفاعلة الأخرى في مجال تنظيم الأسرة في سياق الصحة الجنسية والإنجابية، وإقامة شراكات معها.
	18 - وسوف يركز التقييم في المقام الأول على تقييم النتيجة 3 من خطة الصندوق الاستراتيجية للفترة 2008-2013. وستتيح خطة الصندوق الاستراتيجية الجديدة للفترة 2014-2017 معلومات لعملية للتقييم. وسيتناول التقييم دعمَ الصندوق الشاملَ لتنظيم الأسرة، أي الموارد العادية، والتمويل المشترك والصناديق المواضيعية، وبوجه خاص البرنامج العالمي لتعزيز أمن سلع الصحة الإنجابية. وسوف يركز التقييم على الفترة 2008-2014، وسيجري استنباط الدروس وتقديم مجموعة من التوصيات لتوفير المعلومات لإدارة الصندوق العليا لتنفيذ استراتيجيته في تنظيم الأسرة للفترة 2012-2020.
	19 - وسيستهل مكتب التقييم عملية التقييم في عام 2015، بميزانية قدرها 000 550 دولار.
	تقييم الدعم الذي قدمه الصندوق إلى المراهقين والشباب في الفترة 2008-2013

	20 - سيوفر التقييم تقديرا مستقلا لمدى أهمية مساهمة الصندوق في إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب، بما فيها خدمات تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي وخدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وتيسير استفادتهم منها، ولمدى فعاليتها وكفاءتها وإمكانية استمرارها. وسيجري أيضا تقييم ما يلي: (أ) مساهمة الصندوق في تعزيز القدرات الوطنية على إدماج احتياجات الشباب في الديناميات السكانية وأوجه ترابطها؛ (ب) الدعم المقدم إلى الشباب للمشاركة في أنشطة الحوار والبرمجة المتعلقة بالسياسات.
	21 - وسيشمل التقييم، في جملة أمور، تحليلا مفصلا لسياسات الصندوق واستراتيجياته وبرامجه الرامية إلى إدماج قضايا المراهقين والشباب والديناميات السكانية في تدخلات الصندوق، وذلك من أجل كفالة وصول جميع برامج الصندوق إلى المراهقين والشباب، ولا سيما الأشد تعرضا للتهميش، فضلا عن كفالة قيام جميع الشركاء المعنيين بإنشاء آليات مؤسسية لمشاركة الشباب على الصُعد العالمي والإقليمي والوطني والمحلي. وسيقيّم آليات التنسيق وتقسيم العمل فيما بين الجهات الفاعلة الأخرى والشراكات المقامة معها فيما يتعلق بتقديم الدعم إلى المراهقين والشباب في سياق الصحة الجنسية والإنجابية.
	22 - وسيغطي التقييم النواتج 1 و 4 و 6 الواردة في خطة الصندوق الاستراتيجية للفترة 2008-2013. وسيأخذ في الحسبان ”العناصر الأساسية الأربعة“ الواردة في إطار عمل الصندوق المتعلق بالمراهقين والشباب، بالإضافة إلى المجال ذي الأولوية المتعلق بالشباب في إطار النتائج للفترة 2009-2011 الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	23 - وسيركز التقييم على الفترة 2008-2013. وسيستخلص الدروس المستفادة ويقدم مجموعة من التوصيات الاستشرافية لإبلاغ الإدارة العليا للصندوق بتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالمراهقين والشباب للفترة 2012-2020.
	24 - وسيستهل مكتب التقييم عملية التقييم في عام 2014. وتُقدر ميزانية التقييم بمبلغ 000 450 دولار.
	تقييم الدعم الذي قدمه الصندوق من أجل إتاحة البيانات اللازمة لإرشاد عمليتي صنع القرارات ورسم السياسات في الفترة 2008-2013

	25 - دعم الصندوق إجراء تعدادات السكان والمساكن من خلال تعزيز عمليات توليد بيانات إحصائية عالية الجودة، وإنتاجها وتحليلها واستخدامها ونشرها وتحسين القدرات الوطنية في هذا الصدد. ويمثل هذا الدعم عنصرا أساسيا في تدخلات الصندوق على الصعيد القطري، كما يمثل نسبة لا يستهان بها من الموارد المتاحة في المجال البرنامجي المتعلق بالسكان والتنمية. وتندرج أغلبية التعدادات في إطار جولة عام 2010 لتعدادات السكان والمساكن (2005-2014)، وقد أُجريت في الفترة بين عامي 2008 و 2013. 
	26 - وسيوفر التقييم تقديرا مستقلا لأهمية الدعم الذي يقدمه الصندوق، وفعاليته وكفاءته وقابلية استمراره، بهدف إتاحة البيانات المتعلقة بالديناميات السكانية والشباب والصحة الإنجابية وقضايا المساواة بين الجنسين من أجل إفادة عمليتي اتخاذ القرارات ورسم السياسات. وسيقيّم التقييم مدى نشر البيانات المولدة واستخدامها لإعداد السياسات والخطط والبرامج الإنمائية ولرصدها وتقييمها. وحيثما كان مناسبا، سيقيم التقييم تعزيز المكاتب الإحصائية الوطنية. وسيقيم أيضا نتائج الدعم الذي يقدمه الصندوق لتوفير البيانات المتعلقة بالديناميات السكانية على الصُعد العالمي والإقليمي والقطري، مع التركيز في المقام الأول على النتيجة 7 من الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2008-2013.
	27 - وسيغطي التقييم الفترة 2008-2013. وسيفحص الإنجازات المحققة والمعوقات المعترضة في هذا المجال البرنامجي الهام، ويصوغ الاستنتاجات، ويستخلص الدروس المستفادة، ويقترح توصيات قابلة للتنفيذ. 
	28 - وسيشرع مكتب التقييم في التقييم في عام 2014. وتُقدر ميزانية التقييم بمبلغ 000 450 دولار.
	باء - التقييمات المستقلة المقترحة للبرامج القطرية
	29 - سيواصل مكتب التقييم إجراء تقييمات مستقلة للبرامج القطرية لأغراض المساءلة والتعلم. وتُعد التقييمات المستقلة للبرامج القطرية طريقة لتزويد المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي للصندوق وإدارة الصندوق، فضلا عن أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمعلومات موثوقة عن أنشطة الصندوق على الصعيد القطري. وعلاوة على ذلك، فإن إجراء التقييمات البرامج القطرية سيمكن مكتب التقييم من مواصلة وضع مناهج وأدوات وأساليب وتوجيهات لعمليات التقييم لكفالة فائدتها وملاءمتها التقنية في تلبية احتياجات مديري التقييم في المكاتب القطرية والإقليمية التابعة للصندوق. 
	30 - وخلال فترة السنتين 2014-2015، سيجري مكتب التقييم تقييمات البرامج القطرية في منطقتين لم تشملهما التقييمات بعد، وهما آسيا والمحيط الهادئ؛ وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى().
	31 - وتقدر الميزانية المرصودة لتقييمي البرامج القطرية في المنطقتين المذكورتين بمبلغ 000 100 دولار لكل تقييم. وستغطي الميزانية البرنامجية القطرية ذات الصلة نسبة من تكاليف التقييم. وسيوفر مكتب التقييم التمويل التكميلي. 
	رابعا - التقييمات المجراة على مستوى البرامج
	32 - يتمثل الغرض من التقييمات المجراة على مستوى البرامج في الاسترشاد بها في وضع البرامج اللاحقة. ويتولى إجراءها جهات تقييم خارجية وتديرها وحدات العمل المسؤولة عن البرامج الجاري تقييمها، على النحو المشار إليه في الفقرة 13 (أ) من السياسة التقييمية المنقحة (DP/FPA/2013/5). وقد تناول هذا التحليل كلا من البرامج القطرية والبرامج المواضيعية ذات الأهمية الإقليمية. 
	33 - ووفقا للفقرة 13 (أ) من السياسة التقييمية المنقحة، تُجرى عمليات تقييم البرامج القطرية مرة واحدة على الأقل في كل دورتين برنامجيتين. وبما أن هذه أول خطة تقييم في إطار السياسة التقييمية المنقحة، فإن جميع البرامج القطرية التي تقع نهاية دورتها البرنامجية خلال الفترة 2014-2015 أُدرجت في هذا التحليل. وبالتالي، فإن التقييمات الواردة في القائمة المقترحة تغطي دورة برنامجية واحدة فقط.
	34 - وقد تناول مكتب التقييم في التحليل الذي أجراه جميع معايير الاختيار المحددة في السياسة التقييمية المنقحة للصندوق حسب أولويتها في ترتيب الأولويات المحددة في التقييم والمنقحة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في تحليل السياسات، مع مراعاة الجدوى كعامل رئيسي في اختيار التقييمات المجراة على مستوى البرامج. وتتولى وحدات العمل منفردة مسؤولية التحقق من مدى توافر الظروف اللازمة لإنجاز تقييمات جيدة النوعية. وتشير تلك الشروط إلى ما يلي:
	(أ) حسن التوقيت: ’1‘ كفالة تحقق كتلة حرجة من النتائج في الميدان وإمكانية إسهامها في جمع البيانات من قِبل المقيّمين؛ ’2‘ الانتهاء من التقييم داخل إطار زمني يتيح للتقييم تلبية احتياجات المستعملين الرئيسيين في أنسب وقت؛
	(ب) والقابلية للتقييم، التي تعتمد على ما يلي: ’1‘ سلامة إطار النتائج؛ ’2‘ وجود نظام رصد موجه نحو تحقيق النتائج؛ 
	(ج) وجود موظفين مهرة لإدارة التقييم؛ 
	(د) توافر ما يكفي من الموارد المالية.
	35 - يتوقع أن تشهد فترة السنتين 2014-2015 إجراء 36 تقييما على مستوى البرامج في جميع المناطق الجغرافية الست لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
	الجدول 1 
	التقييمات المقترحة على مستوى البرامج لفترة السنتين 2014-2015

	تقييمات البرامج القطرية
	المناطق
	2014
	2015
	المجموع، حسب المنطقة
	أفريقيا (شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي)
	2
	2
	4
	أفريقيا (غرب ووسط أفريقيا)
	1
	3
	4
	الدول العربية 
	2
	2
	4
	آسيا والمحيط الهادئ 
	6
	3
	9
	أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
	5
	صفر
	5
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	4
	5
	9
	مجموع تقييمات البرامج القطرية
	20
	15
	35
	البرنامج الإقليمي
	-
	1
	1
	المجموع العام في السنة
	20
	16
	36
	36 - وفيما يتعلق بالموارد المالية، فإن تكلفة إجراء تقييم لبرنامج قطري على الصعيد المركزي تعكس ما يلي: (أ) تعقيد البرنامج؛ (ب) حجم الأنشطة ذات الصلة؛ (ج) إجمالي الميزانية البرنامجية (الموارد العادية والموارد الأخرى). ويقدر مكتب التقييم أن الميزانية المخصصة للتقييم على مستوى برنامج قطري ينبغي ألا يقل عن 000 70 دولار، لأن التكاليف الثابتة لإجراء تقييم تعتمد على عدد أيام عمل الخبراء الاستشاريين أو عدد النواتج المتوخاة (مثل تصميم التقرير وصياغته ووضعه في صيغته النهائية).
	37 - وخلال الفترة 2014-2015، سيواصل مكتب التقييم تقديم دعمه للتقييمات المجراة على مستوى البرامج ولوحدات العمل التي تتولى إدارتها، وذلك من خلال عمليته الثلاثية المسارات لتحسين الجودة. وتتألف هذه العملية مما يلي: (أ) توفير التوجيه المنهجي بشأن كيفية تصميم تقييم برنامج قطري وإجرائه في الصندوق؛ (ب) تصميم وإدارة دورات تدريبية بشأن منهجية تقييم البرامج القطرية، من أجل تطوير قدرات التقييم لدى المكاتب القطرية التابعة للصندوق والنظراء الوطنيين؛ (ج) قيام مكتب التقييم بإجراء تقييمات مستقلة مختارة للبرامج القطرية، بالتعاون مع المكاتب القطرية المعنية. وتمشيا مع السياسة التقييمية المنقحة للصندوق، سيكون مكتب التقييم مسؤولا عن نظام ضمان جودة التقييمات المجراة على مستوى البرامج. وسيقوم أيضا بنشر وتبادل المعارف المنبثقة من جميع التقييمات من خلال شبكات وممارسات إدارة المعارف التابعة للصندوق.
	خامسا - الميزانية المتوقعة
	38 - جبت عملية إعداد تقديرات الميزانية المتكاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2014-2017، إعداد خطة التقييم الانتقالية لفترة السنتين 2014-2015. وتدخل تكلفة التقييمات المقترحة على مستوى المؤسسة في نطاق الموارد المقدرة المدرجة في تقديرات الميزانية المتكاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2014-2017، بالإضافة إلى بعض التمويل المقدم من البرنامجين القطريين اللذين سيقيِّمهما مكتب خدمات التقييم بشكل مستقل. وترد في الجدول 2 أدناه، لمحة عامة عن تلك التكاليف، ويتضمن المرفق 1 مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد.
	الجدول 2 
	لمحة عامة عن تكاليف التقييمات على مستوى المؤسسة للفترة 2014-2015

	التقييمات
	سنة البدء
	الميزانية المقدرة
	تقييم الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة ذات النوعية الجيدة للفترة 2008-2014
	2015
	550 000
	تقييم الدعم المقدم من الصندوق للمراهقين والشباب للفترة 2008-2013
	2014
	450 000
	تقييم الدعم المقدم من الصندوق لإتاحة البيانات التي يتم الاسترشاد بها في اتخاذ القرارات وصياغة السياسات، للفترة 2008-2013
	2014
	450 000
	مجموع التقييمات المواضيعية
	1 450 000
	تقييم البرنامج القطري لتركيا (أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى)
	2014
	100 000
	تقييم البرنامج القطري لبنغلاديش (آسيا ومنطقة المحيط الهادئ) 
	2015
	100 000
	مجموع التقييمات المستقلة للبرامج القطرية
	200 000
	المجموع الكلي للميزانية
	1 650 000
	39 - تتحمل البرامج القطرية نفسها تكاليف التقييمات على مستوى البرامج. وترد التفاصيل بحسب البلد في المرفق 2؛ وترد في الجدول 3 لمحة عامة عن تلك التكاليف.
	الجدول 3 
	لمحة عامة عن تكاليف التقييمات على مستوى البرامج

	المناطق
	مخصصات البرامج القطرية
	أفريقيا (شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي)
	295 000
	أفريقيا (غرب ووسط أفريقيا)
	310 000
	الدول العربية 
	275 000
	آسيا والمحيط الهادئ
	715 000
	أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
	245 000
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	630 000
	مجموع تقييمات البرامج على المستوى القطري
	2 470 000
	التقييم الإقليمي على مستوى البرامج
	80 000
	المجموع الكلي
	2 550 000
	40 - يتضمن الجدول 4 الوارد أدناه تقديرا للتكلفة الإجمالية لمهمة التقييم في صندوق الأمم المتحدة للسكان. ويقسم فيه المبلغ الخاص بمكتب التقييم الوارد في تقديرات الميزانية المتكاملة للفترة 2014-2017، التي وافق عليها المجلس التنفيذي في المقرر 2013/32. ويستثنى من التقييم أدناه تكلفة مستشاري الرصد والتقييم على المستوى الإقليمي، وجهات تنسيق الرصد والتقييم أو مستشاري الرصد والتقييم على المستوى القطري.
	الجدول 4 
	لمحة عامة عن الميزانية المقدرة لمهمة التقييم للفترة 2014-2015

	نوع التقييم
	تقديرات الميزانية للفترة 2014-2015
	تكاليف مكتب التقييم (تكاليف الموظفين والتكاليف المتنوعة)(أ)
	2 911 000
	تقييمات على مستوى المؤسسة 
	1 650 000
	تقييمات على مستوى البرامج
	2 550 000
	تقديرات ميزانية وظيفة التقييم للفترة 2014-2015
	7 111 000
	(أ) الأرقام مقربة إلى أقرب ألف.
	41 - تمثل تقديرات ميزانية وظيفة التقييم المبينة في الجدول 4، للفترة 2014-2015، نسبة قدرها 0.4 في المائة من الميزانية البرنامجية المقدرة للموارد العادية والموارد الأخرى على حد سواء في تقديرات الميزانية المتكاملة للفترة 2014-2017. وتصل هذه النسبة إلى 1 في المائة عند حساب الموارد العادية وحدها.
	42 - وقد يتأثر تطبيق خطة التقييم الانتقالية المدرجة في الميزانية لفترة السنتين2014-2015 سلبا إذا لم تتوفر الأموال أو إذا تم تقليصها أو إذا كانت هناك تحركات غير متوقعة للموظفين.
	43 - وسيدمج مكتب التقييم الدروس المستفادة من تنفيذ هذه الخطة، بما في ذلك مستوى الموارد بالنسبة إلى النتائج المتوقعة، في إعداد خطة التقييم المقبلة لكي ينظر فيها المجلس التنفيذي في عام 2015. 
	سادسا - عناصر مقرر
	44 - قد يرغب المجلسي التنفيذي في أن:
	(أ) يحيط علما بخطة التقييم الانتقالية لصندوق الأمم المتحدة للسكان المدرجة في الميزانية لفترة السنتين 2014-2015 (DP/FPA/2014/2)؛ 
	(ب) ينوه بعملية التشاور القائمة على المشاركة والشفافية التي يضطلع بها صندوق الأمم المتحدة للسكان في سياق وضع خطة التقييم الانتقالية المدرجة في الميزانية لفترة السنتين 2014-2015؛
	(ج) يوافق على خطة التقييم الانتقالية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، المدرجة في الميزانية لفترة السنتين 2014-2015، بصيغتها الواردة في الوثيقة DP/FPA/2014/2، بما في ذلك النهج الذي تتبعه؛ وعلى التقييمات المقترحة على مستوى المؤسسة المبينة في المرفق 1؛ وعلى عمليات التقييم على مستوى البرامج المبينة في المرفق 2؛
	(د) يحيط علما بالمواضيع المطروحة للنظر في سياق خطة التقييم للفترة2016-2017 المبينة في المرفق 3.
	المرفق 1 
	التقييمات المقترحة على مستوى المؤسسة
	التقييمات
	تاريخ البدء
	الميزانية المقدرة
	تقييم الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لإتاحة البيانات التي يتم الاسترشاد بها في اتخاذ القرارات وتشكيل السياسات، للفترة 2008-2013
	الربع الأول من عام 2014
	450 000
	تقييم الدعم المقدم من الصندوق للمراهقين والشباب للفترة 2008-2013
	الربع الأول من عام 2014
	450 000
	تقييم الدعم المقدم من الصندوق لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة ذات النوعية الجيدة للفترة 2008-2014
	الربع الثاني من عام 2015
	550 000
	مجموع التقييمات المواضيعية
	1 450 000
	تقييم البرنامج القطري لتركيا (أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى)
	الربع الأول من عام 2014
	100 000
	تقييم البرنامج القطري لبنغلاديش (آسيا والمحيط الهادئ)
	الربع الأول من عام 2015
	100 000
	مجموع التقييمات المستقلة للبرامج القطرية
	-
	200 000
	المجموع الكلي للميزانية
	-
	1 650 000
	التقييمات المستقلة للبرامج القطرية

	تقييم البرنامج القطري
	الميزانية المقدرة
	السنة
	موظفو التقييم الموجودون في المكتب القطري
	ميزانية البرنامج القطري (الموارد العادية والموارد الأخرى)
	المجالات البرنامجية للبرنامج القطري 
	مجموع عدد نواتج البرنامج القطري
	تركيا، 2010-2015
	000 100 دولار(ب)
	2014
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 900 8 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين 
	6
	بنغلاديش، 2012-2016 
	000 100 دولار(ج)
	2015
	موظف الرصد والتقييم
	000 000 70 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	7
	المجموع
	000 200 دولار
	(أ) المصدر: وثائق البرنامج القطري.
	(ب) من مبلغ الـ 000 100 دولار، سيدفع البرنامج القطري مبلغا قدره 000 40 دولار في حين يدفع مكتب التقييم 000 60 دولار. والغرض من هذه الأرقام هو التوضيح. 
	(ج) من مبلغ الـ 000 100 دولار، سيدفع البرنامج القطري مبلغا قدره 000 80 دولار في حين يدفع مكتب التقييم 000 20 دولار. والغرض من هذه الأرقام هو التوضيح. 
	المرفق 2 
	التقييمات المقترحة على مستوى البرامج
	تقييم البرنامج القطري
	الميزانية المقدرة
	السنة
	موظفو التقييم الموجودون في المكتب القطري
	ميزانية البرنامج القطري (الموارد العادية والموارد الأخرى)
	المجالات البرنامجية للبرنامج القطري 
	مجموع عدد نواتج البرنامج القطري
	منطقة أفريقيا (شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي)
	أنغولا، 2009-2013
	000 100 دولار 
	2014
	موظف الرصد والتقييم
	000 000 30 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	8
	سوازيلند، 2011-2015
	000 70 دولار
	2014
	موظف الرصد والتقييم
	000 100 9 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	6
	بوروندي 
	2010-2014
	000 80 دولار 
	2015
	موظف الرصد والتقييم
	000 500 16 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	7
	بوتسوانا، 2010-2014
	000 45 دولار 
	2015
	موظف الرصد والتقييم
	000 600 13 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	6
	زيمبابوي، 2012-2015(ب)
	تقييم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (لا يوجد تقييم للبرنامج القطري)
	المجموع
	000 295
	000 200 69
	0.4 في المائة
	(ميزانية التقييم كنسبة مئوية من ميزانية البرامج القطرية)
	منطقة أفريقيا (غرب ووسط أفريقيا)
	بوركينا فاسو، 2011-2015
	000 70 دولار 
	2014
	موظف الرصد والتقييم
	000 700 31 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	7
	كابو فيردي، 2012-2016
	تقييم ”توحيد الأداء“ (لا يوجد تقييم للبرنامج القطري)
	تشاد، 2012-2016
	000 90 دولار 
	2015
	موظف الرصد والتقييم
	000 000 22 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	10
	غانا، 2012-2016
	تقييم ”توحيد الأداء“ (لا يوجد تقييم للبرنامج القطري)
	موريتانيا، 2012-2016
	000 80 دولار 
	2015
	موظف الرصد والتقييم
	000 500 16 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	8
	السنغال، 2012-2016
	000 70 دولار 
	2015
	موظف الرصد والتقييم
	000 500 19 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	6
	المجموع
	000 310 دولار 
	000 700 89 دولار 
	0.3 في المائة
	(ميزانية التقييم كنسبة مئوية من ميزانية البرامج القطرية)
	منطقة الدول العربية
	الصومال، 2011-2015
	000 70 دولار 
	2014
	موظف الرصد والتقييم
	000 200 27 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	5
	اليمن، 2012-2015
	000 70 دولار 
	2014
	موظف الرصد والتقييم
	000 000 25 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	7
	المغرب، 2012-2016
	000 65 دولار 
	2015
	موظف الرصد والتقييم
	000 000 14 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	5
	السودان، 2013-2016
	000 70 دولار 
	2015
	موظف الرصد والتقييم
	000 000 91 دولار 
	الديناميات السكانية، وصحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتنظيم الأسرة، والمساواة بين الجنسين، وتوافر البيانات وتحليلها
	6
	المجموع
	000 275 دولار 
	000 200 157 دولار 
	0.2 في المائة
	(ميزانية التقييم كنسبة مئوية من ميزانية البرامج القطرية)
	منطقة آسيا والمحيط الهادئ
	ملحوظة: سيقوم مكتب التقييم بإجراء تقييم مستقل للبرنامج القطري في بنغلاديش كجزء من خطة عمله للعام 2015.
	الصين، 2011-2015
	000 75 دولار 
	2014
	موظف الرصد والتقييم
	000 000 22 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية
	11
	كمبوديا، 2011-2015
	000 120 دولار 
	2014
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 200 24 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	13
	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، 2011-2015
	000 60 دولار 
	2014
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 700 9 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية
	4
	إندونيسيا، 2011-2015
	000 80 دولار 
	2014
	موظف الرصد والتقييم
	000 000 29 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	3
	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، 2012-2015
	000 80 دولار
	2014
	موظف الرصد والتقييم
	000 500 22 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	7
	جزر الملديف، 2011-2015
	000 65 دولار
	2014
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 750 2 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	6
	إيران (جمهورية -الإسلامية)، 2012-2016
	000 80 دولار
	2014/2015
	موظف الرصد والتقييم
	000 700 10 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية
	5
	ميانمار، 2012-2015
	000 85 دولار 
	2015
	موظف الرصد والتقييم
	000 500 29 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	4
	تايلند، 2012-2016
	000 70 دولار 
	2015
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 500 11 دولار 
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	4
	المجموع
	000 715 دولار 
	000 850 161 دولار 
	0.4 في المائة
	(ميزانية التقييم كنسبة مئوية من ميزانية البرامج القطرية)
	منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
	ملحوظة: سيقوم مكتب التقييم بإجراء تقييم مستقل للبرنامج القطري في تركيا كجزء من خطة عمله للعام 2014.
	أرمينيا، 2010-2015
	000 40 دولار
	2014
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 800 4 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	7
	أذربيجان، 2011-2015
	000 40 
	2014
	جهات تنسيق الرصد والتقييم 
	000 000 6 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	8
	طاجيكستان، 2010-2015(ج)
	000 55 دولار
	2014
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 900 8 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	6
	تركمانستان، 2010-2015(ج)
	000 40 دولار
	2014
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 200 6 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	7
	أوزبكستان، 2010-2015(ج)
	000 70 دولار
	2014
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 900 8 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	6
	المجموع
	000 245 دولار
	000 800 34 دولار 
	0.7 في المائة
	(ميزانية التقييم كنسبة مئوية من ميزانية البرامج القطرية)
	منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
	البرازيل، 2012-2015
	000 70 دولار
	2014
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 500 13 دولار
	الصحة الإنجابية، والديناميات السكانية، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب
	7
	السلفادور، 2012-2015
	000 70 دولار
	2014
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 400 6 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	7
	بنما، 2012-2015
	000 50 دولار
	2014
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 000 4 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	6
	أوروغواي، 2011-2015
	000 40 دولار
	2014
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 000 9 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	7
	الجمهورية الدومينيكية، 2012-2016
	000 50 دولار
	2015
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 300 10 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	5
	هايتي، 2013-2016
	000 100 دولار
	2015
	موظف الرصد والتقييم
	000 000 26 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	9
	هندوراس، 2012-2016
	000 80 دولار
	2015
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 000 18 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	7
	البرنامج المتعدد الأقطار للبلدان الناطقة بالانكليزية والهولندية، 2012-2016
	000 100 دولار
	2015
	موظف الرصد والتقييم
	000 500 17 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	8
	بيرو، 2012-2016
	000 70 دولار
	2015
	جهات تنسيق الرصد والتقييم
	000 500 14 دولار
	الصحة الإنجابية والديناميات السكانية والمساواة بين الجنسين
	8
	المجموع
	000 630 دولار
	000 200 119 دولار
	0.5 في المائة
	(ميزانية التقييم كنسبة مئوية من ميزانية البرامج القطرية)
	المجموع الكلي
	000 470 2 دولار
	000 950 631 دولار
	0.4 في المائة
	(ميزانية التقييم كنسبة مئوية من ميزانية البرامج القطرية)
	(أ) المصدر: وثائق البرنامج القطري.
	(ب) أجرى المكتب القطري زمبابوي استعراض منتصف المدة للبرنامج في عام 2013. وطلبت الحكومة ألا تجرى تقييمات مستقلة لكل وكالة. وسيجرى تقييم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
	(ج) سيجرى تقييم البرنامج القطري لأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان باستخدام طريقة تسمح بالاستفادة إلى أقصى حد من موارد التقييم (الاستشاريين على سبيل المثال) من أجل إحداث أثر على أوسع نطاق ممكن.
	تقييم البرنامج الإقليمي
	الميزانية
	السنة
	موظفو التقييم 
	هدف التقييم
	نطاق التقييم
	التقييم المواضيعي للدعم المقدم من الصندوق من أجل تعزيز أمن السلع الأساسية المتعلقة بتنظيم الأسرة في بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، للفترة 2008-2014
	000 80 دولار
	2015
	المستشار الإقليمي المعني بالرصد والتقييم
	تقييم مدى أهمية وفعالية وكفاءة دعم البرامج الإقليمية لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وقابلية استمرار هذا الدعم والمساهمة التي يقدمها في تحسين أمن السلع الأساسية المتعلقة بتنظيم الأسرة في المنطقة؛ وتحديد الدروس الأساسية المستفادة من أجل تحسين دورة البرمجة المقبلة
	سيغطي التقييم جميع التدخلات البرنامجية ذات الصلة المباشرة بأمن السلع الأساسية في إطار ولاية صندوق الأمم المتحدة للسكان
	المرفق 3
	مواضيع مطروحة للنظر في سياق خطة التقييم للفترة 2016-2017
	تقييم مساهمة عملية الهيكلة الإقليمية في النتائج المؤسسية والإنمائية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، للفترة 2009-2014

	1 - سيوفر التقييم المقترح تحليلا منهجيا ومستقلا لمدى مساهمة عملية الهيكلة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في تحقيق أهداف الصندوق على النحو الوارد في خطتيه الاستراتيجيتين للفترة 2008-2013 والفترة 2014-2017، وفي أطر البرمجة ذات الصلة. وسيتناول الترتيبات المؤسسية الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وترتيبات العمل بين المقر والمكاتب الإقليمية والقطرية، من أجل تحقيق النتائج المؤسسية والإنمائية.
	2 - ولقد قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز وجوده الإقليمي عن طريق إنشاء ستة مكاتب إقليمية في بانكوك، تايلند؛ والقاهرة، مصر؛ وداكار، السنغال؛ واسطنبول، تركيا، وجوهانسبرغ، جنوب أفريقيا؛ وبنما سيتي، بنما. وأنشأ صندوق الأمم المتحدة للسكان المكاتب الإقليمية لكي يصبح منظمة أقوى تركز على الميدان وليقدم المزيد من الدعم التقني للمكاتب القطرية في المجالات التي حددها برنامج العمل والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكذلك لإقامة تعاون أقوى فيما بين بلدان الجنوب. ولم يجر حتى الآن تقييم متعمق لهذا القرار الاستراتيجي.
	3 - وسيتم التقييم بعد إتاحة الوقت الكافي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لكي يستفيد من نموذج الأعمال المرتبط بالخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017، ولكي يؤكد من جديد على وجوده الإقليمي، الذي شمل في عام 2013 إنشاء المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا في داكار. 
	4 - وسيبدأ المكتب إجراء التقييم في عام 2016، لكي يجري الاسترشاد به في إعداد الخطة الاستراتيجية للفترة 2018-2022.
	5 - وتبلغ الميزانية المقدرة لهذا التقييم 000 550 دولار.
	تقييم البرنامج العالمي لتعزيز أمن السلع الأساسية المرتبطة بالصحة الإنجابية، للفترة 2013-2020

	6 - تقضي وثيقة البرنامج الخاصة بالبرنامج العالمي لتعزيز أمن السلع الأساسية المرتبطة بالصحة الإنجابية (المرحلة الثانية) بإجراء عملية تقييم مستقلة لحالة تنفيذ البرنامج في منتصف المدة، وإجراء تقييم نهائي. 
	7 - ويقترح مكتب التقييم إجراء تقييم منتصف المدة للبرنامج العالمي لتعزيز أمن السلع المرتبطة بالصحة الإنجابية (المرحلة الثانية) في عام 2016.

