
 DP/FPA/2021/5  األمم المتحدة  

  

 

 المجلس التنفيذي  

 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

وصندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب األمم المتحدة  

 لخدمات المشاريع 

  
Distr: General 

13 April 2021  

Original: English 

 

 

 

 

210521    210521    21-06667 (A) 

*2106667* 
 

 

 2021الدورة السنوية لعام  

 ، نيويورك2021كانون الثاني/يناير   11آيار/مايو إلى  7من 

 من جدول األعمال المؤقت  13البند 

 التقييم   – صندوق األمم المتحدة للسكان  
  

 صندوق األمم المتحدة للسكان   
  

 2020التقرير السنوي حول مهمة التقييم لعام    
  

 تقرير مدير مكتب التقييم  

  
 الملخص 

التقييم على المستوى المركزي والمستوى الالمركزي،    لومات عن أداء وظيفةتقدم هذه الوثيقة مع

التقييم مع جائحة كوفيد ، وتفاصيل توزيع صندوق األمم المتحدة للسكان 19-وتقارير عن تكيف وظيفة 

ضافة  وطنية للتقييم. باإل لالتساق بين وظائف التقييم على نطاق األمم المتحدة، باإلضافة إلى تنمية القدرات ال

 . 2021التقرير برنامج عمل وميزانية مكتب التقييم لعام إلى ذلك، يقدم 

 عناصر القرار 

)أ( اإلحاطة علًما بالتقرير الحالي المتعلق بوظيفة التقييم،   قد يرغب المجلس التنفيذي في اآلتي: 

ندوق األمم  لجهود التي يبذلها ص؛ )ب( الترحيب با2021وبرنامج عمل وميزانية مكتب التقييم في عام  

للسكان والتقدم الذي تم إحرازه لتعزيز وظيفة التقييم، في التكيف النشط لوظيفة التقييم مع أزمة  المتحدة  

، في المساهمة في جهود التقييم على نطاق منظومة األمم المتحدة، وفي تعزيز تنمية قدرات  19-كوفيد

التأكيد ع إعادة  )ج(  الوطنية؛  تلعبهالتقييم  الذي  الدور  والت   لى  التقييم  التقييم  وظيفة  أدلة  أهمية  أكيد على 

للسكان،   المتحدة  األمم  لصندوق  اإلستراتيجية  الخطة  سياق  في  الجودة  عالية  ، 2021- 2018المستقلة 

، وتنفيذ  2025-2022ومساهمتها في تطوير الخطة اإلستراتيجية الجديدة لصندوق األمم المتحدة للسكان،  

التن لعام  خطة  المستدامة  صن2030مية  تشجيع  و)د(  زيادة  ؛  مواصلة  على  للسكان  المتحدة  األمم  دوق 

بالمئة من إجمالي نفقات البرنامج لوظيفة    3بالمئة وما يصل إلى    1.4االستثمارات لتخصيص ما ال يقل عن  

 . 2019م التقييم، على النحو المنصوص عليه في سياسة التقييم بصندوق األمم المتحدة للسكان لعا

 
 
 

 ( الوثيقة الحالية برمتها.UNFPA: جهز صندوق األمم المتحدة للسكان )حظةمال
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 مقدمة

 2030وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  19- التقييم كتسريع للتعافي من أزمة كوفيد

بينما أثرت الجائحة على العنان ألزمة صحة وتنمية بشرية واجتماعية اقتصادية عالمية غير مسبوقة. و  19-، أطلقت جائحة كوفيد2020في عام   .1

ة األخرى بشكل غير متناسب. يتطلب الطريق إلى حياة وسبل عيش الماليين من األشخاص، تأثرت النساء والفتيات المهمشات والفئات الضعيف

التق  التعافي السياق، يلعب  أكثر من أي وقت مضى. في هذا  بأدلة موثوق بها، اآلن  القرارات  ييم دوًرا حاسًما في العادل والمستدام أن تسترشد 

دروس المستفادة حول ما ينجح وما ال ينجح ولماذا وما  االستجابة الفورية والتعافي على المدى الطويل، عن طريق تزويد صانعي القرار باألدلة وال

 إذا كانت التدخالت تصل إلى من هم متأخرون.  

ات البرامج القطرية الخاصة بها  لمكاتب القطرية الموجهة في التكيف مع تقييم( بالتكيف سريعًا مع التقييمات المركزية واEOقام مكتب التقييم ) .2

(CPEالستخراج األدلة ذات الصلة وفي الوقت المناسب إلبالغ استجابة كوفيد ،)-ساهمته في إصالح األمم المتحدة وتنمية قدرات  ؛ وعزز م19

 .  2025-2022التقييم، بما في ذلك االطالع على تصميم الخطة اإلستراتيجية لعام  التقييم الوطنية؛ واستمر في تنفيذ اإلستراتيجية لتعزيز استخدام

من أجل التعافي المستنير من الجائحة وخطة إستراتيجية  ، سيستمر مكتب التقييم في لعب دوره الكامل في المساهمة بأدلة التقييم  2021في عام   .3

لتعزيز    Eval4Actionااللتزام بعملية إصالح األمم المتحدة والمشاركة في قيادة حملة  ، بما في ذلك الوفاء ب2025-2022قائمة على األدلة لعام  

 قدرات التقييم الوطنية. 

A.  19-تكييف التقييمات مع جائحة كوفيد 

-ئحة كوفيد، طور مكتب التقييمات، "تكييف التقييمات مع جا19-لالستمرار في ضمان أدلة تقييمات عالية الجودة وذات صلة في أثناء جائحة كوفيد .4

ييم على وتشجع مديري التق  19-تتعرف هذه المبادئ التوجيهية على االستجابة المحلية الفريدة لكوفيد  1: المبادئ التوجيهية وآثارها العملية".91

س الوقت الفعلي  ، يستمر تحديث إطار العمل هذا بناًء على درو19-تكييف التقييمات بما يتناسب مع السياق الخاص بهم. ومع ظهور تأثير كوفيد

بة إلى  لتكيف واالستجا ، تم نشر إرشادات إضافية حول تكييف أسئلة التقييم للسماح بتحليل أعمق حول درجة ا2021من الميدان. في أوائل عام  

 .19-جائحة كوفيد

ة لجمع البيانات عن بُعد ومعايرة النطاق  قامت جميع التقييمات المركزية الجارية بتكييف عملية التقييم من خالل استخدام تقنيات االتصال االفتراضي .5

مع المناسب  الوقت  في  تقييمات  تقديم  ومنهجية  االستفسار  تقد  ومجاالت  تم  كما  والجودة.  الدقة  على  للتقييمات الحفاظ  المنتظم  التقني  الدعم  يم 

ية وآسيا الوسطى وشرق وجنوب إفريقيا وغرب ووسط الالمركزية. على سبيل المثال، تبنت تقييمات البرامج اإلقليمية للدول العربية وأوروبا الشرق

ل وزيمبابوي نهًجا لجمع البيانات عن بُعد، بما  ( في الجزائر وألبانيا وجامبيا وليبيا وموزمبيق والصوما CPEإفريقيا وتقييمات البرامج القطرية )

قبل إجراء االستشاريين المحليين مقابالت مادية للتأكد من  يتماشى مع إرشادات مكتب التقييم. في غرب ووسط إفريقيا، تم إجراء تقييمات الجدوى

التقييمات الخاصة بكل منها، بما يتماشى مع االحتياجات  ء تكييفات على  عدم وجود أي ضرر للسكان وفريق التقييم. كذلك، قامت مناطق أخرى بإجرا

 المتغيرة والظروف الفريدة للبلدان. 

لمتحدة للسكان المرتقبة التركيز على كيفية تكيف صندوق األمم ستتضمن جميع تقييمات صندوق األمم ا  ، 2020بدًءا من الربع األخير من عام   .6

. باإلضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تقييم مركزي الستجابة صندوق األمم المتحدة للسكان لجائحة  19-المتحدة للسكان واالستجابة إلى أزمة كوفيد

 .  19-كوفيد

، 19-ع على االستجابة العالمية إلى الجائحة. تشارك المكتب مع تحالف التقييم العالمي لكوفيدة في الوقت المناسب لالطالقدم مكتب التقييمات األدل  .7

من الدول األعضاء والمؤسسات متعددة األطراف ووكاالت األمم المتحدة، بما في ذلك تطوير "الدروس المستفادة من الذي يضم وحدات التقييم  

والتعافي منه. كذلك، دعم المكتب ونشر على نطاق واسع   19-التي توفر رؤى إلبالغ االستجابة لكوفيد 2بالمساواة بين الجنسين"  التقييم فيما يتعلق

 : إرشادات للوكاالت اإلنسانية". 19-، "االستجابة إلى كوفيد19-)شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء( حول استجابة كوفيد ALNAPورقة التعلم 

المعني بكوفيدالتقييما  يُعد مكتب .8 المتحدة  تقييم األمم  التابع لمجموعة  العامل  الفريق  النظام وتبادل    19-ت عضًوا في  التنسيق على مستوى  لدعم 

ق  لجيدة لتكييف وظائف التقييم مع الجائحة. باإلضافة إلى ذلك، يدعم المكتب عمليات التقييم على مستوى نظام األمم المتحدة فيما يتعل الممارسات ا

 وصندوق استئماني متعدد المشاركين.  19-بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيد

B.  حملة( دعوة لتقييم مؤثر خالل عقد العملEval4Action ) 

"عقد التقييم  (  GPFEوالمبادرة الدولية للبرلمانيين من أجل التقييم )  EvalYouthتماشيًا مع عقد عمل األمم المتحدة، أطلق مكتب التقييمات و .9

طة عام التي تسعى إلى تعزيز دور التقييم في تسريع التقدم نحو خ حملة التأييد العالمي  ،3Eval4Actionللعمل"، المعروف أيًضا باسم حملة  

 .  19-واالستجابة والتعافي من كوفيد 2030

صندوق األمم المتحدة للسكان ومبعوث األمين العام للشباب  ركزت الحملة في مرحلتها األولى على حشد الشركاء وإشراكهم. قام المدير التنفيذي ل .10

ن يعة المستوى خالل "ماراثون المشاركة العالمي". جمع الحدث مجتمع التقييم العالمي بطريقة غير مسبوقة، مع إعالبإطالق حملة افتراضية رف

 
1pandemic-19-covid-evaluations-resource/adapting-https://www.unfpa.org/admin  
25.pdf-issue-evaluation-from-coalition.org/documents/Lesson-evaluation-http://www.covid19  
3https://www.eval4action.org/  

https://www.unfpa.org/admin-resource/adapting-evaluations-covid-19-pandemic
http://www.covid19-evaluation-coalition.org/documents/Lesson-from-evaluation-issue-5.pdf
https://www.eval4action.org/
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باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء محادثة عبر تويتر    4الحملة.   من أصحاب المصلحة الرئيسيين في التقييم عن دوافعهم وراء اشتراكهم في  70حوالي  

مستخدم   7,100قائدًا من قادة التقييم العالمي والمقيمين الشباب. شارك حوالي    27( مع  SDGوأهداف التنمية المستدامة )  19-تتعلق بالتقييم وكوفيد

 وإمكانية ظهور الحملة في جميع أنحاء العالم.   5نطباع،مليون ا 23دولة، ما أدى إلى ظهور  44من مستخدمي تويتر في الدردشة عبر 

د الشركاء  إلى الحملة في األشهر التسعة منذ إطالقها. بينما يقو 6شريًكا 116باتباع نهج شامل وتشاركي للغاية، أدت جهود الحشد هذه إلى انضمام  .11

ة الرئيسية، يقود الشركاء اإلقليميون والوطنيون الحشد المحلي  األساسيون الحملة على المستوى العالمي من خالل تدخالت الدعوة اإلستراتيجي

ة وقيادة الحملة على  لتقييم المؤثر. ومركز الحملة هو المقيمون الشباب والناشئون حول العالم الذين يشاركون في قيادة الحملوالحوار والعمل بشأن ا

اإلطالق العالمي للحملة، ُعقدت ست مشاورات إقليمية في إفريقيا وآسيا والمحيط  المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية. على سبيل المثال، عقب

 ئ وأوراسيا وأوروبا والشرق األوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.  الهاد

توجي .12 التقي تم  أجل  من  للعمل  وفردي  مؤسسي  التزام  توليد  نحو  الحملة  في  العالية  المشاركة  هذه  الرقمي  ه  االلتزام  حملة  عن  نتج  المؤثر.  يم 

Eval4Action    من مجموعة متنوعة من األشخاص والمؤسسات والشبكات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البرلمانيون    7التزاًما  125عدد

 مم المتحدة وجمعيات التقييم والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمقيمين الشباب. والحكومات واأل

، ستتابع الحملة استالم االلتزامات بالعمل ودعم التنمية وتنفيذ خطط عمل التقييم اإلقليمية لتعزيز قدرات التقييم الوطنية وتسريع  2021عام    يف .13

 (.  SDGتحقيق أهداف التنمية المستدامة )

C. 2025-2022دام األدلة من التقييمات لالطالع على تصميم الخطة اإلستراتيجية للفترة استخ  

يمية  ر مكتب التقييمات في إنشاء أدلة تقييمية عبر مجاالت نتائج الخطة اإلستراتيجية لصندوق األمم المتحدة للسكان وأولويات الكفاءة التنظ تماس .14

  تقييم المدرجة في الميزانية كل أربع سنوات. استمرت التقييمات الموضوعية في تقديم رؤىوالفعالية، على النحو المنصوص عليه في خطة ال

إلستراتيجية. باإلضافة إلى ذلك، يقوم مكتب التقييمات كل متعمقة عن نتائج وأداء صندوق األمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بنتيجة معينة للخطة ا

، أكمل مكتب  2018لمجاالت الحاسمة ذات الصلة بالخطة اإلستراتيجية بأكملها. على سبيل المثال، في عام  عامين بتنفيذ التقييمات اإلستراتيجية في ا 

تقييم قدرة صندوق األمم المتحدة للسكان في مجال العمل اإلنساني. معًا،    ، صدر2020التقييمات تقييم الهيكل الداعم للخطة اإلستراتيجية، وفي عام  

- 2022الخاصة بفترة    واإلستراتيجية أدلة تقييمية على المستوى اإلستراتيجي ورؤى لتصميم الخطة اإلستراتيجيةقدمت التقييمات الموضوعية  

2025  . 

D.  تنفيذ اإلستراتيجية لتعزيز استخدام التقييم 

التقييمات المركزية وزيادة استيعاب استمرت اإلستراتيجية في تعزيز استخدام التقييم خالل إدارة االتصاالت والمعرفة إلثراء التواصل الفعال لجميع   .15

لى أدنى حد تستهدف الجماهير الداخلية والخارجية لكل تقييم مركزي. كان كل تقرير األدلة التقييمية. استمر تطوير حزمة اتصاالت متنوعة ع

موقع ويب مكتب التقييمات    ص تنفيذي وموجز تقييم مكون من صفحة واحدة )ُمترجم إلى لغات مختلفة( وعرض تقديمي وميزة على مرفق بملخ 

جل النقاط البارزة في التقييم وحزمة وسائط اجتماعية. باإلضافة إلى ذلك، تم  وجماعة الممارسين وإعالن سريع عبر البريد اإللكتروني وفيديو يس

مقطعًا    11إجمالي، تم إصدار  . بشكل  2020وم متحركة يشرح بالتفصيل وظيفة التقييم في صندوق األمم المتحدة للسكان في عام  إصدار فيلم رس

  8من مقاطع الفيديو تركز على التقييم. 

جية، يواصل المكتب تتبع أهمية جهود االتصال وجودتها وتسهيل استخدامها وفعاليتها. زاد عدد ائج المصاحب لإلستراتيوباتباع إطار عمل النت .16

بالمئة. بشكل    93وة على ذلك، زاد عدد المتابعين على تويتر بمقدار  . عال2018مشاهدات صفحة الويب بمقدار ثالثة أضعاف تقريبًا منذ عام  

 .  2019بزيادة قدرها عشرون ضعفًا منذ عام  9مليون مرة ظهور،  18ما يقرب من  إجمالي، أنتجت التغريدات

التقييمات المركزية. على سبيل المثال، لمعرفة استخدام  باتباع اإلستراتيجية، عززت جهود االتصاالت المتزايدة وإشراك أصحاب المصلحة استخدام   .17

( على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية، ولتسهيل استخدام  2020-2013ة للسكان )تقييم منتصف المدة لبرنامج إمدادات صندوق األمم المتحد 

 ، الذي يصادف الذكرى السنوية للتقييم. 2020العالمي لمنع الحمل في اليوم  10صدار سلسلة فيديو مكونة من خمسة أجزاء التقييم بشكل أكبر، تم إ 

 
 enthttps://www.eval4action.org/globalmarathonofengagem.المقدمة في ماراثون المشاركة العالمي على  Eval4Actionتتوافر البيانات التحفيزية لشركاء  4
 نتائج البحث.إن عدد مرات الظهور هي عدد المرات التي تظهر بها تغريدة في المخطط الزمني للمستخدم أو  5
 https://www.eval4action.org/partners.على   Eval4Actionيمكن رؤية شركاء  6
 drive-https://www.eval4action.org/commitment.عمل تجاه التقييمات المؤثرة علىتتوافر االلتزامات بال 7
 ،YouTubeتتوافر مقاطع الفيديو التي طورها مكتب التقييمات التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان على قناته على  8

..com/channel/UC9xt6qYVsKVLDqVow4glrw/videoshttps://www.youtube 
 إن عدد مرات الظهور هي عدد المرات التي تظهر بها تغريدة في المخطط الزمني للمستخدم أو نتائج البحث. 9

10..com/playlist?list=PLglD_xYujzeyu2MNfiFLjDF0ndKuwk4ADhttps://www.youtube  

 .2020( لعام UNFPAرنامج صندوق األمم المتحدة للسكان )تخصيص الميزانية األصلية لوظيفة التقييم )على المستويين المركزي والالمركزي( في مقابل النفقات اإلجمالية لب 11

 .2018 -2021(، UNFPAإلستراتيجية لبرنامج صندوق األمم المتحدة للسكان )، الخطة ا1.7الكفاءة التنظيمية والفعالية  12
 .2018 -2021(، UNFPA، الخطة اإلستراتيجية لبرنامج صندوق األمم المتحدة للسكان )1.9الكفاءة التنظيمية والفعالية  13

 

https://www.eval4action.org/globalmarathonofengagement
https://www.eval4action.org/partners
https://www.eval4action.org/commitment-drive
https://www.youtube.com/channel/UC9xt6qYVsKVLDqVow4glrw/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLglD_xYujzeyu2MNfiFLjDF0ndKuwk4AD
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I.  أداء وظيفة التقييم 

 المؤشرات الرئيسية التي توضح أداء وظيفة التقييم بمرور الوقت.إعداد التقارير، ترد أدناه لضمان الشفافية والوضوح في  .18

 1الجدول 

 2020-2014االتجاهات في مؤشرات األداء الرئيسية، 

 

األداء الرئيسي  مؤشر 

)%( 
 التقييم العام  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 الوصف 

. الموارد المالية  1

 ظيفة التقييم المستثمرة في و 

ميزانية التقييم كنسبة من  

إجمالي ميزانية برنامج  
 صندوق األمم المتحدة للسكان

0.45 0.69 0.91 0.83 
 

0.96 0.98  0.83 
10.94

1 

اتجاه إيجابي محتمل مع  

 وجود مجال للتحسين  

. الموارد البشرية للرصد  2

 والتقييم 

النسبة المئوية للموظفين في  

مع   المكاتب القطرية مع إما

وحدة رصد وتفتيش للتقييم أو  
 مسؤول 

 أوشك على التنفيذ  97.0 96.1 96.6 96.7 99.2 95.9 100

للمكاتب القطرية  النسبة المئوية  . تغطية التقييم*3

التي أجرت تقييًما للبرنامج  
 القطري مرة كل دورتين 

 أوشك على التنفيذ  97.3 97.0 90.0 80.0 - - -

لمئوية للتقييمات على  بة االنس . معدل تنفيذ التقييم 4

مستوى البرامج المنفذة كما هو  
 مخطط لها

على الرغم من االنخفاض   88.9 92.7 92.0 55.0 60.0 - -

- الطفيف بسبب جائحة كوفيد
، فقد تم تحقيق الهدف  19

 12بالمئة  80بنسبة 

النسبة المئوية للتقييمات على   . جودة التقييمات5

مستوى البرامج مقدرة بـ  
 أو "جيد جدًا"  "جيد"

 تم تحقيقه   100 100 80.0 95.0 92.0 77.0 50.0

المنشورة  . تقارير التقييم 6

 على قاعدة بيانات التقييم 

النسبة المئوية لتقارير التقييم  

المكتملة على مستوى البرامج  

المنشورة على قاعدة بيانات 

 التقييم 

 تم تحقيقه  100 100 100 100 100 100 100

النسبة المئوية لتقارير التقييم   ابة اإلدارة . تسليم استج 7

المكتملة على مستوى البرامج  
 تسليم استجابة اإلدارة مع 

 تم تحقيقه  100 100 100 100 100 100 100

النسبة المئوية إلجراءات   .تنفيذ استجابة اإلدارة 8
 استجابة اإلدارة المكتملة 

  85ف بنسبة  تم تحقيق الهد  90.0 84.0 89.5 84.4 78.5 78.0 76.5
 13لمئة با

. استخدام التقييم في  9
 تطوير البرامج**

النسبة المئوية لوثائق البرامج  

القطرية الجديدة التي تم  
االسترشاد تصميمها بوضوح  

 بالتقييم 

 تم تحقيقه  100 100 79.8 - - - -

 
 ( PSDالمصدر: مكتب التقييم وشعبة السياسة واإلستراتيجية )

 

مؤشرات األداء الرئيسية أو أوشك ذلك، فيما عدا مؤشر واحد. باإلضافة  ، فقد تم تحقيق جميع  19-ائحة كوفيدوف االستثنائية لجعلى الرغم من الظر .19

بالمئة من إجمالي نفقات برنامج صندوق األمم المتحدة    0.45إلى ذلك، كانت هناك زيادة ملحوظة في إجمالي النفقات الخاصة بالتقييم، من نسبة  

. ومع ذلك،  19-بسبب قيود السفر في كوفيد 2020نسبة انخفاض في عام ، مع وجود  2020بالمئة في عام  0.83إلى نسبة  2014ام للسكان في ع

بالمئة   0.94، شكل التخصيص اإلجمالي للميزانية لوظيفة التقييم )على المستويين المركزي والالمركزي(  19-دون االنخفاض الناتج عن كوفيد

ستثمار في الموارد البشرية ألغراض التقييم قويًا: كما في السنوات  . ظل اال2020( لعام  UNFPAدوق األمم المتحدة للسكان )من نفقات برنامج صن

 السابقة، تم تزويد جميع المكاتب القطرية تقريبًا بنقطة تفتيش أو موظف يختص بالرصد والتقييم.  

واحد على األقل خالل دورتين.  من المكاتب بتنفيذ تقييم البرامج القطرية    97.3نسبة  وكادت أن تتحقق تغطية التقييم حسب سياسة التقييم، قامت   .20

(. كان التكيف 2020بالمئة في عام    88.9إلى    2019بالمئة في عام    92.7انخفض تنفيذ التقييمات على مستوى البرامج بشكل طفيف فقط )من نسبة  

ييمات، وللعام الثاني على التوالي، تم  . استقرت جودة تقارير التق19-ا إلى وجود جائحة كوفيدوالتعديل في الوقت الفعلي مفتاًحا لهذا اإلنجاز نظرً 

 تقييم جودة جميع التقييمات على أنها "جيدة" أو أعلى.  

بيًا، حيث وصل إلى بالمئة. يُظهر معدل التنفيذ السنوي الستجابات اإلدارة اتجاًها إيجا  100واستمر معدل تقديم استجابات اإلدارة ليصل إلى نسبة   .21

، أعلى معدل في ست سنوات. ومن المشجع، للعام الثاني على التوالي، كانت جميع وثائق البرامج القطرية  2020بالمئة في عام    90التنفيذ بنسبة  

 مستنيرة بشكل واضح من خالل التقييم.   2020المرسلة إلى المجلس التنفيذي في عام 
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. ومع ذلك، في ضوء الجائحة العالمية المستمرة،  2020قوي عام في عام  داء رئيسية من أصل تسعة على أداء  وبوجه عام، حافظت ثمانية مؤشرات أ  .22

ين يلزم تقديم اإلرشاد والدعم المستمرين للحفاظ على مستوى عال من التغطية وتنفيذ التقييمات على مستوى البرامج. وهناك أيًضا مجال لتحس 

 لتقييمات المركزية.معدل تنفيذ استجابات اإلدارة في ا

 المالية : الموارد 1مؤشر األداء الرئيسي 

ماليين على المستوى الالمركزي، بما   5.33ماليين على المستوى المركزي و 3.2ماليين، أُنفق منها  8.53بوجه عام، بلغت نفقات وظيفة التقييم  .23

الناحية النسبية،    . ومن2020إلى    2014اعف االستثمار في التقييم من عام  (. بالقيمة المطلقة، تض2في ذلك الموارد البشرية والمالية )انظر الجدول  

في    0.83بالمئة من إجمالي نفقات برنامج صندوق األمم المتحدة للسكان. كان السبب في االنخفاض في نسبة نفقات التقييم )  0.83يمثل هذا نسبة  

وانخفاض نفقات    قات برنامج صندوق األمم المتحدة للسكان من جانب واحد( هو زيادة إجمالي نف2019في عام    0.98مقارنة بنسبة    2020عام  

 لجمع البيانات ومبادرات تنمية قدرة التقييم على الجانب اآلخر.  19-مكتب التقييم بسبب القيود المفروضة على السفر بسبب كوفيد

الثابتة في تخصيص  ييم في الزيادة  كل متزايد من أجل وظيفة التق( بتقديم الموارد الكافية بشUNFPAينعكس التزام صندوق األمم المتحدة للسكان ) .24

، كان التخصيص األصلي في الميزانية لوظيفة التقييم )على المستويين  19-الميزانية على مدار األعوام. وبشكل عام، دون انخفاض متعلق بكوفيد

 .2020لعام  (UNFPAبرنامج صندوق األمم المتحدة للسكان )  بالمئة من إجمالي نفقات 0.94ماليين، ما يمثل  9.46المركزي والالمركزي( 

 2الجدول 

 2020- 2014الميزانية المستثمرة في وظيفة التقييم، 

 )بماليين الدوالرات( 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

إجمالي نفقات ميزانية برنامج صندوق األمم المتحدة  
 للسكان* 

820.2 798.6 763.5 752.9 872.3 933.8  1 027.9 

 (a) 8.53 9.13 8.40 6.30 6.94 5.52 3.69 التقييمإجمال نفقات وظيفة 

9.64 (b) 
 (a) 3.2  3.9 4.23  3.36 3.71 2.63 2.38 مكتب التقييمات 

4.31 (b) 

 5.33 5.23 ***4.17 2.94 3.23 2.89 **1.31 وظيفة التقييم الالمركزي

ة من نفقات ميزانية  إجمالي نفقات وظيفة التقييم كنسبة مئوي
 صندوق األمم المتحدة للسكانبرنامج 

0.45% 0.69% 0.91% 0.83% 0.96% 0.98% 0.83% (a) 
0.94% (b)  

كتب التقييمات للسكان. إن ميزانية م* يتم الحصول على إجمالي نفقات ميزانية برنامج صندوق األمم المتحدة للسكان من المراجعات المالية واإلحصائية لصندوق األمم المتحدة 

 ة والوطنية وتكاليف التوظيف.النظام المالي لصندوق األمم المتحدة للسكان، بينما تتضمن ميزانية الوظيفة الالمركزية ميزانية أنشطة تنمية قدرات التقييمات الداخليمأخوذة من 
 ة التقييمات.مليون دوالر( سوى ميزاني 1.31؛ ومن ثمَّ ال يعكس الرقم ) 2014** ال تتوافر تكاليف التوظيف الالمركزية لعام  

(aمع انخفاض مرتبط بكوفيد ) -19 
(bدون انخفاض مرتبط بكوفيد )-19 

بشكل رئيسي بسبب تحسين الحصول على إجمالي االستثمار في التقييم   2018ماليين دوالر في عام   4.17إلى    2017مليون دوالر في عام  2.94*** إن معظم الزيادة من 
 كل أفضل.المركزي بش

 : الموارد البشرية 2األداء الرئيسي مؤشر 

، كان لمكتب التقييمات عشرة تقييمات: واحد على مستوى الخدمة العامة وثمانية على المستوى المهني وواحد على مستوى المدير.  2020في عام  .25

 .  باإلضافة إلى ذلك، انضم متطوعون من متطوعي األمم المتحدة الشباب إلى مكتب التقييمات

ين  على المستوى الالمركزي، ظل وضع التوظيف كما هو في السنوات السابقة تقريبًا. يتضمن صندوق األمم المتحدة للسكان ستة مستشارين إقليمي .26

 45بإما مسؤول رصد وتقييم )نسبة    11بالمئة من المكاتب القطرية   97. وبشكل إجمالي، تم تزويد نسبة  P5للرصد والتقييم على المستوى المهني  

بالمئة(. هناك زيادة طفيفة في النسبة المئوية في النسبة المئوية لمنشورات مسؤول الرصد    45بالمئة( وإما نقطة تفتيش للرصد والتقييم )بنسبة  

د والتقييم  رصوالتقييم عن العام الماضي. كما في السنوات السابقة، تفاوت االنتشار اإلقليمي ألوضاع المراقبة والتقييم. واستمر تركيز مسؤولو ال

كاتب  المخصصون في المناطق التي بها مكاتب قطرية أكبر، في حين تم العثور على نقاط تفتيش في المقام األول في المناطق التي تمتلك فيها الم

 القطرية ميزات أصغر نسبيًا. 

 
 طريين في آسيا والمحيط الهادئ، مع استمرار التعيين لشغل الوظائف.تم تسجيل الوظائف الشاغرة في مكتبين قطريين في غرب ووسط إفريقيا وفي مكتبين ق 1114
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 ، حسب المنطقة  2020الموارد البشرية للرصد والتقييم، عام 

 

 اتالتقييمالمصدر: مكتب  
 : الرصد والتقييم M&Eاالختصار:  

 

 : تغطية التقييمات الالمركزية على مستوى البرامج3مؤشر األداء الرئيسي 

مرة واحدة  من أجل ضمان قاعدة قوية ألدلة التقييم لالطالع على البرمجة، تدعو سياسة التقييم المكاتب القطرية إلى إجراء تقييم البرامج القطرية   .27

 تين للبرنامج. على األقل كل دور

واحدة على األقل خالل فترة السنوات الثماني    بالمئة من المكاتب القطرية أو من المقرر لهم إكمال تقييم البرامج القطرية مرة  97.3أكمل حوالي   .28

السياسة واإلستراتي الجهود الجماعية التي تبذلها شعبة  جية ومكتب التقييم لتحسين الماضية )الفترة المعتادة لدورات البرامج القطرية(. استمرت 

إلى تقييم البرامج القطرية، للتأكيد على أهمية التنفيذ والجهود بما في ذلك رسالة مشتركة إلى المكاتب القطرية التي تخطط    -االمتثال لسياسة التقييم  

 لتشجيع التغطية المحسنة.  -المبذولة لتقوية ثقافة التقييم 
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 (*) 2020-2013عام  تغطية التقييم حسب المنطقة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنوات كمتوسط طول البرنامج القطري. ومع ذلك، تختلف دورات البرامج في المدة، ويمكن تمديدها. وعلى  )*( مالحظة: ومن الناحية المنهجية، افترض مكتب التقييمات فترة أربع  
كيد. وأكدت  بدئي، التي تبدو أنها لم تقم بإجراء تقييم البرامج القطرية مرة واحدة في أثناء دورتي البرنامج، للتأهذا النحو، تواصل مكتب التقييمات مع المكاتب القطرية، بعد التحليل الم

ليها في الفئة  كانت أطول(. يتم الحصول عتسعة مكاتب قطرية أنها، خارج اإلطار الزمني المقدر بثمان سنوات، ستقوم بإجراء تقييم البرامج القطرية في غضون دورتي البرامج )التي  

 " االلتزام بالسلوك".

 

 الالمركزية المخطط لها : معدل تنفيذ التقييمات 4مؤشر األداء الرئيسي 

بالمئة من التقييمات الالمركزية على مستوى البرامج على النحو المخطط له.    88.9على الرغم من العمل في سياق جائحة عالمية، تم تنفيذ نسبة   .29

ثة. أبلغت هذه المكاتب القطرية  واألوضاع األمنية، تم إلغاء تقييمات البرامج القطرية الثال  19-خارجية، مثل جائحة كوفيدومع التأثر باألحداث ال 

التنفيذ قد سجل  أنه سيتم استخدام األدلة الحالية الناتجة عن التقييمات السابقة لالطالع على وثائق البرامج القطرية المقبلة. على الرغم من أن معدل 

-لمقدم إلى المكاتب القطرية للتخفيف من تأثير كوفيد، فإن اإلرشاد في الوقت المناسب ا2019نقاط مئوية، مقارنة بعام    3.8فاًضا طفيفًا قدره  انخ

 على التقييمات قد ساعد في تنفيذ غالبية التقييمات المخطط لها في الوقت المناسب.  19

 : جودة تقارير التقييم 5مؤشر األداء الرئيسي 

أنها "جيدة" أو أعلى، ما يصل إلى الهدف المنشود. وحصلت  بالمئة من التقارير التي تم تقييمها على    100سنة الثانية على التوالي، تم تصنيف  لل .30

اء القوي  . يُرجح أن يكون األد2014بالمئة في عام    6بالمئة من التقييمات تقريبًا على تصنيف "جيد جدًا"، وهو تحسن كبير مقارنة بنسبة    62نسبة  

ي فحص االستشاريين وتوافر اإلرشاد الخاص بكيفية إجراء  عبر المناطق أن يكون بسبب عمليات ضمان الجودة متعددة الطبقات والصرامة ف

 تقييمات البرامج القطرية وغيرها من مبادرات تنمية القدرات الداخلية. 
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 2020جودة التقييمات، حسب المنطقة، عام 

 
 

  الذي قامت شركة استشارية خارجية بإجرائه  ييم الجودةالمصدر: تق

 : معدل تقارير التقييم المكتملة المدرجة في قاعدة بيانات تقييم صندوق األمم المتحدة للسكان6مؤشر األداء الرئيسي 

على قاعدة بيانات  وى البرامج للجمهور  والالمركزية على مستكما هو الحال في السنوات السابقة، تمت إتاحة كل التقييمات المكتملة المركزية   .31

وظفين مكتب التقييمات. كذلك، تُعرض التقييمات المركزية على موقع ويب مكتب التقييمات، ولزيادة تسهيل استخدامها، تتم مشاركتها مع جميع الم

 معني بالتقييم.ومجتمع التقييم األوسع، بما في ذلك أعضاء الفريق التابع لألمم المتحدة ال

 : التقييمات باستخدام استجابات اإلدارة 7داء الرئيسي األ مؤشر

 كما هو الحال في السنوات السابقة، تم إرفاق كل التقييمات المكتملة المركزية والالمركزية على مستوى البرامج باستجابات اإلدارة.  .32

 : تنفيذ استجابات اإلدارة 8مؤشر األداء الرئيسي 

ة السياسة واإلستراتيجية التدابير اإلضافية، بما في ذلك )أ( إضافة مؤشري ة وتكرار اإلبالغ، وضعت شعبتحسين جودة استجابات اإلداربهدف   .33

 (؛ )ب( تعزيز اإلرشاد المؤسسي؛ و)ج( نهج متابعة نهاية العام األكثر فردية. myDashboardمتابعة تقييم إلى لوحة معلومات الشركة )

، واألعلى منذ ست سنوات. وللحفاظ على النشاط،  2019على من عام  ئة، بزيادة ست نقاط مئوية أبالم  90وصل هذا المؤشر إلى  ونتيجة لذلك،   .34

تخطيط   تستكشف شعبة السياسة واإلستراتيجية إمكانات التحميل التلقائي إلجراءات التقييم في خطط العمل السنوية لوحدات العمل المعنية في نظام

 (.ERPت )موارد المؤسسا

زية، الذي يميل إلى التخلف عن المتوسط التنظيمي، بمقدار تسع نقاط مئوية. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا يذ التوصيات المركتم تحسين معدل تنف .35

 بالمئة.  85بالمئة( أقل بكثير من الهدف البالغ  68التحسن المهم، يظل هذا المؤشر )
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  المصدر: أنظمة تتبع استجابة إدارة صندوق األمم المتحدة للسكان

  

 استخدام التقييم في تطوير البرامج  9مؤشر األداء الرئيسي 

ة تأثير نتائج  التعلم كجزء من الجهود المتضافرة لزياداتخذ مكتب التقييمات، بالتعاون الوثيق مع شعبة السياسة واإلستراتيجية، خطوات لتعزيز   .36

مر السنين، أدى ذلك إلى زيادة استيعاب األدلة التقييم لتوجيه تطوير البرامج الجديدة. وكما أفادت أمانة لجنة استعراض    التقييم واستيعابها. على

فإنه تم االطالع بوضوح على كل وثائق البرامج القطرية الـ   س التنفيذي للحصول على  بالمئة( المقدمة إلى المجل   100لجديدة )ا  16البرنامج، 

 بالمئة من وثائق البرامج القطرية هذا المطلب.  78.9، عندما استوفت نسبة 2018تقييمية. ويمثل هذا تحسنًا كبيًرا مقارنة بعام الموافقة بأدلة 

A.  التقييمات المركزية 

لمستخدمين  التقييمات: )أ( كانت مستجيبة لمطالب ا  واستخدامها، واصل مكتب التقييمات ضمان  لزيادة تعزيز أهمية التقييمات المركزية وجودتها .37

بما في ذلك جائحة كوفيد الخارجية،  البيئة  البيئة  19-واحتياجاتهم؛ )ب( متكيفة مع  لهذه  النُّهج والممارسات لالستجابة  تبنت االبتكار في  ؛ )ج( 

 مناسب. الديناميكية؛ )د( تم تنفيذها في الوقت ال

 االبتكار في مناهج التقييم 

من مكتب التقييمات في تنويع طرق التقييم وأساليبه وتكيفه مع االحتياجات واألولويات المتغيرة لصندوق األمم المتحدة للسكان. على الرغم مر است .38

ع  ، يتعامل مكتب التقييمات سريعًا عن طريق التكيف مع طريقة التقييم وأساليب جم 19-الظروف غير المسبوقة التي ظهرت بسبب جائحة كوفيد

ل  انات. وهذا يشمل، من بين أمور أخرى، االستخدام المعزز للتقنيات التعاونية االفتراضية وضمان جمع البيانات عن بُعد بأسلوب متسق وفعالبيا

ييم  لتق ة اواالستخدام المتزايد للخبراء الوطنيين مع التمسك بمبدأ "عدم إلحاق الضرر". وقد حافظ هذا التكيف في الوقت الحقيقي على أهمية وظيف

 وتقديم تقييمات عالية الجودة.  
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ا .39 لمتحدة  بعد التجربة اإليجابية للمرحلة األولى )بقيادة مكتب التقييمات حصريًا( ألول تقييم إنمائي على اإلطالق تمت إدارته في صندوق األمم 

، ما يهدف إلى  DHRسياسة واإلستراتيجية وة ال شعب  تم إطالق المرحلة الثانية مع نطاق نقل مسؤولية التمرين من مكتب التقييمات إلى  12للسكان،

يف نهج دعم وتطوير إطار عمل واإلدارة التكيفية واالسترشاد واالطالع من خالل االستفسارات التقييمية واألدلة. تستمر المرحلة الثانية في توظ

المقرات الرئيسية والمكاتب اإلقليمية والقطرية.  شمل  كة تيركز على االستخدام لتقديم ردود فعل في الوقت الحقيقي ومتابعة عملية إبداعية مشتر

قييم البرنامج  باإلضافة إلى ذلك، قرر المكتب اإلقليمي ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، بدعم من مكتب التقييمات، استخدام النهج اإلنمائي المبتكر لت

 اإلقليمي.  

(. على سبيل المثال، اشتمل تقييم دعم صندوق  GEWEنسين وتمكين المرأة )الج   بين  واصلت التقييمات المركزية االبتكار في مبادرة المساواة .40

وتمكين المرأة    األمم المتحدة للسكان لمبادرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، للمرة األولى، تقييًما لمدى تعميم مبادرة المساواة بين الجنسين

 ء مبادرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للخطة اإلستراتيجية. أدا  قييمفي جميع المجاالت الموضوعية، باإلضافة إلى ت

النطاق   عالوة على ذلك، من أجل االستفادة من األدلة التقييمية، أطلق مكتب التقييمات، باالشتراك مع مكتب التقييمات لليونيسيف، تجميعًا واسع  .41

حدة للشباب. من خالل استخالص وتجميع الممارسات الجيدة والدروس المستفادة  المتمم  على مستوى المنظومة لالطالع على تنفيذ إستراتيجية األ

رفة لتعزيز من التقييمات الحالية التي أعدتها وكاالت األمم المتحدة باإلضافة إلى المجتمع المدني ومنظمات الشباب، يهدف التوليف إلى إنتاج المع

 دة.  فعالية برمجة الشباب عبر منظومة األمم المتح

 التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للتقييمات المركزية 

بة وذات  وفقًا لخطة التقييم المدرجة في الميزانية كل أربع سنوات، أجرى مكتب التقييمات مجموعة كبيرة من التقييمات لتقديم أدلة تقييمية مناس .42

أكيد على االلتزام النشط لمكتب التقييمات لتعزيز اتساق التقييم داخل بالتة. وصلة لتوجيه تنفيذ الخطة اإلستراتيجية الحالية وتصميم الخطة المستقبلي 

 ( من التقييمات المركزية إما مشتركة أو على نطاق النظام.14من أصل  8بالمئة ) 57منظومة األمم المتحدة، تُعد نسبة 

بالمئة، باستخدام كل التقييمات المكتملة أو السير في   100سبة ية ن، بلغ معدل تنفيذ التقييمات المركز2020واعتباًرا من كانون األول/ديسمبر عام   .43

 أدناه(.   3المسار الصحيح حسب الجدول الزمني )كما هو معروض في الجدول 

 
 .2020التقييم التنموي لنهج اإلدارة القائمة على النتائج، عام  1215
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 2021-2020حالة تنفيذ التقييمات المركزية المخطط لها والدراسات التقييمية األخرى، 

اإلدارة  استجابة  الحالة  العنوان  #

 المصدرة 

 عرض على المجلس التنفيذي/ اللجان التوجيهية

التقييم التنموي لنهج اإلدارة القائمة على النتائج لصندوق األمم   1

 المتحدة للسكان

مقدم إلى المجلس التنفيذي في الدورة العادية  نعم مكتمل 

 2020األولى لعام 

لالستجابة إلى األزمة  تقييم قدرة صندوق األمم المتحدة للسكان  2

 نسانيةاإل

مقدم إلى المجلس التنفيذي في الجلسة الثانوية لعام   نعم مكتمل 

2020 

التقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت على نطاق المنظومة   3

 الستجابة منظومة األمم المتحدة ألزمة الجفاف في إثيوبيا 

مقدم إلى مجموعة المناصرة والسياسة التشغيلية  نعم  مكتمل 

دائمة المشتركة بين الوكاالت  التابعة للجنة ال

 إثيوبيا  ولفريق تنسيق الشؤون اإلنسانية في

تقييم دعم صندوق األمم المتحدة للسكان لالستجابة لفيروس   4

 نقص المناعة المكتسبة/اإليدز

مقدم إلى برنامج األمم المتحدة المعني بفيروس   نعم مكتمل 

نقص المناعة البشرية وإلى المجلس التنفيذي في 

من الدورة العادية   2021زء المشترك لعام الج 

 13األولى  

يتعلق بالمساواة   19-تجميع شامل لتحالف التقييم العالمي لكوفيد 5

 بين الجنسين 

عاون تم إبالغ اجتماع مجلس منظمة الت ال* مكتمل 

على المستوى  2020االقتصادي والتنمية لعام 

 الوزاري 

األمم المتحدة للسكان   الدراسة األساسية المشتركة بين صندوق 6

المتحدة اإلنمائي واليونيسيف وهيئة األمم  وبرنامج األمم

المتحدة للمرأة وتقييم إمكانية التقييم للفصل المشترك من  

 الخطط اإلستراتيجية

مقدم بشكل مشترك إلى المجلس التنفيذي في  ال* مكتمل 

 2020الجلسة الثانوية غير الرسمية لعام 

ومة لبرنامج األمم المتحدة  ة على نطاق المنظتقييم منتصف المد 7

  2021-2016المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز 

 (UBRAFللميزانية الموحدة والنتائج وإطار المساءلة ) 

م إلى برنامج األمم المتحدة المعني بفيروس  مقد ليس بعد  مكتمل 

نقص المناعة البشرية وإلى المجلس التنفيذي في 

من الدورة العادية   2021رك لعام الجزء المشت

 14األولى  

التقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت على نطاق المنظومة   8

األزمات  الستجابة األمم المتحدة لتمكين النساء والفتيات في 

 اإلنسانية

لتقديمها إلى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت   ليس بعد  مكتمل 

 2021في عام 

صندوق األمم المتحدة للسكان فيما يتعلق  كويني لنهج التقييم الت 9

 بالتعاون الثالثي وفيما بين بلدان الجنوب 

مقدم إلى المجلس التنفيذي في الدورة العادية  نعم مكتمل 

 2021األولى لعام 

تقييم دعم صندوق األمم المتحدة للسكان للمساواة بين الجنسين  10

 وتمكين المرأة 

على المسار  

 الصحيح

للتقديم إلى المجلس التنفيذي في الجلسة الثانوية  د بع ليس

 2021لعام 

دراسة أساسية وتقييم إمكانية التقييم لدعم صندوق األمم المتحدة   11

للحصول على البيانات وتوفيرها واستخدامها في  للسكان 

 المساعدة اإلنسانية 

على المسار  

 الصحيح

 2021سيكتمل في عام  ال*

منظومة لدعم تنفيذ  اق على مستوى ال تجميع واسع النط 12

 إستراتيجية األمم المتحدة للشباب 

على المسار  

 الصحيح

 2021سيكتمل في عام  ال*

المنظومة لعمل برنامج األمم المتحدة المعني  التقييم على نطاق  13

بفيروس نقص المناعة البشرية بشأن منع العنف على أساس  

 الجنس والتصدي له 

على المسار  

 الصحيح

 2021سيكتمل في عام  س بعد يل

تقييم مشترك للمرحلة الثالثة من البرنامج المشترك بين  14

واليونيسيف بشأن التخلي عن  صندوق األمم المتحدة للسكان 

 تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

على المسار  

 الصحيح

 2021سيكتمل في عام  ليس بعد 

 للتقييم   *يتم إصدار استجابات اإلدارة للتقييمات فقط، وليس التحليالت التالية والتقييمات القابلة

 
 البشرية/اإليدز".ات وتوصيات مجلس تنسيق البرنامج لبرنامج األمم المتحدة المشترك بخصوص فيروس نقص المناعة ضمن "التقرير الخاص بتنفيذ قرار 1316
 يدز".ضمن "التقرير الخاص بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس تنسيق البرنامج لبرنامج األمم المتحدة المشترك بخصوص فيروس نقص المناعة البشرية/اإل 1417
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B.  استخدامات التقييمات المركزية لتعزيز التغيير 

يات الناتجة عن باإلضافة إلى اإلبالغ عن تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها لتوصيات التقييمات، يقدم مكتب التقييمات تقارير حول الدروس والتوص  .44

 التقييمات المركزية التي اكتملت قبل عامين. يقدم هذا التقرير نظرة أكثر شمولية لالستخدام اإلستراتيجي للتقييمات المركزية. 

 2019دعم صندوق األمم المتحدة للسكان للوقاية من العنف القائم على الجنس والممارسات الضارة واالستجابة لها والقضاء عليها، تقييم 

هذا النطاق لقد ساهم هذا التقييم في العديد من المناقشات اإلستراتيجية الداخلية الرئيسية بشأن تحديد موقع عمل صندوق األمم المتحدة للسكان في   .45

لى الجنس،  برنامجي. واستجابة للتوصية الخاصة بتقديم إرشادات واضحة بشأن عمل صندوق األمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بالعنف القائم عال

كيز إستراتيجية المساواة بين الجنسين، التي تركز على تمكين النساء والفتيات المراهقات، مع التر  2019نشر صندوق األمم المتحدة للسكان في عام  

النساء والفتيات ذوات اإلعاق إلى مبدأ عدم إغفال أحد:  الجنس والممارسات الضارة، استنادًا  القائم على  العنف  العرقية  القوي على  ة واألقليات 

 والالجئات والمهاجرات. 

في جبهة البيانات، من أجل تقديم    وبالمثل، شجع التقييم صندوق األمم المتحدة للسكان على تحسين الوضع داخل منظومة األمم المتحدة، وخصوًصا .46

ة التقنية والمالية لصندوق األمم المتحدة للسكان لدعم تطوير الدعم الفعال لنظم البيانات اإلدارية الوطنية المتعلقة بالعنف الجسماني. إن تعزيز القدر

غ عن األهداف والمؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، نظم البيانات اإلدارية الوطنية الخاصة بالعنف القائم على النوع، بما يتماشى مع اإلبال

 أصبح اآلن من أولويات المنظمة. 

سة التنظيمية المتمثلة في تنسيق المجموعات كوظيفة مشتركة بين الوكاالت، استثمر مكتب الشؤون اإلنسانية المنشأ  بناء على توصية بتعميم الممار .47

ت في مجال العنف القائم على النوع وقدرات قيادة المجموعات باإلضافة إلى دعم هياكل موظفي صندوق  مؤخًرا في تعزيز التنسيق بين الوكاال

 المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية.  األمم المتحدة للسكان على 

 2019تقييم استجابة صندوق األمم المتحدة للسكان لألزمة السورية، 

صندوق األمم المتحدة للسكان بتعزيز استجابته اإلنسانية في المنطقة دون اإلقليمية وفي أماكن أخرى. وبوجه خاص،  استنادًا إلى هذا التقييم، قام   .48

نظام رصد شامل يغطي النتائج على مستوى النتائج، قام المكتب اإلقليمي للدول العربية بما يلي: )أ( إنشاء نظام إدارة البيانات    عقب التوصية بإنشاء

(Wiz Monitor )   لمعالجة البيانات الكمية على مستوى النتائج واستخدامها، )ب( منهجية تقييمات األثر التي يتم تنفيذها على أساس سنوي، وعلى

وسع، تغطي سوريا والعمليات عبر الحدود في تركيا واألردن ولبنان والعراق. استجابة للتوصية لمراجعة وظائف مركز االستجابة اإلقليمية نطاق م

العمليات  لسوريا،   ليشمل جميع  الجغرافي  المعرفة وتوسيع نطاق االختصاص  إدارة  المركز، مع إضافة عنصر  تم تحديث اختصاصات  كذلك، 

 منطقة الدول العربية.اإلنسانية في 

C.  نظام التقييم الالمركزي 

. وهذا يضمن التوازن الصحيح بين التقييمات  بالمئة من كل التقييمات بواسطة المكاتب القطرية أو اإلقليمية  86، تمت إدارة نسبة  2020في عام   .49

مركزية التي تعمل على إنشاء دليل خاص بالبلد ذات الصلة  المركزية التي تطلع على السياسات واإلستراتيجيات والمبادرات العالمية والتقييمات الال

في ضمان تقديم تقييمات ال مركزية عالية الجودة في الوقت    بتطوير البرنامج القطري وتنفيذه. ومع ذلك، يعمل هذا أيًضا إلى إبراز التحدي المتمثل

ستراتيجية والمكاتب اإلقليمية العمل معًا لتنفيذ األنظمة لتعزيز التقييمات  المناسب. ولمواجهة هذا التحدي، واصل مكتب التقييمات وشعبة السياسة واإل

 الالمركزية، كما هو موضح أدناه.  

 المركزية وتعزيز مصداقيتها واستخدامها أنظمة تحسين جودة التقييمات ال

أنشأ مكتب التقييمات وشعبة السياسة واإلستراتيجية  ولضمان التمويل المناسب لعمليات التقييم على مستوى البرامج التي تواجه عجًزا في التمويل،  .50

المالي في عام   الدائري  السياج  آلية  الخدمات اإلدارية  البر  2018وشعبة  تقييمات  تنفيذ  لذلك، وافق صندوق األمم  لدعم  القطرية. واستجابة  امج 

، استفادت 2020لدعم آلية السياج الدائري. في عام  دوالر سنويًا من خالل نظام تخصيص الموارد    500,000المتحدة للسكان على تخصيص مبلغ  

هم في التحسين المستمر بمعدل تنفيذ التقييمات دوالر، ما سا 255,000ستة مكاتب قطرية، من الصناديق ذات السياج الدائري بمبلغ إجمالي قدره 

لتقييم، واصل مكتب التقييم خطط التقييم المراد مراجعتها  الالمركزية على مستوى البرامج وجودتها. وباإلضافة إلى ذلك، لضمان التخطيط السليم ل

 محددة التكاليف، وتم تقديمها إلى لجنة استعراض البرنامج. 

( في دعم جودة التقييمات ومصداقيتها. كما تم تحديث شبكة تقييم جودة التقييم والمذكرة اإلرشادية  EQAAودة والتقييم ) كما استمر نظام ضمان الج .51

التي تم تحديدها خالل مسار تنفيذها في السنوات القليلة الماضية. واستمر تقديم المالحظات الهادفة إلى  لدمج تضمين اإل عاقة ومعالجة القضايا 

 ية لتحسين جودة التقييمات الالمركزية.المكاتب القُطر

 تنمية قدرات التقييم الداخلي 

ولها الزمني المخطط ووفقًا لإلرشادات المنهجية الواردة في دليل التقييم، أصدر مكتب لزيادة احتمالية أن تتكشف تقييمات البرامج القطرية وفقًا لجد .52

ا على  والتقييم  الرصد  مسؤولي  لمساعدة  لالستخدام  جاهزة  موارد  أدوات  يوفر  ما  القطرية  البرامج  تقييمات  إدارة  مجموعة  الستجابة  التقييمات 

 جودة وتعيين مستشارين مؤهلين. للتحديات المرتبطة، باإلضافة إلى اختصاصات صياغة ال
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لهادئ،  وعلى المستوى الالمركزي، واصلت المكاتب اإلقليمية توفير الرقابة والدعم الفني عبر األقاليم. شارك المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط ا .53

سير تدريب لمدة ثالثة أيام. وباإلضافة  (، في تيUNEDAPالتابعة لألمم المتحدة آلسيا والمحيط الهادئ )بصفته عضًوا في مجموعة تطوير التقييم  

.  2021عام إلى ذلك، وبالتعاون مع برنامج األغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية، دعم المكتُب أيًضا تطوير تدريب عبر اإلنترنت يبدأ تنفيذه في 

ونظَّم المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة  رق إفريقيا والجنوب اإلفريقي جلسة تخطيط ورصد وتقييم سنوية.  كما عقد المكتب اإلقليمي لش

البحر الكاريبي ورشة عمل بخصوص تطوير البرامج القطرية، مع جلسة مخصصة عن تقييمات البرامج القُطرية. وفي منطقة الدول العربية، عقد 

قطريين في مصر واليمن، ندوة عبر اإلنترنت بخصوص  وق األمم المتحدة للسكان في األردن، بالتعاون مع المكتبين الالمكتب القطري التابع لصند

 اإلدارة القائمة على النتائج والتي غطت أساليب ونهج جمع البيانات وكذلك مراجعات جودة البيانات.  

 توجيه اإلعاقة 

اإلعاقة، بما في ذلك وضع مذكرة  اقة، اتخذ مكتب التقييمات إجراءات لدمج المزيد من أبعاد مزج استجابة إلستراتيجية األمم المتحدة لتضمين اإلع .54

 إرشادية جديدة بخصوص تضمين اإلعاقة في جميع أنواع التقييمات، وجزء متعلق بدليل كتيب التقييم، وتحديث نظام تقييم جودة التقييم. 

II.  منظومة األمم المتحدةتعزيز االتساق في وظائف التقييم في 

م المتحدة اإلنمائية، فإنه يعمل على تعزيز االتساق بين وظائف التقييم عبر منظومة األمم  كجزء من التزام مكتب التقييمات بإصالح منظومة األم .55

لمعني  المتحدة من خالل المشاركة والتعاون مع الوكاالت األخرى من خالل التقييمات المشتركة على نطاق المنظومة وشبكة فريق األمم المتحدة ا

 بالتقييم. 

A.  التقييم على مستوى النظام 

ي  كتب التقييمات التزامه الكامل ومشاركته في دعم آليات التقييم المستقلة على نطاق المنظومة بصفته عضًوا في فريق األمم المتحدة المعنواصل م .56

هم مكتب  ة التابع لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، سابالتقييم. وعلى وجه الخصوص، في إطار الفريق العامل المعني بالتقييم على نطاق المنظوم

التقييمات في العديد من المبادرات على مستوى المنظومة المتعلق ة  التقييمات في صياغة سياسة التقييم على نطاق المنظومة. كما شارك مكتب 

والتحالف العالمي    19-ريق األمم المتحدة المعني بالتقييم بشأن كوفيد. وتشمل هذه المشاركة في الفريق العامل التابع لف19-باالستجابة لجائحة كوفيد

 ودعم التقييمات القادمة للصندوق االستئماني متعدد الشركاء وصندوق االستجابة اإلنسانية العالمية.   19-لتقييم كوفيد

التقييمات   بالمئة من  100جي، واصل مكتب التقييمات إتاحة نسبة  وتمشيًا مع التزام ميثاق التمويل بزيادة إمكانية الوصول إلى نتائج التقييم اإلستراتي .57

نطاق  المؤسسية على موقع فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم على اإلنترنت. وفيما يتعلق بالتعاون في تقييم واحد مشترك على األقل أو على  

يديرها المكتب    ( من التقييمات المركزية التي14من أصل    8بالمئة )  57المنظومة، واصل الصندوق تجاوز هذا االلتزام بشكل كبير، حيث إن نسبة  

 إما مشتركة أو على نطاق المنظومة.  2021-2020في الفترة 

عني بفيروس  وظل مدير مكتب التقييمات هو ممثل فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم في لجنة خبراء التقييم االستشارية لبرنامج األمم المتحدة الم .58

إلىنقص   المشورة  اللجنة  وتقدم  البشرية/اإليدز.  المناعة   المناعة  نقص  بفيروس  المعني  المتحدة  األمم  لبرنامج  التنفيذي  والمدير  التقييم  مدير 

مم  البشرية/اإليدز بخصوص تنفيذ سياسة تقييم برنامج األمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ووضع خطة تقييم برنامج األ

وتنفيذها لتعزيز استخدام التقييمات والتعلم التنظيمي والمواءمة مع إستراتيجية برنامج األمم    المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

يق األمم المتحدة  المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ونتائج الميزانية الموحدة وإطار عمل المساءلة، فضالً عن قواعد ومعايير فر

م في تقديم التوجيه والمشورة بخصوص وظيفة التقييم وضمان استقالليتها في برنامج األمم المتحدة المعني بفيروس  المعني بالتقييم. وللجنة دور حاس

 نقص المناعة البشرية/اإليدز. 

ة لليونيسيف رك مكتب التقييمات، باإلضافة إلى المكاتب التنفيذيتحت قيادة برنامج األمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، شا .59

( للميزانية الموحدة  UBRAFوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة الصحة العالمية، في إدارة تقييم منتصف المدة للنتائج وإطار عمل المساءلة )

ة بدأه فريق التقييم في  . وكان هذا أول تقييم على نطاق المنظوم2021-2016،  لبرنامج األمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

األمم    رعاية برنامج األمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، والذي يضم مكاتب التقييمات التابعة للجهات الراعية لبرنامج

لمعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  راتيجية العالمية التالية لبرنامج األمم المتحدة االمتحدة وأمانته. وستدعم نتائج التقييم عملية وضع اإلست

 اإليدز.  و"النتائج وتخصيص الموارد وإطار عمل المساءلة" الجديد للبرنامج المشترك لبرنامج األمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/

B.  المتحدة فريق التقييم التابع لألمم 

المتحدة المعني بالتقييم، حيث ساهم في الجمعية العامة لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم  واصل مكتب التقييمات دوره كعضو نشط في فريق األمم   .60

على تيسير مساحة    وأسبوع التقييم. وبصفته منظًما مشارًكا لمجموعة المصالح بخصوص التقييمات المشتركة، قدم مكتب األخالقيات القيادة وعمل

الممارسات المثلى بخصوص إدارة التقييمات المشتركة وتنفيذها. وباالشتراك مع اليونيسيف وبرنامج  مخصصة وجماعية لتبادل الدروس المستفادة و

الفريق العامل المعني  األغذية العالمي، نظم المكتب أيًضا جلسة افتراضية بخصوص التقييمات المشتركة. وعالوة على ذلك، كان المكتب نشًطا في  

 لالمركزي وفريق التقييم على نطاق المنظومة. باألساليب والفريق المعني بالتقييم ا

، ترأس مدير المكتب استعراض األقران الذي أجراه فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم/منظمة التعاون والتنمية لوظيفة التقييم في  2020وفي عام  .61

والبنك الدولي ووزارة الخارجية الفنلندية والمعهد األلماني  إلى جانب ممثلين عن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  برنامج األغذية العالمي، 

العالمي واللجنة    لتقييم التنمية والمنظمة الدولية للتعاون بخصوص التقييم. كما ستقدم اللجنة النتائج والتوصيات إلى المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية

 .  2021 لتوجيهية لوظيفة التقييم في برنامج األغذية العالمي في عاما



DP/FPA/2021/5 
 

 

14/16 21-06667 

 

C. خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بخصوص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

. وبشكل إجمالي،  10.1ا  (، بدرجة مركبة قدرهEPIللسنة الثانية على التوالي، "تجاوز صندوق األمم المتحدة للسكان متطلبات" مؤشر أداء التقييم ) .62

هذا العام "تلبي متطلبات" مؤشر أداء التقييم. وباإلضافة إلى ذلك، فإن استكمال مكتب التقييمات للمراحل األخيرة   فإن تقارير التقييم التي تم تقييمها

 مكتب في فئة "المتطلبات المتجاوزة". من تقييمه المركزي لدعم صندوق األمم المتحدة للسكان للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، احتل ال

D. شترك بين الوكاالت التقييم اإلنساني الم 

(. شارك مكتب التقييمات في  IAHEواصل مكتب التقييمات المشاركة بفاعلية في المجموعة التوجيهية للتقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت ) .63

قيم التقدم المحرز في تفعيل    لمعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، الذيالفريق اإلداري للتقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت ا

 .  2017جدول أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات منذ عام 

كتب  (. وكجزء من التزام مALNAPءلة واألداء في العمل اإلنساني )كما واصل مكتب التقييمات المشاركة في أنشطة شبكة التعلم النشط للمسا .64

ا على نطاق  التقييمات بإعطاء األولوية للجهود المشتركة وعلى مستوى النظام، دعم المكتب ورقة التعلم لشبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء ونشره

 15كاالت اإلنسانية". : إرشادات للو19-، "االستجابة لكوفيد19-واسع حول استجابة كوفيد

E.  التقييمات المشتركة 

، انتهت مكاتب 2020لمتحدة للسكان المشاركة في أنواع مختلفة من التقييمات المشتركة مع وكاالت األمم المتحدة. وفي عام  واصل صندوق األمم ا .65

ك لقابلية  رالتقييمات ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة األمم المتحدة للمرأة من إجراء تقييم مشت

ج للفصل المشترك في الخطط اإلستراتيجية لكل منها. كما أطلق صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف تقييم المرحلة الثالثة من البرنامالتقييم  

 كان.  المشترك المتعلق بالتخلي عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، تحت قيادة المكتب التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للس 

مستوى المركزي، أدار الصندوق وساهم في عدة تقييمات مشتركة على المستويين اإلقليمي والقُطري. وعلى سبيل المثال شارك وعلى غرار ال .66

لتقييم مشترك بخصوص   الدعم  اليمن. وفي سريالنكا، قدم الصندوق  في  الوكاالت  بين  إنساني مشترك  تقييم  للسكان في  المتحدة  صندوق األمم 

في عملية بناء السالم"، وهو مشروع مشترك نفَّذه صندوق األمم المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة للمرأة ومتطوعو   ركة الشباب والنساء"مشا

 األمم المتحدة.  

نظمة  ونيسيف، إلى جانب مولزيادة دعم االتساق والتعلم التنظيمي بين وكاالت األمم المتحدة والمكاتب التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان والي .67

الشؤون األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب مبعوث الشباب ومكتب األمم المتحدة لدعم بناء السالم وإدارة  

ولي لمنظمات الشباب  جتماع التنسيقي الداالقتصادية واالجتماعية ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أطلق اال

تجميعًا واسع النطاق على مستوى النظام لإلخبار عن التنفيذ الحالي إلستراتيجية األمم المتحدة للشباب. وستسهم هذه العملية في    EvalYouthو

 وشاملة. قة منسقة ومتماسكة  تعزيز التعاون بين وكاالت األمم المتحدة من خالل إعالم األمم المتحدة بشأن قضايا الشباب بطري

F. فِرق التقييم اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة وتقييمات صندوق األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

  ائي المستدام قام صندوق األمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع الوكاالت واآلليات اإلقليمية األخرى، بدعم تقييمات إطار األمم المتحدة للتعاون اإلنم .68

(UNSDCF  من خالل )  توفير الدعم التقني والمالي في جميع المناطق. وتشمل البلدان التي تلقت الدعم األرجنتين وبنغالديش والمكتب الكاريبي

 متعدد األقطار والسلفادور وهندوراس والوس ومنغوليا والمغرب وبيرو وسيراليون وأوروجواي وفيتنام.  

صحاب المصلحة إلى الحد األدنى، قام مكتب التقييمات والمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط  ولتعزيز الكفاءة واالتساق مع تقليل العبء الواقع على أ .69

رية وتقييمات  الهادئ، باالشتراك مع برنامج األغذية العالمي ومكتب المنسق المقيم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتيسير نهج منسق للبرامج القُط

ي الجمهورية الديمقراطية لمنطقة الو الشعبية كنهج تجريبي لالطالع على الخبرات المماثلة في البلدان صندوق األمم المتحدة للتنمية المستدامة ف

 األخرى. 

ال .70 اإلقليمي  المتحدة  األمم  فريق  قيادة  في  المشاركة  للسكان  المتحدة  األمم  يواصل صندوق  ذلك،  إلى  )وباإلضافة  بالتقييم  أو  IRENASمعني   )

ة الدول العربية وفريق األمم المتحدة المعني بوضع التقييم آلسيا والمحيط الهادئ والفريق العامل اإلقليمي المشترك المساهمة فيه بنشاط في منطق

المعني بالتقييم في منطقة شرق وجنوب    بين الوكاالت بخصوص الرصد والتقييم في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وفريق األمم المتحدة

التابعين  إفريقيا. وفي أور الرصد والتقييم  يتألف من مستشاري  إقليمي غير رسمي  تقييم  الوسطى، ساهم الصندوق في فريق  الشرقية وآسيا  وبا 

 لصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة األمم المتحدة للمرأة. 

III.  دين لتنمية قدرات التقييم الوطنية شراكات أصحاب المصلحة المتعد 

صندوق األمم المتحدة للسكان في تعزيز قدرات التقييم الوطنية بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من بينهم كيانات ، استمر  2020في عام   .71

العامة   الجمعية  قرارات  مع  هذا  ويتماشى  المتحدة.  اإلنما  69/237األمم  األنشطة  لتقييم  القدرات  وقرار  )بناء  الدولة(،  مستوى  على   70/1ئية 

)االستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات(، وكذلك سياسة التقييم لصندوق   71/243( وقرار 2030عام )المصادقة على خطة 

 األمم المتحدة للسكان.  
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ا .72 على  نشًطا  شريًكا  أيًضا  يُعد  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  فإن  ذلك،  إلى  حملة  باإلضافة  في  المشترك  للتعاون  الً  ومكِمِّ اإلقليمي  لمستوى 

Eval4Action    على المستوى العالمي. وفي آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، قدم المكتب اإلقليمي ومكتب التقييمات الدعم لرابطة تقييم شرق آسيا

ق  مائي، في وضع أول إستراتيجية تقييم إقليمية على اإلطال ، ومنتدى البرلمانيين اآلسيوي للتقييم اإلنEvalYouth Asiaومنطقة المحيط الهادئ، و

. وكان وضع إرشادات حول استخدام التقييم لرصد أهداف التنمية المستدامة  Eval4Actionكمتابعة للمشاورات اإلقليمية التي تمت في إطار حملة  

تقييم  الخبرات بين بلدان الجنوب بشأن تطوير سياسات وأنظمة الواإلبالغ عنها أحد اإلجراءات األولى التي تم تنفيذها، فضالً عن تسهيل تبادل  

 الوطنية. 

الم .73 اإلقليمية  المشاورات  تنظيم  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  العربية  الدول  في  اإلقليمية  والمكاتب  التقييمات  مكتب  بـ  ودعم  عنية 

"Eval4Action  كما يعمل المكتب اإلقليمي للدول العربية وفرع ."EvalYouth  وضع إستراتيجية    في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على

المصلحة لتعزيز التقييم لدعم أهداف التنمية المستدامة. وفي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يُجرى تشكيل فريق عامل إقليمي ألصحاب  

 جدول أعمال التقييم اإلقليمي. من أجل وضع 

ادة عملية أصحاب المصلحة المتعددين لزيادة العمل نحو التقييم  في قي  Eval4Actionوفي إفريقيا وأوراسيا وأوروبا، يدعم الصندوق شركاء   .74

ووسط إفريقيا وشرق وجنوب    المؤثر. فعلى سبيل المثال، في أعقاب المشاورة الخاصة بإفريقيا، سيتم تنظيم مشاورتين دون إقليميتين في غرب

ا، تم الشروع في وضع خطة عمل مع أعضاء التحالف اآلسيوي  إفريقيا لمواصلة تحديد خطط العمل دون اإلقليمية. ومتابعةً لمشاورات أوراسي 

 األوروبي لرابطات التقييم الوطنية.  

التي تمثل منظومة األمم المتحدة وبرنامج األغذية العالمي، )ب(   EvalPartnersكما ظل مكتب التقييمات عضًوا في )أ( اللجنة التنفيذية لمبادرة   .75

 االشتراك مع هيئة األمم المتحدة للمرأة." وفريق اإلدارة بEvalGenderمبادرة "

 شراكات أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز المشاركة الهادفة للشباب في التقييم

التقييم.  واصل مكتب التقييمات تعزيز مشاركة الشباب في التقييم وبناء القدرات المهنية للمقيمين الشباب والناشئين على النحو المبين في سياسة   .76

من برنامج    ، بما في ذلك )أ( بدء المرحلة الثالثةEvalYouthصدد، واصل صندوق األمم المتحدة للسكان دعم األولويات اإلستراتيجية لـ  وفي هذا ال 

بشأن "التقييم من أجل التحول والتغيير االجتماعي" الذي ضم   EvalYouth، )ب( المؤتمر االفتراضي السنوي لـ EvalYouthالتوجيه العالمي 

اشئين ( بخصوص كيفية زيادة مشاركة المقيِّمين الشباب والنVOPEًكا، )ج( وضع مجموعة أدوات للمنظمات التطوعية للتقييم المهني ) مشار  170

 في أنشطة مجموعة أدوات للمنظمات التطوعية للتقييم المهني وهياكل الحوكمة والقيادة. 

  EvalYouth. تم إطالق الفصول الوطنية لـ  EvalYouthيمية والوطنية لبرنامج  كما دعم صندوق األمم المتحدة للسكان العديد من الفروع اإلقل .77

في بيرو بوضع منصة رقمية لجمع الموارد المتعلقة بالرصد والتقييم لبناء قدرات    EvalYouthقامت  في أفغانستان وكولومبيا واإلكوادور والهند و

رة تدريبية افتراضية لتعزيز المعرفة المهنية للمقيمين الشباب والناشئين وأطلقت  في كينيا دو  EvalYouthالمقيِّمين الشباب والناشئين؛ أطلقت  

EvalYouth  صوص التقييم وأهداف التنمية المستدامة وقامت  في آسيا حملة توعية عامة بخEvalYouth    شاب من توغو    100في توغو بتوعية

تنمية الوطنية لتوغو وأهداف التنمية المستدامة وأجندة االتحاد اإلفريقي لعام من خالل ثالث ندوات عبر اإلنترنت والتوعية الرقمية بشأن خطة ال

2063  . 

، دعم المكتب "الجلسات االستشارية المهنية من  EvalYouth( وIDEAوبية والرابطات الدولية لتقييم التنمية )بالشراكة مع جمعية التقييم األور .78

لمكتب اإلقليمي ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى شراكة مع جمعية التقييم األوروبية لرعاية المقيِِّمين  نظير إلى آخر للمقيِِّمين الناشئين". كما أقام ا

لالنضمام إلى مؤتمرها الذي يعقد مرة كل عامين. وباإلضافة إلى ذلك، أشرك الصندوق مقيِّمين شباب في المجموعات المرجعية  الشباب والناشئين  

نيا وجورجيا وكازاخستان ومقدونيا الشمالية. وفي الدول العربية ومنطقة غرب ووسط إفريقيا، أُدرج مقيِِّمون لتقييمات البرامج القطرية في أرمي

المغرب والكاميرون    شباب وناشئون القطرية في  البرامج  العربية وتقييمات  للدول  البرنامج اإلقليمي  تقييم  التقييم في  بصفتهم أعضاء في فريق 

 امبيا. وكوت ديفوار وغينيا بيساو وغ

ناشئون. كما وضع تطوير نموذج  وفي آسيا والمحيط الهادئ، دعم المكتب اإلقليمي وضع إطار للكفاءات للمقيِِّمين، ال سيما المقيِِّمون الشباب وال .79

ت توعية افتراضية  لتأطير برنامج توجيه لتعزيز الكفاءات وفرص التواصل للمقيِّمين الشباب والناشئين في المنطقة. كما دعم المكتب اإلقليمي جلسا

ساعات    4ت. كما تم وضع وحدة تدريبية لمدة  لفائدة متطوعي التعليم اإلقليميين بشأن إضفاء الطابع المهني على التقييم واستخدام إطار عمل الكفاءا

الدعم من المكتب اإلقليمي   بخصوص التطوير الوظيفي في مجال الرصد والتقييم ودليل للموجهين من قبل المنظمات التطوعية للتقييم المهني، بعد

 آلسيا والمحيط الهادئ. 

اإلقليمي لتنظيم ندوة عبر اإلنترنت بخصوص   EvalYouthفي شراكة مع فرع    كما دخل المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .80

مقطع فيديو يعرض المبادئ التوجيهية لصندوق   EvalYouthلـ  المساواة بين الجنسين والتقييمات المستجيبة لحقوق اإلنسان، ونشر الفرع اإلقليمي  

 . 19-األمم المتحدة للسكان بخصوص تكييف التقييمات مع أزمة كوفيد

 شراكات أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز الطلب على التقييم القطري واستخدامه من قبل صانعي السياسات الوطنيين

، واصل مكتب التقييمات دعم  Eval4Action( للمشاركة في قيادة حملة  GPFEلماني العالمي للتقييم )باإلضافة إلى الشراكة مع المنتدى البر .81

لبرلمانيين لتعزيز قدرات البرلمانيين األفراد والمنتديات البرلمانية اإلقليمية والموظفين البرلمانيين بخصوص استخدام  المنتدى في التواصل مع ا

 . Eval4Actionلى األدلة. كما قام المنتدى بتنسيق ودعم مشاركة البرلمانيين في المشاورات اإلقليمية لـ التقييم في اتخاذ القرار القائم ع

ا  .82 صندوق  دعم  مهرجان  كما  مثل  التقييم،  مؤتمرات  في  للبرلمانيين  النشطة  المشاركة  للسكان  المتحدة  ومؤتمر   EvalFestivalألمم  الهندي 

EvalMENA  وبالشراكة مع مكتب التقييمات، أجرت الشراكة العالمية من أجل المساواة بين الجنسين حلقة  السنوي وأسبوع التقييم اآلسيوي .
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األدلة التقييمية لصنع السياسات: ألقت الدروس المستفادة من البرلمانات في أسبوع التقييم اآلسيوي، حيث سلَّط  نقاش بخصوص "تعزيز استخدام  

 ال وأوغندا، الضوء على العمليات التي أدت إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التقييم في البرلمانات.  البرلمانيون من سريالنكا وقيرغيزستان ونيب

 حاب المصلحة المتعددين للجمع بين العرض والطلب للتقييمات التي تقودها الدولة مبادرات وفعاليات أص

أجل حشد مجموعة من أصحاب المصلحة وتبادل الممارسات    واصل صندوق األمم المتحدة للسكان دعم المبادرات واألحداث اإلستراتيجية من .83

 الشاملة.   الجيدة والدروس المستفادة بخصوص كيفية تعزيز نظم التقييم الوطنية

  المتحدة  وفي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تم وضع مؤشر قدرات التقييم الوطنية على المستوى اإلقليمي، باالشتراك مع وكاالت األمم .84

 (. DEvalتنمية )( والمعهد األلماني لتقييم ال ReLACاألخرى وشبكة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للرصد والتقييم والمنهجية )

سيا  في جنوب آ  CLEAR(، ومبادرة 3ieوفي آسيا، بالشراكة مع مرفق البيئة العالمية، والصندوق األخضر للمناخ والمبادرة الدولية لتقييم األثر ) .85

( ECOI، الذي نظمه مجتمع التقييم في الهند )EvalFest  2020(، دعم صندوُق األمم المتحدة للسكان  IOCEوالمنظمة الدولية للتعاون في التقييم )

مركز   مع  الرقمي  NITI Aayogبالتعاون  التنمية  المستدامة:  التنمية  أهداف  لتحقيق  األدلة  "تكوين  عنوان  تحت  الهند،  في  بالحكومة  ة  خاص 

لمي، قدم صندوق األمم المتحدة للسكان الدعم ألسبوع التقييم اآلسيوي الذي نظمته جمهورية الصين  والتضمين". وبالشراكة مع برنامج األغذية العا 

في حلقة    الشعبية ومصرف التنمية اآلسيوي تحت عنوان "التقييم من أجل مستقبل أفضل". كما كان صندوق األمم المتحدة للسكان هو المقدم الرئيس

األغذية العالمي، بشأن "كيف يمكن للتقييم أن يوفر التوجيه اإلستراتيجي؟ التجارب المستقاة من وكاالت  نقاش، حيث نُظمت باالشتراك مع برنامج 

 األمم المتحدة".  

86. " مؤتمر  للسكان  المتحدة  األمم  دعم صندوق  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  عنEvalMENAفي  تحت  الثامن  أجل "  من  "التقييم  وان 

: التقدم المحرز نحو  EvalColombo2018حضر صندوق األمم المتحدة للسكان حلقة النقاش "متابعة إعالن كولومبو واالستدامة والتغيير". كما  

وا الممارسات المثلى من  االلتزامات اإلقليمية، حيث أكد برلمانيون من غانا واألردن وفلسطين على أهمية سياسات وأنظمة التقييم الوطنية وتبادل

 بلدانهم.  

IV.  2021عمل مكتب التقييمات في عام برنامج 

-، سيواصل مكتب التقييمات عمله في مجاالت النتائج الرئيسية األربعة التالية، ما يضمن التكيف الكامل للتقييمات مع جائحة كوفيد2021وفي عام   .87

 المستمرة. 19

A.  التقييمات المركزية 

، على أن تكتمل خمسة تقييمات في  2021/22تقييًما في    12، سيدير المكتب  تقييم المدرجة في الميزانية كل أربع سنوات كما هو مفصل في خطة ال .88

 .  2022وسبعة تقييمات في عام  2021عام 

B.   نظام التقييم الالمركزي 

اون مع ة تقييم جودة التقييم ونظام الضمان وبالتعسيواصل مكتب التقييمات دعم تقوية نظام التقييم الالمركزي، من خالل تقديم الدعم التقني وإدار .89

وني بخصوص  المكاتب اإلقليمية وتطوير القدرات في التقييم، بما في ذلك قدرات المقيِّمين الشباب والناشئين. وسيبدأ المكتب برنامج التعلم اإللكتر

ت البديلة للحد من تأثير التوجيه بخصوص النهج واألساليب واالعتباراالتقييم، ويعزز تنفيذ التوجيهات المتعلقة بتضمين اإلعاقة في التقييمات ويقدم  

على التقييمات. ولتعزيز نظام إدارة المعرفة، سيتم إطالق قاعدة بيانات تقييم جديدة سهلة االستخدام. كما سيواصل المكتب تعزيز مجتمع    19-كوفيد

 ستشاريين.الممارسين الداخلي وسيواصل االحتفاظ بقائمة خبراء التقييم اال

C. م في منظومة األمم المتحدة تعزيز االتساق في وظائف التقيي 

التقييم  سيواصل المكتب المشاركة بفاعلية في إصالح جهاز األمم المتحدة اإلنمائي وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، وغير ذلك من مبادرات   .90

المجمو مع  المشاركة  كما ستواصل  المنظومة.  نطاق  الالمشتركة على  التعلم  الوكاالت وشبكة  بين  المشترك  اإلنساني  للتقييم  التوجيهية  نشط  عة 

للمساءلة واألداء. ولتعزيز االتساق وتقليل التداخالت وتجنب إثقال كاهل أصحاب المصلحة، سيبحث المكتب عن فرص التعاون والتنسيق بين  

 ممكنًا. أعضاء فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم إذا كان ذلك مناسبًا و

D. ية شراكات أصحاب المصلحة المتعددين لتنمية قدرات التقييم الوطن 

، بما في ذلك من خالل دعم نشر خطط عمل وإستراتيجيات التقييم اإلقليمية  Eval4Actionسيواصل مكتب التقييمات المشاركة في قيادة حملة   .91

إلى ذلك، ستواصل مشاركتها في شراكات أصحاب المصلحة المتعددين بغية    لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل التقييم. وباإلضافة

 EvalYouthو EvalPartnersنمية قدرات التقييم الوطنية، بما في ذلك مع ت

E.  2021ميزانية خطة العمل لعام 

  3,926,630يل: )أ( الميزانية المؤسسية )دوالًرا. تتكون الميزانية من فئتي تمو  4,332,513مبلغ    2021يبلغ إجمالي ميزانية مكتب التقييمات لعام   .92

 دوالًرا(.   405,883ساسية ) دوالًرا(، )ب( الموارد غير األ

________ 


