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 2016لعام السنوية الدورة 
 ، نيويورك2016حزيران/يونيه  10إىل  6

 من جدول األعمال املؤقت 12البند 
    التقييم -صندوق األمم املتحدة للسكان 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 

 التقرير السنوي عن التقييم  
 

 تقرير مدير مكتب التقييم  
  

 موجز 
ــيم املنقحــة     ( DP/FPA/2013/5لصــندوق األمــم املتحــدة للســكان    وفقــال لسيا ــة التقي

يقــدم مكتــب التقيــيم املســتق  تقريــرع الســنوي لعــام ومقــررات اجمللــس التنفيــذي صات الصــلة، 
. ويعـر  التقريــر التقـدم الــذي  حريتـه وتيفــة التقيـيم، واصوصــال فيمـا يتعلــ    ــة      2015

مؤشـــرات ، قيا ـــا إىل 2015-2014التقيـــيم اقنتقاليـــة املدرجـــة   ميزانيـــة فتـــرة الســـنت  
 الرئيسية. األداء

يعر  التقرير الدروس املسـتفادة مـن التقييمـات املن ـزة علـو مسـتوس املؤ سـة          و 
األمــم . ويبــي ن فيفيــة إ ــتام مكتــب التقيــيم   جتــود التقيــيم املشــترفة دااــ     2015عــام 

وجتود مجاعـات اار ـي التقيـيم علـو الصـعيد العـاملي مـن  جـ  املشـارفة   تـدعيم            املتحدة
رد التقرير  اريال متابعة للتوصـيات الـق ّقـد مت   التقريـر السـنوي      قدرات التقييم الوطين. ويو

 .(DP/FPA/2015/6) 2014 لعام
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 عناصر مقرر
  ن:   اجمللس التنفيذييرغب قد  
األمــم املتحــدة بــالتقرير ايلــاأ بشــفن وتيفـة التقيــيم   صــندوق  طي  عما  ا  ي     ( 
  املرف  األول(؛ 2016لعام وا ة عم  مكتب التقييم  (DP/FPA/2016/5)للسكان 
األمم املتحـدة  علو الدور الذي تؤديه وتيفة التقييم   صندوق  يعطيد التأكطيد  ب( 

 ؛(DP/FPA/2013/5)للسكان و مهية املبادئ املدرجة    يا ة التقييم املنقحة 
بالتقــدم امّلحــري   تنفيــذ التوصــيات املقدمــة   التقريــر الســنوي   ي  طي  عما  ا   ج( 
ّع  ، 2014لعـام   للسـكان علـو اذــاص إجـراءات  اـرس ت ــمن     األمــم املتحـدة  صـندوق   ويش 

 تنفيذها علو حنو تام؛
عن حالـة وتيفـة التقيـيم       2017إىل مكتب التقييم اإلبالغ   عام  يطمب  د( 
 للسكان.األمم املتحدة صندوق 
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 (2014-2005 ج  إعالم اذاص القرار وصياغة السيا ات  
  2014تنفيذ التوصيات املقدمة   التقرير السنوي عن التقييم لعام  -الثامن  

  
لصـــندوق األمـــم املتحـــدة للم لـــس التنفيـــذي املوقـــع الشـــبكي   املرفقـــات متاحـــة  
 للسكان

UNFPA Executive Board website. 
  

https://executiveboard.unfpa.org/execDoc.unfpa?method=docDetail&year=2016&sessionType=AS
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 مقدمة - وق  
ــيم املنقحــة        - 1 ــاس إىل  يا ــة التقي ــيم بالقي ــة التقي ــا ألداء وتيف ــر تقييم ــذا التقري ــدم ه يق

ــرة الســنت     (، DP/FPA/2013/5  2013 لعــام ــة فت ــة املدرجــة   ميزاني ــيم اقنتقالي وا ــة التقي
214-2015 (DP/FPA/2014/2)    ويسّلط التقرير ال وء علو التقدم   ت ـور وتيفـة التقيـيم .

والتحديات املستمرة الق ق تزال تواجتتا. ويوفر التقرير معلومات تفصيلية عن األداء مقارنـة  
 ـوات املتخـذة لتعزيــز قـدرات التقيـيم؛ ويشــرة الكيفيـة الــق      باملؤشـرات الرئيسـية؛ ودــدد اخل  

ومجاعـات اار ـي التقيـيم علـو     األمم املتحدة للسكان داا  األمم املتحدة يستم هبا صندوق 
الصعيد العاملي. ويب  التقرير  ي ـا الـدروس املسـتفادة مـن التقييمـات الـق ا ـت كملت   عـام         

 علو مستوس املؤ سة. 2015
و   ــبي  تعزيـــز   2014ابعــة للتوصــيات الــواردة   التقريــر الســنوي لعــام       و  مت - 2

للسكان، يوفر التقريـر تقييمـا للتقـدم الـذي ر إحـرايع      األمم املتحدة وتيفة التقييم   صندوق 
ــام  ــ         2015  ع ــار عم ــذلت لصــق  إط ــق ب  ــود ال . وجتــدر اإلشــارة بوجــه اــاو إىل اجلت
ط التقييمـات وتـدبري مواردهـا وإداروـا وييـادة ،سـينه،       للسكان لتخ ياألمم املتحدة صندوق 

 مبا يدفع ّقد ما مبساعي الصندوق جلع  وتيفة التقييم  فثر ن وجا وفعالية.
 

  داء وتيفة التقييم -ثانيا  
للسـكان قيا ـال إىل  ـتة  بعـاد     األمـم املتحـدة   جيري تقيـيم وتيفـة التقيـيم   صـندوق      - 3

اق ـتخدام    ـيط واإلدارة؛  ب( اجلـودة؛  ج( نشـر النتـائج؛  د(    رئيسية لـدداء هـي:   ( التخ  
املـوارد املاليـة. وتتماشـو هـذع األبعـاد مـع  يا ـة التقيـيم          واملتابعة؛  هـ( املـوارد البشـرية؛  و(  

املنقحة وتع ي دليال علو التقدم احملري   هذع اجملاقت ايلامسة إلنتاج تقييمات جيـدة النوعيـة   
ا تخدامتا بثقة من  ج  املسامهة   تكريس امّلسـاءللةة واذـاص القـرارات     وحسنة التوقيت ميكن

 املستندة إىل األدلة والتعلم من الدروس.
 

 ذ يط وإدارة التقييمات علو مستوس املؤ سة وعلو مستوس الربامج - لف  
 تقطيطياات عمى مستوى املؤسسةال  

األمـم  :   ( تقييما مواضـيعيا لتقـدير دعـم صـندوق     2015 جنز مكتب التقييم   عام  - 4
للســكان لبيانـــات تعــدادات الســكان واملســـافن مــن  جــ  إعـــالم القــرار وصـــياغة       املتحــدة  

تقييمـــا مســـتقال للربنـــامج الق ـــري الثـــامن لبـــنغالديش  (؛  ب(2014-2005السيا ـــات  
ــدر  (؛  ج(2012-2016  ــة لل ــة   درا ــة جتميعي ــربامج الق ري وس املســتفادة مــن تقييمــات ال
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. وت عـر  النتـائج الرئيسـية  ـذع التقييمـات   الفـر        2013-2010املستكملة االل الفترة 
 الرابع من هذا التقرير.

تنظــيم  وقــد انتقــ  التقييمــان املواضــيعيان للــدعم املقــدم مــن الصــندوق   جمــاأ:   (    - 5
(؛ إىل مرحلــة إعــداد 2014-2008ن والشــباب  (؛  ب( املراهقــو2013-2008األ ــرة  

التقريــر. و ــت عر  نتــائج هــذين التقيــيم  علــو اجمللــس التنفيــذي   دورتــه العاديــة الثانيــة    
 .2016 يلول/ بتمرب 

ــيم   2015 يلول/ ــبتمرب وان القــال مــن موافقــة اجمللــس التنفيــذي      - 6 علــو ا ــة التقي
ــنوات األ   ــرة السـ ــة فتـ ــة   ميزانيـ ــع، املدرجـ ــتت  (DP/FPA/2015/12) 2019-2016ربـ ، ا ـ

ــائج        ــ  بالنتـ ــدة تتصـ ــات اجلديـ ــن التقييمـ ــددا مـ ــيم عـ ــب التقيـ ــة   3و  2و  1مكتـ ــن اخل ـ مـ
، إضـافة إىل إعـداد تقيـيم    2017-2014للسكان للفترة األمم املتحدة اق تراتي ية لصندوق 

للسـكان  املتحـدة  األمـم  شام  جامع لعدة برامج ق رية من  ج  التعّلم من مشـارفة صـندوق   
   (1   السياقات ا شة وال عيفة.

األربع املعنيـة بالصـحة،   األمم املتحدة و وف يت من التقييم املشترك لربنامج وفاقت  - 7
(، إجـراء تقيـيم   2016-2011الذي تدعمه فندا والسويد  الوفالة السويدية للتنمية الدولية(  

مـن  جـ  ييـادة وتـرية التقـدم العـاملي   جمـال         للمسامهة الـق قدمتـتا شـرافة الوفـاقت األربـع     
الصحة اجلنسية اإلجنابيـة وصـحة األم والوليـد وال فـ . و ـيدعم التقيـيم امّلسـاءللة والـتعلم لـدس          
 صحاب املصلحة الرئيسي  ا تنادال إىل جتربة تنفيذ شرافة الوفـاقت األربـع. و يسـتم التقيـيم     

 .2015ياق ما بعد عام  ي ا   ا تعرا  وقية هذع الشرافة    
األمـم  وقد بد ت املرحلة التح ـريية لتقيـيم منتصـف املـدة للربنـامج العـاملي لصـندوق         - 8

ــة:  املتحــدة  ــة الثاني ــة   2020-2013للســكان لدمــدادات  املرحل ــامج العــاملي لكفال مــن الربن
لتقيـيم اـالل   توفري السلع   جمال الصحة اإلجنابية( حيث ي تواو تدش  املرحلة اق ـتتاللية ل 

 .2016عام 
ــد التفصــيلي       - 9 ــات ق ــتخدامتا   إعــالم التحدي ــد  اجلمــع التح ــريي للبيان فــذلب ب

ــدعم الــذي يقدمــه الصــندوق   جمــاقت منــع العنــف اجلنســاين واملمار ــات       ــيم ال لن ــاق تقي
-2012  صلب ضمن  ياقات تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية( للفتـرة     ال ارة والق اء عليتا  مبا

. و تتولد عن التقييم جتربة للتعلم تستتدف ،ديد عناصر التمك  إلجناة التـداالت  2016
 وتكرارها علو ن اقات  فرب.

__________ 

 انظر املرف  األول. (1  
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ــ   - 10 ــة     وعمـ ــيم   منظمـ ــب التقيـ ــع مكتـ ــيم مـ ــب التقيـ ــدة  مكتـ ــم املتحـ ــة األمـ لل فولـ
الراميـة إىل   اليونيسيف( لصياغة ا ة تقييم للربنامج العاملي اجلديد لتع ي  وتـرية اإلجـراءات   

بدرا ــة للقابليــة للتقيــيم مــن  جــ    2016الق ــاء علــو يواج األطفــال. و ي ــ لع   عــام  
، وتعـــي  ن اقـــه وصـــياغة   ـــلوبه  2019وضـــع العناصـــر التصـــميمية لتقيـــيم ينفـــذ   عـــام  

  اخل ـــة اق ـــتراتي ية  2ومنت يتـــه، وهـــو مـــا  يشـــك  بـــدورع رافـــدال   إعـــالم النتي ـــة  
 للصندوق.

، ا ــتت  مكتــب التقيــيم بشــرافة مــع املكاتــب الق ريــة   بــنغالديش  2015عــام  و  - 11
ومجتورية الكونغو الدميقراطية وهايق وليربيا وميامنار ونيبال، العم  علو وضـع وجتريـب النـتج    
اجلديد للتقييم اجلامع لعدة بـرامج ق ريـة. ويرتكـز التقيـيم علـو دـج مـزدوج: في مـع بـ   ـتة           

للربامج الق رية وب  ،لي  جتميعـي مشـترك بـ  األق ـار مـن  جـ  الـتعّلم مـن         تقييمات معيارية 
 للسكان   السياقات ا شة وال عيفة وإعالمتا.األمم املتحدة ا تراتي ية وبرجمة صندوق 

  تقيــيم  جديــدين مهــا:   ( تقيــيم التــداالت  2016و ــوف يبــد  العمــ    عــام  - 12
(؛  ب( درا ــة جتميعيــة للــدروس املســتفادة   تقييمــات  2016-2014العامليــة واإلقليميــة  

 .2015-2014الربامج الق رية الق ا ت كملت االل الفترة 
 

 التقطيطياات عمى مستوى الربنامج  
ــنت      - 13 ــرة السـ ــة فتـ ــة   ميزانيـ ــة املدرجـ ــيم اقنتقاليـ ــة التقيـ  2015-2014تـــنط ا ـ

(DP/FPA/2014/2)     للـربامج الق ريـة الـق تقـرر املكاتـب       علو التزامـات بشـفن إجـراء تقييمـات
الق رية التابعة للصندوق التكليف هبا وت ـ لع بدداروـا، بتوجيـه ودعـم مـن املكاتـب الق ريـة        
ومكتب التقييم. ويراقب مكتب التقييم تنفيـذ اخل ـة ويـدا  عليتـا تعـديالت تعكـس التغـيري        

 ايلاص    السياقات الوطنية واقحتياجات علو مستوس املؤ سة.
مـن تقييمـات الـربامج الق ريـة. ومـن       20، جـرس التخ ـيط إلجـراء    2015و  عام  - 14

 ص  هذا العدد ّ لغيت ثالثة تقييمات  إيران وتايلند واليمن(، وّ جلت ثالثـة تقييمـات  اـرس    
يلـي: دديـد     بوروندي واجلمتورية الدومينيكية وميامنار(. ومشلت   باب اإللغاء والتفجي  مـا 

ــامج ال ــ    الربن ــار عم ــم املتحــدة  ق ــري وإط ــية   األم ــة؛ اقضــ رابات السيا  للمســاعدة اإلمنائي
ــامج         ــيم الربن ــة إجــراء تقييمــات مشــاريعية عوضــا عــن تقي ــب الق ري ــار املكات ــة؛ وااتي واملدني

تقييمـا،  قـر مكتـب التقيـيم      14الق ري. ومن العدد املتبقي لتقييمات الربنـامج الق ـري وهـو    
ــيم و ــاب  اــرب  ــيم، و مكــن بالنســبة ملــا عــددع   صــالحيات التقي ــتا  13ة  فرقــة التقي تقييمــا من

ــارير         ــراهن ا ــتكمال تق ــت ال ــداين، وجيــري   الوق ــ  املي ــرحلق التصــميم والعم ا ــتكمال م
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التقييم. إق  نه لسوء ال ـالع، شـتد التكليـف بتقيـيم الربنـامج املتعـدد األق ـار للبلـدان الناطقـة          
 لبحر الكارييب تفاريات ملمو ة    ثناء عملية الشراء.باإلجنليزية وا ولندية   من قة ا

ــام       - 15 ــة   ع ــربامج الق ري ــا لل ــع  ن ي  ــروس عشــرون تقييم ــن املتوق ــري  ن 2016وم . غ
بعض التغيريات   هـذا اجملـال باملقارنـة   ـة التقيـيم املدرجـة   ميزانيـة فتـرة السـنوات           هناك

ريات قرار إدراج تقييم  جديدين  ليسـوتو  . وتعكس هذع التغي2019-2016األربع للفترة 
ومولــدوفا(؛ وإلغــاء  ربعــة تقييمــات فــان    ــا  ــا مــن األصــ   بوليفيــا ومجتوريــة  فريقيــا    

  الفلب (. 2017الو  و وغامبيا و ري قنكا(؛ وتفجي  تقييم واحد حىت عام 
تنظـيم األ ـرة   للسـكان لـدعم   األمـم املتحـدة   وجرس إلغاء التقيـيم اإلقليمـي لصـندوق     - 16

، أل ـباب تعـود إىل قيـود    2015   وروبا الشرقية وو ـط س ـيا الـذي فـان    ـا لـه عـام        
امليزانية. وا تت  فر  تقدمي املساعدة   السياقات اإلنسانية وا شة العم  التح ـريي إلجـراء   

وفـاقت  تقييم   ا ي علو مسـتوس الربنـامج لشـرافة امّلسوـاءللة   الوقـت ايلقيقـي املتعـددة ال       
املعنية مبنع العنـف القـائم علـو نـو  اجلـنس والـرد عليـه   حـاقت ال ـوارئ اإلنسـانية. ومـن            

إجنــاي التقيــيم  2016. و ــي ري  ي ــا   عــام 2016املقــرر افتمــال هــذع الدرا ــة   عــام 
املقـــرر لشـــرافة صـــحة األم وافـــض وفيـــات األمتـــات   من قـــة شـــرق  فريقيـــا واجلنـــوب  

جـرس  ي ـا إلغـاء عـدد ساـر مـن التقييمـات اإلقليميـة املقـررة علـو مسـتوس            األفريقي؛ إق  نه 
 الربامج أل باب ترجع إىل قيود امليزانية.

وتتواو  يا ة التقييم املنقحة إجراء تقييمات الربامج الق رية مـرة واحـدة علـو األقـ       - 17
ثــ    ــلوب التقيــيم  . ويبــدو  ن تقييمــات الــربامج الق ريــة ق تــزال د (2 فــ  دورتــ  برنــاجميت 

األمـم  األغلب   املكاتـب الق ريـة جنبـا إىل جنـب مـع ن تـج  اـرس مثـ  تقييمـات إطـار عمـ             
الق تقررها األفرقة الق رية لدمـم املتحـدة    “توحيد األداء”للمساعدة اإلمنائية، ومبادرة املتحدة 

  املائـة مـن املكاتـب الق ريـة الـق  جـرت تقييمـا         71،4فان  2015وتتوىل إداروا. و  عام 
 .(3 ( قد  جرس  ي ا تقييما    ثناء دورة الربجمة السابقة14من  ص   10للربنامج الق ري  

لتقييمـات وييـادة مسـتويات التغ يـة     وواضح مع صلب  ن هناك حاجة لتنويـع ن ـاق ا   - 18
علــو ن ــاق املؤ ســة مــن  جــ  تلبيــة احتياجــات امّلسوــاءللة وتعل ــم الــدروس    ــياق متســار   
الت ور يتسـم باقعتمـاد املتنـامي علـو التمويـ  املرصـود وا ـتخدام   ـاليب الربنـامج املشـترك           

__________ 

بدق مـن املمار ـة الـق فانـت متبعـة  ـابقال واملتمثلـة   إجـراء تقيـيم مـرة واحـدة فـ  دورة برناجميـة. انظـر                (2  
DP/FPA/2013/5 13، الفقرة .)   

 انظر املرفق  الثاين والثالث. (3  
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وضع توجيتـات تتعلـ  بـدجراء    وييادة املشارفة   العمليات اإلنسانية. ويقوم مكتب التقييم ب
التقييمــات علــو مســتوس الــربامج مــن  جــ  التففــد مــن  ن  نشــ ة التقيــيم الالمرفزيــة ت ن ــز    
ــيم       ــالتقييم وا ــة التقي ــة ب ــادئ املنصــوو عليتــا    يا ــة الصــندوق املعني بالتماشــي مــع املب

  انظر  دناع(. 2019-2016املدرجة   ميزانية فترة السنوات األربع 
 

 2019-2016لتقطيطيم املدرجة يف مطيزانطية فترة السنوات األرب  خطة ا  
، توىل مكتب التقيـيم قيـادة عمليـة وضـع ا ـة التقيـيم الشـاملة الثانيـة         2015  عام  - 19

للصندوق املدرجـة   ميزانيـة متعـددة السـنوات. وّ عـدت اخل ـة بعـد عمليـة تشـاورية مكثفـة           
ديــدا لتخ ــيط التقيــيم وتقــدم ن اقــا مــن  علــو ن ــاق املؤ ســة. وتشــك  هــذع اخل ــة د ــا ج 

ــة         ــربامج تعكــس اقحتياجــات التنظيمي ــو مســتوس ال ــو مســتوس املؤ ســة وعل ــات عل التقييم
تقييما علـو مسـتوس املؤ سـة     19املتغرية. ومبوجب اخل ة،  ي  لع مكتب التقييم مبا عددع 

ص ـالت ومنـوصج   إضافة إىل درا ات تقييمية  ارس علو النحو الذي يتحدد   ضوء نتائج وحم
. و  حالــة التقييمــات الــق   2017-2014العمــ  للخ ــة اق ــتراتي ية للصــندوق للفتــرة     

ت  رس علو مستوس الربامج، يوىل الترفيز علـو التقييمـات الق ريـة واملشـترفة واإلقليميـة مـع       
 ييادة ن اق التغ ية اجلغرافية واملواضيعية.

، 2019-2016يـة فتـرة السـنوات األربـع     وقد صيغت ا ة التقييم املدرجة   ميزان - 20
، لتكــون إطــارا مرنــال لتوجيــه التكليــف 2015 يلول/ ــبتمرب والــق  قرهــا اجمللــس التنفيــذي   

ل ــمان جتاوهبــا مــع الســياق   2017بالتقييمــات وإداروــا. و ــت ري مراجعــة اخل ــة   عــام  
 للسكان.األمم املتحدة املتغري وداشيتا مع  ولويات اخل ة اق تراتي ية املقبلة لصندوق 

 
 جودة تقارير التقييم -باء  

جلودة التقارير النتائية للتقييمات امل  لع هبا علـو   (4 جيري مكتب التقييم تقييما قحقال - 21
وا ـــدف مـــن صلـــب هـــو تبيـــان درجـــة الثقـــة الـــق ميكـــن إيال هـــا للنتـــائج    مســـتوس الـــربامج.

واق تنتاجات والتوصيات الواردة   التقييمات، ورصد التقدم احملري   اقلتزام مبعـايري وقواعـد   
 (5 ، ّقدم ملكتب التقييم ألغرا  تقييم اجلـودة 2015املعين بالتقييم. و  عام األمم املتحدة فري  

 .2014تقريرا دائيا لتقييمات الربامج الق رية افتم  إجنايها   عام  17ما عددع 
__________ 

اجلـودة جلميـع التقييمـات علـو      ض اا  ي  لع مديرو التقييم   املكاتب الق تكلف بدجراء التقييمات بعملية  (4  
الــدعم لعمليــة ضــمان اجلــودة     مســتوس الــربامج، ويقــدم مستشــارو الرصــد والتقيــيم   املكتــب اإلقليمــي       

 لتقييمات الربامج الق رية.

 انظر املرف  الرابع. (5  
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 2010موجزال لتقييم جودة تقارير تقييم الربامج الق رية للفترة مـن   1ويوفر اجلدول  - 22
، ،قـ  تقـدم ملمـوس      2012 معروضة حبسب  نة إجراء التقييم(. ومنذ عـام   2014إىل 

، مــع “جيــد”حصــلت غالبيــة تقــارير التقيــيم علــو تقــدير   2014عــام جــودة التقــارير. ففــي 
دصـ   ي   .   حـ    “ضـعيف ”اخنفا  مقاب    عدد التقـارير الـق حصـلت علـو تقـدير      

 .“غري مرٍ ”تقرير علو تقدير 
 

 1اجلدول 
 (2014-2010جودة تقارير تقييم الربامج الق رية  

 
 تقطيطيم مستوى جودة التقرير 

 اجملاوع النسبة املئوية غري مرٍض النسبة املئوية ضعطيف النسبة مئوية جطيد النسبة مئوية جطيد جدا السنة
 23 22 5 70 16 9 2 صفر صفر 2010          

 26 15 4 73 19 12 3 صفر صفر 2011

 15 13 2 67 10 20 3 صفر صفر 2012

 12 صفر صفر 50 6 42 5 8 1 2013

 17 صفر صفر 24 4 71 12 6 1 2014

اجتـــــــــاع اجلـــــــــودة  
 2013-2014) ↔ ↑↑ ↓ ↔  
 

 للسكان.األمم املتحدة مكتب التقييم التابع لصندوق  املصدر:
  

وتعكس حمتويات اجلـدول التحسـينات املتمـة املتحققـة. وقـد ّ ا ـعت هـذع ال ائفـة          - 23
مـن تقييمـات الـربامج الق ريـة تليــات رقابـة اجلـودة الـق بـد  الصــندوق العمـ  هبـا إثـر تنقــيح            

. وا ـتفادت هـذع التقييمـات مـن رقابـة اجلـودة الـق ت ب ـ  علـو          2013 يا ة التقييم   عام 
م و اب  ارباوا علو النحو الـذي يقترحـه مكتـب التقيـيم. و  الوقـت      صالحيات  فرقة التقيي

نفســه، اتعبــع دــج  فثــر ترفيــزا وتنســيقا يتــدف إىل ت ــوير القــدرة علــو التقيــيم. وامللفــت  ن   
األقســام املتعلقــة بالنتــائج والتحلــيالت   هــذع التقــارير حصــلت بشــك  مســتمر علــو تقــدير   

م بثقــة با ــتخدام معظــم تقــارير تقيــيم الــربامج الق ريــة ، وهــو مــا يعــين إمكانيــة القيــا“جيــد”
   تنوير عملية الربجمة وتعّلم الدروس علو مستوس املؤ سة. 2014املنتو ة   عام 

وواضــح مــع صلــب ا ــتمرار وجــود عــدد مــن التحــديات املنت يــة، و بريهــا حمدوديــة   - 24
الشـرفات اق تشـارية( القــادرين    إمكانيـات وقلـة عـدد املقـي م  املتوـرة   ــواء مـن األفـراد  و       
للسـكان. و  عـام   األمـم املتحـدة   علو الت اوب مـع الوقيـات الشـديدة التخصـط لصـندوق      
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،  صـــدر مكتـــب التقيـــيم بالتعـــاون مـــع فـــر  ش ـــعبة اـــدمات املشـــتريات  ول ا ـــة 2015
 للصندوق   جمال اشتراء التقييمات، نص ت علو تقدمي إشعارات  ـوقية مسـبقة مـن شـفدا  ن    

ونوعيتـتا. وبالتسـاوق    تؤدي إىل ،س  عدد الع اءات الق تقـدمم مـن  جـ  إجـراء التقييمـات     
عم  مكتـب التقيـيم وش ـعبة الـربامج      (6 مع  يا ة الصندوق األارية بشفن املستشارين األفراد

معال لتحسـ  قائمـة مقـدمي اخلـدمات اق تشـارية للصـندوق مبـا ي ـمن الفصـ  الواضـح بـ             
ة املتعلقة بالرصد وميدان اخلـربة املتعلقـة بـالتقييم. ويتـوىل مكتـب التقيـيم مسـؤولية        ميدان اخلرب

تدقي  ااتيار مستشاري التقييم. ومن املتوقـع  ن تسـاعد القائمـة وحـدات العمـ    اإل ـرا        
ــيم يواصــ  دعمــه للتخ ــيط املبكــر ل ــمان إ ــتام       ــة الشــراء. لكــن مكتــب التقي بــوترية عملي

 حب سن التوقيت واملوثوقية   عملية صنع القرار علو مستوس املؤ سة. التقييمات الق تتسم
األمــم ،  بلــم مكتــب التقيــيم عــن امتثــال وتيفــة التقيــيم   صــندوق  2015و  عــام  - 25

األمـم  للسكان ملقت يات مؤشر  داء التقييم قيا ا إىل ا ة العم  علو ن ـاق منظومـة   املتحدة 
 . وفلَّف مكتب التقييم بدجراء ،لي  اارجي ليكـون اـط   بشفن املساواة ب  اجلنساملتحدة 

. وانتـتو التحليـ  إىل  ن التقـارير    2014  اس لتقييم تقـارير تقييمـات الـربامج الق ريـة لعـام      
 ن جيـري دمـج مؤشـرات  داء التقيـيم      2016مستوفية لالشتراطات. وي عتـزم اعتبـارا مـن عـام     

بشـفن املسـاواة بـ  اجلنسـ    نظـام      م املتحـدة  األمـ املتعل    ـة العمـ  علـو ن ـاق منظومـة      
 تقييم جودة األداء   الصندوق.

،  جرس مكتب التقييم ا تعراضا لنظام تقدير وضـمان جـودة التقيـيم    2015و  عام  - 26
بالنسبة للتقييمات علو مستوس الربنامج واملؤ سة. وفان ا دف هـو التففـد مـن وثاقـة صـلة      

ملصلحة علو الصعيد الق ـري واإلقليمـي والعـاملي، و نـه يتماشـو      النظام باحتياجات  صحاب ا
مع  يا ـة التقيـيم   الصـندوق. وت ـم ن اق ـتعرا  إجـراء مشـاورات مـع مـوتفي التقيـيم           
علو مستوس مقر الصندوق، وعلو املستوي  اإلقليمي والق ري وا تخدام قياس مرجعي هـو  

األاــرس. وانتــتو  فــاقت اإلمنائيــة املقارنــةوالواألمــم املتحــدة نظــم جــودة األداء   وفــاقت 
اق تعرا  إىل ،ديد عدد من اجملاقت الق يلزم إداال ،سـينات فيتـا، ومبراعـاة ا ـتنتاجات     
التقرير وتوصياته،  يقوم مكتب التقييم بدداال عـدد مـن التغـيريات   النظـام ايلـاأ    ثنـاء       

 .2016عام 
 

__________ 

 انظر املوقع اإللكتروين التاأ: (6  
  http://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/DHR_IndividualConsultant_0.pdf. 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/DHR_IndividualConsultant_0.pdf
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 نشر نتائج التقييم -جيم  

ــ  اقتصــال الفعــال إلعــالم مــوتفي صــندوق     - 27 للســكان والشــرفاء  األمــم املتحــدة  ميث
و صحاب املصلحة الرئيسي  للصـندوق بنتـائج التقييمـات الـق جتـري علـو مسـتوس املؤ سـة         
ــة الشــفافية         ــة حامســة لكفال ــيم األاــرس   الصــندوق،  مهي ــامج و نشــ ة التقي ومســتوس الربن

 فعالة للتعل م واق تخدام.وامّلساءللة وتعزيز اتبا  عملية 
ا تكماقت لل نة التنفيذية للصندوق هبدف تغذية عمليـة صـنع    ويوفر مكتب التقييم - 28

ــ           ــر ر ــواا فيمــا يتعل ــة  فث ــة تنظيمي ــاء ثقاف ــيم، وبن ــا التقي ــق يتوصــ  إليت ــائج ال القــرار بالنت
ـــ     ــتكماقت دوري ــا ا ـ ــيم  ي ـ ــب التقيـ ــوفر مكتـ ــتعماله. ويـ ــيم وا ـ ــالتخ يط للتقيـ ــة بـ ة لل نـ

اق تشارية ملراجعـة ايلسـابات لكـي تسـتخدمتا    غـرا  امّلسوـاءللة. وقـد صـدر عـددان مـن           
والــق ت عــض مبوضــو  التقيــيم   صــندوق  “األثــر”الر ــالة اإلاباريــة نصــف الســنوية املعنونــة 

، وجرس توييعتما علـو ن ـاق   2015فانون الثاين/يناير و يار/مايو للسكان   األمم املتحدة 
  ع دااليا واارجيا.وا
ــع التقــارير التقييميــة للصــندوق علــو مســتوس املؤ ســة          - 29 ــاة لالطــال  العــام مجي وت ت

ومستوس الربنامج والتقييمـات صات الصـلة املتعلقـة بـاجلودة مـن اـالل قاعـدة بيانـات التقيـيم          
ــم املتحــدة  لصــندوق  ــة  اقنكليزيــ    (7 للســكاناألم ــات  تلف ــيم   لغ ــاة منت ــات التقي ة . وتت

والفرنسية واإل بانية، فما تصدر بعض التقييمات بالعربيـة والربتغاليـة( لتيسـري   ـب   اقطـال       
 مام  صحاب املصلحة. ويتبـع مكتـب التقيـيم اار ـة را ـخة هـي نشـر نتـائج التقييمـات مـن           
اــالل حلقــات عمــ  تعقــد ألصــحاب املصــلحة وحلقــات شــبكية ومــؤدرات وإحاطــات غــري  

التقييمات الق ت  رس علو مستوس املؤ سـة ا  ـال للنشـر ي كفـ  فيتـا      رمسية. وتت من مجيع 
 ح سن توقيت إصدار منت ات التقييم و تولة اقطال  عليتا   مجيع مراح  عملية التقييم.

ــامن للتعــاون بــ  صــندوق      - 30 ــامج الق ــري الث ــيم الربن ــ  بتقي األمــم املتحــدة  وفيمــا يتعل
دت   دفـــا حلقـــة عمـــ  للمعنـــي    م لـــع (، ع قـــ2016-2012للســكان وبـــنغالديش   

لكي تتاة الفرصة إلجراء مناقشات حـول اق ـتنتاجات والتوصـيات الـق      2016سصار/مارس 
توص  إليتا التقييم قب  ا تكمال وضع تقرير التقييم. فمـا جـرس تنـاول تفصـيلي خل ـة نشـر       

ن واملسـافن مـن  جـ     للسكان   جمال دعم بيانات تعداد السـكا األمم املتحدة تقييم صندوق 
( بالتنسـي  مـع شـعبة اإلحصـاءات       2014-2005إعالم اذاص القرار وصياغة السيا ـات   

ــم املتحــدة  ــا  األم ــع املكاتــب الق ريــة        . وت ــمن صلــب م ــة م يلــي:   ( تشــاطر النتــائج األولي
__________ 

 ./http://web2.unfpa.org/public/about/oversight/evaluationsانظر املوقع اإللكتروين التاأ:  (7  
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ــريو      ــار وفلســـ   وبـ ــا وميامنـ ــا وموريتانيـ ــة   فينيـ ــائية الوطنيـ ــندوق واملكاتـــب اإلحصـ للصـ
إجــراء  كســتان   دايــة فــ  رحلــة ق ريــة  جريــت اــالل عمليــة مجــع البيانــات؛  ب( وطاجي

ــام        ــداد ع ــة تع ــعب الداعمــة جلول ــ  الش  ــة العمــ  املشــترفة ب ــام  فرق ؛ 2020ا تعراضــات  م
  الــدورة الســابعة   2010عقــد منا ــبة جانبيــة عــن الــتعل م مــن جولــة التعــداد لعــام           ج(

إعداد ورقة لتقـدميتا إىل املـؤدر السـنتاين     عة لدمم املتحدة؛  د(واألربع  لل نة اإلحصائية التاب
 الثاين عشر جلمعية التقييم األوروبية املعقود   ما ترخيت.

وإقــرارا باألمهيــة الــق تكتســيتا فعاليــة إدارة املعلومــات واملعــارف لتيســري دفــة  يا ــة   - 31
ي ية شــاملة لــددارة اقتصــالية التقيــيم   الصــندوق، يعمــ  مكتــب التقيــيم علــو وضــع ا ــترات

ــرة       ــع للفت ــة الســنوات األرب ــيم املدرجــة   ميزاني ــة بالتماشــي مــع ا ــة التقي -2016واملعرفي
تســتتدف مــا يلـــي:   ( نشــر وتقا ــم املعـــارف الــق تتولــد عـــن العمــ  التقييمـــي؛         2019
بشـــفن النتـــائج  املســـامهة   ا ـــدف الـــذي دـــددع الصـــندوق علـــو مســـتوس املؤ ســـة    ب(
ــالية؛  ج(اق ــندوق؛       تصـ ــرفاء الصـ ــوتفي وشـ ــدس مـ ــة لـ ــدرة التقييميـ ــاء القـ ــارفة   بنـ املشـ
 تش يع وجود ثقافة التقييم   املنظمة.  د(
 

 ا تخدام التقييم وإجراءات املتابعة -دال  
ــت املنا ــب بالتح ــري        - 32 ــام   الوق ــة القي ــن الصــندوق ففال ــيم م تقت ــي  يا ــة التقي

لـو التقييمـات الـق جتـرس علـو مسـتوس املؤ سـة ومسـتوس الـربامج،          واملتابعة لردود اإلدارة ع
  عيا إىل ،س  األداء الربناجمي وييادة الفعالية والكفاءة.

وتســـتخدم شـــعبة الـــربامج   الصـــندوق نظـــام تتبـــع ردود اإلدارة لرصـــد ا ـــتخدام    - 33
 2015عـام   التقييمات ومتابعتـتا علـو مسـتوس تقييمـات املؤ سـة وتقييمـات الربنـامج. ففـي        

الــق الــق حظيــت بــالقبول والنســبة امليويــة لتوصــيات تقيــيم الربنــامج  ”ا ــتمرت   التحسعــن 
 76،49  املائـة، مقارنـةل بنسـبة     77،96وبلغـت   “اـالل العـام   إجراءات صوصتا اذذت 

 .(8 2013  املائة   عام  60،96و  2014  املائة   عام 
،  جرت ش عبة الـربامج ا تعراضـا للممار ـات الف ـلو   اق ـتخدام      2015و  عام  - 34

األارس. وحدد هذا اق تعرا  عددا من اخلاصـيات الوتيفيـة الـق    األمم املتحدة   مؤ سات 
ميكن تكرارها   الصندوق من  ج  ،س  نظـام تتبعـع ردود اإلدارة. وحـدد اق ـتعرا   ي ـا      

إصدار توجيتات حمددة بشفن تنسـي    توصيات التقييم  بريها ما يلي:   ( سليات لتحس  متابعة
ردود اإلدارة املتعلقة بالتقييم علو مسـتوس املؤ سـة والـق وـم عـادةل وحـدات عمـ  متعـددة           

__________ 

 باق تناد إىل البيانات املبّلم هبا صاتيا، انظر املرف  اخلامس. (8  
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إعــداد تقريــر نصــف  الصــندوق  و وــم منظمــات  تلفــة    حالــة التقييمــات املشــترفة(؛  ب( 
 للصندوق بشفن التقدم احملري   تنفيذ توصيات التقييم. نوي يقدم لل نة التنفيذية 

، يواصــ  الصــندوق العمــ  علــو ،ســ  نوعيــة تقييمــات الــربامج   2011ومنــذ عــام  - 35
ــنا م ــردا علــو مــدس الوقــت. ور س      ــتا وا ــتخدامتا، حمققــا   صلــب ،س  ــة وموثوقيت الق ري

ّ جـري جتميـع    2015. و  عـام  مكتب التقييم  ن اللحظة قد حانت حملاولة جتميع هذع األدلـة 
من الربامج الق ريـة وتقييمـات اجلـودة علـو مـدس الفتـرة        30للدروس املستفادة من تقييمات 

ــ   ــد       2013و  2010ب ــن  جــ  ،دي ــتعمحت  م ــة فمنشــور صــدي  للمس ــممت الدرا  . وص 
 املمار ات الف لو وإعالم وتوجيه ا تراتي يات الصندوق وبراجمه و نظمته التشغيلية.

، 2014ونتي ــة للتحســن امللحــوق املتحقــ    تقييمــات الــربامج الق ريــة منــذ عــام    - 36
 يعتزم مكتب التقييم إجراء جتميع لددلة ف  عام .

،   ــــتم مكتــــب التقيــــيم   ا ــــتعرا  منتصــــف املــــدة للخ ــــة  2015و  عــــام  - 37
لنشـ ة    باملشـارفة ا  2017-2014للسـكان للفتـرة   األمـم املتحـدة   اق تراتي ية لصـندوق  

ــن  التوقيــت       ــادل املعــر . وجــري علــو حنــو حوس  ــة ومنصــات التب منتــديات املناقشــات الداالي
تشــاطر تقــارير درا ــات ايلالــة الق ريــة والنتــائج األوليــة ومشــاريع التوصــيات للتقييمــات          

-2008تنظـــيم األ ـــرة   املواضـــيعية للصـــندوق   جمـــال الـــدعم الـــذي قدمـــه ملـــا يلـــي:   (
ــباب  امل (؛  ب(2013 (؛  ج( بيانـــــات تعـــــداد الســـــكان  2014-2008راهقـــــون والشـــ

 ( فور صدورها حىت تصب بشك  مباشر   اق تعرا .2014-2005واملسافن  
 

 املوارد املالية -هاء  
ــيم   صــندوق     2015  عــام  - 38 ــة التقي ــة املخصصــة لوتيف ــم ، بلغــت قيمــة امليزاني األم

  املائـة   2،1عكـس اخنفاضـا طفيفـا بنسـبة     دوقر، وهـو مـا    3 613 636للسـكان  املتحدة 
 دوقر(. 3 689 713  2014باملقارنة بعام 

وبلغت القيمة اإلمجالية للنفقات   و للميزانية عنـدما ق تكـون قيمـة النفقـات متاحـة(       - 39
دوقر. فمـــا بلغـــت القيمـــة  987 277الـــق اصصـــت للتقييمـــات علـــو مســـتوس الـــربامج 

دوقر، وشــارفت بــذلب علــو  65 684ات الــربامج الق ريــة املتو ــ ة للنفقــات علــو تقييمــ 
. وميثـ  صلـب ،سـنال باملقارنـة بعـام      (9 دوقر 70 000وجه التقريب املستوس املوصو به وهـو  

ــالفترة  63 000  2014 ــم   50 000  2013-2012دوقر(، وبـ ــراوة ح ـ دوقر(. وتـ
__________ 

 .57، الفقرة DP/FPA/2015/12. وانظر  ي ا 36، الفقرة DP/FPA/2013/5انظر  (9  
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ــ    ــ  بـ ــدوراس( و  43 200التمويـ ــايق 100 000دوقر  هنـ ــن  دوقر  هـ ــبة مـ (. وفنسـ
 0،58   املائة  السـودان( و  0،09ميزانيات الربامج الق رية، تراوحت ميزانيات التقييم ب  

 .(10   املائة  بوتسوانا(
 دوقر. 1 882 000، تبلم ميزانية التقييمات علو مستوس الربامج 2016و  عام  - 40
دوقر،  2 409 797لتقيـيم  ، بلغت قيمة امليزانية املؤ سية ملكتـب ا 2015و  عام  - 41

  املائـــة. وبلغـــت قيمـــة املـــوارد األاـــرس   امليزانيـــة       98،9بنســـبة ا ـــتخدام تصـــ  إىل   
   42دوقر، منـتا   2 626 359دوقر. وتصـ  القيمـة اإلمجاليـة للميزانيـة إىل      216 562

نـة بعـام   املائة  صصة لنفقات التشغي   مبا فيتا التقييمات(. ومع  ن صلـب يعكـس ،سـنا مقار   
   املائة( ق يص  بعد إىل الوضعية املثالية من ناحية الكفاءة التشغيلية. 32،6  2014

دوقر.  2 198 951، تبلـم قيمـة امليزانيـة املؤ سـية ملكتـب التقيـيم       2016و  عام  - 42
دوقرات للتقييمــات العامليــة  مبــا فيتــا   1 077 508وتتــفلف مصــادر امليزانيــة األاــرس مــن  

دوقر للتقييمـات   282 802التقييمات املشترفة( والربامج، إضـافة إىل مـوارد عاديـة قيمتـتا     
 59،73دوقر؛ منــتا  3 559 261األاـرس للـربامج. وتصـ  القيمـة اإلمجاليـة للميزانيـة إىل       

  املائة  صصة لنفقات التشـغي   مبـا فيتـا التقييمـات( وهـو مـا ميثـ  ،س ـنال ملحوتـا   هـذا           
نظـرة   2019-2016وتوفر ا ة التقييم املدرجة   ميزانية فترة السنوات األربع  اخلصوو.

، ومــع صلـب ينبغــي  (11 عامـة علـو امليزانيــة جلميـع التقييمــات املخ  ـة علـو مســتوس املؤ سـة      
 مالحظة  ن هذع األرقام إرشادية و  يتم البت   قيمتتا انتظارا للتحديد التفصيلي للن اق.

ــيم   عـــام و ـــعو مكتـــب الت - 43 ــة   2015قيـ إىل اإلملـــام بشـــك   ف ـــ  بفرقـــام امليزانيـ
والنفقــات فيمــا يتعلــ  بــدعم  نشــ ة التقيــيم الــق جتــري اــارج مكتــب التقيــيم. وقــام مكتــب  
التقييم وش ـعبة الـربامج بصـياغة رمـز حمـدد لدنشـ ة املتصـلة بـالتقييم ف ـزء مـن نظـام الربجمـة             

للصندوق   املستقب  تقدمي تقـارير  فثـر دقـة بشـفن     . و وف يتيح صلب (12 العاملية للصندوق
 املوارد الربناجمية الق ذصط للعم  التقييمي مبا   صلب   الوحدات الالمرفزية.

ويقدم هذا التقرير  ي ا تقديرات ألرقـام امليزانيـة املتعلقـة مبـوتفي الرصـد والتقيـيم          - 44
مليـون دوقر   1،9 نه جـرس تكـريس مبلـم     2015املكاتب الق رية واإلقليمية. وّقد ر   عام 

ماليـ  دوقر ملـالك مـوتفي الرصـد والتقيـيم   املكاتـب الق ريـة واإلقليميـة          9،4من إمجاأ 
__________ 

 املرف  الثاين، اجلدول باء.انظر  (10  

 ، وانظر  ي ا املرف  األول.19، الصفحة 4، اجلدول DP/FPA/2015/12انظر  (11  

، إىل ييـادة الشـفافية     2014تشـرين الثـاين/نوفمرب   يتدف نظام الربجمة العاملية، الـذي ا ـت ت  العمـ  بـه        (12  
 .األموال الربناجمية وفعالية التخ يط  ا واإلبالغ عنتا
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ألغرا  العم  التقييمي. وتستند هـذع األرقـام إىل البيانـات الـق مج عتـا مكتـب التقيـيم مبـا           
ديه موتفـو الرصـد والتقيـيم   مجيـع     صلب ا تقصاء للوقت املخصط للعم  التقييمي الذي يؤ

 مناط  الصندوق الست.
وهذع هي املرة األوىل الق ت عر  فيتا مث  هذع البيانات، وهي ا وة متم ـة لدمـام      - 45

األمــم املتحــدة  ــبي  تقــدمي معلومــات وافيــة عــن التكــاليف العامــة لوتيفــة التقيــيم   صــندوق   
ملوتف  الالمرفزي ، يص  اإلمجاأ التقديري مليزانيـة  للسكان. ومن هنا، وعند إضافة تكاليف ا

  املائـة مـن    0،56دوقر. وتشك  هـذع القيمـة    5 513 636وتيفة التقييم   الصندوق إىل 
نفقات الصندوق، وميكن اعتبارها دثيلية بشك   فرب إلمجاأ املوارد املخصصـة لوتيفـة التقيـيم،    

ار احملدد   امليزانية الذي ي ع لوتيفة التقييم نسبة تصـ   لكنتا تظ  مع صلب  ق  بكثري من املعي
  .(13   املائة من جممو  ميزانية الربامج، علو النحو الذي  ر ته  يا ة التقييم املنقحة 3إىل 

 2اجلدول 
 (2015-2013للسكان  األمم املتحدة اقجتاهات املالية للتقييم   صندوق   

 
 الدوالراتخمصصات املطيزانطية مباليني    
   2013 2014 2015 2016 
       

 مكتب التقييم

 1،43 1،52 1،60   تكاليف املوتف 

تكــاليف التشــغي   مبــا  
 فيتا التقييمات(

 0،77 0،89 0،78  امليزانية املؤ سية
 0،28    املوارد العادية
 1،08 0،22   املوارد األارس

 3،56 2،63 2،38 1،80 اجملمو ، مكتب التقييم

 التقييمات الالمرفزية
تكــاليف التشــغي   مبــا  

 (4 1،88 (3 0،99 (2 1،31 (1 1،29  فيتا التقييمات(
 1،88 0،99 1،31 1،29 اجملمو ، التقييمات الالمرفزية

 5،44 3،61 3،69 3،09 جممو  امليزانية  بدون إدراج تكاليف مالك املوتف  الالمرفزي (
  (5 1،90    تكاليف التشغي  الالمرفزية التقييمات

  5،51 3،69 3،09 جممو  امليزانية  بددراج تكاليف مالك املوتف  الالمرفزي (
  (6 981،30 995،60 913،20 للسكاناألمم املتحدة جممو  نفقات صندوق 

  %0،56 %0،37 %0،34 للسكاناألمم املتحدة ميزانية التقييم ف زء من نفقات صندوق 
  
  ي تبع...(

__________ 

 .32، الفقرة DP/FPA/2013/5انظر  (13  
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تقييمـا   حيلـت إىل مكتـب التقيـيم لتقيـيم ضـمان اجلـودة(           27، يتعل  الرقم مبا عـددع  2013  عام  (1  
 .2013-2012الفترة 

تقييمـا علـو مسـتوس الـربامج      17، يتعل  الـرقم بامليزانيـات املب لـم عنـتا بالنسـبة ملـا عـددع        2014  عام  (2  
 .2014صدر تكليف بدجرائتا   عام 

تقييمــا علــو مســتوس الــربامج صــدر  14، يتعلــ  الــرقم بامليزانيــات املبّلــم عنــتا ملــا عــددع 2015  عــام  (3  
 .2015تكليف بدجرائتا   عام 

تقييمـا علـو مسـتوس الـربامج   ــط      22، يتعلـ  الـرقم بامليزانيـات املبّلـم عنـتا ملــا عـددع       2016  عـام   (4  
 .2016إلجرائتا   عام 

تنادا إىل تقديرات لدجور اإلمجالية بعد التسويات  مبـا   صلـب تسـوية مقـر العمـ  والتكـاليف العامـة        ا  (5  
للمـوتف ( الــق تتعلــ  مبــوتفي الرصــد والتقيــيم وتعكــس مقـدار الوقــت  املبّلــم بــه صاتيــا( الــذي يكــر س   

 (.2015ألنش ة التقييم  ا تقصاء مكتب التقييم، 
 .2016ر/مارس سصا 29رقم مؤقت بتاريخ  (6  
 للسكان.األمم املتحدة للسكان، التقارير السنوية لصندوق األمم املتحدة : مكتب التقييم التابع لصندوق املصدر

  
وبغية التففد من تسـاوق مسـتوس املـوارد واملسـتوس املنا ـب للتغ يـة التقييميـة للخ ـة          - 46

وضع إطار واضح لتوجيه التنو  ، يسعو مكتب التقييم إىل 2017-2014اق تراتي ية للفترة 
  مصادر دوي  وتيفة التقييم. وقد ،دد صلب   ا ة التقييم املدرجة   فترة السنوات األربع 

و وف ميّكن الصندوق من ميزنة  نش ته التقييمية   املستقب  علو حنـو  فثـر    2016-2019
 لتموي .تواينا وا تدامة، وبشك  يتماشو مع التنو  املتزايد   مصادر ا

ودتاج وجود وتيفة تقييم فعالة ا تثمارا سمنا وفافيا   املوارد املالية والبشرية. وتـوفر   - 47
، إطارا واضـحا لرصـد نفقـات    2019-2016ا ة التقييم املدرجة   ميزانية السنوات األربع 

التقلب، تسـاعد  ما من  التقييم    ائر  حناء املنظمة. ومع وجود بيية لتدبري املوارد تتسم بدرجة
اخل ة   التففد مـن  ن مسـتوس املـوارد ومصـادرع  املؤ سـية والعاديـة واخلارجـة عـن امليزانيـة(          
متواينــة ومتكافيــة مــع مســتوس التغ يــة ومــع املواءمــة  ال ــرورية للخ ــة اق ــتراتي ية ومنــوصج  

السـنوي لعـام   للسكان. و وف يبلِّم مكتـب التقيـيم   التقريـر    األمم املتحدة العم    صندوق 
 عن التقدم احملري   تنفيذ ا ة التقييم املدرجة   ميزانية السنوات األربع. 2016

 
 املوارد البشرية -واو  

تلت نسب املوتف ، من حيث النسبة امليوية ملوتفي الرصد والتقيـيم   الفيـة الفنيـة     - 48
 .(14 2015إىل إمجاأ املوتف ، علو ا تقرارها   عام 

__________ 

ــدرع   (14   ــا  ق ــا إىل عــام    2،8باخنف ــر املرفــ       2014  املائــة قيا  ــن التفاصــي ، انظ ــو مزيــد م . لالطــال  عل
 السادس.
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وشــتدت الســنوات األاــرية ييــادة ملحوتــة   عــدد مــوتفي الرصــد والتقيــيم           - 49
املكاتــب الق ريــة، مــع اخنفــا  منــاتر   عــدد نقــان اقتصــال، الــذين جيمعــون بــ  وتــيفق   
الرصد والتقييم ومتام ومسؤوليات فنية  ارس ي  لعون هبا   املكاتب الق رية. و  الوقـت  

الق رية للصندوق تقريبا موتفـال  صصـال للرصـد والتقيـيم،     ايلاضر، يع  نصف عدد املكاتب 
ومع صلب توجد تفاوتات متمة علو ن اق املنـاط ، تعكـس إىل حـد فبـرب القيـود الـق تواجـه        

 (.1 املكاتب الق رية الصغرية، مثلما هو حاص    شرق  وروبا وو ط س يا  انظر الشك 
اتــب اإلقليميــة هــو اقرتفــا  النســيب   وفــان امللمــح الــرئيس ملــالك الوتــائف   املك - 50

معدل الدوران. ففي املكتب  اإلقليمي  للدول العربية وس ـيا واحملـيط ا ـادئ، شـغرت وتيفتـا      
. ومـن املنتظـر شـغ  الـوتيفت        2015مستشار الرصـد والتقيـيم   الربـع األاـري مـن عـام       

و  مهيــة حامســة لتــوفري . وين ــوي شــغ  هــات  الــوتيفت  علــ 2016النصــف األول مــن عــام 
الـدعم لــددارة القائمــة علـو النتــائج وضــمان إنتـاج وا ــتخدام علــو درجـة عاليــة مــن اجلــودة     

 واملوثوقية ألدلة التقييمات علو املستوس الق ري واملستوس اإلقليمي.
و جــرس مكتــب التقيــيم ،لــيال للتكــوين اجلنســاين ملــوتفي الرصــد والتقيــيم. وجــدير    - 51

   75الرجال يشغلون املنصـب املتصـلة بوتيفـة الرصـد والتقيـيم بنسـبة فـبرية         باملالحظة  ن 
  املائة(. ويوجـد   56املائة(، بينما دث  النساء النسبة الغالبة   شغ  وتائف نقان اقتصال  

بــ  مستشــاري الرصــد والتقيــيم   املرافــز اإلقليميــة الســتة  ســة مــن الرجــال. و  مكتــب   
   املائة من وتائف الفية الفنية، مبا   صلب منصب مدير املكتب. 67ساء التقييم، تشغ  الن

، فان عدد الوتائف املوافـ  عليتـا ملكتـب    2015فانون األول/ديسمرب واعتبارا من  - 52
التقييم  بع وتائف: واحدة   فية اخلدمات العامة، و ت   الفية الفنية. وقـد ش ـغلت مجيـع    

 .2015هذع الوتائف علو مدار عام 
ييـادة   2019-2016ودث  ا ة التقييم املدرجة   ميزانية السـنوات األربـع للفتـرة     - 53

. غـري  2015-2014متمة   عبء العم  الواقع علو عات  مكتـب التقيـيم، مقارنـة بـالفترة     
عكستا بشـك  فامـ  م  مـ      2015-2014امليزانية اقنتقالية وق ا ة العم  للفترة   نه ق

ــوب ن ــاق األدوا ــام      ر واملســؤوليات امل ل ــذ ع ــة من ــيح الت رب ــيم. وتت ــب التقي ــا مكت  ن يؤديت
التكليـف بالتقييمـات    فتما  وضـح ل اقـة املـوارد البشـرية امل لوبـة للقيـام مبـا يلـي:   (         2013

ــيم   الصــندوق وإضــفاء ال ــابع        ــة التقي ــز وتيف ــا؛  ب( تعزي ــو مســتوس املؤ ســة وإدارو عل
املشـــارفة   ت ــوير قـــدرات التقيــيم الوطنيـــة؛    ملنظمــة؛  ج( اقحتــرا  عليتـــا علــو ن ـــاق ا  

ــيم          د( ــز وتنســي  اار ــات التقي ــق تســتتدف تعزي املســامهة   الشــرافات والشــبكات ال
 .األمم املتحدةمنظومة 
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 1الشك  

 2015للسكان   عام األمم املتحدة عدد موتفي الرصد والتقييم   صندوق   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــة - 54 ــع        وبغي ــوتف    رف ــيم مبســؤوليات امل ــب التقي ــات، يســّلم مكت ــذع املت لب ــاء هب الوف
ــادة مــوتفي       ــاك  ي ــا حاجــة لزي ــيم. لكــن هن ــد  رفــان اار ــة التقي مســتوس الكفــاءة وتوطي
املســتوس املتو ــط   الفيــة الفنيــة مــن  جــ  إدارة نظــام جــودة التقيــيم وتو ــيع ن اقــه ودعــم    

 ت وير قدرات التقييم.اإلدارة املعرفية واقتصال ودعم 

شرق  فريقيا 
 واجلنوب األفريقي

غرب وو ط 
  فريقيا
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وقد حد د مكتب التقييم جمموعة من اخليارات املؤقتة ترمـي إىل ييـادة املـوارد البشـرية      - 55
مشلت تعي  ااتصاصي   اإلدارة اقتصالية واملعرفية علـو   ـاس مؤقـت؛ ومسـاعدي حبـو       

صلــب، بعقــود قصــرية األجــ  لتــوفري الــدعم للتقييمــات علــو مســتوس املؤ ســة. وعــالوة علــو  
ااتصاصـــي ثـــانو   ت ـــوير قـــدرات التقيـــيم   2016ان ـــم إىل إدارة التقيـــيم   م لـــع عـــام 

 وموتف فين مبتدئ.
 

 تعزيز القدرات   جمال التقييم -ثالثا  
مب موعة مـن األنشـ ة وـدف     2015للسكان   عام األمم املتحدة اض لع صندوق  - 56

 اقحترا  عليتا.إىل تعزيز وتيفة التقييم وإضفاء ال ابع 
ــة        - 57 ــام بشــفن منت ي ــة  ي ــة ا ــتغرقت  ربع ــة عمــ  تدريبي وع قــدت   فايابالنكــا حلق

مكتبــا ق ريــا تابعــة ملن قــة الــدول  11مشــارافال مــن  27تقييمـات الــربامج الق ريــة وح ــرها  
  املائــة مــن  89العربيـة إضــافة إىل  ــتة مشـارف  مــن من قــة غــرب وو ـط  فريقيــا. ور س    

   ن التدريب فان مفيدا  و مفيدا للغاية   تلبيـة احتياجـاوم. وفانـت حلقـة العمـ       املشارف
تلب هي ايللقة اخلامسة من حلقات التدريب علـو املنت يـة الـق يقـدمتا مكتـب التقيـيم منـذ        

،  ـــيقوم املكتـــب اإلقليمـــي لغـــرب وو ـــط  فريقيـــا 2016نيســـان/ بري  . و  2012عـــام 
  ياونـدي مـدوا  ربعـة  يــام بشـفن منت يـة تقييمـات الــربامج        با ت ـافة حلقـة عمـ  تدريبيــة   

ــا      الق ريــة للمشــارف  النــاطق  بالفرنســية مــن مــن قق و ــط وغــرب  فريقيــا وشــرق  فريقي
 واجلنوب األفريقي.

ونّظم املكتب اإلقليمي لشرق  فريقيا واجلنوب األفريقي حلقـة عمـ    جوهانسـربغ     - 58
با ق ريا بدعم من شعبة الـربامج ومكتـب التقيـيم. ومجعـت     مكت 21مشارافا من  49ح رها 

حلقــة العمـــ  بــ  دورات تتعلـــ  بنظــام املعلومـــات اق ــتراتي ية ودورات تتعلـــ  بـــالتقييم.     
ورفزت دورات التقييم علو النتائج والـدروس املسـتفادة والتحـديات الـق واجتتـتا تقييمـات       

، و ـــوف تســـتم حصـــيلتتا   إعـــالم  2014الـــربامج الق ريـــة املن ـــزة   املن قـــة   عـــام  
 التقييمات املرتقبة للربامج الق رية.

و  السنوات األارية،  صبح الربنامج الدوأ للتدريب   جمال تقييم التنميـة املوجـود    - 59
   وتاوا بكندا، سلية متزايـدة األمهيـة   اقرتقـاء بقـدرات مـوتفي الصـندوق وشـرفائه. و         

موتفي الصندوق والشرفاء الـوطني  بتـدريب يتـدف إىل ت ـوير     من  24التح   2015عام 
املعــارف التقييميــة وتعزيــز متــارات التصــميم وإجــراء التقييمــات وإنشــاء الشــبكات ألغــرا    

 التعاون والتقا م املعر    املستقب .
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مـــن عـــدد مـــن املصـــادر مشلـــت: الوفالـــة  2015وتوـــفتمو دويـــ  املشـــارف    عـــام  - 60
ــارات   صــندوق     السويســرية ل للســكان، األمــم املتحــدة  لتنميــة والتعــاون، وفــر  إدارة املت

وبرنامج الزماقت التابع للربنامج الدوأ للتـدريب   جمـال التنميـة، وبرنـامج شـرافة الق ـا        
اخلاو والق ا  العام   املكتب اإلقليمي لشرق  وروبا وو ط س يا، باقشتراك مـع الربنـامج   

هبـدف   2010جمال التنمية. وقـد  نشـيت هـذع الشـرافة اإلقليميـة   عـام       الدوأ للتدريب   
تعزيز وتيفة التقيـيم   ايلكومـات و    لداا  البلدان الشريكة للصندوق “ مناصرين”،ديد 

 البلد علو اتساعه.
مببــادرات  اــرس   ــتمت   تعزيــز قــدرات التقيــيم. فقــد    2015واضــ لع   عــام  - 61

ملسـاعدة مـوتفي الرصـد والتقيـيم علـو ،ديـد        “ينامة الت وير املتـين رو”دش ن مكتب التقييم 
فرو التعّلم والت ور واقنتفا  هبا. و ي د املكتب اإلقليمـي لشـرق  وروبـا وو ـط س ـيا إنشـاء       
روابط وطنية للتقيـيم    وفرانيـا والبو ـنة وا ر ـب.  مـا املرفـز اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة          

ــة البحــر الكــارييب   ــين      ومن ق ــة املع ــاينِّ  مريكــا الالتيني ــدس برمل ــدعم ألول اجتمــا  ملنت ــدم ال فق
بالتقييم، وشارك  بالتعاون مع املكتب الق ري للربايي (   رعاية اقجتما  السـنوي للشـبكة   
الرباييليــة للرصــد والتقيــيم. و ــاعد املكتــب اإلقليمــي  ي ــا   صــياغة ا ــة للرصــد والتقيــيم  

 يز، وشارك فذلب   ا ة األنديز ملنع مح  املراهقات.ملنظمة الصحة لبلدان األند
، ا ت اف مكتب التقييم اجتماعـا عامليـا للتقيـيم ملـدة يـوم       2015سصار/مارس و   - 62

ضم  مستشاري الرصـد والتقيـيم اإلقليمـي  ومـوتفي مكتـب التقيـيم مـن  جـ  تعزيـز التعـاون           
تقييم املدرجة   ميزانية السـنوات األربـع   والتنا   علو ن اق وتيفة التقييم والتح ري خل ة ال

للسكان. وشارك   اقجتما   ي ـا يمـالء مـن شـعبة الـربامج وشـعبة       األمم املتحدة لصندوق 
 املوارد البشرية.

وميث  تعزيز قدرات التنظيم مشروعا طوي  األج ، ويت لب د ا ا ـتراتي يا لتحقيـ     - 63
د ان ـمام ااتصاصـي ت ـوير قـدرات التقيـيم،      ، وبع2016 ف   ا تخدام للموارد. و  عام 

ــو ن ــاق املنظمــة        ــيم لالحتياجــات عل ــت ي وتقي ــادة ا ــتعرا  من ــيم قي ــب التقي  ــيتوىل مكت
و يتدف من صلب إىل صياغة ا تراتي ية شاملة لت وير القدرات. و يواصـ  مكتـب التقيـيم    

للمسـامهة   (15 ء   التقيـيم اإلمنائية ومع مبادرة الشـرفا األمم املتحدة  ي ا اقخنران مع جمموعة 
   اجلتود العاملية الداعمة لت وير قدرات التقييم الوطنية.

 

__________ 

 .http://www.mymande.org/evalpartnersانظر املوقع اإللكتروين التاأ:  (15  
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الدروس املستفادة من التقييمات والدرا ات علـو مسـتوس املؤ سـة       -رابعا  
 2015عام 

ــن صــندوق     - لف   ــدم م ــدعم املق ــم املتحــدة  ال ــداد الســكان    األم ــات تع للســكان لبيان
 (2014-2005ذاص القرار وصياغة السيا ات  واملسافن من  ج  إعالم ا

 جرس مكتب التقيـيم تقييمـا مسـتقال للـدعم الـذي قدمـه الصـندوق جلولـة التعـداد             - 64
ــدرة       2010عــام  ــز الق ــه الصــندوق لتعزي ــذي قدم ــدعم ال ــيم   تقــدير ال . و،ــدد غــر  التقي

ــة صــ     ــات التعــداد وتوفريهــا وا ــتخدامتا   عملي ــاج بيان ــة علــو إنت نع القــرار وصــياغة  الوطني
التقيـيم إلعـالم ا ـتعرا  منتصـف      (16 السيا ات املبنية علـو األدلـة. و ـوف ت سـتخدم نتـائج     

، وتصـميم  2017-2014للسـكان للفتـرة   األمـم املتحـدة   املدة للخ ة اق تراتي ية لصندوق 
بشـفن   2015، وا ـة التنميـة ملـا بعـد عـام      2020الدعم الذي  يقدم إىل جولة التعداد لعام 

 تسخري البيانات ألغرا  التنمية.
واتبــع التقيــيم د ــا تشــارفيا واهتــدس بتوجيــه فريــ  مرجعــي للتقيــيم واشــتم  علــو     - 65

عملية تشاورية ت م نت مشارفة منت ية علو الصـعيد الق ـري. وتنـاول التقيـيم تقـدير ثالثـة       
بنـاء نظريـة    مستويات للتحلي   عـاملي وإقليمـي وق ـري(. وارتكـز إطـار التحليـ  علـو إعـادة        

التغــيري، ورفــز علــو  ــبع   ــيلة للتقيــيم، نــاترا إىل الكيفيــة الــق فــان هبــا الــدعم املقــدم مــن    
ــات الرئيســية       ــؤا ومســتداما. وت ــمنت مصــادر البيان ــال ومتنا ــقال وفعــاقل وفف الصــندوق متم 
ان املتعلقة باألدلة  ت درا ات حالة ق رية و،ليال مكتبيـا  جـري    ـبعة بلـدان وا تقصـاء     

عامليــان  ا تقصــاء مــع املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة وساــر مــع املكاتــب الق ريــة للصــندوق(    
وإجراء مقابالت مـع مقـدمي املعلومـات الرئيسـي  ودرا ـة الوثـائ  علـو الصـعيدين اإلقليمـي          

شخط    ثناء إجراء التقييم  واء اـالل املقـابالت    800والعاملي. وجرس التشاور مع يهاء 
 املناقشات اجلماعية.الشخصية  و 

 2010وعلو وجه اإلمجال، اتسم الدعم الذي قدمه الصندوق جلولـة التعـداد   عـام     - 66
باإلجيابيــة إىل حــد فــبري. وحــالف الن ــاة الصــندوق   تعزيــز القــدرات الوطنيــة علــو إنتــاج   

ا الصـندوق  بيانات التعداد وتوفريها. و بـري التقيـيم املكانـة اق ـتراتي ية الرا ـخة الـق يشـغلت       
فالعــب   جمــال التعــدادات علــو الصــعيد العــاملي. إق  نــه وعلــو اــالف صلــب، دتــ  دعــم   
التعدادات مكانة  فثر تواضعا ضمن األولويات اق تراتي ية للصندوق، وقد  شار التقيـيم إىل  

 املخاطر املرتب ة بتآف  اخلربات وحدو  ااتالقت   املوارد البشرية   هذا اجملال.
__________ 

 تورد النتائج الرئيسية للتقييم   املرف  السابع. (16  
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لتعزيــز إنتــاج  2010وي ظتــر التقيــيم الترفيــز اخلــاو الــذي  ولتــه جولــة تعــداد عــام     - 67
البيانات صات الصلة بالتعداد، واقهتمام بقدر  ق  بتحلي  البيانات ونشرها وا تخدام بيانـات  
التعداد   صنع القرار. ومن املمكن  ن تتعزي فثريا قيمة النقود املنفقة علـو عمليـات التعـداد،    

 تفع فيه بالفع  مستويات إنتاج البيانات، إصا  وأ اهتمام  فرب ق تخدام البيانات.الذي تر
ويوضح التقييم بشك  جلي  ن تعدادات السكان هي عمليـات إحصـائية صات طبيعـة     - 68

تقنية عالية، لكنتا تن وي علو تبعات اجتماعيـة و يا ـية متمـة ذتلـف بـااتالف السـياقات       
و التقيــيم إىل  ن سليــات ضــمان اجلــودة مبــا   صلــب ضــمان اإلدارة  والقــدرات الوطنيــة. وانتــت

الفعالة للتعداد متباينة بشـدة، اـا يشـري إىل نقـط   ايلصـول علـو التوجيـه الواضـح واحملـد            
 وامليسور الاليم لدعم التعدادات.

ــد موقــف الصــندوق بشــفن تعــدادات الســكان واملســافن عــن       - 69 ــيم توطي ــرة التقي ويقت
صلة تقدمي الدعم والتو ع فيه باقهتـداء   صلـب با ـتراتي ية وتوجيتـات واضـحة      طري : موا

 .2020ألغرا  جولة تعداد عام 
ويدعو التقييم إىل ا تغالل فام  طاقات بيانات التعداد، ويقدم مقترحات بشفن فيفية  - 70

تعانة بالنشـر  دمج ا تخدام البيانات فبؤرة يترفز حو ا دعم الصندوق للتعدادات، وفيفية اق 
لتحســـ  الـــروابط بـــ  تـــوافر البيانـــات وا ـــتخدامتا ألغـــرا  السيا ـــات. ويقتـــرة التقيـــيم   
ا تكشاف الروابط ب  التعداد واق تقصاءات الوطنية والبيانات األاـرس ألغـرا  التنميـة، مبـا     

ات. ودـث  فيتا املصادر اإلدارية من  ج  ييادة قيمة النقـود املنفقـة وييـادة فعاليـة دعـم التعـداد      
التقييم الصندوق علو القيام  ي ال با تكشاف سليـات دويـ  جديـدة لـدعم نشـر بيانـات التعـداد        

 وا تخدامتا واق تفادة من الن اق الكام  للتعاون فيما ب  بلدان اجلنوب.
 

ــامن للتعــاون بــ  صــندوق    -باء   للســكان األمــم املتحــدة تقيــيم الربنــامج الق ــري الث
 (2016-2012وبنغالديش  

انتتو التقيـيم إىل  ن الربنـامج الق ـري الثـامن ا ـت اب بشـك  منا ـب قحتياجـات          - 71
السكان املست عف ، وإن فان يلزمه قدر  فرب من التخ يط اق تراتي ي مـن  جـ  الوصـول    
إىل السكان الذين ق يتـاة  ـم حاليـا  ـبي  ايلصـول علـو اـدمات تنظـيم األ ـرة والسـكان           

اإلصابة باألمرا  املنقولة جنسيا. و  ميدان الصـحة وايلقـوق اإلجنابيـة،     األفثر ع رضة خل ر
،ققت نتـائج إجيابيـة مـن منظـور ت ـوير قـدرات القـابالت و،سـ  الرعايـة التوليديـة ال ارئـة            
ورعاية املواليد اجلـدد وييـادة تـوفري اـدمات تنظـيم األ ـرة. وق تـزال التحـديات قائمـة فيمـا           

علــو اــدمات تنظــيم األ ــرة واقهتمــام بــاألمرا  املنقولــة جنســيا        يتعلــ  مبتابعــة ال لــب   
 والتواص  مع املراهق  والشباب.
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ومن منظور السكان والتنمية،   تم الصندوق بشـك  فعـال   ييـادة تـوافر البيانـات       - 72
ــو       ــة وعل ــدوأ للســكان والتنمي ــؤدر ال ــز  هــداف امل ــة وا ــتخدامتا، ف ــال عــن تعزي الدميغرافي

االل تعاونه مع  مانة برملان بنغالديش. لكن قلة املتابعة املتعلقة بفنش ة التـدريب  األاط من 
وارتفــا  درجــة اعتمــاد الشــرفاء املنفــذين علــو مــوارد الصــندوق يعرقــ  الفعاليــة واق ــتدامة  
للتــداالت الــق يــدعمتا الصــندوق. و  ميــدان املســاواة اجلنســانية جنــح الصــندوق   ييــادة   

احمللية مبسفلة العنـف اجلنسـاين ومنـع يواج األطفـال. و  ـتم الصـندوق  ي ـا        توعية اجملتمعات 
  ييــادة عــدد املرافــ  الــق تقــدم املســاعدة ل ــحايا العنــف اجلنســاين و،ســ    ــب  الوصــول  
إليتا. إق  نه رئي  ن سليات اإلحالة والتنسي  فيما ب  هذع املراف  غري فافيـة. واألفثـر  مهيـة،    

ــت ــيم انتـ ــاواة     ن التقيـ ــ  باملسـ ــة واضـــحة تتعلـ ــتراتي ية عامـ ــر إىل ا ـ ــندوق افتقـ و إىل  ن الصـ
 اجلنسانية.

و صــوو التفهــب واق ــت ابة للكــوار  وحــاقت ال ــوارئ، انتــتو التقيــيم إىل  ن  - 73
ا ــة الصــندوق للتفهــب والتخ ــيط لل ــوارئ، نظــرت علــو حنــو وافو   حــاقت رئيســية     

لوحظ ،قي  نتائج إجيابية   اثن  من  يمـات قجيـي   للمخاطر وحاقت ال وارئ احملتملة. و
الروهينيــا يتلقيــان دعــم الصــندوق، حيــث ييــدت متــارات القــابالت وحــد  ،س ــن   منــع    

 العنف اجلنساين والتصدي له.
و وصو التقييم الصندوق بـفن يقـوم الربنـامج الق ـري التا ـع بترتـب األولويـات و ن         - 74

ألشد ضعفا بـالترفيز ااصـة علـو مـن ق تسـت عن منـتن الوصـول        يت ه إىل النساء والفتيات ا
إىل نظم الصحة والتعليم. ويتع   ن يزيد الصندوق ترفيزع علـو املـراهق  والشـباب، واضـعا     
ن صـب عينيــه هــدف ،قيــ  اق ــتحقاقات الدميغرافيــة الوطنيــة. وعــالوة علــو صلــب، ينبغــي  ن  

اة اجلنسانية و ن ي ـغط    ـبي  ،قيـ  قـدر  فـرب      يعزي الصندوق ا تراتي يته املتعلقة باملساو
مــن الوضــوة   تقســيم األدوار فيمــا بــ  الشــرفاء   جمــال منــع ارتكــاب العنــف اجلنســاين.   
و صـوو ال ـعف الشـديد الـذي تتصـف بـه بـنغالديش  مـام الكـوار  وحـاقت ال ـوارئ،            

سـاواة اجلنسـانية بشـك     ّ وصو بفن يشدد الصندوق علو التصدي ملسائ  الصحة اإلجنابيـة وامل 
  فرب   التقييمات وا ط الرد املشترفة لدمم املتحدة.

 
درا ة جتميعية للـدروس املسـتفادة مـن تقييمـات الـربامج الق ريـة اـالل الفتـرة          -جيم  

2010-2013 
ت ــم الدرا ــة الت ميعيــة للــدروس املســتفادة مــن تقييمــات الــربامج الق ريــة الــق           - 75

تقييمــا  30بــراه  مســتمدة مــن عينــة تتــفلف مــن   2013-2010ة ا ــت كملت اــالل الفتــر
ــاصج         ــدروس الرئيســية ومن ــد ال ــتا هــو: ،دي ــا الصــندوق، وا ــدف من ــة  جراه ــربامج الق ري لل
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املمار ة املتصلة مبعايري التقييم الق ي بقتا الصندوق وعر  هـذع املعلومـات ب ريقـة ميسـورة     
 و تلة اقطال  للمستعمل .

 األمهطي ة الدرا ة  ن الربامج الق رية للصندوق حققت مرتبة عالية من ناحية وا تنت ت  - 76
ــات        ــع األولويـ ــيتا مـ ــتتدفة وداشـ ــات املسـ ــات اجلماعـ ــة واحتياجـ ــات الوطنيـ ــبة لدولويـ بالنسـ

  ،قيـ    فعالطيتهااق تراتي ية واألطر الدولية األارس للصندوق، و دا  ثبتت علو وجه العموم 
اجمتا و  تمت    يا ات التنمية الوطنية. لكن قلة التنا   وعـدم ففايـة   األهداف اإلمنائية لرب

البيانات الرصينة والصعوبة العامة   ،ديد الفعالية   جمـال املمار ـة القـت صـعوبات شـديدة      
 للسكان.األمم املتحدة  عاقت امّلقي م  عن اإلملام مب م  مسامهات صندوق 

. و شــارت إىل الكف  ا ةوق حقــ  نتــائج  تل ــة بشــفن  وانتــتت الدرا ــة إىل  ن الصــند - 77
وجود مناصج عديدة للممار ات الف لو وجمـاقت عديـدة للتحسـن املتحقـ  مـن ناحيـة ضـمان        
التو ــيع املالئــم للــربامج والتصــدي للتــفاري التشــغيلي واإلجرائــي، وييــادة اإلدارة اق ــتراتي ية   

جمـاقت التنسـي  والتعـاون. وواجـه املقي مـون      للموارد البشرية و،قي  قدر  فـرب مـن الكفـاءة      
، لكنتم  بريوا عناصر املمار ـة الف ـلو وقحظـوا  ن اق ـتخدام     االستدامةصعوبات   تقدير 

 املتنا   ق تراتي يات اخلروج ميكن  ن يستم   ييادة اق تدامة علو وجه العموم.
. و بـريت ضـرورة   التنس طي  ال ووّثقت التقييمات للعديـد مـن اخلـربات اإلجيابيـة   جمـ      - 78

إيالء قدر  فرب من اقهتمام لالاتالفات   ثقافات العم  والقـدرات واألولويـات واملت لبـات    
التشغيلية واإلجرائية املختلفة. وجرس التسليم علو ن اق وا ع مبا تقدمه برامج الصندوق مـن  

ايلـوار السيا ـي النشـط    ، من االل توفري اخلربات التقنيـة لالاتصاصـي  ودكـ     قطياة مضافة
ــي     ــة، وهـ ــية واإلجنابيـ ــز القـــوي علـــو الصـــحة اجلنسـ ــة، والترفيـ املتعلـــ  مبوضـــوعات حسا ـ

 املوضوعات الق ق تغ يتا الوفاقت األارس بشك  جيد.
و  اتونة األارية، انتتت شعبة تقييم التنمية   مؤ سـة الشـؤون العامليـة بكنـدا مـن       - 79

للسـكان، وا ـتعانت   صلـب بفدلـة     األمم املتحـدة  ية   صندوق إجراء ا تعرا  لفعالية التنم
 2008من تقييمات الصندوق الق  جريت فيمـا بـ  عـامي     62جمم عة من عينة وا عة مشلت 

، ورغم ااتالف األ لوب واملنت يـة بعـض الشـيء   الدرا ـت ، تظتـر نتائ تمـا       2014 و
 اتساقا  ا اصا فيما بينتما.
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   جمال التقييمالشرافات  -اامسا  
 التقييمات املشترفة - لف  

حــدد  (17 2014-2013بالبنــاء علــو جتربــة التقييمــات املشــترفة الســابقة   الفتــرة   - 80
مكتب التقييم عددال من األولويـات اجلديـدة للتقيـيم املشـترك، وانعكسـت هـذع األولويـات          

 (.2019-2016ا ة التقييم املدرجة   ميزانية السنوات األربع  
ويتوىل مكتب التقييم قيادة التقييم املشترك لربنامج الوفاقت األربع املعنيـة بالصـحة،    - 81

(، بشـرافة  2016-2011الذي تدعمه فندا والسـويد  الوفالـة السـويدية للتنميـة الدوليـة(       
 مع مكتب التقييم   اليونيسيف وشعبة تقييم التنمية   مؤ سة الشؤون العاملية بكندا.

و تــاة الربنــامج العــاملي الشــام  لتع يــ  اإلجــراءات الراميــة إىل إدــاء يواج األطفــال    - 82
( ملكـتيب التقيـيم     2019-2016للسكان  األمم املتحدة املشترك ب  اليونيسيف وصندوق 

إلعـداد ا ـة تقيـيم للربنـامج العـاملي.       2015اليونيسيف والصندوق فرصة العم  معا   عام 
األهداف العامة واجلـدول الـزمين وامليزانيـة وايلوفمـة والترتيبـات اإلداريـة        و،دد ا ة التقييم

 .2016 لعمليات التقييم. و يبد  العم  مبرحلة لتقدير القابلية للتقييم   عام
ــام  - 83 ــيم      2015و  ع ــوجيتي للتقي ــ  الت ــيم ع ــوا نشــ ا   الفري ــب التقي ، فــان مكت

ذع الفتــرة انصــب  العمــ  علــو املبــادرة املنســقة  اإلنســاين املشــترك بــ  الوفــاقت. واــالل هــ 
للم سواءللة والدروس املستفادة   حالة  وريا، وعلو التكليف بالتقييم املشـترك بـ  الوفـاقت    
لال ت ابة اإلنسانية   جنوب السودان ومجتورية  فريقيا الو  و؛ و يستكم  التقييمـان    

لعمــ  لتحديــد الن ــاق التفصــيلي لتقيــيم  ، تقــرر إطــالق ا2015. و  دايــة عــام 2016عــام 
مشترك ب  الوفاقت لال ت ابة لديمة اإلنسانية   العـراق. و ـيكون مكتـب التقيـيم جـزءا      

 .2016من فري  اإلدارة  ذع العملية، املخ ط إلجنايها عام 
 ي ـا، ان ـم مكتـب التقيـيم لفريـ  إدارة التقيـيم املسـتق  علـو ن ـاق           2015و  عام  - 84
اإلمنــائي   تعزيــز القــدرات الوطنيــة   جمــال التحليــ    األمــم املتحــدة ظومــة ملشــارفة جتــاي  املن

األمـم املتحـدة   اإلحصائي ومجع البيانات. والغر  األ ا ي  ذا التقييم هو ،ليـ  دور منظومـة   
وموقعتــا اق ــتراتي ي ومســامهاوا   دعــم القــدرات اإلحصــائية الوطنيــة    ــياق جتــد دوأ  

اقا. وتتوىل وحدة التفتيش املشترفة قيادة هذا التقيـيم، الـذي ميثـ  جتـدا مجاعيـا ي ـم        و ع ن 
__________ 

للسـكان واليونيسـيف بشـفن الربنـامج املشـترك ملكافحـة       األمـم املتحـدة   تشم : التقييم املشـترك بـ  صـندوق     (17  
شـفن املسـاواة بـ  اجلنسـ    منظومـة      تشويه األع اء التنا لية لدنا ، والتقييم املشترك للربامج املشترفة ب

األمــم للمــر ة واليونيســيف وبرنــامج األمــم املتحــدة للســكان وهييــة األمــم املتحــدة  صــندوق األمــم املتحــدة 
 اإلمنائي وصندوق التع ي  بتحقي  األهداف اإلمنائية لدلفية، وحكومتا إ بانيا والنرويج(.املتحدة 
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األمـم املتحـدة   لدغذية والزراعة  الفاو( ومنظمـة العمـ  الدوليـة وصـندوق     األمم املتحدة منظمة 
األمـم املتحـدة   للتنمية والت ارة  األونكتاد( واليونيسيف ومكتـب  األمم املتحدة للسكان ومؤدر 

للمـر ة، هبـدف   األمـم املتحـدة     جنيف وهيية األمم املتحدة عين باملخدرات واجلرمية ومكتب امل
وا ـتراتي يتتا   دعـم تنفيـذ ا ـة التنميـة      األمـم املتحـدة   إعالم املناقشة املتعلقـة بـدور منظومـة    

 .2016دوي/يوليه . ومن املتوقع صدور تقرير التقييم املذفور   2030املستدامة لعام 
 

 املعين بالتقييماألمم املتحدة فري   -باء  
املعـين بـالتقييم قـد   ـتم       األمـم املتحـدة   يعترب مكتب التقييم ع وا فـاعال   فريـ     - 85

. وعلـو وجـه   2015-2014مجيع األهداف اق تراتي ية األربعة خل ـة عمـ  الفريـ  للفتـرة     
ملعين بدضفاء ال ـابع اقحتـرا    اخلصوو، واص  مكتب التقييم املشارفة   عقد فري  العم  ا

علو متام التقييم وتوىل قيادة تشكي  الفري  املختط بالتقييم الالمرفزي. وعالوة علـو صلـب   
فــان مكتــب التقيــيم ع ــوا   فريــ  اإلدارة الــذي تــوىل التح ــري لالجتمــا  العــام الســنوي    

مبمار ـة التقيـيم، الـق ع قـدت      املعين بالتقييم ولعمليـة التبـادل بـ  املعنـي     األمم املتحدة لفري  
. و ــاعد موتفــو مكتــب التقيــيم  ي ــا   تيســري حلقــات 2015سصار/مــارس   نيويــورك   
و  “إدارة التقييمــات املواضــيعية  ”و  “تعزيــز وتــائف التقيــيم الالمرفــزي    ”العمــ  املعنونــة   

 .“إضفاء ال ابع اقحترا ”
ــام  - 86 ــدع   2015و  ع ــودع ل ــيم جت ــب التقي ــاق    ، واصــ  مكت ــو ن  ــ  عل ــة العم م ا 

املنظومة بشفن املساواة ب  اجلنس  ودك  املر ة من االل مشارفته   الفريـ  العامـ  املعـين    
املعين بـالتقييم. وعلـو وجـه    األمم املتحدة باملساواة ب  اجلنس  وحقوق اإلنسان التابع لفري  

وجيتـات  صـوو مؤشـرات    التحديد، توىل مكتب التقييم القيادة املشترفة لوضـع وجتريـب ت  
 داء التقييم خل ة العم  علو ن ـاق املنظومـة بشـفن املسـاواة بـ  اجلنسـ  ودكـ  املـر ة، مـن          

ــو ن ــاق       ــات عل ــران. و ــيبد  العمــ  بالتوجيت ــم األق ــادقت تعّل ــم املتحــدة  اــالل مب   األم
 .2016 عام
 

 لعامليالعم  مع اجلماعات املعنية مبمار ة التقييم علو الصعيد ا -جيم  
يعم  مكتب التقييم علو تعزيز مشارفته مع اجلماعـات املعنيـة مبمار ـة التقيـيم علـو       - 87

 2015الصــعيد العــاملي، مســتتدفا ،ســ  اار ــاته اخلاصــة   اجملــاقت الرئيســية. و  عــام     
 شــارك موتفــو مكتــب التقيــيم، مبــن   صلــب املــديرة   عــدد مــن  فرقــة اخلــرباء املرجعيــة           

 ، تولت بصورة   ا ية إجراء تقييمات   جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية.اق تشارية
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 2014التقدم احملري   التوصيات املتعلقة بعام  - اد ا  
، جمموعـة مـن التحـديات الـق     (18 2014حدد مكتب التقييم   تقريرع السنوي لعـام   - 88

التخ ــيط ون ــاق تغ يــة   تواجــه وتيفــة التقيــيم   الصــندوق وهــي جتتمــع حــول جمــاقت        
ــة والبشــرية املخصصــة      ــربامج؛ واملــوارد املالي ــة التقييمــات علــو مســتوس ال التقييمــات،؛ ونوعي
للتقييمات؛ ورصد ا تخدام نتائج التقييم. واقترة التقريـر توصـيات حمـددة جـرس التسـليم هبـا       

توس الـذي بلغـه     الرد الـذي قدمتـه إدارة املنظمـة علـو التقريـر. ويت ـمن املرفـ  الثـامن املسـ         
 .2015تنفيذ هذع التوصيات حىت داية عام 

وعلو وجه العموم  مكن ،قيـ  تقـدم متـم حنـو اقنتقـال بوتيفـة التقيـيم   صـندوق          - 89
للسكان إىل مرحلة  فثـر ن ـ ال، مبـا   صلـب مـن اـالل التعزيـز العـام للمـوارد          األمم املتحدة 

بييــة تــدبري املــوارد ميكــن  ن تــؤثر  ــلبا   ميزانيــة املاليــة. لكــن ا شاشــة الــق تتســم هبــا حاليــا 
مكتــب التقيــيم ون ــاق تغ يــة التقيــيم مواضــيعيا وجغرافيــا، و،تــاج إىل رصــدها عــن فثــب.    
وهنـــاك ،ـــديات مســـتمرة تتصـــ  ب ـــمان قـــدرة مـــالك املـــوتف  وا يافـــ  اإلداريـــة علـــو   

خ  ـة لت ـوير قـدرات التقيـيم     اق ت ابة املرنـة لت ـور وتيفـة التقيـيم. وتـوفر اق ـتراتي ية امل      
املعـين  األمم املتحدة فرصة للتصدي  ذع التحديات؛ و يمث  ا تعرا  األقران املستق  لفري  

، فرصــة  ــاحنة لتقيــيم  داء وتيفــة التقيــيم قيا ــا إىل  2017بــالتقييم امل لــوب إجنــايع   عــام  
لو   منظومــة  يا ــة التقيــيم املنقحــة، وعلــو وجــه اخلصــوو   ضــوء املمار ــات الف ــ       

 .املتحدة األمم
 

__________ 

 .DP/FPA/2015/6انظر  (18  


