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  ٢٠١٧الدورة السنوية لعام 

 ، نيويورك٢٠١٧ هحزيران/يوني ٩أيار/مايو إىل  ٣٠
 من جدول األعمال املؤقت ١١البند 

 التقييم -صندوق األمم املتحدة للسكان 
 
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 

 التقرير السنوي عن التقييم  
 

 التقييمتقرير مدير مكتب   
  

 موجز 
) DP/FPA/2013/5وفقاً لسياسـة التقيـيم املنقحـة لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان (        

ومقــررات الــس التنفيــذي ذات الصــلة، يقــدم مكتــب التقيــيم املســتقل تقريــره الســنوي لعــام    
. ويعرض التقرير التقدم الذي أحرزته وظيفة التقييم، وخصوصاً فيما يتعلق بكـال خطـة   ٢٠١٦

وخطــة التقيــيم املدرجــة يف  ٢٠١٥-٢٠١٤التقيـيم االنتقاليــة املدرجــة يف ميزانيــة فتـرة الســنتني   
 ، وكذلك قياساً إىل مؤشرات األداء الرئيسية. ٢٠١٩-٢٠١٦السنوات األربع للفترة  ميزانية

ــام         ــى مســتوى املؤسســة يف ع ــات املنجــزة عل ــن التقييم ــدروس املســتفادة م ــر ال ــرض التقري ويع
. ويبين كيفيـة إسـهام مكتـب التقيـيم يف جهـود التقيـيم املشـتركة داخـل األمـم املتحـدة           ٢٠١٦

التقيــيم علــى الصــعيد العــاملي مــن أجــل املشــاركة يف تــدعيم قــدرات وجهــود مجاعــات ممارســي 
 التقييم الوطين. 
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 عناصر قرار

حييط علمـاً بـالتقرير احلـايل بشـأن وظيفـة التقيـيم يف صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان              (أ)
)DP/FPA/2017 وبالتقدم الكبري احملرز منذ اعتماد سياسة التقييم املنقحة؛ (/ 

 (املرفق األول)؛ ٢٠١٧خبطة عمل مكتب التقييم لعام يرحب   (ب)
يعيد التأكيد على الدور الذي تؤديه وظيفة التقييم يف صندوق األمـم املتحـدة للسـكان      (ج)

ويشدد علـى أمهيـة دليـل التقيـيم املسـتقل الرفيـع اجلـودة يف سـياق اخلطـة االسـتراتيجية اجلديـدة            
وأن يســاهم يف تنفيــذ خطــة التنميــة   ٢٠٢١-٢٠١٨لصــندوق األمــم املتحــدة للســكان للفتــرة  

 ؛٢٠٣٠املستدامة لعام 
يطلب إىل مكتب التقيـيم تقـدمي مراجعـة خلطـة التقيـيم احلاليـة لفتـرة السـنوات األربـع،            (د)

ــة (  يف اخلطــة،  ٢٠٢١-٢٠٢٠)، واقتــراح إدراج ٢٠١٩-٢٠١٨والتركيــز علــى الفتــرة املتبقي
 ؛٢٠٢١-٢٠١٨لفترة لتتحاذى مع اخلطة االستراتيجية للصندوق ل

 .٢٠١٨يطلب تقريراً حول حالة وظيفة التقييم يف الصندوق يف عام    (هـ)
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 احملتويات
الصفحة 
 ٥ .....…………………………………………………………مقدم -أوالً
 ٥........ …………………………………………………أداء وظيفة التقييم - ثانياً

 ٦.......................... مستوى الربامجختطيط وإدارة التقييمات على مستوى املؤسسة وعلى   -  أ 
 ١١................................................................ جودة تقارير التقييم  -  ب 
 ١٣ …………………………………………………نشر نتائج التقييم  -  ج 
 ١٤........................................................... استخدام التقييم وإجراءات املتابعة  -  د 
 ١٥............................................................................... املوارد املالية  -  ه 
 ١٩  املوارد البشرية  -  و 

 ٢٢................................................................ تعزيز القدرات يف جمال التقييم - ثالثاً
 ٢٤................ .٢٠١٦الدروس املستفادة من التقييمات والدراسات على مستوى املؤسسة يف عام  - رابعاً

 ٢٨................................................................ الشراكات يف جمال التقييم - خامساً
 ٣٠............................................................................... التقدم املُحرز - سادساً

  قائمة املرفقات
  )٢٠١٨-٢٠١٦التقييمات على مستوى املؤسسة (  -األول  
  )٢٠١٧-٢٠١٦التقييمات على مستوى الربامج (   -الثاين  
 )٢٠١٧-٢٠١٤نطاق التغطية يف التقييمات (   -الثالث  

 )٢٠١٥تقييم اجلودة (   -الرابع  

  )٢٠١٦-٢٠١٢متابعة الردود املقدمة من اإلدارة (   -اخلامس  
  املوارد البشرية اخلاصة بالرصد والتقييم   -السادس  
ــيم           -السابع   ــم املتحــدة للســكان لتنظ ــدعم صــندوق األم ــيم املؤسســة ل ــائج الرئيســية لتقي  النت
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 )٢٠١٣-٢٠٠٨األسرة، (

النتائج الرئيسـية لتقيـيم املؤسسـة لـدعم صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان للمـراهقني             -الثامن  
  )٢٠١٥-٢٠٠٨والشباب، (

  )٢٠١٥-٢٠١٤النتائج الرئيسية للدروس املستفادة من تقييمات الربامج القُطرية، (   -التاسع  
  ٢٠١٤تنفيذ التوصيات املقدمة يف التقرير السنوي عن التقييم لعام    -العاشر  

 
 املرفقات متاحة يف املوقع الشبكي للمجلس التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان

UNFPA Executive Board website. 
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 مقدمة   - أوالً  
ــدمي  - ١ ــر تقييمــا   ق ــذا التقري ــيم املنقحــة      ه ــاس إىل سياســة التقي ــيم بالقي ــة التقي ألداء وظيف
)DP/FP/2013/5    يف تطـور وظيفـة التقيـيم     املــُحرز ). ويسلّط التقرير الضوء علـى التقـدم الكـبري

والتحديات املعينة. ويوفر التقريـر معلومـات تفصـيلية عـن األداء مقارنـة باملؤشـرات الرئيسـية؛        
هم ا صندوق األمـم  اوحيدد اخلطوات املتخذة لتعزيز قدرات التقييم؛ ويشرح الكيفية اليت يس

 كان داخل األمم املتحدة ومجاعات ممارسي التقييم على الصعيد العاملي.املتحدة للس
ــائج التقييمــات املنجــزة علــى مســتوى املؤسســة يف عــام       - ٢ ــر نت : ٢٠١٦ويعــرض التقري

ويستكمل بالتايل دورة التقييمات الـيت بـادرت ـا خطـة التقيـيم االنتقاليـة املدرجـة يف ميزانيـة         
الســنة األوىل مــن تنفيــذ خطــة   ميثّــل). كمــا DP/FPA/2014/2( ٢٠١٥-٢٠١٤فتــرة الســنتني 

 ). DP/FPA/2015/12( ٢٠١٩-٢٠١٦التقييم املدرجة يف ميزانية فترة السنوات األربع، 
وبــالنظر إىل االســتعراض الشــامل للسياســات الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات يف عــام   - ٣

يـيم الداخليـة وكـذلك    ، يسلّط التقريـر الضـوء علـى العمـل املبـذول لصـقل قـدرات التق       ٢٠١٦
قدرات الشركاء، مبا يشمل إحراز التقدم يف استراتيجية تطوير قـدرات التقيـيم. ويـربز التقريـر     
ــى مســتوى املؤسســات         ــات عل ــة املكرســة للتقييم ــوارد البشــرية واملالي ــة امل احلاجــة إىل مراجع

ــيعية واجلغرافيـــة يف     ــوى املواضـ ــة القصـ ــا يكفـــل التغطيـ ــواء مبـ ــة والـــربامج علـــى حـــد سـ اخلطـ
 ). ٢٠٢١-٢٠١٨االستراتيجية املقبلة (

 
 أداء وظيفة التقييم   - ثانياً  

التقيـيم يف صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان قياسـاً إىل سـتة أبعـاد          جيري تقيـيم وظيفـة    - ٤
رئيسية لـألداء هـي: (أ) التخطـيط واإلدارة؛ (ب) اجلـودة؛ (ج) نشـر النتـائج؛ (د) االسـتخدام        

رد البشـرية؛ (و) املـوارد املاليـة. وتتماشـى هـذه األبعـاد مـع سياسـة التقيـيم          واملتابعة؛ (هـ) املـوا 
املنقحة وتعطي دليال على التقدم احملرز يف هذه ااالت احلامسة إلنتاج تقييمات جيـدة النوعيـة   

اَءلَة واختـاذ القـرارات   ـُسوحسنة التوقيت ميكن استخدامها بثقة من أجل املسامهة يف تكريس امل
 إىل األدلة والتعلم من الدروس.  املستندة
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 ختطيط وإدارة التقييمات على مستوى املؤسسة وعلى مستوى الربامج -ألف  
 التقييمات على مستوى املؤسسة  

ــام    - ٥ ــيم يف عـ ــتوى    ٢٠١٦أجنـــز مكتـــب التقيـ ــة علـــى مسـ ــاً ودراسـ ــر تقييمـ ــد عشـ أحـ
 (١)املؤسسات، على خمتلف مراحل تطورها.

)؛ ٢٠١٣-٢٠٠٨مواضـيعيني: (أ) دعـم الصـندوق لتنظـيم األسـرة (     مت إجناز تقيـيمني    - ٦
ــندوق للمـــراهق   ــم الصـ ــباب (ني(ب) دعـ ــزت اآلن مجيـــع   ٢٠١٥-٢٠٠٨ والشـ ). وقـــد أجنـ

التقييمات على مستوى املؤسسات املنظورة يف خطة التقييم االنتقالية املدرجـة يف ميزانيـة فتـرة    
 ). DP/FPA/2014/2( ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني، 

ــيم املدرجــة يف ميزانيــة الســنوات األربــع،    ومبــا ي  - ٧  ٢٠١٩-٢٠١٦تفــق مــع خطــة التقي
)DP/FPA/2015/12   أُطلقـــت مثانيـــة تقييمـــات ودراســـات علـــى مســـتوى املؤسســـة يف عـــام ،(

. وعالوة على ذلك فقد تولّى مكتب التقييم تقييماً آخر بناًء على طلب اإلدارة: تقييم ٢٠١٦
 . تقوميي ملبادرات الصندوق االبتكارية

ــة          - ٨ ــع املعني ــم املتحــدة األرب ــامج وكــاالت األم ــيم املشــترك لربن ــر التقي ــد صــدر تقري وق
-٢٠١١سـيدا) (  -بالصحة، الذي تدعمه كندا والسويد (الوكالـة السـويدية للتنميـة الدوليـة     

، وأربعـة تقـارير قُطريـة    ٢٠١٦)، الذي دخل مرحلـة إعـداد تقـاريره يف أيلول/سـبتمرب     ٢٠١٦
الدميقراطيــة، وليبرييــا، وزامبيــا، وزميبــابوي). ومــن املرتقــب صــدور تقريــر  (مجهوريــة الكونغــو

 . ٢٠١٧التقييم النهائي خالل الربع األول من عام 
وجيري حالياً إعداد تقييم الربنـامج القُطـري اجلـامع حـول دور الصـندوق يف سـياقات         - ٩

ــامج القُطــري متّ اســتكمال ت       ــات للربن ــني ســتة تقييم ــن ب ــة. وم ــنغالدش  هشــة للغاي ــيمني (ب قي
ــة      ــة الكونغــو الدميقراطي وهــايييت). وقــد اســتهل العمــل يف التقييمــات األربعــة املتبقيــة (مجهوري

. وسـوف يبـدأ   ٢٠١٧، ومن املتوقع استكماهلا يف منتصـف عـام   كافةًامنار ونيبال) يوليبرييا وم
لثـاين مـن عـام    العمل على حتليل لدراسة جتميعية لتقييمات الربامج القطرية السـت يف النصـف ا  

٢٠١٧. 
وأما املرحلة التحضريية لتقييم منتصف املدة للربنـامج العـاملي لصـندوق األمـم املتحـدة        - ١٠

. ولكـن  ٢٠١٦) فقد استكملت يف عـام  ٢٠٢٠-٢٠١٣للسكان لإلمدادات (املرحلة الثانية: 

                                                           
 انظر املرفق األول حول حالة التقييمات على مستوى املؤسسة.(١) 
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نون بســبب قلــة املقترحــات املمتثلــة فنيــاً فقــد جــرى متديــد مرحلــة املشــتريات حــىت ايــة كــا    
 .٢٠١٧الثاين/يناير 

وأما املرحلة التحضريية لتقيـيم الـدعم الـذي يقدمـه الصـندوق يف جمـاالت منـع العنـف           - ١١
. ٢٠١٦) فقد مت استكماهلا يف ٢٠١٧-٢٠١٢اجلنساين واملمارسات الضارة والقضاء عليها (

 وكانت املرحلة االستهاللية قد بدأت يف كانون األول/ديسمرب.
-٢٠١٤عمل بتقييم اهليكلية اليت تدعم تيسري دفـة اخلطـة االسـتراتيجية،    وقد انطلق ال  - ١٢

استكمال املرحلة االسـتهاللية ومرحلـة مجـع البيانـات      ومتّ (٢).٢٠١٦يف أيلول/سبتمرب  ٢٠١٧
. وصـدرت املسـودة   ٢٠١٧وكـانون الثاين/ينـاير    ٢٠١٦/أكتوبر لعلى التوايل يف تشرين األو
. ومـن املتوقـع صـدور التقريـر النـهائي يف ايـة       ٢٠١٧آذار/مـارس  األوىل للتقرير التقييمـي يف  

 .٢٠١٧نيسان/أبريل 
ــام   - ١٣ ــادرة       ٢٠١٦ويف ع ــوميي ملب ــيم التق ــات للتقي ــة مجــع البيان ــيم مرحل ــب التقي أمتّ مكت

 الصندوق لالبتكار على مستوى املؤسسات.
مــم املتحــدة بــدأت املرحلــة التحضــريية بدراســة مشــتركة بــني الصــندوق ومنظمــة األ     - ١٤

للطفولة (اليونيسيف) لقابلية تقييم الربنامج العاملي لتعجيل وترية اإلجراءات الرامية إىل القضاء 
. والغرض مـن قابليـة التقيـيم هـو تقيـيم      ٢٠١٦) يف عام ٢٠١٩-٢٠١٦على زواج األطفال (

فد تصـميم  اتساق تصميم الربنامج ومالءمة املؤشرات واألدوات ونظم املراقبة وصالحيتها، ور
 .٢٠١٩ؤه يف عام ازمع إجرـُالتقييم املشترك امل

 ٢٠١٤أطلق مكتب التقيـيم جتميعـاً لتقييمـات الـربامج القطريـة الـيت جـرت يف عـامي           - ١٥
يعرض االسـتنتاجات والـدروس الـيت اسـتفادت منـها منـاطق واليـات الصـندوق،         و(٣).٢٠١٥و

، إىل جانـب مسـائل شـاملة    ٢٠١٧-٢٠١٤ة وفقاً ملا يسرته النتائج األربع للخطة االستراتيجي
د النتـائج الرئيسـية للتقيـيم يف املرفـق     ترِومتعددة تتصل على وجه اخلصوص بالتعلم املؤسسايت. 

 الرابع.

                                                           
. وبعد املناقشات مع اإلدارة، بدا DP/FPA/2015/12قتصر النطاق املبدئي للتقييم على التدخالت العاملية واإلقليمية للصندوق (ي)٢(

األخرى اليت تعزز تشغيل اخلطة االستراتيجية. لذا فقد متّ متديد نطاق  أن تقييم هذه التدخالت ال ميكن إجراؤه مبعزل عن العناصر
، وقد أُدرج التقييم اجلديد ٢٠١٦التقييم. وقد متّ تقدمي التغيري املقترح يف تشاور غري رمسي مع الس التنفيذي يف حزيران/يونيه 

 .٢٠١٧يف الدورة العادية األوىل يف كانون الثاين/يناير يف خطة عمل منقّحة ملكتب التقييم، واليت قُدمت إىل الس التنفيذي 
 يجري مكتب التقييم جتميعاً لتقييمات الربامج القُطرية ذات النوعية اجليدة كل سنتني. وبناء عليه فإن هذا التجميع يستأنف جتميع عام(٣) 

http://www.unfpa.org/admin-. انظر ٢٠١٣-٢٠١٠لتقييمات الربامج القُطرية للفترة  ٢٠١٤
evaluations-programme-country-unfpa-learned-resource/lessons. 
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بدأ العمل التحضـريي لتقيـيم دعـم الصـندوق خلـدمات الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة يف           - ١٦
زت قـدرات املـوظفني يف   دوداً حيـث تركّـ  كـان حمـ   ـُحرزاألوضاع اإلنسانية. غري أنّ التقـدم املـ  
-٢٠١٤اخلطـة االسـتراتيجية للصـندوق،     لتشـغيل  ةعمـ امكتب التقييم على تقييم اهليكليـة الد 

٢٠١٧. 
ــى نطــاق         - ١٧ ــني الوكــاالت وعل ــيم يف نطــاقٍ مــن التقييمــات ب ــب التقي كمــا اخنــرط مكت

 املنظومة (تعرض التفاصيل يف القسم اخلامس).
تقييمني علـى مسـتوى املؤسسـات علـى أن يـتم       ٢٠١٧يطلق مكتب التقييم يف عام س  - ١٨

ــام  ــتكماهلما يف عـ ــكان    ٢٠١٨اسـ ــدة للسـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــني صـ ــترك بـ ــيم املشـ : (أ) التقيـ
-٢٠٠٨واليونيســيف بشــأن الربنــامج املشــترك ملكافحــة تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث (  

 الصندوق.  جانب منسوريا استجابة  ملِ)، و(ب) تقييم ٢٠١٧
وحتضرياً ملا سبق فسوف تجري مكاتب التقييم يف الصندوق واليونيسيف معـاً حتديـداً     - ١٩

 . ٢٠١٧تفصيلياً لنطاق االستجابة يف عام 
٢٠ -   جــرمــلى تقيـيم  وسـوف ي     اسـتجابة ســوريا يف ضـوء زيــادة التركيـز علــى خــدمات

راءات التــدخل ملكافحــة العنــف اجلنســاين يف ســوريا الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة ومتويلــها وإجــ
 واألردن ولبنان وتركيا. 

ــإنوأخــرياً   -٢١ ــيم      ف ــة تقي ــق األمــم املتحــدة املعــين بوظيف ــران املســتقل لفري اســتعراض األق
. ٢٠١٨، سـوف جيـري يف عـام    ٢٠١٧الصندوق، الذي كـان مـن املتوقـع إجـراؤه مبـدئياً يف      

ء وظيفة التقييم قياساً إىل سياسة التقييم املنقّحة، وعلى وجـه  ويوفّر ذلك فرصة هامة لتقييم أدا
 اخلصوص يف ضوء املمارسات الفضلى يف منظومة األمم املتحدة.

 التقييمات على مستوى الربنامج  
 ٢٠١٩-٢٠١٦خطـــة التقيـــيم املدرجـــة يف ميزانيـــة فتـــرة الســـنوات األربـــع،  تحـــدد  - ٢٢

)DP/FPA/2015/12 (كلّفتـها إجراء تقييمات للربامج القُطرية الـيت  ب املتعلقةلتزامات اال 
املكاتــب القُطريــة التابعــة للصــندوق، بتوجيــه ودعــم مــن املكاتــب القُطريــة ومكتــب     وأدارــا
 التقييم.

تقييماً قُطرياً. ومـن بـني هـذه التقييمـات      ٢٢، جرى التخطيط إلجراء ٢٠١٦يف عام   - ٢٣
ورية أفريقيا الوسـطى، الـرأس األخضـر، غينيـا االسـتوائية،      أُلغيت تسعة تقييمات (بوليفيا، مجه

غامبيـــا، ماليزيـــا، نيكـــاراغوا، ســـريالنكا، وبلـــدان احملـــيط اهلـــادئ) ومتّ تأجيـــل تقيـــيم واحـــد  
ــري،        ــامج القُطـ ــد دورة الربنـ ــي: متديـ ــا يلـ ــل مـ ــاء والتأجيـ ــباب اإللغـ ــت أسـ ــبني). ومشلـ (الفلـ
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ية، واختيار املكاتب القطريـة إجـراء تقييمـات أو    واالضطرابات السياسية واملدنية، وقيود امليزان
دولــة  مراجعـة ذاتيـة عوضـاً عـن تقيـيم الربنــامج القُطـري. ويف سـياق "توحيـد األداء"، أجـرت         

الرأس األخضر تقييم برنامج قُطري مشترك (مع اليونيسيف وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي).   
ليسـوتو، مولـدوفا، أوكرانيـا) بنـاًء علـى طلـب       وأُضيفت أربعة تقييمات لربامج قُطريـة (اهلنـد،   

، ولكـن  ٢٠١٥يف عـام   اكـان موعـده  و ،املكاتب القُطرية، وتقييم قُطـري واحـد (بورونـدي)   
. وقـــد متّ اســـتكمال ســـتة تقـــارير حبلـــول كـــانون  ٢٠١٦يف الواقـــع يف عـــام  اجـــرى تنفيـــذه
 .٢٠١٧عام . وسوف تستكمل بقية التقارير يف النصف األول من ٢٠١٦األول/ديسمرب 

تقييمـات  لميع أفرقـة التقيـيم ل  املسبقةجل األهليةأقر مكتب التقييم مجيع االختصاصات و  - ٢٤
 .  ٢٠١٦ليت أُجريت يف عام الربامج القُطرية الالمركزية ل ١٧الـ

. غــري أن هنــاك ٢٠١٧ومـن املتوقــع إجــراء عشــرة تقييمــات للــربامج القُطريــة يف عــام    - ٢٥
ال باملقارنة خبطـة التقيـيم املدرجـة يف ميزانيـة فتـرة السـنوات األربـع        بعض التغيريات يف هذا ا

) ٢٠١٦. ويعكس ذلـك القـرارات بـإدراج الفلـبني (تأجلـت مـن عـام        ٢٠١٩-٢٠١٦للفترة 
 .٢٠١٧وإلغاء تقييمني (الكامريون ونيجرييا) اليت جرى التخطيط هلا مبدئياً لعام 

ء تقييمات الربامج القطرية مرة واحدة على األقل وتتوخى سياسة التقييم املنقّحة إجرا  - ٢٦
اجلدير باملالحظة أنّ تقييمات الربامج القُطرية ال تـزال متثـل أسـلوب    و٤كل دورتني برناجميتني.

التقييم األغلـب يف املكاتـب القطريـة لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان. وتعـد تقييمـات إطـار           
األفرقـة   وأداراـا  كلّفتهااليت  ،“توحيد األداء”ومبادرة عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 

يف املائة من املكاتـب القُطريـة بضـلوعه     ٣٩تقييمات هامة أيضاً، وأفاد  ،القُطرية لألمم املتحدة
يف تقييمات إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية أو يف مبادرات "توحيد األداء" للفتـرة  

فسـوف   ٢٠١٧يف عـام   سـتقبل وبـالنظر إىل امل ٥) (.٢٠١٦أيار/مـايو   إىل ٢٠١٤من أيار/مايو 
) وثيقـةً  ٣١(مـن بـني    ٢٠تفيد تقييمات الربامج القُطرية املستمرة واملكتملـة مـؤخراً يف وضـع    
 .٢٠١٧للربامج القُطرية اليت سيجري تسليمها إىل الس التنفيذي يف عام 

                                                           
 
، الفقرة DP/FPA/2013/5ييم مرة واحدة كل دورة برناجمية. انظر بدال من املمارسة اليت كانت متبعة سابقاً واملتمثلة يف إجراء تق(٤)

 (أ). ١٣
 .٢٠١٦املصدر: استقصاء مكتب التقييم، أيار/مايو (٥)



DP/FPA/2017/5DP/FPA/2017/5

 

١٠/٣٠ 
 

؛ ٢٠١٧و ٢٠١٦سـتوى الـربامج لعـام    وقد جرى التخطيط لتقييمات إقليميـة علـى م    - ٢٧
وأجــرى املكتــب اإلقليمــي ألوروبــا  (٦) غــري أن معظمهــا قــد أُلغــي بســب القيــود يف امليزانيــة. 

فقد أجرى هذا  ،تقييماً ائياً لرباجمه اإلقليمية. وإضافة إىل ذلك وحدهالشرقية وآسيا الوسطى 
-٢٠١٣اإلقلــيم دراســة جتميعيــة لالســتنتاجات الــواردة مــن تقييمــات لــربامج قُطريــة ســبعة (   

)، من أجل استخالص الـدروس املسـتفادة لإلقلـيم. ويـوفّر التقريـر أيضـاً الـرؤى حـول         ٢٠١٥
 جودة تقييمات الربامج القُطرية واستخداماا. 

ــل ا    - ٢٨ ــى التموي ــامي عل ــامج املشــترك    إنّ االعتمــاد املتن ملرصــود واســتخدام أســاليب الربن
يتطلب من الصندوق تنويـع نطـاق تقييماتـه علـى مسـتوى الـربامج مـن أجـل تلبيـة احتياجـات           

كمـا هـو مشـار إليـه يف خطـة التقيـيم املدرجـة يف ميزانيـة السـنوات األربـع           والتعلم واملسـاءلة.  
قييمات الربامج املتعـددة السـنوات   ، يتعين أن تعطى أولوية التقييم إىل ت٢٠١٩-٢٠١٦للفترة 

 دوالر.  ماليني ٥اليت تبلغ قيمتها أكثر من 
أقـر   قـد ، ٢٠١٦تشري املعلومات اليت مجعها مكتب التقيـيم إىل أن الصـندوق، يف عـام      - ٢٩

يف سائر مؤسساته مثانية برامج من هذا النوع، ومن بينها سـبعة بـرامج ذات التزامـات حمـددة.     
مــن املقــرر أن يقــدم مكتــب التقيــيم و/أو املكاتــب  ،لفنيــة هلــذه التقييمــاتويف ضــوء املطالــب ا

 اإلقليمية دعماً إضافياً للمكاتب القُطرية اليت تتولّى التقييمات على مستوى الربامج.
 

 ٢٠١٩-٢٠١٦خطة التقييم املدرجة يف ميزانية فترة السنوات األربع،   

تقييمـات ودراسـات علـى مسـتوى      ةتسـع ، بدأ العمل على ما جمموعـه  ٢٠١٦يف عام   - ٣٠
. وعـالوة علـى ذلـك    ٢٠١٧املؤسسة وهي جارية حاليـاً، مـع العمـل املقـرر علـى مـدى العـام        

من بني التقييمات على و. ٢٠١٧سوف يستهل العمل بتقييمني على مستوى املؤسسة يف عام 
امج القُطريـة  تقييمـات للـرب   ة، متّ اسـتكمال سـت  ٢٠١٧-٢٠١٦مستوى الربامج احملددة للفتـرة  

تقييماً جارياً. كمـا متّ اسـتكمال تقيـيم لربنـامج إقليمـي يف منطقـة أوروبـا الشـرقية          ١١وهناك 

                                                           

للشراكة اإلقليمية لصحة األم وخفض وفيـات األمهـات (منطقـة شـرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي)         ٢٠١٦وقد أُلغي التقييم املقرر لعام )(٦
للعنصـر اجلنسـاين يف الـربامج اإلقليميـة والقطريـة، وتقيـيم االسـتجابة اإلنسـانية يف منطقـة غـرب ووسـط أفريقيـا (غـرب               والتقييم املواضيعي

عوضـاً عـن    ٢٠١٦ووسط أفريقيا). ويف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، جرى استعراض منتصف املدة للربنامج اإلقليمي يف عـام  
أُلغي كل مما يلي بسبب القيود يف املوارد: التقييم النهائي خلطة عمل الربنـامج   ٢٠١٧قرراً سلفاً. ويف عام تقييم منتصف املدة الذي كان م

ر اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا، وتقييم صندوق األمم املتحدة للسكان لربنامج أمن سلع الصحة اإلجنابية يف منطقة أمريكا الالتينيـة والبحـ  
 لكترونية لتثقيف الشباب من األقران يف الدول العربية.الكارييب، وتقييم املوارد اإل
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ــيا الوســطى. ســوف يســتهل العمــل بعشــرة تقييمــات علــى مســتوى املؤسســة يف عــام           وآس
(٧).٢٠١٧ 

نوات ويـود الــس التنفيــذي التــذكري بــأنّ خطــة التقيــيم املدرجــة يف ميزانيــة فتــرة الســ   - ٣١
مرناً لتوجيه التكليف بتقييمات صندوق األمم املتحدة للسكان  األربع قد صيغت لتكون إطاراً

ليكفـل احملـاذاة القصـوى     ٢٠١٧لخطـة يف  ل استعراضـاً مكتـب التقيـيم    جيريوإدارا، وسوف 
مع اخلطة االستراتيجية التالية للصندوق واستعراض السياسات الشامل الـذي جيـري كـل أربـع     

وسوف يتشاور مكتب التقييم مع اإلدارة والس التنفيذي دف تقدمي خطة تقيـيم   سنوات.
مدرجة يف ميزانية السـنوات األربـع إلقرارهـا مـن قبـل الـس التنفيـذي يف كـانون الثاين/ينـاير          

٢٠١٨. 
 جودة تقارير التقييم  -باء  

جلودة التقارير النهائية للتقييمات املضـطلع ـا    )٨(أجرى مكتب التقييم تقييما الحقاً ،٢٠١٠منذ عام   - ٣٢
علـى مســتوى الــربامج. واهلــدف مــن ذلـك هــو تبيــان درجــة الثقــة الـيت ميكــن إيالؤهــا للنتــائج واالســتنتاجات    
والتوصيات الواردة يف التقييمات، ورصد التقدم احملـرز يف االلتـزام مبعـايري وقواعـد فريـق األمـم املتحـدة املعـين         

 .بالتقييم
مت إىل تقيـيم اجلـودة. وقـد صـنفت     وقُـد  ٢٠١٥وقد أُجري ثالثة عشر تقييماً يف عـام    - ٣٣

اســتخدامها بثقــة ملــد الربجمــة باملعلومــات      بــذلكوميكــن  ،أغلبيــة التقييمــات مبســتوى "جيــد"   
وبالدروس املستفادة على صعيد املنظمة. وقد صـنف تقيـيم واحـد فقـط مبسـتوى "ضـعيف" ومل       

 مرضٍ".  تصنف أي تقارير مبستوى "غري
إىل  ٢٠١٠مـوجزاً جبـودة تقـارير تقيـيم الـربامج القطريـة للفتـرة مـن          ١يعرض اجلـدول    - ٣٤

ق تقدم ملمـوس يف جـودة   ، حتق٢٠١٢ّسنة إجراء التقييم). ومنذ عام (معروضة حبسب  ٢٠١٥
التقارير، مبا يعكس أثر نطاق اجلهود اليت بذهلا الصندوق لتحسني اجلودة والقـدرات. ويف ضـوء   
هذا التحسن فقد طرح مكتب التقييم واملدير التنفيذي شـهادات تقديريـة إزاء التقـدم يف اجلـودة     

 . ٢٠١٥وعام  ٢٠١٤قُطرية يف عام الذي أحرزته املكاتب ال
 

 ١اجلدول 

                                                           
 لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر املرفق األول والثاين.(٧) 

جلميع التقييمات على مستوى الربامج، ويقدم  اجلودةيضطلع مديرو التقييم يف املكاتب اليت تكلف بإجراء التقييمات بعملية ضمان (٨) 
 مستشارو الرصد والتقييم يف املكتب اإلقليمي الدعم لعملية ضمان اجلودة لتقييمات الربامج القطرية.
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 )٢٠١٥- ٢٠١٠جودة تقارير تقييم الربامج القطرية (
 

 تقييم مستوى جودة التقرير  

 جيد النسبة املئوية جيد جدا السنة
النسبة 
 ضعيف املئوية

النسبة 
 غري مرضٍ املئوية

النسبة 
 اموع املئوية

 ٢٣ ٢٢ ٥ ٧٠ ١٦ ٩ ٢ صفر صفر ٢٠١٠

 ٢٦ ١٥ ٤ ٧٣ ١٩ ١٢ ٣ صفر صفر ٢٠١١

 ١٥ ١٣ ٢ ٦٧ ١٠ ٢٠ ٣ صفر صفر ٢٠١٢

 ١٢ صفر صفر ٥٠ ٦ ٤٢ ٥ ٨ ١ ٢٠١٣

 ١٧ صفر صفر ٢٤ ٤ ٧١ ١٢ ٦ ١ ٢٠١٤

 ١٣ صفر صفر ٨ ١ ٩٢ ١٢  صفر صفر ٢٠١٥

 اجتاه اجلودة

)٢٠١٤-

٢٠١٥( 

↓ ↑ ↓ ↔   

 املصدر: مكتب التقييم التابع لصندوق األمم املتحدة للسكان.

 
، أصدر مكتب التقييم تكليفاً بتقييم مستقل المتثال وظيفة التقييم يف ٢٠١٥منذ عام   - ٣٥

على نطـاق  صندوق األمم املتحدة للسكان ملقتضيات مؤشر أداء التقييم قياسا إىل خطة العمل 
منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. ووجـد التحليـل املسـتكمل يف    

أنّ مجيـع التقـارير قـد     ٢٠١٥لتقارير التقييم الـيت خضـعت لتقيـيم اجلـودة يف عـام       ٢٠١٦عام 
 استوفت املتطلّبات.

ييماته ونظـام التقيـيم.   عزز مكتب التقييم إجراءات ضمان اجلودة لتق ٢٠١٦ويف عام   - ٣٦
سق النظام املعدل على حنو وثيق مع سياسة التقيـيم املعدلـة وخطـة التقيـيم املدرجـة يف      يت كماو

)، ويغطي التقييمات على مستوى الربامج واملؤسسة ٢٠١٩-٢٠١٦ميزانية السنوات األربع (
ا الصـندوق  مجيـع التقييمـات الـيت جيريهـ     اسـتجابة على حـد سـواء. ويهـدف بـذلك إىل ضـمان      

إلنتــاج دليــل ذي  ،معــايري وقواعــد األمــم املتحــدة املعنيــة بــالتقييم وتلبيــةالحتياجــات املنظمــة، 
 جودة ميكن استخدامه بفعالية لرفد الربجمة باملعلومات واملسامهة يف الدروس املستفادة.



 DP/FPA/2017/5

 

١٣/٣٠ 
 

عزيـز  يتكون النظام من عنصرين: (أ) ضمان اجلودة، ويسري خـالل عمليـة التقيـيم، لت     - ٣٧
ة تقرير التقييم النـهائي؛ (ب) تقيـيم اجلـودة، ويسـري     اجلودة بدءاً باالختصاصات وحىت مسود
م خارجي حيدد جودة التقرير النهائي واستخداماته احملتملة. بعد إمتام التقييم، مع مقي 

. وقــد جــرت مراجعــة معــايري التقيــيم ٢٠١٦بــدأ العمــل بنظــام تقيــيم اجلــودة يف عــام   - ٣٨
النقاط مبا يعكس النطاق األوسع للتقييمات، ويدمج كلياً مؤشر أداء التقييم قياسـا إىل  وخمطط 

خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة. وسوف تقيم مجيع تقارير التقييم على مسـتوى  
 مقابل النظام اجلديد. ٢٠١٦الربامج واملؤسسة الصادرة يف عام 

. وتشمل تعيني جلنة ٢٠١٧ضمان اجلودة يف عام  وسوف تطرح التحسينات يف نظام  - ٣٩
خرباء مستقلّة لضمان اجلودة ومناذج وقوائم تدقيق لضـمان اجلـودة يف االختصاصـات وتقـارير     
املرحلة االستهاللية/التصميم. ويهدف بذلك إىل ضمان وجود فهم مشترك واتساق يف طريقـة  

 (٩)ق واخلرباء اخلارجيني.اختاذ ضمان اجلودة لدى كامل موظفي التقييم يف الصندو
واصل مكتب التقييم العمل على معاجلة حمدودية إمكانيات وقلة عـدد املقـيمني املهـرة      - ٤٠

القادرين على التجاوب مـع الواليـات الشـديدة التخصـص لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان.         
ــيم ســنوية للمشــتريات إشــعار    ــوفّر نشــر خطــة تقي ــذاب   اًوي ــراد  مســبقاً للســوق ــدف اجت أف

  مي اخلـدمات االستشـارية   ومؤسسات استشارية أكثر وأفضل تأهيالً. وقد متّ متديد قائمـة مقـد
للصندوق وأعد مكتب التقييم جلنة داخلية لتدقيق واختيار استشاريي التقييم ووضع إرشادات 

صول ال يزال الو ،ملوظفي الصندوق تتيح هلم بسهولة اختيار االستشاريني املناسبني. ومع ذلك
مني مؤهلني يشكّل حتدياً. إىل مقي 

 نشر نتائج التقييم   -جيم  
ــال     -٤١ ــل االتصــال الفع ــيم      بشــأنميثّ ــب أنشــطة التقي ــائج تقييمــات الصــندوق إىل جان نت

 األخرى أمهية حامسة لكفالة الشفافية واملساَءلة وتعزيز اتباع عملية فعالة للتعلُّم واالستخدام.
ــدم مكتــب    - ٤٢ ــات علــى مســتوى املؤسســة إىل الــس       ويق التقيــيم نتــائج مجيــع التقييم

رز ـدف  ـُحالتنفيذي للصندوق واللجنة التنفيذية ويوفّر حتديثات نصف سنوية حول التقدم امل
تغذية عملية صنع القـرار بالنتـائج الـيت يتوصـل إليهـا التقيـيم وحتسـني عمليـة التخطـيط للتقيـيم           

ر مكتـب التقيـيم أيضـا اسـتكماالت دوريـة       سـائر املنظمـة. ويـوفّ   واالستفادة منه واسـتعماله يف 
 للجنة االستشارية ملراجعة احلسابات.

                                                           
 assessment-and-assurance-quality-resource/evaluation-http://www.unfpa.org/adminانظر )٩(
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) موجهة إىل مجيع Impactيواصل مكتب التقييم إصدار رسالة إخبارية نصف سنوية (  - ٤٣
مكتـب التقيـيم    عوض ،٢٠١٦يف عام وموظفي الصندوق واجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة. 

االســـتراتيجية أداة  ). وتعـــد٢٠١٩-٢٠١٦جية إدارة شـــاملة لالتصـــاالت واملعرفـــة (اســـتراتي
لـدعم تنفيـذ خطـة     ،سياسة التقييم مبا يتصل بتبادل املعرفة اخلارجية والداخليـة  لتشغيلأساسية 

 التقييم اخلاصة بالصندوق.
لنشر كل يضع مكتب التقييم خططاً  ،ولتعزيز منفعة التقييمات على مستوى املؤسسة  - ٤٤

طـرح مكتـب التقيـيم مـذكّرات مـوجزة       ،٢٠١٦يف عـام  ولتعزيـز تبـادل املعرفـة.    أج منتقييم 
وميسرة بشكل تكميلي لتقارير التقييم. وقد صممت املذكّرات املوجزة لنقل نتائج التقييم إىل 

 أوسع مجهور غري فني.
ض التقـارير املقدمـة   أشار بعـض أعضـاء الـس التنفيـذي إىل أنّ بعـ      ،٢٠١٦يف عام و  - ٤٥

عن التقييمات على مستوى املؤسسة كانت طويلة ومعقّدة. ويف حني أن مكتب التقييم يلتـزم  
بأمهية التقارير الفنية الكاملة يف ضوء نطاق وتعقيد معظـم التقييمـات علـى مسـتوى املؤسسـة،      

نفيـذي  ، سـيكفل مكتـب التقيـيم إصـدار مـوجز تقييمـي أو ملخـص ت       ٢٠١٧فاعتباراً من عـام  
يرافـق تقــارير التقييمــات علـى مســتوى املؤسســة بشـكل منــهجي وحســب املالئـم لينظــر فيهــا     

 الس التنفيذي. 
 

 استخدام التقييم وإجراءات املتابعة  -دال  
ــت املناســب بالتحضــري         - ٤٦ ــام يف الوق ــة القي ــن الصــندوق كفال ــيم م تقتضــي سياســة التقي

واملتابعة لردود اإلدارة علـى التقييمـات الـيت جتـرى علـى مسـتوى املؤسسـة ومسـتوى الـربامج،          
 سعيا إىل حتسني األداء الربناجمي وزيادة الفعالية والكفاءة. 

ع ردود اإلدارة لرصـــد اســـتخدام وتســـتخدم شـــعبة الـــربامج يف الصـــندوق نظـــام تتبـــ   - ٤٧
 ،٢٠١٦التقييمات ومتابعتها على مستوى تقييمـات املؤسسـة وتقييمـات الربنـامج. ففـي عـام       

خذت خبصوصها لتوصيات تقييم الربنامج واليت ات املقبولةالنسبة املئوية ”استمرت يف التحسن 
يف املائــة يف عــام  ٧٧,٩٦يف املائــة، مقارنــةً بنســبة   ٧٨,٥٤وبلغــت “ إجــراءات خــالل العــام 

 ست حتسناً أصلوقد حققت أربع مناطق من  ١٠)(.٢٠١٤يف املائة يف عام  ٧٦,٤٩و  ٢٠١٥
 ل التنفيذ يف املقريف املائة. ٩٠يف معدالت التنفيذ، وبلغ معد 

                                                           
 باالستناد إىل البيانات املبلّغ ا ذاتيا، انظر املرفق اخلامس.(١٠)
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، ومبوجب استعراض املمارسات الفضلى، أطلقت شعبة الربامج نظامـاً  ٢٠١٦يف عام   - ٤٨
دود اإلدارة. ومــن شــأن النظــام اجلديــد أن حيســن إجــراءات متابعــة التوصــيات  جديــداً لتتبــع ر

ق توضيح أكـرب  يقحتوإتاحة نظام آيل لإلشعارات واملساعدة يف توليد تقارير دورية عن احلالة و
يف األدوار واملسؤوليات وذلك لتحسني جودة الـردود وجـدوهلا الـزمين وإتاحـة اسـتفادة أكـرب       

شعبة الربامج من إضفاء طـابع الصـفة املؤسسـية علـى      ميكّننه أيضاً أن من التقييمات. ومن شأ
يف تنفيــذ  املـــُحرزتقريــر نصــف ســنوي مرفــوع إىل اللجنــة التنفيذيــة للصــندوق حــول التقــدم    

ز متابعــة التقييمــات أكثــر بوضــع إرشــادات حــول اســتخدام النظــام  التوصــيات. وســوف تتعــز
 . ٢٠١٨-٢٠١٧وحدات يف الفترة اجلديد وتدريب املستخدمني يف سائر ال

ساهم مكتب التقييم يف األنشطة املشتركة بني األقسام الـيت تقودهـا    ،٢٠١٦ويف عام   - ٤٩
شعبة الربامج الستعراض منتصف املدة للخطة االسـتراتيجية لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان      

ميه النصيحة الفنية، ووضع اخلطة االستراتيجية التالية. وإىل جانب تقد ،٢٠١٧-٢٠١٤للفترة 
 حرص مكتب التقييم على تغذية هذه العمليات بالدروس املستفادة من تقييمات الصندوق.

 
 املوارد املالية  -هاء  

وافق الس التنفيذي على خطة التقييم املدرجة يف ميزانيـة السـنوات    ،٢٠١٥يف عام   - ٥٠
ليكفل اتساق مستوى املوارد املَعنيـة بـالتقييم مـع تغطيـة التقيـيم       ٢٠١٩-٢٠١٦األربع للفترة 

. وقــد قــدمت اخلطــة إطــاراً واضــحاً   ٢٠١٧-٢٠١٤للخطــة االســتراتيجية للصــندوق للفتــرة  
معلومـات حـول االجتاهـات     ٢ظيفة التقييم. يعـرض اجلـدول   ع يف مصادر متويل ولتوجيه التنو

ــذ عــام   ــة من ــاطّراد وخصوصــاً     ٢٠١٤املالي ــل املتنوعــة ب ، ويســلّط الضــوء علــى مصــادر التموي
 للتقييمات على مستوى املؤسسة اليت أجراهها مكتب التقييم.

ــة املخص ٢٠١٦يف عــام   - ٥١ ــيم يف صــندوق األ  ، بلغــت قيمــة امليزاني ــة التقي ــم صــة لوظيف م
دوالر،  ٤،٩١٣،٢٠٩املتحدة للسكان (بـدون إدراج تكـاليف مـالك املـوظفني الالمركـزيني)      

ــبة      ــبريا بنس ــا ك ــا عكــس ارتفاع ــو م ــام    ٣٦وه ــة بع ــة باملقارن  ٣،٦١٣،٦٣٦( ٢٠١٥يف املائ
 دوالر). 

دوالر. وتـألّف   ٣،٧١٥،٨٥٦بلغت امليزانية اإلمجالية ملكتب التقييم  ،٢٠١٦يف عام   - ٥٢
 ١٩٢،٦٠٧دوالر؛ (ب) مــوارد عاديــة    ٢،٣٨٢،٣٦١ن: (أ) ميزانيــة مؤسســية   التمويــل مــ  

ــوارد أخــرى    ــا نســبته    ١،١٤٠،٨٨٨دوالر؛ (جـــ) م ــة  ٤٤,١دوالر. ومتّ ختصــيص م يف املائ
 ٢٠١٥لنفقــات التشــغيل (مبــا فيهــا التقييمــات). ومــع أن ذلــك يعكــس حتســنا، مقارنــة بعــام    
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يصل بعد إىل الوضعية املثالية مـن   ملئة)، إال أنه يف املا ٣٢,٦( ٢٠١٤يف املائة) وبعام  ٤٢,٣(
 ناحية الكفاءة التشغيلية.

دوالر. كمـا   ١،١٩٧،٣٥٣بلغت القيمة اإلمجاليـة للتقييمـات علـى مسـتوى الـربامج        - ٥٣
دوالر، وجتـاوزت   ٧٧،٦٠٠بلغت القيمة املتوسـطة للنفقـات علـى تقييمـات الـربامج القطريـة       

ومـع أن ذلـك ميثّـل حتسـناً يف امـل يف      (١١) دوالر. ٧٠،٠٠٠بذلك املستوى املوصـى بـه وهـو    
ــربامج القُطريــة،    ــوارق كــبرية بــني  )١٢(ضــمان تــوفري املــورد املالئــم لتقييمــات ال إالّ أن هنــاك ف

 )١٣( .األقاليم

٥٤ -  صر بــ    وباإلضافة إىل ذلك فقد خقـد٩,٨٠مليـون دوالر مـن إمجـايل     ٢,٠٣ص مـا ي 
دوالر ألعمال الرصد والتقييم يف املكاتب القطرية واإلقليمية، وأفيد بإنفاقها يف أغراض  مليون

 )١٤(العمل التقييمي.
إىل  ٢٠١٦يصــل اإلمجـــايل التقـــديري مليزانيـــة وظيفـــة التقيـــيم يف الصـــندوق يف عـــام    - ٥٥

ــام     ٦،٩٤٥،٧٨٠ ــة بع ــادةً باملقارن ــل زي ــا ميثّ دوالر).  ٥،٥١٣،٦٣٦( ٢٠١٥دوالر، وهــو م
يف  ٠,٥٦، وهـي زيـادة مـن    ٢٠١٦الصـندوق يف عـام    إنفـاق يف املائـة مـن    ٠,٧٥وميثّل ذلك 

. ومع أا حتقق حتسناً، لكنها تظل مع ذلـك أقـل بكـثري مـن املعيـار احملـدد       ٢٠١٥املائة يف عام 
يف املائـة مـن جممـوع ميزانيـة الـربامج،       ٣يف امليزانية الذي يضع لوظيفة التقيـيم نسـبة تصـل إىل    

 )١٥(النحو الذي أرسته سياسة التقييم املنقحة. على
ارتفعــت امليزانيــة اإلمجاليــة التقديريــة ملكتــب التقيــيم ارتفاعــاً    ،٢٠١٧لعــام  بالنســبةو  - ٥٦

بســبب ضــخ أمــوال للربنــامج (مــوارد أخــرى). ولكــن امليزانيــة     ٢٠١٦طفيفــاً باملقارنــة بعــام  
 . ٢٠١٧إىل  ٢٠١٦للتقييمات الالمركزية اخنفضت يف امل من 

دوالر، بينمـا   ٢،٥٥٩،٩٤٤بلغت امليزانية املؤسسية ملكتب التقييم  ،٢٠١٧عام  ويف  - ٥٧
دوالر للتقييمـات العامليـة (مبـا فيهـا التقييمـات       ٥٨٦،٨٣٧تتألف مصادر امليزانية األخرى من 

                                                           
 .٥٧، الفقرة DP/FPA/2015/12. وانظر أيضا ٣٦، الفقرة DP/FPA/2013/5انظر (١١)
 .٢٠١٤دوالر يف عام  ٦٣،٠٠٠، وبلغت ٢٠١٥دوالر يف عام  ٦٥،٦٨٤بلغت القيمة املتوسطة للميزانية (١٢)
 انظر املرفق الثاين، اجلدول باء.(١٣)

 ٢٠١٦. وأطلق يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٥ للمحافظة على التناسق، اتبع مكتب التقييم الطريقة نفسها املتبعة يف تقرير عام)١٤(
. وأُرسل االستقصاء إىل ستة مستشارين إقليميني للمراقبة والتقييم ٢٠١٦استقصاًء ملعرفة الوقت املكرس ألنشطة التقييم يف عام 

ىل هذا التخصيص الزمين احملدد وإىل مجيع موظفي املراقبة والتقييم يف املكاتب شبه اإلقليمية واملكاتب القُطرية. واستندت امليزانية إ
 ذاتياً وإىل تقدير لرواتب كل موظف من املوظفني الذين استطلعت تقديرام.

 .٣٢، الفقرة DP/FPA/2013/5انظر )١٥(
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دوالر للتقييمــات األخــرى  ٢١٠،٦٩١املشــتركة) والــربامج، إضــافة إىل مــوارد عاديــة قيمتــها 
ــربامج. وتصــل القيمــة اإلمجاليــ   ــة إىل لل ــها  ٣،٣٥٧،٤٧٢ة للميزاني ــة  ٤٧,٢دوالر؛ من يف املائ

ناً ملحوظـا يف هـذا اخلصـوص.    خمصصة لنفقات التشغيل (مبا فيها التقييمات) وهو ما ميثل حتس
 دوالر.  ٩٠٥،٠٠٠، تبلغ ميزانية التقييمات على مستوى الربامج ٢٠١٧ويف عام 

لألنشطة املتصـلة   اًحمدد اًبة الربامج رمزأطلق مكتب التقييم وشع ٢٠١٦يف متوز/يوليه   - ٥٨
وسيسمح ذلك للصندوق مبعرفة وتقـدمي   (١٦)بالتقييم كجزء من نظام الربجمة العاملية للصندوق.
ص للعمل التقييمي، مبا يف ذلـك يف الوحـدات   تقارير أكثر دقة بشأن املوارد الربناجمية اليت ختص

  الالمركزية. 
 ٢اجلدول 

 )٢٠١٥-٢٠١٣قييم يف صندوق األمم املتحدة للسكان (االجتاهات املالية للت

 
   

 صات امليزانية مباليني الدوالراتخمص 
      ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ 

 مكتب التقييم

 تكاليف املوظفني
امليزانيـــــــــــــــــــة 

 املؤسسية
١,٦٨ ١,٦٠ ١,٥٢ ١,٦٠ 

 ٠,١٠ ٠,٤٨      املوارد األخرى

ــا    تكــاليف التشــغيل (مب
 فيها التقييمات)

امليزانيـــــــــــــــــــة 
 املؤسسية

٠,٨٨ ٠,٧٨ ٠,٨٩ ٠,٧٨ 

 املوارد العادية
  

٠,٢١ ٠,١٩ 
 ٠,٤٩ ٠,٦٦  ٠,٢٢   املوارد األخرى

 ٣,٣٦ ٣,٧١  ٢,٦٣  ٢,٣٨ اموع، مكتب التقييم

التقييمـــــــــــــــــــــــات 
 الالمركزية

 )٤(.11٠. )٣( ١,٢٠ )٢( ٠,٩٩ )١( ١,٣١ تكاليف التشغيل (مبا فيها التقييمات)
 ٠,٩١  ١,٢٠  ٠,٩٩ ١,٣١ اموع، التقييمات الالمركزية

 املـــــوظفني مـــــالك تكلفـــــة إدراج بـــــدون( امليزانيـــــة جممـــــوع
 ٤,٢٧  ٤,٩١  ٣,٦١  ٣,٦٩ )الالمركزيني

 )٥( ٢,٠٣ )٥( ١,٩٠      تكاليف التشغيل التقييمات الالمركزية
  
  

                                                           
وفعالية  ، إىل زيادة الشفافية يف األموال الربناجمية٢٠١٤يهدف نظام الربجمة العاملية، الذي استهل العمل به يف تشرين الثاين/نوفمرب )١٦(

 التخطيط هلا واإلبالغ عنها.
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    ٦,٩٥  ٥,٥١  ٣,٦٩ الالمركزيني)جمموع امليزانية (بإدراج تكلفة مالك املوظفني 
   )٦( ٩٢٢,٥٠  ٩٨١,٣٠  ٩٩٥,٦٠   جمموع نفقات صندوق األمم املتحدة للسكان

ميزانية التقييم كجزء من نفقات صندوق األمـم  

 املتحدة للسكان
  ٠,٧٥  %٠,٥٦  %٠,٣٧%    

 
تقييمــا علــى مســتوى الــربامج متّــالتكليف   ١٧، يتعلــق الــرقم بامليزانيــات املبلــغ عنــها بالنســبة لـــ ٢٠١٤) يف عــام ١( 

 .٢٠١٤بإجرائها يف عام 
تقييما على مستوى الربامج متّالتكليف بإجرائها  ١٤، يتعلق الرقم بامليزانيات املبلغ عنها بالنسبة لـ٢٠١٥) يف عام ٢(

 .٢٠١٥يف عام 
تقييما على مستوى الربامج متّالتكليف بإجرائها  ١٧، يتعلق الرقم بامليزانيات املبلغ عنها بالنسبة لـ٢٠١٦ عام ) يف٣(

 .٢٠١٦يف عام 
تقييما على مستوى الربامج اليت تقرر إجراؤهـا يف عـام    ١١، يتعلق الرقم بامليزانيات املبلّغ عنها لـ٢٠١٧) يف عام ٤(

٢٠١٧. 
يرات الرواتب اإلمجالية املعدلة (مبا يف ذلك تسوية مقر العمل والتكاليف العامـة للمـوظفني) الـيت    ) استنادا إىل تقد٥(

تتعلق مبوظفي الرصد والتقييم وتعكس مقدار الوقت (املبلّغ به ذاتيـا) املخصـص ألنشـطة التقيـيم (استقصـاء مكتـب       
 ).٢٠١٦و ٢٠١٥التقييم، 

 .٢٠١٧آذار/مارس  ٣١) رقم مؤقت بتاريخ ٦(
 املصدر: مكتب التقييم التابع لصندوق األمم املتحدة للسكان، التقارير السنوية لصندوق األمم املتحدة للسكان.

 
 تتطلّب وظيفة التقييم الفعالة استثمارات آمنة وكافية يف املوارد املالية والبشرية.   - ٥٩
نيـة مكتـب التقيـيم    أن إدارة الصندوق استطاعت احملافظة علـى ميزا  إىل اإلشارةوجتدر   - ٦٠

. ومن شأن إقـرار  ٢٠١٦على الرغم من أنّ بيئة تدبري املوارد اتسمت بالتقلب املستمر يف عام 
استعراض منتصف املدة وتقريـر التقـدم يف تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية لصـندوق األمـم املتحـدة         

الك مـ  ) أن ميكّن مكتب التقيـيم مـن تعـديل   DP/FPA/2016/2( ٢٠١٧-٢٠١٤للسكان للفترة 
، ٢٠١٧املــوظفني وأن ميــول التحســينات يف ضــمان جــودة التقيــيم ونظــام التقييمــات يف عــام   

 انتظار تأكيد إتاحة امليزانية. ب
ولسوء احلظ فقد أدى الضغط املتواصل على ميزانيات املكاتب اإلقليمية والقُطرية إىل   - ٦١

عـد  ٢٠١٧وعـام   ٢٠١٦رة على مستوى الـربامج يف عـام   اخنفاض يف عدد التقييمات املقروت .
هذه املسألة ذات شأن ومن الضروري للصـندوق أن يراقـب هـذا التوجـه وأن ينظـر يف أفضـل       

التقيـيم علـى مسـتوى الـربامج مـن أجـل        لعمليـات  املخصصةزيادة امليزانيات  أوالطرق حلماية 
 احملافظة على التغطية واجلودة.
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ن أن تتضم ٢٠٢١-٢٠١٨امليزانية املتكاملة للفترة  لعملية ينبغي: املستقبل إىل التطلّع  - ٦٢
تناسـب املـوارد مـع املسـتوى املقبـول لتغطيـة        فـلَ كوظيفة التقييم لتب املتعلّقةاستعراضاً للميزانية 

التقييم ومبا يستويف متطلبات املساءلة والتعلّم املرتبطة باخلطـة االسـتراتيجية اجلديـدة ويف ضـوء     
 ستعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربع سنوات.ا

 
 املوارد البشرية  -واو  

املوظفني، من حيث النسبة املئوية ملوظفي الرصد والتقييم يف الفئة الفنية  ةارتفعت نسب  - ٦٣
يف املائة  ٢,٨، باملقارنة بـ ٢٠١٦يف املائة يف عام  ٣,٠إىل إمجايل املوظفني، ارتفاعاً طفيفاً من 

 )١٧(.٢٠١٥ عاميف 
ــة للصــندوق موظــف خمصــ      ،٢٠١٦يف عــام   - ٦٤ ــب اإلقليمي ــدى نصــف املكات ص كــان ل

 ٢٠١٦للرصد والتقييم. وقد قدم استقصاء ملـوظفي الرصـد والتقيـيم جـرى اسـتكماله يف عـام       
       م على املسـتويني اإلقليمـي والقُطـري. وقـد أبـرز بعـض التحـدمة حول ملفايات معلومات قي

التوظيف واهليكليـــة واألدوار واملســـؤوليات، ومـــن شـــأنه أن ميـــد إجـــراءات وضـــع  بـــاملتصـــلة 
 استراتيجية تطوير القدرات التقييمية باملعلومات املفيدة.

االرتفــاع النســيب يف معــدل بالتوظيــف يف املكاتــب اإلقليميــة  متيــز ،٢٠١٣ومنــذ عــام   - ٦٥
ستشاري الرصـد والتقيـيم اإلقليمـي    الدوران؛ غري أن هذه املناصب قد ملئت اآلن. وملناصب م

أمهية حامسة لتوفري الدعم لإلدارة القائمة على النتائج وإلنتاج واسـتخدام أدلـة التقييمـات علـى     
 املستويني القُطري واإلقليمي. 

ــيم مــن حيــث النــوع اجلنســاين إىل أن منصــب     و  - ٦٦ ــة مــوظفي الرصــد والتقي تشــري تركيب
ــناً يف    ٦٣اً (املوظــف املســؤول يشــغلُه الرجــال أساســ  حقــق حتسيف املائــة)، مــع وجــود اجتــاه ي

 غالبيـة النسـاء   نفسه،تشـغل لوقـت  ا يفيف املائـة). و  ٧٥( ٢٠١٥منذ عـام   اجلنسني بنيالتوازن 
يف املائـة. ومجيـع مستشـاري الرصـد والتقيـيم يف املكاتـب اإلقليميـة         ٥٧التنسيق بنسـبة   مراكز

يف املائة من وظائف الفئة الفنيـة،   ٧٥تشغل النساء الستة هم من الرجال. ويف مكتب التقييم، 
 (١٨)مبا يف ذلك منصب مدير املكتب.

                                                           
 لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر املرفق السادس.(١٧)
 ال تشمل هذه املناصب: موظف مؤقت واحد (ذكر)، مستشاران دوليان (أنثى)، ومتدربون داخليون.(١٨)



DP/FPA/2017/5DP/FPA/2017/5

 

٢٠/٣٠ 
 

، كان عـدد الوظـائف املوافـق عليهـا ملكتـب      ٢٠١٦اعتبارا من كانون األول/ديسمرب   - ٦٧
التقييم سبع وظائف: واحدة يف فئة اخلدمات العامة، وست يف الفئة الفنية. وقد شـغلت مجيـع   

انتداب املوظفني ووظيفة موظف فين مبتدئ فقد أتاحا وجود منصبني إضافيني املناصب. وأما 
ــيم. يف عــام    ــيني بتطــوير قــدرات التقي ــة    ،٢٠١٥معن أنشــئ منصــب مؤقــت لــدعم إدارة املعرف

   هـا        وأنشطة االتصـاالت، ويف حـني أن األمـوال املخصصـة إلتاحـة التعـيني لفتـرة حمـددة قـد أقر
 رٍإال أا ال تزال قيـد اختـاذ إدارة الصـندوق لقـرا    )١٩(، ٢٠١٦ونيه الس التنفيذي يف حزيران/ي

 بشأا. 
إىل جانب ذلك، يوظّف مكتب التقييم عدداً من حملِّلي البحوث يف عقود فردية لدعم   - ٦٨

      ل هـذه املناصـب بواسـطة امليزانيـة املؤسمـوسـية ومـوارد أخـرى. ويف عـام     تقييمات حمـددة. وت
قييم أيضاً عدداً من فُرص التدريب الداخلي للطالب اخلرجيني الراغبني قدم مكتب الت ،٢٠١٦

 يف اكتساب املهارات يف التقييم. 
يف خطة التقييم املدرجة يف ميزانية السنوات  املتوخاةوتمثل الزيادة يف عدد التقييمات   - ٦٩

-٢٠١٤ة بـالفترة  حتسناً كبرياً يف إنتاجية مكتب التقييم، مقارن ٢٠١٩-٢٠١٦األربع للفترة 
عقود استشارية فردية. وجتدر ب. وقد أمكن حتقيق ذلك بفضل االستعانة مبحلِّلي حبوث ٢٠١٥

اإلشارة إىل أن هذا األسلوب يشكّل حتديات كـبرية مـن حيـث تـوفري دعـم متسـق للتقييمـات        
 دة لتلبيـة رة حمـد تـ تعيينـات لف  تاحـة يف املسـتقبل إ  األفضـل  مـن يكون سعلى مستوى املؤسسة، و

 هذه االحتياجات. 
ــاراً مــن آذار/مــارس    - ٧٠ مــع توقّــف العقــود االستشــارية، باتــت القــدرات   و، ٢٠١٧اعتب

. وتسـتدعي  ٢٠١٧اإلمجالية ملكتب التقييم غري مالئمة لتنفيذ التزاماته جتـاه خطـة العمـل لعـام     
 يف ضـوء خطـة   ٢٠١٧احلاجة إىل مراجعة مالك وهيكلية التوظيف يف النصف الثـاين مـن عـام    

 .٢٠٢١-٢٠١٨االستراتيجية اجلديدة وامليزانية املتكاملة للفترة 
 

    

                                                           
 ٢٠١٧-٢٠١٤املتحدة للسكان للفترة استعراض منتصف املدة وتقرير التقدم يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم (١٩)

)DP/FPA/2016/2.( 
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 ١الشكل  
 فئات املوظفني٢٠١٦الك الرصد والتقييم يف عام م : 

 
  
 
 ٢الشكل   
  التوزيع اجلنساين٢٠١٦الك الرصد والتقييم يف عام م :  
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 تعزيز القدرات يف جمال التقييم   -ثالثاً 

 اهلادفـة مبجموعة من األنشـطة   ٢٠١٦اضطلع صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام   - ٧١
 إىل تعزيز قدرات وظيفة التقييم وإضفاء الطابع االحترايف عليها.

عقد مكتب التقيـيم بالتعـاون مـع املكتـب اإلقليمـي لغـرب        ،٢٠١٦ويف نيسان/أبريل   - ٧٢
دولـة   ١٩ام يف ياونـدي (الكـامريون) لصـاحل    ووسط أفريقيا تدريبية حول التقييم ملدة أربعة أيـ 

ناطقة بالفرنسية يف سـائر أرجـاء أفريقيـا. وهـذه هـي ورشـة العمـل السادسـة الـيت تعقـد حـول            
مشـاركاً مبـا يف ذلـك     ٣٦إجراء تقييمـات للـربامج القُطريـة. وقـد حضـر ورشـة العمـل إمجـاالً         

يف املائة مـن   ٨٦لدورة، أجاب بعض الشركاء احلكوميني. واستجابةً لالستقصاء اجلاري بعد ا
 املـُجيبني بأنّ الوحدات التدريبية كانت مفيدة جداً. ورشة عمل 

اجلــاري يف  ،، قـدم الربنــامج الـدويل للتـدريب يف جمــال تقيـيم التنميـة     ٢٠١٠منـذ عـام     - ٧٤
 ،٢٠١٦منرباً هامـاً لالرتقـاء بقـدرات مـوظفي الصـندوق وشـركائه. ويف عـام         ،أوتاوا (كندا)

مت الوكالــة السويســرية للتنميــة والتعــاون الــدعمملــوظفي ســتة مكاتــب إقليميــة للصــندوق  قــد
 للمشاركة يف التدريب.

يصـدر   كـذلك، يف تعزيـز قـدرات التقيـيم.     ٢٠١٦وسامهت مبادرات أخـرى يف عـام     - ٧٤
م الفصـلية ملســاعدة املـوظفي يف حتديــد فـرص الــتعلّ   “ روزنامــة التطـوير املهــين ”مكتـب التقيـيم   

ــور واالنتفــاع ــا، و   ــةشــمل الــدورات  توالتط والنــدوات عــرب اإلنترنــت إىل جانــب     التدريبي
 مؤمترات التقييم وورش العمل والربامج التدريبية.

نظّمت املكاتب اإلقليمية سلسلةً من ورش العمل لتنمية القدرات: (أ) تعزيز القدرات   - ٧٥
للـدول العربيـة)؛ (ب) تقيـيم جاهزيـة برنـامج      موظفاً للرصد والتقييم (املكتب اإلقليمي  ٢٠لـ 

للتقييم (املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ). كما قدمت املكاتـب اإلقليميـة مسـاعدة فنيـة     
لتعزيـز قـدرات الرصـد والتقيـيم لـدى الشـركاء احلكـوميني (جيبـويت، ومجهوريـة الـدومنيكان،           

 وبنما).
وضــع تفصــيلٍ الســتراتيجية تنميــة القــدرات   إىلبــادر مكتــب التقيــيم  ٢٠١٦يف عــام   - ٧٦

اخلاصـــة بـــالتقييم لصـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان. وأجـــرى املكتـــب اإلقليمـــي استقصـــاًء  
تشخيصــياً يســتهدف مجيــع مــوظفي الرصــد والتقيــيم، ومقــابالت متابعــة ملعرفــة االحتياجــات    

ألدوات املتاحـة  لـ رض الدقيقة، وحوارات يف سائر اإلدارات واملكاتب اإلقليمية والقُطريـة، وعـ  
، وقـدم  ةًعامليـ  ةًسـنوي  خلوةًواملمارسات الفُضلى يف تنمية قدرات التقييم. ونظّم مكتب التقييم 

ن، وقسـم املـوارد البشـرية، وقسـم الـربامج معطيـات       ومستشـارو الرصـد والتقيـيم اإلقليميـ     افيه
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ــدرات ذات    ــق بالق ــةحــول مســائل تتعل ــد   األمهي ــذ االســتراتيجية. وق ــق  يف تنفي متّ تشــكيل فري
مرجعي لالستراتيجية للحث على التعـاون بـني اإلدارات ووجهـات النظـر اخلارجيـة. وسـوف       
يستأنف مكتب التقييم الصياغة النهائية لالستراتيجية ويبدأ بالتنفيذ يف النصف األول مـن عـام   

٢٠١٧. 
 

 ٢٠١٦عام الدروس املستفادة من التقييمات والدراسات على مستوى املؤسسة يف -رابعا 

 ٢٠١٣-٢٠٠٨دعم صندوق األمم املتحدة للسكان لتنظيم األسرة،   -ألف  

يهــدف التقيــيم إىل حتديــد الطريقــة الــيت تســنى فيهــا إلطــار عمــل اخلطــة االســتراتيجية    - ٧٧
برجمة إجراءات التدخل يف تنظيم األسرة وتنفيـذها، وإىل تيسـري    توجيه ٢٠١٣-٢٠٠٨للفترة 

التعلّم واإلملام باملمارسات الفُضلى من خالل جتربة الصندوق يف تنظيم األسـرة. ويغطـي مجيـع    
أولويـة   تذا بلـداً  ٦٩البلدان الـيت يعمـل الصـندوق فيهـا يف تنظـيم األسـرة، مـع التركيـز علـى          

معـدالت مرتفعـة يف االحتياجـات    ودام وسائل منع احلمـل  عدالت منخفضة يف استخمب تتصف
 . تلبيتها تتم مل يتال

 مـع التزامـه   جتديـد  يف ٢٠٠٨التقييم إىل أنّ الصندوق قد حقق تقدماً كـبرياً منـذ عـام      - ٧٨
ضمن برنامج عمل املؤمتر الـدويل   كأولوية مكانتهتنظيم األسرة وتأمني  إبراز زيادة يف اإلسهام

نمية. وحيتل الصندوق موقعاً جيـداً بـني شـركاء التنميـة ويتميـز بنجاحـه يف الـربط        للسكان والت
 لكيــةالقيــادة وامل زيــادةيف  الصــندوق أســهمبــني املبــادرات العامليــة والسياســات الوطنيــة، وقــد 

رز على صـعيد العمـل الـذي يؤديـه الصـندوق يف جمـال       ـُح. ويلحظ التقييم التقدم املتنياحلكومي
 شمل الدعم لتعزيز إدارة سالسل توريد وسائل منع احلمل. التوريد، وي

 قـائم  لنـهجٍ اهلام الذي يضطلع به الصـندوق بصـفته مناصـراً     الدورويظهر التقييم أمهية   - ٧٩
تتحلّـى املكاتـب   ويف جمـال تنظـيم األسـرة علـى الصـعيد العـاملي.        للربجمـة لى حقـوق اإلنسـان   ع

القُطرية للصندوق بإدراك قوي للسياق القُطـري وتتوافـق مـع احتياجـات الشـركاء احلكـوميني       
وأولويامبوصـفها وســيطاً فعـاالً بــني احلكومـات وشــركاء التنميـة، غــري أـا تكــافح يف بعــض      

يــة األحيــان لتكفــل إجيــاد مســاحة كافيــة للــدور الــذي ميكــن أن تؤديــه املنظمــات غــري احلكوم  
فقـد عمـل الصـندوق بفعاليـة يف التـرويج لتكامـل تنظـيم         وكـذلك، واملدنية يف تنظـيم األسـرة.   

األسرة ودعمه مع إجراءات الوقاية والعالج من فريوس العوز املناعي البشري ومتالزمة نقـص  
يف خــدمات  متفاوتــاًة (اإليــدز) يف االســتجابات اإلنســانية، لكنــه حقــق جناحــاً  باملناعــة املكتســ

 ية أخرى، مثل صحة األمومة.بجنسية وإجنا صحية
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قـة ويوصـي   وباستشراف الفترة املقبلة يربز التقييم فُرص االستفادة من النجاحات احملقّ  - ٨٠
قارنة؛ وحتديداً عالقاته الفنية واالستراتيجية الوثيقة مع احلكومـات  ـُبتحسني الصندوق ملزاياه امل

مع جمموعة واسـعة مـن اجلهـات صـاحبة املصـلحة.       ودوره املركزي يف تنسيق وبرجمة الصالت
ولتحقيق تكامل أكرب يف تنظـيم األسـرة مـع خـدمات الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة، يتعـين علـى          
الصـندوق تعــديل هيكلياتــه التنظيميــة حبيـث تضــع تنظــيم األســرة يف موضـع أكثــر ثباتــاً ضــمن    

ــدعو التقر    ــل. ويـ ــوق النسـ ــة وحقـ ــية واإلجنابيـ ــحة اجلنسـ ــياق الصـ ــيح األدوار  سـ ــر إىل توضـ يـ
واملسؤوليات املناطة بالفروع املختلفة للشعبة الفنية، والشعب واملكاتـب األخـرى (وخصوصـاً    
املكاتب اإلقليمية) لإلشراف علـى الربنـامج واجلوانـب الفنيـة يف تنظـيم األسـرة بغـرض توطيـد         

ة. وحيـثّ التقيـيم صـندوق    التماسك يف املنهج املتبع وسـبل الـدعم املقدمـة إىل املكاتـب القُطريـ     
يـز قـدرات املكاتـب اإلقليميـة لتوثيـق النتـائج وكـذلك توسـيع         زاألمم املتحدة للسكان علـى تع 

جدول تعلُّم استباقي على نطاق املنظومة للمسامهة يف قاعدة األدلّة املتعلقة بـإجراءات التـدخل   
ته واختاذ موقف قوي يف ي أيضاً بأن يتابع الصندوق ريادصذات الصلة بتنظيم األسرة. كما يو

ترويج طريقة قائمة على حقوق اإلنسان يف تنظيم األسرة، وأن يشـجع الـدليل التشـغيلي علـى     
ــذها     ــهج ــذاوضــع تفــاهم مشــترك لإلجــراءات الواجــب تنفي ــة    الن ــب القُطري ــل املكات مــن قب

 ،نظـيم األسـرة  لتـزام يف ت الا مـن والشركاء. وأخرياً، يشجع التقييم الصندوق على اعتماد أمناط 
تتـيح لـه متابعـة     ،على حد سـواء  ،يف األماكن اليت يتمتع فيها مبزايا مقارنة قوية وموارد مالئمة

 من حيث التطبيق تركيزاً أوسع على تأييد السياسة والترويج هلا.  ذلكعين يعمله، و
 

للمـــراهقني ســة لـــدعم صـــندوق األمــم املتحـــدة للســـكان   النتــائج الرئيســـية لتقيـــيم املؤس    -باء  
 ٢٠١٥-٢٠٠٨والشباب، 

اب ولتيسـري الـتعلّم،   بيهدف التقييم إىل تثمني أداء الصندوق يف دعمه للمراهقني والش  - ٨١
ــة مــن خــالل خــربات الصــندوق عــرب نطــاقٍ مــن       واإلملــام باملمارســات الفُضــلى وتوليــد املعرف

والعامليـة ويغطّـي مجيـع البلـدان     التدخالت الربناجمية. ويتناول التقييم الصعد القُطرية واإلقليمية 
 اليت يقدم الصندوق الدعم لسكّاا املراهقني والشباب.

ويستنتج التقييم أن الصـندوق قـد رفـع أولوياتـه وتركيـزه الربنـاجمي مـن حيـث الـدعم            - ٨٢
عدمه إىل املراهقني والشباب خالل فترة التقييم. ويالصندوق رائـداً معروفـاً يف جمـال     الذي يقد

ة املراهقني والشباب اجلنسـية واإلجنابيـة، وحيتـل موقعـاً جيـداً خيولـه قيـادة جـدول أعمـالٍ          صح
تنموي أوسـع يف سـياق أهـداف التنميـة املسـتدامة. وقـد تصـدر الصـندوق اجلهـود الـيت تـدعم            
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إتاحة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية واستخدامها، وإتاحة التعلـيم واملعلومـات للمـراهقني    
. وقــد بــذل الصــندوق مســامهات هامــة يف زيــادة إتاحــة اخلــدمات الصــحية املالئمــة   والشــباب

للشــباب وإتاحــة التعلــيم الصــحي اجلنســي واإلجنــايب واملعلومــات ذات الصــلة للشــباب داخــل   
 املدارس وخارجها.

٨٣ -   ــت ــد ثب ــوق اإلنســان    اًأساســي اًأنّ ملســامهة الصــندوق دور  وق ــرام حلق ــادة االحت يف زي
ملراهقني والشـــباب، ومحايتـــها واإليفـــاء ـــا، وخصوصـــاً تلـــك املتعلقـــة بالفتيـــات  لة بـــاصـــاملت

املراهقات. ويظهر التقييم أن الصندوق حيظى بتقدير واسع لدعمه لريـادة الشـباب ومشـاركته    
   ــد ــع املســتويات. ويع ــى مجي ــات املتصــلة       عل ــة البيان ــاج وإتاح ــديراً يف إنت ــريكاً ق الصــندوق ش

حيظــى مبزايــا مقارنــة واضــحة يف هــذا اــال، علــى الــرغم مــن أنّ مجــع   بــاملراهقني والشــباب و
 عاماً) ال تزال تشكّل حتدياً. ١٤إىل  ١٠املراهقني األصغر سناً (اخلاصةبالبيانات والتحليالت 

ويوصــي التقيــيم بــأن يواصــل الصــندوق اختــاذ دوره الريــادي القــوي يف املســائل ذات    - ٨٤
، وأن يقــدم دعمــاً متعــدد ٢٠٣٠ضــمن إطــار خطــة العمــل لعــام  الصــلة بــاملراهقني والشــباب 

القطاعات ومشولياً حبيث يكفل مركزية احتياجات املـراهقني والفتيـات علـى وجـه اخلصـوص.      
ويقترح التقييم على الصندوق بأن يوطّد براجمه ويعمـل علـى االسـتفادة مـن حتقيـق تقـدمٍ فيهـا        

ل علـى دمـج بـرامج املـراهقني والشـباب املسـتهدفة       ليضمن اختاذ طريقة متناسقة ومتكاملة تعم
واملعممة ضـمن نظريـة تغـيري شـاملة. كمـا يـدعو التقريـر صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان إىل            
حتسني جهوده يف استهداف الفئـة األكثـر ضـعفاً وميشـاً بـني املـراهقني والشـباب مـن خـالل          

قة القائمة على حقـوق اإلنسـان علـى    حتليل واستخدام البيانات بشكلٍ أقوى وباستخدام الطري
حنو متسق. وحيثّ التقيـيم الصـندوق علـى مواصـلة حتسـني جـودة واسـتدامة خـدمات الصـحة          
اجلنســية واإلجنابيــة، وإتاحــة التعلــيم واملعلومــات للمــراهقني والشــباب، وحتســني الــروابط بــني   

االت. ولتوطيد إشراك املراهقني والشـباب  إجراءات التدخعلـى مجيـع مسـتويات    ل يف هذه ا
يقترح التقييم تعزيز متثيل فئـة الشـباب ومشـاركتها وقيادـا بطريقـة منهجيـة وشـفافة         ،الربامج

وقائمة على الدوائر االنتخابية. وأخرياً يشجع التقييم الصندوق على توطيـد عملـه يف جوانـب    
م والربجمـة واملسـاءلة   تعلّالبحوث والرصد وإعداد التقارير والتقييم إلجياد دليل يستفاد منه يف الـ 

على مستوى املنظمـة، وملراجعـة ختصـيص املـوارد للمـراهقني والشـباب، وحبيـث يضـمن حتلّـي          
 موظفيه مبجموعة املهارات الالزمة.
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 ٢٠١٥-٢٠١٤الدروس املستفادة من تقييمات الربامج القُطرية،    -جيم 

٨٥ -   تضم الدراسة التجميعية للدروس املستفادة براهني مسـتمد ٢٦نـة تتـألف مـن    ة مـن عي 
بتقييم "جيد" أو أعلـى للجـودة،    ٢٠١٥-٢٠١٤تقييماً للربامج القُطرية أجراها الصندوق من 

من أجل حتديد الدروس املستفادة والتحديات السـطحية وإبـراز املمارسـات الفُضـلى. وجـرى      
مج. توزيــع الــدروس علــى جمــاالت نتــائج الصــندوق لتســهيل اســتخدامها عنــد وضــع الــربا          

تستقي الدراسة التجميعية الدروس املستفادة يف جماالت أخـرى   ،وباإلضافة إىل جماالت النتائج
عد ذات أمهية على وجه خاص للتعلّم املؤسسايت والتطوير االسـتراتيجي، وكـذلك   من العمل ت

متــها مــع خطــط الصــندوق االســتراتيجية واملــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة، ومبــا يشــمل    ءملوا
دروس املســتفادة مــن عمــل الصــندوق يف أوضــاع إنســانية حيــث يســتهدف الفئــة املهمشــة    الــ

 والضعيفة.
وتربز الدروس املستفادة الطبيعة التعاونية لعمل الصندوق ومسامهات املنظمة اهلامة يف   - ٨٦

الصحة اجلنسية واإلجنابية، وخدمات املـراهقني والشـباب، واملسـاواة بـني اجلنسـني، والسـكان       
ــة   وا ــة أنّ    يفلتنميــة. وقــد وجــدت الدراســة التجميعي ــائج الصــحة اجلنســية واإلجنابي جمــاالت نت

التــدخالت الــيت تســتهدف اموعــات ذات التــأثري علــى القــرارات املتعلقــة بالصــحة اجلنســية    
واإلجنابية للنساء (مثل األزواج والوالدين واتمع والزعمـاء الـدينيني) قـد سـاعدت يف حتسـني      

اء إىل خدمات تنظيم األسـرة والصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة. وقـد وجـد أن اجلهـود        وصول النس
ــة شــكّلت عنصــراً حامســاً يف اســتدامة خــدمات الصــحة       ــدعوة والتوعي ــة يف ال املســتمرة املبذول

اجلنســية واإلجنابيــة. وشــدت يف جمــال املــراهقني والشــباب علــى أنّ  دت الــدروس الــيت اســتجد
بـربط التعلـيم اجلنسـي واإلجنـايب بالتـدريب       ،تسـتهدف هـذه الفئـة    مبتكـرة نقاط دخول  حتديد

علـى حتسـني فعاليـة الـربامج. كمـا       يعمـلُ  ،املهين وإشراك الشباب كشركاء يف تنفيـذ املشـاريع  
وجدت الدراسة التجميعية أن اختاذ طريقة تشاركية يف التخطيط والتنفيذ تدمج آراء منظمات 

أدى إىل حتقيق صـلة أوثـق بـربامج املسـاواة بـني اجلنسـني.        حقوق املرأة واحلركات النسائية قد
مبـا يشـمل العمـل عـرب احلـوار بـني        ،وقد أثبت العمل مع اجلماعات الشعبية واموعات احملليـة 

فعاليةً على وجه اخلصوص يف تشجيع املساواة بني اجلنسني. وأخـرياً فـإن التقيـيم     ،أفراد اتمع
ألخالقيـة احملتملـة جلمـع البيانـات ونشـرها ضـمن بـرامج الســكان        املمنـهج لألبعـاد السياسـية وا   

والتنمية له دور هام يف ضمان قدرة الصندوق على دعـم إنتـاج البيانـات واسـتخدامها بكفـاءة      
 وفاعلية.

فإنّ الـدروس اهلامـة الـيت ظهـرت مبـا يتصـل بنمـوذج األعمـال للخطـة           ،وباملضي قدماً  - ٨٧
مبــا فيهــا التحــديات الــيت تواجههــا املكاتــب القُطريــة   ،)٢٠١٧-٢٠١٤االســتراتيجية احلاليــة (
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 قـد ف ،تتطلّب تبديل أمناط التعامل. وعالوة على ذلك ،(غالباً يف البلدان ذات الدخل املتوسط)
القـائم علـى حقـوق     للنـهج ن العمل مع الفئات املهمشـة والضـعيفة واالسـتخدام الـدائم     أ وجد

وحتقيـق   ،يف التنفيذ املعجل للمؤمتر الدويل للسكان والتنميـة مهية باأل يتصفاإلنسان يف التنمية 
 بضمان "عدم ختلّف أحد عن الركب". ةستدامـُأحد واجبات أهداف التنمية امل

 
 الشراكات يف جمال التقييم  -خامساً  

 التقييمات املشتركة والتقييمات على نطاق املنظومة  -ألف  

نيــة الســنوات األربــع عــدداً مــن األولويــات      تتضــمن خطــة التقيــيم املدرجــة يف ميزا     - ٨٨
 للتقييمات املشتركة والتقييمات على نطاق املنظومة. 

قيادة التقييم املشترك لربنامج الوكاالت األربع املعنيـة بالصـحة،    يتولّىمكتب التقييم ف  - ٨٩
 )، بشـراكة ٢٠١٦-٢٠١١الذي تدعمه كندا والسـويد (الوكالـة السـويدية للتنميـة الدوليـة) (     

كندا ومكاتب التقييم يف اليونيسيف وصـندوق   يفمع شعبة التقييم يف مؤسسة الشؤون العاملية 
ة األمم املتحدة للسكان. ويعمل التقييم على دعم الشراكة العاملية بـني الوكـاالت السـت املعنيـ    

 .٢٠٣٠بالصحة للنظر يف هيكلية الصحة يف سياق خطة أعمال التنمية املستدامة لعام 
وقد وحدت مكاتب التقييم يف صندوق األمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة    - ٩٠

(اليونيسيف) جهودها خالل املرحلة التحضريية لدراسة مشتركة لقابلية تقييم الربنامج العـاملي  
 ). ٢٠١٩-٢٠١٦لتعجيل وترية اإلجراءات الرامية إىل القضاء على زواج األطفال (

ابع مكتــب التقيــيم املشــاركة يف عمــل الفريــق التــوجيهي للتقيــيم   ، تــ٢٠١٦ويف عــام   - ٩١
اإلنساين املشترك بني الوكاالت. وقد متّ االنتهاء من تقييمني بني الوكاالت (جنـوب السـودان   

تـــــزال  مـــــامني ي؛ وأعمـــــال نشـــــر التقيـــــ٢٠١٦ومجهوريـــــة أفريقيـــــا الوســـــطى) يف عـــــام  
لتحديـد النطـاق التفصـيلي لتقيـيم مشـترك       مكتب التقييم هو عضو يف فريق اإلدارةو٢٠)(.جارية

بني الوكاالت لالستجابة لألزمة اإلنسانية يف العراق. وكان من املقـرر أن يبـدأ حتديـد النطـاق     
التفصــيلي يف أيلول/ســبتمرب املاضــي، غــري أنــه تأجــل بســبب أوضــاع الــرتاع املســتمر يف الربــع   

ــام    ــن صــياغة جتميــ    ٢٠١٦األخــري مــن ع ــي وحتليــل فجــوات يف   . وقــد متّ االنتــهاء م ع تقييم

                                                           
  التقريران متاحان على الرابط: (٢٠)

https://interagencystandingcommittee.org/evaluations/reportsdocuments 
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ــ ــتفادة يف حالــة        ٢٠١٦ هحزيران/يوني ــدروس املس ــاَءلة وال ــادرة املنســقة للمس ــن املب كجــزء م
 ٢١سوريا.

شارك مكتب التقييم بفعالية يف تقييمني مسـتقلّني علـى نطـاق املنظومـة بقيـادة وحـدة         - ٩٢
تحـدة اإلمنـائي يف تعزيــز   : (أ) تقيــيم ملسـامهة جهـاز األمــم امل  ٢٠١٦التفتـيش املشـتركة يف عـام    

القدرات الوطنية يف جمال التحليل اإلحصائي ومجع البيانات؛ و (ب) دراسة جتميعية لتقييمات 
ال كـ  شـكّل  قـد . و٢٠١٤-٢٠٠٩إطار عمل األمم املتحدة للمسـاعدة اإلمنائيـة خـالل الفتـرة     

ق املنظومــة يف التقيــيمني جــزءاً مــن تقيــيم جتــرييب لتطــوير واختبــار تقييمــات مســتقلّة علــى نطــا 
 منظومة األمم املتحدة.

 
 فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم  -باء  

أصبح مـدير مكتـب التقيـيم عضـواً يف فريـق األمـم املتحـدة التنفيـذي          ،٢٠١٦يف عام   - ٩٣
قيادي يف إضفاء طـابع مهـين علـى التقيـيم، وقـد       املعين بالتقييم. واضطلع مكتب التقييم بدورر

نسخة منقّحة مـن إطـار عمـل لكفـاءة      ٢٠١٦اعتمد فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم يف عام 
التقييم للفريق املذكور وورقة مفاهيم حول إضفاء الطابع املهين على التقييم يف منظومـة األمـم   

نــامج تــدرييب للرصــد والتقيــيم يف كليــة مــوظفي املتحــدة. وقــد قُــدم إطــار عمــل الكفــاءة يف بر
. وأطلــق فريــق األمــم املتحــدة املعــين   ٢٠١٦منظومــة األمــم املتحــدة يف تشــرين الثــاين/نوفمرب   

بالتقييم ستة مشاريع جتريبية لتنفيذ إطار العمل اخلاص بكفاءة التقييم (ويشمل مشـروعني مـن   
 تنفيذ صندوق األمم املتحدة للسكان).

ة بوظيفــة التقيــيم نيــعمكتــب التقيــيم علــى حنــوٍ نشــط يف جمموعــة العمــل امل وقــد عمــل   - ٩٤
الالمركزي يف فريق األمم املتحدة املعـين بـالتقييم، وعمـل علـى تعزيـز االسـتفادة مـن الـدروس         
عرب املنظمات وأطلق دراسـةً لوظـائف التقيـيم الالمركزيـة ألعضـاء فريـق األمـم املتحـدة املعـين          

كتب التقييم كذلك يف جمموعـات العمـل يف فريـق األمـم املتحـدة املعـين       بالتقييم. كما ساهم م
وحقـوق اإلنسـان؛ واموعـة املختصـة بـالتقييم       ةبالتقييم حول استخدام التقييمات؛ واجلنساني

 اإلنساين. 
 

                                                           
call-https://interagencystandingcommittee.org/evaluations/content/syria٢١
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 العمل مع اجلماعات املعنية مبمارسة التقييم على الصعيد العاملي   -جيم  

تعزيز مشاركته مع اجلماعـات املعنيـة مبمارسـة التقيـيم علـى      مكتب التقييم على  يعمل  - ٩٥
 ،٢٠١٦حتســني ممارســاته اخلاصــة يف اــاالت الرئيســية. ويف عــام   الصــعيد العــاملي، مســتهدفاً

اخلـرباء   فـرق حضر موظفو مكتب التقييم مؤمترات تقييم متعددة وشاركوا كذلك يف عدد من 
والصـحة   ةية إجـراء تقييمـات يف جمـاالت اجلنسـاني    بصـورة أساسـ   وتولّـوا املرجعية االستشارية، 

 اجلنسية واإلجنابية واملراهقني والفتيات واستخدام البيانات.
الطـابع املهـين وقـدم نتـائج      إضـفاء عقد مكتب التقييم نقاشات حول  ،٢٠١٦يف عام   - ٩٦

 يف ـا  لالسترشـاد تقييم دعم صندوق األمم املتحدة للسكان لبيانات تعداد السكان واملساكن 
) يف مـــؤمتر اجلمعيـــة األوروبيـــة للتقيـــيم  ٢٠١٤-٢٠٠٥اختـــاذ القـــرار وصـــياغة السياســـات ( 
ــة    و(ماســترخت) املنعقــد كــل ســنتني.    ــذي استضــافته احلكوم ــيم اآلســيوي ال يف أســبوع التقي

الصينية، ترأس مكتب التقييم حلقة نقاش حول "فائدة بيانات التعداد يف صـياغة السياسـات"،   
 قة مشاركة فعالة من ممثلني حكوميني من بنغالدش وإندونيسيا وميامنار.وقد شهدت احلل

ــارتنرز"، وقــد شــارك يف تنظــيم     كــذلك،  - ٩٧ ــيم هــو عضــو يف "إيفــال ب فــإنّ مكتــب التقي
الفعاليات الرفيعة املستوى والتقنية اليت عقدت يف نيويورك حتت عنوان: "عدم ختلّف أحد عـن  

ــة   ــيم أهــداف التنمي ــز علــى اإلنصــاف واالســتجابة املــ   الركــب: تقي راعية ـُاملســتدامة مــع التركي
للمنظور اجلنساين". وقد ترأس مكتب التقييم على وجـه اخلصـوص ورشـة العمـل حـول أمهيـة       
"املقاييس اجلديدة" يف تقيـيم أهـداف التنميـة املسـتدامة، مبسـامهات مـن الشـعبة التقنيـة والبنـك          

 تحدة.الدويل وشعبة اإلحصاءات يف األمم امل
 
 التقدم املُحرز   -سادساً  

يظهــر هــذا التقريــر إحــراز تقــدم كــبري يف االنتقــال إىل وظيفــة تقيــيم أكثــر نضــجاً يف      - ٩٨
صندوق األمم املتحـدة للسـكان، مبـا يشـمل: تعزيـز املـوارد املاليـة وهيكليـة التوظيـف عمومـاً،           

نشـر نتـائج التقيـيم علـى نطـاق      ومتديد نطاق تغطيـة التقيـيم، وحتسـني جـودة تقـارير التقيـيم، و      
أوسع، وزيادة استخدام األدلّة التقييمية يف تنوير الربامج، واملشاركة األقوى ملكتب التقييم مع 

 األمم املتحدة والشركاء العامليني.
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 ٢٠١٣حرز منـذ عـام   ـُومع ذلك ففي بيئـة سـريعة الـتغري، ال بـد مـن تعزيـز التقـدم املـ          - ٩٩
يتـيح الفرصـة    ٢٠٢١-٢٠١٨اعتماد خطة اسـتراتيجية جديـدة للفتـرة     إنّ (٢٢)واالستفادة منه.

) يف ضوء تنفيـذ  ٢٠١٩-٢٠١٦الستعراض خطة التقييم املدرجة يف ميزانية السنوات األربع (
اخلطة االستراتيجية لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان، يف سـياق خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام          

 ي جيري كل أربع سنوات.واستعراض السياسات الشامل الذ ٢٠٣٠
وكجــزء مــن امليزانيــة املتكاملــة اجلديــدة، ســيكون مطلوبــاً إجــراء   ،ويف الوقــت نفســه - ١٠٠

 ــوارد املخص ــربامج        اســتعراض للم ــى مســتوى ال ــات عل ــن التقييم ــيم لكــل م ــة التقي صــة لوظيف
ايل يف واملؤسسات، وذلك لضمان احملافظة على التقـدم احملـرز، وعـدم تـأثّره سـلباً بالتقلـب احلـ       

 بيئة تدبري املوارد. 
١٠١ - من إيالء اهتمام خاص مل دالك التوظيف واملـوارد املاليـة الالزمـة ملكتـب التقيـيم      وال ب

ليتمكن من ضمان أفضل تغطيـة للتقيـيم مـن خـالل التقييمـات علـى مسـتوى املؤسسـة ودعـم          
 املزيج املتنوع باطّراد يف التقييمات على مستوى الربامج. 

ــدرات       - ١٠٢ ــل اســتراتيجية تطــوير ق ــاول مســألة متوي ــى االســتعراض أن يتن ــين عل كمــا يتع
ــة والقُطريــة بشــكلٍ أفضــل     ــز املكاتــب اإلقليمي ــيم، وذلــك لتجهي ــي مبــاالتقي يح هلــا االســتجابة ت

لالحتياجات الناشئة، وتصميم التقييمات وتنفيذها على مستوى الربامج مع مشاركة الشركاء 
الوطنيني على حنو فع .ال وتام 

_______ 
 

                                                           
 )DP/FPA/2015/6( ٢٠١٤يعرض املرفق العاشر معلومات تفصيلية حول حالة التتوصيات املُصاغة يف التقرير السنوي عن التقييم لعام (٢٢)


